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„Áúëãàðñêàòà Êîëåäà 2020“
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ÏÀÒÐÈÎÒ6В новия епизод на
"Умирай трудно" Брус
Уилис ще играе българ-
ски пенсионер по кли-
нична пътека.
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акво означава един
министър-предсе-
дател да стане
смешен? На първо

Германия си поставя
за цел първите хора от
уязвими групи и от
здравните работници да
бъдат ваксинирани срещу
новия коронавирус през
януари, заяви здравният
министър Йенс Шпан.
"Остава вярно, а и ние
винаги сме го казвали, че
студените зимни месеци,
през които прекарваме
повече време на закрито,
ще са по-тежката част.
Това всъщност важи до
края на зимата", каза
Шпан за общественото
радио "Дойчландфунк".
Шпан каза, че очаква
повече ваксини през
пролетта или началото
на лятото. Миналия месец
той заяви, че очаква Гер-
мания да купи най-малко
100 млн. дози само от
ваксината на "Пфайзър" и
"Бионтех".

К
място това, че в очите
на света държавата,
която управлява, също
става смешна. А когато
той продължава да има
обществена подкрепа,
нещата започват да
стават трагични.

Но има и втори план
с по-дългосрочни
последици. Защото
когато един министър-
председател стане
смешен, все повече хора
престават да се отнасят
сериозно и към управля-
ваната от него държава.
В крайна сметка хората
престават да вярват в
демокрацията.

За съжаление, точно
в тази ситуация се
оказа България след
поредния засега опит на
премиера Бойко Бори-
сов да спаси властта си.
Този път във формата
на пространно интервю
в уважавания германски
всекидневник "Франк-
фуртер алгемайне
цайтунг".

Журналистът Михаел
Мартенс задава на
българския министър-
председател най-
важните въпроси за
скандалните записи и
снимки, свързани с
него.

С обясненията си за
кюлчетата злато и
пачките евро Борисов
потвърждава факта, но
се опитва да прехвърли
отговорността на
"красива жена", която
"може много лесно да
преодолее защитата ми".
Това звучи не само
несериозно, но и
безотговорно.

Още по-комично
изглежда демонстрация-
та с дамската чанта на
негова служителка как
кюлчетата и пачките
могат да се внесат по
този начин - сякаш
работната чанта на
делова жена може да се
сравни с дамската
чантичка на която и да
било "изкусителка". Да
не говорим за предиз-
викалите бурен смях и в
България обяснения за
дрона на президента.

„изяде“ книгата
30% са спаднали продажбите на книги през
тази година заради пандемията, би трево-
га Асоциация "Българска книга". Данни-
те са от проучване, проведено от браншо-
вата организация сред книгоиздатели и
търговци. Наблюдава се общ спад при про-
дажбите на книги между 20 и 30 процента
от януари до октомври спрямо същия пе-
риод през 2019 г., показва анкетата.

Повече от половината от участвалите
посочват април като месеца с най-малко
приходи, следван от май. Именно през то-
зи период спадът в продажбите на книги
е бил драстичен - от 50 до 70 на сто. Зна-
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Българският нападател
на Специя Андрей
Гълъбинов е получил
нова контузия, пише
Fanta Calcio. Изданието
уточнява, че футболис-
тът ще бъде извън игра
до средата на януари.
Внукът на легендарния
вратар на ЦСКА Йордан
Филипов се възстановя-
ваше от травма на
десния крак, получена
през октомври. Така
очакваното завръщане
на Гълъбинов пак се
отлага. Той ще пропусне
следващите шест мача
на Специя до края на
календарната година.
Андрей стартира новия
сезон в Серия А отлично
- с 3 гола в първите
2 мача. ç

Проф. Искра
БАЕВА
От "Клуб 24 май"
(Със съкращения)
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Бившият кмет на Благоевград и
член на БСП Костадин Паскалев за-
подозря властта и Борисов в опит
за отлагане на изборите за начало-
то на лятото. Според него се създа-
ва хаос, за да няма избори в края
на март, а властта да се завържи
още три месеца. Пред БТВ той зая-
ви, че се готвел вот през юни.

Онова, което се случва в държа-
вата, е по-скоро да се прибягва до
пиарски мерки, подчерта Костадин
Паскалев. Той отправи критика към
икономическите и социалните мер-
ки на държавата.

"За мен всичко е в основата на
запазване на властта, няма нищо
общо с подкрепа за бизнеса", каза
Паскалев.

Социалистът смята, че има за-
бавяне и в ограничителните мерки.
Той посочи, че нито здравето, нито
икономиката са били запазени. Пас-
калев коментира още, че няма пред-
видимост при мерките, при какви
условия държавата ще покрие загу-
бите. Това, по думите му, създава
напрежение. ç

чителна част от
анкетираните -
72 на сто, заявя-
ват, че само час-
тично са успели
да възстановят
дейността си
след тежкия удар,
нанесен върху

ÑÑ
книжния бизнес от март до май. Близо 30
процента от анкетираните пък са били
принудени да намалят служителите си с
до 20 на сто спрямо общия брой на пер-
сонала отпреди пандемията. < 4

Áîéêî Áîðèñîâ
ùå ïðîáâà
äà îòëîæè
èçáîðèòå
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Íèòî çäðàâåòî, íèòî
èêîíîìèêàòà íå ñà
çàùèòåíè îò âëàñòòà,
çàÿâè Êîñòàäèí Ïàñêàëåâ

Снимка Пресфото БТА

Враца. За семейство Наташа и Иван Манчови тъкачеството е вдъхновение,
призвание и  разбиране за патриотизъм. Те са отдадени на този позабравен
занаят вече над 30 години, а от тази година имат ателие в двора на Етнограф-
ско-възрожденския комплекс "Св. Софроний Врачански". Съкровеното им же-
лание е да запазят занаята за идните поколения.



ÁÚËÃÀÐÈß ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

2 2.12.2020

Áóðãàñ â áåäñòâåíî ïîëîæåíèå
çàðàäè âîäíàòà êðèçà Çà âúçìîæíîñòòà

60 ìèëèîíà äà
áúäàò ïîõàð÷åíè
áåç êîíêóðñ
àëàðìèðàò
åêîëîçè

Министерството на
околната среда и водите
(МОСВ) поиска бедствено
положение за Бургас, за
да може в бързи срокове
местното ВиК дружество
да се справи с очертава-
щото се безводие, съобщи
вчера сайтът "Епицентър".
Както е добре известно,
вода в язовир "Камчия",
който захранва питейно
града, има само до май
2021 г. Като алтернатива
правителството възложи
преди месеци на МРРБ да
ремонтира язовирите
"Порой" и "Ахелой" и
изграждане на довеждащи
водопроводи до дерива-
ция "Китка".

