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БСП оповести номинираните
за градоначалници във
всички общини

< 8, 17

Народът продължава
да плаща несправедливи
сметки за парно
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ензиностанциите у нас ще се възползват
от случващото се в Саудитска Арабия и
ще вдигнат цената на горивата следва-
щата седмица. Това прогнозира пред БНР
Мартин Владимиров от Центъра за изс-
ледване на демокрацията. Цените на пет-
рола се увеличиха с над 10% през вче-
рашния ден след извършените в събота
нападения срещу петролна инфраструк-
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тура, намалила наполовина производст-
вото на Саудитска Арабия, съобщи аген-
ция Блумбърг, предава БТА. Атаките на
йеменски бунтовници срещу инсталации
на саудитския петролен гигант "Арамко"
доведоха до свиване на световното про-
изводство с 5,7 милиона барела на ден,
което е около 6 процента от световния
добив. < 5
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Премиерът на Израел Бе-
нямин Нетаняху обеща да
анексира еврейските се-
лища на Западния бряг,
ако бъде преизбран на
изборите днес. Пред из-
раелското военно радио
Нетаняху каза, че пла-
нира да анексира "всич-
ки селища", вкл. това, ко-
ето е във вътрешността
на най-големия палестин-
ски град Хеброн. На въп-
рос дали ще бъде анек-
сиран и еврейският анк-
лав, той отговори утвър-
дително. Нетаняху напра-
ви няколко твърдолиней-
ни обещания в опит да
привлече гласовете на
националистите. ç

Габриела и Стефани Сто-
еви спечелиха титлата
при женските двойки на
международния турнир
по бадминтон в Белгия с
награден фонд 25 000
долара. Българките, кои-
то са европейски шам-
пионки, се представиха
отлично и по пътя към
успеха не загубиха нито
един гейм. На финала
Стоеви победиха канад-
ките Рейчъл Хондерич и
Кристен Тсай с 2:0
(21:16, 21:15).  Така Габ-
риела и Стефани приба-
виха нови точки към ак-
тива си за спечелване
на квота за Олимпийс-
ките игри 2020. ç

Íåòàíÿõó  ùå
àíåêñèðà åâðåé-
ñêèòå ñåëèùà íà
Çàïàäíèÿ áðÿã

Â
чера бе открита новата учебна година. В този
радостен за стотици хиляди семейства и за
хиляди учители ден се прокрадна и една гор-
чива мисъл - че държавата е пред прага на
още една криза, този път свързана с недос-

Ñúëçèòå íà îáðàçîâàíèåòî

тига на учители и застаряването на работещите педаго-
зи. Призна го ръководството на Министерството на об-
разованието и науката, въпреки че същото бодряшки
обяви преди месец, че недостигът ще бъде преодолян
до празничния 15 септември. Оказва се, че направено-
то е твърде малко, предимно в неголямото повишение
на заплатите на учителите, и почти нищо в намаляване-
то на училищната бюрокрация, в повишаването на моти-
вацията и престижа на професията. Недостигът на прос-
ветни и здравни (там ситуацията е сходна с нюанса, че
лекари и медицински сестри масово емигрират заради
по-добро заплащане) кадри е цъкаща бомба в недрата
на българското общество и държавност. Проблемът е не
само че пазарът и счетоводните аргументи изместиха
стратегическите цели нацията ни да се развива като
здрава и интелигентна. Той е и в това, че с години нищо
не бе вършено за престижа на тези най-благородни
професии, че качествените млади кадри не получаваха
шанс, че (почти) всеки нов министър измисляше поред-
ни реформи, че неолибералният преход направи под
чужд натиск всичко възможно да обезбългари учебната
програма, да я идеологизира с езика на антикомунизма
и реваншизма. Че криворазбраната демокрация отне от
училището една от най-важните му задачи - да възпи-
тава децата и да създава отговорни граждани и добри
човеци. Че учебниците бяха превърнати не в духовна
грижа за детето, а в бизнес. Същото е и в здравеопаз-
ването - търговски дружества в храма на Хипократ, пе-
чалбарство, хиляди начини за източване на Касата и
нейните "пътеки", безчовечно, чиновническо отношение
към болките на пациента, на който се гледа като на
касичка за доплащане. Днес е времето държавата да се
отърси от комплекса си, че е лош стопанин, и да се
върне в икономиката, в социалния живот, в здравната и
просветната система, да не дава празни обещания, а да
създаде реални стимули в тях да работят отдадени на
каузата патриоти и достойни специалисти. Иначе губим
най-важното - целта ни да бъдем не болна, опростачена
и загиваща нация, а отново (както бе допреди 30 годи-
ни) да живеем в социална държава.

Теофан ГЕРМАНОВ

на бензина

Öåíèòå íà
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Вчера в цялата страна бе ударен първият звънец на новата учебна година. Над 60 000 деца за пръв път прекрачиха прага на
класната стая. Сред тях бяха близначките Светлана и Елена от 1-ви Б клас на ЧОУ "Д-р Петър Берон" в София, които получиха
своите първи букварчета. Те вече знаят, че патрон на тяхното училище е българският възрожденец и народен будител, създателят
на "Рибния буквар" д-р Петър Берон. На добър час, скъпи деца!

Първи звънец: За първи път в първи клас!

"Образованието и науката
движат света напред.
Хората, които са се
посветили на тази кауза,
заслужават най-голямо
уважение. Скъпи учители,
бъдете благословени
за труда си." Това каза
лидерката на БСП
Корнелия Нинова в първия
учебен ден. Тя поздрави
преподавателите и
учениците от Националната
гимназия за древни езици
и култури "Св. св. Констан-
тин-Кирил Философ",
чийто възпитаник е. < 3
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Първият учебен ден
беше посрещнат в 2400
училища в страната. За
първи път в класните стаи
влизат 60 хиляди първок-
ласници, от които 12
хиляди в София. В клас-
ните стаи през първия
учебен ден влязоха общо
около 700 хил. ученици.

Българското училище
не е само храм на знани-
ето, а и святото място,
където нашите деца се
превръщат в осъзнати
личности. Това каза
президентът Румен Радев
по време на откриването
на учебната година в
столичното 18-о СОУ
"Уилям Гладстон", предаде
"Фокус".

Президентът благодари
за поканата и възмож-
ността да сподели вълне-
нието от съкровения ден,
в който първият училищен
звънец отеква в цяла
България.

"Това е денят, в който
нашите деца отново
прекрачват прага на
училището, за да поемат
по светлия път на знание-
то. Поколение след поко-
ление жадният за просве-
щение българин предава
този скъп завет на своите
деца. Знам, че най-вълну-
ващ е денят за всички
първокласници, а той е и
не по-малко вълнуващ за
техните родители", каза
още той.

Румен Радея добави, че
ако искаме училищата ни
да бъдат конкурентоспо-
собни в условията на
новия свят, те трябва да
бъдат подкрепяни както

от институциите, така и от
цялото общество.

"Училищата трябва да
имат прогресивни учебни
планове и програми, както
и модерна образователна
инфраструктура, да пазят
и развиват своите тради-
ции, да имат ерудиран и
вдъхновен преподавателс-
ки състав и да се ползват
с подкрепата на родители-
те", добави той.

Честит първи учебен
ден! Децата и учителите
са най-важни и с удоволс-
твие полагаме много
усилия, за да бъдат учили-
щата приятни и модерни.
Пожелавам на всички
успешна учебна година,
написа рано сутринта
премиерът Бойко Борисов
във Фейсбук. Няколко
часа по-късно, при откри-
ването на новия завод за
фармацевтични продукти
и фуражни добавки "Био-
вет" в Пещера премиерът
каза: "Да поздравим
децата на Пещера, всички
учители и преподаватели
както тук, така и в цяла
България. Надявам се
класните стаи тук да са в
приличен вид. Нямаме
класна стая без Wi-Fi."

Училищната мрежа в
страната за учебната 2019/
2020 година включва 4411
институции, от които 2367
училища и над 1840 детски
градини.

Това е ден, в който
заедно с радостта и надеж-
дата ние честваме знание-
то - най-важната инвести-
ция в бъдещето на една
нация. А когато говорим за
бъдещето, ние имаме

700 õèëÿäè ó÷åíèöè âëÿçîõà
â êëàñíèòå ñòàè

ÂËÀÑÒÒÀ

Ó÷èëèùíàòà ìðåæà â ñòðàíàòà çà
ó÷åáíàòà 2019/2020 ã. âêëþ÷âà 4411
èíñòèòóöèè, îò êîèòî 2367
ó÷èëèùà è íàä 1840 äåòñêè ãðàäèíè

предвид нашите деца. Те са
нашето най-голямо богатст-
во. За да имаме едно
щастливо бъдеще, ние
трябва да направим децата
ни знаещи, можещи и
преди всичко добри хора.
Образованието на нашите
деца е това, което ни
обединява не само в този
ден", посочва министърът
на образованието и наука-
та Красимир Вълчев в
приветствие по повод
първия учебен ден.

Патриарх Неофит също
се обърна с приветствени
думи към учениците -
положените днес усилия
се възнаграждават в
живота. Напредвайте в
знанието и помнете, че
днес положените усилия

Учители на протест
пред Министерството
на образованието

На първия учебен ден -
протест на учители пред
Образователното минис-
терство заради наредба,
която предвижда посеще-
ния по домовете на
отсъстващите без
уважителни причини
ученици, съобщи БНТ.
Част от педагозите
смятат, че промяната ще
ги превърне от учители в
полицаи. И твърдят, че
никой не се е допитал до
тях при изготвянето на
наредбата. В онлайн
петиция срещу нея са се
подписали над 6000
души. Против готвения
протест обаче са всички
синдикални организации
в образованието. Според
тях акцията е "провока-
ция с неясни цели" и
създава "измислени
внушения за нарушени
учителски права".

Избирателите вече
могат да проверят
номера и адреса на
секцията си

Избирателите вече могат
да проверят номера на
избирателната секция и
мястото на гласуване за
предстоящите избори за
общински съветници и
кметове на 27 октомври
2019 г., съобщи агенция
КРОСС. Справката за
всички български гражда-
ни се осигурява от
Главна дирекция "Граж-
данска регистрация и
административно обслуж-
ване" към Министерст-
вото на регионалното
развитие и благоустройс-
твото. Проверка през
интернет може да се
направи на адрес http://
www.grao.bg/elections/.
Сайтът предоставя и
възможността да се
подават "Искане за
гласуване по настоящ
адрес" по електронен път
от общинските админист-
рации след идентифика-
ция с електронен подпис.
Гражданите могат да се
информират за мястото
на гласуване, като
изпратят SMS на номер
18429, който е единен и
за трите мобилни
оператора (A1, "Теленор"
и "Виваком"). Цената на
SMS e 25 стотинки без
ДДС. В текста на SMS се
изписват единствено
десетте цифри на ЕГН.
Системата връща SMS с
номера и адреса на
избирателната секция за
Избори за общински
съветници и за кметове
на 27 октомври 2019 г.
за въведения ЕГН. Друг
вариант за получаване
на информация е с
обаждане чрез стациона-
рен или мобилен теле-
фон, като се избере
номер 0800 1 4726
("0800 1 GRAO"). Тел.
0800 1 4726 е безплатен
за цялата страна.

Íàêðàòêî

:

София. Момент от откриването на учебната година в 34-то ОУ "Стою
Шишков" в столичния ж.к. "Борово". На снимката радостни от новата си
среща след лятната ваканция са Рая от Втори "Г" клас и нейната класна

ръководителка г-жа Здравка Тотева.

Видин. Учениците от най-голямото средно училище в града - "Цар
Симеон Велики" вчера официално откриха новата учебна година. За
първи път те започват първият учебен ден не в своята сграда, защото

е в ремонт.

Президентът Румен Радев откри новата учебна година в 18-о средно
училище "Уилям Гладстон" в София

ще бъдат възнаградени
многократно в живота. Не
забравяйте да се осланяте
на Бога, възраствайте с
любов към Него и ближ-
ния, бъдете пример в
нравствен и морален
аспект. Вие сте бъдещето
на България, се казва още
в приветствието на патри-
арх Неофит към българс-
ките деца за първия
учебен ден. Приветствието
започна с обръщението
"обични ученици". Негово
Светейшество приканва
децата да приемат знани-
ята с любознателност и с
ревност. Следвайте онова,
което ви изгражда като
достойни българи и граж-
дани на обичната ни
Родина, препоръча той.ççççç

Снимки Пресфото БТА
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Ìàÿ Ìàíîëîâà: Ïèøà ïðîãðàìàòà
ñè çàåäíî ñ ãðàæäàíèòå

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

Благодаря за подкрепа-
та, за конкретните полити-
ки и действия, които сте
очертали в платформата.

Това каза гражданският
кандидат за кмет Мая Ма-
нолова, която подписа с
представители на дясно-
центристки формации граж-
данска платформа за управ-
ление на столицата, преда-
де Novini.bg

Пиша своята програма
за управление заедно с
гражданите. Вече проведох
множество срещи и подпи-
сах множество документи
заедно с гражданите. Моя-
та кауза е София и целта
на моята програма е да на-
чертаем конкретни мерки
за постигане на добро уп-
равление, за управление
със и за гражданите, със и

за столичани.
Управлението на София

през последните 10 години
не е добро. Въпреки огром-
ните средства от държав-
ния бюджет София не е под-
реден, чист, зелен, светъл
и прозрачен град.

Напротив, София диша
трудно, София е в полити-
ческо задръстване, София
не се управлява прозрач-
но, в София парите на граж-
даните не се харчат ефек-
тивно. Има сериозен проб-
лем с начина, по който се
управлява градът. Целта ни
е с общи усилия този мо-
дел да бъде променен, зая-
ви Манолова.

В програмата, която пи-
шем с гражданите, основ-
ните приоритети са почте-
на и светла София, елект-

Èìàìå ñåðèîçåí ïðîáëåì ñ óïðàâëåíèåòî íà
ãðàäà: Ñîôèÿ äèøà òðóäíî, òÿ å â
ïîëèòè÷åñêî çàäðúñòâàíå, ïàðèòå é íå ñå
óïðàâëÿâàò ïðîçðà÷íî, êàòåãîðè÷íà áå
êàíäèäàòêàòà çà êìåò íà ïðîìÿíàòà

"Образованието и науката
движат света напред. Хората, ко-
ито са се посветили на тази ка-
уза, заслужават най-голямо ува-
жение. Скъпи учители, бъдете
благословени за труда си. Но не
бива да ги оставяме сами в тази
трудна мисия.

Ние, родителите, сме техният
пръв помощник във възпитание-
то и образоването на децата ни.

Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Îáðàçîâàíèåòî è íàóêàòà äâèæàò ñâåòà íàïðåä
древни езици и култури "Конс-
тантин-Кирил Философ" - приз-
нателност и поклон. Сигурно сме
ви ядосвали понякога, но не ви
посрамихме - в ученето и в ре-
зултатите.

Пожелавам на учениците в
Класическата гимназия свободен
дух, дръжте високо мотото на
училището - "помогни ми да те
возвися", и дерзайте "per aspera

ронизация на процесите в
София, пълна публичност и
прозрачност на обществе-
ните поръчки чрез елект-
ронни търгове. "София чис-
та и зелена" е кауза не са-
мо на младите, а на всички
столичани.

Модерни решения срещу
презастрояването, с един
ясен и модерен план за раз-
витие на София на север. Со-
фия за гражданите - детски

:

Събития
” 1156 г. - Основано е
херцогство Австрия.
” 1422 г. - в Белград умира
последният български цар
Константин II Асен, с което де
юре се слага края на
средновековната българска
държавност.
” 1787 г. - Във Филаделфия
(Пенсилвания) е подписана
конституцията на САЩ.
” 1877 г. - Руско-турска
война (1877-1878): третата
битка при Шипка: руските
войски отблъскват последната
атака на османците срещу
Шипченския проход.
” 1988 г. - Състои се
церемонията по откриване на
XXIV летни олимпийски игри в
Сеул, Южна Корея.
Родени
” 1857 г. - Константин
Циолковски, руски учен
” 1886 г. - Димо Казасов,
български журналист и
политик
” 1898 г. - Христо Смирнен-
ски, български поет
” 1916 г. - Юмжагийн
Цеденбал, монголски държа-
вен глава
” 1922 г. - Агостиньо Нето,
първи президент на Ангола
” 1931 г. - Ан Банкрофт,
американска актриса
” 1942 г. - Петър Киров,
български борец
” 1944 г. - Райнхолд
Меснер, австрийски алпинист,
първият човек, достигнал
Еверест без кислороден
апарат
” 1950 г. - Минчо Минчев,
български цигулар
” 1960 г. - Деймън Хил,
британски пилот от Формула
1
Починали
” 1936 г. - Анри Луи льо
Шателие, френски химик
” 1980 г. - Анастасио
Сомоса Дебайле, никарагуан-
ски диктатор
” 1991 г. - Людмила Исаева,
българска поетеса
” 1994 г. - Карл Попър,
британски философ
” 1994 г. - Кирил Игнатов,
български лекар, антифашист
и политик, здравен министър
от 1962-1971 г., дългогоди-
шен председател на БЧК.

Íà òîçè äåí

Семейството и семейната среда
са неразделна част от отглежда-
нето на здраво и умно поколе-
ние. Мили първокласници, скъпи
ученици, четете и знайте: усили-
ята ви днес, ще ви се върнат де-
сетократно в бъдеще. Образова-
ни ученици днес, ще бъдете реа-
лизирани хора утре. Бъдете здра-
ви и щастливи. На моите учите-
ли от Националната гимназия за

Социалистите в Гурково от-
белязаха 100 години от създа-
ването на своята партийна ор-
ганизация с тържествено събра-
ние и концерт през уикенда.

Юбилейното събитие уважи-
ха Драгомир Стойнев - зам.-
председател на ПГ "БСП за Бъл-
гария" и член на ИБ на БСП, Ге-
орги Гьоков - народен предста-
вител, Атанас Зафиров - член на
ИБ на БСП, Румяна Динева -
председател на Областния съвет
на БСП-Стара Загора, наследни-
ци на учредителите, ветерани-

ÁÑÏ-Ãóðêîâî îòáåëÿçà 100 ãîäèíè îò îñíîâàâàíåòî ñè
в онези времена ядрото на пар-
тийната организация, по-късно
залягат в подвига и саможертва-
та им като участници в антифа-
шистката борба. Днес социалис-
тите и антифашистите водим съ-
щата битка, макар и в нови ус-
ловия. Нашата борба е против
погрешната дясна политика. От-
ново сме изправени да тръгнем
по пътя на изграждането на една
нова национална българска дър-
жава, основана на справедли-
востта и солидарността, гаран-
тираща високи доходи и проспе-

ритет на всички граждани", се
казва  в поздравителния  адрес
на председателя на НС Корнелия
Нинова, който бе прочетен от
Драгомир Стойнев. Той поздрави
социалистите, пожела им да спе-
челят предстоящите местни из-
бори и връчи почетно отличие
на председателя  на общинската
организация Иванка Димитрова
за принос в съхраняването на со-
циалистическата идея, за реали-
зация на партийната политика за
благото на община Гурково и във
връзка с 50-годишната  й актив-

на дейност в БСП.
Грамоти в знак на признател-

ност  и уважение към дългого-
дишната им партийна дейност по-
лучиха още осем членове на Гур-
ковската организация - Вълчо
Вълчев, Злати Златев, Гърди Глис-
тев, Петър Дрянов, Андрей Анд-
реев, Иванка Вълчева, Атанас
Глистев и Денка Дрянова. Всеки
един от тях благодари с вълне-
ние  и гордост, връщайки се през
годините на съзидателна дейност
в общината и вярвайки, че учре-
дителната идея ще пребъде.ç

Гражданският кандидат за кмет Мая Манолова (в средата) обсъди с
представители на дясно-центристки формации гражданска платформа за

управление на столицата. Срещата бе по инициатива на Движение
България на гражданите, Земеделски народен съюз, Път на младите и

НДСВ.

ad astra" На добър час на всич-
ки!" Това заяви Корнелия Нинова
по повод първия учебен ден.
Председателят на левицата ува-
жи тържеството по случай нача-
лото на учебната година на гим-
назията, която е завършила -
НГДЕК "Свети Константин-Кирил
Философ". Събитието се състоя
пред Национална библиотека "Св.
св. Кирил и Методий".ç

площадки, детска градина за
всяко дете, достоен живот за
възрастните и възможност
за развитие на младите, по-
сочи кандидатът за кмет.

Сигурна съм, че ние за-
едно ще работим за изпъл-
нението на тези приорите-
ти. Това означава много ра-
бота, която ние ще започ-
нем от първия ден в Сто-
лична община, каза още
Мая Манолова.ç

активисти на партията, кандида-
ти за местния вот от областта,
сред които и кандидат-кметът на
Гурково Стоян Бонев.

Историята на Гурковската ор-
ганизация води своето начало от
1919 година, а неговите основа-
тели са учителите Иван Цонев,
Иван Койчев и още 14 изявени
гурковци, сред които и прадядо-
то на Деница Златева, зам.-пред-
седател на НС на БСП - Злати
Нейков.

"Идеите за свобода, справед-
ливост и солидарност, сплотили

 Снимка Пресфото БТА
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Òðþôåëè ðàñòàò
â äâîðà íà ãèìíàçèÿ
âúâ Âåëèêî Òúðíîâî

Пчелари във Варненс-
ко са готови на бунт,
съобщава "Нова телеви-
зия". От бранша настоя-
ват за по-строг контрол
над земеделци, които
пръскат с пестициди, а
също и за забрана на
вноса на мед от Евро-
пейския съюз. Председа-
телят на организацията
"Български свободни
пчелари" Ясен Янев
посочи, че безконтролно-
то пръскане с пестициди
замърсява цялата околна
среда и подчерта, че
проблемът не засяга
само пчеларите, а цялото

Трюфели растат в двора на
Професионалната гимназия по
електроника във Велико Тър-
ново. Преди три месеца - в
края на миналата учебна го-
дина, ученици намират ценни
гъби. "Слязох в двора с моите
колеги и видяхме, че наисти-
на дворът е пълен с трюфели
- черни и бели", разказа пре-
де "Нова телевизия" директо-
рът на училището Нели Нико-
лова. "Беше малко смешно да
се обадя на министъра и да
кажа "Господин министър, в
нашия двор е пълно с трюфе-
ли. Но човек като си е роден
с късмет", добави тя. Причи-
ната да бъде информирано ми-
нистерството е, че мълвата за
пълния със скъпите гъби двор
се разнася мълниеносно. "И
тук започнаха да се появяват
хора с каруци, най-различни
идваха с лопати и започнаха
да копаят в двора. И това ни
накара ние да помислим как
да си защитим територията",
обясни директорът.

Министерството одобрява
проект дворът да бъде загра-
ден и да се охранява. Сега ку-
чето Рекс пази двора, а ско-
ро гимназията ще се сдобие
и с още едно куче, което да
търси трюфелите. От тази го-
дина учениците в гимназията
ще имат задача да търсят трю-
фели, а парите от продажба-
та им ще се реинвестират в
училищната база. "Вече има-
ме двама кандидати да раз-
веждат това куче, което е па-
зач, а други двама ученици,
които имат представа от трю-
фели, ще развеждат другото
куче за трюфелите", уточнява
Николова.

По думите й учениците ще
търсят скъпите гъби и с обра-
зователна цел, и с финансо-
ва. "Ето, тук сме им направи-
ли пейки, на които да седнат,
да ги пакетират заедно с учи-
телите. Да стоят по цял ден
на компютъра и после в ка-
фе, по-добре да дойдат в дво-
ра", коментира тя. Кампания-
та по вадене на трюфели ще
започне през ноември. Ще
има и отговорен учител за
екоклубовете, който е запоз-
нат с трюфелите. Така с доб-
ра реколта тази година гим-
назията смята да купи нови
компютри и интерактивни по-
магала за своите ученици. ç

Ðîäíè ï÷åëàðè íà áóíò,
îìðúçíàëî èì äà ãè ìà÷êàò

От началото на септем-
ври досега държавните ве-
теринари са изплатили 5
милиона лева обезщетения
за унищожените заради
африканската чума свине,
или помощта е достигна-
ла до половината хора,
доброволно унищожели
своите животни. Това съ-
общи министърът на земе-
делието, храните и горите
Десислава Танева в Стара
Загора, където официално
беше открита новата ака-
демична година в Тракий-
ския университет. Изпла-
тените средства са за по-
дадени заявления за под-
помагане на стопани,
предприели мерки за по-
чистване и дезинфекция на
стопанствата си. Кризата
до този момент е предиз-

Íà ïúðâèÿ ó÷åáåí äåí âëàñòòà ñå ïîõâàëè, ÷å îò
íà÷àëîòî íà àâãóñò èìàëî ñàìî øåñò ÷óìíè îãíèùà

викала 20-процентен срив
в поголовието от свине в
страната, като са унищо-
жени 130 хиляди животни.

Добрата новина, е че
разпространението на за-
разата постепенно отшу-
мява. "От началото на ме-
сец август до момента са
регистрирани само шест
огнища", посочи още земе-
делският министър.

