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Румънският премиер Ни-
колае Чука обяви, че
днес ще бъде пописано
споразумението за парт-
ньорство за програмния
период 2021-2027 г.,
чрез което Румъния ще
може да се възползва от
еврофондове в размер на
31 млрд. евро. Чука уточ-
ни, че парите ще бъдат
инвестирани в "здравео-
пазването, бизнеса и в
една по-чиста околна
среда"."Фактът, че успях-
ме през последните месе-
ци да отворим линии за
финансиране от Нацио-
налния план за възстано-
вяване и развитие (НПВР)
в редица области - енер-
гийната ефективност,
транспортната и образо-
вателната инфраструкту-
ра, модернизацията на
публичните институции - е
доказателство, че нещата
вървят в добра посока",
заяви румънският преми-
ер. Той изтъкна, че по
време на криза е важно
да се инвестира в
проекти за бъдещето. ç

Ðóìúíèÿ ùå
ïîëó÷è îò
åâðîôîíäîâå
31 ìëðä. åâðî
äî 2027 ã.

През 2021 година ЦСКА е
разполагал с рекорден за
клуба бюджет в размер
на 28 460 000 лева,
съобщава Sportal.bg. Това
става ясно от публикува-
ния ГФО на клуба. Спрямо
предходната година бюд-
жетът е увеличен с над
7 млн. лева. Разходите за
заплати също са рекорд-
ни и възлизат на
14 325 000 лева, което
е с почти 2 млн. лв. по-
вече от 2020 година. За
2021 г. "червените"
регистрират загуба от
6 718 000 лева, която
рязко консрастира с
показателите на предход-
ните 12 месеца, когато
клубът е на печалба от
730 000 лева след
платени данъци. Акционе-
рите декларират, че въз-
становяването на задъл-
женията възникнали за
ЦСКА с оглед на предос-
тавената финансова под-
крепа, ще започне след
31 декември 2023 г. ç9
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редседателката на
БСП Корнелия
Нинова е в съдебен
спор с бившия си

П

Трима работници за-
гинаха, а други трима
бяха ранени при взрив
в завод "Арсенал" в Ка-
занлък, съобщи БГНЕС.
Инцидентът е станал
малко след 11.00 часа в
завод 4, цех 112 на оръ-
жейницата, където се
съхраняват пиротехни-

първи заместник в
партията Кирил Добрев,
който в навечерието на
Коледа м. г. бе изключен
от партията "на подпис"
на неприсъствен Пленум.
Това решение бе отмене-
но от българския съд,
както и решението за
изваждането на Калоян
Паргов от Националния
съвет на БСП.

По повод на този спор
Прокуратурата на Репуб-
лика България е изискала
- по реда и буквата на
закона, документи и
обяснения от представи-
тели на БСП, в това
число и от председател-
ката. Нищо драматично и
извънредно! Защото чрез
същата тази прокуратура
и съд, защитавайки се,
Нинова многократно е
водила дела срещу
съпартийци и леви
журналисти, блокирала е
банкови сметки на
инакомислещите - в
разрез с основополага-
щите принципи на пре-
зумпцията за невиновност
и на свободата на
словото. По тези нейни
дела тя многократно е
получавала призовки за
разяснения в следствието
и в съда, от което не
следваха шумни прескон-
ференции и жалби.

Но така бе до момен-
та на съкрушителната
загуба на БСП на парла-
ментарните избори в
неделя. Затова председа-
телката реши да се
представи нито повече,
нито по-малко като
жертва на "партиен
преврат!?", в който
"страна" били взели
Прокуратурата и задкули-
сието на ГЕРБ!? Забра-
вяйки, че живеем в
2022 г., а не в 30-те
години на ХХ век или във
"Фермата" на Оруел.

Влязла театрално в
ролята на жертвен агнец,
тя призова държавното
обвинение да дойде на
"Позитано" 20 и принуди-
телно да я отведе на
разпит!? Какво цели с
това!? Повторение на
тъпия сценарий "арест на
Борисов", който зорлем
повиши изборния му
резултат? Отказ от
спазване на закона, нещо
което е в разрез с
принципите на държав-
ностроителната партия
БСП?

Öåíèòe ó íàñ
ñ íîâè ðåêîðäè

Èíöèäåíòúò
å âòîðè â
îðúæåéíèÿ
çàâîä îò
íà÷àëîòî
íà ãîäèíàòà

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА
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Òðèìà çàãèíàëè ïðè âçðèâ â „Àðñåíàë“
чески изделия. При ин-
цидента се е чул силен
тътен, а над завода се е
издигнал гъст дим. Ед-
на от ранените е в мно-
го тежко състояние - с
политравма и хематом
в главата.

Вчерашният инци-
дент е втори в завода

от началото на годи-
ната. През април две
работнички пострада-
ха след инцидент в
Мъглиж - завод 4, цех
130. През август ми-
налата година служи-
тел почина след пожар
в склад за взривни ма-
териали. ç

България цените на производител в
промишлеността през август са се
покачили с 12,5 на сто в сравнение с
юли. Това представлява вторият най-
голям ръст на показателя сред страните
членки на Съюза, като преди нас е
единствено Ирландия (+28,4 на сто).
През юли цените на промишлените
производители бяха с 8 на сто по-
големи в сравнение с юни, сочат пос-
ледните данни на Евростат. Родните
производствени цени през август тази
година спрямо август 2021 г. са регист-
рирали растеж, възлизащ на 68,3 на сто
- третият най-голям сред страните от
ЕС, а по-голяма стойност на показателя
имат Ирландия (+97,4 на сто) и Румъ-
ния (+70,9 на сто). През юли българ-
ските производствени цени са отчели
ръст с 55,9 на сто спрямо същия месец
на миналата година. От европейската
служба съобщават още,че цените на
производител в промишлеността през
август, отнесено към юли, са се пови-

Âòîðè ñìå â ÅÑ ïî
ðúñò íà ñòîéíîñòòà
íà ñòîêèòå îò
ïðîèçâîäèòåë -
çà àâãóñò òå ñà
íàðàñíàëè ñ 12,5%, à íà
ãîäèøíà áàçà ñ 68,3%
шили с 4,9 на сто в Европейския съюз,
както и с 5 на сто в еврозоната. През
август в сравнение със същия месец
година по-рано производствените цени
в ЕС са се повишили с 43 на сто, а
тези в еврозоната - с 43,3 на сто.

Вицепрезидентът Илияна Йотова удостои победителите в категориите "Кмет на гражданите" и "Кмет на годината" в десетото
юбилейно издание на инициативата, в която след национално онлайн допитване се отличават най-добрите градоначалници у нас
и гражданите дават оценка за работата на своите общини.
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Áîðèñîâ íå èñêà
äà å ïðåìèåð

Лидерът на ГЕРБ Бойко
Борисов обяви, че не
желае нито да е премиер,
нито министър, нито пък
депутат в следващото
Народно събрание. На
първата след изборите
пресконференция в цент-
ралата на ГЕРБ, Борисов
обяви, че предлага на
всички в следващия
парламент да преговарят
по следните важни прио-
ритети: войната в Украйна,
инфлацията, енергийната
сигурност, социалната
справедливост. "Ще пока-
ним Плевнелиев и Паси по
темата срещу Путин", каза
лидерът на ГЕРБ след като
съобщи, че ще създадат
преговорни екипи по
отделните направления.

"Изборите показаха, че
народът на никого не даде
самостоятелно право да
управлява, народът каза
стига сте враждували,
намерете начин... Много
илюзии изчезнаха - стъпк-
ване, чегъртане и т.н.
Близо 80% от хората
казаха, че искат правител-
ство", посочи Бойко Бори-
сов.

Ëèäåðúò íà
ÃÅÐÁ ïðèçîâà
êîëåãèòå ñè îò
ïàðòèèòå äà
ñå îòäðúïíåëè
íàçàä

"Предлагам на другите
партии да се дръпнем
назад. Ранното ми пенсио-
ниране също се оказа
неправилно. Това показват
резултатите от вота. Първо
и най важно е кой е на
страната на Украйна и кой
не, ние сме заявили
позицията си. Народът
ясно показа - 67% са за
проевроатлантическите
партии. Втората тема -
инфлация, финанси, иконо-
мика, енергетика, цени.
Ужасно е това, което ни
завеща правителството на
Промяната. Всичко може
да се реши с редовно

Ако искат управление и
без лидери... Тези прегово-
ри нека да минат през
всички партии, така беше
90-та година, имаше кон-
тактна група", посочи още
лидерът на ГЕРБ.

Той настоя, че не
поставя условия: "Нито
искам да съм министър,
нито депутат, нито преми-
ер. Искаме да мине зима-
та и народа да оцелее по
най-добрия начин".

"Моментът предполага
търсене на съгласие и
единение", обяви на свой
ред зам.-председателят на
ГЕРБ Томислав Дончев.ç

ÌÂÐ ðàáîòè ïî 77 ïðîèçâîäñòâà, ñâúðçàíè ñ èçáîðèòå
77 са досъдебните производ-

ства, по които работи МВР, свър-
зани с отминалите парламентар-
ни избори - съобщи вътрешният
министър Иван Демерджиев.

Очакваме прокуратурата да
стигне до ръководителите на гру-
пите, занимавали се с купуване
на гласове. Дали сме всички не-
обходими данни за това, устано-
вили сме в повечето от случаите
за коя политическа партия са ку-
пувани гласовете. Това каза ви-
цепремиерът и вътрешен минис-

тър в служебния кабинет Иван Де-
мерджиев по повод провелите се
избори за Народно събрание. Той
отбеляза, че ГЕРБ и ДПС са пар-
тиите, които традиционно участват
в тези практики, като допълни, че
има три сигнала срещу БСП и един
срещу ПП, които са стигнали до
досъдебно производство.

Министърът съобщи и за слу-
чай, при който кметът на Симитли
"доста интензивно е действал, аги-
тирал, притеснявал една от секци-
ите и то тази, в която синът му е

кандидат за депутат". Той обясни,
че МВР са предприели действия,
но впоследствие районният про-
курор на Дупница е поел случая.
"Това е един от случаите, в който
прокуратурата показа, че крехко-
то доверие, което се изгради между
институциите, може би е в опас-
ност, защото беше отказано да бъ-
де образувано производство. Не-
ка прокуратурата обясни, бяха на-
лице достатъчно данни, за да се
провери този случай", допълни Де-
мерджиев, цитиран от БТА.ç

За по-голяма независимост
от централната власт и повече
самостоятелност на местната
власт призова вицепрезидентът
Илияна Йотова на церемонията
по връчване на наградите в 10-
ото юбилейно издание на наци-
оналния конкурс "Кмет на годи-
ната". "Надявам се в следващия
български парламент да има по-
вече грамотни и просветени хо-
ра, които да изготвят необходи-
мото за това законодателство",
посочи Йотова.

"Конкурсът "Кмет на година-
та" носи положителен заряд. За
съжаление, свикнахме да се да-
вим в негативни класации. Има-
ме нужда от положителни нови-

Âèöåïðåçèäåíòúò ïðèçîâà çà ïîâå÷å
ñàìîñòîÿòåëíîñò íà ìåñòíàòà âëàñò

50 000 жители) и за голяма об-
щина (над 50 000 жители) спо-
ред данните от преброяването
на НСИ за 2011 г.

Над 72 хиляди българи дадо-
ха своя глас и избраха победи-
телите в онлайн гласуването.

Победата в технологичната
категория "Смарт Сити" след гла-
суването отиде при кметовете на
Ивайловград Диана Овчарова,
Козлодуй - Маринела Николова
и Благоевград - Илко Стоянов.
Традиционна категория в конкур-
са е и "Зелена община", където
бяха отличени градоначалници-
те на Джебел Неджми Али, на Тро-
ян - Донка Михайлова и на Габ-
рово - Таня Христова.ç

правителство. Влизане в
еврозоната, заявяваме, че
влизаме там, това е
второто, което предлагам
на политическите лидери,
пазарите веднага ще се
успокоят", каза той.

Според него вариант, в
който ГЕРБ да управлява с
ДПС, "Български възход" и
"Възраждане", не е възмо-
жен, предаде БНР.

"Ще се опитаме да
успокоим ситуацията,
някой го наричат нацио-
нално съгласие, други
експертно, ние не търсим
с кой да разделим, а това,
което можем да направим.

Борисов обяви, че е готов на компромиси, за да се успокояла обстановката
Снимка Фейсбук

Иван Демерджиев

Äðàìàòà íà Íèíîâà -
ëè÷íà, ïàðòèéíà,
åâðîïåéñêà,
ïëàíåòàðíà...

Oт стр. 1
Пореден опит да се впише в за-
тихващата вълна "анти-Гешев", за
да стане брошка на ревера на дес-
ните ПП, ДБ и…ГЕРБ? Или просто
подмяна на дневния ред и откло-
нение на вниманието от процеси-
те в БСП и от поисканата й остав-
ка? Защото срамното изборно по-
ражение до 9% на изборите и уни-
зителното пето място вече не мо-
же да се обяснени с някакво ми-
тично задкулисие между ГЕРБ, про-
куратурата и "вътрешната опози-
ция". Защото няма кой да се вър-
же на този изтъркан сценарий? За-
щото левицата в бедна България
не може да се представлява от
жалките, всъщност 3% от избира-
телите, тъй като мизерстващите
българи са над 2/3 от тях.

Жертвената поза на Нинова е
пореден политически гаф и удар
по партията, шамар за хилядите
социалисти. Защото те гласуват за
кауза и организация, а не за час-
тни амбиции и корист. Те приемат
като лично поражение изборното
унижение и разделителните линии
в партията, както и загубата на
посоката - социалистическите по-
литики, традиции и  идентичност.
Те оцениха като  пагубна коалици-
ята с десните партии, обслужила
егото и интереси на лидерката и
нейното обкръжение за сметка на
лявата идея.

Нека Корнелия Нинова да ре-
шава по-тихо съдебните си драми
с бившия си първи зам., без да
ангажира цялата партия с този ми-
зерен сюжет на фона на изборния
крах. А Кирил Добрев, да си спом-
ни светлия пример на Николай
Добрев жертвал се за бъдещето
на партията. Защото, убеждаваше
ни той - социалистическата идея е
над всички нас, над личните ни
амбиции, а вътрешно партийните
да се решават вътре в нея - не на
мегдана…

Нинова е завършила право в
Алма Мартер. Лесно ще й бъде да
препрочете основите на правото,
където ключов принцип е подчи-
нението на законовите норми. На-
ред с това да прочете съдържа-
телно, и Устава на БСП, където ос-
новен принцип е другарството. Да
си спомни собствените думи, из-
ричани многократно: "…всички
трябва да сме равни пред Закона
- и бабата на село, и депутатът и
министърът".

Днес в смутното и кризисно
време на токсични разделения в
обществото трудно може да се със-
тави работещо и дълготрайно пра-
вителство. Действията на българ-
ските партии и политици доведоха
до ситуация, в която има само две
стабилни институции с дълъг хо-
ризонт и мандат - Президентство-
то и Прокуратурата. И с двете ли
БСП трябва да бъде във война за-
ради лични политически сметки и
временно оцеляване!?

БСП е на 131 години и е над-
живяла много индивидуални амби-
ции и властолюбие. И да да я има
още столетия, всеки социалист и
ляво мислещ човек трябва да на-
мери мястото си в нея, в т. ч и
Корнелия Нинова, която бе добър
и ярък парламентарист. Но лидерс-
кият й стил вече е вреден за БСП -
показаха го резултатите от четири
поредни избора! Колко унижения и
загуби още може да понесе сто-
летницата? И колко още липса на
силна и обединена Левица може
да понесе най-бедната страна в Ев-
ропа - България. Промяната в БСП
е назряла - за спасение и възраж-
дане на партията и за автентичната
социалистическа идея.

ни и от положителен пример.
Местната власт е положителни-
ят пример за работа в името на
гражданите", изтъкна в привет-
ствието си вицепрезидентът. Йо-
това благодари на организато-
ра на конкурса - националния
информационен сайт Kmeta.bg.,
за усилията и амбицията да по-
казва успехите на българските
общини, тъй като в публичното
пространство те не са достатъч-
но видими.

Вицепрезидентът удостои по-
бедителите в категориите "Кмет на
гражданите" и "Кмет на годината".

Кметовете на Мъглиж Душо
Гавазов (малка община), на Сан-
дански Атанас Стоянов (средна

община) и на Перник Станис-
лав Владимиров (голяма общи-
на) спечелиха големите награди
"Кмет на годината" 2022 в де-
сетото национално допитване на
сайта Kmeta.bg. От 15 до 30 сеп-
тември всички граждани с IP ад-
реси от България имаха право
да гласуват на платформата
Kmetnagodinata.bg за всички
кметове на общини в страната,
с изключение на двама - тези
на Вълчидол, област Варна, и
Разлог, област Благоевград, къ-
дето в момента управляват и.д.
кметове и предстоят частични
местни избори. Гласуването бе-
ше разделено за малка (до 20
000 жители), средна (от 20 до
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Ïðåçèäåíòúò: Óêðàéíà â ÍÀÒÎ åäâà ñëåä
èçðàáîòâàíåòî íà ÿñíè ïàðàìåòðè
çà ìèðíîòî óðåæäàíå íà êîíôëèêòà

От президентството
разпратиха съобщение на
държавния глава по повод
медийни интерпретации
на позицията му по повод
декларация на част от
държавните глави в ЕС по
повод евентуалното
членство на Украйна в
НАТО: "В отговор на
изпратени въпроси за
приетата от президентите
на някои страни от Цент-
рална и Източна Европа
декларация по отношение
на Украйна и нейното
членство в НАТО, към
която не се присъединиха
България и други страни
от региона, разпространя-
ваме следната позиция:

Държавният глава
Румен Радев не се присъ-
единява към пълния текст
на декларацията, приета
от някои държави в
Източна Европа, по
отношение на членството
на Украйна в НАТО.
Президентът Румен Радев
подкрепя останалите
позиции, съдържащи се в
документа.

България е част от
декларацията от срещата
на върха на НАТО в
Букурещ през 2008 г.

относно присъединяване
на Украйна в бъдеще, но
тази декларация е приета
в съвсем различна среда
на сигурност. Военните
действия на територията
на Украйна днес изискват
нейното членство в Алиан-
са да бъде обсъдено в
рамките на пълния състав
на Северноатлантическия
съвет и да не води към
риск от прякото въвлича-
не на страните от НАТО
във войната.

Решение за присъеди-
няване на Украйна към
НАТО трябва да бъде
взето едва след изработ-
ването на ясни параметри
за мирното уреждане на
конфликта между Русия и
Украйна, които да бъдат
приети и приложени и от
двете воюващи държави",
завършва позицията на
Румен Радев.

ЗЕМЯ напомня, че в
петък генералният секре-
тар на НАТО Йенс Стол-
тенберг попари желанията
на Володимир Зеленски,
като обяви невъзможност-
та Украйна да бъде прие-
та в Северноатлантичес-
кия алианс в момента.

