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обеща канализация до 2018 г., а
цели райони живеят на септични ями

Времето е най-
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Î
коло 1/3 от републиканската пътна мрежа е с
незадоволително качество на настилката. Осо-
бено тежко е състоянието на пътищата от III
клас, по които се осъществяват вътрешно-
регионалните връзки, бие тревожно камбаната

Ãîðäîñòòà íà ÃÅÐÁ ñå ïðîïóêà,
èëè çà ïúòèùà, ëåíòèòå è

ðåìîíòà íà ðåìîíòèòå

доклад за състоянието и безопасността за движение в
страната, публикуван на сайта за обществено обсъжда-
не. По-голяма част от общо над 19 500 км пътна мрежа
е изградена преди повече от 20 години. Това налагало
влагането на сериозни финансови ресурси за извърш-
ване на основен ремонт, както и за пътно поддържане.
Според данните от доклада 24,5% от българските пъти-
ща са с лошо състояние на настилките, а други 13,3 на
сто са с незадоволително. В отлично състояние са едва
12,3%. Също така по българските пътища не се набляга
на поддръжката на банкетите и растителността около
тях, а това влияе пряко върху пътната обстановка, се
казва още в доклада.

Давам си сметка, че текстът не е лицеприятен и
разваля имиджа на гордостта на ГЕРБ - пътищата, които
ни водят към просперитет и растеж. Иначе браншът е
привлекателен на пръв поглед, ако някой от обикновено
(и редовно) избираните строители пътищари, но не тези
с техниката, лопатите и количките с чакъла, а белите
якички, с ръкавелите и близките връзки с управлява-
щите. Те обикновено гръмко са "глобявани" по медиите,
без да загубят и стотинка заради различни врати, вра-
тички и дори портали, през които се промъкват неопет-
нени… до другия проект. А това е толкова опасно за
обикновените хора, които според Борисов пътували без-
платно по шосетата и магистралите у нас. Иначе черна-
та статистика от републиканската пътна мрежа набъбва
застрашително. И нови близо десетина души загубиха
живота  или здравето си по нездравия български ас-
фалт само за броени дни.

Любомир ЦАНКОВ

лучаите на изоставени деца в България
за миналата година са повече от 1000,
заяви пред Би Ти Ви социалният минис-
тър Бисер Петков. Той предупреди, че за
2018 г. в над 1700 случая социалните
работниците са предотвратили изоста-
вянето на невръстни българчета. Соци-
алният министър обясни, че изоставе-
ните през миналата година 1000 са в
общия брой от над 3300 деца, за които
са били наложени мерки, свързани с из-
веждане от биологичното им семейство
поради наличието на различни рискове.
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Споразумение за развод
по взаимно съгласие с
Обединеното кралство мо-
же да се постигне още
тази седмица. Това заяви
вчера ирландският ви-
цепремиер Саймън Кови-
ни след уикенд, изпълнен
с интензивни дискусии
между британците и ЕС.
"В момента текат доста
подробни технически дис-
кусии и според мен трябва
да осигурим необходимо-
то за тях време и прост-
ранство", настоя Ковини.
Люксембургският външен
министър Жан Аселборн
също смята, че е възмож-
но да се стигне до спо-
разумение след конста-
тираната промяна в мне-
нията за британската по-
зиция.  ç

Англичанин почина в Со-
фия след предозиране с
наркотични вещества,
потвърдиха от СДВР ин-
формацията на БЛИЦ.
Чужденецът е издъхнал
вчера по обед. Той най-
вероятно е един от хиля-
дите запалянковци на на-
ционалния отбор на Анг-
лия, които правят зулуми
два дни в София. Остро-
витяните са тук за евро-
пейската квалификация
срещу България. В "Цен-
търа за спешна помощ"
получили обаждане вче-
ра в 10.03 ч. за колаби-
рал мъж на пресечката
на улиците "Раковски" и
"Иван Вазов". По-късно в
"Пирогов" обясниха, че
проби от пациента са ус-
тановили, че става въп-
рос за злоупотреба с нар-
котични вещества.

Ùå èìà ñäåëêà
çà Áðåêçèò,
òâúðäè
Èðëàíäèÿ

< 24

са изоставените деца у нас за година

Åâðîñòàò îò÷åòå ñòàãíàöèÿ â Áúëãàðèÿ

Îòíåìàíåòî îò áèîëîãè÷íèòå
ðîäèòåëè çàäúëæèòåëíî ïîäëåæè
íà ñúäåáåí êîíòðîë, îáÿñíè
ñîöèàëíèÿò ìèíèñòúð

нарасна с 0,7%, отбе-
лязвайки първо подоб-
рение на месечна база
от февруари насам. На
годишна база обаче
промишленото произ-
водство в България се
понижи през август с
1,3% след спад с 1,0%
през юли и с цели 3,4%
през юни. Това предс-

тавлява свиване на
производството спрямо
година по-рано за тре-
ти пореден месец в рам-
ките на настоящата го-
дина, след като про-
мишленото производс-
тво в нашата страна се
понижи за последно
през декември 2018 го-
дина.  ç

Çà òðåòè ïîðåäåí ìåñåö èìà ñâèâàíå íà
ïðîìèøëåíîòî ïðîèçâîäñòâî ó íàñ

През август 2019 го-
дина индустриалното
производство в еврозо-
ната и в целия  Евро-
пейски съюз успя да па-
рира спада от предход-
ния месец, но в също-
то време производство-

ÑÑ
Такава мярка задължително подлежи на
съдебен контрол, обясни социалният ми-
нистър. Петков посочи, че има различ-
ни мерки за тези деца - настаняване при
близки роднини, в приемни семейства,
настаняване от резидентен тип или най-
крайната мярка - настаняване в инсти-
туция.

то в България остана
на нивото от юли, по-
казват данни на Еврос-
тат.

Според данните
през август производ-
ство у нас остана на
нивото от юли, когато

Пловдив.
В храм
"Света
Петка" бе
отбелязан
големият
християнски
празник
на света
преподобна
Петка, или
Петковден.
Светата
архиерейска
литургия бе
отслужена от
Пловдивския
владика
митрополит
Николай.
Според
народните
вярвания
се счита, че
на този ден
свършва
лятото и
започва
есента.
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През 2020 г. София да
бъде домакин на процеса
"Акаба", който цели укреп-
ването на международно-
то и регионалното сътруд-
ничество срещу терориз-
ма и насилствения екст-
ремизъм. За това се
договориха кралят на
Йордания Абдула Втори и
премиерът Бойко Борисов
в столицата Аман. До
момента такива форуми
са проведени в Йордания,
Албания и Холандия,
уточни БНР. При завръща-
нето си от Йордания
премиерът подчерта, че
България е спечелила
доверието на йорданския
крал заради толерантното
й отношение към мюсюл-
манското население. По
думите му основните теми
на диалога във формата
"борба с тероризма и
радикализма" се подкре-
пят от цяла Европа.
Борисов допълни, че ще

се направят консултации
дали срещата от процеса
"Акаба" догодина да не се
проведе паралелно с
българското домакинство
на Берлинския процес,
който е обвързан с евро-
пейската перспектива на
страните от Западните
Балкани.

Борисов подчерта, че
двете страни водят изклю-
чително балансирана
външна политика и имат
сходни позиции по важни-
те международни теми. В
разговора си с премиера
на Йордания Борисов
беше категоричен, че крал
Абдула Втори се ползва с
авторитет сред лидерите
на ЕС и благодари за
позицията на Аман по
мигрантския въпрос.
Високо оценяваме ролята
на Йордания като остров
на стабилност в региона-
лен план и нейната балан-
сирана международна

Äîãîâîðåíî å áúëãàðñêî äîìàêèíñòâî
íà ñðåùàòà îò ïðîöåñà "Àêàáà"

ÂËÀÑÒÒÀ

Áîðèñîâ ïîå àíãàæèìåíò áúëãàðñêè
ôèðìè äà áúäàò íàñúð÷åíè îòíîâî
äà äîñòàâÿò ôîñôàòè îò Éîðäàíèÿ

Íàêðàòêî

:
Спецакция в Бургас,
задържаха шеф на
охранителна фирма
Специализирана полицейс-
ка акция протече в Бургас.
Полицаите са завардили
входовете и изходите на
града. В акцията участваха
служители на Криминална-
та полиция при ОДМВР,
ГДБОП и Специализираната
прокуратура. В района на
ОДМВР бе извършен арест
на шефа на охранителната
фирма VTA Николай
Мечков, коментира
Епицентър.бг.

Според свидетели вчера
сутринта той е бил извикан
заедно с адвоката си за
справка на бул. "Христо
Ботев" 46. Офисът на
охранителната фирма се
намира на около 200
метра нагоре по булевар-
да. На излизане от
дирекцията Мечков и
адвокатът му внезапно са
били връхлетени от
спецполицаи с качулки. По
непотвърдена информация
са били задържани още
четирима души. От близо 2
месеца Мечков не бе
забелязван да паркира
черния си джип "Мерцедес"
пред своя офис на бул.
"Христо Ботев" 79. Той
предпочиташе да избягва
публични прояви. Фирмата
му обаче охраняваше
голям брой увеселителни
обекти и заведения за
обществено хранене по
Южното Черноморие. Това
беше първата специализи-
рана операция на ст.
комисар Радослав Сотиров
от деня, в който през
миналата седмица оглави
ОД на МВР-Бургас.

Град Гоце Делчев ще бъде
домакин на кампанията
"Бъди войник"
Град Гоце Делчев ще бъде
домакин на информацион-
ната кампания "Бъди
войник" днес, съобщи
Агенция КРОСС. Събитието
е включено и в поредицата
прояви за отбелязване на
107 години от Освобожде-
нието на Неврокоп. Това е
вторият град от Благоевг-
радска област, в който
кампанията гостува. От
15,30 ч. на площад "Гоце
Делчев" ще се проведе
информационна борса за
набиране на войници и
матроси. В нея ще бъдат
представени Сухопътните
войски, Военновъздушните
сили, Военноморските
сили, Специалните сили,
служба "Военна полиция",
Националната гвардейска
част, Централното военно
окръжие. По същото време
в района на площада ще
бъдат разположени
образци въоръжение,
техника и оборудване от
състава на Сухопътните
войски и Служба "Военна
полиция".

политика, е заявил още
министър-председателят
Бойко Борисов. Той е
подчертал и демонстрира-
ната мъдрост на йорданс-
ките власти при справя-
нето със сериозните
последици от кризата в
региона. Двамата лидери
са дали висока оценка на
сътрудничеството в об-
ластта на сигурността,
противодействието на
тероризма, екстремизма,
радикализацията и неле-
галната миграция. Когато
говорим и оценяваме, и
благодарим за изключи-
телните усилия и тежест,
която имат над милион и
200-300 хиляди мигранти,

Случаите на изоставени деца
в България само за миналата го-
дина са повече от 1000, заяви
пред Би Ти Ви социалният минис-
тър Бисер Петков по повод слу-
чая с изоставеното бебе в сто-
личния квартал "Люлин". По ду-
ми на министъра реакцията на
отдел "Закрила на детето" е била
адекватна и навременна, тъй ка-
то още същата нощ бебето е би-

Íàä 1000 äåöà ñà èçîñòàâåíè ó íàñ ïðåç 2018 ã.

които се намират на
територията на Йордания.
Това сега на Съвета в
Брюксел ще го проговоря
с нашите колеги, защото
ние сме длъжни да под-
помогнем Йордания в
тази изключителна те-
жест, която е поела,
подчерта премиерът.
Между Йордания и Бълга-
рия се подписа меморан-
дум за сътрудничество в
сферата на туризма и
опазване на културното
наследство. Борисов пое
ангажимент български
фирми да бъдат насърче-
ни отново да започнат да
доставят фосфати от
Йордания.ççççç

Предстоящите местни избори
ще бъдат най-скъпите в история-
та на България. Цената им е 70
милиона, съобщи пред БНТ проф.
Михаил Константинов. Те ще са и
най-сложните за изпълнение. Той
обясни, че от 4 години насам в
подготовката на местни избори
има по-висок брой кандидати, как-
то и преференции, които допъл-
нително ги усложняват.

Според проф. Константинов
въпреки че изборите ще са слож-
ни за изпълнение, подготовката е
перфектна и няма опасност ком-
пютрите на информационното об-

Ïðåäñòîÿùèòå ìåñòíè èçáîðè ùå ñà íàé-ñêúïèòå äîñåãà
то имат право да гласуват тук в
България. В чужбина не се гласу-
ва на местни избори. Ако излязат
3 млн., което аз очаквам, това
ще бъде над 50 % избирателна
активност, обясни още проф. Кон-
стантинов. Според него обаче ЦИК
ще отчете по-ниска избирателна
активност, защото в списъците
има 6 200 000 имена, от които
фантомите са 400 хиляди. Конс-
тантинов твърди, че най-много се
търгува с гласове при местните
избори, защото дори няколко гла-
са могат да променят хода на во-
та. ççççç

служване да бъдат хакнати.  Ком-
пютрите в изборната секция са
изолирани. За да стане атака, ха-
керът трябва да дойде на място и
да хакне. Няма да го допуснем.
Ще ни помагат и служителите на
МВР, успокои хората председате-
лят на "Информационно обслуж-
ване". Що се отнася до предава-
не на протоколите в изборната
нощ, той заяви, че въпреки че бю-
летините ще се приемат само в
зала "Арена Армеец", това ще ста-
ва на три отделни места вътре,
което ще улесни процедурата. 5
800 000 са наличните хора, кои-

ло настанено в дома за медико-
социални грижи "Свети Иван Рил-
ски". Той обясни, че от тук ната-
тък действията на социалните ра-
ботници ще бъдат за връщане
на детето в кръга на семейство-
то му. Политиката по закрила на
детето се базира на разбиране-
то, че семейството е най-добра-
та среда за израстване на дете-
то, категоричен бе Петков. Той
изтъкна, че за 2018 г. в над 1700
случая социалните работниците
са предотвратили изоставянето
на деца. Социалният министър
поясни, че изоставените през
миналата година 1000 деца са в
общата бройка на над 3300 де-
ца, за които са били наложени
мерки, свързани с извеждане от
биологичното им семейство по-
ради наличието на различни рис-

кове. Той подчерта, че основани-
ята за отнемането от родителите
им са разписани в Закона за зак-
рила на детето и при тях няма
промяна от приемането на зако-
на през 2009 г. Такава мярка за-
дължително подлежи на съдебен
контрол - след като по админис-
тративен ред е реагирано, съдът
решава, обясни социалният ми-
нистър. По негови думи за мина-
лата година само в 51 от случа-
ите исковете на дирекциите за
социално подпомагане за извеж-
дане на децата от семействата
им не са били потвърдени от съ-
да. Петков посочи, че има раз-
лични мерки по отношение на те-
зи деца - настаняване при близ-
ки роднини, в приемни семейст-
ва, настаняване от резидентен
тип или най-крайната мярка -

настаняване в институция.
По повод паниката в няколко

училища в Сливен и други градо-
ве, че социални отнемат деца, ми-
нистърът заяви, че това е резул-
тат от ескалацията заради несъ-
ществуващата по негови думи
Стратегия за детето. Координи-
ращите действия за грижа за де-
цата бяха представени като ко-
варен план за отнемане на тези
деца от родителите им, обясни
той. Според него именно в об-
разователните институции деца-
та трябва да се чувстват най-си-
гурни. Той отново подчерта, че
въпреки че Стратегията за дете-
то е документ, който съгласно за-
кона трябва да има, поради ост-
рата обществена съпротива та-
кава към момента няма и изоб-
що не се работи по нея.ççççç
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Председателят на БСП
Корнелия Нинова посети
Казанлък, за да подкрепи
кандидата за кмет, издиг-
нат от левицата - Стоян
Петров, листата за общинс-
ки съветници и кандидатите
за кметове на населени
места. "Поздравявам ви за
всичко, което правехте
като опозиция  в годините
на  управление на ГЕРБ в
общината. Ще изтъкна
само едно - благодарение
на вас, беше спасена
Равда от продажба и
обслужване на задкулисни
интереси. Така показахте,
че няма да допуснете
разграбване на общинската
собственост, и знам, че ще
продължавате да пазите
интересите на съграждани-
те си", заяви Нинова. Тя
продължи, че кандидатът
на БСП Стоян Петров е
човек, завършил Военно-
морското училище, капитан
трети ранг, човек, който
никога не се е докосвал до
политиката, до обществена
поръчка. "Той е почтен
професионалист, отдаден
на вас. Предлагаме ви
личност, чийто живот е
отдаден на честта и дос-
тойнството", каза още
председателят на левицата.
Тя изрази подкрепа и за
листата за общински
съветници и подчерта, че
е съчетание на много
опитни и много млади
хора, а средната възраст е
39 години. "Това е един от
резултатите на промяна в
партията. В цялата страна
имаме над 500 млади хора
кандидати за кметове и

Ñðåäíàòà âúçðàñò íà íîìèíèðàíèòå îò
ëåâèöàòà å 39 ãîäèíè, èìà áàëàíñ ìåæäó íîâè
ëèöà è îïèòíè êàäðè, èçòúêíà ëèäåðêàòà íà
ïàðòèÿòà ïðè ïîñåùåíèåòî ñè â Êàçàíëúê

Кандидатът на БСП за кмет на
община Сандански Младен Тимчев
продължава своята обиколка в
малките населени места на общи-
ната. Поредната спирка от срещи-
те му с избирателите бе в село
Лешница. Това бе поредното се-
лище, където жителите се оплака-
ха от лошото състояние на инф-

Ìëàäåí Òèì÷åâ ïðîäúëæàâà îáèêîëêàòà ñè â
ìàëêèòå íàñåëåíè ìåñòà íà îáùèíà Ñàíäàíñêè

емливо.  "Народните читалища са
онзи център, който още съхранява
българщината и онази духовност,
която е характерна за нас, бълга-
рите", коментира Младен Тимчев и
добави, че те трябва да бъдат ак-
тивни в тази си мисия.   Той га-
рантира, ако бъде избран за кмет
на община Сандански, веднага ще

приемам разделението в
обществото. Знам кой съм,
какво мога и всичко мо-
жем да постигнем, ако сме
заедно", каза още Петров.

Припомняме, че по-рано
лидерката на БСП посети
Стара Загора. Тук съм, за
да подкрепя кандидата ни
за кмет на Стара Загора
проф. Иван Върляков и
кандидатите ни за общинс-
ки съветници и кметове на
населени места. Те са
честни хора. Сигурна съм,
че ще работят за добрува-
нето на общината. Имат
прекрасна и възможна
програма как Стара Загора
да стане индустриална и
социална община". Това
заяви пред обществеността
в града председателят на
БСП Корнелия Нинова.
Попитана как оценява

:

Събития
” 1014 г. - След смъртта на
Самуил за цар на България е
коронован синът му Гаврил
Радомир.
” 1570 г. - Основан е град
Пхенян - днешната столица
на Северна Корея.
” 1880 г. - Завършва
строителството на Кьолнска-
та катедрала, продължило
632 години.
” 1894 г. - Френският
офицер Алфред Драйфус е
арестуван по обвинение в
шпионаж и национално
предателство.
” 1940 г. - Състои се
премиерата на американския
игрален филм "Великият
диктатор" на Чарли Чаплин.
” 1985 г. - Михаил Горба-
чов представя на пленум на
ЦК на КПСС своите идеи за
перестройка.
” 2003 г. - Китай изстрелва
в космоса първия си
пилотиран космически
апарат - "Шънджоу 5".
Родени
” 70 пр. н. е. - Вергилий,
древноримски поет
” 1814 г. - Михаил Лермон-
тов, руски писател
” 1844 г. - Фридрих Ницше,
германски философ
” 1897 г. - Иля Илф, руски
писател-сатирик
” 1915 г. - Ицхак Шамир,
израелски политик, седми
министър-председател на
Израел
” 1920 г. - Марио Пузо,
американски писател
” 1924 г. - Лий Якока,
американски бизнесмен и
писател, президент на
"Форд" и "Крайслер"
” 1926 г. - Мишел Фуко,
френски философ
” 1935 г. - Огнян Дойнов,
български политик и стопан-
ски ръководител, член на
Политбюро (1977-1988 г.),
секретар на ЦК на БКП
(1976-1986 г.), министър на
машиностроенето (1984-
1986 г.), вицепремиер от
1986-1987 г.
” 1945 г. - Неофит, българс-
ки патриарх
Починали
” 1917 г. - Мата Хари,
холандска танцьорка и
шпионка
” 1937 г. - Йордан Йовков,
български писател
” 1946 г. - Херман Гьоринг,
висш германски нацист и
военнопрестъпник
” 2012 г. - Нородом Сианук,
крал на Камбоджа

Íà òîçè äåí

ßâîð Áîæàíêîâ:
Óñïåõúò íå å
ñïðèíò,
à ìàðàòîí

общински съветници",
подчерта Нинова. Тя обяс-
ни нуждата от промяна и в
Казанлък - общината се
управлява задкулисно,
правят се ремонти на
ремонтите, не се прави
социална политика. "Има
потенциал за промяна, а
единствената пречка е
страхът - страхът да изка-
жеш мнение, да критику-
ваш властта, дори да
бъдеш днес тук. Нека
помогнем на всеки да бъде
свободен човек", завърши
Нинова. "Време е за про-
мяна. Няма друга по-силна
кауза от тази - да върнем
Казанлък на казанлъчани",
заяви председателят на
общинската организация на
БСП Румяна Друмева.
Кандидатът за кмет Стоян
Петров подчерта, че е
приел да бъде кмет от най-
голямата партия в Бълга-
рия - БСП, защото е
обединена и отворена за
по-широк кръг от хора. "Не
приемам модела на управ-
ление на Казанлък - едно-
лични решения, липса на
професионалисти. Управля-
ващите искат да ги слуша-
ме, но забравиха да ни
чуват. Искат да виждаме
свършеното, но забравиха
да ни гледат в очите. Не