За да могат да се
използват като резервни
източници за вода за
Бургас, е необходимо
изграждането на 10 км
довеждащ водопровод, две
пречиствателни и три
помпени станции, за да се
качи водата от тях в новия
водопровод. Трябва да се
направи и ремонт на двата
язовира.

Идейният проект за

Ñëåä 20 ãîäèíè
áàâåíå ñòàðòèðà
èçäàâàíåòî
íà åëåêòðîííè
íàïðàâëåíèÿ

Броят на новите случаи
на коронавирус отбеляза
ръст и като абсолютно чис-
ло, и като процент.

За 30 ноември са отче-
тени 2814 нови случая. То-
ва е с цели 2075 повече на
дневна база спрямо отче-
тените в неделя 739 случая.
Направени са обаче значи-
телно повече PCR тестове
- 6825 спрямо 1965 при пре-
дишния отчет, т. е. огромна
разлика от 4860 теста.

Така процентът на поло-
жителни проби всъщност се
увеличава - от 37,6% вчера
до 41,23 на сто днес.

Общо потвърдените слу-
чаи на коронавирус в Бъл-
гария вече са 145 300. Нап-
равени са общо 973 251
PCR теста.

Активните случаи беле-

Ïðè ïîâå÷å òåñòîâå: Áëèçî 3000 íîâè áîëíè îò COVID-19,
ïîâå÷å ñà è îò÷åòåíèòå ñìúðòíè ñëó÷àè
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В светлината на собст-
веното сенчесто минало
на Бойко Борисов, което
отдавна не е секрет нито
за тайните служби, нито
за дипломатите, комично
звучат и неговите обви-
нения в агентурно мина-
ло и връзки с олигархия-
та срещу всички против-
ници - президента Радев,
протестиращите и кой ли
не още.
Германците могат и да

повярват на твърдението,
че Борисов нямал нищо
против протестиращите и
не ги е обиждал. Но
българската публика,
която чу с ушите си как
той в неформална обста-
новка нарича не само
противниците си, но и
своите поддръжници и
съюзници, няма как да
повярва.
Няма нужда да продъл-

жавам тезите му във
"Франкфуртер алгемайне
цайтунг", защото те са ни
добре познати. Но каза-
ни в сериозен европейс-
ки вестник, те звучат
толкова абсурдно, че
стават смешни.
Но не може да не си

зададем въпроса защо
едно актуално политичес-
ко интервю, взето в
началото на октомври, е
публикувано едва в края
на ноември.
Очевидно трябва да

потърсим причините
другаде. Дали са в поли-
тическото неудобство
така да се злепоставя
един не само доказано
прогермански политик, а
и плод на политическото
инженерство на ХДС-ХСС
(както любезно ни ин-
формира германската
дипломатка Гудрун Щай-
накер)?
Дали ще ги намерим в

неверието, че един
министър-председател
наистина може да говори
по този начин и да дава
подобни обяснения за
неудобни факти?
Дали пък чашата на

търпението на основните
европейски привържени-
ци на Борисов и ГЕРБ
вече не е преляла?
Единственото, което не

мога да повярвам, е, че
някой във вестника си е
помислил, че това интер-
вю ще изчисти образа на
българския министър-
председател в очите на
германската публика.
Сухият резултат от

поредната отбранителна
стъпка на Борисов е
срам за всички българи.
Срам, чиито последици
ще плащаме още дълго
време. Защото няма по-
лошо за един политик да
стане смешен, но за
неговия народ този смях
е пагубен.

Êîãàòî åäèí
ïðåìèåð
ñòàíå ñìåøåíжат ръст и вече са 90 700,

което е с 622 повече спря-
мо неделя!

В болниците обаче има
спад, като към днешна да-
та 6783 пациенти са нас-
танени за лечение, което
е с 86 по-малко за дено-
нощие.

Има сериозен ръст в броя
на пациентите, настанени в
интензивни отделения - 457,
т. е. 27 повече за денонощие.

1971 души са оздравели
и общата им бройка е ве-
че 50 565.

Починали за последното
денонощие са рекордните
221 пациенти, със 156 пове-
че спрямо отчетените вче-
ра 65 починали. Така жерт-
вите на COVID-19 у нас ве-
че са 4035.

6028 медицински лица са

сред официалните случаи на
коронавирус, т.е. ръст от 178
нови случая.

Под карантина са 47 122
души, с 3070 по-малко спря-
мо предишния отчет.

Най-много заразени от-
ново са открити в София-
град - 696.

Следва Пловдив с 303,
Варна с 213 и Стара Загора
с 201.

Навсякъде другаде случа-
ите са под 200, като няма
област без регистрирани но-
ви случаи на COVID-19.

Най-малко са те във Ви-
дин и Кърджали - по 7. ççççç

включването на язовирите
"Порой" и "Ахелой" към
деривация Бургас вече е
готов. Парите в размер на
60 милиона лева са осигу-
рени, единствено процеду-
рите, които държавното
дружество е задължено да
спазва, могат да забавят
процеса, каза вчера гово-
рителят на ВиК-Бургас
Димитър Гюров, цитиран от
БНР.

Идеята за въвеждане на
бедствено положение
обаче предизвика и нега-
тивни коментари. "Нали
знаете какво означава
бедствено положение?
Възлагане на работа на
фирми без никаква проце-
дура. 60 милиона без търг,
без конкурс, защото е
спешно", реагира в социал-
ните мрежи Владислав
Панев от "Зелено движе-
ние". Панев следи пробле-
ма от няколко години, като
неведнъж посочва, че
дотук се стига не само
заради сушата, но и зара-
ди работата на ВЕЦ "Кам-
чия".

В частта за язовир

"Камчия" на графика на
МОСВ е записано, че е
установено "ежемесечно
разминаване" между
отчетените водни количест-
ва във ВЕЦ "Камчия" и
измервателните устройст-
ва, монтирани към пречист-
вателната станция на
язовира.

Проблемът с водата за
Бургас изненадващо придо-
би актуалност в петък,
когато министърът на
екологията Емил Димитров

- Ревизоро се появи в
парламента и поиска
помощ от депутатите, за да
не остане четвъртият по
големина град в страната
на сухо още в средата на
следващата година.

Водна криза в Бургас
няма да има. Това каза по
време на брифинг в Бургас
министърът на околната
среда и водите Емил
Димитров, предаде репор-
тер на радио "Фокус" -
Бургас. "По думите му няма
да има водна криза в
Бургас, ако до февруари
бъдат изградени съоръже-
нията.