НАТО не е част от

конфликта в Украйна,
заяви Столтенберг малко
след като украинското
ръководство подаде
молба за ускорено при-
съединяване към Алиан-
са. И припомни, че
решенията за разширява-
не на военния съюз се
вземат с единодушие от
всичките 30 страни-
членки.

След анексирането на
Луганск, Донецк, Херсон

Äúðæàâíèÿò ãëàâà íå ñå
ïðèñúåäèíÿâà êúì ïúëíèÿ òåêñò
íà äåêëàðàöèÿòà, ïðèåòà îò
íÿêîè äúðæàâè â Èçòî÷íà Åâðîïà,
óòî÷íèõà îò "Äîíäóêîâ" 2

Äåìîãðàôèÿòà?!
Един съветник постоянно на-

помнял с бележки на президента
Бил Клинтън с текст "Икономика-
та, глупчо!", че за хората най-важ-
ни са не геополитическите игри
на хиляди километри, а социал-
ното им положение, доходите, то-
ва да имат работа, накратко - ико-
номиката. Де да имаше във Ва-
шингтон, Берлин и Брюксел та-
кива съветници, за да не студу-
ваме тази зима заради тъпи уп-
равленски решения и арогантна
намеса в чужди дела и конфлик-
ти… Но и да имаше съветници,
които да напишат подобни бе-
лежчици и на нашите политици,
на които да пише "Демография-
та, глупаци!". Защото данните от
преброяването, станали публич-
ни в понеделник, са повече от
стряскащи - вече сме 6 милио-
на и половина при 9 милиона
само преди 1-2 поколения, тоест
- преди 30 години. Никой не го-
вори за съотношението на етно-
сите, защото може да се окаже,
че това българите да са малцин-
ство в собствената си държава


Íà òîçè äåí

Събития
 869 г. - В Константинопол е

открит Всехристиянски църковен
събор, който продължава до 28
февруари 870 г.
 1502 г. - Христофор Колумб

открива Коста Рика.
 1864 г. - Тропически цик-

лон разрушава почти напълно
индийския град Калкута, загиват
над 60 хил. души.
 1878 г. - Избухва Креснен-

ско-Разложкото въстание.
 1912 г. - Балканската вой-

на: Балканският съюз (България,
Сърбия, Гърция и Черна гора)
обявява война на Османската
империя, като отговор на нав-
лизането на турски войски в Чер-
на гора в края на септември.
 1962 г. - Състои се премие-

рата на Доктор Но - първият
филм от шпионската поредица
за британския таен агент Джеймс
Бонд.
 1985 г. - В София е открита

Национална галерия за чуждест-
ранно изкуство.
Родени
 1713 г. - Дени Дидро,  френ-

ски философ и енциклопедист
 1853 г. - Константин Стои-

лов, министър-председател на
България
 1902 г. - Рей Крок, основа-

тел на веригата "Макдоналдс"
 1920 г. - Мелитон Кантария,

съветски военен, който поставя
знамето на Червената армия над
Райхстага в Берлин
 1936 г. - Вацлав Хавел, ди-

сидент и президент на Чехия
 1957 г. - Георги Велинов,

български футболист
Починали
 1880 г. - Жак Офенбах,

френски композитор
 1955 г. - Елена Рьорих, рус-

ки философ
 2011 г. - Стив Джобс, аме-

рикански предприемач и изоб-
ретател

ÏðèÇÅÌßâàíå

не е далечна прокоба за след 50
години, а нещо, което чука на вра-
тата. Имаме средна за ЕС раждае-
мост, но смъртността ни е сред
най-високите в света - в послед-
ната година (и то далеч не само
заради пандемията) умират близо
три пъти повече българи, отколко-
то се раждат. Емигрирали са 350
000 човека в търсене на по-дос-
тоен живот и заплащане! Но не,
нашите политици се интересуват
не от спешни и реални демограф-
ски мерки (каквито например в Ун-
гария предприе Виктор Орбан), а
за коалиционни игри, взаимни над-
цаквания и постове и най-вече -
как да се харесат за потупване по
рамото от Големия атлантически
брат…

Нека си го кажем - бедността
е само една от причините да раж-
даме по-малко деца. България е
била в много по-тежки национал-
ни катастрофи, глад, граждански

войни и преврати, но семействата
са раждали деца и са давали мило
и драго да ги отгледат и изучат!
Проблемът не е и само в здравна-
та ни система, превърнала се от
грижа за Човека в търговия и лам-
тежи за доплащане.

Проблемът е преди всичко в
неолибералния капитализъм и чуж-
ди на нашия национален характер
модели за развитие, които ни нат-
ресоха с помощта на нашите
(без)родни елити в последните три
десетилетия, или шест петилетки,
в които усърдно преизпълнявахме
плана по разруха и демонтаж на
социалната държава. Смачкаха на-
ционалното ни самочувствие, вну-
шиха ни, че ние - държава на 1300
години, мачкала империи и спася-
вала Европа от варварски нашес-
твия, дала писменост на славяни-
те и създала Златен век и Рене-
санс много по-рано от Запада - за
нищо не ставаме и  трябва друг

отвън да дойде да ни "оправя" и
да ни налага "мониторинг". Вну-
шиха ни, че сме тъмни балкански
субекти - любима теза на англо-
саксонските идеолози като Чърчил,
който искаше нашата България да
е картофено поле и ни обвинява-
ше, че се посещаваме банят мно-
го рядко (а сега да види колко ще
се къпят тази има западноевро-
пейците!?)…

Не раждаме и защото ни вну-
шиха по американски либерален
тертип, че парите, печалбата, пот-
ребяването и имането на луксоз-
ни вещи е смисълът на живота и
покрай това изкривиха съзнание-
то ни, че децата са нещо помеж-
ду другото. Затова е в целия ЕС
(особено в развитите държави!)
раждаемостта е ниска, въпреки
целия им блясък и богатство. За-
това и на Европа елитите натре-
соха бежански потоци и мулти-
култи ненормалности. Опитват да

ни внушат колко модерно и нап-
редничаво е да си гей или джен-
дър, за третия и шестдесет и
третия пол, за родителите "1 и
2", и най-нагло пълнят с тази
гнусотия чистото съзнание на на-
шите деца. За сметка на това
вярата в Бог, в семейните цен-
ности, в националната идентич-
ност и традициите са обявени
за нещо вредно и направо опас-
но, което трябва да бъде заб-
ранено. Ето и затова на терито-
рията на Старата блудница Ев-
ропа скоро Мехмед ще е по-
често срещано име от Ханс, Жан
или Иван, както се казва в един
популярен виц…

Ето затова сме на този хал
и сме загубили ищаха да се бо-
рим за оцеляване и възвисява-
не на българската нация. Зато-
ва и изходите са два - реши-
телни, радикални социални мер-
ки, но и решителна смяна на
неолибералната и глобалистка
система. Много, много трудно
е, но е възможно!

Ä-ð Òåîôàí Ä-ð Òåîôàí Ä-ð Òåîôàí Ä-ð Òåîôàí Ä-ð Òåîôàí ÃÅÐÌÀÍÎÂÃÅÐÌÀÍÎÂÃÅÐÌÀÍÎÂÃÅÐÌÀÍÎÂÃÅÐÌÀÍÎÂ

и Запорожие от Русия,
украинският президент
поиска незабавно стра-
ната му да бъде приета в
Алианса по ускорена
процедура. Вместо това
обаче той получи отказ от
Столтенберг. "Сега сме
фокусирани върху оказва-
нето на подкрепа на
Украйна, за да й помогнем
в самоотбраната", каза
ръководителят на военно-
политическия блок.ç
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Âòîðè ñìå ïî ðúñò íà öåíèòå
íà ïðîèçâîäèòåë â ÅÑ çà àâãóñò

Цените на производи-
тел в промишлеността
през август, отнесено към
юли, са се повишили с 4,9
на сто в Европейския
съюз, както и с 5 на сто в
еврозоната. Това предс-
тавлява увеличение на
темповете им на нараст-
ване спрямо юли, когато
отново в месечно сравне-
ние, отчетоха съответно
увеличение с 3,7 на сто и
с 4 на сто, сочат най-
новите прогнозни данни
на европейската статисти-
ческа агенция Евростат.
През август в сравнение
със същия месец година
по-рано производствените
цени в ЕС са се повиши-
ли с 43 на сто, а тези в
еврозоната - с 43,3 на
сто.

В България цените на
производител в промишле-
ността през август са се
покачили с 12,5 на сто в
сравнение с юли. Това
представлява вторият най-
голям ръст на показателя
сред страните членки на
Съюза, като преди нас е
единствено Ирландия
(+28,4 на сто). През юли
цените на промишлените
производители бяха с 8 на
сто по-големи в сравнение
с юни.

Родните производстве-
ни цени през август тази
година спрямо август 2021
г. са регистрирали растеж,
възлизащ на 68,3 на сто -
третият най-голям сред
страните от ЕС, а по-
голяма стойност на пока-
зателя имат Ирландия

(+97,4 на сто) и Румъния
(+70,9 на сто). През юли
българските производстве-
ни цени са отчели ръст с
55,9 на сто спрямо същия
месец на миналата годи-
на.

Цените в еврозоната
се увеличават през август
спрямо юли с 11,8% в
енергетиката, с 0,8% при
нетрайните потребителски
стоки, с 0,4% при капита-
ловите стоки, с 0,3% при

Íàðàñòâàíåòî èì ó íàñ å ñ 12,5%
íà ìåñå÷íà è ñ 68,3% íà ãîäèøíà
áàçà, êàòî çà ñúþçà óâåëè÷åíèåòî
å ñúîòâåòíî 4,9% è 43 íà ñòî

Заради влошените пазарни ус-
ловия става все по-трудно да се
осигурят оставащите около 1,5
млрд. лв. държавен дълг до края
на годината, които са нужни за пок-
риване на падежите и бюджетния
дефицит. На поредния аукцион в
понеделник държавата преотвори
емисия държавни ценни книжа
(ДЦК) с оригинален матуритет от
10,5 години, деноминирана в ле-
ва, с падеж 27 юли 2026 г. Но на
проведения аукцион са били пла-
сирани ДЦК за 102,75 млн. лв. съв-
купна номинална стойност, вместо
търсените 200 млн. лева. Според
финансовото министерство сред-
нопретеглената годишна доходност
е в размер на 4,01%.

Причината за не изцяло успеш-
ната операция е слабият инвести-
торски интерес, като подадените по-
ръчки са били за едва 156 млн.
лв., което съответства на коефици-
ент на покритие от 0,78. Очевидно
финансовото министерство е реши-
ло да не удовлетвори част от по-
ръчките и да постигне по-приемли-
ва доходност, но въпреки това тя е
сравнително висока - 4,01%, което
е с 221 базисни точки над анало-
гичните германски федерални об-
лигации. "Резултатите от проведе-
ния аукцион отразяват силната во-
латилност на финансовите пазари
в Европа и в световен мащаб, про-
дължаващата ясно изразена тенден-
ция за покачване на цената на дъл-
говото финансиране и ограничени-
ята пред неговото осигуряване", по-
ясняват от ведомството.

Най-голямо количество ДЦК на
аукциона са придобили банките -
90,27%, следвани от застраховател-
ни дружества - 3,89%, пенсионни
фондове - 2,92%, гаранционните
фондове - 1,95% и други (0,97%).

Вероятно заради тези затруд-
нения Министерството на финан-
сите отменя публикувания в сре-
дата на септември емисионен ка-
лендар, като "ще продължи балан-
сираната си и гъвкава политика по
управление на държавния дълг,
имайки предвид пазарното състо-
яние както на вътрешния, така и
на международните капиталови па-
зари, съобразно необходимостта от
дългово финансиране".

Скъпото държавно финансира-
не не е проблем само за Бълга-
рия. Доходността по всички дър-
жавни облигации - от тези на САЩ
до германските, започна да се по-
вишава още от миналата година,
но силното ускорение се случи
през последните месеци заради об-
рата в лихвената политика на го-
лемите централни банки за агре-
сивно повишаване на лихвите. То-
ва, очаквано, се отразява и на раз-
ходите по дълговете. Допълнителен
натиск оказват икономическата не-
сигурност, войната в Украйна, а в
случая с България - нестабилната
политическа обстановка в страна-
та и неяснотата за това дали но-
вият парламент ще успее да излъ-
чи кабинет. Таванът на дълга, пред-
виден с актуализацията на бюдже-
та от лятото, е 10.3 млрд. лв.ç

Äúðæàâàòà âçå íîâ
äúëã çà 102,75
ìëí.ëâ. ïðè âèñîêà
ëèõâà îò 4,01 %

Áðþêñåë îäîáðè 1,6 ìëðä. åâðî çà
òðàíñïîðòíà èíôðàñòðóêòóðà ó íàñ
ни горива, ще подобрят качество-
то на пътната, железопътната и
морската инфраструктура и ще
допринесат за намаляване на
вредното въздействие на транс-
порта върху околната среда.

Сред планираните инвести-
ции е изграждане и модерниза-
ция на железопътни участъци по
коридора Ориент/Източно Сре-
диземноморие, включително же-
лезопътна връзка между Бълга-
рия и Северна Македония, как-
то и модернизация на железо-

дълготрайните потребител-
ски стоки и с 0,1% при
междинните стоки.

Общо за ЕС промишле-
ните цени на производи-
тел се увеличават с 11,9%
в енергийния сектор, с
0,9% при нетрайните
потребителски стоки, с
0,3% при капиталовите
стоки и дълготрайните
потребителски стоки и с
0,1% при междинните
стоки.ç

пътната линия София-Перник-
Радомир. Предвидено е и фи-
нансиране за изграждането на
магистралата Русе - Велико Тър-
ново.

 Ще бъде изградена и инф-
раструктура за алтернативни го-
рива по основните направления
на националната пътна мрежа.
Ще бъдат отпуснати средства за
развитие и разширяване на
морските пристанища за общес-
твен транспорт за извършване
на мултимодални операции, мо-

ЕС отпуска 1.61 милиарда ев-
ро, една от най-големите суми
за българските програми за
сближаване през този програ-
мен период, обявиха от предс-
тавителството на Европейската
комисия в България. Предвиде-
ните инвестиции ще насърчат из-
ползването на екологосъобразни
видове транспорт и алтернатив-

дернизиране и развитие на тер-
минали и пристанищни съоръ-
жения за комбиниран транс-
порт.

Една от основните задачи,
определени в програмата, е
навременното завършване на
TEN-T мрежата и цифровата
трансформация. Проектите, съ-
финансирани от ЕС по Програ-
мата "Транспортна свързаност",
ще допринесат и за постигане-
то на целите на Стратегията на
ЕС за региона на река Дунав.ç

Áúëãàðñêè ó÷åíè, ïàðòíüîðè ñ Êèòàé â
ñúâìåñòåí ïðîåêò çà êëèìàòè÷íèòå ïðîìåíè

Институтът по аграрна иконо-
мика към Селскостопанска ака-
демия, съвместно със Софийския
университет, Университета за на-
ционално и световно стопанство
и Аграрния университет в Плов-
див участват в проект, финанси-
ран от правителството на Шан-
хай (Комисията за наука и техно-
логии). От китайска страна участ-
ват учени от Шанхайския Жиао
Тонг Университет, съобщиха от Ин-
ститута по аграрна икономика. Во-
дещи български и китайски ико-
номисти и експерти ще се вклю-
чат в изпълнение на отделните ра-
ботни пакети на проекта. Инсти-
тутът по аграрна икономика е клю-
чов партньор и в създаването на
Китайско - българска съвместна
лаборатория за управление на
адаптацията на аграрните и селс-
ки екосистеми към климатичните
промени. Освен създаване на ла-

боратория и започване на съвмес-
тни изследвания по тематиката, се
планира и обучение на студенти,
докторанти и специалисти в Бъл-
гария и Китай.

Китайският партньор, Шанхай-
ският Жиа Тонг Университет - SJTU
е  сред топ университетите в Ки-
тай. На официалното откриване на
проекта, проведено на 30 септем-
ври т.г., присъстваха генералният
консул на България в Шанхай -
Владислав Спасов, председателят
на ССА проф. дн инж. Мартин Ба-
нов, заместник ректорите на SJTU,
СУ и АУ, зам.директорът на  коми-
сията за наука и технологии на
Шанхайското правителство, пър-
вият секретар (наука и техноло-
гии) на Китайското посолство в
София Хонгбо Гаи и други предс-
тавителни на академичната общ-
ност.

Китайските презентации на

проф.Шенгуан Че впечатлиха с
много детайлно изследване на па-
раметрите на очакваните клима-
тични промени и влиянията им,
илюстрирани с много графики и
изображения.

В презентацията си доц.д-р Бо-
жидар Иванов, директор на Инс-
титута по аграрна икономика -
ССА, направи анализ на преките
и косвени ефекти от Зелената
сделка върху климатичните про-
мени. Той припомни параметрите
на изискваните намаления с 20%
на минералните торове и 55 % -
на парниковите емисии, до 2030
г. и др. В момента страната ни е
на по-ниски нива от гледна точка
на използване на минералните то-
рове  и химичните предпазни
средства и ще ни е по-лесно при
достигане на изискваното ценово
равнище, е посочи Иванов. Пре-
зентацията му впечатли с очерта-

ните възможности, а също и с не-
избежните предизвикателства
пред селскостопанските произво-
дители, за да постигне ефектът в
дългосрочен план.