развитието на Стара
Загора, тя каза, че тук са
направени добри неща, но
отново се вижда моделът -
ремонт на ремонтите и
работа на парче, без
дългосрочна стратегия. Тя
коментира и нереализира-
ните индустриални зони
към града: "Премиерът
Борисов напоследък обика-
ля в чужбина да търси
инвеститори. С молби
инвестиции няма да станат.
За да дойдат инвеститори
отвън, трябва да решим
проблемите си вътре. За да
ни уважават отвън, първо
трябва да подредим държа-
вата вътре". Нинова посочи
три проблема, които  гонят
инвеститорите - корупция,
бавно административно
обслужване и липса на
кадри.ç

раструктурата и липсата на вни-
мание към селото им от страна на
общинското ръководство през пос-
ледните четири години. Жителите
на  Лешница казаха още, че в се-
ло, в което живеят около 800 ду-
ши,  читалищната дейност се из-
черпва с дейността на библиоте-
ката и това по думите им е непри-

събитие", посочи Явор Божанков
и разказа за нещата, които ви-
наги са го водили в живота. "Въз-
растните казват, че в кариерата,
в работата, в политиката живо-
тът чака младите хора с отворе-
ни врати. Като завършите и се
сблъскате с трудностите, разби-
рате, че той не ни чака с отво-
рени обятия", каза кандидатът за

Четири съвета за успех в жи-
вота даде на младите хора кан-
дидатът за кмет на Горна Оряхо-
вица Явор Божанков. "Успехът в
живота не е на финала на късия
спринт, той е на финала на пос-
ледния километър от дългия ма-
ратон. Не очаквайте бързи пло-
дове от вашата работа. Ако сис-
темата ви дразни, не чакайте тя

да се промени сама - променете
я вие. Търсете съмишленици - ни-
кога не оставяйте вашите прия-
тели, които се борят за истина и
свобода, сами". С тези четири съ-
вета се обърна към стотици мла-
дежи Божанков. "Горна Оряхови-
ца има чудесни млади, креатив-
ни и модерни хора. Именно за-
ради това направихме днешното

кмет. Той добави, че когато е про-
хождал в политиката и е станал
народен представител, е заявил,
че иска да преследва истината и
справедливостта. "Срещнах цяла-
та лошотия и упорство на света.
Защото нищо не е толкова лес-
но и розово. Истинските неща в
живота искат жертви и отговор-
ност", разказа Божанков.ç

задейства процедурата за създа-
ване на пригодна за целите на
читалището сграда, в която да раз-
виват дейността си самодейни
състави, както и че ще  подобри
комуникацията на общинската ад-
министрация и читалищата във
всички населени места в общи-
ната.ç
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Öàðåâèöàòà ãîíè
ðåêîðä â Ðóñèÿ

От 15 анализирани
проби на закуски, прода-
вани като "баници със
сирене" в павилиони и
търговски обекти в София,
в нито една не е открито
сирене, а в една изобщо
не е имало пълнеж, сочи
проучване на асоциация
"Активни потребители",
проведено през септемв-
ри. От асоциацията изтък-
ват, че за пръв път в
техните тестове не е
открит нито един продукт
със задоволително качест-
во - в 3 от баничките е
установено наличието на
извара, в 7 сиренето е
заместено изцяло с
палмов продукт, а в 4 -
частично. Баничките са
били закупувани от тайни
клиенти в различни квар-
тали на София с цел да
се определи дали в тях се
влага сирене или извара
и какво е качеството на
сиренето (дали е класи-
ческото за страната бяло
саламурено сирене). В
рамките на изследването

Рекордни добиви от цареви-
ца в центъра и района на Волга
повишиха прогнозата за зърноп-
роизводството в Русия за 2019
г. То ще достигне 120,3 млн. то-
на, което е със 7 млн. тона спря-
мо 2018 г., сочи доклад на ана-
литичния център "СовЭкон". Прог-
нозната реколта от царевица на-
расна с 1,1 млн. тона до 12,9
млн. тона. В руския регион Цен-
трален Чернозем производител-
ността остава рекордна въпреки
сушата от края на месец август.
Отлични са добивите и в района
на Волга.

Прогнозата за реколтата от
пшеница също са все по-опти-
мистични за руснаците. Тя се уве-
личава с 0,5 млн. тона до 75,4
млн. тона предимно заради ви-
сокия добив в Урал. Според ана-
лизаторите ечемикът също е на-
горе - с 0,1 млн. тона до 20,4
млн. тона. "Тази година добивът
на царевица в Русия може да е
близо до рекордните 5,2 т/ха, по-
лучени през 2016 г.", отбелязват
анализаторите.

Прогнозите за по-добри ре-
колти от зърно в Русия все още
не са повлияли на цените у нас
и по света. Началото на месец
октомври се очерта леко скучно
и не доведе до значими промени
на световните борсови пазари,
коментират от Софийската сто-
кова борса.

В САЩ хлебната пшеница е
без промяна и втора седмица ос-
тава на 216,00 долара/тон. Фран-
ция леко повиши котировките с
4 евро до 178,00 евро/тон, а в
Русия и Украйна отидоха нагоре
с 2 и 5 долара, достигайки 195
долара/тон и 194 долара/тон.

При царевицата отвъд океана
цената спадна със 7 долара до
166 долара/тон, във Франция се
качи с 2 евро до 166 евро/тон,
а в Украйна е с нулева промяна
(163 долара/тон).

При ечемика Украйна отново
търгува на старата цена - 180 до-
лара/тон, а Франция с 3 евро
повече (165 евро/тон). Рапицата
в Европейския съюз (ЕС) се по-
нижи с 2,50 евро до 383,50 ев-
ро/тон.

У нас хлебна пшеница от мяс-
то се предлага от 290 до 300
лв./тон, а търсенето е на 270-
280 лв./тон. При фуражната пше-
ница движението е леко нагоре -
предлагането е на 280 лв./тон, а
търсенето - на 250-260 лв./тон.
За царевица също има заявки за
покупки на 240-250 лв./тон и
предлагане на 260 лв./тон. Фу-
ражен ечемик се продава на 260-
270 лв./тон, а маслодаен слън-
чоглед се търси на 520-540 лв./
тон. ç

„Áàíè÷êèòå ñúñ ñèðåíå“ íàòúïêàíè
ñ îòðîâíî ïàëìîâî ìàñëî
Òàéíè êëèåíòè çàêóïèõà çàêóñêè â ñòîëèöàòà, íî â íèòî
åäíà îò òÿõ íå å îòêðèòî ñèðåíå, à èìèòèðàù ïðîäóêò,
êîåòî å äèðåêòíà çàïëàõà çà çäðàâåòî íà ïîòðåáèòåëèòå

сирене - технологията, по
която се произвеждат, е
коренно различна, а
суровините представляват
смес от индустриално
добити млечни протеини,
палмова мазнина, вода,
емулгатори и други техно-
логични добавки - т. нар.
Е-номера.

Консумацията на имити-
ращи млечни продукти
представлява директна
заплаха за здравето на
потребителите, категорич-
ни са от асоциацията. Тези
продукти съдържат високи
нива на палмово масло,
включително наситена
палматинова киселина, и
вероятно частично хидро-
генирани мастни киселини,
като всички те увреждат
сърдечносъдовата система
и увеличават риска от
инфаркти и инсулти. В
много страни по света
влагането на частично
хидрогенираните мазнини
в храните е забранено,
изтъкват от "Активни
потребители". ç

е установено лабораторно
наличие на извара (SDS-
PAGE), последвано от
определяне на немлечни
мазнини (съгласно БДС
EN ISO 17678:2010) и
установяване на мастно-
киселиният профил (БДС
EN ISO 12966-2:2017).

Относно баничката с
липсващ пълнеж от асоци-
ацията предполагат, че е
възможно изобщо да не е
бил влаган такъв или той
да се е стопил напълно
при изпичането, което е
показателно за качество-
то му. Останалите 14 са
анализирани чрез метод
за разделяне и визуализа-
ция на белтъци. Резултати-
те показват, че 3 банички
съдържат извара, а в
други 2 проби се открива
смес от извара и сирене.
От асоциацията подчерта-
ват изрично, че влагането
на извара в баничките не
вреди на здравето на
потребителите, но в
случая представлява
търговска измама - произ-

водителите декларират на
етикета съдържание на
сирене, а на практика
влагат извара, която има
различни вкусови и хра-
нителни стойности.

След първият етап на
проучването са останали
11 банички, в които пълне-
жът притежава привидни
характеристики на сирене.
Те са подложени на
допълнителен химичен
анализ за идентификация
на мазнините. Крайните
резултати от тестването
показват, че всички 11
проби съдържат палмово
масло в различни съотно-
шение. Казано по друг
начин, във всички банички
е вложен имитиращ
млечен продукт вместо
саламурено сирене. В 4
от продуктите делът на
палмовата мазнина вари-
ра от 26 до 80%, а остана-
лите 7 закуски са със
100% съдържание на
палмова мазнина. Послед-
ните не отговарят на нито
един от критериите за

О Б Я В А

"Напоителни системи" ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК, решение на
Съвета на директорите по Протокол от 10.10.2019 г. и Заповед на изпълнителния директор
№ РД-11-201/10.10.2019 г. открива процедура за отдаване под наем за срок от 3 /три/
години на  активи, стопанисвани от клон "Бургас".

Дворно място към ПС "Тръстиково 1" ПИ с идентификатор 52279.20.50 с площ 2.559
дка, в землището на с. Константиново, община Камено, за стопанска дейност.

Начална тръжна цена: 747 /седемстотин четиридесет и седем/ лева годишно без
ДДС.

Търгът ще се проведе в "Напоителни системи" ЕАД, гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ"
№ 136, ет. 3, зала 1 /при закрито заседание/ от Комисия назначена от Изпълнителния
директор на 31.10.2019 г. от 11:00 часа.

Повторна дата: от 11.00 ч. на 05.11.2019 г.
Размер на депозит за участие: 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на

"Напоителни системи" ЕАД гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.
Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация: 50 /петдесет/ лева без

ДДС, сума която не се възстановява, платима в касата на "Напоителни системи" ЕАД,
гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ"№ 136, ет. 3, или на клона до 16:00 ч. всеки работен ден до
деня, предхождащ датата на търга.

Закупилите тръжна документация могат да участват в повторния търг без закупуването й
отново и без подаване на ново заявление.

Нови кандидати закупуват тръжна документация при повторно провеждане на същата
цена от същото място.

Приемане на предложенията: в Деловодството - до деня, предхождащ датата на търга
вкл. всеки работен ден до 16 часа.

Време и начин за оглед  - до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.
Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на доку-

ментите за участие са в тръжната  документация
Адрес и телефон на организатора: "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД - София, гр. София,

бул. "Цар Борис III", № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590.

През повечето дни от
следващия седемдневен пе-
риод агрометеорологичните
условия ще се определят от
топло за сезона време. През
периода валежи със стопан-
ско значение не се прогно-
зират. Падналите валежи
през първото десетдневие на
октомври, с изключение на
крайните южни и югоизточ-
ни райони, бяха неравномер-
но разпределени. На много
места в Северозападна Бъл-
гария и в Горнотракийската
низина валежите бяха оскъд-
ни под 5-6 л/кв. м (Новосе-
ло, Видин, Лом, Кнежа, Па-
зарджик, Пловдив). В тези
райони през следващия пе-
риод дефицитът на влага ще
забави началното развитие
на засетите посеви с рапи-

Àãðîìåòåîðîëîã: Çàáðàâåòå çà äúæäîâå òàçè ñåäìèöà

ца, ечемик и пшеница, прог-
нозира Дукена Жолева, аг-
рометеоролог в НИМХ.

В част от централните юж-
ни и югоизточни райони на
страната, през изтеклия пе-
риод паднаха валежи над 25-
30 кв. м (Сандански, Кърджа-
ли, Хасково, Елхово, Бургас),
което доведе до подобрение
на водните запаси в горните

почвени слоеве и на услови-
ята за провеждане на пред-
сеитбените обработки и се-
итбата на зимните житни кул-
тури. В средата на октомври
в Южна България започват аг-
ротехническите срокове за
сеитбата на пшеницата.

През следващия период в
част от полските райони, къ-
дето влагата не е лимитиращ

фактор, при засетите посеви
с рапица и зимни житни кул-
тури ще протича фаза поник-
ване и начално листообразу-
ване. При рапицата  във фа-
за поникване повреди нана-
сят рапичната стъблена бъл-
ха и рапичната листна оса. В
началните фази от вегетаци-
ята на рапицата трябва да се
извърши обследване за поя-
вата и плътността на тези вре-
дители и при численост над
ПИВ да се извърши навре-
менно третиране.

През периода условията
ще бъдат подходящи за ос-
вобождаване на площите от
късните окопни култури, за
приключване на гроздобера,
за прибиране на узрялата
плодова и зеленчукова ре-
колта. ç

Âúëöè òîðìîçÿò öÿëî ñåëî, íàïàäàò îâöå, êîçè...
Вълци тормозят жителите на село Раздол, общи-

на Струмяни. Почти всеки ден хищниците нападат
домашните животни, а местните хора не могат да се
справят с нашествието. В селото са притеснени, че
наред с крави, овце и кози вълците може да посег-
нат и на хора. Често те са сами в гората, събират
дърва за зимата, макар да знаят, че зад дървета и
храсти ги наблюдават огромни вълци. "Големи жи-
вотни, по 70-80 кг има. Големи са, стари и големи
вълци", споделя Христо, местен жител, пред "Нова
тв". "Онзи ден, тука в гората, валеше дъжд  и вълкът
нападна овцете и едно агне отнесе. Изплаших се и
аз. Голям беше", каза Вангел Махлелиев.

Нападения срещу хора още няма. Но местните
се страхуват, защото вълците слизат в селото гладни
и стръвни. "Разпраха стоката на хората, овци, ко-
зи, всичко изядоха", коментира Паца Терзийска.
"Козарче има тука едно, всеки ден му взимат по
една коза, вълци има. И на много, и на много
правят беля, през ден правят беля. Е тука на гове-

даря, на Вальо, удавиха кучето на кошарата", спо-
деля още Христо.

Ловни дружинки в Раздол има, но успехът в
улова не е голям. За миналата година е отстрелян
само един хищник. Хората поставят и капани око-
ло селото. Преди дни в един се е хванала 80-
килограмова вълчица. А местните се страхуват, че
през студените зимни месеци, срещите им с въл-
ците ще са по-чести. ç
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Цените на петрола отбеля-
заха вчера понижение за смет-
ка на увеличението от 2% от
миналия петък на фона на под-
новеното геополитическо нап-
режение в Близкия изток. От
друга страна разведряването в
търговската война между САЩ
и Китай внесе малко оптими-
зъм в пазарните настроения, съ-
общава CNBC. Цената на меж-
дународния бенчмарк Брент се
понижи с 25 цента, или с 0,41%,
до 60,32 долара за барел. От
своя страна фючърсите върху
американският лек суров пет-
рол WTI достигнаха 54,34 дола-
ра за барел, което е пониже-
ние от 58 цента, или 1,05%. И
двата сорта отчетоха повише-
ние в цените си с над 3% мина-
лата седмица, което бележи
първият им седмичен ръст от три
седмици насам.

Най-голямото увеличение
беше отчетено в петък, след ка-
то ирански нефтен танкер бе-
ше нападнат край бреговете на
Саудитска Арабия в Червено мо-
ре. В момента се провежда раз-
следване, за да се установи да-
ли танкерът е бил ударен от ра-
кети. Ако подозренията се пот-
върдят, напрежението между Те-
херан и Рияд би могло да се
повиши.

Появата на предварителна-
та търговска сделка между Съ-
единените щати и Китай, както
и добронамереният ход на Ва-
шингтон да отмени увеличение-
то на митата върху вносни ки-
тайски продукти, също дадоха
тласък на световните пазари.
Инвеститорите все пак остават
предпазливи, защото от прего-
ворите бяха изнесени малко
подробности.

Търговската война оказва
натиск върху търговията на Ки-
тай, като износът към Съедине-
ните щати е намалял с 10,7%
спрямо година по-рано, заяви
говорителят на китайските мит-
ници Ли Куйвен. Вносът на Ки-
тай от САЩ, от друга страна, е
спаднал с 26,4% през първите
девет месеца от покачването на
напрежението. Търсенето на пет-
рол от страна на Китай остава
силно, като вносът за септемв-
ри отразява 10,8% ръст спря-
мо година по-рано. ç

Ãåîïîëèòè÷åñêîòî
íàïðåæåíèå
ïîòîïè öåíàòà
íà ïåòðîëà

Èçïðàòèõìå ëÿòîòî ñ äåôëàöèÿ îò 0,3%
Индексът на потреби-

телските цени за септем-
ври 2019 г. спрямо август
2019 г. е 99.7%, т.е. месеч-
ната инфлация е минус
0.3%. Това сочат данните
на Националния статисти-
чески институт, съобщава
БТА.  Инфлацията от
началото на годината
(септември 2019 г. спрямо
декември 2018 г.) е 1.7%,
а годишната инфлация за
септември 2019 г. спрямо
септември 2018 г. е 2.3%.
Средногодишната инфла-
ция за периода октомври
2018 - септември 2019 г.
спрямо периода октомври
2017 - септември 2018 г. е
3.1%.

През септември 2019 г.
спрямо предходния месец
цените на стоките и
услугите в потребителски-
те групи са се промени-
ли, както следва: храни-

телни продукти и безал-
кохолни напитки - увели-
чение с 0.6%; алкохолни
напитки и тютюневи
изделия - увеличение с
0.2%; облекло и обувки -
намаление с 0.9%; жили-
ща, вода, електроенергия,
газ и други горива -
увеличение с 0.3% и др.

През септември 2019 г.

са се увеличили цените
на свинско месо - с 3%,
малотрайни и трайни
колбаси - съответно с 0.3
и 0.9%, мляно месо (кай-
ма) - с 0.4%, пълномасле-
но прясно мляко - с 0.3%,
кисели млека - с 0.4%,
сирене - с 0.6%, кашкавал
- с 1.0% и други. Цените
на лекарствените продук-

ти са се увеличили с
1.0%, а цените на лекарс-
ките и на стоматологични-
те услуги остават на
равнището от предходния
месец.

Хармонизираният
индекс на потребителски-
те цени за септември
2019 г. спрямо август 2019
г. е 98.8%, т.е. месечната
инфлация е минус 1.2%.
Инфлацията от началото
на годината (септември
2019 г. спрямо декември
2018 г.) е 1.8%, а годишна-
та инфлация за септемв-
ри 2019 г. спрямо септем-
ври 2018 г. е 1.6%.

Индексът на цените за
малката кошница за
септември 2019 г. спрямо
август 2019 г. е 100.5%, а
от началото на годината
(септември 2019 г. спрямо
декември 2018 г.) е
102.5%. ç

По-ниска лихва и гъвка-
ви условия за лизинг на зе-
меделска земя, изцяло от-
говарящи на потребности-
те на малки, средни и голе-
ми земеделски производи-
тели, предложи на пазара
кредитиращата компания
"Агрион Финанс". Паралел-
но с това, компанията, коя-
то е част от лидера в тър-
говията със земеделска зе-
мя - "Агрион", дава възмож-
ност на клиентите си да по-
лучат до 100% финансира-
не от размера на пазарна-
та оценка на земята, която
са си избрали да купят, и
значително съкращава про-
цедурата и сроковете за от-
пускане на финансирането.

От дружеството обясня-
ват, че лизингът на земя е
една от най-търсените ус-
луги.

"С облекчаването на про-
цедурите и намаляването на
сроковете искаме да дадем
възможност на повече зе-
меделски стопани да имат
достъп до финансиране, ко-
ето ще им помогне да бъ-
дат по-конкурентни и да
осъществят бизнес плано-

вете си. Продуктите са раз-
работени така, че да отго-
варят на потребностите на
всички, които се занимават
със земеделие", казаха от
"Агрион Финанс".

Сериозно облекчение за
фермерите е изготвянето на
индивидуален погасителен
план за всеки. "Агрион Фи-
нанс" може да разсрочи из-
плащането на земята за пе-
риод до 10 години, като в
зависимост от приходите на
фермера, вноска може да
се плаща и само веднъж го-
дишно.

Ако цената на избрания
терен съвпада с пазарна-
та оценка на земята, не се
налага лизингополучателят
да участва със собствени
средства в сделката, а ди-
ректно започва да си пла-
ща вноските по лизинга. То-
ва е сериозно облекчение
за по-малките и средни зе-
меделци, за които осигуря-
ването на самоучастието
често е сериозно предиз-
викателство, категорични
експертите. На практика,
до сключването на догово-
ра за лизинг, фермерите

нямат абсолютно никакви
разходи и не влагат собст-
вени пари. Гратисният пе-
риод по главницата е до 12
месеца.

"Агрион Финанс" не
удържа такса за разглеж-
дане на документите и за
оценка на обезщетението.
Пазарната оценка на же-
ланата земеделска земя се
извършва от експертите на
"Агрион" и е абсолютно без-
платна за лизингополучате-
ля. Размерът на отпуснато-
то финансиране се опреде-
ля само от стойността на
имота, който се предлага
за обезпечение. Това е

крачка напред към подпо-
магането на предприемачи,
които тепърва стартират
своя бизнес. Предвидена е
и възможност дружество-
то да финансира разходи-
те по прехвърлянето на
имота.

Информация за пълните
условия на финансовите
продукти на "Агрион Фи-
нанс" може да бъде наме-
рена на сайта на компани-
ята на адрес www.agrion.bg/
finance/, на националния те-
лефон 0800 111 66 или във
всеки един от офисите
на дружеството в цялата
страна.