"С резервните количест-
ва, които ще получим от
"Камчия", спокойно към
днес можем да излезем и
до 11-и месец, дори да
няма дъждове", каза още
министър Емил Димитров. ççççç

Със свое решение Из-
пълнителната комисия на
ГЕРБ утвърди социалния ми-
нистър Деница Сачева за
областен координатор на
ГЕРБ-Добрич. Това съобщи-
ха от пресцентъра на пар-
тията.

Тя поема поста от досе-
гашния областен координа-
тор вицеадмирал Пламен
Манушев.

Изпълнителната комисия
на ГЕРБ благодари на Пла-
мен Манушев за работата

Íàñðåä êðèçàòà ïðàòèõà Ñà÷åâà
äà ñå çàíèìàâà ñ ÃÅÐÁ-Äîáðè÷

като областен ръководител
и пожелава успех на Дени-
ца Сачева по поставените
цели. ççççç

Към 11.00 часа са изда-
дени близо 200 електронни
направления за безплатен
PCR тест, като 100 общоп-
рактикуващи лекари са се
възползвали от тази въз-
можност. Това каза пред
журналисти при представя-
нето на новата система за

издаването им заместник-
министърът на здравеопаз-
ването Жени Начева, пре-
даде агенция "Фокус".

"Добрата новина е, че
имаме покритие на терито-
рията на цялата страна и са
много малко областите, за
които няма информация, че
са издадени такива направ-
ления. След 20 години отла-
гане, очакване и анализи мо-
жем да се похвалим с тази
малка първа стъпка, която
направихме в електронното
здравеопазване, а именно
първият опит да въведем
електронното направление в
областта на медико-диагнос-
тичните дейности. ççççç

Емил Димитров
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Îêîí÷àòåëíî ïðèêëþ÷è ôàðñúò
íà ÃÅÐÁ ñ íîâà êîíñòèòóöèÿ
Êîíñòèòóöèîííèÿò ñúä îòêëîíè äåëîòî çà êîìèñèÿòà
"Äåñèñëàâà Àòàíàñîâà", êîÿòî ïàðëàìåíòúò çàêðè

БСП в Хасково и Казан-
лък с предложения за хо-
рата и бизнеса по примера
на председателя на БСП
Корнелия Нинова и водена-
та от нея парламентарна
група на левицата, която из-
работи антикризисен бю-
джет и мерки. Мерките на
хасковските социалисти за
гражданите и бизнеса
включват освобождаване
от лихви за данъци и такси
за просрочени задължения
на физически и юридичес-
ки лица по време на затва-
рянето и шестте месеца
след това, както и освобож-
даване от патентен данък
за последното тримесечие
на 2020 г. Друго облекчение
за бизнеса, предложено от
БСП-Хасково, е  за перио-
да на извънредната обста-

Ñîöèàëèñòè îò Õàñêîâî è Êàçàíëúê èñêàò äúðæàâíà ïîäêðåïà
çà ôèðìèòå, çàñåãíàòè îò ëîêäàóíà

Очаквано Конституци-
онният съд отклони
искането на президента
Румен Радев да обяви за
противоконституционно
решението на парламен-
та за създаването на
временната комисия за
разглеждане на проект
на ГЕРБ за нова консти-
туция.

Аргументът е, че
парламентът миналата
седмица отмени решени-
ето си за създаването на
комисията. Така КС
единодушно прекратява
делото.

Преди парламентът да
разпусне комисията,
която не успя да свърши
никаква работа, Венеци-
анската комисия публику-
ва унищожително стано-
вище за проекта на ГЕРБ
за нов основен закон.

Íà òîçè äåí

Събития
” 1375 г. - Българският
монах Киприан е ръкополо-
жен за митрополит на Киев и
Литва.
” 1804 г. - Наполеон
Бонапарт е коронован в
катедралата "Нотр Дам" за
император на Франция.
” 1852 г. - Установена е
Втората империя във Фран-
ция начело с Наполеон III
след премахването на
Втората република.
” 1857 г. - Руският импера-
тор Александър II слага
началото на т. нар. Селска
реформа в Русия - премахва-
не на крепостното право.
” 1915 г. - Алберт Айнщайн
публикува знаменитата си
Теория на относителността.
” 1927 г. - Лев Троцки е
изключен от болшевишката
партия на СССР с мотив
"антипартийна дейност".
” 1961 г. - Студената война:
в свое изказване кубинският
лидер Фидел Кастро обявява,
че е последовател на идеите
на Карл Маркс и Ленин и че
Куба ще приеме като форма
на управление комунизма.
” 1971 г. - Сформирана е
федерацията Обединени
арабски емирства.
” 1982 г. - В университета
на Юта 61-годишният
зъболекар Барни Кларк
става първият човек, на
когото е присадено изкуст-
вено сърце (той живее 112
дни с него).
” 1989 г. - Започва срещата
край Малта, белязала края
на Студената война.
Родени
” 1859 г. - Жорж Сьора,
френски художник
” 1897 г. - Иван Баграмян,
съветски маршал от арменс-
ки произход
” 1923 г. - Мария Калас,
американска и гръцка оперна
певица
” 1946 г. - Джани Версаче,
италиански моден дизайнер
” 1981 г. - Бритни Спиърс,
американска певица
Починали
” 1547 г. - Ернан Кортес,
испански конкистадор
” 1918 г. - Едмон Ростан,
френски драматург
” 1969 г. - Климент Воро-
шилов, руски и съветски
военачалник
” 1980 г. - Ромен Гари,
френски писател
” 2008 г. - Леон Даниел,
български театрален режи-
сьор

:

новка да не се заплаща на-
ем за търговски обекти и
тротоарно право.

БСП-Хасково предлага
да не се начисляват такси
за детските градини и яс-
лите за първите 3 месеца
след края на извънредна-
та обстановка. Мерките на
социалистите включват на-
бавяне на електронни уст-
ройства, снабдени с интер-
нет, за всички ученици, ня-
мащи възможност да се
сдобият с такива, както и
освобождаване на ученици-
те и студентите от таксите
за общежитие до края на
учебната година. Общинс-
ките съветници от БСП
предлагат средствата от
бюджета за представител-
ни разходи на Общински
съвет-Хасково да се разп-

ределят на доброволците,
които са на първа линия в
борбата с COVID-19. Тези
предложения бяха внесени
от председателя на общин-
ския съвет на БСП-Хаско-
во и общински съветник
Камен Тодоров и колегата
му Богдан Кирилов. Общин-
ските съветници от БСП-Ка-
занлък предлагат да бъдат
освободени от плащане на
такса смет фирмите, които
заради настоящия локдаун
са преустановили дейност.
"На последната сесия по

предложение на БСП бе
гласувано фирмите да не
заплащат таксата за  би-
тови отпадъци от 13 март
до 13 май - времето на пър-
вото затваряне. Сега БСП-
Казанлък настоява фирми-
те - наематели на общинс-
ка собственост, да не пла-
щат наем и тротоарни так-
си, тъй като са препятст-
вани да извършват дейност
до 21 декември, за втори
път тази година", обясни
Пламен Караджов, предсе-
дател на групата общинс-
ки съветници от БСП в Ка-
занлък. "Предложили сме
образци на декларация и
заявление, както и сме по-
сочили конкретен  ред за
освобождаване от запла-
щане на таксите", посочи
още Пламен Караджов. ç

Веднага след това управ-
ляващите вкараха темата
по спешност в дневния
ред на парламента.