Проф. д-р Светла Янчева,
зам.- ректор  на Аграрен универ-
ситет Пловдив направи презента-
ция за въздействието на клима-
тичните промени като предизви-
кателства и перспективи за  сел-
ското стопанство и хранително-
вкусовата система. Тя акцентира
върху конкретните климатични да-
дености и възможности на  Плов-
дивския земеделски район в това
отношение.ç
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Специално издание, посветено на
110-годишнината от освобождението

на Пиринския крайХудожник Васил Маринов

Ïî ôðîíòîâåòå

íà Áàëêàíñêàòà âîéíà
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â Ìàêåäîíèÿ è Òðàêèÿ
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è ñàìîæåðòâà, â èìåòî

íà ïîðîáåíèòå áðàòÿ
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Ñëåä 516 ãîäèíè òóðñêî ðîáñòâî
èçãðÿ ñâîáîäàòà è íàä Ïèðèíà

Ñëåä 516 ãîäèíè òóðñêî ðîáñòâî
èçãðÿ ñâîáîäàòà è íàä Ïèðèíà
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Èñêîííèÿò ïàòðèîòèçúì ðîäè ñëàâíèòå
áúëãàðñêè ïîáåäè ïî ôðîíòîâåòå
íà Áàëêàíñêàòà âîéíà

Петър ХАДЖИЕВ

От есента на 1912 г. до про-
летта на 1913 г. България не сли-
заше от заглавията на големите
вестници и телеграфни агенции,
а имената на Лозенград, Бунархи-
сар, Люлебургас и Одрин достиг-
наха и до най-отдалеченото град-
че на американския континент.
Милиони хора се питаха как е
възможно този малък народ да
се опълчи срещу една империя,
пуснала петвековни корени на
Балканския полуостров? И не са-
мо да се опълчи, но и да я пос-
тави на колене, достигайки на 40
км от Цариград, и то за броени
месеци. "Малка България победи
Османската империя, защото от
деня на своето рождение тя се е
подготвяла, за да я сломи; защо-
то всичките й синове знаят, че
те се сражават, за да отмъстят
за петвековното робство и за ос-
вобождението на своите братя в
Македония и Тракия; защото вой-
ниците на тази страна имат вяра
в офицерите, които ги предвож-
дат с една сурова, но справедли-
ва и любяща твърдост, с една во-
енна наука, на която трябва да
се удивляват и най-старите ар-
мии; защото всичките началници
знаят, че каквито и да са жерт-
вите, каквито ще поискат от вой-
ниците си, последните отиват, за
да изпълнят получените запове-
ди, даже и отвъд границите на
човешките сили", ще каже Адолф
Месини пред в. "Дневник" от ап-
рил 1913 година. "Българските
войски отидоха от нивата и ко-
шарата, но се биха като герои. Те
и не искаха да знаят, че щикът е
излязъл от употреба, и се хвър-
ляха "на нож!" от 500 м далеч,
без да могат да ги удържат тех-
ните началници. Нищо не беше в
състояние да възпре неудържи-
мото им напредване", отбелязва
в своя дописка в. "Таймс" от 1912
г. А Уилям Максул ще напише във
в. "Дейли мейл": "Главният двига-
тел на победата е духът на наро-
да, който стои зад пушката".

Да, така е, българските по-
беди в Балканската война бяха
изковани благодарение на духа
на народа ни. След време наро-
допсихолозите ще напишат, че
българите победиха в тази вой-
на, защото бяха тръгнали не да
завоюват чужди територии, а за
да освободят поробените си бра-
тя, останали по волята на Вели-
ките сили след 1878 година от-
ново под турско владичество. И
в името на национално обедине-
ние и освобождение българинът
остави дом и семейство, облече
военния шинел и тръгна в атака,
защото знаеше, че зад себе си
има моралната подкрепа на лю-
бима, близки и роднини. "Мили

Преди 110 години народът и армията ни
удивиха света със своя героизъм и
саможертва, в името на поробените
братя в Македония и Тракия

На стр. 7

ми мъжо! - пише българска май-
ка на осем деца до своя съпруг
в Румъния. - Трябва да се явиш
веднага в полка, ще изгубиш са-
мо един ден да ни прегърнеш. Аз
ще се моля за тебе да не оста-
виш осем сирачета. Не се мъчи
да мислиш за тяхното бъдеще.
Ако се завърнеш, ще намериш
съпруга любяща, която ще се гор-
дее с тебе. Ако не се завърнеш,
знай, че твоята светла памет ще

щото за тях бе платена жестока
кървава цена.

Повече от век ни делят от
онези славни събития. И в това
сложно, динамично и противоре-
чиво политическо време не е ло-
шо да си припомним, че обеди-
нителната идея беше онази си-
ла, която ни донесе световна во-
енна слава. Тя сплоти народа ни
и остави на заден план полити-
ческите противоречия и проти-

През следващите дни Родоп-
ския отряд навлиза в Беломори-
ето. На 2 ноември са завзети
Сяр и Просечен, а малко по-къс-
но Ксанти, Драма и Кавала. Час-
ти от дясната колона на отряда
се придвижват към Солун, но не
успяват да достигнат града пре-
ди гръцките войски.

След излизането на българс-
ката войска на Бяло море, гене-
рал Стилян Ковачев е назначен
за командващ на новосформи-
раната ІV армия. Тя се дислоцира
срещу Галиполския полуостров.
Командваната войска от генера-
ла участва в боевете при Булаир
и Шаркьой. През юни 1913г. ген.
Ковачев е назначен за военен
министър в кабинета на Стоян
Данев, но поради напрегнатата
обстановека с назряващата
Междусъюзническа война оста-
ва на фронта да командва арми-
ята си, а в София го замества
ген. Кирил Ботьов. Поради несъг-
ласие с държавната политика е
снет от министерския пост и ко-
мандването на 4-та армия и е
изпратен в запас.

В Първата световна война ге-
нералът отново е мобилизиран, то-
зи път като началник на Главното
тилово управление на армията. На
6 май 1936 г. е произведен в
най-високото генералско звание
- генерал от пехотата.

Фамилията му е от три дъще-
ри - Теофана, Димитрина и Олга и
един син - Тодор. Много интересн
момент има, свързан с втората му
дъщеря. Тя е известна като Мити,
следвала е музика и литература в
Нюшател, Швейцария. Случва се
така, че през 1913 г. тя се запоз-
нава с майор Мустафа Кемал, кой-
то по това време е турски военен
аташе в София. Мургавият офи-
цер се влюбва до безумие в мла-
дата жена. Един божи ден той по-
исква ръката на Мити от нейния
баща, но генералът е непрекло-
нен, защото религиите не позво-
ляват този брак. През 1914 г. Мус-
тафа Кемал напуска София, но до
края на живота Мити Ковачева е
на сърцето му. Дали е истина или
не, но легендата гласи, че Ата-
тюрк, както го наричат по късно
турците, взема решението най-
важната църква за православието
- Св. София от действаща джамия
да се превърне в музей. Пак него-
ва е и заповедта да се разкрият
християнските стенописи и мозай-
ки. И всичко това е направено в
знак на почит към неговата бъл-
гарска любима и нейния неот-
стъпчив във вярата си баща.

Генералът от пехотата Стили-
ян Ковачев е роден през 1860 г.
в Ямбол в семейството на по-
томствения ковач Георги Кова-
чев. В биографията му е записа-
но, че едва на 16 години става
член на местния революционен
комитет в родния си град и отго-
ворник за тайната кореспонден-
ция. По време на Априлското въс-
тание е четник при Георги Дра-
жев и Иларион Драгостинов. Взе-
ма участие в сраженията в Сли-
венския балкан.

След освобождението на Бъл-
гария от турско робство постъп-
ва в първия курс на Военното
училище. Учи и в Николаевската
военно-инженерна академия в
Санкт Петербург. Участва в Сръб-
ско-българската война от 1885
година. Награден е с военен ор-
ден. "За храброст" IV степен. След
войната е назначен за Началник
канцелария на Министерството на
войната. През 1905 г. е произ-
веден в генерал-майор.

При обявяване на Балканс-
ката война Стилиян Ковачев по-
ема командването на Родопския
отряд, формиран от ІІ пехотна
Тракийска дивизия. Задачата на
отряда е да настъпи в Средните
и Западните Родопи и да достиг-
не до Западна Тракия, прекъс-
вайки железопътната линия Де-
деагач-Солун. Съпротивата на
противника е сломена за много
кратко време. В продължение на
22 дни отрядът води редица бо-
еве в полоса с широчина около
180 и дълбочина 220 километ-
ра, като разгромява значителна
част от турския Кърджалийски от-
ряд, част от Струмския корпус и
голям брой башибозук и взема
много трофеи. В резултат на те-
зи боеве е освободена значи-
телна част от Родопите.

Родопският отряд се включ-
ва във военните действия още в
деня на обявяването на войната
на 18 октомври (5 октомври стар
стил) 1912 година. На 22 ок-
томври частите навлизат в до-
лината на Места, а на 24 октом-
ври освобождават Разлог. Извес-
тно е с каква радост българско-
то население от Разложко и Нев-
рокопско посреща войските, ко-
мандвани от генерал Ковачев. При
пристигането на отряда в Банс-
ко, войводата Христо Чернопеев
рапортува на генерала и дава дар
на войската 10 000 хляба, при-
готвени от местното население.
Дълбоко развълнуван, генерал Ко-
вачев произнася думи, които и
днес се предават на поколения-
та: "Така може да се посрещат
само свои братя!".

ме придружава до гроба и че ще
намеря с какво да живея, за да
възпитам твоите синове и дъще-
ри, които ще бъдат деца на на-
роден герой." Тези кратки и прос-
ти редове най-добре характери-
зират онзи висш патриотизъм, на
който се опряха храбростта и ге-
роизмът на българския войник,
донесъл му неувяхваща и до днес
слава на победител в една спра-
ведлива, освободителна война. За
съжаление, тази война не можа
да реши проблемите около обе-
динението на българската нация.
Късогледата политика на тога-
вашните български управници,
манията на цар Фердинанд да
влезе с бяла каляска в Конс-
тантинопол и негативната роля
на Великите сили отрязаха живи
части от българската снага и ос-
тавиха рани, които и днес про-
дължават да кървят. А времето
доказа, че те никога няма да за-
раснат в народната памет, за-

воборства, които не бяха никак
малко в тези години. Така че ис-
торията ни е дала достатъчно
примери, които са актуални и
днес, защото разединението не
е носело никога добро за изст-
радалата ни страна.

„Така може
да се посрещат
само свои братя!“

На теснолинейната жп линия
Септември-Добринище след Бе-
лица има една малка гаричка. На
фасадата й е сложена табела,
на която пише "Генерал Кова-
чев". Две букви обаче са изче-
гъртани и истинският надпис е
"Генералъ Ковачевъ". Кой е този
човек и каква е заслугата му
към отечеството ни, та тази гара
в Пиринския край да носи него-
вото име? А този забележителен
наш военачалник има много ин-
тересна биография.

14 139 български опълченци от Македония и Одринско
воюваха за свободата

Прочутата картина
„На нож“ на
Ярослав Вешин
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14 139 български
опълченци от Македо-
ния и Одринско
воюваха за свободата

На 30 септември 1912 годи-
на в България е обявена обща
мобилизация. Започва трескава
подготовка за Балканската вой-
на. Десетки хиляди българи от
Македония и Одринско изпращат
молби до Военното министерст-
во да им бъде разрешено да
участват във войната срещу Тур-
ция. Надеждата за свобода зав-
ладява сърцата на поробените
българи.

Тъй като броят на добровол-
ците е много голям, на 6.Х.1912 г.
българското командване взема ре-
шение да се сформира Македоно-
Одринско опълчение, което да
участвува във войната. Съвремен-
ниците отбелязват в своите спо-
мени, че новината за създаването
на опълчението се посреща с ра-
дост от всички. Веднага в Бълга-
рия възникват много комитети в
по-големите градове, които се за-
емат с подготовката на добровол-
ците. По стара българска тради-
ция те се наричат опълченци, ка-
то по този начин се подчертава,
че те са наследници на опълчени-
ето, сформирано през Руско-тур-
ската освободителна война.

За командир на опълчението
е назначен запасният генерал Ни-
кола Генев, участник в боевете
на Шипка и Стара Загора, а за
началник-щаб - майор Петър Дър-
вингов. В София и провинцията
се създават 12 дружини, а впос-
ледствие още три, обособени на
принципа на месторождението на
опълченците. За много кратък пе-
риод командването решава въп-
росите с набавянето на екипи-
ровката, оръжието, боеприпаси-
те и командния състав, макар че
среща големи трудности. Опъл-
ченците заминават на фронта към
края на октомври 1912 г., къде-
то веднага се включват във во-
енните действия.

В продължение на малко по-
вече от една година (от 26 сеп-
тември 1912 до 1 октомври 1913
година), за времето, през което
съществува Македоно-одринското
опълчение, през него преминават
14 670 души, от които 14 139 са
се записали като българи. Преоб-
ладаващата част от тях - 11 470
души, са родом от Македония.
1215 са от Одринска Тракия, а
2512 - от свободната част на Бъл-
гария. В опълчението вземат учас-
тие и 531 чужденци. Най-много-
числена е групата на арменците,
която се състои от 275 души. Ка-
то доброволци от македоно-одрин-
ските дружини във войната участ-
ват и 82 руси, 68 румънци, 40
сърби, 21 австроунгарци, 12 чер-
ногорци, трима гърци, един алба-
нец, един англичанин, един ита-
лианец, един персиец.

От територията на днешния

Пирински край участвуват 1605
опълченци: от околиите Горноджу-
майска - 162, Неврокопска -
715, Разложка - 359, Мелнишка
- 240 и Петричка - 129.

Много са примерите за проя-
вен от тях героизъм в името на
свободата на поробеното отечес-
тво. Героизъм, заплатен с живо-
та и кръвта на близо 4000 души
убити, ранени и изчезнали опъл-
ченци.

Обикновените хора
даваха мило и драго,
даже и живота си,
за да я има България

В далечната вече 1986 г.,
малко след сватбата ми с Анка
Попова от Разложка Елешница, тя
ми показа невероятно красивото
свидетелство на нейния дядо Еф-
тим Иванов, който е взел участие
в Балканската война като добро-
волец в Македоно-одринско опъл-
чение. Интересни неща могат да
се прочетат от това свидетелст-

Разлог поскаха удостоверението
от сина на опълченеца - Христо
Попов, за да го сложат в музея
на Разложката казарма, която е
създадена непосредствено след
Балканската война. Преди да го
вземат, го щракнах с фотооапа-
рата, за да има все пак някакъв
белег, че дядото на Анка е бил
опълченец. След Десети ноември
1989 г. както много неща в стра-
ната ни казармата в Разлог бе
ликвидирана, а с нея и музеят.
Къде са откарани експонатите, не
знам, но този много важен доку-
мент за фамилията на опълчене-
ца Ефтим Иванов или както е по-
известен в Елешница като Ефтим
Попов, вече го няма. Остана само
снимката, която публикувам, за
да се знае, че обикновените хора
са давали мило и драго, даже и
живота си, за да я има България.

Още 11 опълченци от Елеш-
ница се записват доброволци, за
да се бият против турците в Бал-
канската война, която донесе
свободата на Пиринския край от
турското робство. Имената им са

неизвестно; Иван Т. Паланков,
2-ра рота на 5-а Одринска дру-
жина, 2.Х.1912 г.-10.VІІІ.1913 г.,
ранен, орден "За храброст" ІV сте-
пен; Костадин Г. Паньов,17-годи-
шен, работник, ІІІ отделение, че-
тата на Иван Вапцаров; Йордан
Решилков, 20-годишен, учиник, VІ
клас; 2-ра рота на 13-а Кукуш-
ка дружина, 3. І І І .1913 г.-
10.VІІ.1913 г.; Кръстю Т. Тошков,
25-годишен, работник, четата на
Иван Вапцаров; Христо Г. Чен-
ков, 3-та рота на 5-а Одринска
дружина, 21.VІ І .1913 г.-
10.VІІ.1913 г.

Битката при Разложка
Елешница остава като
една от най-драматич-
ните в историята на
Балканската война

През Балканската война Бъл-
гария мобилизира 350 000 ар-
мия със 720 оръдия и 38 ескад-
рона. Втора пехотна тракийска
дивизия (Родопски отряд) влиза
в състава на Българската армия.
Състои се от 9-и Пловдивски,
21-ви Средногорски, 27-и Чепин-
ски, 28-и Стремски, 39-и Солун-
ски и 40-и Беломорски пехотни
полкове. Задачата на отряда е
да освободи Средните и Запад-
ните Родопи и да осъществи нас-
тъпление към беломорието, като
по този начин прекъсне връзка-
та между западната и източната
турски армии. За командир на
Родопския отряд е назначен Ге-
нерал Стилиян Ковачев.

На 5 октомври 1912 г. 27-и
Чепински и 39-и Солунски полк
от трета Родопска бригада започ-
ват освободителна мисия, като
настъпват от района на Велинг-
рад в обща посока към Мехомия
(Разлог) и Неврокоп (Гоце Дел-
чев). От 39-и пехотен полк изп-
ращат на разузнаване група от
12 войници - доброволци, сред
които и Стефан Чернев. На 8 ок-
томври 1912 г. разузнавачите
достигат село Елешница в Раз-
ложката котловина. По същото
време там пристига и чета от
двадесетина бойци на Вътреш-
ната македоно-одринска револю-
ционна организация, изпратена от
войводата Христо Чернопеев,
имайки сведения, че изтеглящи-
ят се турски аскер ще нападне
селото. В редиците на четата е
и 20 годишният Константин По-
патанасов, родом от Елешница.
Войниците и четниците се под-
готвят за бой с ясното съзна-
ние, че трябва да спрат на вся-
ка цена турските войски, за да
не се допусне разграбването и
опожаряването на селото, докато
пристигнат главните български си-
ли, които се намират на 7 кило-
метра.

В утрото на 9 октомври
1912 г. турският Струмски кор-

пус под командването на Али На-
дир паша в състав, 14-а пехот-
на Низамска дивизия, 40-и Сер-
ски, 41-ви Неврокопски, 42-ри
Горноджумайски полкове с две
батареи и около 1500 души ба-
шибозук обкръжават Елешница.

Численото превъзходство на
врага е огромно и преминава в
настъпление. Заформя се нерав-
ностойна битка, в която се про-
явява смелостта и куража на не-
колцината храбреци, бранещи се-
лото така, както орелът брани
гнездото си. Ясно е, че отстъп-
ление няма да има, това е пос-
ледната заповед и клетва, която
всички свято изпълняват.

Отчаяние тъне в очите на бъл-
гарските войници, които знаят, че
се обричат на сигурна смърт. Въп-
реки това, те се бият геройски
до последно. Цели три часа отби-
ват атаките на Низамските взво-
дове, докато главната Българска
армия се придвижва все по-бли-
зо. Загива цялата група...

Не след дълго, дружините на
Родопския отряд навлизат в се-
верните покрайнини на Елешни-
ца. След вдигането на падналата
през нощта гъста мъгла се раз-
бира, че 39-и пехотен Солунски
полк се намира в тила на турс-
ките войски, настъпващи срещу
27-и пехотен Чепински полк. Ко-
мандирът на полка обаче не ор-
ганизира настъпление срещу про-
тивника, за да го унищожат съв-
местно. Само 1-ва пехотна дру-
жина настъпва към колиби Па-
латик и застрашава сериозно
фланга на турския 42-ри пехо-
тен полк. Артилерията на 27-и
пехотен полк се разгръща и на-
нася точен огън по противника.
С 6-те си дружини и 6 планински
батареи контраатакува и обръща
в бягство четирите турски дружи-
ни. Врагът е победен и отстъпва
безредно. Голяма част от тях се
оттеглят през Добринище към
Неврокоп, а останалите се раз-
пръскват из селата. Предават оръ-
жието си на местното население
и се обличат в цивилни дрехи, за
да се спасят. Пленено е едно пла-
нинско оръдие.

Кой изнесе тежестта
на войната?