Ñðåä îáëåê÷åíèòå ìåðêè å è ïî-íèñêàòà
ëèõâà íà êîìïàíèÿòà

Ëèçèíã îò „Àãðèîí“ ñ âúçìîæíîñò çà åäíîêðàòíî ãîäèøíî ïëàùàíå

България ще се присъедини към ев-
розоната най-рано след пет до седем
години, прогнозира пред БНР финан-
систът проф. Григорий Вазов. По ду-
мите му това е много добър срок, за-
щото страната ни ще се присъедини
към клуба на богатите, когато е преми-
нал следващия кризисен икономичес-
ки цикъл.

В интервю за предаването "12+3"
на програма "Хоризонт" проф. Вазов
коментира и евентуалното отлагане
на влизането ни в чакалнята на ев-
розоната до март или юни догодина,
а не през януари както очаквахме.

Ïðîô. Ãðèãîðèé Âàçîâ âèæäà Áúëãàðèÿ â åâðîçîíàòà íàé-ðàíî ñëåä 5-7 ãîäèíè

"Всичко това е нормално. Дали ще е
януари, дали ще е март, дали ще е
юни, аз мисля, че няма някакво голя-
мо значение за България. Защото не
е важна датата, а е важен самият

процес на подготовка", каза той.
"Необходимо е много внимателно да

продължи провеждането на структур-
ни и институционални политики, които
да създадат условие на ускорен и ус-
тойчив растеж. Защото, ако нямаме то-
ва, влизането в тази зона, както каз-
ваме, че това е началото на няколкото
кръга на ада, които ще премине Бълга-
рия, за да влезе в еврозоната, мисля
че това е нормално и нека тези неща
да вървят по-спокойно. Значи Шенген
е политическо решение, а влизането в
ERM и след това в еврозоната - ико-
номическо", допълни финансистът. ç

Ïðåç ñåïòåìâðè
ñòàòèñòèêàòà
îò÷èòà óâåëè÷åíèå
íà öåíèòå íà
ñâèíñêî ìåñî,
êîëáàñè, ìëå÷íè
ïðîäóêòè è
ëåêàðñòâà

Ïðåç ñåïòåìâðè
ñòàòèñòèêàòà
îò÷èòà óâåëè÷åíèå
íà öåíèòå íà
ñâèíñêî ìåñî,
êîëáàñè, ìëå÷íè
ïðîäóêòè è
ëåêàðñòâà
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"Вече 120 години наша-
та кооперация се стреми
да предостави на своите
потребители най-добрите
стоки, условия, обслужва-
не и цени. В резултат на
успешно приложените под-
ходи и механизми, "РПК
Наркооп - Пловдив" пос-
тига динамично развитие
и финансова стабилност в
условията на конкурентна
пазарна среда. Доказател-
ство за ефективното управ-
ление и професионализма
в работата на "РПК Нар-
кооп - Пловдив" е отреде-
ното челно място, което ко-
операцията заема в Топ 50
на комплексното класира-
не на кооперациите на
ЦКС. За да запазим и зат-
върдим извоюваните по-
зиции е необходима пъл-
на мобилизация и ефектив-
но използване на умения-
та, знанията и професио-
нализма на всички нас ра-
ботещите в кооперацията,
за да посрещнем предиз-
викателствата на времето
и реализираме целите за-
ложени в стратегия 2030
на ЦКС."

Георги САРИЕВ,
председател
на „РПК Наркооп -
Пловдив“

История

"РПК Наркооп - Пловдив"
е основана през октомври
1899 година. Основната цел
за създаването й е задово-
ляване потребностите  пре-
ди всичко на хората, рабо-
тещи в кооперацията и на
всички нейни членове. В
своята 120-годишна история
тя се развива успешно, като
отстоява кооперативните
принципи и ценности. От
създаването си до днес "РПК
Наркооп - Пловдив" е общес-
твено значима. В средата на
70-те години тя обединява
кооперативни дейности в 40
селища.

Стопанска дейност

Днес кооперацията рабо-
ти на територията на гр.
Пловдив и съседните села
Крумово и Ягодово. Основ-
ната дейност на "РПК Нар-
кооп - Пловдив" е търговия
на дребно, която тя развива
в 13 магазина, включени в
търговска верига КООП. В
кооперацията са заети 76 ду-
ши, като повече от 30% от
тях са млади хора.

През последните десет
години кооперацията отчи-
та увеличение на обороти-
те. Годишните приходи са
устойчиви и няма отстъп-
ление от предходната годи-
на. Над 30% от стокообо-
рота е реализиран чрез Ра-
йонен кооперативен съюз
Пловдив, като голяма част
него е от стоки с марката
КООП. За своето непрес-
танно развитие коопераци-
ята предприема редица мер-
ки: внедрена е търговска
информационна система
във всички обекти на коо-
перацията, а на над 4500
клиента на търговските
обекти са предоставени пот-
ребителски карти.

Търговският успех е га-
рантиран, като е осигуре-
на доставката на много и
разнообразни стоки при
възможно най-добри усло-

вия. Потребителите избират
търговските обекти на "РПК
Наркооп - Пловдив", защо-
то в тях намират богато
разнообразие от стоки с
марката КООП на достъп-
ни цени, допълнителни бо-
нуси, които получават от
програмата за лоялни кли-
енти и качествено обслуж-
ване. Кооперацията се стре-
ми да задоволи потребнос-
тите на своите клиенти.
Професионализмът на ра-
ботещите в "РПК Наркооп
- Пловдив" се награждава
с ежегодно увеличение на
възнагражденията им с над
10%. Във всички обекти е
постигната планираната
производителност на труда,
рентабилност и възвръща-
емост на вложените средст-
ва за инвестиции. Коопе-
рацията си сътрудничи ус-
пешно с други кооператив-
ни организации в областта
на търговията на дребно от
състава на РКС-Пловдив,
като РПК „Наркооп“, гр.
Садово, ПК „Теодоси Мар-
ков“, с. Розино, ПК „Побе-
да“, гр. Лъки.

Интересът към коопера-
цията сред младите и при-
токът на нови член-коопе-
ратори са показателни за
финансовата и обществена-
та й значимост. Наблюдава
се положителна тенденция
при увеличаване броя на
членовете, което е показател
за високото доверие, с което
се ползва кооперацията в об-
ществото.

Приоритети

"РПК Наркооп - Плов-
див" прави инвестиции, не-
обходими за бъдещото й
развитие. През 2018 годи-
на със собствени средства
са закупени машини и съ-
оръжения, технически и
транспортни средства и
офис оборудване. Ръковод-
ството провежда социална
политика, с която през пос-
ледната година се подпома-

гат членове, които се нуж-
даят от лечение, финанси-
рат се дейности на възрас-
тни хора и други.

През 2019 година "РПК
Наркооп-Пловдив" ще про-
дължи да развива ефектив-
но стопанската си дейност.
Управителният съвет на ко-
операцията е одобрил биз-
нес план, който е съобра-
зен с икономическото със-
тояние на страната и тен-
денциите за развитие на па-
зара.

Основните цели, които
кооперацията ще продължи
да следва през 2019 г., са:
� Постигане поне на 5%

ръст на стокооборота от тър-
говията на дребно

� Прием на нови член-
кооператори, като приоритет
ще са младите хора до 35 го-
дини
� Прилагане на целена-

сочена инвестиционна поли-
тика за модернизиране на
материалната база и опти-
мизиране на разходите
� Предоговаряне с дос-

тавчиците и осигуряване на
качествена стока
� Повишаване квалифи-

кацията на работещите в
кооперацията

Дирекция "КООП медии
и реклама"

по материали
на "РПК-Наркооп"

гр. Пловдив

� РПК Наркооп - Пловдив" - гр. Пловдив членува
в РКС Пловдив

� В кооперацията членуват 2218 член-кооператори,
от които 1226 са на възраст до 35 години

� Основната стопанска дейност на кооперацията
е търговия на дребно

� Кооперацията стопанисва 13 обекта от търговска
верига КООП и обслужва 3 населени места

Визитка

120 години „РПК Наркооп-Пловдив“, гр. Пловдив
отстоява кооперативните принципи и ценности

120 години „РПК Наркооп-Пловдив“, гр. Пловдив
отстоява кооперативните принципи и ценности
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"Фандъкова е обещала
на най-скъпите райони
Драгалевци, Бояна, Княже-
во, Симеоново до 2017-2018
година да е изградена ка-
нализация, но ангажимен-
тът не е изпълнен. Хората
живеят на септични ями.
Вчера бях в северните ра-
йони, там е по същия на-
чин." Това заяви независи-
мият кандидат за кмет на
София Мая Манолова в сут-
решния блок на БНТ.

"Нищо не е започнало,
всичко е на фаза предин-
вестиционни проекти и
проучвания", обясни тя. Ма-
нолова подчерта, че този
проблем е жизненоважен
и трябва да се реши преди
финала на програмния пе-
риод, който е до 2020 го-
дина (плюс три години).

"Ако няма възможности
за европари поради раз-
лични пречки и пропуски,
това трябва да се каже чес-
тно и ясно на жителите,
както и да се обясни в как-
ви срокове и стъпки може
да се направи без европ-
рограма", категорична бе
тя.  Относно презастроява-
нето на столицата Маноло-
ва заяви, че "моделът, по
който се управлява София
досега, е изчерпан, а и
сбъркан чрез политиката
на управлението да сгъс-
тява строителството и да я
задъхва".

Тя представи своята
идея за създаването на Се-
верен град, като се започ-
не от инфраструктура до-
веждаща до кварталите, а
след това и създаването на

Îòíîñíî ïðåçàñòðîÿâàíåòî íà ñòîëèöàòà ãðàæäàíñêèÿò
êàíäèäàò çà êìåò çàÿâè, ÷å ìîäåëúò, ïî êîéòî ñå
óïðàâëÿâà Ñîôèÿ äîñåãà, å èç÷åðïàí, à è ñáúðêàí
÷ðåç ïîëèòèêàòà íà óïðàâëåíèåòî äà ñãúñòÿâà
ñòðîèòåëñòâîòî è äà ÿ çàäúõâà

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

административен център в
летището на Доброславци.

"Това е шанс за млади-
те и активните да се реа-
лизират и да си направят
свой дом, което да ги сти-
мулира да раждат повече
деца", заяви Манолова и
допълни, че идеята е в то-
зи град строителството да
е нискоетажно и еднофа-
милно. Проблемите на хо-
рата не могат да бъдат за-
митани, категорична бе тя.

Гражданският кандидат
допълни, че е поела анга-
жимент да върне Витоша
на гражданите, защото в
момента планината е за-
ложник на икономически
интереси и на безхаберие-
то на столичната община.

"Ще върнем достъпа до
Витоша с лифтове и с ав-

тобуси, ще направим отно-
во планината място за
спорт на децата. Предвиж-
дам със спортните клубо-
ве и с туристическите да
направим проект как я
връщаме като място за
спорт, възстановяваме за-
немарените влекове, въз-
становяваме ученическите
писти, даваме по пет без-
платни урока по ски за
всяко дете", представи тя
идеите си за възстановя-
ване на Витоша като це-
логодишно място за спорт
и туризъм.

Работата по най-горещи-
те теми е неглижирана и
не се върши, заяви Мано-
лова.

"Хората в Банкя си ис-
кат банята, вчера бях там.
Искат минералните извори,
искат старата слава на Со-
фия с минералните изво-
ри", обясни още тя и до-
пълни, че минералните из-
вори, баните, посегателст-
вото над Централната ми-
нерална баня и проблеми-
те с концесиите на мине-
ралната баня в Банкя са
сред проблемите, за които
хората често споделят.

"Необходимо е лидерст-
во в управлението на Сто-
лична община - кмет, кой-
то знае проблемите на сто-
личани, решава ги и не се
крие", завърши изказване-
то си Манолова.

Заставаме пред вас с ви-
соко вдигнати чела и изра-
зяваме увереност, че след-
ващият мандат на Столич-
ния общински съвет може
да бъде по-успешен. Ако
формираме ново мнозинст-
во, различно от досегашно-
то. Това заяви лидерът на
БСП - София и водач на лис-
тата на социалистите Кало-
ян Паргов пред стотиците
граждани от "Надежда" и
"Връбница" в Северния парк.
На събитието присъстваха
кандидатите за общински
съветници от листата на
БСП Албена Кръстева, Пла-
мен Фердов и Димитър Пет-
ров, кандидатите на БСП за
кметове на район "Надеж-
да" Стоян Цветков и на
"Връбница" Владимир Пет-
ров, както и заместник-пред-
седателят на ПГ на "БСП за
България" Христо Проданов.

"Ние искаме вашето до-
верие за листата на БСП и

Êàëîÿí Ïàðãîâ: Ñòîëè÷íà îáùèíà ùå å
ïî-óñïåøíà, àêî ôîðìèðàìå íîâî ìíîçèíñòâî
Îò 4 ãîäèíè ñëóøàìå êìåòà Ôàíäúêîâà, ÷å óïðàâëÿâàùèòå â ÑÎ ùåëè äà âëÿçàò â
êâàðòàëèòå. Å, íèå âúâ „Âðúáíèöà“ íå âèäÿõìå äà âëèçàò, êàçà ëèäåðúò íà ÁÑÏ - Ñîôèÿ

за тези две момчета - Сто-
ян и Владо. Те знаят бол-
ките и проблемите на ра-
йоните си. Живеят в тях.
Те са едни от нас. Те раз-
бират възмущението на
гражданите в "Обеля" сре-
щу застрояването на меж-
дублоковите пространства.
Те са наясно с всички труд-
ности, които изпитваме, ко-
гато ходим по нашите мал-

ки вътрешноквартални
улички. Стъпвайки в дуп-
ки, настъпвайки някоя
плочка, която ще ни оплис-
ка с кал или занемарена-
та градинка. Или разнеби-
тена детска площадка. Ка-
то цяло благоустройството,
каза Калоян Паргов - От
четири години слушаме
кмета Фандъкова, че уп-
равляващите в СО щели да

влязат в кварталите. Е, ние
във "Връбница" не видяхме
да влизат".

"Сега е моментът да по-
добрим положението.
Срещнах се с много хора и
обсъдихме проблемите на
района. Оказа се, че има-
ме много ново строителст-
во, но няма прилежаща ин-
фраструктура. Няма доста-
тъчно пътища, а част от хо-
рата имат проблем дори с
достигането до метрото. Ня-
ма достатъчно детски гра-
дини", каза Стоян Цветков.

Той акцентира и върху
сигурността в район "На-
дежда". "Имаме голям проб-
лем. Хората ми казват, че
даже са престанали да по-
дават сигнали в полицията,
защото нямат доверие, че
ще се промени нещо", каза
Цветков.

Към гражданите се обър-
на и кандидатът за кмет на
район "Връбница" Владимир

Петров: "Подкрепете ме, за
да получи районът най-пос-
ле кмет, който ще работи
за поддържането на зеле-
ните площи, за чистотата,
за уличното осветление и
за инфраструктурата на въ-
решнокварталните улици.
Кмет, който ще изгражда
спортни площадки и детс-
ки градини. Кмет, който ще
работи реално за подобря-
ване на жизнената среда в
нашия квартал и който ще
се ръководи единствено от
интересите на местната об-
щност".

Той се ангажира като
кмет на "Връбница" да ре-
ализира разширяването на
"Ломско шосе", което е
важно за живеещите в
квартала. Владимир Петров
допълни, че това трябва да
стане при справедливо
обезщетение на хората,
чиито имоти попадат в раз-
ширението.
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Владимир ТАЛЕВ

Обедната трапеза започ-
ваше както винаги в два-
найсет и половина. Хра-
нехме се мълчаливо, от
време на време дочувах
гласа на мама, която
дирижираше хода на обеда
резолютно, без припряност,
долавях нотките на обич и
уважение към Димче,
нейния съпруг и мой баща,
писателя Димитър Талев.
Ние живеехме тук, в обши-
рен апартамент на улица
"Паренсов" 28, партера
вляво.

В това жилище татко
написа най-известните си
романи, тук се възстанови-
ха старите, прекъснати за
години връзки, съживиха се

с пълна сила старите
навици, закипяха горещи
разговори, отново на
сцената бяха осветени
оживелите герои - хора,
смели и умни, хора на
Дълга и на Честта, чийто
смисъл на живота им беше
Обичта към България, а
най-голямата им Радост -
да усетят, че сънародниците
от Македония дишат чист
български въздух!...

След приключването на
обяда, баща ми благодари
на мама и се оттегли във
всекидневната - в обичай-
ното си кресло, където
оставаше около четвърт
час, преди да си легне за
животворния си следобеден
сън, къс, но ободряващ.
Сега издебнах момента,

без много въпроси се
осведомих, че тръгваме за
Бистрица, към лятната му
къща, в три и половина.
Ура, всичко беше уредено!

Легна мека, успокояваща
тишина над дома ни, само
от време на време далечко
някъде от задните дворове
долиташе припряна, възбу-
дена глъчка на деца, играе-
щи "Стражари и апаши".
Изчаквах този момент и
седнах пред телефона - сега
критичното ухо на мама
нямаше да смущава разго-
ворите ми с някое хубаво
момиче или с добри, верни
другари - съмишленици.
Уреждахме срещи за тази
вечер или за следващи дни,
сърцето ми се пълнеше
догоре с радост…

Черният телефон, разпо-
ложил се до кушетката, се
мъдреше невъзмутим,
формите му, причудливи за
сегашните дни, само натяк-
ваха неговата важност в
ежедневието. Долу, в подно-
жието му, бяха изписани от
мен най-старателно цифри,
ето и до ден днешен, поло-
вин век по-късно, помня
номера: 7-42-07, по-късно
прибавиха отпред една
осмица… Без съмнение, той
не беше жив символ, но
най-силно доказателство, че
с неговото присъствие в
новата ни къща бяха
започнали времена за татко

и за семейството му, изпъл-
нени с опияняваща радост,
с нестихващ възторг, с
нахлули в душа и тяло
необуздани сили, на осеза-
ем стремеж към съвършенс-
тво, на неумолима жажда
за действие и успех. Да, да,
така беше, нямам и капка
колебание в точността и
характера на тогава изпит-
ваните чувства и вълнения,
всички те събрани и впле-
тени едно в друго, небулоз-
ни, но ясно видими, наре-
чени Чудо.

След рязкото позвънява-
не на телефона започваше
най-често

Âðåìåòî å íàé-
ñïðàâåäëèâèÿò
ñúäíèê
Димитър Талев бе чародеец на словото,
магьосник на фабулата, мнозина
библиофили са прекарвали над
разтворените страници на романите му
до късни доби, дори са осъмвали с
четивото, възбудени, развълнувани…

имитър Талев Петров-Палисла-
мов е роден в град Прилеп, Ма-
кедония, на 1 септември 1898
година. Расте в семейството на
майстор железар и ковач, в чий-
то дом владее дух на патриар-

то коректор във в. "Македония", който се
оформя постепенно като орган на дясното
крило на македонското движение (на Иван
Михайлов). През 1929 поема поста редак-
тор към изданието, а още на следващата
година става главен редактор (1930-1931).
Заради несигурността и неспокойствието
през 30-те години работата му е изисква-
ла проява на голяма отговорност и внима-
телност. Когато убиват директора на вест-
ник "Македония" през 1933, постът се за-
ема от Димитър Талев. Братислав Талев раз-
казва, че Димитър е приел новата длъж-
ност "като дълг".

През 1934 са разпуснати всички пар-
тии, включително македонските дружест-
ва, поради което вестник "Македония" съ-

що приключва издаване. След тези про-
мени Димитър става сътрудник към вест-
ник "Зора". Заедно с Йордан Бадев води
литературния отдел между 1938 и 1944.
По това време "Зора" е най-авторитетният
вестник, вестникът на интелигенцията.

През 1944 новият режим променя по-
литиката на България по Македонския въп-
рос изцяло и започва активна македониза-
ция на Пиринския край. Талев е обявен за
националист и е изключен от Съюза на
българските писатели. През октомври 1944
Димитър е арестуван, без официално обви-
нение, без съд и присъда, с упреци за "про-
яви на великобългарски шовинизъм". За-
държан е в Софийския централен затвор
(до края на март 1945 г.) Той е изпратен в

"трудово-изправително селище" в Бобовдол
(до края на август 1945). Талев отново е
арестуван през октомври 1947. След тази
случка здравословното състояние на Талев
се влошава и той получава тежка язва.

В изключително тежко състояние той
е въдворен на работа в мина Перник, руд-
ник "Куциян" (до февруари 1948). Там Та-
лев е трябвало да се храни с варени ко-
чани зеле без никаква мазнина. В тежки-
те условия е щял да загине, ако не са го
спасили съпругата му и сълагерниците
(анархистът Христо Колев Йорданов -  о-
лемия). Синът му разказва как се е нала-
гало семейството да се лишава от вся-
какви сладки храни, които жена му е зат-
варяла в буркани и е изпращала в мини-
те, под предлог че са лекарства.

След 1948 семейството му е изселено
от София в Луковит, където в условията
на обществена изолация, през следващи-
те 10 години Талев доработва романа "Же-
лезният светилник", създава "Преспанс-
ките камбани" и "Илинден".

В края на 50-те и началото на 60-те
години комунистическият режим променя
вижданията си по Македонския въпрос и
постепенно застава на патриотични пози-
ции. В резултат Талев е реабилитиран на-
пълно, като се посвещава на свободна
писателска практика. Преодоляно е и враж-
дебното отношение от страна на властта.
Талев е отличен със званията "Заслужил
деятел на културата", "Народен деятел на
културата", става лауреат на Димитровска
награда за 1959 г. Избран е дори за на-
роден представител в 5-ото (31-вото) На-
родно събрание през 1966 г.