Министър Танева изка-
за своята благодарност
към ръководството на уни-
верситета за това, че в пос-
ледните три месеца подпо-
магаха министерството в
тежката ситуация в борба-
та с Африканската чума по
свинете (АЧС). "Благодаря
ви от сърце за съпричаст-
ността и отговорността към
държавата, която показах-

Èñêàò çàáðàíà íà âíîñà íà ìåä îò Åâðîïåéñêèÿ ñúþç
От своя страна зам.-

председателят на Българ-
ската агенция по безо-
пасност на храните инж.
Николай Роснев обясни,
че от Агенцията никога не
са твърдели, че пестици-
дите са безопасни. Той
увери, че не се бездейст-
ва по въпроса, но регист-
рацията на пестицидите
била дълъг процес. По
негови данни тази година
в БАБХ са постъпили над
100 сигнала, по които
веднага е било реагирано
- написани са 23 наказа-
телни постановления и
32 акта. ç

общество. По негови
думи в последните десет
години пчеларският
сектор "масово се мач-

ка". От организацията са
категорични, че в протес-
та им няма политически
мотиви.

Ловните дружинки в Па-
зарджик готвят протести,
съобщава БНР. Те настоя-
ват Министерството на зе-
меделието и горите да пре-
разгледа част от мерките
срещу разпространението
на африканската чума до
1 октомври. Над 30 ловни
организации в страната са
се подписали в искането,
което вече е внесено и в
Министерския съвет.

От инициативния коми-
тет посочват, че мерките
ще се окажат дори проти-
вопоказни - ограничаване-
то на лова в определени
райони не само няма да на-

Ëîâöè ïðåäóïðåæäàâàò çà
ïîãðåøíè ìåðêè ñðåùó
÷óìàòà ïî ñâèíåòå

мали разпространяването
на чумата, но ще доведе
до още по-масовото й раз-
пространение. "Спирането
на лова в определени ра-
йони и разрешаването им
в други води до концент-
рация на диви свине пре-
димно в местата, където
има зараза на африканска
чума, които в търсене на
храна или брачен партньор
ще заразят много по-широк
периметър с болестта, от-
колкото ако се разреши ло-
вът и се намали популаци-
ята на дива свиня", обясни
Евгени Абаджиев от иници-
ативния комитет.

Ловците са на мнение,
че правителството е съвет-
вано лошо и те искат да
му помогнат да се вземе
правилно решение за бор-
бата със заразата.

Протестите са просто
една евентуалност, ако на-
истина не ни чуят, за да
можем да кажем по-ясно
своите виждания, обясни-
ха те. ç

те", каза още земеделски-
ят министър. Подкрепата от
страна на министерството
към университета ще про-
дължи, защото без наука

държавата няма как да взе-
ма най-правилните и вер-
ни решения в политиките
за здравеопазване на жи-
вотните. ç

Ëþáîïèòíî

�
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Бензиностанциите
може да използват меж-
дународното положение
за поскъпване на цената
на горивата от идната
седмица. Това прогнозира
пред БНР Мартин Влади-
миров от Центъра за
изследване на демокраци-
ята. По думите му тази
седмица не се очаква
поскъпване в българските
бензиностанции. "В крат-
косрочен план очаквам
стабилизиране на пазари-
те. Саудитска Арабия вече
загатна, че до няколко
дни може да възстанови
една голяма част от
добива на петрол. Има
няколко големи рискови
фактора. Единият е, че
вероятно тази геополити-
ческа криза няма да се
свърши само с тези
удари. Саудитска Арабия
вече загатна, че е готова
да нанесе ответен удар.
Един потенциален удар
срещу Иран означава най-
малкото временен регио-
нален конфликт. Това ще
доведе до чувствително
повишение на цените на

Ñêîê íà ãîðèâàòà
ó íàñ äî ñåäìèöà
Áåíçèíîñòàíöèèòå ìîæå äà ñå
âúçïîëçâàò ìåæäóíàðîäíîòî
ïîëîæåíèå è äà ïîâèøàò öåíèòå

петрола в много по-
дългосрочен план. Отново
се връща на преден план
геополитическият фактор
при цените на петрола",
коментира Владимиров.

Той е категоричен, че
не е в политически инте-
рес нито на САЩ, нито на
Иран да започват война,
която да преначертае
картата на Близкия изток.
И двете страни нямат
интерес от конфликт,
смята Владимиров и
припомни обаче, че в
миналото емоцията и
липсата на трезва оценка
на последствията са
водили до сериозни
конфликти.

Цената на петрола
сорт "Брент" от Северно
море се покачи с около
20%, от 60 до почти 72
долара за барел, само за
секунди след отварянето
на пазара в Лондон в
понеделник. Подобен скок
в цената на фючърсите на
този пазар е без преце-
дент за времето, откакто
те се използват. По-късно
цената лека спадна до 68

Ãîäèøíàòà èíôëàöèÿ îòíîâî ãîíè 3%

Годишната инфлация за ав-
густ 2019 г. спрямо същия пери-
од на 2018 г. е 2,9%, показват
данни на Националния статисти-
чески институт (НСИ), публику-
вани вчера. Оскъпяването на сто-

ките и услугите от началото на
годината до края на август пък е
2,1%, а месечната инфлация,
спрямо юли 0,1%. Средногодиш-
ната инфлация за периода сеп-
тември 2018 - август 2019 г.
спрямо периода септември 2017
- август 2018 г. е 3,2%, отчитат
още от НСИ.

Август е вторият пореден ме-
сец, в който инфлацията се ус-
корява. Ръстът на цените на ня-
кои храни, на хотелите и ресто-
рантите в разгара на летния ту-

инфлация, която не надхвърля с
повече от 1,5 процентни пункта
средногодишната инфлация
(HICP) в трите страни от ЕС с
най-ниска положителна инфла-
ция. Добрата новина е, че за мо-
мента отговаряме на това усло-
вие и вероятността да получим
черна точка от страна на ЕК точ-
но по това направление е мал-
ка. Според анализаторите уме-
рената инфлация е свързана с
икономическия растеж, какъвто
страната ни постига.ç

Всички български граждани са
засегнати от неправилното изчис-
ление на сметките за парно и топ-
ла вода на хората, които ползват
ТЕЦ. Проблемът съществува от
доста време в българското зако-
нодателство. Затова на 13 април
миналата година Върховният ад-
министративен съд със свое ре-
шение частично отмени начина,
по който се изчислява дяловото
разпределение в жилищата. Съ-
дът, който отмени прилагането на
формулата, го направи с мотива,
че формулата и до момента не
отразява точните сметки на граж-
даните и че фактурирането се ба-
зира на неясни правила.

Съгласно Европейското зако-
нодателство България беше длъж-
на да се съобрази с европейски-
те директиви и съответно в бъл-
гарското законодателство през
2015 г. бе изменен Законът за
енергетиката и бе приет един съв-
сем нов Закон за енергийната
ефективност. За съжаление, в но-
вия Закон за енергетиката фор-
мулата, по която се определя дя-
ловото разпределение, е остана-
ла непроменена.Това означава, че
сградната инсталация (всъщност
в правния мир такъв термин не е
регламентиран) се определя по
неясен критерий, без ясни пра-
вила и по несправедлив начин.
Съдът в своето решение е отме-
нил точно тази формула.

Естествено, решението на съ-
да беше обжалвано от министъ-
ра на икономиката. Въпреки то-
ва, година и половина вече ВАС
не е насрочил съдебно заседа-
ние по казуса. Петчленен състав
на съда може да отмени съдеб-
ното решение, но може и да го
потвърди. Това означава, че граж-
даните продължават да заплащат
несправедливи сметки и суми, из-
числени на база старата методи-
ка. Това пряко ощетява потреби-
телите. След окончателно реше-
ние на съда ще стане ясно точно
по коя методика ще се изчисля-
ват сметките на гражданите, как-
то и начинът, по който сградната
инсталация ще се заплаща от пот-
ребителите. С липсата на яснота
какво се случва проблеми ще
имат топлофикационните дружес-
тва, както и фирмите, които се
занимават с дялово разпределе-
ние.

Новата формула, по която ще
бъдат изчислявани сметките, има
своите предимства. Тя изисква -
съобразно европейските директи-
ви - всеки гражданин да заплаща
точно това, което е ползвал, и то
да бъде фактурирано ясно и прос-
тоq при ясни правила.

Адвокат Петя БЕЛЕЛИЕВА,

БГНЕС.

ристически сезон, както и на
транспорта в активния сезон на
пътуванията дадоха тласък на ин-
флацията през юли.

Струва си да припомним, че
през август 2018 г. пък инфла-
цията се ускори до 5-годишен
връх. Тези данни се следят "под
лупа", тъй като именно ниската
инфлация е един от критериите
за сближаване (т. нар. критерии
от Маастрихт) на страните член-
ки на ЕС. По-конкретно Бълга-
рия трябва да поддържа ниска

долара за барел. Причи-
ната за поскъпването са
извършените в събота
нападения срещу петрол-
на инфраструктура, нама-
лила наполовина произ-
водството на Саудитска
Арабия, съобщи агенция
"Блумбърг". Тези нападе-
ния доведоха до свиване
на световното производст-
во с 5,7 милиона барела
на ден (почти половината
от саудитския добив),
което е около 6 процента
от световния добив.
Според "Блумбърг" това е
най-значителното в исто-
рията смущение в петрол-

ните доставки - по-голямо
дори от времето на Иран-
ската революция през
1979 г. и на иракската
инвазия в Кувейт през
август 1990-та.

Междувременно До-
налд Тръмп съобщи, че е
разрешил отпускането на
петрол от Стратегическия
петролен резерв на САЩ,
ако се наложи стабилизи-
ране на пазарите. Резер-
вът от стотици милиони
барели суров петрол е
бил използван само три
пъти, последният от които
през 2011 г. заради боеве-
те в Либия.ç

Заради хакерската атака сре-
щу Националната агенция за при-
ходите данните на близо пет ми-
лиона граждани станаха публич-
но достояние. Това провокира 150
от тях да заведат иск срещу при-
ходната агенция, информира
Bulgaria ON AIR. "Те предявяват
претенция за парично обезщете-
ние за хиляда лева на човек, ко-
ято този понеделник ще депози-
раме в съда", посочи  пред Bulgaria
ON AIR адвокат Ивайло Юруков,
който представлява част от по-
търпевшите.

Той обясни, че се надява съ-
дът да бъде обективен и да при-

150 ãðàæäàíè âå÷å çàâåäîõà èñê çà
îáåçùåòåíèå ñëåä õàêåðñêàòà àòàêà â ÍÀÏ

съди обезщетение на граждани-
те. "Личните данни са една спе-
циална тема за българските граж-
дани. И най-вече за хората с про-
фесии в областта на правото, ме-
дицината и други регулирани от
държавата такива, коментира ад-
вокат Георги Гочев. "С оглед на
това, изтичането на данни може
да доведе до проблеми на тези
лица и по този начин да се засег-
нат неблагоприятно техните пра-
ва", допълни той. От думите на
адвокат Ивайло Юруков стана яс-
но още, че с изтеклите данни мо-
гат да бъдат направени опити за
изтегляне на кредити.ç

:
Êîìåíòàð

Íàðîäúò ïðîäúëæàâà
äà ïëàùà
íåñïðàâåäëèâè
ñìåòêè çà ïàðíî
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Лятото е към своя край и отново е време за
училище. За осма поредна година Централният
кооперативен съюз и кооперативните организа-
ции от страната подариха вълнуващи преживя-
вания на децата по случай първия учебен ден. В
слънчевия съботен ден на 14 септември в Су-
пермаркет КООП в кв. Красна поляна, с много
смях и настроение малчуганите бяха приканени
да влязат в "класните си стаи". Въодушевени и
нетърпеливи те се впуснаха в игри, забавления
и спомени от лятната ваканция.

По традиция както на всички тържества орга-
низирани от любезните домакини, още на входа
гостите бяха посрещнати с кооперативна мине-
рална вода "Горна баня №1", ябълка и вкусна
питка. Мотото на тържеството бе: На училище с
КООП: с грижа за Земята и за поредна година
бе подчинено на Целите за устойчиво развитие
на Организацията на обединените нации (ООН)
с фокус Цел № 13 - Борба с климатичните про-
мени, Цел № 14 - Живот под водата, Цел № 15
- Живот на земята. Централният кооперативен
съюз и кооперативните организации активно
подкрепят и се включват в изпълнението на 17-
те цели за устойчиво развитие на ООН, а по
време на празника на гостите бе напомняно, че
трябва всички ЗАЕДНО да се грижим за плане-
та Земя и нейните природни ресурси.

Стартът на тържеството бе даден с ателие за
рисунки на тема "Първи учебен ден" и игра "Здра-
вословен сандвич за училище". В нея участни-
ците трябваше да приготвят своята здравослов-
на закуска от предложените рецепти и здравос-
ловни продукти. Интерес предизвикаха игрите
"Пъзел", и "Нарисувай ми дърво". В тях участ-
ваха по два отбора и с колективни усилия тряб-
ваше да познаят думата кооперация и да оцве-
тят и сглобят рисунка. Домакините на тържест-
вото бяха подготвили и спортни игри като фут-
бол и баскетбол.

Родителите и придружителите на малчугани-
те имаха възможност да се запознаят с ползите
от членство в кооперация, да подадат своята мол-
ба и да станат член-кооператори в кооперация
към КС КООП Микс, както и да получат потре-
бителска карта КООП. На обособен щанд бяха
запознати и с атрактивни туристически предло-
жения за почивка и релакс в кооперативните
хотели работещи под марката "КООП-Вашето
място за почивка".

Традиционно тържеството приключи с томбо-
ла, от която победителите спечелиха следните
награди - селекция чай КООП в брандирана дър-
вена кутия, ваучер за покупка на ученически по-
собия, бутилка за вода за многократна употреба
с логото COOP, енциклопедия "Планетата Земя
- нашият единствен дом" и раница и комплект
хилки за семейни игри. След теглене на томбо-
лата, всички деца получиха брандирана раничка
с ученически пособия - комплект за чертане, тет-
радка, гланцово блокче, скицник, ученическа прог-
рама с кооперативния им приятел КООП-чо.

Училищните години са незабравими, те ни
дават много повече от уроците в училище, те ни
изграждат като личности, възпитават ни в чо-
вешките добродетели и създават приятелства за
цял живот. С тези думи и пожелание за здраве,
отлични оценки и сбъднати мечти празникът
приключи. Присъстващите се разделиха и си по-
желаха до нови срещи на следващото тържество
организирано от Централния кооперативен съ-
юз и екипът на Супермаркет КООП.

На добър час, ученици!

Дирекция "КООП медии и реклама"

НА УЧИЛИЩЕ С КООП - старт на Новата
учебна година 2019/2020

НА УЧИЛИЩЕ С КООП - старт на Новата
учебна година 2019/2020
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На 75-годишна възраст
след тежко боледуване
почина Павел Бебов. Той
свърза тясно професио-
налния си път с вестник
"Кооперативно село" и
вестник ЗЕМЯ, бе наш
дългогодишен заместник
и първи заместник гла-
вен редактор. До сетните
си дни бе управител на
вестник ДУМА. Едно от
големите имена като
автор и организатор
на левия печат.

Роден в Кнежа, Пле-

Èìåòî è ïðîôåñèîíàëíîòî ìó äåëî ñà òÿñíî ñâúðçàíè ñ âåñòíèöèòå „Êîîïåðàòèâíî ñåëî“ è ÇÅÌß
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венско. Завършил българ-
ска филология в СУ
"Св. Кл. Охридски", където
е зам.-председател на
Студентското научно
дружество към Филологи-
ческия факултет. Специа-
лизирал е в Русия и
Франция.

Три мандата е изби-
ран в Секретариата и
Управителния съвет на
СБЖ. Негови статии и
литературни творби са
печатани във вестниците
"Пулс",  "Работническо

дело",  "Вечерни новини",
"Кооперативно село,
ЗЕМЯ и "Дума". Носител
е на орден "Св. св. Ки-
рил и Методий" Първа
степен, на "Златното
перо" на СБЖ. Автор на
книгата "Сами срещу
слънцето".

Павел Бебов бе изклю-
чителен професионалист,
публицист с талант и
кауза, достоен патриот,
социалист и русофил.
Ние, неговите колеги, ще
го запомним с човещина-

та и добротата му, с
енергията, с която гореше
в работата.

Сбогом, приятелю!
ЗЕМЯ изразява

искрените си
съболезнования на

близките на Павел Бебов
за тежката загуба.

Опелото ще се отслужи на
19 септември  от 13 часа в
храм „Света София“.
Погребението ще се извър-
ши от 15 часа в гробищния
парк на село Пролеша.

И тази утрин на селския пло-
щад под кичестите липи бяха на-
сядали десетина старци. Техните
разговори винаги бяха интересни.
Като се започнеше от акранските
години и се стигне до днешните го-
рещи места на планетата. Между-
народните събития тук се бистре-
ха и се вземаха "най-точните ре-
шения". Всеки от старците или ре-
довно четеше вестници, или слу-
шаше тия, дето редовно ги четат, и
най-вече не пропускаха новините.
Сядаха скупчени на пейката и с
часове си приказваха, дорде се се-
тят, че бабите са ги изпратили не-
що да купят от магазините и че и
днес като вчера и оня ден ще за-
къснеят. Рипват тогава чевръсто и
припряно си тръгват към къщи. В
такива случаи си знаят, че сол ще
им се трие на главите, ама с годи-
ните тая сол вече не беше така
солена, понасяше се. Но нали пък
политиката не бяха я изпуснали и
днес.

Та и в тая августовска утрин ед-
ни от редовните посетители се бя-
ха събрали и говореха за това, ко-
ето бяха чули вчера в новините по
телевизията. По едно време дов-
таса и бай Гоцо.

- Бистрите ли я, бистрите ли я
пущината? - поздрави той и се на-
мести на една от пейките.

Бай Гоцо беше дълги години ов-
чар. Сега орташки по постановле-
нието за самозадоволяването заед-
но с още неколцина като него ходе-
ха да пасат двайсет-трийсет овце.

- Бистрете я, ама няма да е ло-
шо и един поход да направим към
блоковете. Да видите па там какви
чудеса има. Сума ти сражения мо-
жем да спечелим.

- Ти пак някакви зевзеклъци си
намислил - прекъсна го дядо Гър-
мен, най-възрастният, известен ка-
то познавач на световната поли-
тика. - Та кажи какво толкова има
там за гледане.

- Нали слушате по радиоуред-
бата съобщенията кой какво бил

Äà óñåòèø èñòèíñêèÿ âêóñ íà õëÿáà
Îòêúñ îò ïîâåñòòà „Ñàìè ñðåùó ñëúíöåòî“

обрал, как предсрочно всичко тая
есен щяло да отиде в хамбарите и
във фабриките?

- Че не е ли вярно? - побърза
да му възрази дядо Гърмен.

- Абе, не за това ти приказвам.
И на мене ми се иска да я свър-
шат работата, преди да са падна-
ли дъждовете. Но за друго ми е
думата. Това царевично зърно, де-
то остана по нивите, него кой ще
обере? Помните ли през лятото
как- во направихме, та да помог-
нем? Нищо! И сега - пак нищо!
Седим и оправяме от наше село
положението в Корея и в Сирия. А
защо и ние не се притечем на по-
мощ? Ама ни е по-леко тук на пей-
ките да си седим и да си приказ-
ваме.

- Хайде и ти. Ние също сме да-
ли. Дошло е време да си починем
- обади се мустакат старец.

Така, както спореха, не забе-
лязаха, че бай Георги се беше
приближил до тях и внимателно
ги слуша.

- А, ето те и тебе - пръв го забе-
ляза дядо Гърмен. - Началство, май
и ние трябва да се запишем в арми-
ята като доброволци, за да я ликви-
дираме тазгодишната есенна хала.

- На драго сърце ще ви приема,
стига да сте още юнаци - засмя се
бай Георги.

- Да ти кажа - продължи дядо
Гоцо, - гледам ги младите, като фу-
рия са. И все пак има нещо, за
което ме боли. Сърцето ми се стя-
га. Повечето от тях още не са усе-
тили истинския вкус на хляба. Ей
така, да знаят да го ценят. Като го
хванеш комата, топъл, още дими
от фурната, така да те опари, че
пръстите да те заболят. Но хубаво
да ти стане от тая болка, щото опе-
ченият хляб е твое дело - ти си
гледал житото, прибирал си го,
брашно си млял. И тогава най ще
ти е сладък. Работата не е само
там в някаква си норма, някаква
машина, която са хванали като
вран кон. Затова и някои толкова

не му придирят дали по земята
жито и царевица ще се сипе. За-
това и като минавам през полето,
като гледам как се валят кочани с
жълто зърно, идва ми да заплача.

- То е, защото вече има много -
обади се друг. - Но не им връзвай
толкова кусур на младите, Гоцо.
Млади са, кръвта им сега ври. Лу-
ди глави са, но полека-лека ще улег-
нат.

- За улягане - ще улегнат, но лю-
бовта към земята нямаш ли я в сър-
цето си, загубена е тя - не се дава-
ше дядо Гоцо.

- Абе, бай Георги, аз отдавна си
мисля. Що ние не направим една
пенсионерска бригада, която да
обира това, дето по блоковете ос-
тава. Така хем някаква работа ще
свършим, хем и полза ще има от
нас, хем няма само на пенсиите
да лежим. Пък и бабите по-малко
ще ни се карат.

- Помислете, нямам нищо про-
тив. Вярвам, че и Стоян ще скло-
ни.

- Ще помислим, но и вие не си
затваряйте очите пред тия безоб-
разия, които на много места се вър-
шат на полето. Ти ходил ли си ско-
ро там?

- Че как мислиш?
- Добре де, вярвам ти, че си

ходил. Тогава сигурно си видял, че
я няма навсякъде истинската гри-
жа за земята. Това, дето расте по
нивите, да не е на Аллаха, бе, Ге-
орге? Пак е наше.

- Прав си, прав си. Ще трябва
да я видим тази работа - закани
се бай Георги. - Но и вие, като ви-
дите нещо - казвайте. Иначе не се
кахърете за себе си. Досега не сте
дали малко. Оттук насетне - колко-
то можете.

- Абе, ти какво смяташ, че ние в
тоя зор ще стоим със скръстени
ръце и няма да помагаме! Ще по-
магаме и още как - рече дядо Гър-
мен. - Ще ни накараш да ги уда-
рим в земята някои от по-младите.
Само да успеем да ги задържим

при нас. Че то, както са хукнали
към градищата...

- Там е майсторлъкът - рече бай
Георги. - Да ги убедим да останат.
Инак и те са прави понякога да
искат повече.

- Прави са зер - додаде дядо
Гърмен. - Нявга така се нахвърля-
ме върху тях, че и аз го правя, а
забравяме ние кви сме били в лу-
дите ни години. Навремето що щу-
ротии бяха...

Повечето от останалите се съг-
ласиха с него. Бай Георги ги слуша-
ше и мислеше, че в техните критич-
ни и пристрастни понякога оценки
има и много истина. Вървеше в
обедния пек той и си мислеше кол-
ко много работи още им предстоят
и колко много въпроси сам трябва-
ше да реши. Силите само да не го
напуснат. Инак ще им намери отго-
вора - хората от селата ще влязат
в пътя, и тия от Гориново и от Дъга-
та ще вземат повече да мислят за
общото. И реколтата ще я прибе-
рат без загуби и навреме. И стари-
те ще помагат. Вярваше им. Знае-
ше какво могат. Че, през тия годи-
ни, които отлетяха от началото на-
ли и основите полагаха, и градяха
нагоре, и знаеше как се радваха и
на първите, и на днешните успехи.
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ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Община Благоевград - Румен Георгиев Томов
Румен Томов е бизнесмен. Основният му бизнес е стро-

ителен, а със съпругата му имат и магазини за дрехи. За-
вършил е висшето си образование в Русе и е машинен
инженер. Дъщеря му е архитект, а синът - строителен ин-
женер. Баща му е бил директор на Стопанска дирекция "Тър-
говия" в някогашния Благоевградски окръг, направил е пър-
вия в България магазин за самообслужване в Благоевград,
както и халите и ГУМ не само в областния център на Пи-
ринско, но и в останалите големи градове в окръга, пише
"Струма".

Община Банско - Иван Михайлов Кадев;
Община Белица - Радослав Сабинов Ревански;
Община Гоце Делчев - Владимир Кръстев Москов;
Община Гърмен - Владимир Иванов Донков;
Община Кресна - Николай Кирилов Георгиев;
Община Петрич - Любомир Митков Георгиев;
Община Разлог - Александър Огнянов Крайнов;
Община Сандански - Младен Стоименов Тимчев;
Община Сатовча - Арбен Мустафов Мименов;
Община Струмяни - Емил Димитров Илиев;
Община Хаджидимово - Людмил Аспарухов Терзиев;

ОБЛАСТ БУРГАС
Община Бургас - Николай Асенов Тишев
Николай Тишев е роден през 1975 г. в Бургас. Завършил е

СА "Д. А. Ценов" в Свищов, специалност "Финанси и застрахо-
ване". Работил е като изпълнителен директор на пристанище
Бургас. Бил е общински и областен председател на БСП. Член
е на НС на партията. Тишев е депутат в 44-тото народно
събрание от ПГ "БСП за България", избран от 2-ри МИР - Бургас.
Член е на комисиите по транспорт, информационни техноло-
гии и съобщения и по вероизповеданията и правата на чове-
ка. Семеен, с две деца.

Община Айтос - Пламен Дойнов Чолаков;
Община Камено - Цветомир Петров Петров;
Община Карнобат - Тодор Байчев Байчев;
Община Малко Търново - Георги Желязков Бъклев;
Община Несебър - Яни Костадинов Янев;
Община Поморие - Никодим Стоянов Стоянов;
Община Созопол - Тихомир Йорданов Янакиев;
Община Средец - Иван Димитров Кичев;
Община Сунгурларе - Диана Колева Гурева;

ОБЛАСТ ВАРНА
Община Варна - Анелия Клисарова
Проф. д-р Анелия Клисарова, д.м.н, е български политик.