Венецианската коми-
сия остро критикува
проекта на ГЕРБ за нова
конституция. Становището
на консултативния орган
към Съвета на Европа
беше огласено в понедел-
ник. Наред с липсата на
обществена дискусия за
конституцията и това, че
е проектът е писан само
и единствено от управля-
ващите, експертите нами-
рат проблем и с това, че
за пореден път не е
решен въпросът с над 10-
годишна давност за
липсата на отчетност на
главния прокурор.

Конституционният съд
намира, че отмяната на
оспореното решение

води до отпадане на
предмета, както и на
правния интерес от
разглеждането на иска-
нето по същество, пише
в определението си КС.

Миналата седмица
Народното събрание
отхвърли предложението
на ГЕРБ да бъдат проведе-
ни избори за велик парла-
мент, който да приеме

новата конституция -
гласуваха едва 111 депута-
ти от ГЕРБ, "Обединени
патриоти" и един незави-
сим. Срещу предложение-
то се обявиха 93-ма народ-
ни представители от БСП,
ДПС и независими. Пар-
тия "Воля" на Веселин
Марешки, която изигра
решаваща роля, за да
влезе конституционният
проект в Народното събра-
ние, този път се въздържа.

Два дни след това
управляващото мнозинст-
во в парламента прокара
решение, с което разпус-
на временната комисия,
която трябваше да разг-
леда проекта на конститу-
ция. За да направят това,
управляващите избраха
момент, в който опозици-
ята отсъстваше от пле-
нарната зала и нямаше
кой да дебатира. ç

Депутатът от БСП Крум Зарков
изрази във Фейсбук възмуще-
нието си от поведението на ли-
дера на ПП "Воля" и зам.-пред-
седател на парламента Веселин
Марешки, който обяви, че е "ин-
вестирал" (!?) в свой проект за
конституция: "Кой е професор
Пламен Киров, ръководител на

Ñîöèàëèñò êúì
Ìàðåøêè

катедра "Конституционноправни
науки"? - това може да се види
на сайта на Юридическия факул-
тет - Софийски университет.
А какво е Веселин Марешки, пи-
ше в мотивите към 4-годишната
му присъда, постановена от Вар-
ненския апелативен съд. И ако
това съдебно решение подлежи
на обжалване, то с днешното си
телевизионно участие Марешки
се характеризира окончателно.
Твърденията му, че проф. Киров
бил "гола вода" по конституци-

онните въпроси, докато той са-
мият бил "инвестирал" в нов
конституционен проект, е крат-
ко обобщение на арогантната
и агресивна неграмотност, нас-
танила се трайно на най-висо-
ки държавни позиции.
П. П.: Сега е моментът, ако зае-
тите в академичната сфера са за-
пазили чувството си за общност,
да реагират. Тяхното възмущение
би било поне някакво успокое-
ние за образованите хора. Че не
са сами", заключи Зарков.

Ïðåçèäåíòúò Ðóìåí
Ðàäåâ äàäå íà÷àëîòî
íà "Áúëãàðñêàòà
Êîëåäà 2020"

Години наред "Българската Коледа" доп-
ринася за утвърждаване на дарителските
традиции в страната и е доказателство,
че българите носят в себе си силата на
солидарността. С подкрепата на цялото
ни общество, с усилията на лекарите и
със своята прозрачност и ефективност,
благородната инициатива се превърна в
институция, която се ползва с огромна
обществена подкрепа. Това заяви прези-

дентът Румен Радев в Специализираната
болница за активно лечение на детски бо-
лести "Проф. д-р Иван Митев" в София,
където обяви старта на осемнадесетото
издание на благотворителната инициати-
ва "Българската Коледа", която се про-
вежда под негов патронаж.

Държавният глава подчерта, че именно
в най-тежки моменти значението на соли-
дарността нараства, и призова да не заб-

равяме нуждаещите се от подкрепа деца.
Кампанията, която ще продължи през

цялата следваща година, е под наслов "За-
едно за децата с хронични заболявания -
да превърнем надеждата в реалност".

Седемнадесетото издание на "Българ-
ската Коледа", което започна на 1 де-
кември 2019 година и приключи на 30
ноември 2020 г., разполага с бюджет от
2 460 000 лв. ç
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С 30% са спаднали
продажбите на книги
през тази година вследст-
вие на пандемията, отчи-
та Асоциация "Българска
книга". Данните са от
проучване, проведено от
браншовата организация
сред книгоиз-
датели и книготърговци,
уточнява Днес.бг. Наблю-
дава се общ спад при
продажбите на книги
между 20 и 30 процента
от януари до октомври
спрямо същия период
през 2019 г., показва
анкетата. Повече от
половината от участвали-
те книгоиздатели и книго-
търговци посочват април
като месеца с най-малко
приходи, следван от май.
Именно през този период
спадът в продажбите на
книги е между 50 и 70 на
сто. Значителна част от
анкетираните - 72 на сто,
заявяват, че само частич-

Ïàíäåìèÿòà „èçÿäå“ êíèãàòà, 30% ñïàä
íà ïðîäàæáèòå

Няма да увеличават
цените на е-винетките
през 2021 г.
Цените на е-винетките няма да
се увеличават и ще останат
непроменени и през 2021 г. Во-
дачите на леки автомобили ще
може да купят годишната ви-
нетка както и досега - за 97
лв., тримесечната - за 54 лв.,
месечната - за 30 лв., седмич-
ната - за 15 лв. и уикенд ви-
нетката за 10 лв., съобщиха от
Агенция "Пътна инфраструкту-
ра". През януари и февруари
2021 г. изтича срокът на над
800 000 годишни е-винетки за
леки автомобили. Заради епи-
демиологичната обстановка с
COVID-19 от АПИ призоваха пот-
ребителите при купуване на е-
винетка да използват сайта
www.bgtoll.bg или мобилното
приложение БГТОЛ. Електрон-
ни винетки могат да бъдат ку-
пени и на гише срещу плаща-
не в брой или чрез терминал
за самотаксуване - с карта. От
1 януари до 30 ноември тази
година през всички канали за
продажба са купени над 5 млн.
е-винетки за над 256 млн. лв.
Най-предпочитани от шофьори-
те на автомобили до 3,5 т са
годишните е-винетки. От тях са
продадени 1 954 530 броя на
стойност 189 589 410 лв. На
второ място по търсене са сед-
мичните е-винетки. Купени са
1 717 888 броя за 29 291 447
лв. Следват месечните е-ви-
нетки - 534 248 броя за 21
382 995 лв., уикенд винетките
- 441 955 броя за 4 419 550
лв. и тримесечните е-винетки -
72 713 броя за 3 926 502 лв.