Ä
хална сърдечност и възрожденски патрио-
тизъм. Негов брат е революционерът от
ВМОРО Георги Талев. На 9 г. остава без
баща. Балканската война, Междусъюзни-
ческата война и Първата световна война
определят безсистемното му образование;
учи с прекъсвания в Прилеп, Солун, Ско-
пие, Стара Загора; завършва гимназия в
Битоля през 1920 г. След гимназията Та-
лев посещава лекции в чужбина по меди-
цина и по философия. Следва по 1 се-
местър в Загреб и Виена през 1920-1921
г. Разбира, че това не го вълнува и точно
в деня, в който почива Вазов, той се връ-
ща от Австрия и слиза на Видинското прис-
танище. После изучава и завършва бъл-
гарска филология в Софийски универси-
тет през 1925 г, където слуша лекции при
професорите Иван Шишманов, Йордан Ива-
нов, Боян Пенев, академик Михаил Арнау-
дов, Любомир Милетич и Стефан Младе-
нов. Те искат да го привлекат като научен
работник, но той решава, че неговото поп-
рище е писателството.

Издава книгата "Сълзите на мама": -
увлекателни и интересни разказчета за де-
ца. "В тях има нещо много меко и нравст-
вено", споделя синът му Братислав Талев,
"за отношението към дома, към майка, към
Бог." Талев не е бил много религиозен, но е
споделял напълно моралните принципи на
християнството. През 1927 е привлечен ка-



Приложение на ÇÅÌß Година III. Брой 42. 15 октомври 2019

î 10

За Иван
Мърквичка

България бе
втора родина

За Иван
Мърквичка

България бе
втора родина



приложение
ПАТРИОТ

ЗЕМЯ 15 ОКТОМВРИ 2019

ВТОРНИК 10. ÏÐÈßÒÅËÈ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÈß

Чешкият творец е първият директор
на Рисувалното училище, което днес е
Национална художествена академия

Çà Èâàí Ìúðêâè÷êà
Áúëãàðèÿ

áå âòîðà ðîäèíà

"Внасянето" на чуждестранни
кадри в България след Освобож-
дението е една необходимост, ко-
ято трябва да задвижи общест-
вения живот в нововъзстанове-
ната държава. Тази необходимост
се превръща в истинска златна
мина за достойни и всеотдайни
хора, някои от които надхвърлят
значително поетите спрямо чуж-
дата държава ангажименти, ос-
тавайки задълго свързани с ро-
дината ни. Швейцарските спорт-
ни педагози, сред които се отк-
рояват Шарл Шампо и Луи Айер,
пристигат в България през 1893
година и са един от примерите
за това. Първият представя Бъл-
гария на първите съвременни
олимпийски игри в Атина през
1896 година, а вторият губи жи-
вота си с българска униформа
през Първата световна война.

Две години преди тях един
друг чужденец пристига в Бълга-
рия, за да я превърне в своя
втора родина. Иван Мърквичка е
поканен от източнорумелийското
правителство, за да преподава
рисуване в Пловдив. Тази крат-
котрайна авантюра на 25-годиш-
ния тогава младеж в крайна смет-
ка продължава четиридесет го-
дини, носейки на България безб-
рой позитиви и дарявайки я с
един безценен неин син.

Името Иван, с което худож-
никът е познат на всички поко-
ления след него, всъщност е по-
българена версия на чешкото Ян.
Ян Вацлав Мърквичка е наричан
Иван още с пристигането си в
България през 1882 година, а
след завръщането си в Чехия
възприема българското си име и
дори започва да се подписва с
него. Можем само да гадаем как-
во точно събужда безмерната лю-
бов на чеха към родината ни, но
знаем със сигурност какво спо-
мага за фактическото му приоб-
щаване в обществения живот и
активното включване в култур-
ното изграждане на България -
това е заобикалящата го среда.
В навечерието на Съединението
в Пловдив Мърквичка се среща
с едни от най-видните български
общественици и интелектуалци -
Иван Вазов, П. Р. Славейков, П.
Каравелов, К. Величков, с които
обединява усилия в общи каузи.

Многобройни са новаторски-
те инициативи на художника.
Всички те се осъществяват са-
мо встрани от основната му дей-
ност. Мърквичка преподава в
Пловдивската мъжка гимназия,
първото училище, гордо носещо
имената на светите братя Кирил
и Методий. Той вече има опит
като учител в чешката столица.
За Пловдив и България е истин-
ско богатство, че има честта да
се учи от толкова образован мла-
деж, дори ако си представим, че
с това се изчерпва целият негов
принос. Мърквичка завършва
мюнхенската художествена ака-
демия при известния немски ху-
дожник проф. Ото Зайц, а преди
това - академията на изобрази-
телните изкуства в Прага. В Бъл-
гария жанрово Мърквичка се ори-
ентира основно към битовата сел-
ска живопис. Тя е донесла най-
много популярност на създателя
си, но далеч не изчерпва него-
вото творчество - исторически
картини, портрети, два автопор-
трета и множество пейзажи до-
пълват жанровата палитра на не-
говото творчество.

Подобно на Иван-Вазовия
пловдивски период, при Мърквич-

България. Ярослав Вешин препо-
дава в училището рисуване и жи-
вопис, а платната му изобразя-
ват българската история така, че
всеки българин потрепва и до
днес при вида им. Вешин изжи-
вява остатъка от живота си в
нашите земи.

Отново заедно с Митов са ре-
дактори на списание "Изкуство"
между 1895 и 1899 година - пър-
вото специализирано издание за
изобразително изкуство в Бъл-
гария. Малко известен факт е,
че Иван Мърквичка освен майс-
тор на четката, борави завидно
добре и с думите. През 1930 го-
дина събира сонетите си и изда-
ва стихосбирката "Прашинки от
неведомото".

През 1894 излиза първият
български роман "Под игото". Пър-
вите илюстрации към него са дело
на Мърквичка и Митов. Заедно с
нумизмата Вацлав Добруски ху-
дожникът изработва първия бъл-
гарския герб, използван в пери-
ода 1881 и 1927, макар и нео-
фициално.

Благодарение на Мърквичка,
който лобира за 14 млади бъл-
гарски художници, те се включ-
ват в стенописването на катед-
ралата. "Св. Александър Невски"
през 1912 година. Самият той
също дава своя дан в отговор-
ното начинание като изрисува
"Изкушението на Христос на пла-
нината" и "Христос между книж-
ниците и фарисеите в храма".

Чехът се връща в родината
си едва през 1921 година, кога-
то вече е дал всичко от себе си
за просперитета на България. До-
ри и тогава той продължава еже-
годно да се връща тук за крат-
ко. Смъртта застига големия бъл-
гаролюбец в Прага на 16 май
1938.

По това време синът на ху-
дожника - Иван Иванов Мърк-
вичка, вече също не е между
живите. Той не тръгва по пътя на
баща си и става ботаник, но съ-
що като него не остава безраз-
личен към държавата, в която е
роден. Именно в името на Бълга-
рия той губи живота си. След Бал-
канската война, заради която
Иван се връща в родната си стра-
на, Мърквичка се установява в
пловдивското село Садово. Там
изучава маслодайните растения
в Земеделската опитна станция.
Желанието му да открие фабри-
ка за растителни масла е осуе-
тено от Общоевропейската вой-
на, която отнема неговия живот.

Ето по този начин необходи-
мостта от "внос" на чужденци
създава поколения българи, ко-
ито са готови да жертват или
посветят живота си на нея. Без
хора като баща и син Мърквич-
ка, братята Прошек, Вешин бур-
ният български прогрес на гра-
ницата между двете хилядолетия
би бил неосъществим. В наши
дни те ни подтикват към призна-
телност за всички безвъзмездни
добрини от този толкова близък
народ. По същия начин, както че-
хите изпитват изключително при-
ятелските чувства към българи-
те. Без да се лутаме в двете
крайности на патриотарство и от-
ричане на всичко българско, мо-
жем да констатираме, че в Бъл-
гария има някаква магия, която
и до днес влюбва чужденците в
нея. Магия, която не всеки може
да почувства.

От сайта
"Българска история"

ка той също е най-плодотворен.
"Пловдивски пазар" (1883), "Па-
зар в Пловдив" (1888), "Циганс-
ка веселба" (1887), "Птицепро-
давец" (1887) са част от най-
знаменитите проявления на не-
говия талант и първите платна,
на които той нанася маслени бои.
Обединява ги стремежът на ав-
тора към реалистичност и нату-
ралност и характерната за него
балансираност на нюансите без

резки контрасти между тъмни и
осветени места. В този период и
по-точно между годините 1884-
1887 художникът работи и като
сътрудник на списанията Zlata
Praha и Kvetu, на които изпраща
скици на български селяни.

Все пак най-известната кар-
тина на чеха "Ръченица" е сът-
ворена в София, където Мърк-
вичка се установява през 1989
година. Първият вариант на плат-

ното е нарисуван през 1894 го-
дина, а вторият - през 1906-а.
В България Мърквичка се натък-
ва на един неочакван проблем.
Местните суеверия създават
пречки на художника при търсе-
нето на модели, масово хората
отказват да позират. Дали зато-
ва или просто по стечение на
обстоятелствата, в бистришката
кръчма, изобразена на платното,
ръченица играе един друг голям
приятел на България и на Мърк-
вичка - ирландският журналист
Джеймс Баучер. Според други вер-
сии картината изобразява шоп-
ски селянин от село Вердикал
край Банкя.

Съдбата или просто общите
добри намерения събират Мърк-
вичка и с други новатори и доб-
рожелатели на страната. Заедно
с Антон Митов чехът организира
първата българска колективна
изложба. През 1892 година той
взима участие на първото земе-
делско-промишлено изложение,
което и до днес се провежда под
името Пловдивски панаир. Изгот-
вя и рекламния плакат на изло-
жението.

Най-големият пробив при из-
граждане на българската живо-
писна школа е откриването на
специализирано училище. През
1895 година в столицата отваря
врати първото държавното рису-
вално училище, което ще се прес-
труктурира в Национална худо-
жествена академия. Константин
Величков, Антон Митов и Иван
Мърквичка са основните иници-
атори на идеята, която зрее още
преди Съединението.

Именно Иван Мърквичка е
първият директор на училището,
а през следващата година е по-
канен и друг чешки художник,
който подобно на сънародника си
свързва своята съдба с тази на
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Това е известно с култур-
ните си и просветителски
традиции семейство Попо-
ви от с. Драганово, Горно-
оряховско. Бащата Тодор е
учител по физика и химия,
завършил Шуменския инс-
титут в началото на 20-те
години на 20. век. Препо-
давал е в родното си село в
централното училище "Св.
Климент Охридски", където
в края на часовете си е че-
тял откъси от книги като
"Чичо Томовата колиба",
"Повест за истинския човек"
и др. Бил е в ръководството
на читалището и е играл в
пиеси. Пренасял нелегална
информация по време на
съпротивата. Съпругата му
Донка участва в оперетата
"Малкият музикант", в коя-
то малкият син Емил играе
главната роля. Преди това
през 1948 г. Донка Попова
заедно с Недялко Кулов из-
пълняват завладяващо кра-
сиво ария от оперетата "Ши-
бил", поставена в Драганов-
ското читалище под ръковод-
ството на учителя от гим-
назията Стефан Стефанов.
Синът Георги е ученик в
Драгановската непълна
гимназия през 1945/1946 г.
и пее в ученическа група от
три момчета и три момиче-
та.

През 1949 г. семейството
се премества в Горна Оря-
ховица, където Тодор Попов
става пръв директор на Ос-

Áåëåæèòî ñåìåéñòâî
îò Äðàãàíîâî
Фамилията Попови дава заслужили
учители, творци и общественици

новно училище "Иван Ва-
зов". Майката работи в ръ-
ководството на автомобил-
ния транспорт в града. Си-
новете израстват. Завършват
висше образование. Георги
Тодоров Попов става първи
секретар на окръжния коми-
тет на Комсомола във В.
Търново, после първи сек-
ретар на ГК на БКП в Гор-
на Оряховица, а след това
работи във Външно минис-
терство и като посланик в
арабските страни. Емил По-
пов завършва българска фи-
лология в Софийския уни-
верситет. У него се пробуж-
да талантът на поет, който
пише забележителни басни
и стихотворения. Бил е член
на литературния клуб "Мак-

ГГГГГоцеоцеоцеоцеоце
      О, Левски! ...
      но как си честит ти,
      че с време загина

Кирил ХРИСТОВ

Потайно живя -
прославен умря,
Ти -
        БОГ! -
на една безбожна борба.

Разкъсван от рани
в ума и сърцето,
в съмнения страшни люлян,
недоразбран от другари,
величан от народа,
своята вяра към него
докрай издържа

                     НЕКОЛЕБАН!

Левски повторил в живота,
завидна бе твойта съдба-
и Ти като него загина,
с политнали мощни крила,
        НЕОВИХРЕН!
от разгрома на свойта борба.

Честит си -
        навреме умря,
тепърва -
        СЛЕД ТЕБЕ! -
възхода на делото
историята без жал разпиля.

И твоето щастие мъртво
нашето време наживо прибра -

                    ПОТОМЦИ! -
не можеш ги чу и видя,
хвалебствия странни за тебе редят:
не турци, не гърци и сърби,
най-опасни за великото дело -

                     ТЕЗ!,
на чийто език си писал,
наивно народа
и себе си даже,
как ли все още
не бил си разбрал?
И вярват -

                   ГОРКИТЕ! -
че да не беше тъй рано умрял,
нова народност Ти би си избрал.

Да можеше, Гоце,
да можеш
от съня си вечен
да надзърнеш за миг -
камъкът ще се засрами
и земята ще простене
от болката на твоя вик:

- Да не бях се раждал,
щом и на лъжата съм нужен велик!

О, как си честит,
че отдавна загина -
ни народ, ни държави
днес не би ни познал.
И ще клюмнеш ли горда глава,
че твоето време
безвъзвратно отмина
и след толкова много

сразени орли
уморените майки родиха
безумна памет,
неискаща да я боли.

Безсмъртен живя,
честит и в смъртта,
Ти -

        гений! -
на една -
         О, БОЖЕ -
изоставена борба.

 София, 1981-1982
 (Тодор Велев, "Неудачни огньове", С. 1996, с. 10-13)

Този текст идва като напомняне в навечерието на предс-
тоящото заседание на българо-македонската комисия от ис-
торици. Тя е формирана в изпълнение договора за приятелс-
тво между България и Северна Македония. Струва си да
попитаме македонските политици и историци: "Ще промени-
те ли нещо?". Защото ето как е било преди около половин
век. А как да бъде сега?

Един от най-ценните и
богато илюстрирани ръкопи-
си на Средновековна Бълга-
рия от XIV век - Томичовият
псалтир, бе представен през
миналата седмица в Нацио-

налния археологически музей
на БАН. Томичовият псалтир
е молитвена книга на старо-
български език, изработена

от монасите от Търновската
книжовна школа. Сред

присъстващите бяха зам.-
кметът на столицата Тодор
Чобанов и председателят на
БАН акад. Юлиан Ревалски.

сим Горки" и председател на
Клуба на дейците на култу-
рата в Горна Оряховица.
Дълги години е  бил дирек-
тор на гимназията "Георги
Измирлиев" в града.

Днес от семейството ос-
тава само Емил Тодоров По-
пов, който в пенсионни го-
дини се радва на своите
внуци и пише интимни сти-
хотворения, които публику-
ва в централни вестници и
списания, като е издал ня-
колко стихосбирки. Впечат-
ляващо е стихотворението
"Не се плаши", в което "Аз
и Ти" остават завинаги във
времето дори когато вече ги
няма.

Никола ЧОЛАКОВ,
Горна Оряховица

Снимка
Пресфото
БТА
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"Московският дом на
търговеца Иван Николае-
вич Денкоглу бил много
посещаван. Общителен и
приветлив, на възраст
около петдесетте години,
домакинът се славел със
своето гостоприемство и с
широката си душа. Прис-
тигнал още като млад от
България, където бил
роден, Денкоглу се заел с
търговска дейност и твър-
де скоро забогатял. Рабо-
тата му го свързвала с
много страни. Но за
своята родна България той
особено се грижел. Доста
средства влагал български-
ят патриот в просветното
дело на земляците си.
Отделял пари за училище-
то в Габрово, построил
училище в София и изпра-
щал книги.

В 1834 година той
внесъл в Московския
университет петнадесет
хиляди златни рубли. От
процентите на тази сума
били учредени стипендии
за студенти от България.
Фондът "Денкоглу" дал
възможност на много
млади българи да завър-
шат университет. Тук те се
приобщавали към напред-
ничавата руска обществе-
на мисъл, ставали пропа-
гандатори на идеята за
освобождение на балканс-
ките славяни...

ранти от град Лом. Явно
в едно от писмата му не
случайно се споменава за
Димитър Панов, възглавя-
ващ въстанието в Северо-
западна България. Тези
връзки имат оше по-
далечно начало - от род-
ния му Свищов, където е
действала тайна организа-
ция и са се подготвяли за
въстание. Ръководител на
свищовци по това време
бил видният политически
деец Драган Цанков,
роднина на Катранов.

Професор В. Велчев,
написал за прототипа на
Тургеневия герой не една

Прототипът на Дмитрий Инсаров, българинът  Николай Катранов, принадлежи
към онази плеяда български революционери - наследници на бунтовните
хайдути, които се подготвят за последната решаваща схватка с поробителите

В Москва Н. Катранов
се проявил като спосо-
бен и сериозен студент.
Енергията, с която се
отдава на учението,
неговата ерудиция удивя-
вали връстниците му.
Отличавал се с твърде
широк кръг на интереси-
те. Със съдействието на
А. Ф. Велтман той обра-
ботва събраните още в
родината български
песни и ги превеждал на
руски език. Опитва сили-
те си като преводач на
Байрон и Гьоте, съчиня-
ва собствени стихове.
Част от тях са публику-
вани в българския "Ца-

риградски вестник" от
неговия основател, пър-
вия български журналист
Иван Богоров.

Стиховете на Н. Катра-
нов "позволяват да надзър-
нем в неговата поетична
душа" - пише А. Мазон,
съвременен френски учен,
който изследва биография-
та на прототипа на Инса-
ров. Друг изследовател,
българският литературовед
Иван Г. Клинчаров, автор
на най-пълната биография
на Катранов, ще каже за
него: "В България Катра-
нов се научава да обича
родината и да ненавижда
тиранията, в московските

литературни и философски
кръгове той издига тази
любов и ненавист във
високо съзнание за необ-
ходимостта от просвета
на масите и от революци-
онно преобразяване на
страната".

Катранов става страс-
тен пропагандатор на
идеята за освобождение
на балканските славяни.
Излиза в печата по повод
преселването в Русия на
българи от районите,
обхванати от въстанието,
но той се бори не само
със слово, а и с дела.
Има данни, че той е бил
свързан с патриоти.емиг-

В края на зимата на 1859
година И. С. Тургенев започва да
пише знаменития си роман "В
навечерието". Известно е, че то-
зи руски писател не пристъпвал
към работа върху дадено произ-
ведение, ако изобразяваните в
него лица не са достатъчно "про-
учени на място - взети от самия
живот". Не е обичал много да си
измисля, а повече се опирал на
житейските данни, натрупани от
срещите му с руските хора. Така
става и с романа му "В навечери-
ето", който в черновия вариант
на писателя носи заглавието "Ин-
саров" по фамилното име на глав-
ния герой. Но в неговия списък
на действащите лица първона-
чално е отбелязано друго име -
Катранов. То принадлежало на
действително лице и е запазено
в списъка на героите чак до ап-
рил 1859 година. Но кой е прото-
типът на Тургеневия герой? Кой е
този Катранов? Защо писателят
спира вниманието си на него?

Замислил поредната си повест,
Тургенев започва да търси образ,
който най-добре да съоветства на
главната героиня Елена, която щяла
да представлява новия тип жена в
руския живот. Съвсем случайно на
помощ му идва неговият съсед

Василий Каратеев, който живее
край родовото му имение Спаское
Лутовиново. Та този Каратеев му
дава тетрадка, в която с прости
думи е описал една своя любов
към девойка на име Катерина. Но
неочаквано между тази любов се
появява трето лице, което изменя

целия ход на събитията. По време
на разходка из околностите на
Москва Каратеев запознава Кате-
рина с младия българин Николай
Катранов. Жената се влюбва в
този младеж и заминава заедно с
него за. родината му. Но по-късно
Катранов се озовава в Италия,

където починал. Нарисуваният от
Каратеев образ на българина съ-
държал важни наблюдения, които
допринасят Тургенев да го избере
за герой. Катранов е бил предста-
вен като страстен патриот, целе-
устремен, обладан от идеята да
помогне на своята родина да се

освободи от петвековно турско
робство. Впоследствие в разгово-
ри между Каратеев и Тургенев пър-
вият допълва образа на българи-
на, като разказва подробности за
неговия характер, кога и как е
пристигнал в Москва, къде се е
учил, с кого е бил свързан и
дружал. Така Тургенев открива у
българина търсения от него герой.
Едва след смъртта на Каратеев,
който приживе дава тетрадката си
на Тургенев, писателят сяда над
белия лист и написва "В навече-
рието". Фактите показват, че Тур-
генев впоследствие е успял да
разбере, че Катранов е личност,
по неговите думи "някога твърде
известна и която и досега не е
забравена в родината си".

Какво ли е могъл да научи
Тургенев за българския патриот,
избран от него за прототип на
Инсаров? Отговор на този въп-
рос дава руският писател Роман
Белоусов, който през 1971 годи-
на издава свой ръкопис под заг-
лавие "Какво премълчават кни-
гите". Специална статия е посве-
тена на живота и смъртта на
Тургеневия българин. Предлагаме
ви редове от нея, плод на изс-
ледователските търсения на Бе-
лоусов.