Народен представител от парламентарната група на Коали-
ция за България в 42-рото народно събрание и от парламен-
тарната група на "БСП за България" в 44-тото народно събра-
ние, заемайки постовете заместник-председател на комисия-
та по образование и член на комисията по здравеопазване.

Член-кореспондент на Северноамериканската асоциация
по радиология и член на Българската асоциация по радиоло-
гия. Национален делегат е за България и член на борда на
Европейската асоциация по нуклеарна медицина до 2008 г.,
когато е освободена по нейна молба поради заемането на
политически и други ръководни длъжности. Разработва ре-
дица международни проекти. Междувременно има над 150
публикации, както в български списания, така и в междуна-
родни, участия в конгреси и други научни форуми. Два ман-
дата е била общински съветник и председател на ПК "Здра-
веопазване" към Общинския съвет във Варна. Владее немски,
английски и руски език.

Община Аврен - Мирослав Сотиров Коларов;
Община Аксаково - Даниел Любенов Любомиров;
Община Белослав - Даниела Михалева Йорданова;
Община Ветрино - Матей Симеонов Матеев;
Община Вълчи дол - Йордан Стоянов Марков;
Община Девня - Димитър Валентинов Янев;
Община Дългопол - Александър Неделчев Александров;
Община Долни чифлик - Борислав Николаев Натов;
Община Провадия - инж. Филчо Кръстев Филев;
Община Суворово - Вълчо Добрев Вълчев.
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община Велико Търново - Весела Николаева Лечева
Весела Лечева е родена на 20 май 1964 г. във Велико Търно-

во. Завършва Националната спортна академия. Тя е депутат в
39-ото, 40-ото и 44-тото народно събрание от гражданска-
та квота на Българската социалистическа партия (БСП), а
също и заместник-председател на Комисията по въпросите на
децата, младежта и спорта. От 2005-2009 г. е председател
на Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС). Член е
на Изпълнителното бюро на БСП.

Спортни постижения:
� Олимпийски игри в Сеул през 1988 г. - сребърен медал
� Олимпийски игри в Барселона през 1992 г. - сребърен

медал

� Петкратен световен шампион
� Осемкратен европейски шампион
� Четирикратен носител на Световната купа
� Номинирана за стрелец на ХХ век
Община Горна Оряховица - Явор Руменов Божанков;
Община Елена - Сашо Петков Топалов;
Община Златарица - Михаил Петров Ганев;
Община Лясковец - Емилия Атанасова Жилева;
Община Павликени - Емануил Александров Манолов;
Община Свищов - Генчо Божинов Генчев;
Община Стражица - Румен Стефанов Павлов;
Община Сухиндол - Пламен Димитров Чернев;
Община Полски Тръмбеш - Георги Александров Чакъров.

ОБЛАСТ ВИДИН
Община Видин - Любомир Георгиев
Безпартийният Любомир Георгиев е директор на езикова-

та гимназия в града. Преди е бил учител, специалността му е
история. Той е общински  съветник в сегашния общински
съвет, избран от гражданската квота на БСП.

Община Брегово - Милчо Лалов Въков;
Община Белоградчик - Борис Стефанов Николов;
Община Грамада - Ваньо Петков Димитров;
Община Димово - Наташа Трайкова Стефанова;
Община Кула - Андрей Митков Андреев;
Община Макреш - Митко Левчев Антов;
Община Ново село - Борислав Томов Ванков;
Община Ружинци- Венцислав Томов Ванков;
Община Чупрене - Богомил Данчов Станков.

ОБЛАСТ ВРАЦА
Община Враца - Момчил Иванчев Младенов
Момчил Младенов е роден на 16 юли 1966 г., завършил е

Техническия университет в София. Бил е заместник-кмет на
Враца в периода 2003 - 2007 г. Три години е заемал поста
управител на БКС-Враца, откъдето е освободен в края на яну-
ари. През 2017 г. за кратко е областен управител на Враца.

Община Борован - Петър Станев Петров;
Община Бяла Слатина - Борислав Иванов Попов;
Община Козлодуй - Анатоли Янакаиев Арбов;
Община Криводол - инж.Иван Георгиев Иванов;
Община Мездра - инж. Генади Събков Събков;
Община Мизия - Виолин Иванов Крушовенски;
Община Оряхово - д-р Станка Нанкова Пирянкова;
Община Роман - ген. Валери Лилов Стаменов;
Община Хайредин - Кирил Тодоров Кирилов.

ОБЛАСТ ГАБРОВО
Община Габрово - Ивелин Николов Николов
Ивелин Николов е роден през 1962 г. в Габрово. Завършил

е военни науки, политология, педагогика и търговско право.
Специализирал е организационна психология. Ръководил е БСП-
Габрово през 90-те години на ХХ век, бил е зам.-председател
на Комитета за младежта и децата при МС, журналист, ди-
ректор на Института за социална интеграция, член на ИБ и
зам.-председател и секретар на ИБ на БСП 2002-2008 г., гла-
вен редактор на в. "Дума" 2008-2011 и от 2019 г. Директор
на Националния политически институт към БСП. Депутат в
41-вото НС. Заемал е отговорна длъжност в Министерст-
вото на отбраната 2013-2014 г.

Община Дряново - Трифон Руенов Панчев;
Община Севлиево - Богомил Иванов Петков;
Община Трявна - Татяна Атанасова Рачева.

ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Община Добрич - Георги Антонов Петков
Георги Петков е роден през 1962 г. в Добрич. Семеен е, с

две деца. Средното си образование е завършил в математи-
ческа гимназия в Добрич със златен медал. Висшето си обра-
зование е завършил във ВМЕИ-Варна (Технически университет).
По професия е машинен инженер. Работил е като директор
на Общински център за ТНТМ - Добрич, зам. генерален дирек-
тор по търговски и технически въпроси на Младежка фирма
"Орион". От 1991 до 2009 г. е бил управляващ съдружник в
"Спарг" ООД, от 2010 до 2014 г. е бил изпълнителен дирек-
тор на "Индустриалинвест"АД,. Към момента се занимава с
частен бизнес - управител на "Грейн Бонд" ЕООД

Община Добричка - Соня Иванова Георгиева;
Община Балчик - Николай Добрев Ангелов;
Община Генерал Тошево - Валентин Вълчев Димитров;
Община Каварна - Нина Георгиева Ставрева;
Община Крушари - Здравко Христов Здравков;
Община Тервел - Пламен Христов Желязков;
Община Шабла - Деян Георгиев Димитров.

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Община Кърджали - Милко Петров Багдасаров
Милко Багдасаров е роден на 21 октомври 1957 година в

Пловдив. Завършва специалност "Математика" в Пловдивс-

кия университет, а после и специалност "Информатика" в
Софийския университет "Св. Климент Охридски", специалност
"Бизнес и държавна администрация" в УНСС и специалност
"Счетоводство и контрол" във Великотърновския универси-
тет. Бил е директор на най-голямото училище в Южна Бълга-
рия - СОУ "Петко Р. Славейков" в Кърджали. И е най-дългого-
дишният областен председател на БСП в страната. Избиран
за член на Изпълнителното бюро на БСП и за депутат в
42-рото НС.

Община Ардино - Димитрина Петрова Александрова;
Община Джебел - Ясен Илиянов Утренски;
Община Кирково - Бисер Каменов Николов;
Община Крумовград - Иван Стойчев Мимирев;
Община Момчилград - Дойчо Стефанов Галимачев.

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Община Кюстендил - Здравко Стойнов Милев
Здравко Милев е на 61 години, роден е в Кюстендил, за-

вършил е Английска гимназия и икономика. Работил е в бан-
ковия сектор у нас и в Австрия. Сега се занимава с бизнес в
родния си град. Безпартиен. Владее три чужди езика.

Община Бобовдол - Елза Стоянова Величкова;
Община Бобошево - Крум Георгиев Маринов;
Община Дупница - Първан Ангелов Дангов;
Община Кочериново - Станислав Владимиров Горов;
Община Невестино - Димитър Иванов Стаменков;
Община Рила - Владимир Георгиев Владимиров;
Община Сапарева баня - Явор Илчов Дамянов;
Община Трекляно - Радко Кирилов Петрунов.

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Община Ловеч - Радина Минкова Банкова
Радина Банкова е председател на Българската асоциация на

производителите и износителите на облекло и текстил (БА-
ПИОТ) от април 2013 г.  Завършила е езикова гимназия с про-
фил немски език в Ловеч и специалност МИО в УНСС. Владее
три езика и е дългогодишен член на управителния съвет на
БАПИОТ. Радина Банкова е управител и собственик на "Крис
фешън индъстрийс" ЕАД - Ловеч. Фирмата произвежда трико-
тажни облекла и е една от малкото в сектора, които успешно
изнасят продукция под собствена марка в Германия, Холандия,
Италия и Дания.

Община Априлци - Деница Лъчезарова Николова;
Община Летница - д-р Красимир Веселинов Джонев;
Община Луковит - Бистра Христова Лазарова;
Община Тетевен - Гриша Нешев Нинов;
Община Троян - Донка Иванова Михайлова;
Община Угърчин - Борислав Димитров Патарински;
Община Ябланица - Димитър Лука Драганов.

ОБЛАСТ МОНТАНА
Община Монтана - Илия Замфиров Илиев
Илия Илиев е завършил Стопанската академия в Свищов,

доктор по философия. В момента е управител на частна фир-
ма в областта на издателското дело и полиграфията. Женен,
баща на двама синове.

Община Берковица -Милчо Михайлов Доцов;
Община Бойчиновци - Петя Георигева Първанова;
Община Брусарци - Румен Йосифов Савов;
Община Вълчедръм - Иван Христов Барзин;
Община Вършец - Латинка Салтирова Симова;
Община Георги Дамяново - Светослав Георгиев Илиев;
Община Лом - Десислава Владимирова Алексиева;
Община Медковец - Венцислав Евгениев Куткудейски;
Община Чипровци - Йорданка Иванова Тодорова;
Община Якимово - Петър Василев Антимов.

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Община Пазарджик - Благо Атанасов Солов
Благо Солов е на 51 години, родом от Пазарджик.  От

1992 г. е президент на мебелна фирма "Явор". През 2007 г. на
местните избори е водач на листата на Сдружението на
предприемачите и общински съветник. От 2010 до 2011 г. е
председател на Сдружението на частните предприемачи и ра-
ботодатели в Пазарджик. Председател на УС на Общинска
хранителна банка. Благо Солов е носител на приз "Подадена
ръка 2007"; "Предприемач на годината 2009"; "Достойните
българи на 2010 година" и др.

Община Батак - Горчо Боянов Станков;
Община Белово - Стойко Стойчев Стефанов;
Община Брацигово - Илия Иванов Милушев;
Община Велинград - Филип Георгиев Ангелов;
Община Лесичово - Тодор Лазаров Радев;
Община Пещера - Йордан Стоянов Младенов;
Община Панагюрище -Станимир Добрев Вълчев;
Община Ракитово - Костадин Щерев Холянов;
Община Септември - Петя Николаева Цанкова;
Община Стрелча - Иван Николов Радев.

Социалистите оповестиха номинираните и подкрепени от тях
градоначалници във всички общини на страната
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ЗЕМЯ продължава в
свои публикации да по-
чита една бележита го-
дишнина - столетието
от рождението на един
от най-българските пи-
сатели, великия разказ-
вач, страстния родолю-
бец академик Николай
Хайтов. Неговото твор-
чество бе широко по-
пулярно приживе, ули-
ците на България опус-
тяваха, когато се из-
лъчваше сериалът "Ка-
питан Петко Войвода",
десетки бяха издания-
та на неговите книги,
всички се изкупуваха от
читателите, неговите
творби и до днес са
урок по патриотизъм и
хуманизъм, носят яр-
ките, мъжки, строги, но
автентични характери
на героите, носят лю-
бовта към българската
история и българската
природа. Но Векът на
Хайтов продължава -
днес все по-актуални са
неговите завети и пос-
лания, пророчески се
оказаха страховете му
за бъдещето на нашето
Отечество, визионерс-
ки бе неговият скепти-
цизъм към "модерните"
политически и икономи-
чески нововъведения,
които ни заляха след
преломната 1989-а… Но
преди всичко са произ-
веденията му - истинс-
ки, човешки, с изящен
език, с полемична
страст. Хайтов е жив в
сърцата и умовете на
своите многобройни чи-
татели. Едни го преп-
рочитат, а други го пре-
откриват. И си спомнят
неговата знаменита
фраза: "Едно е да ис-
каш, друго е да можеш,
трето и четвърто - да
го направиш". Правеше
трайна, дълбока диря в
българската култура, в
пантеона на българщи-
ната. Там ще бъде, до-
като я има България,
докато има честни и че-
тящи българи. Затова и
ЗЕМЯ публикува днес
два от неговите безс-
мъртни "Диви разкази"
- за да помним и ува-
жим човека и твореца
Николай Хайтов.

Теофан ГЕРМАНОВ

Åäèí
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На ония, младите години бях де-
ликанлия, буйна кръв. Не бях едро,
ала яко. Мартинката ми лаеше на
гърбината, в пояса - нож до нож. Два
ли, три ли бяха, не ги помня, а ли-
ворверът - ей тука, на кълката. Всич-
ки ме знаеха, че си не поплювам, та
щом някой се наканеше да си краде
жена - викаха мене. Жененето не ста-
ваше тогава с кандърми - в ония мъж-
ки времена.

Имах един комшия, харесал бе в
Настан една жена, та ме веднъж из-
вика той:

- Казвай какво ще искаш, за да я
докараме до сватба!

- Дай - викам - на троица по сто
лева, двеста лева отделно за пиене,
та всичко петстотин, и сватбата ти е
готова.

Съгласи се и след някой ден оти-
дохме в Настан. Четирима нови хо-
ра влезнахме в селото и се позна.
Казали на момата: "Тъй и тъй, ще те
крадат!" - и момата не излиза. Брат
й заредил пушката. "Нека ми дойдат
- рекъл, - ще им сдупча тиквите!" Бре
чакахме ден, чакахме два - не изли-
за.

На третия ден - аратличе имам
едно в Настан, Шукри, дойде и ми
рече: "Отидоха - кай - да орат в Блат-
нище. Стягай се!" "Ами момата?"
"Момата - и тя." Още по-хубаво! Там
е кър и няма кой да я спасява. Вер-
но, брат й не е лесен, но той е сам, а
ние - четирима.

Взехме вино, ракия и се отнесох-
ме и ние към Блатнище. Ту в път, ту
под път - прислонихме се до една
водица, под едни високи ели, и зача-
кахме. Нивата - близо, вижда се как
орат - момата и братът. "Дайте - ви-
кам - да попиеме ракия, докато стане
пладнина, тогава момата ще дойде
да напои воловете и ще я хванем."

Викам си тъй, ама друго се случи.
Видяло ни някакво козарче, че се ту-
лиме край нивата, възкачило се на
една борика и вика, та червата си
дере:

- Ее-е-ей, аго Шебане! (И оня ви-
каха Шебан, както и мене.) Хора, ви-
ка, има в дерето, ще крадат сестра ти,
хора има-а-а-а!

Викам на моите:
- Втасахме я! Хайде да излизаме!
Брат й, като ни видя, приготви

се. Откачи брадвата от сливата, бут-
на сестра си зад него и се развика:

- Вървете си кой откъдето е до-
шъл, че майките ви ще разплача! - И
взе да хвърля камъни въз нас да го
не наближаваме. Той си хвърля, ние
си вървим, вървим и му викам:

- Адаш, куртулисване от тая рабо-
та няма! Ако е за разплакване на май-
ки - я съм по-ербап! Пусни, викам,
брадвата и си гледай работата, пък
сестра ти ние на лошо място няма да
я водим, ще я водим в град!

- Назад! - вика. - Ще ви пръсна
тиквите!

Ония, моите аркадаши, втрепера-
ха баджаците, ама я не спирам. Ед-
ната ми ръка на ножа, другата - на
ливорвера. Викам:

- Ако е за трошене на тикви, сине
майчин, хайде да ги трошим! - И са
пуснах да го хвана, а пък той махна
с балтията въз мене и щеше да ме е
съсекъл, ако не подрипнах настрана,
та ме закачи само в ръката, ей на
това място, под лакътя. Съсече ми
доламата и - до половината месото.
Отмаля ми, значи, ръката, лявата ръ-
ка. Хванах го тогава с дясната за
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врата и с хващането го зарових в
земята. Кораво бях тогава, яко и къ-
дето хванех - не прощавах. Подлег-
нах го с коляното, пък със здравата
ръка догребах едно дърво, та го брис-
нах по главата и му я обелих. Одрах
му я от върха до челото. Сетне му
разпасах пояса, изправихме го до ед-
на борика и го вързахме да не шава,
а и раната вързахме с пояса. Курди-
сахме го като с чалма. Тогава чак се
огледахме и видяхме, че сестра му
избягала. Докато ние сме се разпра-
вяли - фукнала - върви я гони. Ами
сега? Викам на младоженика:

- Бе ти кьорав ли си, мамицата
ти, къде са ти очите?

Нейсе, ровнахме насам-натам и я
хванахме в едни габри: легнало, за-
качулило се - лежи и си мълчи. Рип-
нахме връз нея, рипна и тя и взе да
се бори. Ние четирима, тя една и баз-
бая ни развъртя. Но я хванахме за
плитките и - клекна. Заведохме я на
нивата при брат й, а пък той ни се
моли:

- Пуснете ме да си вървя! Пуснете
ме, че ми е лошо, не ме оставяйте
тука да умирам на тая борика!

И ние взехме, че го пуснахме. Съ-
жалихме го. Че като рече тоя мъж:
дръжте ма, ноги, ако си вятър - стиг-
ни го. Забрави и орало, и сестра, и
всичко. Резна се в дерето и се загуби.

- Хайде - викам на невестата, -
хайде сега, чоджум, да вървиш с нас
да те направим ей на тоя апапин
жена.

- На тоя ли, дето не си е още
обрисал лигите! Птю-ю-ю! - И плю
въз него. - Никогаш няма, кай, да
стана негова жена!

Нахвърлихме се пак въз нея и я

завлякохме нагоре въз баира, но тя
не иска да върви. Имаше ситни плит-
ки - половината й ги отмъкнахме, но
тя се дърпа и не ще. Най-сетне я
нарамихме кой за крак, кой за ръка -
и я отнесохме в Джинджов азмак, тъй
- наръки, наноги. Я бех краднало и
други жени, ама такова женище не
бех виждало: хем силно, хем инатин,
развито и на кокал, и на снага, да не
приказваме за ей тука, за отпред: та-
кова нещо, агов, бесно, та буйно, да
се не нагледаш и настискаш.

От гората възвихме към Грохот-
но. Очаквах брата й, като си отиде,
да ни подгони и с други хора, та вмес-
то по пътя за Дьовлен, ударихме през
гората. Спряхме да я носим. Умо-
рихме се. Взехме да я влачим, та шал-
варите й станаха като листница. По
едно време младоженикът вика:

- Да я пуснем бе! Това е звяр, а не
жена!

- Дръж я, верицата ти! Искаш да
я оставим, за да се каже сетне, че ни
е надвила?

И пак надолу, надолу, та до Гро-
хотненската река. Трябваше да ми-
нем реката, та сетне да възвием през
Хамам бунар за Дьовлен. Да я ми-
нем, ама как? Реката придошла, буй-
на, та мътна - ври! Има мост, ама
чак в селото, не е като за нас. Щем
не щем, трябваше да я бъркаме. Ония
помагачи, двамата, не се съгласиха
с нас и се върнаха - видя им се река-
та страшна. Жената и тя се тегли, и
тя не ще сама да бърка в реката. Ре-
кох тогава на младоженика:

- Хвърляй я на гръб!
Хубаво, ама тя висока, а пък той

едвам до шията й стига, как да я "хвър-
ли"? Викам му тогава:

- Клекни бе, клекни да те яхне!
Клекна той, ама тя пък не ще.

Помъчих се да я бутна върху него,
ама с една ръка - не мога. Вковала
ногите - не мърда! Взех тогава ножа
и го впрях на гърдите й.

- Ей сегинка - викам - ще ти смук-
на кръвчицата! - Я понатискам но-
жа, тя се понавива, я впирам, тя се
понавива, докато легна на гърба на
младоженеца и той я понесе към во-
дата. Нямаше как - улови го за вра-
та.

- Цепи! - викам му на оня. - И се
не обръщай, аз ще я държа за крака-
та!

Повървя оня, повървя и току се
резна в някаква си дупка и се изгуби
в мътнинето. С него - и жената. Чо-
рапите й само ми останаха в ръката.
"Брех! Отиде - викам си - хубавата
невестица!" Жулнах се тогава във во-
дата. Я съм дългач и плавам, водата
ма не плаши, ама тая вода не е като
вода, а мешано с камънак и дърво -
страхотия. Едно се впряло в корема
ти, друго та ударило в рамото, трето
в ребрата та престъргало - себе си
ли, другите ли да спасяваш? Хайде, с
две ръце да бях, ами то с една! С
една - с една: улових жената за нога-
та - със зъбите, не с ръка - с ръката
хванах някакъв корен и по него - на
брега. Два часа дума не можем да
продумаме, сини посинели - занеме-
ли! И тая работа на месечина става.
Бъхтането с брата стана по пладни-
на, гоненето из гората, хващането
на жената - докато да зайде слънце, а
по месечина другото.

Седяхме каквото седяхме.
- Ставайте - казвам - да вървим!
Пък жената вика:
- Оттук нагоре не отивам! По-доб-

ре удавете ме в реката!
Започвам с хубавко:
- Хайде мари, Емине, недей се

впира! Хайде, докато те молим с ху-
баво!

- Не, та не! Имам, кай, брат раз-
бойник в Драма, той с лири ще те
накичи, ако му заръчам, пусни ме,
за тоя не ща да се оженя, пусни ме!

Младоженикът, уплашен, седи и
чака. Гледа ма в очите.

- Ставай - казах, - ще та женим!
Ето ти юнака!

- Не ща ти юнака, пусни ма! Тука
умирам, ала не мърдам!

Хванах ливорвера и го впрях в
нея:

- Осем убийства имам, ти ще си,
казвам, деветото! Осем убийства - ти
деветото, ако не станеш ей сега и да
вървиш!

Сепна се тая жена и стана. Вър-
вяхме, вървяхме - зазори се. Гледам,
преваляме Хамам бунар и слизаме
низ Криво било за Дьовлен. Цяла
нощ сме ходили с път и без път, по
папратища и през шума, превъртели
сме се като през дарак, та здраво пар-
цалче не е останало. Хайде - ние си
можем и без парцали и без гащи,
ами нея как да я представим в града?
Викам на младоженика:

- Я ти върви да й вземеш дрехи,
да я не въвеждаме такава листница в
Дьовлен!

Пък той ма тегли настрана и ви-
ка:

- Бива, ама остави ни малко, ма-
нечко да се понагалим, че белким ста-
не по-кротка!

- Бива! - рекох.
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Повървяхме, повървяхме и аз поч-
нах да си разпасвам пояса.

- Карайте - викам - напред, пък я
ще остана малко по себе си!

Те подминаха, я останах. Ама ги
наблюдавам. Запряха се по едно вре-
ме на пътеката, а комшията й рече
нещо и я препъна. Хвърли се въз
нея и взе ногите й да разпилява, ама
и тя мирна не седи, като ги сви, че
като ги перна напред и младожени-
кът се претърколи два ли, три ли пъ-
ти - не мога да ти кажа. А бре, алан-
коолу, една работа, като не ти е рабо-
та, защо я барем захващаш?! Нас-
тигнах ги и тръгнахме. Изпратих ком-
шията за дрехи, пък ние с Емине
спряхме току над Дьовлен да почака-
ме за дрехите. Впули се тогава в ме-
не:

- Защо ма даваш на оня лигльо
да ма лигави?! Не го ща за мъж.
Тука умирам, в Дьовлен не отивам!

- Ще дойдеш - викам, - ще дой-
деш! На мене пари са ми броили!

- Ако ти е за пари, брат ми с ал-
тъни ще те покрие, пусни ма само да
си ида!

- Пред думата - викам - алтъните
пара не правят. Ще вървиш!

- С тебе - кай - ще дойда не в
Дьовлен, а през море, ама с него -
не!

Бре-е-е, накъде вървеше, накъде
взе, че са изгърби! Жена си имам
вкъщи, вярно, ама тая - жена и по-
ловина, бяла като мляко, очите й те
режат като с нож, а гърдите й - фур-
на, мили брате - хвърляй сурово тес-
то, печи хляб и яж!

- Искаш ли? - вика. - Ето ма!
И тогава, грях-хаир - побарах я

на поляната в единия край, та сме се
запрели чак в другия. Права билка,
да ти кажа, не остана! Викам си: "До-
тука - баш! Ами сега? Взема ли я -
посрамявам занаята! Не я ли взема -
право в сърцето я ранявам!"

Тя усети, че съм надве.
- Нали с тебе ще вървим? - пита,

заковала ма с очите.
Вкара ми сърцето под чатала, же-

ната с жена! В такова време ти се ще
да имаш две сърца - едно за чест,
друго за мерак, а то, опустялото - ед-
но: разсечи го, разкъсай го - пак ед-
но!