АИКБ и КНСБ
настояват за
постоянна нормативна
уредба за кризисни
ситуации
Асоциацията на индустриалния
капитал и КНСБ предлагат в
Кодекса на труда да се въве-
дат понятието принудителен
престой за работодателя за
случаите, в които предприя-
тията спират дейността си по-
ради заповед на държавен ор-
ган, както и съответните ком-
пенсации за работниците и ра-
ботодателите, съобщи БНР.
Целта на промените е да се
създаде постоянна норматив-
на уредба, която да се задей-
ства в кризисни ситуации, ка-
то работниците и работодате-
лят, които се оказват в при-
нудителен престой, да бъдат
подпомогнати директно от дър-
жавния бюджет.

Природният газ да
поевтинее с 1,8 на сто
от 1.XII. поиска
"Булгаргаз"
Природният газ да поевтинее
с 1,8 на сто от началото на
декември поиска "Булгаргаз",
съобщи общественото радио.
Ако Комисията за енергийно
и водно регулиране одобри
промяната, през този месец
един мегаватчас синьо гориво
ще струва 27,70 лв. без такси
и налози. От КЕВР вече зая-
виха, че новите цени на при-
родния газ няма да се отразят
на тези на парното, топлата
вода и тока. На 10 ноември
от "Булгаргаз" определиха
25,07 лв./MWh (без цени за
достъп, пренос, акциз и ДДС)
като прогнозна цена на при-
родния газ за януари 2021 г.

но са успели да възстано-
вят дейността си след
тежкия удар, нанесен
върху книжния бизнес в
периода март-май, а 18
процента продължават да
изпитват изключителни
сериозни затруднения.
Близо 30 процента от
анкетираните са били
принудени да намалят
служителите си с до 20
на сто спрямо общия
брой на персонала от
преди пандемията. Шей-
сет на сто от респонден-
тите споделят, че имат
увеличение на приходите
от онлайн продажби
спрямо тези във физичес-
ки обекти, докато 31
процента нямат промяна
в пропорционалното
разпределение на прихо-
дите онлайн и от физи-
чески обекти и реализи-
рат същите продажби от
собствените си онлайн
магазини като преди

кризата. Намаляването на
ДДС за книгите от 20 на
9 на сто като временна
мярка в подкрепа на
сектора е довело до
повишение на печалбата
според 37 на сто от
участниците в проучване-
то. 85 процента смятат, че
е наложително мярката
да стане постоянна, както
от години е в европейски-
те държави. Освен нама-
лената ставка на ДДС за
книгите да стане постоян-
на мярка, представители-
те на бранша, участвали
в проучването, са на
мнение, че следва да се
отделят значително пове-

�
Íàêðàòêî

че средства за обновява-
не на библиотечните
фондове, да се предприе-
мат решителни действия
за борба с интелектуал-
ното пиратство и да се
предвиди заплащане на
правата и на възнаграж-
денията за отдадени под
наем книги.

В анкетата, проведена
от Асоциация "Българска
книга" в началото на
ноември, участват 67
респонденти, от които
77,6 на сто издатели, шест
процента - книготърговци,
и 16,4 на сто съчетаващи
двете качества, се казва в
текста. ç

Държавната хазна вече
е на дефицит от 183 милио-
на, сочат прогнозните дан-
ни за ноември на Министер-
ството на финансите. За ок-
томври превишението в хаз-
ната е било над 654 млн. лв.,
припомня БНР. Месечният
недостиг в държавната хаз-
на не е изненада, но за пър-
ви път тази година се поя-
вява дефицит и на консоли-
дирана основа. Сумарно из-
лишъкът от октомври и прог-
нозираният дефицит през
ноември надхвърлят 800

Äúðæàâíàòà õàçíà âå÷å å íà äåôèöèò îò 183 ìèëèîíà ëåâà
млн. лв. в условия, в които
разходите от хазната са по-
вече от постъпленията. Пос-
тъпленията от данъци към
края на октомври са под 30
млрд. лв., а само от ДДС -
един от основните приходо-
източници в хазната, са мал-
ко над девет милиарда ле-
ва. Редица стоки и услуги,
основно в сферата на рес-
торантьорството, получиха
през годината по-ниска
ставка и вместо с 20 на сто
те се облагат с 9% косвен
данък. ç

Ïðåç ìåñåöèòå àïðèë è ìàé ïúê ñïàäúò
áèë äðàñòè÷åí - äî 70 íà ñòî

За нас е ключово да за-
почнем работа на 22 декем-
ври, когато изтича заповед-
та на здравния министър.
На второ място, ние сме ка-
тегорично против предло-
жението на канцлера Анге-
ла Меркел за затваряне на
зимните курорти - българс-
кият туризъм не беше по-
беден преди и сега също ня-
ма да бъде, коментира доц.
Румен Драганов, председа-
тел на Института за анали-
зи и оценки в туризма и но-
восъздадената Конфедера-
ция на българския туристи-
чески бизнес, пред "Блум-
бърг ТВ България". Предс-
тоящият зимен сезон ще ра-
боти по същия начин, по
който работеше летния - на
базата на къщи за гости,
малки семейни и корпора-
тивни хотели. Дори със за-
поведта на министъра 8 де-
кември ще се реализира,
като за целия месец декем-
ври се очаква да пристиг-
нат в България над 430 хи-

Äîö. Äðàãàíîâ: Íÿìà äà
çàòâîðèì ñêè êóðîðòèòå

ляди чужденци, съобщи
Драганов.