В книгите, посветени на Бал-
канската война, има много инте-
ресни данни коя от воюващите
страни от Балканския съюз пое-
ма най-големия товар по време
на бойните действия. Този товар
ляга основно върху България. От
607 422 души, мобилизирани в
българската армия, непосредст-
вено участие във военните опе-
рации вземат 370 000 души. На
фронта от 291 000 мобилизира-
ни Сърбия изпраща 190 000, Гър-
ция от 175 000 души - 120 000,
и Черна гора - 30 000 души.
Още по интересни са следващи-
те данни. Българската войска в
боевете в Източна Тракия се би
против главните сили на турска-
та армия при съотношение 1:1,
докато сръбските, гръцките и чер-
ногорските войски на западния
фронт, главно в Македония, во-
юваха против Западната турска
армия при съотношение повече
от 3,5:1 в тяхна полза. Статис-
тиката от онова време показва,
че по население и земя съюзни-
ците бяха с над една четвърт
повече от България. За постига-
не целите на войната най-голям
принос също има нашата стра-
на. В нея тя загуби над 83 000
души, а останалите съюзници
загубиха общо 52 000 души: Сър-
бия - 31 000, Черна гора -
16 000, и Гърция - 5000.Изпращане на българските войници на фронта

Свидетелството на опълченеца Евтим Попов

во, което описва бойния път на
младия тогава доброволец, тръг-
нал да дава живота си за Бълга-
рия. В издаденото му свидетелс-
тво под № 2138 е описано, че
"опълченеца Ефтимъ Ивановъ от
с. Елешница, Разложка околия
постъпи доброволно в редовете
на Опълчението на 2 октомври
1912 г., бригада ІІ, дружина V, ро-
та ІІ, изпълнявал е длъжността
строеви редник. Участвал е в по-
ходите София, Саранбей, Люби-
мец, Мустафа Паша, Димотика,
Софле, Деде Агач, Мерхам, Узун
Кпрю, Малгара, Мраморно море,
ШарКьой, Кешан, Деде Агач, Гю-
мюрджина, Демир Хисар, Петрич,
Струмица, Щип, Кочани, София.
Участвал е в боевете против тур-
ците при Бедекли, Саранля, Деде
Агач, Мерхамли, Шар Кьой и про-
тив сърбите при Парадли, Паша-
джиково, Повиен. Награден е с
бронзов медал. Уволнен е на 10
август 1913 г. Настоящето му да-
ва право на всички права и зна-
кове установени за участвували-
те в Опълчението".

Свидителството е подписано
собственоръчно от Началника на
опълчението генерал-майор Генев,
от командира на бригадата пол-
ковник Пчеларов Андон, от ко-
мандира на дружината Атанасов
Сот., от Началник щаба от Гене-
ралния щаб майор Дървингов и
от адютанта на Опълчението ка-
питан Николов Вл.

Тази наистина впечатляващ
документ бе богато украсен с ли-
тографии, показващи моменти от
славната за страната ни Балкан-
ска война, която донесе освобож-
дението на Пиринския край от тур-
ско робство. Не се мина много
време и от военното поделение в

публикувани в книгата "Македо-
но-одринско опълчение 1912-
1913 г., личен състав по доку-
менти на дирекция "Централен
военен архив", издадена през
2007 г. от Главно управление на
архивите. Ето техните имена:

Георги Атанасов - 20-годишен,
2-ра рота на 6-а Охридска дру-
жина; Вангел Георгиев, 4-та рота
на 15-а Щипска дружина; Кръс-
тю Гьорчев Георгиев, 25-годишен,
земеделец, 2-ра рота на 13-а
Кукушкая дружина, 3.ІІІ.1913 г.-
28.VІ.1913 г., убит; Димитър Ива-
нов, 27-годишен, варджия, ІV от-
деление,1-ва рота на 13-а Ку-
кушка дружина, 29.ІХ.1912 г. -
неизвестно, Тодор Иванов, 21-го-
дишен, 2-ра рота на 5-а Одрин-
ска дружина, 2.Х.1912 г.-
10.VІІІ.1913 г., орден "За храб-
рост" ІV степен; Танчо А. Козло-
дулов (Козлудулов), 20-годишен,
дюлгерин,1-ва рота на 10-а При-
лепска дружина, 16.Х.1912 г. -
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Стоян ГЕРМАНОВ

Свободата за Пиринския
край е донесена от победо-
носния ход на 7-а Рилска ди-
визия, командувана от гене-
рал Г. Тодоров и Родопския
отряд с командир ген. Ст.
Ковачев. В това направле-
ние българските войски во-
диха редица сражения при
Горна Джумая (дн. Благоев-
град), Симитли, Крупник,
Кресненското дефиле, Елеш-
ница, Разложко, Сатовча,
Неврокопско и за 22 дни от
обявяването на войната дос-
тигнаха до Бяло море. Нав-
сякъде изходът от сражени-
ята се решаваше не от чис-
леното превъзходство на тур-
ците, а от високия боен дух
на българските войници и
многобройните доброволчес-
ки чети.

В деня на обявяване на
войната поделенията на 7-а
Рилска дивизия преминават
границата и действуват в три
посоки: - Горна Джумая (дн.
Благоевград), - Кресна -Ру-
пел - Солун; Пехчево - Бе-
рово - Петрич - Кукуш - Со-
лун; Царево село - Струми-
ца - Кочани - Дойран - Со-
лун.

Боят започва сутринта
рано на 5/18 октомври. Бъл-
гарските войски атакуват
противника южно от Бара-
ково. Турците са разбити и
отстъпват към Кресненско-
то дефиле. Същия ден, сле-
добед, части от III бригада
влизат в Г. Джумая. Приз-
нателното население на гра-
да веднага образува внуши-
телно шествие и при тържес-
твения звън на камбаните с
хляб и сол посреща своите
братя-освободители. Десетки
доброволци се записват да
участвуват в боевете нарав-
но с редовната войска.

Въпреки пресечената мес-
тност и лошите пътища нас-
тъплението продължава. В
тясно взаимодействие с Ро-
допския отряд частите на
7-а Рилска дивизия разби-
ват турския Струмски корпус,
който отбранява северната
част на Кресненското дефи-
ле. Голяма помощ оказват и
четите на Лефтеров и Хрис-
то Апостолов, а също и доб-
роволци от селата Крупник,
Брежани, Мечкул, Кресна,
Влахи.

Малобройният отряд на
Лефтеров преминава грани-
цата още в навечерието на
мобилизацията. След обявя-
ване на войната четата пре-
късва съобщителните линии
в Малешевско и Петричко.
Създава се и многобройна
местна милиция в района на
Селище, Елешница, Клису-

Áúëãàðñêèòå õðàáðåöè îò 7-à Ðèëñêà
äèâèçèÿ è Ðîäîïñêèÿ îòðÿä  äîíåñîõà
ñâîáîäàòà íà Ïèðèíñêèÿ êðàé
На 7 октомври 1912 година при стеклия се народ в църквата „Св. Троица“ в Банско
поетът П. К. Яворов произнася вълнуващо слово, което завършва с думите: „Долу
фесовете, свободни хора на свободно отечество!“

ра, Габрово, Логодаж, Ца-
рево село и други. Стотици
български патриоти се сти-
чат в четата на Лефтеров,
която наброява повече от
300 души. Много от тях ня-
мали никакво оръжие и оти-
вали с брадви, стари пищо-
ви и пушки. Желанието им
да се бият за свободата над-
делява над всичко.

На 20. Х./З. XI. една ро-
та от 50-и пехотен полк вли-
за в Св. Врач (дн. Сандан-
ски). Яне Сандански, който
действувал с доброволческа
чета в този район, веднага
назначил комисия, която ус-
тановила ред в Св. Врач и
околните селища. На след-
ващия ден била избрана и
общинска управа.

Части от 3-та бригада се
отправят към гр. Петрич.
Със започването на военни-
те действия в Петричко оби-
каля четата на капитан Па-
рапанов, която също прекъс-
ва съобщителните линии,

в град Солун. Сандански
уверил пратениците, че сер-
чани ще подкрепят българс-
ката армия и ще вземат дей-
но участие за освобожде-
нието на Македония. В
Мелник той свиква ново съ-
вещание, на което било ре-
шено ръководителите на
ВМОРО от Серския окръг да
преминат в нелегалност и да
започнат подготовка за бой-
ни действия срещу турците.

В писмото до тогаваш-
ния мелнишки войвода Ге-
орги Казепов, Сандански,
който вече преминал в не-
легалност, също говори, че
неговите другари са разпре-
делени по групи и пратени
на работа в различни посо-
ки. "...Зад границата приго-
товленията за война са трес-
кави, мнозина под началст-
вото на Занков, Чаков, Д.
Ляхов, Чавдаров, X. Васи-
лев са вътре в Турция. Те да-
же са разпределили окръга
на пунктове." Сандански

преминали в нелегалност. С
това те смятали да ги дър-
жат като заложници срещу
изненадващи действия на
Сандански в Мелник. Оба-
че при отстъплението си тур-
ците извършили едно жес-
токо злодеяние - избили 26
български патриоти, между
които и Манолис Кордопу-
лос - близък приятел и иде-
ен съмишленик на Сандан-
ски. След като научава за
опразването на гр. Мелник
и избиването на затворни-
ците, Сандански заедно с
всички доброволци потегля
от Пирин планина за Мел-
нишкия район. На 14/27.X.
начело на чета той влиза в
града. Благородството на то-
зи революционер ярко про-
личава, когато той се про-
тивопоставя решително на
искането на някои четници
- да се даде възмездие на
турците за извършените
убийства. "Ние идваме да ос-
вободим нашите земи, но не
и да мъстим на турците." За-
почва и непосредствена под-
готовка за посрещане на ре-
довните български войски.
Групи от мнобройната чета
на Сандански били изпра-
тени към Рупелското дефи-
ле, за да не дадат възмож-
ност на турците да се укре-
пят. Там вече действували
четите на Ал. Буйнов и Илия
Кърчовалията. Чети замина-
ли също към Свети Врач,
Хърско и Капатово. На 17/
30. X. 5-и конен Брезнишки
полк влиза в Мелник, пос-
рещнат тържествено от на-
селението. Изобщо българ-
ското население от Мелниш-
кия район оказва всестран-
на подкрепа на войниците с
продоволствие, а четите ор-
ганизират охраната на мос-
товете по средна Струма,
участвуват във военните дей-
ствия за завземане на Ру-
пелското дефиле и запазват
българското население от
погроми.

На територията на днеш-
ния Благоевградски окръг
Родопският отряд настъпва
в две колони: Батак - Дос-
пат - Неврокоп и Якоруда -
Белица - Разлог - Банско.

Срещу себе си родопчани
имат силен противник, кой-
то заема изгодни позиции в
планината. Рано сутринта в
деня на обявяване на вой-
ната предните части от 3-а
бригада помитат с точен ар-
тилерийски и пушечен огън
турските постове по грани-
цата и се насочват към Яко-
руда и Белица. На 9/22.X.
27-и пехотен полк води при
с. Елешница срещен бой с
редовни турски войски и ба-
шибозук. Българите действу-
ват смело, в резултат на ко-
ето селото е спасено от опо-
жаряване. В редиците на
противниковите войници
настъпва деморализация.
Турският гарнизон в Мехо-
мия (дн. Разлог) напуска
града и се оттегля през Пре-
дел.

Помощ на Родопския от-
ряд при водене на военните
действия оказват и четите,
действуващи в Разложко.

Преди започване на вой-
ната четата на Христо Чер-
нопеев извършва редица ак-
ции, събира ценни разузна-
вателни данни за противни-
ка и превзема гр. Банско.

Христо Чернопеев, кой-
то бе член на ЦК на ВМО-
РО, по време на мобилиза-
цията се изтегля в Пирин
планина. За кратко време че-
тата се увеличава от 20 на
80, а малко по-късно и до
300 души. Тук в Пирин са
още по-малките чети на
М. Чаков, Д. Лялов, Андон
Кьосето, Т. Кочерински,
Л. Топалов, П. К. Яворов и
др. Действията на сборната
чета спасяват от погром на-
селението в Разложката кот-
ловина. Защото, както пи-
ше в дневника си Чернопе-
ев, турците "напълниха зат-
ворите с българи, стреляха
къде кого срещнеха, грабе-
ха, безчестяха..."

Когато се обявява война-
та, Чернопеев нарежда да се
завардят пътищата между
Банско и Мехомия, откъде-
то се очаквало, че могат да
настъпят аскер и башибозук,
слизат в Банско, водят бой
с намиращите се там жан-
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чрез Казепов иска среща с
Буйнов, Т. Паница, Т. Серс-
ки "които да дойдат в Пи-
рин, за да се срещнем ние с
онези, които идат отгоре и
се споразумеем". Извърше-
на била и конкретна работа
по подготовка и организи-
ране на населението. До
всички селски ръководители
се изпращат писма за броя
на мобилизираните хора, по-
сочват се задачите на всяко
селище. Командуването на
7-а Рилска дивизия устано-
вява контакт със Сандански
за събиране "сведения за си-
лите на противника около
Петрич, Мелник, Демирхи-
сар, за да поддържа връзка
между нас и Родопския от-
ряд... да пази пътищата, ко-
ито слизат от Пирин." Турс-
ките власти в Мелник, сил-
но обезпокоени от извър-
шената подготовка, решили
да извършат арести на по-
известни дейци на органи-
зацията, които още не били

напада отделни турски час-
ти и военни обози. Със сме-
лите си действия четата де-
зорганизира турската адми-
нистративна власт в Петрич-
кия район. Начело на въо-
ръжен отряд, Парапанов
влиза в гр. Петрич. На дру-
гия ден пристига и войво-
дата М. Иванов, водейки със
себе си многобройна чета и
милиция. Градът е обявен за
свободен. Бива избран пър-
вият кмет и околийско уп-
равление.

По долината на Средна
Струма и Мелнишко четите
на Яне Сандански, Алексан-
дър Буйнов, Георги Казепов
и други поддържат духа на
населението, подготвят го за
самоотбрана, събират разуз-
навателни сведения, оръжие.

Още преди започване на
войната Яне Сандански на-
чело на дейците от Серския
революционен окръг и пред-
ставители на ВМРО в Бъл-
гария провеждат съвещание

Български войници пред конака в Разлог
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дарми и обявяват селището
за свободно. На помощ на
блокираните турци идват
около 300 души жандарме-
рия. Със смели контраатаки
четниците обръщат в бягст-
во противника, а съпроти-
вата на намиращите се в ко-
нака жандарми бива сломе-
на същия ден. Така четата
оказва не само отпор на тур-
ците, но и преминава към
създаване на свободни сели-
ща още преди да са стигна-
ли редовните войски. Банс-
ко е първото свободно сели-
ще в Пиринския край. Съз-
дава се общинска власт и се
изгражда реквизиционна ко-
мисия, която да събира хра-
ни, дрехи и др. Населението
приготвя 10 000 хляба, ме-
со и други продукти. На 7/
20.X.1912 година при стек-
лия се народ в църквата "Св.
Троица" поетът П. К. Яво-
ров произнася вълнуващо
слово за свободата, което за-
вършва с думите: "Долу фе-
совете, свободни хора на
свободно отечество!"

Във взаимодействие с
частите на Родопския отряд
четите водят сражение за ов-
ладяване на Мехомия. Тур-
ците са принудени да отстъ-
пят. Българското население
се завръща в града и на 11/
24.X. устройват тържестве-
но посрещане на бойците от
27-и Чепински полк. На доб-
лестните войници се подна-
сят подаръци, отрупват ги с
цветя. Мъже и жени падат
на колене пред българското
знаме, целуват оръжието.
Няколко дни след това ко-
мандирът на Родопския от-
ряд генерал Ст. Ковачев
пристига в Банско, посрещ-
нат от четниците и населе-
нието.

Другата колона от Родоп-
ския отряд настъпва към
Доспат-Сатовча. След като
завладяват турските постове,
дясната колона се отправя
по пътя към Сатовча, а ля-
вата след сражение при Ба-
рутин се насочва за село Ко-
чан. Кръвопролитно сраже-
ние се завързва северно от
село Сатовча, при връх Кос-
тадин, в което загива храб-
рият командир на челната
група - майор Топалов. Тур-
ците са разбити и безредно
отстъпват към Неврокоп.
Освободени са селата Жи-
жево, Криоул, Долен и дру-
ги. На 18.Х./31.X. части на

Родопския отряд навлизат в
гр. Неврокоп, посрещнати
тържествено от българското
население в града.

Военните действия про-
дължават стремително на юг
към Бяло море. Отрядът на
Христо Чернопеев, действу-
ващ като авангард на бъл-
гарската армия, настъпва
към Сер и Драма. В края на
октомври той влиза в Кава-
ла, аплодиран от българско-
то и гръцко население. До
идването на редовната вой-
ска в града е установена
българска власт. По същото
време Сандански с главни-
те сили напада гарнизона в
с. Църквище, Демирхисарс-
ко. В Демирхисар си дават
среща и четите на Буйнов,
Хаджиев и Казепов. Пове-
чето от четниците се снаб-
дили с коне и като кавале-
ристи влезли в гр. Солун,
посрещнати радостно от бъл-
гарското и гръцкото населе-
ние. И в това направление
четниците действували като
авангард на 7-а Рилска ди-
визия.

Обладана от високо съз-
нание за дълг пред родина-
та, достойна борба води и
обединената Костурска чета,
в която влизали бойните
групи на В. Чекеларов,
Иван Попов и Хр. Смиля-
нов. В тези тревожни дни
четата, отдалечена на десет-
ки километри пред редовна-
та българска армия, проя-

вява чудеса от героизъм. Тя
взема 16 пъти повече плен-
ници, отколкото нейния чис-
лен състав, помага на гръц-
ката армия. В тяхно лице
българското население в те-
зи краища поздравляваше
освободителната българска
армия. В различни краища
на Македония действували
още четите на П. Чаулев,
Д. Димитров, Г. Попхрис-
тов, М. Иванов, Хр. Цвет-
ков и други.

Всички чети блестящо
изпълняват своите задачи.
Те водят успешни партизан-
ски действия в тила на тур-
ската армия, унищожават
отделни нейни части, съби-
рат сведения, прекъсват съ-
общителни линии, закрилят
населението и са авангард
на българската армия. В бо-
ен поход четите преминават
тежки изпитания през Ро-
допите до Бяло море, пре-
минават през Македония от
Горна Джумая до Костур и
Шар планина. Навсякъде са
посрещнати от компактно-
то българско население.
Времето не може да заличи
подвига на тези скромни и
храбри мъже, защитници и
освободители, които първи
издигнаха българското зна-
ме в новоосвободените об-
ласти. Българите в Македо-
ния и Тракия единодушно
изразиха своето отношение
и желание да се влеят в
единната българска държа-
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ва. И колко голямо беше ра-
зочарованието и сред четни-
ците, и сред останалото на-
селение, когато започна ра-
зоръжаването им от гръц-
ката и сръбска армия. Тези,
които се биха за свободата
с оръжие в ръка, бяха при-
нудени да напуснат извою-
ваното, за да се ликвидира
всякаква национална и по-
литическа проява на бълга-
рите.