Николай Димитров Катранов,
български поет, фолклорист,
преводач, революционер, е ро-
ден в Свищов през 1829 г. в
семейството на състоятелния
търговец Димитър Катранов и
Паунка Катранова - леля на
живописеца Николай Павлович
и братовчедка на Драган Цан-
ков. Учи най-напред в светско-
то училище на Христаки Павло-
вич Дупничанина в родния си
град, после във ІІ киевска гим-
назия (1846-1849). Продължа-
ва образованието си като сти-
пендиант на търговеца меценат
Иван Денкоглу в Историко-фи-

Îùå ùðèõè êúì áèîãðàôèÿòà íà Íèêîëàé Êàòðàíîâ
лологическия факултет на Мос-
ковския университет (1849), къ-
дето се сближава със славяно-
филите. Прототип на Инсаров от
романа на Тургенев "В навечери-
ето" (1860). След завръщането
си в България работи като учи-
тел, изнася лекции, редактира
сборници с народни песни. Леку-
ва се от туберкулоза във Виена
(Австрия) и от 1853 г. - във
Венеция (Италия), където умира
вследствие на простуда на 05.05.
1853 г. Погребан в православна-
та църква "Св. Георги" във Вене-
ция. Посмъртно излизат три сти-
хотворения във в. "Цариградски

вестник" (1853). Сбирката му
от хайдушки народни песни е
публикувана от руския сла-
вист Петър Безсонов в сбор-
ника "Болгарские народние
песни из сборников Ю. Ив.
Венелина, Н. Д. Катранова и
других болгар" (1855). Пре-
вежда "Абидонска невяста" от
Байрон (1850), песента на "Ми-
ньон" от "Вилхелм Майстер" от
Гьоте (1853), стихове от Ши-
лер, Ян Колар. В негова памет
Сава Филаретов пише стихот-
ворение, отпечатано в "Меся-
цослов на блъгарската книж-
нина" (1859).

На стр. 13
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à Òóðãåíåâèÿ áúëãàðèí
статия, смята, че Н.
Катранов безспорно е бил
посветен в плановете за
въстание в родината му и
че дори му била възложе-
на определена роля във
въстанието.

Ето защо, след като
завършва учението си в
Москва, той използва
първата възможност и
бърза да се върне в Бъл-
гария, за да вземе участие
в назряващото всенародно
пробуждане, за което
пише в писмо до Георги
Раковски. Не се ли отказ-
ва именно поради това от
своето неотдавнашно
намерение да учителства в
София, за да се запъти
към Свищов, където е
очакван от патриотите?

В първите дни на 1853

Иван Сергеевич Тургенев
(1818-1883) е едно от голе-
мите имена в руската кла-
сическа литература на XIX
в. Дълбоко свързан с рус-
ката менталност, той е и
важен посредник в култур-
ния диалог на Изтока и За-
пада. Неговото творчество
е барометър за най-важни-
те процеси и явления в об-
щественото развитие на Ру-
сия през средата и втората
половина на века.

Публикуваният през 1860
г. роман "В навечерието"
("Накануне") е третият в по-
редицата концептуални ро-
мани на писателя. Той за-
почва с философски спор
за природата и мястото на
човека в нея, воден от два-
ма младежи - учения Анд-
рей Берсенев и скулптора
Павел Шубин. Шубин е влю-
бен в двадесетгодишната
красавица Елена Стахова,
която от малка се отличава
със състрадателност и съп-
ричастност към всички онеп-
равдани. Тя има свой богат
вътрешен живот и принци-
пи, които отстоява. Не ха-
ресва Шубин заради непос-

Любомир Кабакчиев като Дмитрий Инсаров и Ирина Милополская като Елена Стахова в българския филм
"В навечерието", създадаен през 1959 година

Ðîìàíúò „Â íàâå÷åðèåòî“ èçëèçà ïðåç 1860 ã.

което привлича Елена. За не-
го дългът пред родината е
над любовта: затова, когато
разбира, че е влюбен в геро-
инята, решава да замине. То-
гава тя сама разкрива лю-
бовта си и дава положителен
отговор на въпроса на бълга-
рина, дали ще го последва
навсякъде.

Чувствата на Берсенев
към Елена са силни, но той
не само че не пречи на щаст-
ливия си съперник, но и по-
мага на влюбените. Когато от

България започват да прис-
тигат тревожни вести, ге-
роят решава да отпътува
за родината си. Елена се
омъжва за него и това ре-
шение е удар за родители-
те й. Въпреки всичко, тя
заминава със съпруга си.

Поради политическата
ситуация младото семейст-
во тръгва за България през
Венеция и Сърбия. Във Ве-
неция Инсаров умира от ту-
беркулоза. Елена решава да
го погребе в родната му
земя. На майка си пише, че
заминава за новата си ро-
дина България и че никога
няма да се върне у дома.
Всички опити на родители-
те й да я открият остават
неуспешни. Говори се, че
са я виждали в лагера на
руските войски като мило-
сърдна сестра.

Сюжетът на романа е из-
граден върху реална исто-
рия. Влюбена в български
студент руска девойка ос-
тавя дом и целия си преди-
шен живот, за да последва
съпруга си в поробената му
родина. Той умира от ту-
беркулоза във Венеция.

тоянството му, но е увлечена
от скромния и умен Берсе-
нев.

Берсенев запознава Еле-
на със своя приятел - бъл-
гарския студент Инсаров, кой-
то се е посветил на освобож-
даването на родината си от
турско робство. Инсаров ня-
ма таланта на Шубин или дъл-
боките познания и интелекту-
алния потенциал на Берсе-
нев. За разлика от тях, оба-
че, той е силна, целеустре-
мена и действена натура, с

От стр. 12

година през Дунава около
Свищов преминават мъж
и жена. Когато се изкач-
ват на хълма, където след
няколко години строителят
Кольо Фичето ще издигне
прочутата църква, мъжът
пада на колене и целува
земята. По този път се
връщат в родината много
изгнаници, водени от
великата идея за освобож-
дение на отечеството...

- Лара, мила, ето ни в
родината - произнася
мъжът, като става и прег-
ръща спътницата си. Това
са Николай Катранов и
неговата жена Лариса.
Историята на тяхната
любов е описана в тетрад-
ката на Каратеев и възп-
роизведена в романа на
Тургенев "В навечерието".
Коя е била тази жена,
станала спътница на
българския патриот? Уви,
до ден днешен това е
загадка. До края остава
неизвестно и нейното
истинско име. Едни я
наричат Катерина, както е
в записките на Каратеев;
други - Елена, по името
на Тургеневата героиня.
Едва сравнително наско-
ро, вече в наши дни, се
изяснява, че се е нарича-

ла Лариса.
В Свищов живеели

бащата и майката на
Николай, двамата му по-
млади братя Илия и Пет-
ко. Посрещнали младо-
женците радушно. В
големия просторен дом на
Димитър Катранов, богат
търговец, ползващ се в
града с всеобщо уважение
заради справедливостта и
смелостта му (по време
на Кримската война той
тайно снабдявал руската
войска с припаси), имало
място за всички.

А Николай веднага
пристъпил към осъществя-

ване на своите планове.
Верен на възгледите на
своите учители-просветите-
ли, той води активна
преподавателска дейност,
тайно поддържа връзки с
патриотите, подготвя се да
премине към свищовските
нелегални. Скоро турските
власти го забелязват,
започват да го преследват.

В този момент събития-
та взимат неочакван обрат.
Туберкулоза с остра фор-
ма поразява организма му.
Заедно с Лариса той бърза
обратно към Москва - с
надежда да намери лекари
и материална помощ от И.

Н. Денкоглу. Но московс-
ките професори вдигат
ръце. Те му препоръчват
да замине на лечение във
Виена...

Но и виенските светила
се оказват безсилни да му
помогнат с нещо. Техният
съвет е да разчита на
целебния въздух в Италия.
През април 1853 година
Николай и Лариса зами-
нават за Венеция...

Какво се случва с
Николай Катранов във
Венеция? По време на
разходка с гондола по
канала той се простудил
силно. За такъв болен

това означавало краят.
Той издъхнал в ръцете на
Лариса на пети май.
Погребали го на остров
Сан Кристофоро. В смър-
тния акт, съставен от
свещеник на гръцката
православна църква "Све-
ти Георги", се казвало:
"Катранов Никола, роден
в България, на 24 години,
почина вчера, на 5 май
тази година, и е погребан
в Сан Кристофоро."

Прототипът на Инсаров,
българинът Катранов,
принадлежи към онази
плеяда български револю-
ционери - наследници на
бунтовните хайдути, които
се подготвят за последната
решаваща схватка с поро-
бителите. Той, както и
много други патриоти,
както Георги Раковски или
напр. Васил Левски, е бил
най-обикновен и в същото
време твърде необикновен
герой на българското
освобождение. Той е живял
и се е борил за бъдещето
на своя народ. Именно
тази необикновена преда-
ност към родината, към
поставената цел привлича
руската девойка Лариса,
свързала с него съдбата си.
Същата тази черта като
"лъч светлина" озарява
съзнанието и на руския ро-
манист, тя го подбужда да
направи от българина герой
на повествованието си"...

Страницата подготви
Петър ХАДЖИЕВ
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Езически символи, из-
дълбани върху фасадата на
малка селска черква, отвеж-
дат към закодирано позна-
ние от зората на цивилиза-
цията. По-късно и богоми-
лите оставят тук своите сле-
ди. Изображенията на хо-
ра, животни, цветя, кръсто-
ве така и си остават нераз-
гадани, но мнозина виждат
в тях въпроси, свързани със
сътворението на вселената
и човешкия стремеж към съ-
вършенство.

В предбалканското село
Праужда (Северозападна
България), на няколко ки-
лометра от Белоградчик и
пещерата Магурата, се из-
дига църквата "Свето Въз-
несение Христово". Плочка
върху фасадата на каменна-
та еднокорабна постройка
възвестява, че тя е издиг-
ната през 1855 г., ала спо-
ред преданията, пазени от
поколения в селището, в
нея са вградени части от по-
стар храм. Тези елементи
принадлежали на Божията
обител, отстояща на 5 км
от Праужда - манастирски
комплекс, построен няколко
столетия преди основаване-
то на Видинското царство
през 14. век. В основата му
били три манастира, около
които в кръг се разполага-
ли още трийсет монашески
дома. Легендите разказват,
че основоположникът на бо-
гомилството Вениамин (Бо-
ян Мага) е живял известно
време в близката пещера
Лепеница.

Храмът е изключително
интересен, защото в него са
се наслоили няколко култу-
ри и със символите върху
своята фасада ни връща
хилядолетия назад - разказ-
ва Емил Цанков, бивш кмет
на Белоградчик. - Според
изследователи Праужда
(което според местните жи-
тели означава "прехождам"
- бел. ред.) означава "изг-
ряващото слънце" и неслу-
чайно един от знаците вър-
ху църквата е този на слън-
цето - но той може да се
намери и в пещерата Ма-
гурата. Тук също така се
виждат змиите като олицет-
ворение на вечността. Лю-
бопитна символика, свър-
зана със Слънцето, Луната
и пет планети, препраща
към древно знание по аст-
рология и астрономия. На
фасадата има и вградена ка-

Легендите разказват,
че основоположникът на
богомилството Вениамин
(Боян Мага) е живял
известно време в близката
пещера Лепеница

менна колона, чиито зна-
ци рисуват първообраза на
календар.

Предполага се, че сим-
волите са пренесени от све-
тилище, намирало се в еди-
ния край на селото. Друг
древен артефакт - плочка с
няколко десетки символи от
двете й страни, потвържда-

во към науката, защото сим-
волите й напомнят на тези
от Градешница и Караново
отпреди 10 000 години, смя-
тани за първата азбука, и
имат аналог с магурските -
продължава разказа си Емил
Цанков. - Вероятно циви-
лизацията, която я е изра-
ботила, е имала добри поз-
нания в различни области
на науката, тъй като на
плочката се вижда карта на
Слънчевата система с част
от планетите, самото Слън-
це и богинята майка с огън
в ръцете си, олицетворяващ
словото.

Мистика, легенди, тайни

в прегръдката на суровия
Балкан - Праужда и окол-
ностите му могат да се пре-
върнат в притегателно мяс-
то за туристите.

Близо до селото се нами-
ра Ведерник - връх с пира-
мидална структура, до който
води екопътека - добавя Емил
Цанков. - А също част от Бе-
лоградчишките скали, както
и тракийска крепост, използ-
вана и по време на Римска-
та империя и в Средновеко-
вието. Интересни също са об-
рочните кръстове, разположе-
ни в четирите посоки на све-
та, карстовият извор Врело-
то… Изобщо красотата по то-
зи край е пленявала хората
не от вчера. Неслучайно ко-
гато османските турци идват
в района, Праужда е избра-
на за лично владение на сул-
тана. Така в селото никога
не са живели турци, а на мес-
тните жители била възложе-
на задачата да охраняват
проходите Свети Никола и
Кадъ Боаз. Предстои ни да
разработим маршрути, свър-
зани с легендите за тези от-
минали времена - например
за цар Борил, известен с го-
ненията срещу богомилите,
и местността Борилница, ко-
ято носи името му. И вяр-
вам, че всичко това ще про-
вокира интереса на много хо-
ра и те ще дойдат по нашите
земи.

Снимки
Емил ЦАНКОВ,

архив

ва колко богата и осеяна със
загадки е историята на мес-
тността. Ритуалната стела,
която все още не е разчете-

на, е намерена едва на сто
метра от храма.

Тази ритуална плочка е
поредното предизвикателст-

Диана ЦАНКОВА,

Радио България
Снимки: Емил

ЦАНКОВ; архив
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"Бесарабски гердан" - то-
ва е алманах с литературни
творби на бесарабски бълга-
ри, чийто втори том излезе
наскоро в Молдова. В сбор-
ника е представена поезия,
драматургия, публицистика
на повече от 50 автори на
четири езика - български, рус-
ки, румънски (молдовски) и
гагаузки. Подзаглавието "Ко-
лоритен Буджак" отразява ет-
ническата и езиковата пъст-
рота на южната част на Бе-
сарабия. Разделът "Родозна-
ние" показва различни исто-
рически и битови сюжети и
представлява интерес не са-
мо за учени етнолози, но и
за по-широк кръг читатели.
Има и раздел "Бесарабска
класика" с поезията на Пе-
тър Бурлак-Вълканов, Миха-
ил Бъчваров, Нико Стоянов
и Тодор Стоянов. За първи
път е публикувана на българ-
ски известната румъно-мол-
довска балада "Миорица",
преведена на повече от шест-
десет езика, българският пре-
вод е на поетесата Таня Та-
насова.

Алманахът беше предста-
вен в София в Института за
етнология и фолклористика с
Етнографски музей при БАН.
Организатор на събитието бе
Културно-просветното дружес-
тво за връзки с бесарабските
и таврийските българи "Ро-
долюбец".

"Българите от метрополи-
ята трябва да познават оне-
зи наши сънародници, които
живеят в Бесарабия - каза
пред "Радио България" съп-
редседателят на дружеството,
етнографът Галин Георгиев.
- Не само че съществуват, но
с какви общности живеят, че
там има и гагаузи. Малко хо-
ра в България знаят, че това
са хора, които говорят диа-
лект на турски език, но са пра-
вославни. Историческата и
етнографската наука в Бъл-
гария твърди, че това са бъл-
гари, възприели турски език.
Така че информацията е раз-
нообразна, взета от всекид-
невието на бесарабските бъл-
гари, гагаузите, молдовците,
с които те живеят заедно. В
този алманах българският
език е на едно по-всекиднев-
но, старинно ниво. Там хо-
рата говорят един интересен
език, запазен отпреди 200 го-
дини, какъвто вече в Бълга-
рия няма. Те трябва и да ус-
вояват книжовната норма, за-
щото когато млади хора дой-
дат тук като студенти, им се
присмиват, наричат ги руски
българи, защото артикулаци-
ята на по-младите е по руски
маниер. В някои семейства
езикът е много добре запа-
зен, в други не. Възприели
са някои руски и молдовски
думи, но дълбоко в душата си
са останали българи."

Галин Георгиев допълва,
че България няма достатъч-
но адекватна политика спря-
мо своите общности зад гра-
ница: "Бесарабските българи

За съжаление страната ни няма достатъчно адекватна
политика спрямо своите общности зад граница

май детски танцов състав по-
сети фестивал в Перник, през
август младежи бяха на ла-
гер край село Арбанаси... Точ-
но по този начин хората се
интегрират, запознават. Бъл-
гарският свят всъщност е дос-
та голям и това го доказва
алманахът "Бесарабски гер-
дан" - имаме автори от 4 дър-
жави: Молдова, България, Ук-
райна, Русия. Това е алманах
на хората и за хората, а да-
рителите, макар повечето да
нямат отношение към лите-
ратурата, смятат, че талант-
ливите бесарабски българи
трябва да бъдат подкрепени.
От 2 години работим по про-
ект на паметник на бесарабс-
ките българи, загинали през
Първата световна война.
Благодарни сме, че ни подк-
репи финансово и българс-
кото Министерство на отбра-
ната, благодарение на общес-
твената организация "Докос-
ни дъгата". Тази война е заб-
равена, а имената на тези хо-
ра ние ги дирим едно по ед-
но."

Според Олег Косих бъл-
гарите в Молдова са фрагмен-
тирани, но сравнявайки с
околните държави, ситуация-
та е доста добра: "При нас в
училищата има уроци по бъл-

от една страна се отварят за
България, има 103-то поста-
новление за обучението им в
страната. От друга страна,
виждат, че България не е го-
това да ги приеме, да ги поз-
нава и подкрепя, и се само-
затварят. Не подпомагаме
достатъчно литературата им,
езика, не разпространяваме
нови книги, филми и т. н.
На мен ми се иска по-силно
българско присъствие да има
там, но не бива да се залича-
ва и местната старинна кул-
тура."

Алманахът "Бесарабски
гердан" е издаден изцяло с да-
рителски средства от българи
от Бесарабия, пръснати в раз-
лични държави. Голяма част
от авторите за първи път пуб-
ликуват свои творби, сред тях
има и ученици, пишещи на
книжовен български език.

Книгата е дело на непра-
вителствената организация
Фондация "Български дух".
Директорът й Олег Косих е
журналист, завършил СУ "Св.
Климент Охридски", проду-
цент на новини в кишиневс-
ката Prime TV.  "Нашата фон-
дация е от две години и се
стараем да правим неща, с
които да се гордеем, каза той
пред Радио България. През

гарски език в учебната прог-
рама, имаме Български ли-
цей в столицата Кишинев, Та-
раклийски университет, отво-
рен с подкрепата на Бълга-
рия. В Тараклия работи про-
фесионален театър на беса-
рабските българи "Смешен
петък", на български език. В
Твърдица има прекрасни фол-
клорни колективи, т. е. бъл-
гарската общност се запазва,
макар че ние сме само 2% от
населението на Молдова, око-
ло 60-70 хиляди. Но за да
имаме бъдеще, трябва да се
полагат усилия."

За българите в България
бесарабските българи често
са неясна конфигурация -
потомци на отдавнашни из-
селници, родолюбци, говоре-
щи с акцент. Освен от ет-
нографите и историците, ко-
ито оценяват ролята на бе-
сарабските българи през Ос-
вободителната война и въз-
становяването на държав-
ността на България, тази об-
щност може би трябва да бъ-
де изследвана и от народоп-
сихолози в търсене на отго-
вора за силата на българс-
кия корен. Защо тези хора,
отдавна откъснати от роди-
ната-майка, преминали през
тежки исторически периоди,
остават българи? Гордеят се
с това, търсят и обичат Бъл-
гария, която дори не са виж-
дали? Ентусиастите от "Бъл-
гарски дух" с малки стъпки,
общи усилия и изпълними
задачи доказват, че няма
малки хора, че заедно сме
силни, а мечтите реални.
"Всеки, който иска да участ-
ва в обществения живот, да
не се притеснява от мисъл-
та "какво аз мога да напра-
вя". Обадете ни се, намере-
те ни в социалните мрежи и
ще реализираме нещо смис-
лено заедно", призовава
Олег Косих.

Нико СТОЯНОВ
"На моите сънародници -

бесарабските българи"
Ний дойдохме навреме
и полека издигнахме ръст
край степта обгорена -
от степта, от буджашката пръст.
Синове сме на тази
топла, южно-равнинна страна,
от която ще пазим
ясен поглед и обич една;
но в гърдите ни нещо
от Балкана остана -
все хайдушко, горещо...

Галин Георгиев - етнограф и съпредседател
на дружество "Родолюбец"

Олег Косих - журналист, директор на фондация
"Български дух"

Българи от Молдова, началото на 50-те години на миналия век

Елена ПАСКАЛОВА,

Радио България
Снимки: личен архив
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Ñòåôêà ßíîðîâà: ßäîñàì ëè ñå,
ÿõâàì ìåòëàòà
Свети Стефан ме е спасявал от катастрофа
и удавяне, а баба ми е моят ангел пазител,
споделя известната актриса

- Кога сте усетили закрилата на све-
ти Стефан?

- Когато "блъснах" един автомобил. Бях
дете - пресичах и си мислех, че всички са
длъжни да спират, когато минавам. Човекът
ме беше видял отдалече и беше намалил
максимално, но... Имам и морски изпълне-
ния - щях да се удавя почти на брега.

- Идвало ли ви е наум да се прек-
ръстите на Стефана?

- Да. Много активно, но се спрях на
време. Защото всяка промяна в името
влияе на съдбата. Вярвам в това. И дори
се преборих да остана Янорова - защото
имаше вероятност да бъда Иванова пора-
ди разни документални неуредици в ро-
довия архив. Щом разбрах за тази опас-
ност, веднага скочих. Казах "Това няма
да стане" и хукнах да се разправям. Приб-
рах се с нов паспорт, бутилка шампанско
и любимата ми фамилия.