Хвърлих го на чест и рекох:
- Нема да е с мене, а с него!…

Нема как.
Викна тя:
- Няма да е с него!

- С него ще е!
- Няма да е! - И фукна да бяга…

Както са гледахме в очите - фукна.
Хвърлих са и я вкопчих за петата.
Не ми даде време нито да шавна, ни-
то да стана - заигра като вихрушка,
въртя, сука, влачи ме по камъните и
по тръните, овърша тая сиромах же-
на цял харман, но я съм се вкопчил
като кука за петата и я не пускам.
Препъна се най-сетне и падна - с
бяла пяна на устата. Понатъртих се
и аз, но нямаше как. Починахме си,
поседяхме, че й викам:

- Ще вървиш ли сега?
- Оставям се - вика - на ръцете ти!
Сетне дойде и оня, облякохме я и

тръгнахме за Дьовлен. Трябваше да
минем моста над реката и, дето се
вика, ще си бъдем у дома. Свърших-
ме я, значи, както трябва, кеф ми
става, та ми се допява…

А то - само е било до песни…
Тамам наближаваме моста, и не-

що закачулено изрипна и ревна:
- Сто-ой! Разплаках ли мамка ви!
Видех масур на пушка, амен-амен

на десет, повече нямаше, крачки. Ви-
дех и една вързана глава и са досе-
тих, че е брат й. Знаел, че за Дьов-
лен няма през къде да се влезе и ни
дочакал там, под моста на реката. Мо-
ят комшия, като разбра каква е рабо-
тата, вървеше зад мене - дялна се
под синора, в повета, и отгърмя, а
пък я се намерих по средата на пътя.
Едната ми ръка - вързана, ливорве-

рът - в пояса, докато бръкнеш за не-
го, оня с маузера ще та свърши.

- Да не си шавнал! - вика братът
и тръгва към мене да лови сестра
си… Маузерчето - в мене!

И тогава, агов, тебе лъжа, мене
истина, тая негова сестрица, дето ця-
ла нощ я влачихме и парцалосвахме,
шавна изведнъж и - от тая ми стра-
на, дето беше - намери се отпред. Са-
ма! Хванах я със здравата ръка за
кръста и викам тогава на брат й:

- Хай си прекрачил една крачка,
хай съм се хвърлил със сестра ти в
реката! - А реката - кипнала под ме-
не, страхотия!

Заковах го и - заднем, заднем -
тръгнах по моста. Сестра му съм я
вкопчил, не я пущам, държа я, а той
ме гледа и нито да ме гони, нито да
ме стреля… Тогава съм видял човек
като мум, като свещ! Капчица кръв-
чица не остана в лицето му! Поседя
вдървен, а че хвърли пушката, хвана
се за очите и - заплака. Мъж не бех
видел да плаче - видех… Идеше ми да
се върна, да си му дам сестрата, ала
тия работи не стават тъй: едно е да
ти се иска, друго е - да можеш, а пък
трето и четвърто да го направиш.

Тъй я доведохме в Дьовлен. И пра-
во при ходжата да ги венчае. Ходжа-
та я пита:

- Зимаш ли го, мари, тоя мъж?
- Не ща го!
- Бре, че корава жена - развика се

и ходжата, - направили сте я лист-

ница и пак не ще. Я - вика, - Шеба-
не, да я заведете в гората пак, да по-
седи с елите сама, та белким й дойде
ума в главата!

Сепна се тогава жената и - втаса.
Венчаха ги…

Питам: "Сетне, аго Шебане, как-
во стана?"

… Сетне се водиха два месеца и
кусур да имаше, повече не беше. Вед-
нъж тя вика на мойта жена: "Яла,
анайко, да ма изведеш да сея цареви-
ца в градината, да ми покажеш, че я
не зная как се сее царевицата." Мъ-
жът й я пусна (дотогава не беше я
пущал) и отидоха с моята жена да й
покаже как се сее царевицата. Отидо-
ха, жената се върна, оная, настанка-
та, са не върна - откачила през река-
та и право в селото си отишла.

Сетне ми проводи хабер да отида
да говорим. Отидох и ми рече: "Раз-
веди ма с оня лигльо, ще ти дам как-
вото щеш." Питам я: "Какво ще ми
дадеш?" "Ще ти дам две лири, ще ти
дам и шаяк за три чифта навои, една
фаша за цървули…" Е, тъй ми рече.
"Щом е тъй, смятай работата за опе-
чена."

Върнах се тогава в Дьовлен и наг-
рабих комшията. "Що я не зарежеш -
викам му, - това жена няма да ти е,
та каквото и да правиш. Трябва, ако
искаш да ти е жена, пак да я крадеме,
както сме я крали." "Дума да не става
- уплаши се той, - такова нещо не
повтарям, та ако ще би да си остана
без жена през цял живот." "Щом е
тъй - остави я, пък ще ти откраднем
друга, по-кротка, живот да живееш!"

- Колко ще ми искаш тоя път?
- На трима по сто - триста, двеста

за пиене, та всичко петстотин.
- Дадено - вика. - Върви кажи на

оная, бесната, че я не ща!
- Няма какво да й казвам, ще дой-

деш с мене да отидем в Настан да ви
разостави ходжата, че да си гледаш
кефа!

Отидохме в Настан, разведохме го,
сетне му взехме друга една, крадохме
я, ама не такава кражба, каквато бе
първата: като я побарахме за плит-
ките, и втаса…

Пък оная ми си даде двете лири и
всичко там, каквото беше казала…

Много жени съм влачил, ама тая,
агов, се окачи на сърцето ми, ербап
жена, където и да я побараш - жена
и артисва!

… Още я помня и съжалявам. Ама
нали ти казах: едно е да ти се иска,
друго е да можеш, а пък трето и чет-
върто - да го направиш.
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Един е страдал от война, друг от
жена, а пък мен ме изеде "Бакиш".
Яде ме на хапки, не изведнаж, та ми
душицата извади. Само че - да ти го
кажа отначало.

Аз бех кундураджия. Като ти каз-
вам кундураджия, ти го не бъркай с
обущар. Обущарите сетне се навъ-
диха, та ни изпоядоха хляба, но пре-
ди да ни натиснат те, ние, кундура-

джиите, командвахме чаршията. Дю-
кянчетата ни беха все около шадра-
вана, в пъпа на града - осемнайсет
дюкянчета, наредени едно до друго
като броеница! Изнесехме ли кунду-
рите, ставаше пред дюкянчетата ша-
рено, прешарено, с бяло и черно, с
кафяво и червено - като на панаир!

Работехме какви ли не чешити
кундури (папуци, кундури - едно и

също). Ако си по-наперен, купуваш
си от моралицките папуци, изшиле-
ни на върховете, а шилата им изви-
ти като човки, с копринени пискюл-
чета в края. Такива папуци се носе-
ха с накривена шапка и кама. Има-
ше и папуци с обли, корави носове
и дебели ходила - еминии, - за по-
улегналите хора. Такива папуци вър-
веха на жълти божигробски броени-

ци и астраганена гугла. Имаше и
салджицки папуци, бели, с два носа,
плитки, с фатало отзад, меки, леки
като гълъбови крилца. Купуваха ги
най-вече салджиите по Марица, за-
това им казваха "салджицки", но кой-
то си беше мераклия за хубаво, ку-
пуваше си ги. Имаше и тулумба-

На стр. 12
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джицки папуци за тулумбаджиите от
пожарната, подпетени, с опашчица
отзад, бързо да се хващат и обуват,
и какви ли още не: за чираци и май-
стори, за луди и кротки, за ергени и
за женени. Нямаше нужда от леги-
тимация. Гледай го в папуците и
всичко ти е ясно: кой на колко е го-
дини, колко му е акълът, има ли си
пари, или ходи без стотинка, кротък
ли е, или е опасен, какво работи и
от коя е махала - Амбелинос, Жаб-
лица или Метошката. Не както е се-
га: обувките - едни и същи! Върви
го знай кой откъде е и какъв е.

И не разбрах защо хората се нах-
върлиха на обувките. По-хубави ли
беха? Не! Къде може да се сравня-
ват обувките с папуците! Да беха по-
евтини от папуците - не! Беха дори
по-скъпи и пак надвиха тия пущи-
ни обувки на папуците. Отначало
дойде един обущар, не зная отде си,
сетне се присоса още един, та стана-
ха двама. Нямаха ни чаршия, ни
гилдия, но всички се юрнаха към
тях и нашите чукове взеха да ръж-
дясват.

Събрахме се старите и младите
майстори да се сприкажем какво да
правим. Ние, младите, наежени - ис-
кахме да хвърлим двамата обущари
в реката, да ги сплашим и да бягат.
Старите не даваха. Особено един -
Алито, Алито се казваше, адам-акъл-
лия, белобрад, с крива шия - той
беше много против да се хвърлят в
реката обущарите и викаше:

- Не е работата, майсторчета, в
папуците и в обувките, а в света!
Ако светът е започнал да си събува
папуците - няма кой да го отбие,
нито да го спре. Събува ли си, кай,
потурите, той ще си събуе и папуци-
те! Не се закачайте с обущарите, ами
който е по-млад, да зарязва папуци-
те и да се хваща за обувките!

Рипнаха въз Алито, дигна се гю-
рултия, насмалко него да хвърлят в
реката. Казаха му, че е подкупен, из-
куфял и какво ли не. Накрая млади-
те каквото си искаха, това решиха:
отбрахме се петима с моралицки па-
пуци и ками, уловихме през нощта
завалиите обущари и ги метнахме в
реката. Сетне отидохме в кръчмата
на Жълта Петра, хванахме една ла-
терна, заръчахме си червено вино и
се почна една веселба: песни се пя-
ха, вино се ля, чаши със зъби се
трошиха до призори. Никой и не е
помислил, че това ще е последната
ни кундураджийска веселба. Тъкмо да
си ходим, и забиха черковните кам-
бани на пожар. Излязохме да видим
какво е, що е и отрезняхме извед-
нъж: гореше кундураджийската чар-
шия. Бре бакъри с вода, бре мокри
черги, бре тулумбаджиите с марку-
чите, но може ли с три никакви бъ-
чонки да се изгаси една стара, хуба-
во изсъхнала чаршия, заплакала за
огън и пожар? Дуварите падат, пок-
ривите сами се хвърлят в огъня, а
папуците пискат като живи в жарта!

Случиха се арнаути хора тия обу-
щари: ние ги хвърлихме в реката,
те пък ни дадоха огъня - станахме
танто за танто. Търсихме ги да ги
трепем, но те изчезнаха от градчето
и се не видяха.

След пожара повечето кундура-
джии се пръснаха и зарязаха заная-
та. Други неколцина си намериха но-
ви дюкянчета, а пък аз - речи го
едничък - останах без дюкян и без
пари. Ходих тука, ходих там, отни-
къде никаква надежда. Най-сетне
срещна ме Кольо Пъпката, касапи-
нът:

- Ти, Коста, доколкото разбрах, си
още без дюкян.

- Така е - казвам.
- Щом е така - казва ми Кольо -

аз ще ти дам без пари моята касап-
ничка при едно условие: да извадиш
позволение от кмета да си окачвам
месото вънка на плочника, на чен-
гелите, както си беше. Ако това ста-
не, само вечер ще ми трябва дюкян-
чето. През деня ти можеш да си чу-
каш вътре папуците.

Хванах тая сламка и с двете си
ръце и се изтърсвам на кмета:

- Ти майка, ти баща! Метани ще
ти правя и каниски ще ти нося като
на кум, ако позволиш на Пъпката
да излезе на ченгел, а пък аз да влез-
на в дюкяна! Изгорял съм, трябва
да ми се помогне!

Кметът се опъна:
- Как ще вадя на ченгел Пъпка-

та, като има от ветеринарните запо-
вед - ченгели на плочника да се не
явяват? Пусна ли Пъпката, всички
ще се юрнат и хигиената пропада.

Молих се, братих, обещах лозето
му да копая летно време и кметът
най-сетне се съгласи:

- Добре - казва, - но ако съгла-
сиш и Таратора.

Таратора беше властник, депутат
и тъй нататък.

Отидох при него:
- Тъй и тъй.

Той каза:
- Не! Не и не!
Хелем напипах слабото му мяс-

то.
- Нали - казвам - скоро ще бъдат

изборите! Нашата рода е повече от
четирисет и пет човека, отделно ле-
лините и калековите. Мога да ти ги
доведа накуп, петдесет-шейсет глави
да подпрат депутатската ти банка!
Мога и с байрака на партията ти
през чаршията да ги прекарам, ако
ти на мене свършиш тая, тая нищо
работица, дето те моля - за ченгела
на Пъпката!

Склони.
През нощта Пъпката заби дире-

ка на плочника, закова ченгела на
дирека и окачи месото, а на другия
ден всички ченгели бяха пак на ста-
рото си място. Ветеринарният не пос-
мя да сече диреците и касапската чар-
шия пак излезе на открито.

Взех пари назаем, купих нова ма-
шина "Сингер", нови калъпи, гьо-
нове, мешин и подкарах занаята.
Направих папуци всякакви: мора-
лицки, еминии, салджицки, тулумба-
джицки, черни, бели, червени, едно-
върхи и с два върха, с фатало и без

фатало, и ги навързах на шарени
вързаници пред дюкянчето, та кой
как мине - забляваше се да гледа…
Едни гледаха, други купуваха и ра-
ботата май потегли. Годеница имах
отпреди пожара, дойде ми кураж -
ожених се. Взехме гола стая на ки-
рия, с две столчета и една софрица,
но нали чукът ми беше в ръката -
надах се да спечеля и за къща, и за
маса, че и за тюфлеци да артиса.
Но не щеш ли - дойде "Баки-иш"!

Една сутрин викам на Пъпката:
- Абе, бай Кольо, ти ще дадеш

месото, аз - зарзавата, че да отвър-
тиме за пладнина един гювеч!

- Бива! - рече Пъпката. - Защо
да не бива. Дай пари да взема зар-
завата.

Дадох му и той отиде на пазар.
Забави се. По едно време връща се,
носи картофи, магданоз, лук и отда-
лече се провиква:

- Оди, Коста, на пазара, чудо да
видиш! Гумени цървули на сергия.
Без пари!

Секна ме нещо под лъжичката.
Оставих чуковете и отидох. Наро-од!
Не може да се мине, струпал се около
една сергия, накамарена догоре с цър-
вули. Взех един цървул, обърнах го
и прочетох на табана: "Бакиш"! - гу-
мена фабрика и тъй нататък.

- Колко пари е чифтът? - запи-
тах продавача.

- Десет като за тебе! Ако вземеш
три чифта, мога да ти ги харижа и
по осем!

Гледам цървулите, опипвам ги: де
моите, белите салджицки папуци с
жълти кантове и леки като перуши-
на-а, де са тия лъскави топузи, теж-
ки! Ама това си го викам аз. Наро-
дът - леки-тежки - не признава! Прос-
ти хора се събрали, очите им в лъс-
кавото, грабят ли, грабят! Купуват,
хвърлят старите цървули, обуват гу-
мените и отиват на фотографина да
си направят по една моментална с
"Бакиш". Стана ми, да ти кажа, мъч-
но. Не за друго, а за фотографията.
Толкова години папуци правех, с та-
кива усталъци и мераци, а едно "бра-
во" не чух. А гумените лепезета, дето
нямаше в тях нито хубост, нито ус-
талък и човещина, от сергията - на
фотографина.

Един се не намери с око за ху-
бост!

Вместо да се върна в дюкяна, оти-
дох в кръчмата на Жълта Петра и
съм се тъй нацепил, че кога са ме
занесли у дома, не зная. Оттогава

работата тръгна мъртво. "Бакиш"
обра селските ни мющерии и алъш-
веришът се запече. Намалихме це-
ната на папуците. "Бакиш" - и той.
"Бакиш" продаваше само в брой, ние
решихме да продаваме на кредит и с
това да го надвием, но и тука конт-
рата остана у кундураджиите. Плъз-
наха хората на вересия да взимат,
никой в брой. Един вика: "Ще ти
платя, като взема заплата." Друг:
"Гроздето като продам", трети обе-
щава да се отборчи "по харман" -
житото си като овършее, пети, шес-
ти и така нататък. Не броя келепир-
джиите, приставите, финансовите
агенти и стражарите, дето вземаха и
завличаха и едно благодаря не каз-
ваха. Един те подплаши с калъчка,
друг - с писалка, а градските агенти
само с това ме плашеха: "Ще вър-
нем касапниците в дюкянчетата, мис-
ли му!" И вземаха кой за бабата,
кой за жената, кой за децата, все до
заплата уж, а никой една пара не
даде, не плати!

Тъй закъсах с тия вересии, че хо-
дехме на църква поединично - аз,
жената и бабата, с едни папуци.

Като видях, че фалиментът ми е
в кърпа, реших: "Вересия никому!
Господ от небето да слезе, ще го вър-
на, ако не плати с пари!" И се дори

заклех. Паднах на колената и се
провикнах: "Боже, боже, кьорав да
стана, боже, ако отсега нататък дам
на вересия!" Прекръстих се и тък-
мо съм се изправил на краката,
виждам, че влиза бащин приятел
от Козаново, имаше един - Митю,
Митю Гуката. Разкрачил една ус-
мивка от едното до другото ухо, с
торба на рамото и от вратата още
вика:

- Коста, Коста, хаирлия, Коста,
за трийсет души сватбари папуци ще
купувам! Давай да мерим!

Извади от торбата един сноп с
клечки - мерките на сватбарите, дето
щеше да обува - и започна да изби-
ра. Тия-тия! Тия-ония - обра ми, то-
ку-речи, цялата сергия, натика па-
пуците в торбата и си тръгна.

- А парите, Гука-а?
- Парите - на харман! - вика ми

Гуката. - Пиши ги на вересия!
- Тъй ли? Дай си ми папуците!
Той се облещи. Рече да излезе, аз

го дръпнах. Сборихме се, взех тор-
бата, изтърсих папуците на плочни-
ка, грабнах сатъра от Пъпката и за-
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почнах да ги кълцам като за кайма.
Сбра се цялата чаршия:

- Чакай бе, Коста! Недей бе, Кос-
та!

- Нема чакай, нема недей! Ще му
го наръгам в занаята и в папуците,
и в гумените цървули на "Бакиш", и
в мющериите, дето ме завличат и
обират, и в кьоравия свят, дето не
вижда накъде е тръгнал!

Псувам и кълцам, кълцам и псу-
вам, докато сдробих всичките папу-
ци на кайма. Хвърлих сатъра и си
тръгнах, ама не за вкъщи, а надолу
по реката, че главата ми се беше
запалила и хора не ми се искаше да
виждам. Седнах край реката, нато-
пих си главата, дойдох малко на се-
бе си и ми олекна: няма вересии,
няма данъчни агенти и стражари ке-
лепирджии, няма тоя "Бакиш" да ме
души на пресекулки! Няма! Няма!
Няма!

Това - няма! Ала има къща и же-
на. Празна къща, гладна къща. И
тъща в нея. Само ме гледа в ръцете:
с хляб или без хляб се връщам, а че
извърти очите към жена ми: "Видя
ли?" Тя навремето я придумвала да
се жени не за мене, а за внука на
хаджи Фаница - с осемнайсет дека-
ра бахча. Минка взе мене и това
майка й не можа да й прости. Как
щеше сега да я погледна в очите?
Да кажа, че нямам в джоба си нито
пара! По-добре - в реката и да свър-
ши тоя срам.

Изправих се на брега, походих
нагоре-надолу да разбера къде е по-
дълбоко, прекръстих се, казах: "Про-
щавай, Минке!" и се рязнах в мът-
ната вода. Исках по-дълбочко да за-
бия, по-набързо да се свърши, но
набарах нещо мазно. Отворих очи-
те - котка! Пречукана котка във во-
дата. Догнуся ме и бързо-бързо се
измъкнах от вира. Седнах на брега
да се суша и започнах по човешки
да размислям: "Защо да се давя? За
да оставя Минка на хаджи Фаница?
А че не мога ли аз да шавна до Аме-
рика и да напечеля не една, а две
бахчи и да накарам Минкината ма-
ма бърните си да прехапе?"

Разгеле имах в Америка познати
две момчета от Чешнигир нова ма-
хала, забегнали преди войната в
Детройт. Като стана войната, те, пат-
риотчетата, прегазили океана да се
бият за доброто на България. За-
числиха ги в ротата на капитан Чел-
бов. В един поход газехме кал, еди-
ният минал по-наблизо до капитана
и го опръскал. Оня сербезлия вдига
бича: "Де се навираш, сукин сине,
мамка ти!" - и пляс - по врата на
американчето. То, не видяло войник-
лъка и не знае какво е военна дис-
циплина, обръща се и вика на ка-
питана: "И аз - казва - мамка ти!"
Вади Челбов револвера да го стреля
- едвам го спряхме. Даде присъда да
се ударят на американчето двайсет и
пет тояги. Ординарец бях на Чел-
бов - замолих го да не е пред цялата
рота наказанието, ами на закрито, в
палатката, че да не осрамотяваме
момчето - все пак самичко е дошло
да мре за доброто на България. Пос-
луша ме капитанът и заповяда да
изпълня наказанието. Въведох аме-
риканчето в палатката и му казвам
да вика. Почнах аз, лу-уп - с тояга-
та в раницата, а пък американчето
реве като заклано. Аз бия, то реве,
докато отброихме двайсет. Петте са-
мо ги ударих на месо, да не е без
хич. Оттогава това американче все
в очите ме гледаше и бе готово в
огъня да стъпи заради мене. При
демобилизацията, като се сбогувах-
ме - каза ми:

- Коста, при Челбовци тука не
се живее! Ела с мене в Америка!
Пари да напечелиш, пък ако ис-
каш сетне - върни се!

Тия думи си припомних и ре-
ших: само в Америка! Тя много е
оправила, и мене ще оправи!

Върнах се вкъщи весел. На же-
ните - нищо. Написах писмо на чеш-
нигировчето, след месец и нещо от-
говорът дойде: "Идвай! Чакам те! Ще
те срещна като цар!"

Извадих пашипорт - тогава ва-
денето на пашипорти беше играчка,
- а на жената не обелвам нито зъб.
Ще писне, ще ревне - и върви се
оправяй. Реших: ще вървя тихомъл-
ком. Ще й се обадя от Америка. Нас-
рочих и ден - двайсети август. Нака-
рах жената да сготви тоя ден гювеч,
та ядохме, а че станах и тръгнах.
Но като тръгнах - опустял и град,
взе, че ми домиля. Рекох: "Ако с же-
ната не се простих - хайде поне с
града да се простя." До железницата
имаше време… Тръгнах по чаршия-
та, надолу към Чинара, дето е офи-
церското събрание. Вътре - свети.
Тъкмо очите си да отрия в българс-
ка фуражка. Прозорчетата бяха нис-
ки - надникнах и видях: тия калпа-
зани, офицерите, наредили се на ма-
са, турили бъчонка на средата на ма-
сата, точат и пият пенливо някакво,
жълто. Викам си: "Това е бира!" Бях
чул, че се е появило такова някакво
питие, ама какво е - не бях го нито
виждал, нито пък опитвал. Та ти каз-
вам, пият офицерите и тракат хал-
бите, а пък аз ги наблюдавам.

Изведнъж спомних си думите на
майстор Али: "Започне ли светът да
си събува папуците - няма кой да го
спре. Събува ли потурите, той ще
си събуе и папуците! И кой знае още
какво!" Ето ти я новата мода! Жъл-
та пикня, дето се вика, ама я наду-
ват господата, че е ново. Само че
тоя път и аз ще близна от каймака
на пикнята, че да става каквото ще!

И реших: Америка няма да се по-
мести! Пашипорта може да почака.
Грабнах се - та в Прангата - родно-
то ми село.

- Тате - казвам на дъртия, - ти
веднъж си ме родил, роди ме още
веднъж!

- А бре, Коста - чуди ми се дърти-
ят, - може ли два пъти човек да се
роди?

- Може - казвам - и три, ако ми
дадеш моя дял от голямата градина
да го продам и да свърша тая, дето
съм я намислил.

И му разправям до какъв дамар
съм се допрял. Моят стар баща бе-
ше служил в жандармерията, горс-
ката - схвана горе-долу положение-
то и - господ да го прости! - съгласи
се. Вързах десет наполеона в кърпа-
та, платих сергийно право, докарах
бира от Пловдив, каца с лед, скара
за кебапчета, две чинии, две халби,
а като най-последно накарах Ванге-
лакито - иконописеца - да ми нари-
сува свети Георги на кон и с една
пенлива халба в едната си ръка, а в
другата - шашка, а с шашката набол
кебапче. Под тая картина - надпис:
ей с такива едри букви, черни върху
жълта книга:

ЛЕДЕНА БИРА - ОФИЦЕРСКА!
Че като се нарои един народ! Оле-

ле, мале! Народът, като се юрне, не
можеш да го спреш. Ама че бирата
била горчива! Нищо, баламите ги
не стряска. Някои питаха защо би-
рата е офицерска.

Отговарях им:
- Такава я пращат.
Фотографът, като видя как наро-

дът се налива, залости апарата до
сергията и започна да фотографира
мераклиите до свети Георги с халба
в ръката. Мераклиите фотографира-

ше само с халба, а на по-мераклии-
те слагаше на главите им по една
жълта каска, пожарникарска.