---
За българския народ Бал-

канската война може да се
разглежда като продължение
на Руско-турската война от
1877-1878 г. Целият народ
чувствуваше войната като
свое народно дело. Той изп-
ращаше своите синове да се
бият не за егоистичните це-
ли на буржоазията и монар-
ха, а за освобождението на
своите родни братя. Израз
на големия народен ентуси-
азъм по време на войната
са и действията на славно-
то Македоно-одринско опъл-
чение и многобройните доб-
роволчески чети, в които
влизаха бивши четници и
войводи, революционери и
доброволци от всички краи-
ща на родината. Македоно-
одринското опълчение и че-
тите оказаха огромна помощ
при разгрома на турската ар-
мия. В редица райони доб-
роволческите чети установи-
ха българска власт още преди
пристигането на редовната

българска армия и навсякъ-
де бяха посрещани с радост-
ните възгласи: "Да живее
България!" Като истински
български патриоти, живее-
щи с болките и страданията
на своя народ, те заедно с
българското население в Ма-
кедония и Одринско изрази-
ха националните си чувства
на принадлежност към бъл-
гарската нация.

Масовото патриотично
движение в подкрепа на бор-
бата на поробеното населе-
ние и националнооовободи-
телните цели на войната
създадоха благоприятна об-
становка за решаване на
нейния изход, за повдигане
моралния дух ла войници-
те. Българският войник по-
каза завидна издръжливос-
ти храброст, като за два ме-
сеца разби и обърна в па-
ническо бягство основните
сили на турската армия. По-
бедите на българската армия
са страници на героичната
борба на народа ни за на-
ционално освобождение и
обединение. Те доведоха до
възстановяване на прекъс-
натите духовни връзки на
българското население в Ма-
кедония и Тракия с незави-
сима България.

Но кратка бе радостта от
постигнатото обединение.
Последваха събития, които
разрушиха делото, спечеле-
но с толкова много кръв.
Между националистическите
и буржоазномонархически
правителства се появиха с
пълна сила всички по-ран-
шни противоречия, които да-
доха отражение върху наци-
оналното и политическо раз-
витие и поставиха пред мно-
го сериозни изпитания бал-
канските народи за един дъ-
лъг период. Балканите отно-
во се превръщаха в барутен
погреб.

От териториите в Маке-
дония и Одринско, населе-
ни с преобладаващо българ-
ско население, само бълга-
рите от Пиринския край се
сдобиха с тъй желаната от
тях национална свобода.

---
Из статия "Доброволчес-

кото движение и освобожде-
нието на Пиринския край-
1912 г.", публикувана в сбор-
ника  от статии, докумен-
ти, очерци и литературни
материали за Пиринския
край "Свобода и отечество",
Издателство на Отечестве-
ния фронт, С,1972.

Яне Сандански сред командването на 7-а Рилска дивизия

Õðîíèêà íà âîåííèòå äåéñòâèÿ 1912-1913
3/16.Х.-Турското правителство скъсва дипломатическите отно-

шения с България.
4/17.Х. - Турция обявява война на съюзниците.
5/18.Х. - България и Гърция обявяват война на Турция.
5/18.Х. -  Освободена  е Горна Джумая.
8/21.Х. - Овладян е Кърджали.
11/24.Х. - Части от ІІІ армия влизат в Лозенград.
17/30.Х. - Превзети са Люлебургас и Бунархисар. Българската

армия достига до Мраморно море, на 40 км от Цариград.
18/31.Х. - Освободени са Разлог и Неврокоп.
27.Х./9.ХІ. - VІІ Рилска дивизия влиза в Солун.
4,5/17,18VХІ.- Неуспешни атаки на Чаталджа.
7,8/20,21.ХІ. - Българските миноносци "Дръзки", "Летящи", "Сме-

ли" и "Строги" торпелират турския крайцер "Хамидие".
13/26.ІІІ. - Пада  "непревземаемата" крепост Одрин. Пленен е

турският гарнизон от 80 000 души и 524 оръдия. За първи път във
военната история българската армия извършва нощна атака срещу
силно укрепена крепост. Самолетът се използва като средство за
бомбардиране, а артилерията прилага огневи вал.

17/30.V. - В Сейнтджеймския дворец в Лондон е подписан мир-
ният договор между Турция и балканските държави.
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Петър ХАДЖИЕВ

Целият живот на Пейо
Яворов е белязан с обич и
преданост към Македония.
Историците ще кажат, че тя
се ражда още в юношеските
му години, дължи се както
на патриотичното възпита-
ние в неговото семейство,
така и на онова време на
национален кипеж, в центъ-
ра на който винаги е била
съдбата на Македония.

След като няколко годи-
ни работи за каузата на ре-
волюционната организация,
идва и денят, в който се
сбъдва мечтата му да облече
комитската униформа и с
оръжие в ръка да тръгне на
борба за свободата на мъ-
ченицата Македония. На 6
февруари 1902 г. Яворов се
записва в четата на Миха-
ил Чаков и през с. Богос-
лов, Кюстендилско, влиза в
Македония. В началото на
1903 г. поетът отново е чет-
ник, този път в четата на
Гоце Делчев, която на 6 яну-
ари 1903-та минава снежна
Рила и през Банско и Нев-
рокоп се отправя за Серс-
кия революционен окръг.
Тук, при поробените братя,
поетът започва да издава не-
легален хектографиран (хек-
тограф - ръчна машина за
вадене копия от ръкопис,
б.а.) вестник за нуждите на
революцията, който се каз-
ва "Свобода или смърт".

На 17 февруари двамата
бойни другари се разделят:
Яворов остава да списва вес-
тника, а Гоце продължава по
революционните пътеки на
Македония. Те повече не се
срещат, защото Гоце пада
убит на 4 май в сражение с
турците в с. Баница, Серс-
ко. В средата на май Яво-
ров се завръща в София за
подготовката на предстоящо-
то въстание. Десет дни по-
късно отново е с комитски
дрехи и пушка в ръка, този
път като четник на Яне Сан-
дански. След около два ме-
сеца, заради възникнало
между него и Сандански нап-
режение, напуска четата и
през Банско и Рилския ма-
настир се завръща в Бълга-
рия, броени дни преди из-
бухването на Илинденско-
Преображенското въстание.

За четвърти и последен
път Пейо Яворов влиза в по-
робена Македония по време
на Балканската война през
октомври 1912 г. Ден след
обявяването на мобилизаци-
ята той е назначен за вой-
вода. В архива на щаба на
Македоно-Одринското опъл-
чение е отбелязано: "Чета
№15, Пею Яворов с 10 пуш-
ки в Разложко и Неврокопс-
ко". На следващия ден пое-
тът се венчава с Лора Кара-

Четиримата
македонски
войводи започват
по време на
Балканската
война една от
най-невероятните
операции в
българската
военна история
с клетвата
„Ще победим
или ще умрем!“
и я завършват с
пълен успех, без
пушка да пукне

На стр. 11

Êàê ßâîðîâ, ×åðíîïååâ,

Âàïöàðîâ è ×àêîâ çàâçåõà

ïî ÷óäî 50-õèëÿäíà Êàâàëà

велова в Подуенската черк-
ва. "Не ми се искаше да ос-
тавя моят Пейо да замине,
без да сме венчани, струва-
ше ми се, че моето щастие
ще озари трудния му път и
че ний ще се разделим с пред-
чувствия за хубаво и щастие
во бъдеще - предчувствия, ко-
ито трябва да се осъщест-
вят...", пише Лора до сестра-
та на поета Екатерина.

След обявяването на вой-
ната четата на Яворов, за-
едно с четите на Христо Чер-
нопеев и Йонко Вапцаров,
в авангарда на българските
войски, освобождават градо-
вете Банско, Неврокоп, Дра-
ма. Малко известен обаче е

фактът, че войводата Яворов
участва в превземането и на
още един град по време на
войната - Кавала, проявя-
вайки заедно с другарите си
смайваща изобретателност и
смелост. Кои са участници в
тази невероятна по замисъ-
ла си операция?

Историците заслужено ще
отбележат, че главната фи-
гура в нея е Михаил Чаков,
който е най-опитен от всич-
ки. Участва както в Илинден-
ско-Преображенското въста-
ние, тъй и в най-голямата
следилинденска битка на
ВМОРО - "Епопеята на връх
Ножот" през юли 1907 г. На
23 април 1906 г. Михаил Ча-

ков заедно с Атанас Спасов
се връщат в с. Баница и из-
равят костите на убития през
1903 г. Гоце Делчев, като ги
оставят скрити под светия
престол на черквата.

Поетът Пейо Яворов е
интелектуалецът на групата.
Неговите познания по чуж-
ди езици допринасят изклю-
чително много за успеха на
безумната идея.

Йонко Вапцаров, баща
на знаменития български
поет Никола Вапцаров, се
включва във ВМОРО още в
първите години на нейното
основаване. След Илинден-
ско-Преображенското въста-
ние от 1903 г. е арестуван и
лежи в затвор в Солун.

Роденият в ловешкото се-
ло Дерманци през 1868 г.
Христо Чернопеев е бивш
офицер от българската вой-
ска с чин поручик. Участва
в аферата "Мис Стоун" през
1901 г. За спасяване на аме-
риканската мисионерка за
първи и последен път в сво-
ята история САЩ дават от-
куп от над 100 кг злато на
комитите!

На 25 октомври 1912 г.
край гр. Драма войводите
Й. Вапцаров, М. Чаков,
Хр. Чернопеев и П. Яворов
искат среща с генерал Сти-
лиян Ковачев, командир на
Родопския отряд. Предлагат
му с част от войските си той
да се придвижи на юг към
Бяло море и да превземе Ка-
вала. Генералът обаче отказ-
ва, защото преценява, че ак-
цията ще затрудни военни-
те му планове. Тогава Яво-
ров излага своята направо
фантастична идея как може
мирно да се превземе стра-
тегическият град край море-
то. Планът е четиримата
войводи да се представят за
преден отряд на настъпва-
щата към Кавала българска
войска, за нейни парламен-
тьори. Така в ранното утро
на 27 октомври 1912 г. вой-
водите, облечени в българс-
ки военни униформи, потег-
лят за беломорския град, за
да изпълнят този гениален
план да бъде овладян прис-
танищният град Кавала, без
да гръмне нито една пушка.
Водени от съдбоносното ре-
шение, от клетвата: Да по-
бедят или да умрат!

"На 27 октомври ние се
изправихме на височината,
която обхваща като в клещи
красивия град Кавала, прос-
нал снага на беломорския
бряг. Валеше проливен
дъжд. Смрачаваше се - пи-
ше в спомените си Михаил
Чаков. - Силният тропот на
буйните ни коне смути съня
на заспалите стражари. Те
наскачаха и изтичаха навън
с фенери в ръце, но на вра-
тата се спряха като замръз-

нали. Пред тях стояха чети-
рима български кавалерис-
ти, бодро яхнали силни ко-
не, с насочени към вратата
къси манлихерови пушки.
Тия кавалеристи бяха Пейо
Яворов, облечен в офицерс-
ки дрехи с капитански паго-
ни, Христо Чернопеев, Йон-
ко Вапцаров и Михаил Ча-
ков - тримата с подофицерс-
ки пагони. Малко по-късно
целият град знаеше, че са
пристигнали парламентьори
на българската войска, раз-
положена на бойни позиции
около града. Въпреки про-
ливния дъжд и страшните
светкавици улиците бързо се
изпълниха с народ."

Четиримата войводи оти-
ват в конака при гръцкия
владика и го молят и той да
предаде на турските власти,
че в града има български
парламентьори. Минава час,
но владиката не се връща
да даде отговор. По думите
на Чаков той изчаквал да
мине време с надеждата, че
в Кавала ще пристигнат
гръцки войски откъм Орфа-
но и Тасос, та те първи да
заемат града.

"Защо стоим в тоя гръц-
ки конак и чакаме напраз-
но? Ставайте да идем до по-
лицейския конак, па какво-
то ще да става! - предложи
Яворов - отбелязва по-ната-
тък в спомените си Чаков. -
Качихме се на втория етаж
в стаята на каймакамина.
При него бяха свикани град-
ските първенци - мюсюлма-
ни, и доста офицери от мес-
тния гарнизон. Когато вля-
зохме, като че ли електри-
чески ток премина през
всичките тия хора. Те треп-
наха и лицата им преблед-
няха. Настъпи мъртва ти-
шина. Без да се церемоним,
седнахме на един миндер, ед-
ва прикривайки силното си
вълнение. Всички бяха впе-
рили поглед в нас. Яворов
се обърна на турски към кай-
макамина:

- Господине, можем ли да
знаем с кого имаме честта
да говорим? Вие ли сте кай-
макам ефендито?

- Да - отговори с поклон
каймакаминът. Той беше
пребледнял като мъртвец.

- Ние, както ви е извест-

Яворов с четници в Кавала

Йонко Вапцаров
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но - продължи Яворов - сме
изпратени от българския ге-
нерал Ковачев, чиито войс-
ки са заели позиция в ска-
лите край града, да ви за-
питаме желаете ли да се пре-
дадете доброволно, или той
да заповяда бомбардиране-
то на града. Срокът за отго-
вор е до 12 часа в полунощ!"

Точно когато Яворов за-
вършва думите си, в стаята
запъхтян влиза австро-ун-
гарският консул Викс, бивш
търговец на тютюн и голям
приятел на турците. Той за-
явява, че е абсурдно един
град с петдесет хиляди жи-
тели, голям войскови гарни-
зон и толкова полиция да се
предаде на четирима души!
Яворов обаче го заплашва,
че отговорен за съдбата на
Кавала ще бъде консулът, ако
градът не се предаде мирно.
Това явно сплашва отново
турците.

"След като поговориха,
каймакаминът се изправи,
поклони се на Яворов, пос-
ле на мен и с висок, но тре-
перещ глас заяви:

- Господа, ние решихме!
Предаваме се доброволно,
предаваме и града! Вярваме
на думата на вашия паша
Ковачев, че не ще пострада
никой от мохамеданското на-
селение.

Каймакаминът отпаса ре-
волвера и сабята си и ги по-
даде на Яворов. Гледах и не
вярвах на очите си. Студ ме
обля и аз настръхнах. Пог-
леднах Яворов. Той държе-
ше в ръце предаденото му
оръжие и също беше наст-
ръхнал. Чернопеев и Вап-
цара гледаха като ударени в
главата. Явно беше, че на
никого от нас не се вярва-
ше това, което ставаше! Сън
ли бе, или действителност?!
Нашата фантастична аван-
тюра се увенчаваше с ус-
пех!", пише с възторг Ми-
хаил Чаков в спомените си.

След като четиримата
войводи поздравяват насъб-
ралите се стотици граждани
със свободата, веднага изп-
ращат двама конници до
Драма със следното съобще-
ние за генерал Ковачев: "Тая
вечер четирима македонски
войводи - Яворов, Чернопе-
ев, Вапцаров и Чаков, зав-
зехме по чудо петдесетхиляд-
на Кавала, без пушка да пук-
не. Войската и полицията се
предадоха доброволно. Очак-
ваме ви!"

Днес никъде в гръцките
учебници по история няма
да прочетете кой е освобо-
дил през 1912 г. от турско
робство Кавала. И в самия
град няма да видите знак,
който да бележи онзи паме-
тен ден, когато шепа бълга-
ри дръзват да се изправят
сами срещу голяма отлично
въоръжена сила, залагайки
главите си. По силата на Бу-
курещкия мирен договор от
1913 г. той е предаден в
гръцко владение. "Заслугата"
за това е на цар Фердинанд.
Обладан от манията да вле-
зе на бяла каляска в Цари-
град, той започва Междусъ-
юзническата война, която
донесе на България първа-
та национална катастрофа и
погребване на национални-
те идеали за обединение, в
името на които загинаха
стотици хиляди българи.

Мир на праха им и нека Бог
да ги прости!

Малцина обаче знаят, че
Яворов е първият кмет на ос-
вободения през есента на
1912 г. град Неврокоп. След
като на 18 октомври 1912 г.
части на Родопския отряд на
генерал Стилиян Ковачев и
четите на четиримата маке-
донски войводи влизат в Нев-
рокоп, около поета бързо се
събират много негови стари
бойни другари и съратници
от годините на революцион-
ните борби, за да обсъдят бъ-
дещето на този стар българ-
ски край. На другия ден на
заседание на местния рево-
люционен комитет Яворов
единодушно е избран за пръв
кмет на освободения град.

Пред големия поет и дра-
матург на дневен ред се из-
правят трудни проблеми - за
прочистване на Неврокоп от
останалите в него турски
войници, за изграждането на
местните органи за управ-
ление, за създаване на бол-
ница и започване на редов-
ни занятия в училището. На
този пост Яворов стои едва
пет дни, защото потегля с
четата си на юг, към Дра-
ма, където българите също
чакат да дойде свободата. Но
като кмет на Неврокоп, по
настояване на неговите жи-
тели, на 19 октомври той из-
праща писмо до премиера
Гешев, в което благодари на
българите от свободната ро-
дина за всичките жертви, ко-
ито те дават пред "олтара на
целокупното отечество за
възтържествуване на народ-
ния идеал".

В знак на почит и ува-
жение към първия кмет на
града през 40-те години на
миналия век в Неврокоп е
издигнат бюст на този изк-
лючителен българин. Абсо-
лютно същия бюст на пое-
та за първи път обаче е пос-
тавен в Борисовата гради-
на. Около създаването му
има много интересна исто-
рия. Тя е свързана с пла-
менното стихотворение "Ар-

менци", което Яворов напис-
ва в края на ХIХ век в за-
щита на арменския народ,
подложен на нечуван гено-
цид от турските националис-
ти и шовинисти.

В началото на трийсетте
години в България се създа-
ва арменски комитет, който
се заема със задачата да се
съберат волни пожертвува-
ния за въздигане паметник
на П. К. Яворов. За целта е
издаден и специален позив.
Устройва се голяма вечер, на
която прочувствена реч про-
изнася видният български
учен проф. д-р Асен Злата-
ров. В нея той казва, че Яво-
ров съвсем заслужено може
да се нарече не само син на
българския, но и на арменс-
кия народ, за когото напис-
ва прочувствени стихове.

С изработването на па-
метника се заема арменецът
Крикор Ахаронян. Любопит-
на биография има този ху-
дожник. Роден е в Тбилиси
и участва в революцията от

1917 г. През 1921 г. идва в
България, където завършва
Художествената академия.
Паметникът на Яворов, кой-
то създава, е тържествено от-
крит в София на 18 август
1935 г. Поетът революцио-
нер е изобразен в момент на
съзерцание и самовглъбе-
ност. Под бюста е поставен
и надпис: "От признателни-
те арменци".