- А чие име носите?
- На баба ми Стефка, която, за жа-

лост, вече не е между живите, но продъл-
жавам да усещам присъствието й, силата
на духа й. Беше изключително борбена и
оправна жена. Надявам се да съм прих-
ванала нещо от нея. Беше от зодия Ко-
зирог - желязна.

- Даваше ли ви съвети?
- Винаги. Но съм й най-благодарна за

това, че постоянно ме подкрепяше във
всичко и по всякакъв начин. Тя е моят
ангел пазител. Беше на солидна възраст,
когато вече се появих на професионална
сцена. Гледаше много внимателно. И тък-
мо когато очаквах, че някои от уж по-
модерните представления нямаше да й
харесат, се случваше тъкмо обратното -
коментираше ги много точно.

- Тя беше ли на ваша страна, когато
поискахте да станете актриса?

- О, да. Но аз не съм от тези "откакто
се помня, все пея" или "винаги съм иска-
ла да бъда артистка". Решението дойде,
когато гледах в "Армията" "Господин Пун-
тила и неговият слуга Мати". Тогава вече
играех в самодейния състав, но имах и
други виждания за бъдещето си. Но след
спектакъла осъзнах, че точно това желая
да правя. Баба ми, майка ми и баща ми
веднага разбраха за какво мечтая и как
ще постъпя с живота си по-нататък.

- Нима ви тресяха и други мераци?
- Понякога си мислех, че ще съм сно-

сен преводач. Завършила съм френска
гимназия и се пробвах още като ученич-
ка с някои текстове.

- Оказа ли ви влияние поетичната
атмосфера на родната ви Стара Загора?

- Вероятно. Но за мен особено важно
беше общуването с учителката ми по ли-
тература - госпожа Горанова. Поклон пред
нея за цял живот. Изключителна жена.
Голям ерудит. Научи ме не само как да
чета и тълкувам произведения, но и на
твърде важни неща за живота. И до днес
поддържаме връзка - често си обменяме
информация за книги, каня я на мои пре-
миери. Скоро бяхме с Васил Михайлов в
Стара Загора - тя дойде да ни гледа.

- Вдигахте ли купони с другите Сте-

фановци от вашия клас във ВИТИЗ -
Вълдобрев и Денолюбов?

- Да, разбира се. Въпреки че на 27
декември вече бяхме във ваканция. Но
затова пък сега Денолюбов създаде тра-
дицията да ни събира у тях. Когато нямам
гости, сме там.

- С Вълдобрев сте съученици от гим-
назията - беше ли той човекът оркестър
още оттогава?

- Все още не беше разгърнал всички-
те си таланти. Той е с година по-малък от
мен - беше в английска паралелка. Аз му
бях какичка - юрках го да носи кофи с
десертно грозде по бригадите.

Така че винаги се отнася с голямо
уважение към мен. А и аз към него. Въп-
реки че бяхме в различни самодейни тру-
пи, които, естествено, живееха в конку-
ренция. Стефан беше при Ради Радев, а
аз - в "Слово, мимика, жест" с ръководи-
тел Петър Бонев - гайдаря, който свири
пред университета. Изключително благо-

- И на следващата година попаднах-
те при самия Крикор Азарян... Какво ви
каза той, когато ви прие?

- Мислех си, че в първия час ще си
казваме имената и ще се опознаваме.
Нищо подобно. Веднага стъпихме на сце-
ната. При професора нямаше нищо от сор-
та на: "Дайте да си говорим за живота".
Много, много, много ми липсва. Той умее-
ше да ни дава чувство за смисъл в рабо-
тата ни. Нахъсваше ни - да правим това,
което сме убедени, че трябва да правим.
Да не се колебаем - каквото и да става.
Случвало се е да ми каже две думи по
телефона и да разбера, че съм на прав
път. Сега него го няма. Остават ни све-
щените му заповеди. Спазвам ги - и не

си беше силно драматична. Като се приб-
рах, отворих хороскопа и прочетох: Не
пътувайте на 27 септември. Но каквото и
да се случва, разполагаме със свободна
воля. Тя е големият дар, който не бива да
прахосваме.

- Някой предсказвал ли ви е, че ще
бъдете звезда?

- В България звезди са Невена Кока-
нова и Стефан Данаилов. Аз съм извест-
на, защото се показвам по телевизията.
Но нищо повече.

- Отстрани изглеждате като твърде
разумна личност...

Всички ми го казват. Но това е тотал-
на заблуда. Пълни глупости. Ако създавам
подобно впечатление, значи съм доста доб-
ра актриса.

Аз съм тъкмо обратното на разумното.
Просто моята свръхемоционалност е прик-
рита. Не обичам да показвам чувствата
си. Те са най-вече за сцената. Не липс-
ват и моменти, в които реагирам първо-
сигнално и естествено. Понякога гледам
лошо. Но не бих отказала малко разум -
по празниците стават и чудеса.

- Мъжът ви упражнява суперсериоз-
на професия - той е хирург. Този факт
влияе ли върху вашите възприятия за
живота ви?

- О, да. Когато понякога започвам да
истерясвам в театъра, си давам сметка,
че всичко е много преходно. Животът е
достатъчно красив - не си струва да го
товарим с негативизъм. Не бива да си го
позволяваме. Тук е мястото да кажа -
убедена съм, че лекарите и учителите са
личности с мисия. Те са осенени.

- Какво според вас се случва с бъл-
гарския театър тук и сега?

- Случва се всичко онова, което е в
живота край нас. Прекрасни и неприятни
събития. Но това е процес. Щастлива съм,
че публиката се завърна в салоните, че
започнаха да излизат все по-качествени
постановки, че бавно, но сигурно отваря-
ме очите си. Но се дразня от мърлящина-
та, от компромисите. От концепцията "И
така може - какво пък толкова". Това е
манталитет.

- Какво мразите да чувате за себе
си като актриса?

- Че съм много сладка и красива на
сцената - в подобни моменти направо ми
иде да изям масата. Че напомням за Ми-
шел Пфайфер.

- Вашата дъщеря Петра артистична
ли е?

- Да. При това - много повече от май-
ка си. И е по-красива от мен.

- Как разпускате?
- Чета книги, ходя на кино, гледам

филми вкъщи. Не съм класическа "дома-
киня", която готви манджи по собствени
рецепти. Но мога да размествам мебели и
да подреждам по цял ден.

- Ревнива ли сте?
- Не. Но съм жена и нищо женско не

ми е чуждо. Е, не съм някакъв звяр, но
ми се е случвало - като на всеки норма-
лен човек. Не съм по-различна. Нищо че
съм се показала два пъти по телевизия-
та. Всички сме хора - това е най-важно-
то, което не бива да забравяме.

- Какви слабости имате?
- Много съм нетърпелива. Трудно се

боря с желанието всичко да стане ведна-
га. Избухлива съм - яхна ли метлата, труд-
но се спирам. Възхищавам се на жените
от Изтока - те умело манипулират, без да
стигат до крайности. Но това е филосо-
фия на цял континент. Аз обаче харесвам
България и българите. Ужасно е, че от ра-
диа, телевизии и вестници непрекъснато
ни обясняват колко сме зле и как за ни-
що не ставаме. Това най-накрая трябва да
се промени. В невероятно красивата ни
страна има достатъчно качествени лич-
ности. Но политиката е да ни мачкат, за
да бъдем послушни. Да си казваме: "Ами
то е така, какво да се прави?!".

От Блиц

Стефка Янорова е кръстена на баба си по майчина линия, която вече е в рая,
но продължава да бди над внучката си. Стефка ненавижда посредствеността и
притежава железен характер, макар че изглежда като истинска звезда - очарова-
телна и изкусителна в своята ярка женственост. Преминала е през доста перипе-
тии на професията си, докато играе в Сливен и Плевен и снима почти във всички
тв сериали и още в сума ти филми. Мъжът й, д-р Петър Трендафилов, е уважаван
хирург и страхотен театрал - въпреки пагоните, постовете и шефството на четири
от мисиите ни в Афганистан. Докторът, който пее и свири на китара, е роден, за
да лекува и спасява животи.

дарна съм на Пушо - ние така го нарича-
ме - защото ни научи на много неща.
Водеше ни по лагер-школи, където общу-
вахме с природата и най-вече - на теа-
тър в София. Това се оказа от огромно
значение - така попаднах на "Господин
Пунтила".

- Коя беше първата ви роля в Ар-
мията?

- Влязох да замествам забременялата
Стефания Колева в "Четвъртата сестра".
После пак тя се разболя и трябваше да
поема ролята й в "Трамвай "Желание".
Назначиха ме след три години.

- А в киното?
- В "Племенникът чужденец" на Мариа-

на Евстатиева. При първото ми кандидатс-
тване във ВИТИЗ ме скъсаха на четвъртия
кръг за актьорско майсторство. Продъл-
жавах обаче в "кукли". Но пък се успах за
изпита по литература - Господ си знае
работата. Та тогава отидох на пробни снимки
и така влязох в продукцията.

само аз. Може би най-важната за мен е:
да знам, че 10 минути преди да изляза
на сцената, с моята героиня искаме едно
и също.

- Дори когато героинята ви е гад-
нярка...

- Дори тогава. Професорът ни възпита,
че няма добри и лоши хора - всеки зави-
си от ситуацията, в която попада... Всеки
носи у себе си от бялото и черното.

- Казахте, че вярвате в знаци и зна-
чения...

- Приемам сериозно онзи хороскоп,
който е от експерт и конкретно за няко-
го. Другото - по вестници и книжки - са
алабализми. Астрологията е до голяма сте-
пен математика. Преди много години Ма-
рия Русалиева ми беше правила хорос-
коп. Един ден трябваше да пътувам за
представление извън София - с големи
перипетии хванах влак и пристигнах нав-
реме в града, в който играехме. Тогава
нямаше мобилни телефони и ситуацията
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разговор на баща ми
с някой от
многобройните му
читатели,

които най-вече се оказваха
възторжени почитатели или
дори обожатели - усещаше
се, чувстваше се тяхното
вълнение, нескрита, небива-
ла обич, бликнало, няма да
преувеличавам, фанатично
обожаване на автора, прек-
лонение след наскоро проче-
тените му романи. И всичко
това се осъществяваше чрез
черния Телефон, кацнал там,
до кушетката, малко грозно-
ват, но всесилен, отворил
вратата на новото време,
време най-щастливо за татко
и семейството му… Авторът
на тези книги събуди от
мъртвешки сън и забвение
възрожденската етика и
естетика на един малък
народ, но великански по дух,
тласна го напред към стари-
те му мечти и идеали.
Димитър Талев се превърна
в един от духовните водачи
на тоя народ, влезе в душата
му и се запомни като рев-
ностен будител на добродете-
ли, на задължителни прави-
ла и закони за пазене на
чест и дълг, на историческа
истина, на народностна
същност и стремеж към
единство. Строгият му
поглед отново ни припомня
и настоятелно предупрежда-
ва, че "в този роман е
поставен един голям за нас,
българите въпрос - въпросът
за държавата. Там са вложе-
ни много от ония неща,
които са валидни и днес за
отношението на нашия
човек към държавата и
отношението на държавата
към човека."

Едва ли не

всеки читател на
книгите му попада в
плен на увлекателна-
та сила на разказа.

Талев е чародеец на
словото, магьосник на
фабулата, мнозина библио-
фили са прекарвали над
разтворените страници на
романите му до късни доби,
дори са осъмвали с четиво-
то, възбудени, развълнува-
ни… И все пак само с
умението да разказваш
увлекателно не се стига до
шеметни висини. Боговете
на Олимп изискват безком-
промисно твоята Идея!...
Димитър Талев е категори-
чен:

"Не влага ли писателят в
творчеството си една голя-
ма идея, една голяма
любов, която той носи у
себе си, за която е готов да
се жертва, неговото произ-
ведение няма да носи
белега на творческо вдъхно-
вение, няма да може да
вълнува читателя."

Неговите идеи за въз-
рожденско обновление на
целокупната ни нация, за
изграждане на държава
силна, справедлива, соци-
ална подбуди хората към
дълбок размисъл.

Тези мисли за него, за
Делото му, не ме напускаха,
дълбаеха сърце и душа, не
ми даваха покой, стараех се

силните. И още нещо за
тоя случай. Времето е най-
справедливия съдник.

Оттогава измина поло-
вин век. Екзактно - 55
години.

През тия години се писа
не малко за автора и
човека Димитър Талев.
Върна се към него и Тончо
Жечев: "…сякаш той е бил
пратен да ни напомни за
съкровени и мъчителни
истини, да коригира праз-
ния космополитизъм, да ни
върне към живата нацио-
нална проблематика." Една
забележителна констатация.

Неотдавна Владимир и
Андреас Талеви отбелязаха,
че "точно 200 години след
написването на Паисиевата
история, през 1962 година,
Димитър Талев издава
романа си "Хилендарският
монах" - за нашия първи
възрожденец Отец Паисий.
Преди и след това са напи-
сани Четирилогията, започ-
ваща с "Железният светил-
ник", романът летопис
"Самуил, цар български",
редица романи, повести,
много разкази, също безб-
рой пламенни статии.

Големият писател Еми-
лиян Станев го нарече
"Последният възрожденец".

Здравко Дафинов, лите-
ратурен историк и критик,
издаде книгата "Последният
възрожденец - автентичният
Димитър Талев".

Така остана писателят
Димитър Талев в съзнание-
то на милиони читатели.

Иван Гранитски, издате-
лят на българската класика,
на свещените ни книги,
всестранен културтрегер,
писател, поет, критик,
философ, страстен патриот,
автор на над 25 книги,
заяви, че "след Вазов
имаме Димитър Талев. Ако
нямахме Иван Вазов и
Димитър Талев, нямаше да
има България".

И по-нататък: "…Писате-
лят сътворява не само
великолепни романи, …
които представляват връх в
развитието на българския
роман, уви, ненадминат
след него".

Статията завършва с
думите:

"Иван Вазов и Димитър
Талев - двама духовни
водача на своя народ…".

Държа да се обърнем и
към литературния критик,
литературовед, публицист,
историк и философ на
българската литература
Панко Анчев: "… Бог избра
Димитър Талев да бъде
писателят, който да пресъз-
даде историческата трагедия
и неутешимите лични
драми на хората…".

Една негова статия е
озаглавена: "Димитър Талев
- това е България".

* * *
Ние, баща ми и аз,

пътуваме нататък, колата е
навлязла дълбоко в полите
на Витоша, горе високо
искрят снежно, божествено,
върховете на планината,
по-надолу тъмнеят тайнст-
вено гори. Поглеждам към
него, лицето му е озарено
от едва доловима усмивка,
чувам и гласа му: "Времето
е най-справедливият съд-
ник…".

упорито да ги подредя
някак си, да помогна и аз с
нещо на баща си. Това
беше като болка, същевре-
менно и мъчително жела-
ние, протягах ръце да го
достигна…

- Боже, каква дарба…
Пази го, Господи.

Спокойствието ме напус-
на, станах и се преместих.
Заех мястото зад писалище-
то на татко, в удобния,
тапициран стол и се зачетох
в машинописа, опънат на
валяка на машината, напи-
сан тази сутрин. По този
начин ставах неговият
първи читател. С това
обаче нарушавах наредбата
на автора да не се "надзър-
та" в написаното от него.
Но често се случва в живота
изкушението да надделява
забраните. Всъщност пър-
вият, истински читател и
критик беше мама - след
написването на книгата
татко я предаваше с най-
високо доверие в ръцете й,
по-късно те двамата надъл-
го и широко говореха,
вглъбени в текста.

* * *
Мислите ми пак кръжаха

около татко. Той притежава
най-силна наблюдателност,
окото му, остро и проница-

телно, не пропуска и най-
незначителната подробност.
Познава безпогрешно
законите и правилата на
живота, разбулва тайни на
смъртта. Създал е образи
колоритни, струва ти се, че
са осезаеми, по-живи от
живите хора, хората, с
които живеем, работим,
срещаме се всеки ден,
разговаряме, обичаме или
мразим. Вглъбява се в
човешката душа, не оставят
скрити и най-сложните й
психологически състояния,
най-тъмните й дълбини. И
не само на отделния човек,
а на цял един народ, на
неговите стремежи и бляно-
ве, на скърбите и страхове-
те му, води го във възхода
му, стои до него в страшни-
те падения. Голям народоп-
сихолог, трудно е някой да
се сравни с него.

Спокойствието се връща,
тишината е още по-мека
сега, чувам отново буйните
крясъци на играещите деца.
Посягам към едно от списа-
нията от писалището,
разгръщам го. Погледът
скоро среща статията на
Тончо Жечев - "Загадката
на Димитър Талев", потъ-
вам в четивото. С навлиза-
нето в текста познати
определения все по-често се

изместват от цели пасажи,
будещи недоумение. Фина-
лът ме изненадва - носи
разрушителна енергия и е
далеч от всенародната обич
и признание към Четирило-
гията.

* * *
Точно в три и половина,

както беше уговорено,
потеглихме. Профучахме
покрай Радиото, загърбих-
ме село Симеонов, сега
криволичехме по скатовете
на Витоша.

- Тончо Жечев и негова-
та "Загадка" не са наред. -
Така не може… да се върви
срещу фактите - наруших
мълчанието аз. - Чуй какво
пише за теб: Талев няма
размерите на гигантите от
Възраждането… Твоите
плещи са се огънали под
епическото бреме… - доба-
вих сърдито.

Татко се усмихна и след
къса пауза ми отвърна:

- Ти не се гневи чак
толкова. Всеки има право
на свое виждане, на свое
мнение. Тончо Жечев е
добър критик, с ерудиция.
Ако се развива все така
добре, по-късно ще стигне
доста нависоко… Помни:
бъди великодушен. Велико-
душието е признак на
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Един от най-популярни-
те български фолклорни
хорове - Женски хор
"Ваня Монева" с диригент
Ваня Монева ще отбеле-
жи 25 години от своето
създаване с един разли-
чен концерт на 14 декемв-
ри от 19.00 ч. в кино
"Люмиер Лидл", който е
част от програмата на
Новогодишния музикален
фестивал.

Специален гост на
събитието ще бъде Мария
Илиева, която ще вземе
участие във фолклорната
част на концерта и ще
изпълни песни на компо-
зитора Филип Кутев.
Публиката ще чуе знакови
за състава песни и пре-
миерни изпълнения.

Диригентът и основател
на хора Ваня Монева
споделя, че за 25 години
всички в състава са
натрупали голям опит.
"Талантът е даден на
всеки, за да бъде той
проводник на публиката.

Изложба живопис на Пе-
тър Пиронков се открива в
галерия "Владимир Димитров -
Майстора" в Кюстендил на
17 октомври от 17.30 ч.

"Цял живот живея и тво-
ря, отдавам се на изкуство-
то, защото то предимно се
живее", споделя художникът.
"Изкуството е да предизви-
каш този, който наблюдава,
да усети, да произведе ду-
ховна енергия", допълва ав-
торът.

Петър Пиронков е роден
през 1977 г. в София. За-
вършил е Художествената
гимназия "Илия Петров".
Дипломирал се е в Акаде-
мията за изящни изкуства в
Рим, специалност "Живопис",
в класа на проф. Сандро Тро-
ти. Работи в областта на ка-
мерната и монументална фи-
гуративна живопис. Има над
45 самостоятелни изложби.
Негови творби са притежа-
ние на галерии и частни ко-
лекционери в Италия, Фран-
ция, Белгия, Гърция, Великоб-
ритания, Германия, Холан-
дия, Австрия, Русия, Китай,
САЩ, Венецуела, Мексико,
Швейцария.ç

Æèâîïèñ íà Ïåòúð
Ïèðîíêîâ ïîêàçâà
ãàëåðèÿ "Âëàäèìèð
Äèìèòðîâ - Ìàéñòîðà"
â Êþñòåíäèë

На 22 октомври от 18:30 ч. в
салоните на Банка "БНП Париба"
на бул. Цар Освободител № 2 в
София, се открива изложбата "Да
извадиш от забвение". Тя предс-
тавя непознати творби на имени-
тия български художник Иван Ива-
нов-Иванич.

Куратор на изложбата е проф.
Аксиния Джурова. Съвместен про-
ект на френско-българската асо-
циация "АРТАВЕНИР" и Банка "БНП
Париба".

"Обичам с необикновена сила
изкуството...", така завършва ав-
тобиографията си Иван Иванов-
Иванич. Художникът Иван Иванов-
Иванич е роден през 1879 г. във
Видин. Учил е в Държавното ху-
дожествено рисувално училище в
класа на проф. Иван Мърквичка.
След това заминава за Букурещ,
където завършва Академията по
изкуствата. За Иван Иванов мо-
же да се каже, че е от поколени-
ето на "строителите на нова Бъл-
гария". Младостта му минава в

"Äà èçâàäèø îò çàáâåíèå" - èçëîæáà
íà Èâàí Èâàíîâ-Èâàíè÷.

Ñòåôêà ßíîðîâà ÷åñòâà þáèëåé â òåàòúð "Áúëãàðñêà àðìèÿ"

Имаш го - трябва да се
трудиш, да го развиваш,
за да подаряваш изкуст-
вото, което правиш, на
хората", казва още дири-
гентката.  Стиловете, в
които хорът твори, включ-
ват фолклорни обработки,
църковна музика, съвре-
менни джаз и поп проек-
ти, кантатно-ораториална
музика, филмови и теат-
рални продукции. През
2018 година хор "Ваня
Монева", заедно със
Софийската филхармония
участваха в официалното
откриване на Българското :

Актрисата Стефка Янорова ще
посрещне своята 50-годишнина
на сцената на театър "Българска
армия".

Днес и на 17-ти и 18-ти ок-
томври звездата на родния теа-
тър и кино ще зарадва почитате-
лите си с ролите си в "След ре-
петицията", "Белла Фигура", "Ед-
на нощ с теб" и "Вдигай завеса-
та".