Казах на Вангелакито да ми по-
мага. Той даваше кебапчетата, аз -
бирата, и до пладнина изсушихме би-
рата до капка. Напълних чекмеджето
с пари. Викам на Вангелакито:

- Абе ти какво се будалкаш, та
рисуваш тия светци? Не виждаш ли,
че и светците нещо взеха да не ми-
нават? Защо не станем ортаци, ти
да печеш кебапчетата, а пък аз да
точа бирата?

- Бива! - казва Вангелакито. - В
тоя град и без туй няма човек от
икони и картини да разбира, щом
си ме харесал за кебапчетата - моля!
Аз съм на това отгоре и ваятел - ще
ги правя, както трябва!

Купихме едно биволче от Избег-
ли, направихме го на кайма. Ванге-
лакито с дълги пръсти правеше ед-
ни кебапчета като вретенца. Доста-
вих десет бурета бира и започнах
един алъш-вериш - "Бакиш" може-
ше да ми завиди. Работата се разви.
Парите заваляха като дъжд. Съби-
раха се вечер по една торба, никому
се не ще да ги брои.

- Брой ги ти! - дава ми ги Ванге-
лакито. - Че съм много уморен.

- Ти! Ти! - бутам му ги в ръцете. -
Аз съм капнал.

Най-сетне споразумяхме се една
вечер да ги брои той, другата вечер -
аз.

Окуражен от печалбиците, купих
на жената копринен плат за фуста и
казах да си го ушие при най-скъпа-
та шивачка в града. Жената показа-
ла плата на майка си и се похвали-
ла къде щяла да си го шие. Майка й
се втрещила:

- Мари ти имаш ли акъл, мари!
Кебапчийска жена по шивачки да си

носи роклите? Мъжът ти едвам съ-
бира за хляб и шарлаган, а ти сал-
танати ще продаваш, като да си у
хаджи Фаницата.

На другия ден попитах жената
защо не е с новата си рокля.

- Аз не съм я шила - казва.
И ми разправи, че майка й не

дала и какво рекла.
- Ще кажеш на майка си утре ве-

чер да не си ляга. Да ме почака!
На другата вечер събрах парите

в торбата - неброени, - метнах я на
рамото и право вкъщи. Жената и
майка й ме чакат. Викам на жената:

- Постилай чергата!
Постла жената чергата, а пък аз

изтърсих върху нея торбата с пари-
те. Дръннаха парите, разпиляха се,
взе й се ума и на мойта баба.

- Хайде - викам - сега, бабо, ме-
жия да направим, парита да преб-
роиме! Ти, казвам, брой само шеста-
ците, Минка да брои петаците, а пък
аз ще сортирам книжните пари!

Глътна си езика баба. Три пъти
очите си разтърка, да не сънува, а
че се хвана да брои. Броихме, как-
вото броихме, като преброихме всич-
ко - загребах с двете шепи каймета
и ги тръснах в скута на жената.

- На? ти, жена! Туй е - казвам -
за шивачката, а пък туй, бабо, е за
тебе, че да запомниш кога светът си
е събувал потурите.

И Алито не забравих. Плащах му
надница да ми трака машата, че той
ми отвори очите къде е на прасето
гъделът и ме отърва от "Бакиш".

Алито много хубаво тракаше ма-
шата. Шията му беше крива, а чал-
мата - на парцали, но каквото хва-
неше - работеше го с мерак. Само
дето не можеше хубаво да каже "ле-
дена", ами все викаше:

- Иледена, иледена… Иледена-а-а!
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Лъчезар Селяшки
посреща своята
70-а годишнина с
поредната си книга
"Словесни
кръгозори"

- Последната (засега)
антологична поетическа
книга "Съчки в слънцето"
сте посветили на паметта
на вашите родители - май-
ка ви Екатерина и баща ви
- поета Петър Селяшки.
Какви хора бяха те? Какви
житейски уроци усвоихте
от тях? Разкажете за ро-
да ви, за Сатовча като ду-
ховна територия за вас.

- Антологичната ми по-
етическа книга "Съчки в
слънцето" бе публикувана
през 2014 г. Посветих я на
паметта на моите родите-
ли: майка ми Екатерина
Атанасова Селяшка и ба-
ща ми Петър Тодоров Се-
ляшки, като израз на си-
новната ми признателност
към тях. Родовите корени
на майка ми и на баща ми
(и двамата родени в Сатов-
ча) са от с. Ковачевица, Го-
цеделчевско (оттам е вид-
ният български поет и пи-
сател акад. Людмил Стоя-
нов). Баща ми и майка ми
свързват съдбите си през
1942 г. От техния брак се
раждат четири деца: сест-
рите ми Руска и Юлия, аз
и по-малкият ми брат
Ивайло. Майка ми Екате-
рина е родена през 1919 г.
Успява да завърши само ос-
новно образование, впос-
ледствие и шивашки курс в
Неврокоп (сега гр. Гоце Дел-
чев). Работеше в земедели-
ето и лесовъдството. Скром-
на и природно интелигент-
на жена. Търпеше лишения,
работеше, без да се оплак-
ва. От нея съм наследил
трудолюбието, чувствител-
ността, милосърдието и
стремежа към красивите не-
ща в живота. Беше със си-
ни очи, стройна, с дълга до
кръста плитка. Правеше и
на мравката път. Помня ре-
дица нейни житейски уро-
ци. Например: стреми се да
живееш скромно, не ламти
за богатство и лек живот.
Не се намразвай, не се ка-
рай с хората. Тя изпитваше
трайно чувство на пиетет
към слънцето. Много пъти
съм я чувал да казва: Ми-
ло слънчице, само ти се не
додеваш! А от сините й очи
бликаше светлина - смире-
на, милостива, мъдра, мно-
го човешка. Чак след време
разбрах колко е била права
- толкова много неща ом-
ръзват, слънцето - никога.

Баща ми е роден на 3
юни 1917 г. Израства в бед-
но селско семейство. Детс-
твото и юношеството му
преминават в лишения и не-
посилен труд. До месец сеп-
тември 1943 г. е с фамилно
име Кючуков, когато зара-
ди основателен личен мо-
тив го променя на Селяш-
ки.

Участва като доброволец
във втората фаза на Оте-
чествената война (от нача- На стр. 15
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лото на декември 1944 до 9
май 1945) в състава на
8-а тунджанска дивизия. На
фронта сътрудничи със сти-
хове, разкази и публицис-
тика на в. "Фронтовак" - ор-
ган на Първа българска ар-
мия и на в. "Тунджански бо-
ец". Става член на редколе-
гията на фронтовия вестник
"Пионер" - орган на мосто-
ваците. Общува с писате-
лите Павел Вежинов, Иван
Мартинов (гл. редактор на
в. "Фронтовак"), Ламар,
Емил Манов, Петър Сла-
вински, Славчо Васев и др.
Участва във войнишките ли-
тературни четения на тери-
торията на Унгария. На
фронта баща ми си води
дневник. Успява да оцелее
в жестоките сражения на
Втората световна война.
Вестта за края на войната
го заварва в гр. Марибор,
Североизточна Словения.
До края на сравнително
краткия си земен път Пе-
тър Селяшки работи като
учител (известно време и ка-
то директор на основното
училище) в родното си мяс-
то. Обичан и уважаван е от
хората преди всичко зара-
ди неговата изключителна
честност и заради верност-
та на идеала за човечност
и справедливост.

Творческата дейност на
баща ми Петър Селяшки

езията на Димчо Дебеля-
нов") и Атанас Далчев. През
ученическите ми години -
Дебелянов, а през студент-
ските - Далчев. За мен бе
интересно, че и двамата са
поети на града, т.е. предс-
тавители на урбанистична-
та поезия. Различни са, но
и някак си близки. Учех се
от тях на усет за трагично-
то в човешкото битие, за
човешката печал, която е по-
достойна за поетическо пре-
сътворяване, отколкото глу-
павото доволство и хедониз-
ма. Неслучайно Ювенал е
казал: Недоволството раж-
да стих. Впечатляваше ме
философското начало, прос-
ветлената тъга, която те ка-
ра да видиш в привидно нез-
начителни неща значими
събития и чувства. От мои-
те учители поети съм нау-
чил нещо много важно - да
съм внимателен към думи-
те. Както подчертава фило-
софът Мартин Хайдегер, по-
езията е най-невинното от
всички занятия, тя е игра с
думи, сън, а не действител-
ност. Но това съвсем не е
истинската същност на по-
езията. Езикът е същевре-
менно най-опасното от
всички блага. С него чове-
кът твори, руши, загива и
се връща към вечно живее-
щото, към природата-май-
ка…

- Още нещо за родното
ви място.

- Трябва ли да казвам,
че обичам родното си мяс-
то, Родопите?  Това, че им
останах верен, е достатъч-
но доказателство за обичта
ми. Тук живее смесено на-
селение: православни хрис-
тияни и българи, които ня-
кога, през 16 в., са приели
къде насила, къде добровол-
но, исляма. Наши древни
предци са били траките. Те
не са били толкова богати,
както техните братя и сест-
ри в Казанлъшко, но са би-
ли смели воини и с разви-
та култура поради близост-
та им до Древна Гърция.

Отговор на въпроса как
живеят двете верски групи
в този край на България ще
намерите в стихотворение-
то ми "Кубе и минаре". Дей-
ствително в Сатовча на
хвърлей камък отстоят ку-
бето на църквата и минаре-
то на джамията. Лесно е да
сториш зло, да отречеш, да
намразиш, да подиграеш
някого. Далече по-трудно -
да надмогнеш злите сили у
теб. И в "Еклесиаст" е каза-
но, че човек, докато е жив,
трябва да прави добро, над-
могвайки злото, защото ед-
на е участта на всички и
защото всичко е суета и го-
нене на вятър.

- Какво бихте казали за
любовта в своя живот -

Лъчезар Петров СЕЛЯШКИ е роден
на 26.09.1949 г. в с. Сатовча. Син е на
учителя, поет и писател Петър Селяшки
(1917 - 1968). Завършва българска фи-
лология (втора специалност "Психоло-
гия") в Софийския университет "Св. Кли-
мент Охридски". Работи като учител и
журналист в Благоевград. След това дъл-
ги години е преподавател по български
език и литература в СУ "Св. св. Кирил
и Методий", Сатовча. Завършва специ-
ализация в ЮЗУ, Благоевград. През
2011 г. е удостоен с почетното отличие
"Неофит Рилски".

Издадени са следните негови книги с поезия: "Самотни думи"
(1991), "Сбогом на съня" (1992), "Другият глас" (1998), "Знаци"
(1998), "50 стихотворения" (1999), "Мама" (2004), "Неутешима
игра"/"Cheerless Game", двуезична - на български и на английски
език (2004), "Блестунки", хайку (2004), "Геометрия на самотата"
(2005), "Сърцето на  камъка" (2007), "Елегии за четири ръце"
(2008), "Шепа думи", избрана лирика (2009, второ издание 2010),
"Казано мълком", хайку (2010), "Одблесоци"/"Сияния", избрани
стихотворения в превод на макед. език (2011), "Отломки от Ва-
вилон" (2012), "Мигавки", хайку (2014), "Съчки в слънцето", изб-
рани стихотворения (2014), "Inny gbos" ("Другият глас"), избрани
стихотворения в превод на полски език (2014), "Wiersze wybrane"
("Избрани стихотворения") в превод на полски език (2016), "Стъ-
пала от светлина", хайку (2016), "Пропукана камбана" (2018),
"Везна"/"Bilancia", двуезична - на български и на италиански език
(2019).

Проза "Прикованият Одисей", есета, разкази, импресии, фраг-
менти (2001), "Гласът на мълчанието", художествено-документал-
на повест (2006), "Второ пришествие", разкази, есета (2008).
Литературна история "В поетическия свят на Атанас Далчев", сту-
дия (2010).

Стихове на Л. Селяшки са публикувани и в електронните издания Liter Net, "Литературен свят",
"Двуезична библиотека", Стихи.ру, pisarze.pl и др. Сътрудничи със свои преводи от полски език на
Международния фестивал "Славянска прегръдка". Участва в международни фестивали на поезията
в Полша, Литва ("Май над Нерис"), Великобритания (Фестивал на славянската поезия в Лондон)
и др. Стипендиант е на полския Съюз на авторите и сценичните творци (ZAiKS).

Досега в България са издадени 30 книги с поезия и проза от полски автори в превод на Лъчезар
Селяшки. Член е на Съюза на българските писатели, на Българския хайку съюз и на Съюза на
преводачите в България.

започва през 1939 г. Във в.
"Труд", бр. 195 от 13.10.1939
г. е отпечатано първото не-
гово стихотворение, озагла-
вено "Песен на орача". Не-
гови стихове и разкази се
появяват във вестниците
"Светлоструй", "Литературен
подем", "Пиринско дело",
"Учителско дело", "Родопс-
ка правда", в списанията
"Млад кооператор", "Сеп-
тември" и др. Става редо-
вен сътрудник на сп. "Родо-
пи" (чийто гл. редактор е
писателят Николай Хайтов)
още от неговото основава-
не в началото на 1966 г. До-
ри в края на същата година
е обявен за най-даровития
и активен сътрудник на пе-
риодичното издание. Петър
Селяшки участва със свои
творби в няколко сборника
и антологии.

Помня редица житейски
съвети на баща ми. Напри-
мер: Не си губи златното
временце!, Не си разпасвай
пояса!, Не си разигравай
кончето!, Обичай и цени
обикновения човек. Учеше
ме на човещина, на готов-
ност да помагам на изпад-
налия в беда. Баща ми смя-
таше, че всеки човек носи у
себе си поетичното начало,
ако не е погубил усета за
красивото и възвишеното,
за човещината. Той разпа-
ли у мен желанието да тво-

ря, да търся и откривам
смисъл в значещото Сло-
во.

- Това, че баща ви е бил
поет, сигурно е изиграло ре-
шаваща роля за ориентира-
нето ви към литература-
та?

- Бяха се минали почти
четири години от кончина-
та на баща ми, когато още
по време на военната ми
служба (като граничар на
границата ни с Гърция) нап-
равих своя избор - специ-
алност "Българска филоло-
гия" в Софийския универ-
ситет. Без съмнение след-
ването ми в София оказа
решаващо влияние за ори-
ентирането ми към художес-
твената литература, към ху-
дожественото творчество.
Като студент членувах в Ли-
тературния кръжок "Васил
Воденичарски" към СУ "Св.
Кл. Охридски" и в кабинета
на младите писатели сту-
денти "Димчо Дебелянов"
към тогавашния Централен
студентски дом на култура-
та с художествен ръководи-
тел Георги Черняков. Дру-
жах с колеги с изявени ли-
тературни интереси. Мои
учители в поезията са били
преди всичко Димчо Дебе-
лянов (неслучайно курсова-
та ми работа бе на тема
"Противоречието между
блян и действителност в по-
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към кого и какво е насоче-
на?

- Зная, че невинаги има
пълно съответствие между
безрезервно раздаваната и
даряваната любов. Стара
истина е, че най-безкорист-
на, най-възвишена, най-са-
можертвена си остава май-
чината любов. Тъжно и жал-
ко е, ако разберем това къс-
но и късно го оценим. На
майка ми, която вече пет
години не е между живите,
съм посветил поема с обик-
новеното, но топло и сък-
ровено заглавие "Мама".
Да, майка ми беше обикно-
вен човек, без високо обра-
зование. Но природно ин-
телигентна, безкрайно ми-
лостива към хората и жи-
вотните, отнасяща се с рес-
пект към живота и нежива-
та природа. Беше много със-
традателна и добра. Живя
бедно, но честно. В любов-
та й към нас, четирите й
деца (две момичета и две
момчета) нямаше везни. На
всички ни тя се раздаде по-
равно и докрай. Написах та-
зи поема в знак на синов-
ната си обич и на благо-
дарността си към нея.

Днес сме свидетели (а
може би и потърпевши) на
един феномен - невероятно
бързо припламнали и съ-
що така бързо гаснещи лю-
бови. Причините според мен
са многоаспектни. Смятам,
че ако човек не си способен
да се влюби истински и да
изпита онова щастливо вде-
тиняване, онази лудост, на-
речена любов, значи е пра-
хосал живота си.

Учителят Петър Дънов е
казал следното за неразби-
рането на любовта: Когато
не разбират любовта, хора-
та се дразнят, смущават се,
вълнуват се. Това е живот
на безлюбие. В любовта ня-
ма смущения, няма безпо-
койствия, няма гняв.

Любовта е невероятна

милост и невероятен дар!
Ето защо тя не бива да се
прахосва лекомислено, а да
се брани, да се обогатява с
непомръкващи чувства и да
се бди над нея, така както
майката бди над своята
свидна, незаменима рожба!
Горчивият екзистенциален
опит на човека - живот в
самота и отчуждение - е и
мъдра поука: само в общу-
ването с другия (другите), в
свещения порив към любов-
та човешкото същество на-
мира себе си.

Освен към свидни близ-
ки същества, моята любов
е насочена и към Поезия-
та. А тя, от своя страна, ме
дарява със свобода и дос-
тойнство, защото самата е
висш израз на свобода и
достойнство. Щях да бъда
много беден без тази лю-
бов.

- Как се появи интере-
сът ти към поетическия
жанр хайку?

- Обичам лаконичния по-
етически изказ. Поезията е
реч, от която са премахна-
ти изтърканите думи, думи-
те, лишени от значения, от
леещата се вода на разказ-
ването. Писането на хайку
напоследък стана доста мод-
но явление и то не само у
нас. Но хайку е наистина
труден жанр. Изисква осо-
бена нагласа, особени се-
тива, умение да уловиш ха-
рактерен миг, да видиш
проблясъка на трудно доло-
вимото, да видиш детайли
от действителността, от чо-
вешката същност. Има, и
то не малка, разлика меж-
ду класическата хайку пое-
зия в Япония, родината на
този жанр, и европейския
модел на писане. Ползата

от създаването на хайку е в
това, че изисква от поета
да се придържа към естест-
веност и простота на сло-
вото, към пределна песте-
ливост и синтез, към ори-
гинално изразена наблюда-
телност, към художествена
самовзикателност и дисцип-
лина.

- Какво е мястото на
Полша във вашия живот?
Откъде дойде любовта ви
към полския език и полска-
та култура? Кои са учите-
лите, приобщили ви към та-
зи култура? Разкажете за
тях и за полските си прия-
телства.

- Полша заема специал-
но място в моя живот. Мис-
ля, че няма да бъде неск-
ромно, ако кажа, че тя за
мен е втора, преди всичко
духовна, родина. Когато бях
във втори курс по специал-
ността "Българска филоло-
гия" (есента на 1972 г.), из-
брах полския език като до-
пълнителен славянски език
(освен руския). И днес се
радвам на този мой избор.
Впоследствие записах курс
по полски език в Полския
информационен и културен
център (намираше се тога-
ва на бул. "Руски"). Водеше
курса един великолепен пре-
подавател и интересен чо-
век - Сабина Радева, свет-
ла й памет. Тя ме подкре-
пяше духовно в поетичес-
ките ми опити, радваше се
заедно с мен на мои пуб-
ликации в студентския пе-
риодичен печат, а също и в
сп. "Родопи", в което изда-
ние продължих кореспон-
дентската дейност на покой-
ния ми баща. После, в края
на трети курс, през месец
юни 1974 г. успях да се за-
пиша като участник в меж-
дународна студентска бри-
гада в Полша. Това факти-
чески бе моето първо пъту-
ване извън границите на ро-
дината. Престоят ми в Пол-
ша се оказа решаващ - обик-
нах завинаги тази страна.

През есента на 1974 г. се
запознах и с полски студен-
ти, дошли да следват в Бъл-
гария. С някои от тях, като
Едвард Лабуза и Богдан Ха-
лабиш, и до днес поддър-
жам сърдечно приятелство.

Но с преводи от полски
език се заех в един по-къ-
сен период от моя живот,
вече работейки като учител
по български език и лите-
ратура в Благоевград. А ка-
то преводач с натрупан опит
и участник във Фестивала
на славянската поезия, кой-
то се провежда всяка есен
във Варшава, се запознах
с редица поети и писатели.
На някои от тях, като Сте-
фан Юрковски, Мажанна
Келар, Марлена Зингер,
Гжегож Валчак, Кшищоф
Карасек, Ута Пшибош и др.,
в България бяха публику-
вани поетически книги в
мой превод.

- Това, че сте били пре-
подавател в училище, пома-
гаше ли ви в работата ка-
то поет и писател, или ви
пречеше? Какво се стремях-
те да предадете на своите
ученици?

- Завърших българска
филология в СУ "Св. Кл.
Охридски" и дълги години
бях учител по български език
и литература - най-напред
в Благоевград, а след това
в родното си място - с. Са-
товча. В този смисъл поех
професионалната щафета и
продължих пътя на баща ми
като учител.

Като учител съм се стре-
мял да предам на ученици-
те си любов към книгата,
към художествената литера-
тура като един невероятно
богат, красив и смислен
свят, който развива въоб-
ражението и изгражда усто-
ите на ценностната систе-
ма на човека.  Вярвам, че у
всеки от тях съм оставил
някаква следа, нещо мое -
добра дума, строг, но спра-
ведлив поглед, съчувствие,
напътствие. Съветвал съм
ги да бъдат искрени, откро-
вени, честни. Да откриват
красивото в природата и у
човека. Да обичат живота,
да го ценят. Да не странят
от общуване дори и с най-
обикновени и на пръв пог-
лед неинтересни хора. Да
не се срамуват от произхо-
да си. Да бъдат добри и със-
традателни. Да не забравят
мисълта на Петя Дубаро-
ва, че милосърдието е най-
възвишеното човешко чув-
ство. Дали съм успял? То-
ва могат да кажат само те.

- Отличен сте с множес-
тво награди. Разкажете за
тях и по-специално за полс-
ката държавна награда
"Заслужил за полската кул-
тура", която получихте не-
отдавна.

- От наградите, които до-
сега съм получил, ценя най-
вече четири. Това са Почет-
но отличие "Неофит Рилс-
ки" от Министерството на
образованието, младежта и
науката (2011); Първо мяс-
то (в категория Дебют) от
Шестия национален конкурс
за учители творци (2014);
Първа награда - "Славянс-
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СЪЧКИ В СЛЪНЦЕТО

- Какво правиш? - попитах татко,
седнал като шаман край огъня.
- Притурям съчки в слънцето -
отвърна той и се усмихна.

Татко отдавна го няма.
Остана чистият
и неугасващ огън
в душата ми.

И ДВЕ ПРЕПОЛОВЕНИ ЧАШИ

                              В памет на читалищния секретар
                              и писател Иван Белев

НОЩ В РОДОПИТЕ

МЕД И ОТРОВА

Откакто те няма, приятелю,
нищо не се е променило:
същата задимена кръчма -
сцена водевилна,
леговище вълче
на грубо галещата скука;
същите маси - свърталища
на вяли, пепеляви чувства;
същите лица - актьори подлунни -
в агонията на безкрили думи…
И две преполовени чаши -
нашите.
Чакам те да си допием живота,
приятелю. То се знае: Каквото
е било, пак ще бъде…
Чакам те - безразсъдно -
да доразкажеш сюжета горчив
на своя правдив,
животоспасяващ разказ.

Пък после - сметката -
със моето даскалско
и с твойто читалищно
левче - по братски.
Накрая - в различни посоки,
но към еднакво гладните,
еднакво безпощадните
прегръдки на Нощта безока.
Горчи
под песенно небце.
И пак ще заспиш
с отворени очи,
със синкопно
разхлопано
сърце.
И пак ще сънуваш -
дете смълчано -
сиянието
на истинските думи.

Да чуем как шуми
родопското море -
звезден съд,
със боров дъх напълнен.

Очите ти са пристан
за моите очи.

Сърцето ми е пристан
за твоето сърце.

Очите ти,
сърцето ми
в дърво библейско
се превръщат.

Когато търся мед,
намирам  все отрова.
Когато за отрова
ровя,
намирам мед.
Престана ли да търся,

намирам и меда горчив,
и сладката отрова.
Меда -
да продължа да търся.
Отровата -
да спра да се залъгвам.

ДАМОКЛЕВ МЕЧ

Човеко, жаден за похвали,
пазач на суета преяла,
да можеше да не заспиваш,
да можеше в дъжда проливен
да приютиш премръзнал просяк,

да стоплиш в пазвата врабче…

Над теб в съня
виси на косъм
дамоклевият меч.

ЗНАК

Как властно ме зове простора
със свойте пъстри аромати
и с ореха, чадър разтворил
далече някъде в нивята.

И още тук личат следите
на моите предци далечни,

живели бедно, но честити
с труда и светлата човечност.

В градежа свят полагам слово,
тъй както се полага хляба.
Това е моят знак съдбовен,
че може би ще ви потрябвам.

Високо полско отличие за поета
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ка брошка" и Почетен дип-
лом от Втория фестивал на
славянската поезия в Лон-
дон (2014) и Почетно отли-
чие "Заслужил за полската
култура" от Министерство-
то на културата и на наци-
оналното наследство на Ре-
публика Полша (2014).

Почетното отличие "Зас-
лужил за полската култура"
ценя преди всичко като из-
раз на признание за моите
преводачески усилия. Бих
искал да спомена, че досе-
га са публикувани повече от
20 книги (поезия и проза) в
мой превод от полски език.

- Кои са най-важните
въпроси, които сега ви въл-
нуват?