Ахаронян живее в стра-
ната ни до 1946 г., след кое-
то заминава за родната Ар-
мения. Там развива активна
творческа дейност, става про-
фесор и получава званието
"Народен художник на
СССР". Интересно е да се
знае, че Крикор Ахаронян
създава след това още някол-
ко паметника на Яворов, по-
добни на този в София. Еди-
ният от тях е в Кюстендил, а
другите са поставени в гра-
дове на Пиринския край -
Благоевград, Петрич, Разлог
и Гоце Делчев, в знак на по-
чит към поетичното и рево-
люционно дело на Яворов.

След фантастичната аван-
тюра по превземането на Бе-
лия град, както по-късно ще
нарече Кавала писателят Ди-
митър Димов, в средата на
ноември 1912 г. Пейо Яво-

ров тръгва  за България, за-
щото четата му е изпълнила
поставената задача.

"Сега се движехме по об-
ратния път. От Кавала прис-
тигнахме в Драма, а оттам
потеглихме през Просечен и
се спуснахме в село Баница
- отбелзва в спомените си
неговият четник Георги Ве-
недиков, който го придружа-
ва до столицата. - Яворов
намери кмета, чийто баща
беше заклан от турците на
моста. Заедно с кмета оти-
дохме в черквата, където ед-
на бабичка пазеше черепа на
Гоце Делчев. Яворов пое
просълзен черепа от баба-
та, все го гледаше и каза:
"Ето широкото чело на Го-
це". Докато стояхме в черк-
вата, Яворов държеше чере-
па в ръце. От черквата оти-
дохме в уличката, където е
убит Гоце Делчев, положих-
ме кръста, който носехме още
от Кавала, и свещеникът
прочете молитва. Аз изстре-
лях една пачка патрони...

Войводата беше печален,
мълчеше, очите му потъм-
няха." На 25 ноември Яво-
ров се връща в София.

Още по-мрачен е поетът
войвода в началото на 1913
г., защото предчувства зада-
ващата се национална катас-
трофа. На 7 януари той из-
праща в Солун писмо до Да-
наил Крапчев, също участ-
ник в комитска чета, а по-
късно издател на в. "Зора":
"Македония отива. Сърби и
гърци завряха нечистите си
нокти в гърдите на Македо-
ния и разкъсват дробовете
й. Писах и на Тодор Алек-
сандров. Не е ли краен час
да се предприеме нещо? Где
е Матов, где е Доктора, где
са другите? Трябва да бъдеш
тук, в София, за да почувст-
вуваш всичкото безнадеждие
за бъдещето на нашето на-
ционално дело. Всичките ма-
кедонски планини, с гробо-
вете на толкова паднали бор-
ци, сякаш лежат на гърдите
ми и аз не мога да дишам".

Двадесетина години по-
късно във в. "Зора" Крапчев
ще отбележи: "Към края на
погрома с Яворова се срещ-
нахме на Черната скала. Той
беше по-черен от нея".

Участието на Яворов в
революционното движение
за освобождение на Маке-
дония се превръща в него-
ва жизнена съдба до края
на земните му дни. Умирай-
ки далеч от поробената ве-
че от сърбите Македония, в
завещанието си той ще по-
иска: "Да бъда погребан с
туристическата куртка, ша-
ечни панталони, с ботуши-
те и ако не се намери кас-
кета, някаква фуражка. Ако
не умрях в Македония, то
поне да умра тъй, както бях
приготвен за нея".

До последно не го напус-
ка чувството,че не е изпъл-
нил своя дълг към нейното
освобождение. На 16 октом-
ври 1914 г. Яворов слага край
на живота си, след като об-
ществените хули близо годи-
на го сочат като главен ви-
новник за смъртта на люби-
мата му Лора. Часове преди
да натисне спусъка на револ-
вера, той пише до своя ве-
рен приятел Тодор Александ-
ров: "Брате Тодоре! Прости
ме ти, нека ме простят и всич-
ки други, че изменям на Ма-
кедония. Аз умирам тук. Ка-
жи на Македония, когато
отидеш там, че нейният син
(аз се считам за неин) умря
в свободна България, увен-
чан с най-мръсна клевета. И
когато тя бъде свободна, не-
ка един другар дойде на гро-
ба ми и каже: "Поздрав от
нашата майка мъченица - тя
е вече щастлива!"

Четири дни по-късно в.
"Камбана" помества следно-
то съобщение: "Погребени-
ето на поета стана днес по
обед. За последен път ще
мине през столицата П. К.
Яворов, който от няколко ме-
сеца, слепец, се движеше ка-
то сянка между нас. Но той
пак ще остане да живее меж-
ду нас - чрез своите творе-
ния и чрез живия спомен на
своя бурен живот. Родом
чирпанец, Яворов стана ма-
кедонец. Яворов бе роден по-
ет, живя като борец и умря
като герой, сломен от жес-
токостта на нашето страш-
но време".

От стр. 10

Михаил Чаков

Христо Чернопеев
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Преди 110 години родното ми място Добринище смъква петвековните турски
окови, но няма паметен знак за благодарност от потомците на героите
Петър ХАДЖИЕВ

Години наред зрънце по зрън-
це събирам разпилените истори-
чески страници на родното ми
място Добринище. Папките бавно
набъбват и вярвам, че ще дойде
денят, когато ще мога да покажа
мястото на Добринище в родната
ни история с документалните фак-
ти на времето. Сума ти книги пре-
рових, докато намеря данни кога
родното ми село се освобождава
от оковите на турското робство,
за да заживее в свободна Бълга-
рия. Много ме вълнуваше тази да-
та и то години наред. От баба си
Рада и моят дядо Пене или Пе-
тър, на когото съм кръстен, съм
чувал бегли спомени за Балканс-
ката война, когато победоносна-
та българска армия тръгва в боен
поход по река Места, за да разг-
роми турския противник. Казва-
ха,че това станало през есента
на 1912 г., но кога точно и те не
знаеха. На баба все в устатата й
бе страшното робство, а дядо су-
чеше мустак, какъвто нямаше, за
да покаже колко напети са били
българските войници. Но това бя-
ха само приказки, които са ми
направили впечатление в учени-
ческите години.

Вече в Христова възраст по
рафтовете на военните библио-
теки преди повече от четвърт век
намерих книгата "Войната между
България и Турция 1912-1913 г.",
т. ІV, издаден през 1935 г. от
Министерството на войната, щаб
на армията-военно-историческа
комисия. Глава ІІ на историчес-
кия труд е посветена на настъп-
лението на Родопския отряд по
време на войната. Няколко стра-
ници са посветени на боя при с.
Елешница на 9 октомври 1912 г.
ст. стил, който е решаващ за ос-
вобождаването и на останалите
населени места в Разложко, сред
които е и родното ми място Доб-
ринище. На стр. 41 пише: "Турци-
те беха разбити напълно. Част от
тях отстъпиха през Добронище (та-
ка е изписано Добринище в кни-
гата) за Неврокоп. Повечето вой-
ници се пръснаха по своите род-
ни села, предадоха оръжието на
съселяните си християни и се об-
лекоха в гражданско облекло. За-
губите на българите в боя при
Елешница бяха: 10 убити, 9 ра-
нени и 4 в неизвестност (от за-
губите на българите 5 убити и 3 в
неизвестност са от 9/39 рота, ко-
ято през нощта спаси Елешница
от турците, които беха започнали
да колят българите). Загубите на
турците не са известни - на бой-
ното поле бяха намерени 73 уби-
ти и 28 ранени. Българите взеха
трофеи: 2 планински нескорост-
релни оръдия, 19 ракли със сна-
ряди за скорострелни планински
оръдия, много вещи от военното
снаражение и плениха: 1 офицер
и 4 войника.

На следващата страница е от-
белязано: "Към 3 ч. сл. пл. (10
октомври), след като беха взети
достатъчно мерки против Баня, ко-
мандирът на бригадата (3-та бри-
гада от Родопския отряд) разпо-
реди: командирът на 27-и полк с
2-а и 10-а роти и 3/3 с.с. полско
артилер. отделение да настъпи от
позицията западно от Места за
Разлог (Мехомия); към него да се
присъедини и 2/27 дружина; 1/27
и 4/27 дружина да заеме Бабина
Глава, а 39-и полк да мине Места
и да заеме Добронище и Банско...

Командирът на 39-и полк остави
3-а дружина при Елешница и с
останалите три дружини и две пла-
нински батареи мина р. Места при
устието на р. Ваджи дол. След то-
ва командирът на полка изпрати
два резузнавателни отряда от по
две роти и две оръдия за Добро-
нище и за Банско, със задача да
отрежат пътя за отстъплението на
турците, които беха в Мехомия. Но
турските войници и башибозук от
селото Баня, които беха заели в.Ба-
бина Глава откриха огън и спреха
движението. Взети беха мерки за
очистване височината; влезе в
действие даже и артилерията. Към
4 ч. сл. пл. 2/27 дружина зае
Бабина Глава и заплаши тила на
помаците в Баня. Те към 5 ч. сл.
пл. беха принудени да напуснат и
окрайнините на селото и се приб-

раха и барикадираха в най-здра-
вите къщи, където продължиха да
се бранят отчаяно. След като по-
маците се оттеглиха от в.Бабина
Глава, полкът продължи настъпле-
нието и вечерта зае Банско с
4-та дружина, а Добронище -
1-ва и 2-ра дружина и двете ба-
тареи. В Банско 4-та дружина за-
вари четата на Чернопеев."

В книгата се дават и данни
за българската войска, донесла
свободата на Разложко. Коман-
дир на 3-та бригада е бил полк.
о.з. Митов Георги, а началник на
Щаба на бригадата - кап. Христо
Нерезов.

И други автори споменават, че
в Добринище първи преди 39 полк
влизат войниците на 27 Чепинс-
ки полк. През 1957 г. в книгата
си за Иван Козарев Георги Джо-
джов пише: "Октомври е навъсен.
Седмица вече ситен като роса
дъжд ръми от запушеното небе.
Над Разложката котловина е лег-
нала сива мъгла. От Пирина, по
разкаляните и изровени от дъж-
довете пътища се спуска народ.
С коли, каруци, пеша, с цедилки
и вързопи на гърба бавно прииж-
дат към селото. От всички страни
се чува лай на кучета, блеене на
овце, мучене на крави. От някол-
ко дни се води Балканската вой-
на. Довчерашните господари на
тоя край - турците, се бяха гот-
вили да изколят всичко, та досе-
га хората се криеха из планина-
та. Днес вече можеха да се за-
върнат по домовете си.

В Добринище са влезли вой-
ници от 27 Чепински полк. Вместо
населението да посреща войници-
те- освободители, то войниците са
излезли край селото и посрещат
избягалия народ. По измъчените и
бледи лица на селяните се чете
радост. Макар и измокрени до кос-
ти, те се застояват по улиците и
се любуват на българските войни-
ци. Никой не бърза да се прибере
в къщи." И Методи Липев в книга-
та си "Добринища през вековете",

С., 2002 г. свидителства, че осво-
бождението на Добринище е дело
на 27 Чепински полк. Той цитира
думи на очевидеца Войно Сака-
рев, който казва: "27-и Чепински
полк посрещнахме на площада
Юрото. Генерал Ковачев държа реч
и призова населението да не на-
пада беззащитните турци. За на-
ша изненада чорбаджиите Никола
и Пенко Бозови и декласираният
тип Маминото, под влияние на
Йонко Вапцаря, бяха опожарили
къщите им". "Когато дойде 27-и
Чепински полк, бяхме на Кафери-
новата плевня в м. "Еловец", сви-
детелства пък Георги Попалексов.
Така на 23 октомври 1912 г. Доб-
ринище получава жадуваната сво-
бода. От тогава изминаха само 110
години!

За народа ни Балканската вой-

на бе естествено продължение на
Руско-турската освободителна вой-
на от 1877 - 1878 година. Бълга-
рите считаха тази война като свое
народно дело и затова изпращаха
с хора и песни своите синове да
се бият за свобободата на поро-
бените им братя в Македония и
Одринско. Израз на големия наро-
ен интусиазъм по време на война-
та са и действията на славното
Македоно-одринско опълчение и
многобройните доброволчески че-
ти, в които влизаха бивши четни-
ци и войводи, революционери и
доброволци от всички краища на
родината. Македоно-одринското
опълчение и четите оказаха ог-
ромна помощ при разгрома на тур-
ската армия. В редица райони доб-
роволческите чети установиха бъл-
гарска власт още преди пристига-
нето на редовната българска ар-
мия и навсякъде бяха посрещани
с радостните възгласи: "Да живее
България!" Като истински българ-
ски патриоти, живеещи с болките
и страданията на своя народ, те
заедно с българското население в
Македония и Одринско изразиха
националните си чувства на при-
надлежност към българската на-
ция. От Пиринския край в опълче-
нието се записват 1605 души, като
359 от тях са от Разложко.Обща-
та численост на опълчението при
потеглянето за фронта е била
14 670 души, от които от Маке-
дония - 10 255, от Одринско и
Беломорието 1215, от свободните
части на България - 2512 и 351
са чужденци - руснаци, арменци,
румънци и др. И затова човек не
може да не изпитва законна гор-
дост от факта, че и родолюбци от
родното ми Добринище влизат в
Македоно-одринското опълчение,
за да се бият за свободата на
поробена Македония и Одринско.
Имената им са записани в регист-
рите на военните архиви, които бяха
труднодостъпни и затова са малко
известни. През 2007 г. от печат
излезе книгата "Македоно-одрин-

ско опълчение 1912-1913 г. Ли-
чен състав по документи на ди-
рекция "Централен военен архив".
В нея са публикувани и имената
на опълченците от Добринище, или
Добринища, както се е казвало
селото ни в онези времена. Опъл-
ченската униформа обличат и тръг-
ват да се бият за свободата след-
ните достойни мъже: "Димитър Ат.
Ангелов, 37-годишен, работник, ІV
отделение, от четата на Иван Вап-
царов; Димитър Атанасов Антов, 20-
годишен, земеделец, ІІІ отделение;
Илия Атанасов, 35-годишен; Кос-
тадин Атанасов Мусколиев, 36-го-
дишен, работник, ІV отделение, че-
тата на Иван Вапцаров; Стоян Вел-
ков, 30-годишен, земеделец, нег-
рамотен; Петър Ив. Власев, 26-
годишен, земеделец, ІІІ отделение,
четата на Иван Вапцаров; Апостол
Георгиев, 26-годишен, земеделец;
Мито Георгиев, 33-годишен; Нико-
ла Георгиев,19 годишен, водени-
чар; Георге Н. Дамянов, 47-годи-
шен, земеделец, ІV отделение, че-
тата на Иван Вапцаров; Лазар Ге-
оргиев Дреманов, 23-годишен, зе-
меделец, четата на кап. Парапа-
нов; Лазар Г. Дръменов, 22-годи-
шен, работник, четата на Иван Вап-
царов; Никола Иванов, 25-годишен,
работник, ІV отделение; Георги Иг-
натов, 18-годишен, работник, ІІІ от-
деление; Иван Игнатов, 23-годи-
шен, работник, ІІІ отделение; Геор-
ги Костадинов, 20-годишен, земе-
делец; Димитър Костадинов, 20-
годишен; Иван Коцев, 18-годишен;
Георги Павлов Лазаров; Никола Г.
Мацин, 20-годишен, работник, ІV
отделение, четата на Иван Вапца-
ров; Иван Ат. Мусколиев, 38-годи-
шен, работник, ІV отделение, чета-
та на Иван Вапцаров; Иван Нико-
лов; Коста Николов, 33-годишен;
Спас Николов, 21 годишен, земе-
делец, неграмотен; Георге Л. Пан-
чов, 28-годишен, работник, чета-
та на Иван Вапцаров; Благо Пет-
ров, 24-годишен; Благой Петров,
20-годишен, земеделец, ІV отде-
ление; Иван К. Пумпалов, 36-го-
дишен, работник, ІІІ отделение, че-
тата на Иван Вапцаров; Апостол Г.
Тонин, 26-годишен, работник, ІV от-
деление, четата на Иван Вапца-
ров; Иван П. Топузов, 42-годишен;
Коста Петров Топузов, 23-годишен;
Мануил Георгиев Топузов; Михал Г.
Топузов, 26-годишен, работник, ІV
отделение, четата на Иван Вапца-
ров; Георги Тошев, 18-годишен; Ге-
орги С. Юруков, 27-годишен, мле-
кар, ІІІ отделение." Това са имена-
та на жителите на Добринище, да-
ли своя принос за свободата не
само на родното им място, но и на
поробена Македония и Одринско.
В архивите е записано и кои от
тях са отличени са проявена храб-
рост. Иван Игнатов от 1-ва рота
на 10-а Прилепска дружина е наг-
раден с кръст "За храброст", Ма-
нуил Георгиев Топузов от 1-ва ро-
та на 15-а Щипска дружина съ-
що получава кръст "За храброст",
както и Георги С. Юруков от 1-ва
рота на 10-а Прилепска дружина
слага на гърдите си кръст "За
храборст", ІV степен. От опълчен-
ците загива на 9.VІІ.1913 г. Апос-
тол Георгиев от 1-ва рота на 13-
а Кукушка дружина, а ранени са
опълченците Георги Игнатов от
1-ва рота на 10-а Прилепска дру-
жина - 18.VІ.1913 г. и Благо Пет-
ров от 2-ра рота на 5-а Одринска
дружина - 10.VІІІ.1913 г.

Държавният архив пази име-
ната и на убитите и починали жи-
тели от Добринище по фронтове-

те на Балканските войни 1912-
1913 г. Документирано е, че ред-
ник Апостол Георгиев загива край
гр. Кочани, където е и погребан.
Редник Георги Лазаров Цинцаров
от 68.пех. полк е убит на 19 юни
1913 г. край Кукуш. На 18 юни
1913 г. на връх Султан тепе е
убит редник Димитър Ергин от
68.пех. полк. Редник Иван Коста-
динов от 70 пех.полк, 7-ма рота
е убит на 14 юли 1913 г. в Гор-
ноджумайско. Редник Иван Кос-
тадинов Алачев от 70.пех.полк за-
гива на в Попова глава, Трънско
на 25 юни 1913 г. В гр. Горна
Джумая на 21 юни 1913 г. умира
редник Иван Николов Мунин от
интендантска част. Пак в Горна
Джумая намира на 21 юни 1913
г. смъртта си и редник Коста За-
варков. На същия ден умира пак
в Горна Джумая и редник Коце
Заваринов Минев от интендантс-
ка час. Редник Никола Иванов Ка-
раджов от 68.пех.полк умира на
12 юни 1913 г. в гр. Кукуш. В
Горноджумайско на 27 юни 1913
г. умира редник Петър Костади-
нов от 70.пех.полк, 2-ра рота. В
град Ангиста, Драмска околия на
26 април 1913 г. почива редник
Петър К. Дамянов от 68.пех.полк,
10-а рота. В Крива ливада на 27
март 1913 г. намира смъртта си
и редник Петър Николов Бачев.
За голямо съжаление днес в род-
ното им място Добринище няма
никакъв паметен знак на загина-
лите герои, нито на македоно-од-
ринските опълченци, нито пък
знак, който да бележи, че на 23
октомври 1912 г. идва свободата
за добринищани след омразно пет-
вековно турско робство. Тези не-
ща за местната власт нямат ни-
какво значение. Виж в Банско об-
щината направи много хубав па-
метник, за да се знае и помни
денят на освобождението. Градът
избра този ден и за свой праз-
ник, докато родното ми Добрини-
ще отбелязва 22 септември, който
е национален празник. И за ос-
таналите населени места в Раз-
ложко празници са денят на ос-
вобождението им от турско робс-
тво. В далечната 1933 година оба-
че се намират признателни по-
томци, които близо до река Мес-
та, на една височина въздигат ци-
ментова пирамида, на която сла-
гат следния надпис: "Гробъ на нез-
найния воинъ. Умре за България.
От трудоваците и добринищани,
1933 г." А тези кратки истори-
чески бележки са написани в
знак на признателност към само-
жертвеното дело на моите съсе-
ляни, дали живот и младост, за
да я има България. За съжаление
от териториите в Македония и Од-
ринско, населени с преобладава-
що българко население, само бъл-
гарите от Пиринския край се сдо-
биха с тъй желаната от тях наци-
онална свобода.