Жената с най-сините и иск-
рени очи е от артистите, които

70 години Балетна трупа
Стара Загора
Новият балетен сезон
2019/2020 г. официално се
открива днес от 19.00 ч
със спектакъла на балета
"Лебедово езеро" от П. И.
Чайковски.

Гостува Денис Черевичко -
премиер-солист на балета
на Виенската щатсопер.
"Това е световноизвестен
балетист, един от акаде-
мичните танцьори, които
танцуват красиво и чисто и
съхраняват постиженията
на старата балетна школа",
казва Силвия Томова.

"Изпепеляване" по Харуки
Мураками е големият
победител на Cinelibri

"Изпепеляване" (2018) e
мистериозна драма на
режисьора Лий Чанг-донг,
заснет по разказа "Горящи-
ят хамбар" от сборника
"Изчезването на слона" на
Мураками. Второ място е
за "Заличено момче", а
трето - за "Продавачът на
вестници и цигари".

Ìàðèÿ Èëèåâà - ãîñò íà êîíöåðòà ïî ïîâîä
25 ãîäèíè æåíñêè õîð "Âàíÿ Ìîíåâà"

председателство на
Съвета на ЕС в зала
Бозар в Брюксел, Белгия.
През същата година хор
"Ваня Монева" записва
саундтрака към послед-
ния епизод на филма
"Междузвездни войни".

Диригентката Монева е
известна със своя стил,
висок професионализъм,
музикална естетика. За
нея композиторът проф.
Красимир Кюркчийски
казва: "Ваня Монева е
българският Караян в
рокля".

Като диригент тя ръко-

води Представителния
смесен хор "Алеко Конс-
тантинов", Хора на софий-
ските девойки, женския
народен хор на БР, Пред-
ставителния смесен хор
"Петко Стайнов" и хорова
школа - гр. Казанлък,
хорови формации в Со-
фия, Лом и Стара Загора.
Работи и като музикален
продуцент в Българското
национално радио, като
прави записи с певци и
инструменталисти, зала-
гайки на автентичния
фолклор от места със
затихващи функции.ç

от Стефан Данаилов.
 А за изпита за куклено ак-

тьорско майсторство същата го-
дина се успива. Точно това за-
къснение среща Стефка Яноро-
ва с режисьора Марияна Евста-
тиева-Биолчева и първата й глав-
на роля в киното - в "Племенни-
кът чужденец". От 2009 г. тя е
част от трупата на Театър "Бъл-
гарска армия", където вече 10 го-
дини е сред любимите актриси
на публиката.ç

тревожните години на случващо-
то се в края на XIX и началото на
ХХ век. Това е времето, в което
под крилото на проф. Мърквичка
се формират първите поколения
български художници. Но той е и
от така нареченото "фронтово по-
коление", минало през трите вой-
ни - Балканската, Междусъюзни-
ческата и Първата световна, от-

разило бойните действия в аква-
рели, рисунки и масло. През 1919
г. е сред основателите на Дру-
жеството на независимите худож-
ници. Бил е негов секретар и пред-
седател. Участвал е активно в жи-
вота на Дружеството и в худо-
жествените изложби в България.
Излагал е заедно с най-прочути-
те художници. Последното му из-

вестно участие в изложба е през
1946 г.

Характерни за творчеството на
Иван Иванов са битовите компо-
зиции и пейзажите. Любима тема
са му били пазарите, с тяхната
пъстрота и колоритни образи.
Творбите му носят народния дух
и националната ни самобитност.
С еднакво майсторство той съз-
дава монументални сцени, запе-
чатали стотици динамични обра-
зи по пазари и кръстопътища, и
нежни акварели с пътеписно зву-
чене. Неговите творби отсъстват
от депата на държавните галерии,
официалните каталози, големите
енциклопедии за изкуство. Умира
през 1966 г. в София.

Колекцията е предоставена из-
цяло от наследниците на худож-
ника. Тя е прецизна извадка от
запазеното до днес впечатлява-
що изкуство на един от ученици-
те на Иван Мърквичка и същев-
ременно желание да бъде изва-
дено от забвение.ç

Íîâîãîäèøíèÿò ìóçèêàëåí ôåñòèâàë ùå ñúáåðå íà åäíà ñöåíà äèðèãåíòà
è ñúçäàòåë íà åäíîèìåííàòà õîðîâà ôîðìàöèÿ è íåéíàòà äúùåðÿ

още с първата си роля се пом-
нят завинаги. Тя е родена на 16
октомври 1969 г. в Стара Заго-
ра. През 1988 г. завършва Френ-
ската гимназия и кандидатства в
НАТФИЗ. Всички събития подреж-
дат живота й така, че тя да по-
падне чак на следващата година
- 1989 г. в класа на проф. Кри-
кор Азарян.

През първата година на кан-
дидатстването й Стефка Яноро-
ва е скъсана на четвъртия кръг
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"Целта на трансгранич-
ната операция "Извор на
мира" на турската армия в
Североизточна Сирия е да
установи контрол над
градовете Кобане и Хаса-
ка. Затова нашата армия
ще навлезе до 30-35 км в
дълбочина. След като
изпълним тези задачи,
това ще означава, че
военната операция е
постигнала целите си и ще
приключи".

Това заяви турският
президент Реджеп Ердо-
ган в Истанбул на прес-
конференция, на която
даде информация за
военната операция, преда-
де БТА. Според Ердоган
досега турската армия е
установила контрол над
територия от 109 кв. км.

Ердоган приветства
съобщението на Пентаго-
на, че САЩ ще изтеглят
до 1000 свои войници от
Северна Сирия. Това е
положителна стъпка,
заяви Ердоган.

Ïåíòàãîíúò èçòåãëÿ äî 1000 ñâîè
âîéíèöè îò Ñåâåðíà Ñèðèÿ

Åðäîãàí: Öåëòà íà íàøàòà îïåðàöèÿ
å äà ïðåâçåìåì Êîáàíå è Õàñàêà

Íàêðàòêî

:

Руският президент Владимир
Путин бе посрещнат вчера в
столицата Рияд от саудитския
крал Салман. Президентът на

Русия започна вчера официал-
ни държавни посещения в

Саудитска Арабия и Обедине-
ните арабски емирства (ОАЕ).
Предвидено беше вчера Путин
и кралят на Саудитска Арабия
Салман ас Сауд да  обсъдят
координацията на действията

по стабилизирането на
петролния пазар. Днес

руският държавен глава е в
ОАЕ, където ще обсъди

търговско-икономическото и
хуманитарното сътрудничество

между двете страни.

Ïîëñêàòà óïðàâëÿâàùà ïàðòèÿ
"Ïðàâî ñïðàâåäëèâîñò" ïå÷åëè
ïàðëàìåíòàðíèòå èçáîðè

Управляващата в Полша
националистическа партия
"Право и справедливост" пе-
чели  парламентарните из-
бори с 45,8 на сто от гласо-
вете, сочат официалните ре-
зултати от 72 на сто от из-
бирателните райони, публи-
кувани вчера от ЦИК, пре-
даде Ройтерс. Партията на
Ярослав Качински получа-
ва най-малко 239 места в
460-местната долна камара
на парламента според со-
циологическата агенция Ип-
сос.

Най-голямата опозици-

Снимки Пресфото БТА

Британската кралица Елизабет Втора
обяви вчера законодателната

програма на правителството на
премиера Борис Джонсън в нейната

реч в парламента с традиционната за
случая помпозна церемония. По
традиция при подновяването на

парламентарната сесия кралицата
запознава членовете на двете

камари на британския парламент с
написаната й от правителството

законодателна програма. "Основният
приоритет на правителството ми

винаги е бил да осигури излизането
на Великобритания от ЕС на 31

октомври", каза тя, започвайки речта
си с Брекзит. "Когато Обединеното

кралство напусне ЕС, правителството
ми ще работи то да запази водещата
си роля в международните отноше-
ния, като защитава интересите ни и

поддържа ценностите ни", посочи
Елизабет II в края на речта си.

онна формация "Гражданс-
ка коалиция" се класира
втора с 25,5 на сто подкре-
па, следвана от Съюза на
демократичната левица с
11,9 на сто. Блокът на аг-
рарната Полска селска пар-
тия и антисистемната пар-
тия "Кукиз 15" има 9 на сто,
а крайнодясната Конфеде-
рация - 6,7 на сто, показ-
ват частични официални ре-
зултати.

Не е ясно дали ПиС или
опозицията ще имат пове-
че места в горната камара
на парламента - Сената. ç

Китай и Непал
заявиха вчера, че започва нова
ера в отношенията им след
визитата в Непал на китайския
президент Си Цзинпин, който
обеща железопътна линия и
тунел между двете държави.
Китайският лидер обяви по
време на дискусиите с непалс-
ката президентка Бидхя Деви
Бхандари предоставянето на
помощ от 3,5 млрд. юана (493
млн. долара) за периода 2020-
2022 г. Си Цзинпин бе първият
китайски ръководител, посетил
Непал, от 23 г. насам. По
време на визитата бяха
подписани най-малко 15
споразумения, едно от които за
проучване на възможността за
трансгранична железопътна
линия, която да свърже Китай с
Индия през Непал.
Международните
терористични организации
постоянно усъвършенстват
тактиката си, в която личат ред
нови тенденции - на първо
място опитите бързо да
овладеят направата и употреба-
та на оръжия за масово
поразяване. Има например
данни, че терористи използват
дронове за доставка на
отровни вещества, чието
производство вече са започна-
ли в труднодостъпни зони на
Афганистан, заявява пред
"Российская газета" Юрий
Коков, зам.-секретар на руския
Съвет за сигурност. Тази
седмица в Сочи предстои
открит диалог между предста-
вители на чужди тайни служби
и правоохранителни органи -
партньори на руската Федерал-
на служба за сигурност.
Очакват се над 100 делегации
от чужбина. Професионалисти-
те, събрани в този уникален
формат, ще разменят опит в
борбата с основната световна
заплаха - тероризма.
Еквадорското
правителство
и представители на туземните
общности постигнаха споразу-
мение за излизане от социал-
ната криза, която парализира
Еквадор в продължение на 12
дни. Президентът Ленин
Морено се съгласи да отмени
указа си, с който бяха спрени
субсидиите за горивата. Двете
страни се споразумяха да бъде
изготвен нов указ, с който да
бъде отменен указ номер 883.
С постигането на споразумени-
ето приключват и демонстраци-
ите срещу правителството.
Земетресение
с магнитуд от 3,9 по Рихтер е
регистрирано вчера по обяд в
района на Коринтския залив,
Южна Гърция.

Сирийски бойци, подкрепяни от Турция, ликуват, докато се придвиж-
ват към границата с Турция. Въоръжените сили на Турция и техните
съюзници от Сирийската национална армия са обсадили град Тал
Абияд на 5-ия ден от началото на операцията "Извор на мира".

След като турските
въоръжени сили взеха под
контрол Тал Абияд и Рас
ал Айн в рамките на
операция "Извор на мира",
предприета за прочиства-
не на района на изток от
река Ефрат от терористич-
ни организации, турски
червени барети и коман-
доси са започнали да се
придвижват към Манбидж,
съобщава турският телеви-
зионен канал НТВ.

Телевизията отбелязва,
че както и при предишни-
те турски операции в
Северна Сирия - "Ефратс-
ки щит" и "Маслинова
клонка", силите на сирийс-
кия режим са направили
план за придвижване към
Манбидж и при операция
"Извор на мира".

Турция отдавна подчер-
тава, че е срещу подобна
възможност, припомня
НТВ и цитира турския
президент Ердоган, който
заяви днес преди да
отпътува за Азербайджан:

"По въпроса за Манбидж
ние сме във фазата на
прилагане на нашето
решение".

Междувременно силите
на сирийския режим са се
приближили до границата
с Турция. Издигайки си-
рийски знамена и заоби-
колени от жители, дошли
да приветстват пристига-
нето им, сирийските сили

са се разположили в
периферията на Тел Тамер,
на юг от пограничния град
Рас ал Айн, където се
водят сражения.

Сирийската държавна
агенция САНА потвърди
пристигането на "части на
сирийската арабска
армия" в селището Тел
Тамер, на около 30 км от
Рас ал Айн. ç



ÑÂßÒ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

20 15.10.2019

Унгарската опозиция
спечели в неделя най-
голямата си изборна
победа от десетилетие,
след като Гергей Карачон
победи досегашния кмет
на Будапеща Ищван
Тарлош на местните
избори в столицата,
предаде Ройтерс.

Опозиционните пар-
тии спечелиха изборите
и в други унгарски гра-
дове. Резултатът от
местните избори няма да
повлияе върху властта
на национално ниво на
премиера Виктор Орбан,
чието правителство има
зад себе си силна ико-
номика. Управляващата
партия Фидес продължа-
ва да е изключително
популярна в селските
райони. Следващите
парламентарни избори
са чак през 2022 г., а
Орбан (който дойде на
власт през 2010 г.) раз-
полага със значително
мнозинство в парламен-
та.

Óíãàðñêàòà îïîçèöèÿ ñïå÷åëè íà ìåñòíèòå
èçáîðè â Áóäàïåùà è â îùå 10 ãðàäà

Испанският Върховен
съд вчера призна за винов-
ни 12 бивши каталунски по-
литици и активисти за ро-
лята им в движението за от-
цепване през 2017 г., пре-
даде АП. Съдът осъди бив-
шия вицепрезидент на Ка-
талуния Ориол Жункерас на
13 г. затвор за подбуждане
към размирици и злоупот-
реба с държавни средства.
Жункерас обяви, че въпре-
ки тежките присъди, движе-
нието за отцепване ще ста-
не "още по-силно".

Дванайсетте подсъдими

Èñïàíñêèÿò Âúðõîâåí ñúä îáÿâè òåæêè ïðèñúäè
ñðåùó ëèäåðè íà êàòàëóíñêèòå ñåïàðàòèñòè

Стихията наводни района на Нагано, Централна Япония. Тайфунът
Хагибис предизвика свлачища в десетки райони на Япония, а 21

реки излязоха от коритата си.

Снимки Пресфото БТА

Ôèäåñ îñòàâà íàé-ñèëíàòà ïàðòèÿ â ñòðàíàòà,
çàÿâè ïðåìèåðúò Âèêòîð Îðáàí

Кандидатът на лявоцентристката опозиция за кмет на унгарската
столица Будапеща Гергей Карачон спечели над 50,6 на сто от

гласовете. Досегашният кмет (управлявал Будапеща от 2010 г.) и
кандидат на Фидес (партията на Орбан) Ищван Тарлош е на второ
място с 44,9 на сто от гласовете. Тарлош се обади на опонента си,

за да го поздрави за победата.

Хиляди протестиращи каталунци изпълниха централните улици на
Барселона, след като Върховният съд на Испания осъди вчера 12

бивши каталунски политици и активисти за ролята им в движението
за отцепване на провинция Каталуния от Испания през 2017 г.

Най-малко 40 души са
загинали, 16 са изчезнали
и над 180 са получили на-
ранявания вследствие на
могъщия тайфун Хагибис в
Япония, съобщи японска-
та национална телевизия,
цитирана от ДПА.

Спасителните операции
и усилията за оказване на
помощ на пострадалите са
затруднени от наводнения
и свличания на земни ма-
си. Вчера проливни дъж-
довете дъждове  в засег-

Äåñåòêè õîðà ñà çàãèíàëè è èç÷åçíàëè
çàðàäè òàéôóíà Õàãèáèñ â ßïîíèÿ

натите от стихията райони
продължиха, а властите
предупредиха за приижда-
не на реките и опасност
от нови наводнения. В мес-
тата, където водата вече се
е оттекла, хората започват
да изгребват калта и да
разчистват отломките от
жилищни сгради и магази-
ни.

Равносметката досега
е, че 21 реки са излезли
от бреговете си, още 140
са стигнали до критично

високи нива, а десетки
свлачища са затрупали
пътни артерии. Властите
са пратили лодки и хели-
коптери да евакуират хо-
рата от негодните за оби-
таване жилища; помагат и
войници.

Хагибис е деветнайсети-
ят тайфун, поразил тази го-
дина планинския полуост-
ров Идзу западно от Токио.
След апогея си в събота
вечерта той отслабна до
извънтропически циклон. ç

След като бяха преб-
роени 81,6 на сто от
бюлетините, стана ясно,
че кандидатът на либе-
ралната опозиция за
кмет на Будапеща Кара-
чон печели 50,6 на сто от
гласовете, а кандидатът
на Фидес и досегашен
градоначалник на столи-
цата Тарлош - 44, 3 на
сто. Кандидатите на
опозицията отбелязаха
успехи и в други градове
на Унгария - предвари-
телните резултати сочат,
че те печелят местните
избори в десет от 23-те
големи унгарски градове.

"Днес гражданите на
Будапеща решиха, че е
дошло време за нещо
различно. Ние приемаме
това решение. В името
на интересите на Унгария
и на гражданите на
Будапеща ние сме готови
за сътрудничество" с
опозицията, заяви на
пресконференция унгарс-
кият премиер Виктор
Орбан. Орбан каза, че се

очаква Фидес да спечели
местните избори в над
половината от градовете
с население над 5000
души и подчерта, че на
национално ниво негова-
та партия остава най-
силната в Унгария. Пре-
миерът Орбан изтъкна,
че Фидес ще трябва да
анализира резултатите от
изборите и да направи
необходимите корекции
на политиката си.

"Преподадохме на
всички урок по демокра-
ция. Появи се опозицион-
но обединение, каквото
отдавна очакваха избира-
телите, и резултатът (от
местните избори) ни
казва, че това е пътят, по
който трябва да продъл-
жим", каза пред ликува-
щите си симпатизанти
победителят на изборите
в Будапеща Гергей Кара-
чон. "Промяната в Буда-
пеща и в големите градо-
ве е първата стъпка към
промяна в Унгария", каза
още Карачон. ç

бяха изправени пред съда
за действията си по време
на опита на Каталуния да
се отдели от Испания след
референдум за независи-
мост, който за Мадрид е
незаконен. Сепаратистките
организации бяха заявили,
че ако някой от подсъди-
мите бъде признат за ви-
новен, те ще организират
протести и "мирно граждан-
ско неподчинение". Испан-
ските власти разположи-
ха допълнително стотици
полицаи в региона непос-
редствено преди обявява-

нето на присъдите.
Бившият каталунски пре-

зидент Карлес Пучдемон
осъди решението на съда, ка-
то го нарече "нелепо". "Об-
що 100 години затвор. Това
е нелепо. Сега това повече
отвсякога е насочено срещу
вас и семействата ви. Вре-
ме е да реагираме като ни-
кога досега. В името на бъ-
дещето на нашите синове и
дъщери. За демокрацията. За
Европа. За Каталуния", на-
писа Пучдемон, който след
неуспешния опит за отцеп-
ване живее в Белгия. ç
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Èçìú÷åíà ïîáåäà
çà Ãðèãîð Äèìèòðîâ

Германия победи очаквано Естония в
Талин и се изравни по точки с Холандия в
група С. Успехът с 3:0 обаче не дойде толко-
ва лесно за Бундестима, който още в 14-ата
минута се оказа с човек по-малко, тъй като
българският рефер Георги Кабаков показа
директен червен картон на Емре Джан. До
почивката селекцията на Йоахим Льов така и
не успя да се окопити, но през втората част
всичко си дойде на мястото. Илкай Гюндоган
(51, 57) вкара два гола, след което асистира
на Тимо Вернер (71) за третото попадение.

Мануел Нойер се завърна на вратата на
Бундестима, след като в контролата с Аржен-
тина титуляр бе Марк-Андре тер Стеген.
Полузащитникът на Манчестър Сити Илкай
Гюндоган също стартира в Талин. Марко Ройс
бе титуляр, но двубоят пропусна Серж Гнаб-
ри заради лек мускулен проблем. Емре Джан
действаше отново като един от централните
защитници в селекцията на Йоахим Льов. На
върха на атаката започна Джан-Лука Валдш-
мит, подпомаган от Ройс и Брант.

Селекционерът на Естония Карел Волайд
беше направил цели осем промени в сравне-
ние с нулевото равенство с Беларус. Само
Метс, Баранов и Василиев запазиха местата
си.

Още в началото малко не достигна на
Джан да открие резултата, след като изпре-
вари стража на домакините и засече центри-
ране на Кимих, но не успя да насочи топката
към вратата и тя премина встрани. В 14-ата
минута реферът Георги Кабаков показа
директен червен картон на Емре Джан,
който препъна на границата на наказателно-
то поле излизащия сам срещу вратаря на
Германия Лиивак.

Още в началото на втората част Германия

"

Българският рефер Георги Кабаков
изгони Емре Джан и остави Германия
с десет играчи още в 14-ата минута

Ãþíäîãàí èçìúêíà Áóíäåñòèìà
îò òðóäíà ñèòóàöèÿ

си осигури комфортен аванс след два бързи
гола на Илкай Гюндоган. В 71-вата минута
Тимо Вернер, който се появи в игра малко
преди това, получи много добър пас от
дълбочина от Гюндоган, финтира бранител
на Естония и оформи крайния резултат. До
края Вернер можеше да направи победата
на Германия още по-изразителна, но ударите
му или бяха спасявани, или им липсваше
малко точност.