Кризата се отрази и ще
продължава да се отразява
най-вече на индустриалния
туризъм, който работеше на
масовия пазар с чартърни
полети и нискобюджетни ту-
ристи, използвайки външен
персонал и вносни храни-
телни продукти, обикновено
с ниско качество, коменти-
ра той. Индустриалният ту-
ризъм не притежава "човеш-
ки облик" - той сам по себе
си е неустойчива форма на
отдих и поради тази причи-
на провали полетите на ту-
роператорите, които от своя
страна заземиха самолети-
те си, и туристическите аген-
ции не можаха да сработят,
оставяйки хотелите им праз-
ни, каза още гостът. Доц.
Драганов коментира, че то-
зи аспект на туристическия
бранш е подготвен така, че
да планира в дългосрочен
аспект, като действително
преди две седмици са из-

лезли брошурите на големи-
те европейски туроперато-
ри за 2022 г. Те не са по-
различни от тези за след-
ващата година. Вече е от-
ворена продажбата, като
цените за 2022 г. са със 7%
по-ниски, докато в предход-
ни години намаленията са
стигали до 30 на сто. Но
въпреки че индустриалният
туризъм върви напред - в
рамките на организирани
пътувания на нискобюджет-
ни туристи, това не е туриз-
мът на индивидуалния до-
волен посетител, който пла-
ща добри пари за това, ко-
ето получава, анализира

Драганов. При старт на сис-
темата за ваксинация и ко-
гато поне 40% от населени-
ето бъде ваксинирано, бъл-
гарският туризъм ще си въз-
върне нивата, близки до те-
зи през 2019 г., в рамките
на четири седмици, прогно-
зира доцентът. ç
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Áúëãàðñêàòà äúðæàâíà ãðàíèöà -
ñâåùåíà è íåïðèêîñíîâåíà!

Последните си дни на този
свят болният Йонко Панов пре-
карва в медицинския институт
"Пирогов". Там на 23 юли 1962 г.
завършва земният път на чове-
ка-легенда. Който до последния
си дъх страстно отстоява изст-
радалите си позиции на голям
българин и хуманист, на искрен
комунист и истински демократ!

В броя си от 09.01.1990 г.
вестник "Работническо дело" пуб-
ликува съвместното решение на
Политбюро на ЦК на БКП и Бюро-
то на Централната контролно-ре-
визионна комисия на БКП. С него
се реабилитират изцяло полити-
чески, както и се отменят и отх-
върлят като клеветнически и лъж-
ливи политическите обвинения и
моралните квалификации, а така
също решенията за наказание,
взети от Политбюро и пленумите
на ЦК на БКП и оповестени пред
партията и обществеността, на ре-
дица партийни дейци.

Сред тях в подточка "г" е и
групата от седем души, подписа-
ли споменатото Прозрение.

А в следващата подточка ("д")
на първо място е изписано име-
то на Йонко Панов. С решението
се отменя и отхвърля обвинени-
ето в двулично поведение, раз-
колнически фракционни действия
срещу единството в ЦК на пар-
тията и срещу изпълнението на
решенията на Априлския и Сеп-
темврийския пленум (1956 г.),
разложителна и подстрекателна
дейност и другите тежки квали-
фикации, които се съдържат за
него във всички материали на
Политбюро, Секретариата и пле-
нумите на ЦК на БКП за времето
1957-1961 г. и в публикуваните
материали в печата. Изваждане-
то му през юли 1957 г. от със-
тава на ЦК на БКП е необосно-
вано, възстановява се посмърт-
но неговото членство в БКП без
прекъсване, предлага се на съ-
ответните органи да му възвър-
нат всички звания и отличия, от-
нети незаконно.

Бих желал на това място от-
ново да се върнем към грани-
чарския период на Йонко Панов.
Този път със спомени и размис-
ли на двама негови съвременни-
ци, както и на последния бъл-
гарски генерал, командвал Гра-
нични войски.

През 1995 и 1996 г. в ка-
чеството си на главен редактор
на вестник "Граничар" (издание-

то на Национална служба "Гра-
нични войски") одобрих и пуснах
за печат няколко материала, из-
цяло или частично посветени на
генерал Йонко Панов. Един от тях
е "Човекът легенда", илюстриран
с портретна генералска снимка
на първия командир на Гранични
войски и публикуван в броя от
18 декември 1996 г. Автор е пол-
ковник от запаса Трайко Илиев.
Ще допълня само, че този брой
е едновременно празничен за
българските граничари, коледен
и новогодишен. Имам удоволст-
вието да запозная уважаемите
читатели с част от текста на то-
зи вълнуващ спомен за човека и
генерала легенда:

"Беше есента на 1946 годи-
на.

Пътят ме отведе в щаба на
Гранични войски - имах среща с
командващия генерал Йонко Па-
нов. Там трябваше да започна
работа. Бяха ми казали, че оти-
вам при човек-легенда. Това бе-
ше генералът. Не го познавах лич-
но. Но вече знаех поне малко
кой е той. Кабинетът на генера-
ла-граничар под номер първи бе
в сградата на МВР. А после мно-
гократно се убеждавах, че този
граничар носеше в себе си доб-
родетелите на голям българин.
Строител на нова България и ней-
ните Въоръжени сили. Охраната
на границата ни беше поверена
в добри ръце.

...Първа среща. Чувам гласа
му. Гледам очите и лицето му. Слу-
шам словата му. Вълнувам се. Той
разговаря спокойно и човешки с
мен. Без себепоказване. Минути
и дистанцията е преодоляна меж-
ду нас. В диалога с мен генера-
лът не се стреми да ме поучава
и назидава. Осведомява се кой
съм и защо желая да служа във
Войските. Прие моите мотиви и
одобрително се съгласи...

След известно време ми бе-
ше дадено офицерско звание и
ръководех една секция...

Великият руски писател Хер-
цен отбелязва, че достойнството
на човешкия живот е в борбата.
Тази мисъл-сентенция отнасям
към уважавания от мен приживе
и след като си отиде в небитие-
то генерал Панов...

Всъщност защо след 50 го-
дини се вълнувам по човешки от
личността и обаянието на гене-
рал Панов? За мен причината за
това е ясна.

Генерал Панов беше интелек-
туално и физически обаятелен
човек. Той обладаваше висока
култура. У него нямаше шаблон-
но мислене и поведение. Всеки
допир до него ми носеше ново
усещане за подем в настроени-
ето.

На неговия началник-щаб и
адютанта му беше ясно, че кога-
то се отиваше при генерала ни-
кой не биваше да внушава ня-
какво поведение на посетителя.
Генералът желаеше хората, с ко-

ито работи, а и не само те, да
са добре дошли при него и да
работят честно за каузата на Гра-
нични войски. Това бе неотме-
ним принцип за него.

Изпитанията и нечовешките
страдания на генерал Панов в
борбата за социална справедли-
вост, която бе водил като поли-
тически затворник и партизанин
са го калили да отстоява прин-
ципи, морал, саможертвеност...