Специалното издание,
посветено на 110-годишни-
ната от освобождението

на Пиринския край
от турско робство подготви

Петър ХАДЖИЕВ

Опълченци от Добринище

Гробът на Незнайния воин
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"АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА" ЕАД
С адрес: гр. София, бул. Никола Й. Вапцаров" №51 Б
на основание чл. 91, ал.1 от КТ и във връзка с чл.107 и

чл.89 от Закона за лечебните заведения обявява конкурс за:
Началник на Отделение по офталмология
Началник на Отделение по гастроентерология
Началник на Отделение по нефрология
Началник на Отделение по пластично-възстановителна

и естетична хирургия
Началник на Отделение по интензивни и реанимацион-

ни дейности в областта на кардиохирургията
ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:
⁄ Лице с висше медицинско образование и призната спе-

циалност по дейността на съответното отделение;
⁄ 5 години трудов стаж по специалността.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:
⁄ Стратегия за развитие до 10 страници (подава се в

запечатан плик към всички документи);
⁄ Заявление за участие в свободен текст;
⁄ Автобиография;
⁄ Ксерокопие на документи за завършено висше меди-

цинско образование, свидетелство за призната специалност,
диплома за призната научна степен (ако притежават такава),
свидетелства, сертификати;
⁄ Препис-извлечение от трудова книжка;
⁄ Актуално свидетелство за съдимост;
⁄ Актуално удостоверение за членство в Български Ле-

карски Съюз.
Началник на Клиника по ортопедия и травматология
Началник на Клиника по медицинска онкология
Началник на Клиника по неврология и медицина на съня
Началник на Клиника по неврохирургия

Началник на Клиника по съдова хирургия
Началник на Клиника по акушерство и гинекология
Началник на Клиника по кардиология
ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:
⁄ Хабилитирано лице с висше медицинско образование и

призната специалност по дейността на съответната клиника;
⁄ 5 години трудов стаж по специалността.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:
⁄ Стратегия за развитие  до 10 страници (подава се в

запечатан плик към всички документи);
⁄ Заявление за участие в свободен текст;
⁄ Автобиография;
⁄ Ксерокопие на документи за завършено висше меди-

цинско образование, свидетелство за призната специалност,
диплома за призната научна степен и научно звание (хабили-
тация), свидетелства, сертификати;
⁄ Препис-извлечение от трудова книжка;
⁄ Актуално свидетелство за съдимост;
⁄ Актуално удостоверение за членство в Български Ле-

карски Съюз.
Конкурсите ще се проведат на два етапа:
1.1. Проверка на документите за съответствие с обявените

изисквания;
1.2. Събеседване с одобрените кандидати и защита на стра-

тегията за развитие.
Документите и разработката се подават лично в отдел "Чо-

вешки ресурси", в непрозрачен плик, на посочения по-долу
адрес:
⁄ "Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда" ЕАД, гр. Со-

фия, бул. "Никола Вапцаров" №51 Б, Отдел "Човешки ресур-
си" в 30 (тридесет) - дневен срок от публикуването на обява-
та във всекидневник. Телефон за връзка 02/403 - 4229.

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за датата на
провеждането на втори етап на конкурсите.

ОБЯВА
ЗКПУ "Детелина" с ЕИК 000749487, обявява, че на 12.10.2022г. от 13.00 часа ще се

проведе търг с тайно наддаване за  Поземлен имот с идентификатор 52012.1.126, находящ се
в землището на с. Нови хан, община Елин Пелин, област Софийска,  заедно с построената в
него сграда.

Тръжни документи на стойност 250 лв. се закупуват  в офиса на Кооперацията в с. Нови хан,
ул. "Бреза" № 4, Община Елин Пелин, Област Софийска от 09.00 до 15.00 часа всеки работен
ден до 12.00 часа на 12.10.2022г.

Горната камара на
руския парламент подкре-
пи вчера анексирането от
Русия на Донецката и
Луганската народна репуб-
лика, Херсонска и Запо-
рожка област в Украйна,
предаде БНР. Без никакви
дебати сенаторите гласува-
ха единодушно законите,
които предвиждат създава-
нето на четири нови субек-
та в състава на Руската
федерация.

Председателят на
Съвета на федерацията
Валентина Матвиенко
нарече гласуването "исто-
рическо събитие" и добави,
че приетите закони неза-
бавно ще бъдат изпратени
за разглеждане от прези-
дента на Руската федера-
ция. Процедурата по
анексирането на новите
територии ще се смята за
завършена, след като
одобрените вече от Дър-
жавната дума и от Съвета
на федерацията закони

Ñúâåòúò íà ôåäåðàöèÿòà íà Ðóñèÿ îäîáðè
ïðèîáùàâàíåòî íà ÄÍÐ, ËÍÐ, Õåðñîíñêà
è Çàïîðîæêà îáëàñòè
Âîëîäèìèð Çåëåíñêè ïîäïèñà óêàç,
ñ êîéòî çàáðàíÿâà êàêâèòî è äà
áèëî ïðåãîâîðè ñ Âëàäèìèð Ïóòèí

бъдат подписани от прези-
дента.

Предвижда се преходен
период до 1 януари 2026г.,
през който четирите регио-
на трябва да бъдат интег-
рирани в икономическата,
финансовата и правната
система на Русия. От 1
януари догодина навсякъде
се въвежда руската рубла.
Дотогава се допуска
използването и на украинс-
ката гривна.

Същевременно украинс-
кият президент Володимир
Зеленски подписа указ, с
който влиза в сила решени-
ето на Съвета за национал-
на сигурност и отбрана,
според което Киев в ника-
къв случай няма да прего-
варя с настоящия руски
президент Владимир Путин,
съобщи агенция УНИАН.
Решението бе взето на 30
септември, след като
Кремъл обяви присъединя-
ването на четири украински
региона - Донецк, Луганск,

Запорожие и Херсон, в
състава на Руската федера-
ция, предаде Епицентър. В
първата си точка решение-
то на съвета констатира
"невъзможността за про-
веждане на преговори с
президента на Руската
федерация В. Путин".

На 30 септември Влади-
мир Путин обяви анексира-
нето на части от 4 украинс-
ки области - Донецка,
Луганска, Запорожка и
Херсонска, в които под
дулата на автоматите Русия
проведе псевдореференду-
ми за присъединяване към
РФ. Тези референдуми не
бяха признати от Украйна,

САЩ и страните-членки на
Европейския съюз. На 30
септември също така
Владимир Путин предложи
на Украйна преговори. В
същия ден се проведе
заседание на Съвета за
национална сигурност и
отбрана в Киев. След
заседанието президентът
Зеленски обяви, че не
могат да се водят прегово-
ри с Путин и че Киев ще
води диалог със следващ
руски президент. Също на
30 септември украинският
президент подписа заявле-
ние за приемането на
Украйна в НАТО по ускоре-
на процедура. ç

Снимки Интернет

Шефът на Tesla и SpaceX Илон Мъск сподели
в Twitter как вижда решението на войната в
Украйна и отправи предложение към Киев.

Според най-богатия човек на планетата
мирният договор трябва да включва

следните стъпки: - повторение на референ-
думите в анексираните региони под наблю-

дението на ООН. Русия си тръгва, ако това е
волята на народа;  Крим формално става

част от Русия, както е от 1783 г. (до
грешката на Хрушчов);  водоснабдяването

на Крим е осигурено;  Украйна остава
неутрална.  "Това най-вероятно ще бъде

изходът от войната. Единственият въпрос е
колко души ще умрат преди това. Също така
си струва да се отбележи, че друг макар и

по-малко вероятен изход от този конфликт е
ядрена война", допълва Мъск.

Бившата германска канцлерка Ангела Меркел получи престижната
награда "Нансен" на Агенцията на ООН за бежанците, като бе похвале-
на за решимостта си да защитава търсещите убежище, докато е била
на поста си. "Като помогна на повече от един милион бежанци да

оцелеят и да се възстановят, Ангела Меркел прояви голяма морална и
политическа смелост", се казва в изявление на ръководителя на

агенцията Филипо Гранди.

Премиерът
на Албания Еди Рама каза вчера на
среща с рибари в пристанищния
албански град Дуръс, че в момента
страната реализира износ за 130
млн. евро в риболовната индустрия,
но амбицията е  износът да надхвърли
200 млн. евро, предаде АТА.„На
цифрата от 130 милиона евро износ
за миналата година сме, но
амбицията е да направим много
повече. Искаме Албания да достигне
един милиард евро износ на
селскостопански продукти, където
според нас риболовът определено
трябва да достигне тавана от 200
милиона евро и да го надмине. Това
е напълно възможно”, добави Рама.
Гръцкият
фонд за разпореждане с държавната
собственост (ТАИПЕД) е започнал в
понеделник процедура за продажба
на мажоритарния пакет на
Компанията на пристанище Волос
(Централна Гърция), пише в.
„Катимерини“. На членовете на
Управителния съвет е дадено
нареждане да съдействат в
процедурата за проучване на
инвестиционния интерес за
предоставяне на дял от акционерния
капитал от не по-малко от 67
процента. През последните години
интерес от страна на САЩ към
пристанището Волос на Егейско море
изрази бившият американски
посланик в Гърция Джефри Пайът.
Компанията, която предстои да бъде
приватизирана, има концесия за
експлоатация до 2062 г. на
пристанището Волос, пристанищните
съоръжения на рибарското селище
в източния край на бреговата ивица
в града и на пристанищните
съоръжения в Алмирос и Агрия.
Бившият президент
на САЩ Доналд Тръмп подаде жалба
срещу Си Ен Ен за клевета и поиска
обезщетение в размер на 475 млн.
долара от медията. Тръмп обвинява
телевизията, че се е опитала да
използва огромното си влияние, за
да го оклевети пред зрителите с цел
да го победи в политически план,
гласи текстът на жалбата. В текста
се допълва, че в последните месеци
кампанията на Си Ен Ен за
оклеветяване на Тръмп се е засилила,
защото телевизията се страхувала,
че той ще се кандидатира за
президент догодина. Тръмп обвинява
медията, че иска да наклони
политическите везни наляво, като се
опитва да го опетни, използвайки
оклеветяващи квалификации от сорта
на “расист”, “лакей на руснаците” и
дори “Хитлер”. Тръмп упреква
телевизията, че използва израза
“Голямата лъжа” по адрес на неговите
твърдения, според които изборите за
президент през 2020 г. са били
откраднати от Джо Байдън.

Мобилизирани мъже в руската Томска област. Министърът на отбрана-
та Сергей Шойгу заяви, че от обявяването на частичната мобилизация
на 21 септември в армията са се явили над 200 000 души. Обучение-

то им се провежда на 80 полигона.
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Сериозно недоволство
срещу действията на рефе-
ра Георги Кабаков след за-
губата с 0:1 от Левски в дву-
боя от Първа лига изрази-
ха фенове на Берое в со-
циалните мрежи. Те разп-
ространяват кадри от по-
падението на Ивелин По-
пов, негово първо за сто-
личани след завръщането
на "Герена", и претендират
за нарушение на правила-
та. Според ултрасите, то се
изразява в игра с ръка на
Илиян Стефанов, който до-
косва топката при борбата
с вратаря на Берое Иван
Караджов. Моментът се ока-
за ключов в мача, но нито
реферът Кабаков видя доб-
ре положението, нито отго-
ворникът за ВАР Владимир

Ñêî÷èõà íà Ãåîðãè Êàáàêîâ
ñëåä ïîáåäàòà íà Ëåâñêè
Фенове на Берое бесни на главния
рефер заради незабелязана игра с
ръка при гола на "сините"

Вълков.
Левски победи Берое с

1:0 като гост в среща от 12-
ия кръг на Първа лига. "Си-
ните" поведоха още в тре-
тата минута след центрира-
не към Илиян Стефанов,
при което вратарят за за-
ралии Иван Караджов из-
лезе неразчетено, а топка-
та попадна у Ивелин Попов
и той я насочи към опраз-
нената врата . Берое отвър-
на с опасен удар от фаул
на Симеон Мечев в деве-
тата минута, а след четвърт
час игра заралии имаха
претенции за дузпа, но Ка-
баков подмина ситуацията.

Берое имаше претенции
за дузпа и в 60-ата минута
заради падане в наказател-
ното поле на резервата Лу-

изиньо, но главният рефер
за пореден път не уважи
исканията на домакините.

Старши треньорът на
Берое Николай Киров
призна, че се опитва да на-
лучка най-подходящата
схема на игра. Според не-
го е нормално заради ло-
шите резултати да е пони-
жено настроението в отбо-
ра, но има опитни състе-
затели, които да помогнат
в това състояние. "Стремим
се да променим доста не-
ща, най-вече в атака. Гле-
даме да налучкаме схема-
та, с която да се противо-
поставим по-добре. Създа-
де се хубава футболна ат-
мосфера, дойдоха много
хора, но не успяхме да ги
зарадваме. Много лесно

ЦСКА 1948 победи
успех с 3:1
като гост над Локомотив
(Пловдив) в среща от 12-
ия кръг на Първа лига. Над
всички беше Ивайло
Чочев. Станалият преди
дни татко ас на ЦСКА
1948 блесна с два гола в
52-ата и 84-ата минута  и
една асистенция. Чочев
вече има 12 попадения в
първенството този сезон.
Точен за тима на Любос-
лав Пенев беше и бившият
играч на Ботев (Пловдив)
Джонатан Перейра (67). За
"смърфовете" се разписа
Преслав Боруков (59).
Велислав Вуцов
е новият треньор
на втородивизионния
Крумовград. 55-годишният
специалист заема поста на
напусналия Стефан Генов.
Крумовград е на четвърта
позиция във Втора лига,
само на две точки от
лидера Спартак (Плевен).
В последните си три мача
отборът има победа,
загуба и равенство, заради
които изостана от битката
за първото място.
Увхен Арановски ще
ръководи
гостуването на Лудогорец
в Лига Европа на ХИК
(Хелзинки) в четвъртък от
19,45 часа. 45-годишният
украински рефер е
последен сезон на терена,
тъй като през декември
ще бъде изваден от
ранглистата заради
възрастта си.
Рилски спортист
спечели
Суперкупата
на България по баскетбол
за втора поредна година
след успех със 70:60 над
шампиона Балкан.

Старши треньорът на ЦСКА Саша Илич
не остана очарован от играта на своите
след победата над Пирин (Благоевград) и
се закани тимът му да изглежда много по-
добре в дербито срещу Лудогорец в поне-
делник, 11 октомври. "Най-важното днес
е, че спечелихме трите точки. Ако трябва
да говорим за играта, това е един от най-
слабите ни мачове. Предполагам, че вли-
яние оказва и загубата от Левски. Имах-
ме няколко футболисти в различни наци-
оналните отбори, но това не е оправда-
ние за слабата ни игра", заяви сръбският
специалист след мача на "Българска ар-
мия".

"Изобщо не можем да говорим за под-
ценяване. Пирин е доста качествен отбор
и спечелихме трите точки благодарение
на късмета. Това, което ме притеснява, е
дисциплината на футболистите ми, но все
пак спечелихме", каза Илич.

Треньорът на ЦСКА заяви, че грешки
като тези срещу Пирин ще са пагубни в
следващия мач на "червените" срещу Лу-
догорец: "Със сигурност, ако повторим те-
зи грешки, няма да бъде добре срещу Лу-
догорец. Имаме една седмица, в която да
се подготвим и мисля, че ще изглеждаме

ÖÑÊÀ èãðà ñëàáî, íî
ïîñòèãíà óñïåõ íàä Ïèðèí

по-добре."
"Шагоян е един от футболистите, които

могат да ни донесат много в офанзивен
план, защото може да играе един на един.
Що се отнася до останалите футболисити,
които привлякохме наскоро, те със сигур-
ност ще получат шанс", заяви Илич относ-
но новите попълнения на ЦСКА.

Дебют за "червените" срещу Пирин нап-
рави арменският полузащитник Жираир
Шагоян, който се понрави с играта си.
Четвърт час след началото ЦСКА вдигна
оборотите и стигна до дузпа за наруше-
ние срещу Браян Морено, а Дюкенс На-
зон превърна наказателния удар в гол в
19-ата минута. Фаулираният за дузпата Мо-
рено успя да блесне отново само четири
минути по-късно, като се разписа за 2:0.

Пирин върна интригата доста бързо и
в 26-ата минута Иван Тасев се разписа за
2:1. Минути преди това Станислав Костов
удари гредата на "червената" врата.

В последния четвърт час на мача двата
тима направиха поредица от смени, а иг-
рата се накъса. Минути преди края Радос-
лав Цонев имаше шанс да изравни от пряк
свободен удар, но топката се спря в сте-
ната.ç

допускаме голове в наша-
та врата, както срещу Сла-
вия, и създаваме търде мал-
ко пред противниковата",
започна Киров.

"Пробваме различни ва-
рианти, за да видим с кои
ще изглеждаме по-офанзив-
но. Ще се стремим както
на тренировъчния процес,
така и в следващите дву-
бои да залагаме повече на
атаката. Ние не трябва да
се притесняваме да рабо-
тим, за да изглеждаме по
по-различен начин. Няма на
този етап нови попълнения
и най-вероятно няма да
има", каза още старши тре-
ньорът на Берое.

"Труден мач, доволен
съм от победата. Нашият
отбор се представи под то-
ва, което очаквах. Леко ле-
жерно подходихме, като ця-
ло Левски игра, колкото да
спечели. Очаквам още по-
вече динамика, контрол на
топката и агресия. Въпре-
ки че нямаше проблеми
пред нашата врата, смятам,
че трябва да играем по-
добре", заяви Стоилов след
края на двубоя в Стара За-
гора.