- Те са свързани преди
всичко със състоянието на
духовния живот в България,
с нравствеността. И не тол-
кова с миналото на роди-
ната ни и на българина
(макар че националната ни
история е ценна със своите
поуки, уви, повечето от тях
дошли след драматични съ-
бития ), колкото с настоя-
щето и бъдещето. Често пъ-
ти в минути на размисъл
съм си задавал въпроса: За-
що българите сме такива?
Какво ни пречи да бъдем
достойни европейци, един-
ни, предимно позитивно
мислещи хора? Откъде из-
вира нашият, сякаш никога
не секвал във времето, скеп-

тицизъм, нашият нихили-
зъм? Защо на сцената на
обществения ни живот на
преден план излизат фигу-
ри на политици, на новобо-
гаташи, на парвенюта и на
безскрупулни хитреци, а не
на хората на духа - честни,
скромни, самопожертвова-
телни, - които носят в себе
си националния ни идеал и
го защитават? Защо толко-
ва трудно си пробива път
чувството на благодарност
за сторено добро? Къде се
изгуби човещината?! Мис-

майка, за да се учи от ней-
ната божествена всеопроща-
ваща любов… Естествена е
потребността на човека от
диалог. Но преди да встъпи
в диалог, е разумно той да
се вслуша в себе си. Да вни-
маване с думите. Неслучай-
но имаме такава мъдра по-
говорка: Език мой, враг мой.
Ние, хората, сме длъжни не
да рушим, а да градим и
опазваме чрез словото Сво-
бодата и Любовта.

- Живеете сред приро-
дата на една благословена
планина  - планината на Ор-
фей...

- Да, Родопа планина е
наистина благословена от
Бога. И наистина съм щас-
тлив, че мога да я наричам
моя родна планина, мое ду-
ховно отечество. Обичам я.
Тя ме учи да търся в нея
възраждащи сили - и физи-
чески, и духовни. Учи ме
да гледам природата със
смирена душа.

Фрагменти от интер-
вюта  с Лъчезар Селяшки

на Рафие Дренчева,
Весела Сукалинска, Ма-

рия Алмишева, Кънчо
Великов, Петър Хаджиев,

Александра Ивойлова и
Емил Басат.

Случайно се запознах с Лъчезар Селяшки
преди 40 години в Студентския град в София. И
от тогава и до днес сме много добри приятели,
защото и двамата ни свързва една обща болест
- любовта към Словото. Преди няколко години
написах сърдечни думи за своя приятел, които
са актуални и днес, когато Лъчезар отбелязва
своята 70-а годишнина, както и половин век
творческа дейност. През всичкото това време
поетът на Сатовча остана верен на родната си
земя, остана верен на дадената му от Бога ми-
сия да рисува със словото човешките души, ос-
тана верен на просветителската си мисия да
облагородява младите сърца и да им показва
красотата на живота. За мен този изключително
скромен будител от Чеча е като Паисий, защото
избра да носи, както нашите предци възрожден-
ци, тежкия кръст на просвещението и възрож-
денството. "Днешното време също има нужда от
будители като Отец Паисий, защото глобализа-
цията все повече ни обезличава като народ,
опитвайки се да промие мозъците на младото
поколение, че няма смисъл да се носи гордо
българското име и да се милее за българщина-
та. Някои мастити родни творци, уви, припяват
на този добре платен хор, а телевизиите се
надпреварват да им дават трибуна. В същото
време, когато всяка изречена или написана прос-
тотия се представя едва ли не за гениално твор-
ческо постижение, в Чеча - красиво, романтич-
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но, но и изпълнено с драматизъм кътче на роди-
ната ни, от дълги години живее един истински
будител. По образование е филолог, по призва-
ние - учител, а по дарба - поет, писател, прево-
дач и литературовед. Това е Лъчезар Селяшки.
Той обича родното си място Сатовча и е благо-
дарен на баща си - учителя, поет, писател и
публицист Петър Селяшки - за това, че го е
закърмил с любов към Родината и към писмено-
то слово. Тихо и скромно, ден след ден, година
след година, без да се бие в гърдите, далече от
простотиите и самохвалството на "жълтите паве-
та", Лъчезар Селяшки написа и успя да издаде
над 20 поетически и прозаически книги, вклю-
чително и студия, посветена на поетическото
творчество на големия български поет Атанас
Далчев. Тези негови творби са като истински
хляб, омесен и опечен от твореца на значещо-
то Слово не за да печели, а да нахрани подо-
баващо човешката душа", това написах за Лъ-
чезар Селяшки през 2015 г.

И още две думи в заключение - този скромен
човек има най-голямата награда, която рядко тво-
рец може да получи - обичта на учениците, сред
които е посял любовта към словото. И това е
самата истина, която съм видял с очите си. Тя
няма как да се опише!

Бъди жив и здрав, приятелю! И все така верен
на себе си.

ТВОЙ ПЕТЪР ХАДЖИЕВ

СЛЕД ДЪЖДА

След дъжда: вече
угасналата, неспо-
койно проблясваща
допреди малко, зеле-
но-бяла мрежа на мо-
рето; топлата локва,
в която боязливо се
гмурват боси детски
крачета; примамливи-
ят мирис на скара в
бистрото; обилната
пяна, бликнала от кех-
либарени халби; нес-
тройното бълбукане
на българска и чужда

ваканционна реч…
И тя.
Последна дъждовна капка, развеселила

летния загар на лицето ?. Странна смесица от из-
тънчено римско и волно славянско - синчец и мак
край узряла ръж. Седнала е на съседната маса в
очакване на русокосия като нея мъж (съпруг или
приятел?), който нетърпеливо се реди на опашка за
бира. След малко идва. Завиждам му. И още как!
Такова съкровище до него! Дали напълно осъзнава
щастието да бъде близо, да разговаря и докосва
тази изумително красива млада жена?

Поляци. Иска ми се да поговоря с тях, но
би било проява на нетактичност. А може би ще се
зарадват на едно ново случайно запознанство. Да-
лече от еднообразния равнинен северен пейзаж.
Пий си бирата и не прави глупости! - чувам собс-
твения си глас. Можеш да ги зарадваш и впечатлиш
с владеенето на родния им език. Но какво от това?
След като си тръгнат - нова тягостна празнота в
душата.

Да живееш, значи да носиш следи от рани
- това пък е гласът на Джон Стайнбек. Но засега до
разумната граница на съзерцанието… Да, прослову-
тият човешки разум, който нерядко ни лишава от

възможността да усетим и преживеем неповтори-
мата красота и емоционалното богатство на мига.

След дъжда: очи - съвършено сини, без-
дънно сини, опасно сини. Очи, които крадешком
ме поглеждат и сияят закачливо, и пеят онази
незабравима песен на "Червените китари". А аз
отпявам:

Ladne oczy masz -
komu je dasz?
Takie ladne oczy,
takie ladne oczy.

Имаш хубави очи -/за кого са те? - мъл-
чиш/ Хубавите ти очи…

И устни, които едва забележимо, но и
така пленително се усмихват на някаква своя сък-
ровена тайна. (Как би искал да я узнаеш!) Устни,
над чиито блянове, молитви и страстни въздишки
се надвесват други устни.

Нежно? Брутално?...
Безсмислено е да се терзая. Човек неви-

наги може да притежава онова, което внезапно
много му хареса и което много иска да опознае -
с очи, с устни, с превърната в изпепеляващ коп-
неж душа…

Стига ти този миг на вдъхновение!
Стани и тръгни. Без да се озърташ, без да

питаш за смисъла.
Стани и тръгни по вълните - навътре в

морето. В морето на сините очи, които пеят и
примамливо те зоват.

Далече от пресипналия глас на повехна-
ла попфолк певица, която моли за утешителна
награда след летния дъжд, кратък като милувка на
разделящи се пътници, поели в противоположни
посоки и превърнали се в две елегични субстан-
ции…

Летният дъжд, от който вече няма никаква сле-
да.

ladne oczy masz…

рост и интересно съществу-
ване. Уви, днес сме свиде-
тели на едно доста небреж-
но отношение към него. И
у дома, и на улицата, и в
училището, и на работното
място. А Словото е свято
нещо. Днес сме свидетели
на ширеща се бездуховност
и на морална неустойчи-
вост, на липса на покаяние,
на пагубно жонглиране с ду-
мите. Една от причините е,
че така нареченият утили-
тарен човек е скъсал връз-

ката си с природата, с ес-
тествените неща в живота.
Друга - непростимо немар-
ливо отношение към Сло-
вото. Немският философ
Мартин Хайдегер в книгата
си "Същности" отбелязва, че
всъщност няма нищо по-бе-
зопасно от езика, от чистия
език. Същевременно езикът
е най-опасното от всички
блага, дарени на човека. С
него човек твори, руши, за-
гива и се връща към вечно
живеещото, към природата

ля си за страшната бездна
между материалното и ду-
ховното начало. Това са
част от въпросите, които се-
га ме вълнуват. Те, разбира
се, засягат не само бълга-
рина и европееца, но и чо-
векът изобщо.

- За Вас любовта към
думите е…

- Висш израз на прекло-
нение пред най-прекрасния
Божествен дар на човека -
да твори чрез Слово. Лю-
бовта към Словото ни да-
рява с вдъхновение, с мъд-
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ОБЛАСТ ПЕРНИК
Община Перник - Станислав Иванов Владимиров
Станислав Владимиров е роден през 1978 г. в София.

Има висше икономическо образование. Заемал е поста на
заместник-кмет по младежки и социални дейности, спорт
и сигурност в община Перник. Бил е председател на Мла-
дежкото обединение на БСП в града, член на ИБ и секретар
по организационните въпроси в ИБ на партията в периода
2012-2016 г. Депутат в 42-рото и 44-тото НС от листа-
та на БСП, избран от 14-и МИР - Перник. Член е на комиси-
ите по икономическа политика и туризъм и по вътрешна
сигурност и обществен ред. Владее английски език.

Община Брезник - Венета Симеонова Петрова;
Община Земен - Монка Иванова Стойчева;
Община Ковачевци - Васил Кирилов Станимиров;
Община Радомир - Евдокия Славчова Асенова;
Община Трън - Александър Христов Христов.

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Община Плевен - Илиян Славейков Йончев
Илиян Йончев е роден на 11.03.1976 г. в Плевен, завър-

шва езикова гимназия в родния си град, след което се
дипломира в СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Пра-
во" и специализации по правораздаване и международно пра-
во и международни отношения. Има магистратура по здра-
вен мениджмънт от МУ-Плевен. От 2005 година работи в
МУ-Плевен, като в момента е ръководител "Секретариат,
европейски програми и проекти". Два мандата е общински
съветник, областен управител на област Плевен за перио-
да 2013-2014 г. и три мандата заместник-председател на
Общинската организация на БСП-Плевен. Президент на Ро-
тари клуб Плевен Центрум в периода между 2016-2017 г.

Община Белене - Момчил Недялков Спасов;
Община Гулянци - Лъчезар Петков Яков;
Община Долни Дъбник - Зорница Димова Йоткова;
Община Долна Митрополия - д-р Светла Милчева Илиева;
Община Искър - Валентин Василев Йорданов;
Община Кнежа - Славей Кирилов Тоширов;
Община Левски - Любка Веселинова Александрова;
Община Никопол - Ивелин Маринов Савов;
Община Пордим - Илиян Давидов Александров;
Община Червен бряг - Петър Петков Петров.

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Община Асеновград - Емил Викторов Караиванов;
Община Брезово - Калин Танев Калапанков;
Община Калояново - Кръстю Иванов Кодошев;
Община Карлово - Манол Василев Манолов;
Община Кричим - Теодора Георгиева Кирякова;
Община Куклен - Йордан Василев Попов;
Община Лъки - Бисер Емилов Русев;
Община Марица - Виолета Стефанова Христодулова;
Община Перущица - Димитър Стоянов Мишев;
Община Първомай - Николай Георгиев Митков;
Община Раковски - Стефан Самуилов Марушкин;
Община Родопи - Павел Михайлов Михайлов;
Община Садово - Димитър Бориславов Здравков;
Община Стамболийски - Весена Любенова Башова;
Община Сопот - Станислав Илиев Стоенчев;
Община Съединение - Пенчо Кръстев Дерузов;
Община Хисаря - Ива Иванова Вълчева.

ПЛОВДИВ
Община Пловдив - Николай Атанасов Радев
Николай Радев е роден на 12 ноември 1963 г. в Пловдив.

По професия е учител по математика. Понастоящем е дирек-
тор на Английската гимназия в града. Дългогодишен общин-
ски съветник от левицата.

Р-н "Западен" - Десислава Георгиева Йорданова;
Р-н "Източен" - Йордан Василев Василев;
Р-н "Северен" - д-р Атанас Илиев Баташки;
Р-н "Тракия" - Добромира Стефанова Тошева;
Р-н "Централен" - Тодор Димитров Стоилов;
Р-н "Южен" - Ангел Стойчев Иванов.

ОБЛАСТ РАЗГРАД
Община Разград - Денчо Стоянов Бояджиев
Денчо Бояджиев е роден на 2 юли 1952 г. в Разград. Завър-

шва специалност "Право" в СУ "Св. Кл. Охридски". Бил е депу-
тат в 7-ото ВНС и в 44-тото народно събрание. Общински
съветник 1991-2005 г. в Разград. Адвокат. Кмет на Разград от
2005 до 2015 г. В Народното събрание е член на Комисията за
наблюдение на приходните агенции и борба със сивата иконо-
мика и контрабандата, Комисията по вероизповеданията и
правата на човека и Групата за приятелство България - Русия.

Община Завет - Станислав Веселинов Стоянов;
Община Исперих - Екатерина Великова Димитрова;
Община Кубрат - арх. Мартин Стефанов Обрешков;
Община Лозница - Цветомир Стоянов Савов;
Община Цар Калоян - Найден Хинков Късов.

ОБЛАСТ РУСЕ
Община Русе - Пенчо Пламенов Милков
Пенчо Милков е роден на 31.07.1978 г. в Бенгази, Либия.

Завършил е "Право" в Русенския университет. Доктор по
гражданско право. Работи като адвокат в Русе. Общински
съветник. Народен представител в 44-тото народно събра-
ние, секретар на ПГ на "БСП за България", членува в комисии-
те по правни въпроси и по вътрешна сигурност и общест-
вен ред в НС.

Община Борово - Нели Иванова Цветанова;
Община Бяла - Красимира Йорданова Пенева;
Община Ветово Ивайло Евгениев Кадиешев;
Община Две могили - Ивайло Пенев Иванов;
Община Иваново - Николай Петров Найденов;
Община Сливо поле - Георги Стефанов Големански;
Община Ценово - Росен Димитров Миланов.

ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Община Силистра - Момчил Стефанов Неков
Момчил Неков е роден на 13 май 1986 г. в Силистра.

Завършил езикова гимназия в родния си град и специалност
"Политология" в СУ "Св. Кл. Охридски" и "Международни ико-
номически отношения" в УНСС. Автор на две книги по акту-
ални политически теми - "4Х4 БСП" и "От първо лице". Бил е
секретар с ресор "Европейски политики" и зам.-председател
на Младежкото обединение на БСП. Евродепутат в мандата
2014-2019 г.

Община Алфатар - Веселин Димитров Гарабински;
Община Главиница - Соня Богданова Петкова;
Община Дулово - Петър Георгиев Петров;
Община Кайнарджа - Стоян Енчев Солаков;
Община Ситово - Янко Любенов Къров;
Община Тутракан - Данаил Николов Николов.

ОБЛАСТ СЛИВЕН
Община Сливен - Кольо Йорданов Милев
Ген. о. р. Кольо Милев е роден на 26 юли 1953 г. във вар-

ненското село Рудник. През 1976 г. завършва Висшето народ-
но военно училище във Велико Търново със специалност "По-
демно-транспортни, пътностроителни и специални машини"
- инженерни войски, а през 1983 г. и Военната академия в
София. До 1996 г. е командир на Инженерно-сапьорния полк в
с. Сотиря. През 2001 г. завършва Генералщабен факултет на
Военната академия в София. През 2006 и 2007 г. е главен
координатор на поделенията от българската армия, участва-
щи в справянето с наводненията по река Дунав. Командир на
55-а инженерно-сапьорна бригада (2002 - 2008). От 1 юли
2009 до 3 май 2010 г. е командир на 61-ва Стрямска механи-
зирана бригада. В периода 8 ноември 2011 - 30 октомври
2015 г. е кмет на Сливен. Народен представител от БСП в
44-тото НС, член на Комисията по отбрана и на Комисията
за контрол над приходните агенции и борба със сивата ико-
номика в НС.

Община Нова Загора - Румен Христов Христов;
Община Котел - Георги Костов Дедов;
Община Твърдица - Ваня Дачкова Колева.

ОБЛАСТ СМОЛЯН
Община Смолян - Стефан Атанасов Сабрутев
Стефан Сабрутев е роден на 26.12.1970 г. в град Смо-

лян. Семеен, с двама синове. Владее руски език. Завършва
средно образование в Строителен техникум "Никола Вап-
царов" - Смолян. През 2005 г. завършва Пловдивския уни-
верситет "Паисий Хилендарски", специалност "Опазване на
околната среда". Завършва курс за придобиване на профе-
сия "Икономист" от "Дикон Груп" ЕООД - София. От 1991 г.
до 1999 г. работи в сферата на строителството, като
механик и инвеститорки контрол. През 1999 г. основава
частната фирма "Чечосан" за търговия със строителни ма-
териали. На местните избори през 2011 г. е избран за
общински съветник в община Смолян с листата на БСП от
гражданската квота.

Община Баните - Севдалин Бойков Хъшинов;
Община Девин - Здравко Владимиров Иванов;
Община Златоград - Емил Минков Хумчев;
Община Неделино - Боян Радоев Кехайов;
Община Рудозем - Незиха Хайриева Хутева;
Община Чепеларе - Пантелей Стоянов Мемцов.

ОБЛАСТ СОФИЯ
Община Антон - Андрей Симов Симов;
Община Божурище - Весела Иванова Петрова;
Община Ботевград - Веселка Иванова Златева;
Община Годеч - Кирил Петров Иванов;
Община Горна Малина - Ангел Димитров Жиланов;
Община Драгоман - Соня Стоянова Дончева;
Община Долна Баня - Никола Радославов Чернаев;
Община Елин Пелин - Станислав Димитров Димитров;
Община Етрополе - Димитър Радославов Димитров;
Община Златица - Стоян Николов Генов;
Община Ихтиман - Иванко Пенгезов;
Община Костенец - Емил Даскалов;
Община Правец - Румен Илиев Гунински;
Община Пирдоп - Ангел Пенчов Геров;
Община Самоков - Владимир Владимиров Георгиев;
Община Своге - Цветомир Лазаров Борисов;
Община Сливница - Георги Сепелинов Георгиев;
Община Копривщица - Любомир Тодоров Цеков;
Община Костинброд - Благой Робертов Благоев;
Община Чавдар - Григор Ненов Даулов.

СОФИЯ-ГРАД
Столична община - Мая Божидарова Манолова
Мая Манолова е родена на 4 май 1965 г. в Кюстендил.

Основното си образование получава в VI основно училище
"Паисий Хилендарски", а след това учи в езиковата пара-
лелка с изучаване на английски и руски в Политехническа
гимназия "Неофит Рилски". Завършва история в Москва,
след което получава дипломи по икономика (1994) и право
(1996) от Университета за национално и световно сто-
панство в София. Работи като адвокат в Кюстендил. На-
роден представител в 40-ото, 41-вото, 42-рото и 43-тото
НС от ПГ на БСП. Заместник-председател на 42-рото НС и
председател на Комисията за връзки с гражданското об-
щество. Омбудсман на Република България за периода 2015-
2019 г.

Р-н "Банкя" - Иво Василев Пиперов;
Р-н "Витоша" - Александър Любомиров Кьосевски;
Р-н "Възраждане" - Иван Янчов Таков;
Р-н "Връбница" - Владимир Минчев Петров;
Р-н "Изгрев" - Делян Младенов Георгиев;
Р-н "Илинден" - Георги Александров Томов;
Р-н "Искър" - Борис Цветков Цветков;
Р-н "Красна поляна" - Георги Миланов Миланов;
Р-н "Красно село" - Николай Милчев Николов;

Р-н "Кремиковци" - Цецка Димитрова Кочкова;
Р-н "Лозенец" - Николай Вельов Велчев;
Р-н "Люлин" - Мая Кирилова Александрова;
Р-н "Младост" - Стефан Кирилов Стефанов;
Р-н "Надежда" - Стоян Емилов Цветков;
Р-н "Нови Искър" - Милко Николаев Панов;
Р-н "Оборище" - Васил Божидаров Цопов;
Р-н "Овча купел" - Ангел Петров Маринов;
Р-н "Панчарево" - Радко Цветанов Петров;
Р-н "Подуяне" - Веселин Вячеславов Жеков;
Р-н "Сердика" - Янко Иванов Янков;
Р-н "Слатина" - Димитър Петков Главинов;
Р-н "Средец" - Иван Митьов Виделов;
Р-н "Студентски" - Георги Емилов Йорданов;
Р-н "Триадица" - Александър Вачев Петров.

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Община Стара Загора - Иван Стоянов Върляков
Проф. д-р Иван Върляков е завършил специалност "Зоо-

инженерство" в Тракийския университет, с който е свърза-
на дългогодишната му научна и преподавателска кариера.
Ръководил е Българо-германски колеж към Тракийския уни-
верситет, както и сектор "Международно сътрудничест-
во" в Алма матер. Изпълнителен директор на Регионалната
асоциация на общините "Тракия".

Гост-лектор, като преподавател в "Намък Кемал Универси-
тет", Текирда, Турция - 2010, Университет на град Кийл -
1996, Университет Кьотен - 1998 и 2000, Германия и "Харпър
Адамс Колеж", Нюпорт, Англия - 1995 и 1997 г.

Автор или съавтор на 76 научни статии, 11 учебници,
ръководства и учебни помагала, 2 монографии. Отговорен
редактор на 22 издания в областта на екологията, регионал-
ното развитие и местното самоуправление. Главен редактор
на 3 информационни бюлетина.

Участник в повече от 80 международни конференции, сим-
позиуми и конгреси у нас и в чужбина

Община Братя Даскалови - Веселин Митков Калчев;
Община Гурково - Стоян Бонев Николов;
Община Гълъбово - Николай Тонев Колев;
Община Казанлък - Стоян Асенов Петров;
Община Мъглиж - Златко Димитров Острешев;
Община Николаево - Косьо Христов Косев;
Община Опан - Минчо Динев Чавдаров;
Община Павел баня - Иван Желев Михайлов;
Община Раднево - Красимир Кънев Куртев;
Община Чирпан - Гено Николов Генов.

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Община Търговище - Рая Георгиева Матева
Рая Матева е завършила специалността "Право" във ВСУ

"Черноризец Храбър". Служител е в община Търговище от яну-
ари 2005 г. Дълги години е главен юрисконсулт, а през послед-
ните месеци - началник-отдел "Нормативно и  правно  обс-
лужване" в общината. За кратко е била заместник-кмет на
община Търговище.

Община Антоново - Румен Василев Рафаилов;
Община Попово - Людмил Димитров Веселинов;
Община Омуртаг - Павлинка Иванова Тасева;
Община Опака - Иван Неделчев Вълчев.

ОБЛАСТ ХАСКОВО
Община Хасково - Коста Петков Стоев
Коста Стоев работи дълги години в банковия сектор.

Заемал е отговорни постове в младежкия сектор в Димит-
ровград, а по-късно е депутат в Седмото ВНС, избиран е и за
общински съветник в Хасково.

Община Димитровград - Георги Стайков Стайков;
Община Ивайловград - Йордан Николов Араджиев;
Община Любимец - Владимир Николов Бамбалов;
Община Свиленград - Стамо ДимитровДимитров;
Община Симеоновград - Никола Ангелов Георгиев;
Община Тополовград - Янко Атанасов Илиев;
Община Харманли - Надежда Борисова Колева.

ОБЛАСТ ШУМЕН
Община Шумен - Венцислав Дянков Венков
Венцислав Венков е известен журналист, дългогодишен

шеф на екипа на местния "24 часа", който отразяваше съ-
битията в районите на Шумен, Търговище и Разград. Вен-
ков е тънък познавач на етническите проблеми. Роден е
през 1957 г. Завършил е българска филология във ВТУ "Св.
св. Кирил и Методий". Заемал е поста областен управител
на Шумен.

Община Венец - Сали Мюмюн Карамахмуд;
Община Велики Преслав - Александър Горчев Александров;
Община Върбица - Стоян Георгиев Димитров;
Община Каолиново - Ердиван Шефкет Адем;
Община Каспичан - Иванка Стойнова Найденова;
Община Нови Пазар - Георги Сашев Георгиев;
Община Никола Козлево - Наджиб Нур Курт;
Община Смядово - Стоян Димитров Шайков.

ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Община Ямбол - Катя Атанасова Георгиева
Катя Георгиева е родена през 1972 г. в Ямбол, учила е в

ОУ "Любен Каравелов" и гимназия "Васил Левски". Висшето й
образование е по ветеринарна медицина, има следдипломна
квалификация по финансов мениджмънт. Осемнадесет годи-
ни е работила в частния сектор, в момента е мениджър
производство в мебелна фирма. От 3 г. е общински съвет-
ник в Ямбол. От 2003 г. е член на БСП, член е на Изпълнител-
ното бюро на Общински съвет на БСП - Ямбол, член на Об-
ластния съвет на БСП.

Община Болярово - Христо Димитров Христов;
Община Елхово - Стоянка Иванова Маджарова;
Община Стралджа - Йордан Койчев Йорданов;
Община Тунджа - Георги Стоянов Георгиев.