Когато заповядваше да се из-
пълни задача или някоя мисия,
генерал Панов осигуряваше всич-
ко необходимо за изпълнители-
те. Затова имаше добри резул-
тати от свършената работа...

Генерал Панов беше широко
скроена личност. Човек на сред-
на възраст, той беше енергичен
в действията и винаги с преме-
рено поведение. Той генерираше
идеи, реализираше ги и затова
хората го помнят като ярка фи-
гура на небосклона за своето
време. Умееше да слуша хората.
Грубият тон в общуването с тях
при него не беше възможен. Поч-
ти изключваше да говори в пър-
во лице. Имаше верен усет за
посоката на събитията в държав-
ните дела, националната сигур-
ност и философията на явлени-
ята. Компромиси с принципите и
идеите си не правеше. Но във
висша степен беше толерантен,
етичен и нежен като човек в об-
ществото и семейството. Суров
към непочтените. Самият факт,
че не го занимаваше неговата
персона и себепоказването е
потвърждение на оценката, коя-
то се утвърждаваше за него -
колоритна личност. Нямаше ко-
рист в неговото поведение. За-
това у него всичко бе естестве-
но и добронамерено.

Като родолюбец-граничар ге-
нерал Йонко Панов беше на чис-
то със своя патриотизъм и ин-
тернационализма. Той виждаше
България просперираща чрез
енергията на нацията. За него
България беше сладка дума на
един достоен народ. А границите
й - неприкосновени, с цената на
всичко, за спокойствието на на-
рода.

След службата си в Гранични
войски генерал Панов заемаше
отговорни длъжности в държава-
та и Въоръжените й сили - и
тогава остана непримирим към от-
клоненията в следваната нацио-
нална политика от някои ръко-
водители. Това той ярко показа
през 1956 година. Знаем за как-
во става дума. Затова за него
беше спрян пътят за развитие
на политик и военачалник.

Споменът за генерал Йонко
Панов и това, какво беше той за
България, ще напомня на поко-
ленията как се служи на род и
родина."

През 2017 г. Издателска къ-
ща "Земя" отпечата книга десе-
та от поредицата "Българи зави-
наги". В нея първият герой-раз-
казвач е писателят полковник от
запаса Никола Гаговски. В свои-
те спомени и размисли, озагла-
вени "Цялото ми журналистичес-

ко и писателско творчество е
посветена на граничарската и
патриотичната тема", той отделя
място и за началния период от
съществуването на вестник "Гра-
ничар", като в два от абзаците
споменава за генерал Панов:

"По заповед на командващия
Гранични войски генерал Йонко
Панов през лятото на 1950 г.
бях назначен да служа в ново-
образуваната редакция на вест-
ник "Граничар". И станах първия
редактор на изданието. А пору-
чик Димитър Калчев беше него-
вия организатор.

Спомням си , когато на
09.09.1950 г. излезе първият
брой, веднага го занесох на ге-
нерал Панов. Той остана приятно
изненадан и усмихнат каза: "Бра-
во! Роди се нов голям граничар,
който ще представлява цяла ар-
мия на границата. Пожелавам ви
успех!"

По време на подготовката на
текста за книга петнадесета от
същата поредица помолих авто-
ра на уводните думи генерал-
майор от запаса Стефан Анге-
лов в качеството му на бивш
командващ Гранични войски да
сподели своето мнение за всич-
ки негови предшественици на та-
зи отговорна позиция. Ето част
от отговора му:

"Искам дебело да подчертая
дълбокото си уважение и прек-
лонение към всички тях. Моето
мнение за предшествениците ми
е положително.

За мен генерал-лейтенант
Йонко Панов, полковник Тодор
Ванков, генерал-майор Слави Ча-
къров, генерал-лейтенант Ангел
Пенков, генерал-майор Минко
Минков (повишен след това ка-
то заместник-министър на вът-
решните работи в звание гене-
рал-лейтенант и генерал-полков-
ник) и генерал-лейтенант Стефан
Цанов са доблестни български во-
енни ръководители.

По време на своето команд-
ване те успешно овладяха един
непрекъснат и изключително нап-
регнат процес по охраната и от-
браната на родните предели. Съ-
щевременно бих желал да спо-
деля и моята незаличима болка
от факта, че всеки командващ
си тръгна огорчен и опетнен. Ма-
кар, че всички обичаха Гранични
войски!

И за да бъда пределно иск-
рен, ще спомена, че лично на
мен най-симпатичен с живота и
дейността си ми е първият ко-
мандващ - генерал-лейтенант Па-
нов. Защо? Той е един от най-
подготвените български ръководни
офицери по онова време. Коман-
дващ е през най-бурния период
за Гранични войски. Много прям
и откровен както с подчинените,
така и с началниците си от всички
нива на служебната и държавна-
та йерархия..."

Неотдавна обстойно се запоз-
нах по интернет с публикацията
от 2010 г., озаглавена "Познати-
ят и непознатият Йонко Панов".

Откровено казано, само с

На 21 септември тази година се навършиха 120 години от
рождението на генерал-лейтенант Йонко Панов Йонов.

По този повод решихме да представим част от най-важните
моменти от жизнения и професионалния път на легендарния во-
еначалник и партиен деец в три последователни броя на рубри-
ката "Бойна слава".

„БОРИХ СЕ ЗА ДОБРУВАНЕТО НА НАШИЯ
МИЛ НАРОД, БЕЗ ДА ЖАЛЯ ЗДРАВЕ
И СИЛИ, ЧЕСТНО, ВСЕОТДАЙНО“

На стр. 7

(Продължение от брой 210/4.11.2020 г.)

(Опит за представяне на генерал-лейтенант Панов, човека
легенда - първия командващ българските Гранични войски:
наричан първоначално командир, а впоследствие началник)

През 2000 г. издателска къща
"Славяни" отпечата мемоар-

ната книга, озаглавена
"Генерал-лейтенант Йонко

Панов. Спомени и размисли"

Щастливи заедно! Помощ-
ник-командирът на Трета

армия във Варна полковник
Йонко Панов със съпругата
си Пенка и сина им Емилиян
(дъщерята още не е родена).

На гърба на снимката
офицерът собственоръчно е

написал: "На мама, от
Милко и татко. 1.I.945 г..

Варна."
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част от споделеното от авторите
в материала съм съгласен. Ето
няколко цитата в това отноше-
ние:

"...Младият, силен и енерги-
чен младеж като човек се стре-
ми към доброто и съвършенст-
вото. Чете много и се стреми да
научи повече за това, което го
заобикаля...