"Думата лежерно не е
най-точната. Имаше леко
разконцентриране. Трябва-
ше ни повече живец и ам-
биция. Просто играхме, за
да вземем трите точки", до-
пълни специалистът и отк-
рои в кои аспекти от игра-
та възпитаниците му е тряб-
вало да са по-добри: "Ран-
ният гол дойде навреме.
Просто трябваше да сме
по-агресивни, за да отбле-
жим втори гол. Стилът на
Левски трябваше да бъде
по-динамичен."

Карлос Алкарас записа нова загуба като №1 в света. Испанецът допусна сензационно поражение
на старта на АТР 500 турнира в Астана след 5:7, 3:6 от "щастливия губещ" Давид Гофен. За

Алкарас това е втора загуба в първите му три двубоя като №1, а освен това е и първият случай
за него изобщо през сезона, в който губи без да е спечелил нито един сет в мача.

Ивелин Попов отбеляза дебютния си гол след завръщането си в Левски


Íàêðàòêî
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05.10 Още от деня - коментарно предава-
не /п/

05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова и Симеон Ива-
нов

09.00 По света и у нас
09.05 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова и Симеон Ива-
нов

09.20 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.25 Новини на турски език
12.35 Малки истории
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу/п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Пакостникът Чорапчо - аним. филм
14.30 Вечните тайни - аним. филм
15.00 Анн с двойно "Н" 3 - тв филм /1

епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предава-

не
19.00 Последният печели - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 БНТ представя Георги Мамалев -

Роден да усмихва
22.00 Братството - тв филм /2 епизод/

(14)
23.00 По света и у нас
23.25 Викингите 6 10-сериен - тв филм

/Канада, 2019 г./, 1 епизод, в
ролите: Катрин Уиник, Аликзандър
Лудвик, Алекс Хьог Андерсен и
др.(16)

00.10 Светът и ние /п/
00.40 100% будни /п/
02.15 Култура.БГ /п/
03.10 Джинс /п/
03.40 Анн с двойно "Н" 3 - тв филм /1

епизод/п/
04.25 По света и у нас /п от 20:00 часа/

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно

предаване с воещ Златимир Йочев
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.40 "Комиците и приятели"
13.20 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.20 "Шоуто на Николаос Цитиридис"

/п./
15.00 "Огледален свят" - сериал
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал,

с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване с водеща Цветанка Ризова
18.00 "Стани богат" - куиз шоу с водещ

Михаил Билалов
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение" -

сериал, с. 4, еп. 32
21.00 "Фермата: Мостът на времето" -

риалити, с. 8
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Закон и ред: Специални разслед-

вания" - сериал, с. 21, еп. 1
00.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3, еп.

24
00.50 "Като на кино" - предаване за кино
01.00 "Революция Z: Секс, лъжи и музика"

- сериал, с. 2, еп. 4

02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.35 "Опасни улици" - сериал, с. 15,

еп. 8

bTV ACTION

05.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 2
06.00 Анимационен блок (премиера): "Дра-

кони: Надпревара до предела" -
сериал" - сериал, с. 2, еп. 17 - 20

08.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 2
09.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 7
10.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 12
11.00 "Монк" - сериал, с. 6, еп. 7
12.00 "Геймър" /п./ - предаване за елек-

тронни спортове и игри с водещ
Натали Трифонова, еп. 31

12.30 "Хакер" - екшън, криминален (САЩ,
2015), режисьор Майкъл Ман, в
ролите: Крис Хемсуърт, Вайола Дей-
вис, Тан Вей, Уилям Мейпотър, Холт
Маккалъни, Джон Ортиз и др.

15.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 3
16.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 8
17.00 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 8,

еп. 4
18.00 "Монк" - сериал, с. 6, еп. 8
19.00 Студио "Шампионска лига"
19.45 Пряко, УЕФА Шампионска лига, гру-

пова фаза III кръг: Лайпциг - Селтик
21.45 Студио "Шампионска лига"
22.00 Пряко, УЕФА Шампионска лига, гру-

пова фаза III кръг: Челси - Милан
00.00 Студио "Шампионска лига"
00.45 УЕФА Шампионска лига - репорта-

жи от мачовете от деня
01.15 УЕФА Шампионска лига, групова

фаза III кръг /запис/: Ювентус -
Макаби Хайфа

03.15 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 8,
еп. 4

04.15 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 8

bTV COMEDY

05.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
06.00 "Супермаркет" - сериал, с. 4, еп.

7, 8
07.00 "Мистър Пибоди и Шърман" - сери-

ал, анимация
07.30 "Да живее крал Джулиън!" - сериал,

анимация, с. 3
08.30 "ФейсБог" /п./ - сериал
09.30 "Алф" /п./ - сериал
10.00 "Феята на зъбките 2" - комедия,

семеен (САЩ, 2012), режисьор
Алекс Зам, в ролите: Лари Кабел-
джията, Дейвид Макей, Ерин Бют,
Джон Конън и др.

11.45 "Безкрайна фиеста" /п./ - сериал
13.00 "ФейсБог" /п./ - сериал
14.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
15.30 "Алф" /п./ - сериал
16.00 "Фитнес" - сериал, с. 3, еп. 5, 6
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
17.30 Премиера: "Безкрайна фиеста" -

сериал, еп. 23, 24
19.00 "Алф" - сериал, еп. 5, 6
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал,

еп. 100
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 12,

еп. 6
22.30 "Алф" /п./ - сериал
23.00 "ФейсБог" - сериал, с. 2, еп. 12
00.00 "Феята на зъбките 2" /п./ - комедия,

семеен (САЩ, 2012)
02.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"

/п./
03.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019)
04.00 "ФейсБог" /п./ - сериал

bTV Cinema

05.30 "Най-добрите холивудски режисьо-
ри" - рубрика

06.00 "Костюмари" /п./ - сериал, с. 8, еп.
15, 16

08.00 "Бандата на Оушън" - екшън, крими-

нален, трилър (САЩ, 2001), режи-
сьор Стивън Содърбърг, в ролите:
Джордж Клуни, Брад Пит, Мат Дей-
мън, Елиът Гулд, Анди Гарсия, Дон
Чийдъл, Джулия Робъртс и др.

10.15 "Костюмари" - сериал, с.9 еп.1, 2
12.15 "Безкраен купон" - комедия (САЩ,

2018), режисьор Бен Фалкон, в
ролите: Малиса Маккарти, Мат
Уолш, Моли Гордън, Бен Фалкон,
Джаки Уийвър, Стивън Рут, Мая
Рудолф, Крис Кавалиър и др.

14.15 "Великата стена" - фентъзи, трилър,
мистъри (САЩ, Китай, 2016), режи-
сьор Джан Имоу, в ролите: Мат
Деймън, Уилем Дефо, Педро Пас-
кал, Анди Лау, Джин Тян, Нуман
Ачар, Хан Лу, Кени Лин и др.

16.15 "Комикът" - комедия, драма, роман-
тичен (САЩ, 2016), режисьор Тей-
лър Хахфорд, в ролите: Робърт Де
Ниро, Лесли Ман, Дани ДеВито,
Луси ДеВито, Харви Кайтел, Еди
Фалко, Клорис Лийчман, Били Крис-
тъл, Брет Бътлър, Тошико Онидзава,
Карин де ла Пеня и др.

18.45 "В неравна борба" - драма, истори-
чески (САЩ, 2016), в ролите: Нат
Улф, Джеймс Франко, Винсънт
Д`Онофрио, Селена Гомес, Сам Ше-
пърд, Джон Савидж, Робърт Дювал,
Ед Харис, Джош Хъчерсън и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Бандата на Оушън 2" - криминален,

трилър (САЩ, 2004), в ролите:
Джордж Клуни, Брад Пит, Мат Дей-
мън, Елиът Гулд, Анди Гарсия, Дон
Чийдъл, Джулия Робъртс, Венсан
Касел, Катрин Зита-Джоунс, Кейси
Афлек

23.30 "Ъпгрейд" - фантастика, екшън, три-
лър (САЩ, Австралия, 2018), в
ролите: Логан Маршал-Грийн, Ме-
лани Валейо, Стив Даниелсен, Аби
Крейдън  [14+]

01.30 "Костюмари" /п./ - сериал, с. 9, еп.
1, 2

03.30 "Комикът" - комедия, драма, роман-
тичен (САЩ, 2016), в ролите: Ро-
бърт Де Ниро, Лесли Ман, Дани
ДеВито, Луси ДеВито, Харви Кай-
тел, Еди Фалко, Клорис Лийчман,
Били Кристъл, Брет Бътлър, Тошико
Онидзава, Карин де ла Пеня и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пресечна точка" /п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериал
13.30 "Ти си моята съдба" (премиера) -

сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сери-

ал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Откраднати мечти" (премиера) -

сериал
18.00 "Голямото преследване" (премие-

ра) - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "С река на сърцето" (премиера) -

сериал, сезон 1
21.00 "Игри на волята: България" (преми-

ера) - риалити, сезон 4
22.30 "Братя" (премиера) - сериал, се-

зон 5
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Военни престъпления: Лос Андже-

лис" - сериал, сезон 7
00.30 "Черният списък" - сериал, сезон 2
01.20 "Домът, в който си роден, е твоята

съдба" - сериал
02.00 "Не пускай ръката ми" - сериал
03.40 "Песента на живота" - ссериал

Êèíî Íîâà

06.15 "В кадър"
06.45 "Пазителите на Арктика " - анима-

ционен филм
08.40 "Катрин и Седящият бик" - биогра-

фичен филм с уч. на Джесика
Частейн, Сам Рокуел, Майкъл Гре-
йайс, Киаран Хиндс и др.

11.00 "Този прекрасен миг" - романтичен
филм с уч. на Даян Нийл, Винсент
Спано, Травис Шулд, Моли Бърнет
и др.

13.00 "Предложение за брак" - семеен
филм с уч. на Кайла Юел, Раян
Мериман, Катлийн Куинлан, Тимъти
Ботъмс и др.

14.45 "Манчестър край морето" - драма с
уч. на Кейси Афлек, Мишел Уилямс,
Кайл Чандлър, Тейт Донован, Матю
Бродерик, Лукас Хеджис и др.

17.40 "Джак Ричър: Не се връщай" -
трилър с уч. на Том Круз, Коби
Смолдърс, Патрик Хойзингер, Ро-
бърт Непър, Алдис Ходж, Даника
Ярош и др.

20.00 "От местопрестъплението" - сери-
ал, сезон 13

21.00 "Предградие 13: Ултиматум" - кри-
минален екшън с уч. на Сирил
Рафаели, Давид Бел, Даниел Дювал

23.10 "От местопрестъплението" - сери-
ал, сезон 13 /п/

00.00 "Код: Ангелът" - трилър с уч. на
Джерард Бътлър, Морган Фрийман,
Пайпър Перабо, Дани Хюстън, Джей-
да Пинкет-Смит и др. /п/

Тв програма - сряда, 5 октомври ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.

bTV Cinema, 23.30 ч., "Ъпгрейд" - фантастика,
екшън, трилър (САЩ, Австралия, 2018),

в ролите: Логан Маршал-Грийн, Мелани Валейо,
Стив Даниелсен, Аби Крейдън  [14+]

Времето
Днес ще е

без валежи, а
температурите
бавно ще се
повишават. Вя-
търът ще отс-
лабне. Сутрин-
та ще е слън-
чево, но хлад-
но, с минимал-
ни температури в повечето места между 4° и 9°.
Около и следобед ще има временни увеличения
на облачността; максималните температури ще
са предимно между 16° и 21°.

НИМХ/БТА

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 188

"На Лиде". Елагин (Иван). Иносан. Одесос. Сети-
ва. Оливин. "Палома". Дисаги. Семена. Немара.
Родина. Далида (Йоланда). Аладин. "Аканат". Епи-
лог. Пенати. Катани. Бикини. Нобиле (Умберто).
Канела. Карека (Антонио). "Милана". Талига. Ага-
лит. Ливади. "Водата". Адамар (Жак). Меласа. "Ка-
тина". "Реката". Апарат. Падина. Ланита. Ларина.
Маниса. Аконит. Докери. "Ралеви". Елатит. Кита-
ра. Работа. Бамако. Камина. Декада. Давила
(Александру). Илитон. "Камино". Тарама. Ракита.
Паника. Минева (Стефка). Аватар. Тирада. Ма-
рина. "На Лора". Колата. Иконом. Номера. Ере-
нер (Сертаб). Едисон (Томас). Симони (Луиджи).
Анорак. Акинак. Оборот. Бароко. Лорети (Робер-
тино). Питони. Лапини. Галата. Атанас.
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Те гостуват в страната
ни за първи път по пока-
на на Art Gallery
Constantin-France на 12
ноември в зала "Бълга-
рия". Art Gallery Constantin-
France ще зарадва публи-
ката с един изключителен
концерт в Камерна зала
"България" в София. На 12
ноември от 19.00 ч. ще
звучи "Френска рапсо-
дия".

Блестящото трио от
бележити френски музи-
канти от Парижката
филхармония и Кралска
опера Версай,  гостува за
първи път: Клара Изам-
бер - Жари, арфа, Пол-
Мари Кузма, виолончело
и Флориан Кузен, флейта.
Рапсодията е инструмен-
тална музикална творба
върху фолклорни мотиви,
която се отличава с
повече вариации, спон-

Ôðåíñêè ìóçèêàíòè îò Ïàðèæêàòà
ôèëõàðìîíèÿ è Êðàëñêà îïåðà
Âåðñàé ñâèðÿò „Ôðåíñêà ðàïñîäèÿ“

Ïî÷èíà
òåíîðúò
Ðóìåí Äîéêîâ

Íàêðàòêî

:

Деца ще рисуват по
произведения на Йордан
Радичков в Берковица
Радичкови дни ще бъдат
отбелязани в Берковица през
октомври по повод рождения
ден на големия творец от
близкото село Калиманица
Йордан Радичков. Част от
проявите е конкурс за детска
рисунка на тема "Ние, врабче-
тата, ще изтъчем шарена черга
от малки жабешки истории".
Целта на конкурса е да се
повиши интереса на учениците
към творчеството на Йордан
Радичков. Той е единственият
българин, номиниран два пъти
за Нобелова награда за
литература. Момичетата и
момчетата от всички училища в
Берковица, от 1 до 7 клас, ще
рисуват по мотиви на "Шарена
черга", "Ние, врабчетата" или
"Малки жабешки истории".

С постановката
„Кучето, което…“ започват
съботните спектакли
за семейна публика
С постановката "Кучето,
което…" започват съботните
спектакли за семейна публика
на театър "Весел" във Велико
Търново. Театралната интерпре-
тация по текст на Джани
Родари, е от репертоара на
Държавния куклен театър в
Русе. Постановката на "Кучето,
което..." е дело на Деница
Дончева. Автори на сценогра-
фията и куклите са Георги и
Таня Пасеви. Кремена Станева,
Мартин Маринов, Васил
Маринов, Радинела Тотева и
Христина Стоянова играят в
атрактивния спектакъл на 8
октомври от 11.00 ч. в
читалище "Искра".

Óäè Àëúí ñíèìà
â Ïàðèæ çà
ïúðâè ïúò íà
ôðåíñêè åçèê

Американският режи-
сьор Уди Алън обяви, че
започва в Париж сним-
ките на 50-ия си пълно-
метражен филм "Оса
22", който обаче е на
френски език, предаде
АФП.

Това е "черна коме-
дия в духа на "Мач
пойнт", се каза в прес-
съобщение на 86-годиш-
ния режисьор. Четирик-
ратният носител на
"Оскар" намира лоялна
публика в Европа и
особено във Франция.
Последният му филм
"Фестивалът на Рифкин",
заснет в Сан Себасти-
ан, с участието на
френския актьор Луи
Гарел, събра едва 89
хиляди зрители, когато
излезе на екран през
юли. За "Оса 22" Алън
ще работи с италианс-
кия оператор Виторио
Стораро, с когото си
партнираха в "Социален
живот". ç

танно вдъхновение и
усещане за импровиза-
ция, е била предпочитана
от композиторите на
Романтизма.

Живеещият в Истанбул
художник Джошкун Сами
ще открие своя самостоя-
телна изложба в Художест-
вената галерия в Силистра
на 6 октомври от 17.00 ч.

Талантливият художник
е роден и израснал в
Силистра. Завършил е
Университет за изящни
изкуства в Истанбул

Òóðñêè õóäîæíèê ùå îòêðèå
èçëîæáà â Ñèëèñòðà

Ще чуем едни от най-
добрите образци от твор-
чеството на Морис Равел,
Франсис Пуленк, Клод
Дебюси, Габриел Форе,

Камий Сен-Санс., подне-
сени със запазения знак
на "френското музицира-
не" - виртуозно, рафини-
рано, нежно и блестящо. ç

"Мимар Синан". Редовно
излага свои картини в
турския мегаполис, като
миналата година е имал
самостоятелна изложба
там.

Въпреки че използва
архитектурни и историчес-
ки препратки в своите
произведения, Джошкун
Сами се придържа към

моделите на формалистич-
ната живопис. Той често
заимства сюжети за
своята работа от забраве-
ни, изоставени архитек-
турни пространства,
принадлежащи към близ-
кото минало. Автор е на
илюстрациите за списа-
ния, книги и театрални
афиши. ç

Изпълнителят има пове-
че от 50 централни теноро-
ви партии и над 30-годиш-
на кариера на три конти-
нента.

Румен Дойков е роден е
в София на 1 май 1951 г.
Дебютира на сцената на На-
ционалната опера и балет
в София през 1976 г. в ро-
лята на Йеник, в шест спек-
такъла на операта "Прода-
дена невеста" на Сметана.
След дипломирането си
през 1977 г. става солист на
националния ни театър, а
първата му роля e Хофман
от "Хофманови разкази" на
Офенбах през 1979 г.

Емблематични за певеца
са ролите на Отело, Рада-
мес, Полион, Манрико, Ка-
лаф, Каварадоси, Едгардо,
Дон Алваро. Гастролира с
голям успех в различни
страни на Европа, в САЩ и

Южна Америка самостоя-
телно и като солист на На-
ционалната опера.

През периода 1988-1992 е
солист на Белградската опе-
ра. Именно в Белград е и
неговият дебют в ролята на
Радамес от операта "Аида",
който ще окаже съдбонос-
но влияние в неговия твор-

чески път. През 1995 г. учас-
тва в мегаспектакли "Аида"
на открито в Сао Пауло,
Бразилия, а по-късно отно-
во в "Аида" - Опера на пло-
щада - София. През 1995 г.
постига своеобразен рекорд
в Холандия (днес Нидерлан-
дия), където участва в 43
спектакъла на операта "Аи-

да" за 46 дни - ненадминато
до днес постижение. Него-
ви партньори на сцената са
Фиоренца Косото, Ирина
Архипова, Розалин Плау-
райт, Радмила Бакочевич,
Милка Стоянович, Райна Ка-
баиванска, Никола Гюзелев,
Анна Томова-Синтова, Гена
Димитрова. Поклон! ç