ÊÓËÒÓÐÀ 17.09.2019
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

18

Под патронажа на
вицепрезидента на
Република България
Илияна Йотова на
18 септември от 18 ч.
ще бъде открита
документалната
фотоизложба "Бал-
канско ехо. ХХ век.
Звуци и портрети от
България" в Нацио-
налната художестве-
на галерия "Дворе-
ца". Автор на фотоси-
те е американският
етнограф Мартин
Кейниг, съставител
на експозицията е
Иво Хаджимишев.
Кейнинг е човекът,
открил и записал
преди повече от
петдесет години как
младата певица Валя
Балканска изпява
"Излел е Делю хайду-
тин". Кейнинг допри-
нася българската на-
родна песен да бъде
избрана за златната
плоча, която лети на
борда на американ-
ския спътник "Воя-
джър 2" като поздрав
от планетата Земя
към галактиката.
На откриването на
събитието ще при-
съства и родопската
певица Валя Балкан-
ска.

- Какви са вашите
спомени от срещата
ви с Мартин Кейнинг
преди повече от 50
години и как се стиг-
на дотам той да запи-
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ше песента "Излел е
Делю хайдутин", коя-
то прослави по целия
свят и в Космоса Ро-
допите и България?

- За първи път той
ме е чул през 1965 г. в
Копривщица, а песен-
та е записана през
1968 г., когато дойдоха
в родното ми село Ар-
да. Записахме песен-
та и от там нататък тя
си е намерила място-
то. Аз много пъти съм
казвала, че не се гор-
дея, че аз съм изпяла
тази песен, но се гор-

дея, че българска пе-
сен откри небето, отк-
ри земята и че го има
късчето земя, което се
нарича България.

- Освен български
народни песни Кей-
нинг ще представи и
други такива от раз-
лични балкански
страни. Необходимо
ли е в наше време да
има такива хора, ко-
ито съхраняват бъл-
гарския и балканския
фолклор, макар и да
не са местни хора?

- Винаги е имало и

Между 16 и 20 септември в Арт-
галерия НДК ще бъде представена
изложба на най-добрите произве-
дения от седмото издание на Све-
товния конкурс за детска рисунка.
Използвайки различни материали
и техники за рисуване, малките и
по-големи художници на възраст от
4 до 18 години ще представят сво-
ите творби на свободна тема или
"Хайде да играем навън - любими-
те ви игри и забавления, когато сте
сред природата". Изложбата може
да бъде видяна всеки ден от 11:00
до 19:00 ч.

В Литературен клуб "Перото" на
17 септември ще се състои преми-
ера на книгата "Автогеография" на
писателя Любен Лачански. Съби-
тието е с начален час 18:00 ч. По-
читателите на творчеството на Ла-
чански ще могат да се срещнат лич-
но с него и да почерпят от негово-
то вдъхновение и енергия.

София избира своята песен на
деветото издание на Фестивала
за поп и рок музика - "София 2019"
в зала 1 на НДК на 18 септември
от 19:00 ч. На събитието ще при-
състват обичани български изпъл-
нители. Селекционната комисия,
съставена от утвърдени автори на
музика, текст и аранжимент, как-

ще има такива хора,
защото без тях няма
да знаем какво има по
света или какво има в
България. Например
чрез тази песен фолк-
лорът се поддържа.
Кой не я запя, след ка-
то бе пусната в Кос-
моса. Дори една певи-
ца не се яви с нейна
песен, а с моя, за да
влезе в Книгата на Ги-
нес. Това означава, че
тази песен открива не
само България, но и
света.

- Как след толкова
години на сцена, чрез
вашите песни, все
още успявате да зав-
ладявате сърцата на
хората?

- Аз обичам родина-
та си, семейството и
съм се съхранила отк-
рай време. Докато съм

жива, ще поддържам
това и ще пея на сце-
ната. Божият дар е да-
ден отгоре, защото чо-
век без вяра е нищо.

- Това означава ли,
че вярата ви крепи да
продължавате да пе-
ете и радвате хората?

- Естествено, аз
вярвам на всички хо-
ра, уважавам труда
им, за да уважават и
моя. Може би тази си-
ла ми дава възмож-
ност на тези години да
нося тази радост и да
се срещам с хората.
За мен наградите, ко-
ито са на стената ми,
мълчат, ако виждайки
хората в публиката, не
са весели и усмихна-
ти. Те ти дават силата
и куража да се явяваш
на сцена.

- Какво е необхо-

димо да знаят млади-
те изпълнители, които
тръгват по вашите
стъпки и се опитват в
наши дни да разпрос-
траняват и съхраняват
българския фолклор?

- Да обичат първо
себе си, за да ги оби-
чат хората. Да продъл-
жават да съхраняват
оставените традиции и
да отварят още пове-
че пътят. Нека се гор-
деят, че я има Бълга-
рия, че имаме такъв
фолклор, и да се гор-
деят, че живеят в сво-
бодна държава.

- Какво ще поже-
лаете на всички бъл-
гари, на всички ваши
почитатели?

- Най-важното е си-
лата, куражът и да
удържаме фронта, за-
вещан ни от дедите и
прадедите, за да про-
дължаваме напред и
да не забравяме откъ-
де сме тръгнали. Же-
лая им да са здрави,
да са смели и упорити
в това, което правят,
защото не си ли упо-
рит, не става. Необхо-
дима е воля, умение и
обич и към българско-
то. Най-важното е да
не забравяме рода, до-
ма, семейството и ко-
рените си - там, откъ-
дето сме тръгнали.

Най-новият анима-
ционен филм на светов-
но признатия българс-
ки режисьор и худож-
ник Теодор Ушев "Фи-
зика на тъгата", по ед-
ноименния роман на Ге-
орги Господинов, спече-
ли специалната награ-
да на журито на един
от най-престижните
фестивали за кино в
света в Торонто, Кана-
да - TIFF.

Новината съобщи
самият Теодор Ушев в
официалната си Фейс-
бук страница:

"Щастлив съм да съ-
общя, че "Физика на тъ-
гата" спечели специал-
ната награда на жури-

„Ôèçèêà íà òúãàòà“ ñïå÷åëè ñïåöèàëíàòà íàãðàäà
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то на фестивала в То-
ронто! Не се случва
често късометражен
анимационен филм да
спечели награда на го-
лям фестивал в сърев-
нование с игрални и до-
кументални късомет-
ражни филми! Да не ка-
жем - почти никога...
Добро начало!"

Не е филм-биогра-
фия, а филм - лабиринт,
капсула на времето, в
която са събрани обек-
ти, случки, спомени, ме-
лодии. Филм за ностал-
гията, пропилените
шансове и неслучили-
те се мечти на цяло ед-
но поколение, пречупен
през личния разказ.

Ушев е включил и раз-
казвателни елементи от
собствения си опит, за
да направи материала
още по-личен и близък
до него. "Всички сме
емигранти от нашето
детство. Ние сме емиг-
ранти, независимо къ-
де се намираме, само
защото сме далеч от
детството си, от дома
си, от играчките си...",
коментира аниматорът.

"Физика на тъгата" е
вече в селекцията и на
престижните кинофору-
ми в Отава, Ванкувър,
Лос Анджелис, Ню
Йорк, Сеул, Барселона,
Валядолид, Токио, Лай-
пциг и др.

"Не се случва
често късометра-
жен анимационен
филм да спечели
награда на голям
фестивал в сърев-
нование с игрални
и документални
късометражни
филми", написа
Теодор Ушев

Ïðåäñòîÿùè ñúáèòèÿ â ÍÄÊ

то и представители на радиостан-
ции ще изберат песните, които ще
се борят за Голямата награда в
конкурса.

На тържествена церемония в за-
ла 6 на НДК на 18 септември от
17:30 ч. ще бъдат връчени награди-
те "Кмет на годината". Тази година
хората ще оценяват работата на
кметовете и екипите им в няколко
категории.

Новата колекция на "Жени стил"
ще бъде представена на ревю-спек-
такъл на 18 септември (сряда) от
19:30 часа в зала 3 на НДК. Стилът
на облеклата през есента и зима-
та елиминира границите между мо-
дерно, функционално и практично.
Високите технологии, използвани
при платовете, и комбинирането на
различни материи придават на дре-
хите елегантен и модерен вид.
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При първото си (и един-
ствено доскоро) обръщение
към парламента, в мига точ-
но след клетвата си като
президент, Румен Радев ус-
пя сериозно да бръкне в
здравето на управляващото
мнозинство. Още тогава той
обвини ГЕРБ, че обезценя-
ват думите, че ги използват
безогледно и прахосничес-
ки, но след тях не следва
нищо. И понеже вече се бе-
ше извъртяла цялата парла-
ментарна процедура по опи-
тите да се направи нов ка-
бинет, и то без успех, ново-
заклелият се държавен гла-
ва се обърна към депутати-
те и им каза: "Имате още
една седмица". Леле, тали-
бан камикадзе да се беше
промъкнал в пленарната за-
ла, сигурно нямаше да пре-
дизвика такъв експлозивен
ефект. Депутати станаха от
местата си, гневно напуска-
ха, подвиквания, викове...
След това лавината от прид-
ворни коментари беше като
ураган с код "червено" - Ра-
дев показал, че не уважава
парламента, проявил огром-
но неуважение, обидил На-
родното събрание, изпуснал
си нервите и какво ли още
не.

Историята показа, че не
възмущението на
управленския елит, а
президентът беше прав.

43-тото народно събрание
беше с почти отрицателен
рейтинг, напълно обезсмис-
лено от плаващи коалиции,
исторически компромиси,
реформаторска циклофрения
и всякакви други форми на
обществена гадост и отвра-
щение. Още тогава стана яс-
но, че на "Дондуков" 2 идва
човек, който няма намере-
ние да прави реверанси пред
силните на деня, ще отстоя-
ва своите позиции с упори-
тост и целенасоченост и най-
важното - няма да се пото-
пява в новговора на българ-
ското парламентарно безв-
ремие, което пръска думите
в безреда като милионер
бонвиван в консуматорска
еуфория.

От онзи миг насам стана
ясно, че Румен Радев е като
кост, която жестоко е засед-
нала в гърлото на ГЕРБ и те
няма да успеят да я изкаш-
лят лесно и просто. Време-
то на луксозната ваканция,
когато всички власти бяха
под тяхна окупация, свърши.
В квартала дойде човек, кой-
то отказва да се примири с
безвремието и с властта на
хулиганите, които си мислят,
че тяхното време никога ня-
ма да свърши. И така, вече
близо три години във виси-
ните на властта има буря, ко-
ято понякога утихва, друг път
се изостря, но никога не
престава. Тя мина през раз-

лични фази - парламентар-
ни комисии, медийни прест-
релки, удари под кръста, вес-
тникарски интриги, жълта по-
мия, ровене в личния живот,
намеци, директни обвинения,
пръскане на слюнки и обли-
ване с мръсотия, но продъл-
жава с упоритост, която
предвещава още доста буре-
носни дни за властта.

Подобен сценарий се ра-
зигра и при второто обръ-
щение на президента към
народа и парламента в на-
чалото на есенната сесия.
Този път очевидно ГЕРБ бя-
ха получили команда да кро-
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спокойствие на ГЕРБ и на
Бойко Борисов. В полити-
ческо изгнание беше прате-
на дясната ръка на премие-
ра Цветан Цветанов, а за-
едно с него бяха пенсиони-
рани и цяла кохорта от не-
гови муджахидини, настане-
ни на ключови кметски мес-
та из страната.

Борисов използва
изборите като начин
да започне чистка
в партията,

разчитайки, че неговата ха-
ризма продължава да рабо-

ка група от хора, а това ня-
ма нищо общо с демокра-
цията.

Президентът се опита
да разпръсне розовата
мъглица и да постави
реалните проблеми

- бягството на млади хора,
липсата на перспектива,
неслучилата се децентрали-
зация. И най-накрая предуп-
реди, че ако всички тези
проблеми не бъдат решени,
улицата може да измете
властта и сама да потърси
промяната.

Ðóìåí Ðàäåâ ñå ïîÿâè â ïàðëàìåíòà è ïðåäóïðåäè, ÷å âëàñòòà ñå å êîíöåíòðèðàëà
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чиния на Земята. Да си обе-
динител, не означава да
премълчаваш. Да си обеди-
нител, не означава да си
сляп за откровените злоу-
потреби с власт и за изга-
рящата бездна, която се от-
варя между властта и обик-
новените хора. Всъщност
Радев влезе именно във
функциите си на обединител,
защото постави на масата
проблемите на хората, кои-
то не биват чути и които не
попадат в новините. Това е
моралният смисъл от пре-
зидентската институция. То-
ва е същината на "президент
на всички българи". Защото
истината е, че една огром-
на част от българския на-
род просто няма премиер.
Разходките с джипа създа-
ват изключително измамно-
то усещане за достъпност,
а по същество е точно об-
ратното. Това е управление
само за богоизбрани. Само
за тези, които по някакъв
начин са привлекли внима-
нието на премиера. Всички
останали тънат в медиен
мрак и отчаяние.

Друга част от

дежурните политшама-
ни на ГЕРБ започнаха
конспиративно да
търсят под вола теле

и да твърдят, че президен-
тът се включвал в предиз-
борната кампания. Всъщ-
ност подобен анализ само
показва, че България има
проблем с демокрацията.
Демокрация означава да
можеш да изтърпиш чуж-
дата гледна точка, дори да
се опиташ да потърсиш ра-
ционалното зърно в нея. Та-
ка се прави в зрелите де-
мокрации. В демокрацията
от джипа обаче всеки глас,
който не се вписва в об-
щия хор, започва да бъда
разглеждан като заплаха,
като нещо, което на всяка
цена трябва да бъде отст-
ранено. Проблемът е, че
президентските избори са
далеч напред във времето,
а властта кашля точно тук
и сега. Така или иначе оба-
че - обръщението на Радев
беше глътка свеж въздух в
атмосфера, отровена от
приповдигнати заглавия и
патетични политически
клетви. Ясно е, че думите
у нас наистина са обезси-
лени, инфлацията ги е хва-
нала страховито, но това,
от което ГЕРБ трябва да
се плашат най-много, е, че
думите на Радев се чуват.
Те отекват, коментират се,
получават политическа
плът, а това винаги е на-
чалото на промяна. Прези-
дентът се опитва да нап-
рави така, че думите отно-
во да имат значение, и до-
сега му се получава пове-
че от добре.

Александър СИМОВ
От ПИК и "Ретро"

туват, да се опитват макси-
мално да спазват етикета,
за да може мъчението да
мине максимално бързо и с
минимум щети. Въпреки то-
ва обаче

Радев остана
верен на себе си.

Всички се чудеха защо
този път президентът е ре-
шил да избере тази форма
да се обърне към хората.
Придворните политолози бя-
ха заредени с опорни точки
още преди изявлението да
е започнало и чакаха то са-
мо да свърши, за да започ-
нат да обикалят медиите ка-
то пеперудки, пълни с тъл-
кувания и премъдрости.
Всички бяха наясно, че пар-
ламентарният момент на
президента няма да е раз-
вято бяло знаме и само ча-
каха да видят какво точно
иска да каже.

Нека да обобщим набър-
зо посланията на Радев. Те
са важни, защото бурята от
емоции, която се изля, дос-
та често няма нищо общо с
казаното. В България за по-
литически анализ често ми-
нават мелодраматични спаз-
ми, които презират реал-
ността и нагло я пренебрег-
ват. Заради това нека пър-
во да обобщим контекста.
Противно на очакваното -
успехът на европейските из-
бори не донесе чаканото

ти и този лифтинг ще се раз-
мине без тектонични експло-
зии и разпад на организации.
Този залог се оправда, но са-
мо донякъде, защото голяма-
та развръзка се отложи за
местните избори, които ряз-
ко повишиха политическия си
смисъл. Междувременно
свинската чума опустоши цял
отрасъл в страната, а гнев-
ните протести рязко придо-
биха нови градуси. Борисов,
който така и не спря да фун-
кционира в предизборен ре-
жим, не слезе от джипа, а
продължи обиколките из
страната с надеждата, че при-
съствието му навсякъде ще
бъде необходимият отговор
на проблемите. Само че нап-
режението не стихна. Опити-
те да убеди народа, че ин-
дустрията процъфтява, а ин-
веститорите се редят на
опашка, за да дойдат в стра-
ната, също се разпаднаха ка-
то нескопосана шега и така
лятото се оказа не сезон на
спокойствието, а време на
стаено напрежение. Дежур-
ните по любов медии напра-
виха и невъзможното да сва-
лят този градус с приповдиг-
нати заглавия, но и това се
оказа недостатъчно. Медий-
ната реалност трудно надде-
лява над реалните проблеми.

Точно в този миг Радев
се появи в парламента и
предупреди, че властта се
е концентрирала в една мал-

Не знам, имам чувство-
то, че ако държавният гла-
ва беше стоял, без да каже
дума в продължение на 20
минути, ГЕРБ пак щяха да
видят в това коварна атака
срещу правителството и уп-
равлението, но констатаци-
ите на президента ги вбеси-
ха отново. "Той повтаря ду-
мите на Корнелия Нинова",
изсъска шефката на парла-
мента Цвета Караянчева.
Лидерката на групата на
ГЕРБ Даниела Дариткова
обяви Радев за най-негатив-
ния президент, а фейсбук
суфльорът на властта Антон
Тодоров отново потъна в
проклятия и обиди. Оказа
се, че в България, ако имаш
достатъчно съвест да не пов-
таряш като папагал опорни-
те точки на властта, ведна-
га те записват в графата
"враг". Защото речта на Ра-
дев съвсем не беше конф-
ронтационна. Той не се опи-
та да сваля властта, нито да
прави политически провока-
ции. Ако тръгнем да разсъж-
даваме в дълбочина, можем
да видим в нея дори при-
зив управлението да свали
розовите очила и да започ-
не да решава реалните
проблеми, а не измислени-
те. И точно този призив му
спечели друг "анализ" - че
той нарушавал ролята си на
обединител на нацията. Не
знам, някои хора май наис-
тина са пускани от летяща
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Двама антисистемни
кандидати - независимият
университетски препода-
вател Каис Сайед и
вкарания в затвора биз-
несмен Набил Каруи
заявиха, че се класират
за втори тур на президен-
тските избори в Тунис,
предаде АФП.

"Набил Каруи е на
втори тур", каза предста-
вителка на неговата
партия. "Надяваме се, че
ще бъде освободен и ще
може да води равностой-
на кампания", каза негова-
та съпруга пред журналис-
ти. Сайед пък се обяви за
победител на първия тур.
"Победата ми върви ръка
за ръка с отговорност да
заменя отчаянието с
надежда, тя е нов етап в
историята на Тунис,  тя е
като нова революция",
каза Сайед пред местно
радио. Според екзитполо-
ве Каис е получил около
19 процента на първия
тур, а Каруи около 15 на
сто от гласовете.

Около 45 процента от
регистрираните гласопода-
ватели в Тунис са участва-
ли във вчерашните избо-
ри, съобщи избирателната
комисия. Около 7,2 млн.
души имаха право да
гласуват, като активността

Ïðîôåñîð è áèçíåñìåí èçëèçàò íà
âòîðè òóð çà ïðåçèäåíò íà Òóíèñ

Íîâàêúò â ïîëèòèêàòà Êàèñ
Ñàéåä  èçíåíàäâàùî âîäè íà
âîòà çà äúðæàâåí ãëàâà

Íîðâåãèÿ âñå îùå å îïòèìèñòêà
äà óðåäè âåíåöóåëñêàòà êðèçà

Венецуелската опозиция заяви, че ди-
алогът с посредничеството на Норвегия
за уреждане на политическата криза във
Венецуела е приключил, предаде Ройтерс.

Преговорите, повечето от които се во-
диха в Барбадос, започнаха, след като
венецуелският опозиционен лидер Хуан
Гуайдо застана начело на неуспешен во-
енен бунт през април срещу президента
Николас Мадуро, при чието управление
се стигна до икономически срив, нака-
рал милиони хора да избягат от Венецу-
ела.

Представителите на правителството на

Мадуро напуснаха преговорите преди 6
седмици като протест срещу решението
на американския президент Доналд Тръмп
да засили санкциите срещу Венецуела.

Критиците на диалога от венецуелска-
та опозиция настояха, че Мадуро е пре-
говарял недобросъвестно и е използвал
преговорите, за да печели време.

Въпреки неуспеха Норвегия все още е
готова да помогне, каза норвежки дип-
ломат.

Канцеларията на Гуайдо благодари на
Норвегия за усилията й, но не уточни след-
ващите стъпки.ç

е била около 45 процента.
Спечелил си прякора

Робокоп заради отсечения
начин на говорене, Каис
Сайед, професор по
конституционно право,
който направи уникална
кампания от врата до

врата, стана известен с
това, че още от 2011 г.
разяснява перипетиите на
туниската демокрация от
екраните на телевизорите.
С безизразно лице и
изправена стойка този 61-
годишен университетски
преподавател, винаги с
костюм, винаги безупре-
чен, е независим канди-
дат, без политическа
партия зад гърба си, с
антисистемно кредо и
доста консервативни
възгледи. Изтъкващ нару-
шенията на конституцията
на книжовен арабски,
понякога звучи високопар-
но, но често провокира
парламентарни дебати и
изненади в постреволюци-
онен Тунис, когато е канен
в основните телевизии.

Този новак в политика-
та и коментатор на пар-
тийните разпри се появи
в социологическите проуч-
вания през пролетта, а
издигането му за канди-
дат-президент бе възприе-
то като израз на умората
от традиционната полити-
ческа класа. Сайед пред-

ложи промяна на система-
та чрез промяна на инсти-
туциите: реформа на
конституцията и изборно-
то законодателство,
децентрализация, "за да
може волята на хората да
стига до централното
правителството и да се
сложи край на корупция-
та", както каза той по
време на кампанията си.
Редица анализатори
очакваха той да бъде
маргинализиран заради
оскъдните средства,
мобилизирани за кандида-
турата му.

В нискобюджетната му
кампания нямаше митинги.
Вместо това той обиколи
стотина населени места,
стискаше ръцете на хора-
та по пазарите или кафе-
нетата и се държеше
непринудено.

"Аз съм независим
кандидат, не представля-
вам никоя партия", каза
той по радио "Шемс ФМ"
и добави: "Водя кампания-
та си със собствени
средства и отказвам
всякаква чужда помощ". ç

Основаната ос на кампанията на Ка-
ис Сайед бе да критикува властови-
те елити, без да търси партийна под-
крепа и отказвайки се да предлага
програма, която продава илюзии

Íàêðàòêî

:
Северният флот
на Русия съобщи, че е
разположил модерни
системи за противовъздуш-
на отбрана С-400 на
архипелага Новая земля в
Арктика - стратегически
регион, където Москва през
последните години засилва
присъствието си. Системите
С-400 заместват по-старите
С-300, разположени досега
на островите между Карско
и Баренцово море. Това
съществено разширява
зоната от арктическото
въздушно пространство,
контролирана от руските
въоръжени сили.

 Електрозахранването
бе прекъснато вчера в
столицата Кабул и в 11
провинции на Афганистан
след взривяването на три
електрически стълба.
Взривените със самоделни
експлозиви стълбове са се
намирали в провинция
Баглан. По стълбовете е
внасяно електричество от
Таджикистан.

Временният
държавен глава на Алжир
Абделкадер Бенсалах заяви,
че президентските избори в
Алжир ще бъдат на 12
декември. Обявената дата
съвпада с крайния срок, за
който призова началникът
на ГЩ на алжирската армия
генерал Ахмед Гаид Салах,
силният мъж в страната
след принудителното
оттегляне на президента
Абделазиз Бутефлика на 2
април. Бенсалах, който
според конституцията не
може да се кандидатира за
изборите, призова алжирци-
те да дадат общ принос за
написването на историята
на страната и за избиране-
то на нов президент.

Руската корпорация
Росатом планира да започ-
не до края на 2019 г. да
полага основите на втория
блок на атомната електро-
централа "Аккую" в Турция,
което означава фактически
старт на изграждането на
блока. В края на август
компания "Аккую нуклеар"
(част от Росатом), която
осъществява проекта за
изграждането на първата
АЕЦ в Турция, получи
лиценз за започване на
изграждането на втория
блок.

Снимки Пресфото БТА

Руският президент
Владимир Путин се ръкува

с турския си колега
Реджеп Ердоган при

вчерашната им среща в
Анкара. В разговорите
участва и иранският

президент Хасан Рохани.
Разговорът им бе с цел да

намерят решение на
сирийския проблем и по-
специално на развоя на
събитията в сирийската

провинция Идлиб. Сирийс-
кият лидер Башар Асад е

бил информиран за
дневния ред на срещата на

страните гаранти, която
протича в рамките на

процеса от Астана.

Британският премиер Борис Джонсън разговаря вчера в Люксембург с председателя на Евро-
пейската комисия Жан-Клод Юнкер за възможното излизане на Лондон без сделка. От казаното
от двамата през почивните дни стана ясно, че няма сближаване в позициите им.
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Èçìú÷åíà ïîáåäà
çà Ãðèãîð Äèìèòðîâ

Първата ракета на
България Виктория Томова
записа страхотна победа
над бившата №11 в света
Ализе Корне (Франция) в
първия кръг на турнира от
категорията Premier в
Осака (Япония) с награден
фонд 823 хиляди долара.
Мачът продължи 2 часа и
48 минути, а 24-годишната
софиянка го спечели след
пореден обрат - 4:6, 6:3,
6:2. Преди това българката
изоставаше със сет и в
двата си квалификационни
мача, но стигна до крайни-
те победи и място в ос-
новната схема. Новият
успех изпрати Томова
срещу доскорошната
водачка в световната
ранглиста и настояща №4
в света Наоми Осака,
двукратна носителка на
титли от Големия шлем.