Старши треньорът на Германия - Йоахим
Льов, заяви, че червеният картон на Емре
Джан е бил напълно заслужен, но това не е
попречило на отбора му да стигне победата.
"Това нямаше как да бъде жълт картон и
съдията правилно изгони Джан. Ние трябва-
ше да се прегрупираме след това и отборът
се справи наистина добре със задачата. Не
допуснахме гол, а отбелязахме три. Седми-
цата не беше лесна за нас с всички тези
контузии на основни играчи, но важното е,
че останахме спокойни, вкарахме и сега сме
доволни", сподели Льов след срещата.ç

Главният съдия Георги Кабаков не се поколеба и изгони
футболист на Германия още в 14-ата минута на двубоя

Група С
Естония - Германия 0:3

Беларус - Холандия 1:2

Класиране
1. Германия 20-6 15
2. Холандия 19-7 15
3. Северна Ирландия 8-7 12
4. Беларус 4-12 4
5. Естония 2-21 1

Група Е
Унгария - Азербайджан 1:0

Уелс - Хърватия 1:1

Класиране
1. Хърватия 14-6 14
2. Унгария 8-9 12
3. Словакия 10-8 10
4. Уелс 6-6 8
5. Азербайджан 5-14 1

Група G
Словения - Австрия 0:1

Полша - Северна Македония 2:0

Класиране
1. Полша 13-2 19
2. Австрия 17-7 16
3. Словения 13-8 11
4. С. Македония 10-11 11
5. Израел 12-14 8
6. Латвия 1-24 0

Група I
Казахстан - Белгия 0:2

Шотландия - Сан Марино 6:0

Кипър - Русия 0:5

Класиране
1. Белгия 30-1 24
2. Русия 27-4 21
3. Кипър 13-12 10
4. Шотландия 11-17 9
5. Kазахстан 9-13 7
6. Сан Марино 0-43 0

Êâàëèôèêàöèè
çà Åâðî 2020

Русия стана третият отбор,
който се класира на Евро 2020.
"Сборная" отвя с 5:0 Кипър в Ни-
козия, записвайки седмия си по-
реден успех в група I. Руснаците
имаха нужда само от точка, за
да си осигурят класиране, след
като преди няколко дни това нап-
рави и лидерът в групата Белгия.
Преди ден пък Италия стана вто-
рият отбор, който гарантира учас-
тието си на Евро 2020.

Денис Черишев откри резул-

Ðóñèÿ ñå êëàñèðà çà ôèíàëèòå
íà Åâðîïåéñêîòî ïúðâåíñòâî

тата при гостуването в Кипър в
9-ата минута, а в 23-тата Маго-
мед Оздоев покачи. В 28-ата гос-
тите бяха значително улеснени.
Константинос Лаифис получи ди-
ректен червен картон заради гру-
бо нарушение срещу Сергей Пет-
ров. В 79-ата минута Артьом
Дзюба също отбеляза в кипърс-
ката врата, а до края точни бя-
ха още Александър Головин и Де-
нис Черишев с второто си по-
падение в мача.ç

Руският национален отбор по футбол постигна разгромна победа над Кипър в Никозия и се класира за Евро 2020
Снимка Пресфото БТА

Националният отбор на Пол-
ша е поредният тим, който ус-
пя да си гарантира класиране-
то за европейското по футбол
през следващата година. Във
Варшава "дружина полска" по-
беди с 2:0 Северна Македония.

Головете бяха реализирани
от резервите Пжемислав Фран-
ковски в 74-тата минута и Ар-
кадиуш Милик в 80-ата.

Двете асистенции бяха на
Роберт Левандовски.

Ïîëÿöèòå ñúùî âçåõà âèçà çà
øàìïèîíàòà íà êîíòèíåíòà

Халфът на Лудогорец Яцек
Горалски игра цял мач за Пол-
ша. Той и съотборниците му са
на върха в група G с 19 точки -
три повече от Австрия.

Северна Македония изоста-
ва на пет точки зад австрийци-
те и през следващия месец
трябва да търси задължителен
успех във Виена, за да запази
шансовете си за класиране до
последния ден на квалификаци-
ите.ç

27-годишният
футболист на

Лудогорец Яцек
Горалски ще

играе с нацио-
налния отбор на
Полша на Евро

2020
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06.00 "Не се страхувай" с водещ Васил
Василев (п)

07.00 Новини
07.10 "България се събужда" с водещ Стоил

Рошкев
09.00 "Местно време" - Ловеч
09.15 "Културен фронт"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Местно време" - Кнежа, с.Лазарово
10.20 "Жоакина, доня Революция" - сериал,

8 епизод (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 "Не се страхувай" с Васил Василев

(п)
12.30 Новини
12.50 "Местно време" - Завет, с. Острово
13.00 ТВ пазар
13.15 "Жоакина, доня Революция" - сериал,

9 епизод
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
16.00 "Местно време" - Шумен
16.10 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: "Хрътката" - крими-

нален сериал, първи сезон, 1 и 2
епизод, (2013 г.), Украйна

18.20 "Лява политика" с Александър Симов
19.20 "Местно време" - Созопол
19.30 Новини
20.15 Актуален коментар
21.00 "Местно време" - обзор
22.00 Киносалон БСТВ: "Хрътката" - крими-

нален сериал, първи сезон, 3 и 4
епизод

23.50 "Лява политика" (п)
00.50 Новини (п)
01.20 "България се събужда" (п)
03.20 "Не се страхувай" (п)
04.20 "Следобед с БСТВ" (п)

ÁÍÒ 1

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

словен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
12.00 По света и у нас
12.30 Островът на цар Самуил - документа-

лен филм /България, 2003 г./, режи-
сьор Ралица Димитрова

13.30 Културното наследство на България 2
- 4-сериен документален филм /Бъл-
гария, 2010 г./, 1 серия, режисьор
Бойчо Божиновски

14.00 Малки истории /п/
14.30 Приключенията на горските мечоци -

анимационен филм
14.45 Сребристият жребец - анимационен

филм
15.10 Разследването на Мун - тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.05 Стани богат - тв игра /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Съкровище в двореца - тв филм /2

епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 3 - тв филм /13,

последен епизод/(12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни /п/
02.15 Съкровище в двореца - тв филм /2

епизод/п/
03.15 Туризъм.бг /п/
03.45 Извън играта /п/
04.15 Законът на Дойл 3 - тв филм /13,

последен епизод/п/(12)

bTV

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

мация, сериал, с. 3, еп. 22
06.30 "Тази сутрин" - информационно пре-

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

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

шоу
13.30 Премиера: "Втори шанс" - сериал,

с. 2, еп. 33
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 6, еп. 63
16.00 "Едно голямо семейство" - сериал,

с. 2, еп. 9
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

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

с. 13, еп. 112
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Сълзи от Рая" - сериал,

еп. 107 (последен)
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. 3, еп. 12
00.30 "Стрелата" - сериал, с. 2, еп. 22
01.30 "Вътрешна сигурност" - сериал, с. 6,

еп. 12
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.15 "Час пик" - сериал, еп. 2
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс

Прайм" - сериал, с. 2, еп. 6 - 9
08.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 7
09.00 "Час пик" - сериал, еп. 2
10.00 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 26
11.00 "Неизвестният" - сериал, еп. 16
12.00 "Стоте" - сериал, с. 5, еп. 2
13.00 "Земекрушение" - фантастика, ек-

шън, трилър (тв филм, САЩ, 2016),
режисьор Ник Лайън, в ролите: Анд-
рю Кейтърс, Алекса Мансур, Тоня
Кей, Евън Слоун

15.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 8
16.00 "Час пик" - сериал, еп. 3
17.00 "Стоте" - сериал, с. 5, еп. 3
18.00 "Неизвестният" - сериал, еп. 17
19.00 Часът на супергероите: "Готъм" - се-

риал, с. 2, еп. 1
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Мъртва точ-

ка" - сериал, с. 4, еп. 9
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Стъклен ад" -

екшън, приключенски (Франция, Бел-
гия, 2017), в ролите: Клер Форлани,
Джейми Бамбър, Райли Джаксън, Ата-
нас Сребрев и др.

23.45 "Мъртва точка" - сериал, с. 4, еп. 9
00.45 "Готъм" - сериал, с. 2, еп. 1
01.45 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 8
02.45 "Стоте" - сериал, с. 5, еп. 3
03.45 "Неизвестният" - сериал, еп. 17
04.45 "Коли на мечтите" - автомобилна

поредица, с. 2, еп. 6

bTV COMEDY

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

с. 4, еп. 3, 4
07.00 "Томас и приятели" - сериал, еп. 14 -

20
08.00 "Двама мъже и половина" - сериал
09.00 "Домашен арест" - сериал, с. 2, еп.

19, 20
10.00 "Да кажа или да не кажа?" - комедия

(САЩ, 2011),  в ролите: Винс Вон,
Кевин Джеймс, Уинона Райдър, Дже-
нифър Конъли, Чанинг Тейтъм, Куин
Латифа и др.

12.00 "По средата" - сериал
13.00 "Супер екипаж" - сериал
14.00 "Двама мъже и половина" - сериал
15.00 "Новите съседи" - сериал
16.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 81

17.00 "Бездомното шоу на Башар Рахал" -
токшоу (2015), еп. 12

18.00 "По средата" - сериал, с. 8, еп. 9, 10
19.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 9,

еп. 6
20.00 "Новите съседи" - сериал, en. 32
21.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал
22.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 2, еп. 18, 19
23.00 Премиера: "Супер екипаж" - сериал,

еп. 3, 4
00.00 "Да кажа или да не кажа?" /п./ -

комедия (САЩ, 2011)
02.00 "Теория за големия взрив" - сериал
03.00 "По средата" - сериал
04.00 "Столичани в повече" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Дневниците на вампира" /п./ - сери-
ал, с. 8, еп. 6

07.00 "Черният рицар: Възраждане" - ек-
шън, трилър, криминален (САЩ, Ве-
ликобритания, 2012), в ролите: Крис-
чън Бейл, Гари Олдман, Том Харди,
Лиъм Нийсън, Ан Хатауей, Марион
Котияр, Морган Фрийман, Майкъл
Кейн и др.

10.30 "Дневниците на вампира" - сериал,
с. 8, еп. 7, 8

12.30 Телепазар
12.45 "Убийство в колежа" - трилър (тв

филм, Канада, 2015), в ролите: Скар-
лет Бърн, Никол Муньос, Сара Дъдж-
дейл, Елийс Гейтиън

14.30 "Булка от интернет" - трилър (САЩ,
2015), в ролите: Ан Уинтърс, Травис
Хамър, Аналиса Кокрън, Лорън Гоу

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

18.15 "Черният рицар" - екшън, трилър,
криминален (САЩ, 2008), в ролите:
Крисчън Бейл, Хийт Леджър, Ерън
Екхарт, Майкъл Кейн, Маги Джилен-
хол, Килиън Мърфи, Уилям Фиктнър,
Морган Фрийман, Ерик Робъртс, Гари
Олдман

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Специален отдел Q: Паци-

ент 64" - криминален, психотрилър
(Дания, Германия, 2018), в ролите:
Николай Лий Коос, Фарес Фарес,
Йохане Луизе Смид, Сьорен Пил-
марк[14+]

23.30 "Момичето от Дания" - драма, биогра-
фичен (Великобритания, Япония, САЩ,
Германия, Дания, Белгия, 2015), в
ролите: Еди Редмейн, Алисия Викан-
дер, Ейдриън Шилър, Амбър Хърд [14+]

02.00 "Дневниците на вампира" /п./ - сери-
ал, с. 8, еп. 7

03.00 "Бруклинските стражи" - екшън, три-
лър, криминален (САЩ, 2009), в ро-
лите: Ричард Гиър, Дон Чийдъл, Итън

Хоук, Уесли Снайпс, Винсънт Д`Оноф-
рио, Лили Тейлър, Елън Баркин [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 3
/п/

06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, сезон 3
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Кръвни връзки"

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

ра) - риалити
22.00 "Пътят на честта" (премиера) - сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 3
00.30 "Скорпион" - сериал, сезон 2
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.30 "Слънце и луна" - сериал

Êèíî Íîâà

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

06.45 "Войната на Фойл" - сериал, сезон 2
09.00 "Любов в ефира" - романтична коме-

дия с уч. на Алисън Суини, Джонатан
Скарф, Кристъл Балинт /п/

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

12.00 "Джуманджи" - приключенски филм с
уч. на Робин Уилямс, Джонатан Хайд,
Кирстен Дънст, Брадли Пиърс, Бони
Хънт, Биби Нюуърт, Дейвид Алън Гри-
ър, Патриша Кларксън, Адам Хан-
Бърд, Лора Бънди /п/

14.10 "В кадър"
14.45 "Улични танци" - романтичен филм с

уч. на Шарлот Рамплинг, Никола Бър-
ли, Укуели Роуч, Франк Харпър /п/

16.50 "Къде покриха Морган?" - комедия с
уч. на Хю Грант, Сара Джесика Пар-
кър, Сам Елиът, Елизабет Мос, Мери
Стийнбъргън, Майкъл Кели, Уилфърд
Бримли /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
20.00 "От местопрестъплението: Маями" -

сериал, сезон 8
21.00 "Сейф" - екшън с уч. на Джейсън

Стейтъм, Кейтрин Чан, Робърт Джон
Бърк, Джеймс Хонг и др.

23.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 8 /п/

00.00 "Дрейф" - драма с уч. на Шайлийн
Уудли, Сам Клафлин, Джефри Томас,
Елизабет Хоторн /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - вторник, 15 октомври ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ТТТТТопло за сезона ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 195

ВОДОРАВНО: Мирела Демирева. Кенаф. Папуняк.
Доган. Вокил. Гал. Мерак. Ръж. Бал. Нарез. Каре.
Чатал. Рад. Мериме (Проспер). "О, народе"."Се ла
ви". Исинов (Кеазим). Силоз. Ратин. Сев (Морис).
Питон. Кит. Гаф. Марон. Рата. Пасив. Тас. Савана.
"Евелина". Анати. Емисар. Танас. Карен. РАМ. Ра-
дил. Нок. Гид. Парад. Бака. Набаб. Монопол. Лат.
ДАНОН. Тава.
ОТВЕСНО: "Никога не си сама". Арина. Регал. Ре-
леф. Ванадат. Пенал. Чилов (Константин). ПАН АМ.
Лан. Намаз. Манас. Пад. Лаф. Матев (Павел). ПА-
САТ. РАБА. Вера. Ирири. ИКАР. Лепорело. Атове.
Адамо (Себастиано). Маказ. Нитон. ВЕРИДОН. Ти-
пик. Расин (Жан). Темел. Рул. "Карин". Ралин (Ра-
дой). Бот. Лен. Радон. Касис. Напа. Вятър. Дорит
("Малката Дорит"). Набоков (Владимир). Рак. Же-
лев (Жельо). Тарар. Кала.

Днес минималните температури ще са от 8 до
14 градуса, а дневните ще останат без съществена промяна. Ще
бъде слънчево, а по-значителна облачност ще има над Североиз-
точна България. В сряда минималните температури ще останат
без промяна, от 8 до 14 градуса. Дневните ще се понижат с 1-2
градуса и ще бъдат от 21 до 26. Сутрин в котловините и около
водните басейни е възможно да се образуват краткотрайни мъгли.
В четвъртък минималните температури ще са от 8 до 13 градуса,
а дневните - от 21 до 26 градуса. Ще се появи средна и висока
облачност. Почти тихо или със слаб източен вятър. Без промяна
ще остане времето в петък. Слънчево, топло за сезона, с поява на
средна и висока облачност. Минималните температури - без съ-
ществена промяна, от 7 до 12, 13 градуса и следобедни стойности
от 21 до 25, 26 градуса.  В събота и неделя ще бъде слънчево, с
кратки утринни мъгли на отделни места в котловините и низините.
Минималните температури ще останат високи за втората половина
на октомври, от 7 до 12 градуса. Дневните стойности ще бъдат от
20 до 25 градуса.

bTV Cinema, 23.30 ч., "Момичето от Дания" -
драма, биографичен (Великобритания, Япония,

САЩ, Германия, Дания, Белгия, 2015),
в ролите: Еди Редмейн, Алисия Викандер,

Ейдриън Шилър, Амбър Хърд



СПОРТ24
     ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

15.10.2019

Àíãëèéñêè ôåíîâå
áåç÷èíñòâàõà è â Ñîôèÿ

Григор Димитров
запази 27-ата позиция
в световната ранглиста на
АТП. През изминалата
седмица българинът не
участва в турнири и остана
с актив от 1432 точки, а
сега му предстои участие в
Стокхолм, където спечели
титлата през 2013 г. Номер
1 остава Новак Джокович
(Сърбия) с 9565 точки,
следван от Рафаел Надал
(Испания) с 9225, Роджър
Федерер (Швейцария) с
6950 точки.

Димитър Рангелов
отбеляза нов гол
за Енерги (Котбус) в
Германия. 36-годишният
нападател донесе победата с
2:1 като гост на Айнтрахт
1949 в 1/8-финал за
регионалната купа на
провинция Бранденбург. В
36-ата минута при резултат
1:1 Рангелов оформи след
удар с глава крайния
резултат и класира Енерги
за следващата фаза на
надпреварата. За опитния
български голмайстор това
бе седмо попадение за
сезона и общо 52-о за
Енерги във всички турнири.

Аржентина победи
Еквадор с 6:1
в контрола, играна в Елче
(Испания). "Гаучосите"
играха без голяма част от
звездите си, но нямаха
никакви проблеми и вкараха
три гола на съперника в
рамките на 12 минути през
първата част, с което
решиха мача. Преди няколко
дни аржентинците завърши-
ха 2:2 срещу Германия в
друга проверка.

:

Íàêðàòêî

Полицията
въведе
извънредни
мерки за
сигурност

Английските запалян-
ковци, които са известни
с това, че създават проб-
леми при визитите си
извън Острова, се забър-
каха в няколко инцидента
в София. Стана ясно, че
след спречквания между
българи и англичани е
имало и пострадали хора.
Журналистът от "Таймс"
Хенри Уинтър твърди, че
фен на "Трите лъва" е в
болница след сбиване с
местни жители, като се
позовава на информация
от Футболната асоциация
на Англия (ФА). "Английски
фен е в болница със
счупена ръка след нападе-
ние в София. Източници
от ФА твърдят, че той е
бил нападнат от местни
жители", пише журналис-
тът.

Постът на Уинтър в
"Туитър" е предизвикал
доста коментари. Един от
по-интересните е този на
Руд Варделен, който

пише: "Медийна логика…
Ако феновете на Англия са
наранени, те са "фенове".
Ако феновете на Англия
причиняват наранявания
или неприятности, те са
"хулигани, малка част от
фенската маса на Англия".
Друг човек допълва: "Ако
чешки фен е наранен в

Лондон, това ще бъде
"Чешки главорез счупи
ръка, създавайки пробле-
ми с феновете на Англия".

Двама британски
поданици са пострадали
при инциденти в центъра
на София през изминала-
та нощ, съобщи БНР.
Първият инцидент е

станал в района на заве-
дение на улица "Кърнинг-
радска". Пострадалият е
отказал медицинска
помощ от пристигналия на
място екип. При втория
инцидент англичанин е бит
от неизвестни близо до
кръстовището на улиците
"Солунска" и "Цар Асен I".
Оказана му е медицинска
помощ.

Полицията вече обяви,
че е взела извънредни
мерки за сигурност, които
целят да не допуснат
изстъпления като тези в
Прага от преди няколко
дни. Тогава английски
ултраси започнаха да
безчинстват из столицата
на Чехия и местните
органи на реда бяха
принудени да използват
сълзотворен газ. По
информация на чешките
власти 19 английски
запалянковци са били
задържани, като са някои
от тях са били осъдени по
бързата процедура и
изгонени от страната.

На Националния стади-
он  "Васил Левски" се
очакват около 4000 при-
върженици на "Трите
лъва". Европейската
квалификация България -
Англия завърши късно
снощи.ç

Хандбалистите на Добруджа
отпаднаха от евротурнирите, след
като загубиха на два пъти от чеш-
кия Сокол в първия кръг на "Ча-
лъндж къп".

И двата двубоя се играха в
залата в Нове Весели.

В първата среща Сокол се на-
ложи с 35:23. Добър мач за Доб-
руджа направи Йордан Михайлов,

Õàíäáàëèñòèòå íà Äîáðóäæà
îòïàäíàõà îò åâðîòóðíèðèòå

който отбеляза 10 гола във вра-
тата на чехите.

Във втория двубой домакини-
те, в чийто състав има състеза-
тели от Чехия, Словакия, Сърбия,
Естония, Украйна и Молдова, бя-
ха още по-убедителни - 46:14.

Мъжкият състав на хандбален
клуб Добруджа записа 15-о по-
редно участие в евротурнирите. ç

Халфът на ЦСКА Жанио Бикел
ще претърпи операция във Ва-
ленсия. Това обявиха "червени-
те" на своя официален сайт. "По-
лузащитникът Жанио Бикел стра-
да от контузия в рамото, която
получи по време на мача срещу
Витоша.

Заради травмата се налага той
да претърпи хирургическа интер-
венция, която ще бъде извърше-
на от специалисти в клиника във
Валенсия в сряда. Футболистът
ще отсъства от терените около
месец и половина и се очаква
да се завърне в края на ноемв-
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ри", пише cska.bg.
Това означава, че най-посто-

янният играч на "червените" от
началото на сезона, ще пропус-
не следващите 6 мача на тима.
На ЦСКА предстоят визити на Ло-
комотив (Пд), Арда за Купата,
Етър, Черно море и Ботев (Вр).
Единственото домакинство е на
Славия.

Още двама футболисти на
"червените" лекуват контузии -
Митко Митков и Томи Юрич, а
бразилецът Енрике Рафаел ще от-
съства до края на годината и се
възстановява в родината си.ç

Английските ултраси създадоха доста главоболия на полицията в Прага

Легендарният чешки вратар Петер Чех дебютира с победа в хокея на лед. Бившият страж на Челси и Арсенал
се оттегли от футбола през лятото, а наскоро обяви, че е подписал с английския хокеен отбор Гилфорд
Феникс. В първия мач на вратата в новата си роля, 37-годишният Чех се справи успешно в двубоя срещу
Суиндън Уайлдкетс. Той направи няколко добри спасявания и дори отрази наказателен удар, а отборът му

записа трета поредна победа и продължава да няма загуба в първенството.