Томова не е играла
досега срещу Наоми
Осака. 21-годишната
японка е родом от Осака

"

и няма съмнение коя от
двете ще подкрепя публи-
ката в мача помежду им. Тя
започва професионалната
си кариера в тениса през
2013 година, като бързо се
превърна в изгряваща
звезда с височината си от
180 см, тегло от 69 кг,
силен форхенд и мощен
сервис.

В същото време Викто-
рия Томова се изкачи с три
места в обновената ранг-
листа на WТА. Първата
ракета на България има
344 точки на 181-во място в
класацията. Елица Костова
е втората най-високо
класирана българка през
новата седмица. Тя е на
207-о място с 289 точки.
Изабелла Шиникова се
изкачи с едно място до
201-ва позиция с 283 точки.

Няма размествания в
челната десетка на ранг-
листата, в която продължа-
ва да води Ашли Барти от
Австралия с 6501 точки. На

Първата ракета на България излиза
срещу Наоми Осака във втория
кръг на силния турнир в Япония

В последно време обста-
новката в отбора на Ботев
(Пловдив) никак не е спокой-
на. През изминалата седмица
футболистите на "канарчета-
та" преминаха детектор на лъ-
жата. Тази тема породи доста
коментари, но от ръководст-
вото на пловдивския тим ка-
тегорично отказаха да съоб-
щят каква е причината игра-
чите да минават полиграф.
Официално бе обявено, че то-
ва е практика в доста големи
компании.

Gong.bg съобщава какво е
накарало шефовете на Ботев
да предприемат подобни дей-
ствия. Това е загубеният фи-
нал за Купата на България сре-
щу Локомотив (Пловдив). След
мача е имало негативни сиг-
нали и босовете на Ботев са
решили да подложат състеза-
телите на тест за лоялност.

Тези действията на ръко-
водството са разочаровали го-
ляма част от играчите. Лиде-
рът на тима Тодор Неделев ве-
че изрази възмущението си,
като заяви, че това е подиг-
равка с него и съотборниците
му.

Според халфа цялата тази
история се отразява негатив-
но на футболистите от тима.ç

Çàãóáåí
ôèíàë
ïðàòèë
"êàíàð÷åòàòà"
íà ïîëèãðàô

Open Димитров прогреси-
ра с 53 места в подрежда-
нето. В САЩ той отстъпи
на полуфиналите от Дани-
ил Медведев, който е
четвърти в световната
ранглиста. Руският тени-
сист има вече 5235 точки.

Новак Джокович (Сър-
бия) продължава да води с
9865 точки, следван от
испанеца Рафаел Надал с
9225 точки и от швейцаре-
ца Роджър Федерер със
7130 точки.ç

Испания спечели втората си
световна титла, след като надиг-
ра Аржентина с 95:75 във фи-
налната среща на Мондиал 2019,
за да стъпи на върха след 13-
годишно прекъсване. От съста-
ва, грабнал златото на Мондиал
2006 в Япония, обаче има оста-
нали само двама представители,
които триумфираха и в Китай -
Руди Фернандес и Марк Гасол.

Тогава Фернандес бе една от
младите надежди на испанския
баскетбол, а сега е утвърдено име
и дори бе капитан на състава на
Серджо Скариоло. Гасол от своя
страна пък все още бе в сянката
на по-големия си брат Пау.

Рики Рубио получи наградата
за "Най-полезен играч" на Мон-
диал 2019, завършил с триумф
именно на родината му Испания.

Ãàñîë è Ôåðíàíäåñ äóáëèðàõà
èñïàíñêîòî çëàòî îò 2006 ã.

Баскетболистът на Финикс Сънс
вкара 20 точки във финалната
среща с Аржентина, а през це-
лия турнир имаше средни пока-
затели от 16.4 точки, 6.0 асис-
тенции, 4.6 борби, 1.5 отнети
топки и 38.7% успеваемост в
стрелбата от тройката.

Испания изнесе истински урок
по отборен баскетбол, за да по-
беди Аржентина с 95:75 (23:14,
20:17, 23:16, 29:28) и да триум-
фира със световната титла за
втори път в историята си. Бас-
кетболистите на Серджо Скари-
оло изиграха финалната среща
в Пекин по перфектен начин, из-
пълнявайки възможно най-добре
тактическия план на италианския
си селекционер и напълно зас-
лужено спечелиха шампионска-
та титла.ç

второ място с 6415 точки е
чехкинята Каролина Плиш-
кова, спечелила турнира в
Чжънчжоу. Трета до мо-
мента е украинката Елина
Свитолина (5131 точки).

При мъжете българската
звезда в тениса Григор
Димитров запази 25-ото
място в световната ранг-
листа. Хасковлията, който
не се състезава през
миналата седмица, остана
с актив от 1432 точки.
След участието си на US

Ïðåñòèæíà ïîáåäà íà Âèêè
Òîìîâà â ßïîíèÿ

Виктория Томова се изкачи с три места в световната ранглиста, а след
турнира в Осака ще гони рекордно класиране

Рики Рубио получи наградата за "Най-полезен играч" на Мондиал 2019

Португалската машина за го-
лове Кристиано Роналдо не скри
сълзите си по време на едноча-
сово интервю пред Пиърс Мор-
ган за предаването Good Morning
Britain по британската телевизия
ITV. Интервюто ще бъде излъче-
но днес, но вестник Daily Mail се
добра до част от него.

CR7 беше изненадан от емо-
ционално видео, на което се виж-
да как неговият баща Жозе Ди-
нис Авейро говори гордо за Крис-
тиано. То е заснето преди евро-
пейското първенство през 2004
година.

Жозе умира през 2005 годи-
на, на 52-годишна възраст, от
чернодробна недостатъчност,
причинена от алкохолизъм. "Не
очаквах да плача, никога не съм
гледал това видео. Невероятно",
сподели Роналдо през сълзи.

"Той така и не ме видя как
съм номер 1, как печеля награ-
ди", заяви 34-годишният футбо-
лен майстор.

Петкратният кавалер на "Злат-
ната топка" разкри какво е из-
питал, когато е бил обвинен за
изнасилване от Катрин Майорга.
"Това те кара да се чувстваш
ужасно.

Един ден си бях у дома във
всекидневната заедно с моята
приятелка (Джорджина) и по те-
левизията започнаха да говорят
как Кристиано е такъв и такъв.

Êðèñòèàíî Ðîíàëäî: Íå î÷àêâàõ äà
ïëà÷à, íèêîãà íå ñúì ãëåäàë òîâà âèäåî

Кристиано Роналдо със своите родители

Видях как децата ми слизаха по
стълбите и смених канала, защо-
то почувствах срам.

Това ме накара да се почувс-
твам засрамен", призна Кристи-
ано Роналдо.ç
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07.00 Новини
07.10 "България се събужда" с водещ Стоил

Рошкев
09.00 "Местно време" - Сандански
09.15 "Културен фронт"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Холивудски знаменитости"
10.20 "Безценната перла" - сериал, 98 епи-

зод (п)
11.10 Музикален антракт
11.30 "Не се страхувай" с Васил Василев

(п)
12.30 Новини
12.50 "Местно време" - Сандански (п)
13.00 ТВ пазар
13.15 "Безценната перла" - сериал, 99 еп.
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
16.00 "Местно време" - Сандански (п)
16.10 ТВ пазар
16.25 Киносалон БСТВ: "Възмездие" (2015

г.), Испания
18.20 "Лява политика" с Александър Симов
19.20 "Местно време" - Сандански (п)
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: "Елена" (2011 г.),

Русия
22.15 "Лява политика" (п)
23.15 "Местно време" - Сандански (п)
23.25 Новини (п)
00.10 "България се събужда" (п)
02.00 "Местно време"- обзор (п)
03.00 "Не се страхувай" (п)
04.30 "Следобед с БСТВ" (п)
06.30 Актуален коментар (п)

ÁÍÒ 1

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

ловен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 История.bg - Строители на младата

столица/п/
13.30 Съвременници: Съвременни чудеса -

документална поредица
14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на горските мечоци -

анимационен филм
14.45 Капри - тв филм /63 епизод/
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.05 Стани богат - тв игра/п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Търсачи на реликви 3 - тв филм /22,

последен епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
22.00 Церемония по връчване Наградите на

Столична община за ярки постиже-
ния в областта на културата на твор-
ци от София

23.30 По света и у нас
00.00 Законът на Дойл 3 - 13-сериен тв

филм /1 епизод/(12)
00.45 Култура.БГ /п/
01.45 100% будни /п/
02.45 Търсачи на реликви 3 - тв филм /22,

последен епизод/п/
03.25 Капри - тв филм /63 епизод/п/
04.15 Законът на Дойл 3 - тв филм /1

епизод/п/(12)

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

мация, сериал, с. 3, еп. 3
06.30 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Антон Хекимян

09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
13.30 Премиера: "Втори шанс" - сериал, с.

2, еп. 14
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 6, еп. 44
16.00 "Едно голямо семейство" - сериал,

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

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

с. 13, еп. 93
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Сълзи от Рая" - сериал,

еп. 87
21.00 "Фермата: Нов свят" - риалити, с. 5
22.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 10
00.30 "Стрелата" - сериал, с. 2, еп. 2
01.30 "Домашен арест" - сериал, с. 2, еп.

10
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 5, еп. 2
06.00 Анимационен блок: "Приключенията

на Джеки Чан" - сериал, с. 4, еп. 2-5
08.00 "Последният кораб" - сериал, с. 3, еп.

10
09.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 5, еп. 2
10.00 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 8
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 20
12.00 "Специален доклад" - фантастика,

екшън, трилър (САЩ, 2002), в роли-
те: Том Круз, Колин Фарел, Саманта
Мортън, Макс фон Сидов, Нийл Мак-
дона и др.

15.00 "Последният кораб" - сериал, с. 3, еп.
11

16.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 5, еп. 3
17.00 "Стоте" - сериал, с. 3, еп. 12
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 21
19.00 Часът на супергероите: "Луцифер" -

сериал, с. 3, еп. 9
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Готъм" -

сериал, с. 4, еп. 15
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Обратна тяга" -

екшън, трилър (САЩ, 1991), в роли-
те: Кърт Ръсел, Уилям Болдуин, Ро-
бърт Де Ниро, Доналд Съдърланд,
Дженифър Джейсън Лий, Скот Глен,
Ребека Де Морни, Клинт Хауърд и др.

00.30 "Готъм" - сериал, с. 4, еп. 15
01.30 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 9
02.30 "Последният кораб" - сериал, с. 3,

еп. 11
03.30 "Стоте" - сериал, с. 3, еп. 12
04.15 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 21

bTV COMEDY

05.00 "Без пукната пара" /п./ - сериал
06.00 "Без пукната пара" - сериал, с. 6, еп.

14, 15
07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.00 "Домашен арест" - сериал, еп. 19, 20
10.00 "Откачалки" - комедия, драма (Авст-

ралия, САЩ, 2012), в ролите: Тони
Колет, Антъни ЛаПалия, Лили Съли-
ван, Лив Шрайбър, Каролайн Гудал

12.00 "Стъпка по стъпка" /п./ - сериал
13.00 "Гранд" /п./ - сериал
14.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
15.00 "Дивата Нина" - сериал, еп.48
16.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 61
17.00 "Българи на три морета" - туристичес-

ко риалити (2016), еп. 5
18.00 "Стъпка по стъпка" - сериал, с. 7, еп.

12, 13
19.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 7,

еп. 12

20.00 "Новите съседи" - сериал, en. 12
21.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал
22.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

еп. 2, 3
23.00 Премиера: "Гранд" - сериал, еп. 6, 7
00.00 "Откачалки" /п./ - комедия, драма

(Австралия, САЩ, 2012)
02.00 "Без пукната пара" /п./ - сериал
03.00 "Стъпка по стъпка" /п./ - сериал
04.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" - сериал, с. 2, еп. 20, 21
08.00 "Природни сили" - романтичен, коме-

дия (САЩ, 1999), в ролите: Сандра
Бълок, Бен Афлек, Мора Тиърни, Стив
Зан, Блайд Данър и др.

10.15 Телепазар
10.30 "Ривърдейл" - сериал, с. 2, еп. 22
11.30 "Къща от карти" - сериал, с. 5, еп. 1
12.30 Телепазар
12.45 "Реката на тайните" - криминален,

мистъри, драма (САЩ, Австралия,
2003), в ролите: Шон Пен, Тим Ро-
бинс, Kевин Бейкън, Лорънс Фиш-
бърн, Марша Гей Хардън, Лора Лини,
Кевин Чапман, Еми Росъм и др.

15.45 "Целувка под имела" - фентъзи, ро-
мантичен, драма (тв филм, Канада,
2006), в ролите: Джейми Рей Нюман,
Майкъл Шанкс, Конан Греъм, Ингрид
Торънс и др.

17.30 Телепазар
17.45 "Странният случай с Бенджамин Бъ-

тън" - фентъзи, романтичен, трилър
(САЩ, 2008),в ролите: Брад Пит, Кейт
Бланшет, Тилда Суинтън, Тараджи
Хенсън, Ел Фанинг, Джейсън Фле-
минг, Махършала Али и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Немислимото" - фантас-

тика, екшън, романтичен (Швеция,
2018), режисьор Виктор Данел, в
ролите: Кристофер Норденрот, Лиса
Хени, Йеспер Баркселиус, Пиа Хал-
воршен, Магнус Сундберг и др. [14+]

23.30 "Ужилването" - комедия, криминален
(САЩ, 1973), режисьор Джордж Рой
Хил, в ролите: Пол Нюман, Робърт
Редфорд, Робърт Шоу, Чарлз Дър-
нинг, Рей Уолстън и др.

02.00 "Ривърдейл" - сериал, с.2 еп.22
03.00 "Реката на тайните" - криминален,

мистъри, драма (САЩ, Австралия,
2003), режисьор Клинт Истууд, в
ролите: Шон Пен, Тим Робинс, Kевин
Бейкън, Лорънс Фишбърн, Марша Гей
Хардън, Лора Лини, Кевин Чапман,
Еми Росъм и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пътят на честта" - сериен филм /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" (нов сезон) - предаване на

NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен филм, сезон 3

13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериен
филм

15.00 "Прости ми" (премиера) - сериен
филм

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

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

филм
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 -

"Златната топка"
18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна еми-

сия
20.00 "Откраднат живот: Кръвни връзки"

(премиера) - сериен филм, сезон 8
21.00 "Игри на волята: България" (премие-

ра) - риалити
22.00 "Пътят на честта" (премиера) - сериен

филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериен филм,

сезон 2
00.30 "Пътят на честта" - сериен филм /п/
01.30 "Завинаги свързани" - сериен филм
02.30 "Слънце и луна" - сериен филм
04.30 "Добрата съпруга" - сериен филм,

сезон 2 /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк" -
сериал, сезон 6 /п/

07.00 "Инспектор Джордж Джентли" - сери-
ен филм, сезон 5

09.00 "Въздушният Бъд: Шампионска лига" -
семеен филм с уч. на Кевин Зегерс,
Дейл Мидкиф, Кейтлин Уакс, Чилтън
Крейн, Мартин Фереро и др. /п/

11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк" -
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 "Забравените" - трилър с уч. на Джу-

лиан Мур, Доминик Уест, Гари Синиз,
Антъни Едуардс, Алфре Уудард, Линъс
Роуч, Робърт Уисдъм и др. /п/

16.30 "Шоколад" - романтична драма с уч.
на Жулиет Бинош, Джони Деп, Лена
Олин, Джуди Денч, Алфред Молина,
Питър Стормър, Кари-Ан Мос и др.

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
сериал

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 7

21.00 "Съкровището" - приключенски ек-
шън с уч. на Никълъс Кейдж, Даян
Крюгер, Джъстин Барта, Шон Бийн,
Джон Войт, Харви Кайтел, Кристофър
Плъмър и др.

23.40 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 7 /п/

00.45 "Престъпник" - криминален екшън с уч.
на Кевин Костнър, Гари Олдман, Томи
Лий Джоунс, Райън Рейнолдс, Алис
Ийв, Гал Гадот, Джорди Молла /п/

Тв програма - вторник, 17 септември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Топло ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 174

ВОДОРАВНО: "Рози за наивници".Талар. Ортикон.
ПОЛИР. Аргон. "На". Кемане. Ирота. Таз. Мираз. Ви.
Котон (Йожени). Балет. Пило. Онета. АВО. Ирон.
Лирик. "Витес". Келар. Пи. Римини. Икако. Лин. Ла-
кот. Нели. Тинол. Витан. Пати (Аделина). Атила. Аке
(Йохан). Типик. Варел. Тарар. Кафез. КА. Сариса.
Енева (Лили). Лем (Станислав). Норит. РАДА. Вита-
мин. Горан. Лани. Анона. Ира.
ОТВЕСНО: Мотокари. Ирина Тасева. "Залез". Литин.
Тирамин. Килим. Корем. Типар. "Ти". Зарамо. Осили.
"Ирина". Бар. Нитон. Нанак (Талванди). Сома. Аерон.
Кикот. "Карин". Маор. Анеле. Олива. "Ино". Иргиз.
Тилит. Лафет. Автор. Барак. Варен. "Га". Нинова (Люд-
мила). Ирани (Ардешир). Езеро. Бик. Тилак. Кетал.
Вари. Цона. Ев. Полак (Сидни). Кадар (Янош). Вина.
Атоли. Инеса ("Другарката Инеса"). Ана.

Днес сутринта минималните температури ще бъдат от 11 до
16 градуса. през деня ще бъде горещо, с температури от 30 до
34 градуса. Ще бъде слънчево, с повече облаци над Северна
България. Ще продължи да духа слаб западен вятър. В сряда
започва промяна на времето. Още сутринта вятърът от североза-
пад, отначало в Северозападна България ще се усили до умерен
и силен. С него ще нахлува по-хладен въздух. В четвъртък об-
лачността ще бъде значителна. Минималните температури ще бъ-
дат от 8 до 13 градуса, а дневните - с около 10-12 градуса по-
ниски от днешните - от около 20 до 25 градуса. В петък мини-
малните температури ще бъдат от 5 до 9 градуса в северозапад-
ните и централни части и до 13 на югоизток. Облачността ще
намалява от северозапад и през деня ще бъде предимно слънче-
во. Дневните температури ще останат близки до обичайните за
септември, от 20 до 25 градуса. Ще се усили отново североза-
падният вятър, в Дунавската равнина до умерен.

bTV Cinema, 23.30 ч., "Ужилването" - комедия,
криминален, в ролите: Пол Нюман, Робърт Редфорд,

Робърт Шоу, Чарлз Дърнинг, Рей Уолстън и др.
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Лудогорец II загуби с
2:4 гостуването си в
Радомир
на местния Струмска слава в
мач от осмия кръг на Втора
лига. Над всички в срещата
беше капитанът на домакините
Борислав Николов, който
блесна с хеттрик във вратата
на "орлите". Победата е втора
през сезона за отбора на
Владимир Димитров. С актив
от 6 точки Струмска слава е
на 14-ото място в класиране-
то, Лудогорец II е десети с 10
точки.
Феновете на Барселона
останаха доволни от
състава
на каталунците, който
отпътува за Дортмунд, където
днес ще изиграят първия си
двубой от тазгодишното
издание на Шампионската
лига. Причината се крие в
това, че голямата звезда на
"блаугранас" Лео Меси е в
разширения състав за двубоя
от група "F" на най-комерси-
алния европейски турнир,
който е тази вечер от 22
часа.  Аржентинската звезда
не е играл от близо месец
заради травма, което до
голяма степен оказа влияние
в някои от срещите на тима.
Милан записа втората
си победа
от началото на сезона в
италианската Серия "А" от три
срещи - два успеха и една
загуба. Възпитаниците на
Марко Джампаоло надиграха
като гост с 1:0 Верона.
Единственият гол падна от
дузпа в 68-ата минута, като
от бялата точка точен бе
Пьонтек. Освен попадението в
срещата имаше и два червени
картона за двата тима. Верона
получи своя още в 21-вата
минута, когато Степински бе
изгонен за грубо нарушение.
За "росонерите" в добавеното
време на мача пък червения
цвят видя Давиде Калабрия.

:
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Не обвинявам никого, но не трябва да
играем толкова глупаво, заяви
наставникът на варненци Илиан Илиев

Треньорът на Левски
Петър Хубчев заяви след
успеха с 3:0 над Черно
море, че има притесне-
ния, но не пожела да
разкрие от какво естест-
во. "Като цяло превъзхож-
дахме през целия двубой,
нищо че второто полувре-
ме малко по-умно го
изиграхме. През цялото
време оказвахме натиск.
За указания няма да
говорим, това си остава в
съблекалнята. В никакъв
случай не сме пестили
сили", каза Хубчев пред
"Диема спорт".

"При 3:0 ако тръгна да
казвам какво не ми е
харесало, хората ще си
кажат: "Този пък какво
иска, на какъв се прави?".
Предпочитам и това нещо
да коментирам пред
отбора. Вече го говорих-
ме. Не сме перфектни.
Винаги може да е по-
добре. Една победа с 3:0
винаги може да бъде 4:0.
Това, което първо и най-
много ме интересуваше,
бе да вкараме духа в
съблекалнята. Благодаре-
ние 100 процента на тези
футболисти Левски има
тези точки и се намира на
това място в класирането.
Не съм аз човекът, който
дава оценки за потенциал-

ното израстване. Най-
меко казано, ще бъде
некоректно към хората,
които са били преди мен
тук. Чисто физически
гарантирам, че сме гото-
ви. Мен ме притеснява
друго нещо, тъй като идва
сгъстеният цикъл от мачо-
ве, но пак ще го запазя
за себе си", коментира
треньорът на Левски.

"Контузията на Нуно
Рейш? Не мога в точност
да кажа, но страшно
неприятно е… Не само
Нуно, а който и да излезе
от отбора. Имахме такава
ситуация, при която в
рамките на часове четири-
ма играчи излязоха извън
строя и после видяхте
резултата срещу Берое. Аз
знам, че всеки според
физическите си възмож-
ности е готов. Има хора,
които контузени се присъ-
единиха, но тях не можем
да ги убием за 5-6 дена.
При Холмар притеснение-
то е само в липсата на
игрова практика. Само
това. В общата ни работа
успях да се запозная в
детайли с него. Холмар
Ейолфсон може би е
потомък на своята нация,
той е уникален характер.
При него само ме притес-
нява липсата на игрова

практика", добави Петър
Хубчев.

Треньорът на Черно
море Илиан Илиев не бе
никак доволен от загуба-
та. "Подарихме им първия
гол, който бе абсурден, но
е част от играта.

Нямахме и късмет
ситуациите ни да влязат,
за да стане по-тежка
задачата им. Не мисля, че
представянето ни е чак
трагично. Но трябва да се

постреснем от това, че в
последните пет мача не
играем добре. Футболис-
тите не са виновни, не
искам да обвинявам
никого, но не трябва да
играем по толкова глупав
начин.

Със сигурност за всеки
един треньор е тежко,
когато излязат шестима
титуляри", коментира
ситуацията в Черно море
Илиан Илиев.ç

Дунав (Русе) - Славия 0:0

Левски - Черно море 3:0
1:0 Станислав Иванов 21, 2:0 Паулиньо 31, 3:0 Найджъл Робърта
35

Ботев (Пд) - ЦСКА 0:1

Лудогорец - Етър 2:0

Царско село - Локомотив (Пд) 2:3

Арда - Ботев (Вр) 2:1

Берое - Витоша (Бистрица) след приключване на броя

Класиране
1. Лудогорец 14-4 21

2. Левски 20-7 20

3. Локомотив (Пд) 21-14 17

4. ЦСКА 13-11 16

5. Арда 15-13 15

6. Берое 15-13 12

7. Черно море 10-10 11

8. Славия 12-13 10

9. Ботев (Пд) 9-13 9

10. Дунав 10-15 9

11. Етър 10-13 8

12. Царско село 10-15 8

13. Ботев (Вр) 10-15 8

14. Витоша 7-20 3

Åfbet ëèãà - 9-è êðúã

Треньорът на Левски Петър Хубчев се притеснява от сгъстения цикъл, в
който навлиза шампионатът

Босненският съдия Ирфан Пе-
лито ще ръководи първата среща
от груповата фаза на Лига Евро-
па на Лудогорец. Разградчани при-
емат ЦСКА (Москва) в четвъртък.
Пелито е на 35 години и е адво-
кат. През 2019 година единстве-

Ñúäèÿ îò Áîñíà ùå ðúêîâîäè äâóáîÿ îò
Ëèãà Åâðîïà Ëóäîãîðåö - ÖÑÊÀ (Ìîñêâà)

ният голям международен мач при
мъжете, който Пелито ръководи,
е европейската квалификация
между Белгия и Казахстан.

През миналия сезон боснене-
цът получи цели 4 мача в Лига
Европа, като от тях само един е в

груповата фаза - Залцбург - Ро-
зенборг.  Пелито вече е бил гла-
вен съдия на срещи с български
тимове. Той ръководи мача на
младежкия национален отбор на
България срещу Франция, завър-
шил 0:1. ç

35-годишният адвокат Ирфан Пелито ще ръководи първия мач на Лудогорец в груповата фаза на Лига Европа