...Навсякъде, където работи Й.
Панов завладява хората с тру-
долюбие, благородство и любов
към работата, колегите и клиен-
тите.

...Й. Панов остава такъв през
целия си живот - демократ, ху-
манист, отдаден на хората. В то-
ва е неговото общобългарско и
общочовешко значение... Трябва
да се разглеждат живота и дей-
ността му като служба на добро-
то и прогреса. Това са не само
неговите идеи и намерения, а съ-
държание на целия му съзнате-
лен живот.

Участието на Йонко Панов във
въоръжената съпротива показва
неговите способности и силата
на неговия интелект...

Целият живот на Й. Панов пре-
минава в името на България. Ка-
то комунистически функционер,
като ръководител той е българин
и действията му винаги се опре-
делят от интересите на Отечест-
вото..."

Горепосочените цитати от тек-
ста на публикацията и направе-
ните констатации от авторите на-
пълно споделям и искрено подк-
репям.

В същото време далеч не
всички техни позиции приемам
за обективно обосновани. Тук ми-
моходом ще спомена само за,
според мен, неоснователните и
на моменти некореспондиращи с
добрия тон антикомунизъм, как-
то и антиболшевизъм и антисъ-
ветизъм - прерастващи в анти-
Русия. За нуждите на настояща-
та публикация се налага обаче
да акцентирам на характеризи-
рането на Панов като терорист.
На това място и по този повод
ще се позова на следните цита-
ти от споменатата публикация:

"За съжаление, той смята те-
рора като единственото средст-
ва за усъвършенстване на об-
ществото и не може да се отър-
си от тези схващания. Така е,
събереш ли се с вълци ще виеш
като вълк.

От 1922 г. започва да се за-
нимава само с терористична дей-
ност като член на Пловдивската
военна организация, става про-
фесионален терорист..."

Не мога да се въздържа и да
не коментирам, макар и съвсем
накратко, тези два абзаца и по-
добните на тях в публикацията.
Да, Йонко Панов наистина е бил
благороден човек и хуманист, но
едва ли терорист, както го назо-
вават авторите. Между впрочем
преди няколко години със срам
и омерзение разбрах, че някои
нашенски "интелектуалци" опре-
делят Левски като убиец, а Бо-
тев - терорист. Тогава се опитах
аргументирано да ги оборя в пре-
сата. Наскоро някъде прочетох,
че Вергил Ваклинов е обикновен
убиец. Сега пък: Йонко Панов -
терорист.

Много ми дойде! Наистина... А
душата ми, наранената, се про-
викна: "Спрете се, българи!"

Защото Левски и Ботев са
велики личности с общочовешко
значение! А Ваклинов е наша не
само граничарска, но и нацио-
нална гордост!

ната за една значителна част от
читателите. Просто тя ми дойде
в съзнанието. Ще я поясня - на
разбираем български език тя оз-
начава съчетаване и свързване
на думи или понятия, които ло-
гически се изключват. Например,
"Сладка мъка" (Иван Вазов), "Дни
в нощта" (Пейо Яворов), "Оглу-
пяла мъдрост" (Никола Вапцаров),
великанско джудже... Нали се се-
щате кои в случая са великани-
те и кои джуджетата.

Аз мисля, че да се опитват
да се гаврят със светлите имена
на такива великани на свобод-
ния човешки дух като Левски,
Ботев, Ваклинов и Панов, е поз-
волено само и единствено на
посттоталитарните псевдоинте-
лектуалци!

За тях - толкова.
Когато разбрах, че преди два-

десет години е излязла от печат
книга от и за Йонко Панов, по-
ложих неимоверни усилия да си
я закупя и притежавам. За мое
голямо съжаление това не се слу-
чи. Книгата се оказа изчерпана
на книжния пазар.

Тогава се свързах със сина
на генерал Йонко Панов - Еми-
лиян Панов. За краткото време,
през което беседвахме, останах

1951 г. Генерал-лейтенант Йонко Панов -
началник на Гранични войски, в кабинета си

1947 г. Атина. Българската делегация за разрешаване на спорните въпроси по българо-
гръцката граница. Генерал Йонко Панов е най-отзад, в левия ъгъл на снимката

Юли 1962 г. Погребението на любимия Йонко Панов.
Народното шествие категорично отхвърля оценките

за човека легенда на тогавашната партийна
и държавна върхушка

с отлично впечатление за него.
Скромен, възпитан, толерантен
мъж. Начетен и познаващ в де-
тайли жизнения и професионал-
ния път на баща си.

Благодаря му за предоставе-
ната ми (макар и временно) го-
респомената книга за ползване
при подготовката на текстуална-
та и илюстративната част на нас-
тоящата публикация.

Книгата "Генерал-лейтенант
Йонко Панов. Спомени и размис-
ли" е отпечатана от издателска
къща "Славяни" през 2000 г. Ре-
дактор-съставител е Стефан Же-
лев.

Встъпителните думи в обемис-
тия труд са на академик Нико-
лай Тодоров, председател на ини-
циативния комитет за честване
100-годишнината от рождението
на Йонко Панов. Големият бъл-
гарски учен, който е имал не-
посредствени лични контакти с
генерала, го описва като "забе-
лежителен революционер, патриот

и строител на нова България."
След раздела с някои важни

дати и факти от живота на Йон-
ко Панов, в книгата следват 500
страници лични спомени и раз-
мисли, които генералът собстве-
норъчно записвал след уволне-
нието си в множество тетрадки
с общ обем хиляда и няколко
стотин страници. В навечерието
на 100-годишнината от рожде-
нието му се заражда идеята да
се издаде огромният авторски ръ-
копис като книга.

Всъщност 500-те страници в
книгата са спомени и размисли
за жизнения път на Йонко Панов
до септемврийските събития през
1944 г.

За социалистическия си пе-
риод е отделил само един па-
саж, следван от още два заклю-
чителни пасажа, както и година-
та и мястото на завършването
на ръкописа. Ето ги:

"Що се касае до мен, Цент-
ралният комитет на БРП ме изп-
рати също така в армията. Взех
участие във втората фаза на Оте-
чествената война. Бях помощник-
командир на Трета армия, после
- началник на Гранични войски,
началник на Главното политичес-
ко управление на Народната ар-
мия, заместник-министър на на-
родната отбрана. Участвах с
всичките си сили в строителст-
вото на нашите въоръжени сили
- страж на мирния градивен труд
на нашия славен народ, на него-
вите революционни завоевания,
на неговото бъдеще.

***
Така протече моят шестде-

сетгодишен живот. Участвах във
всички трудни битки, през които
минаха бойците на социалисти-
ческата революция след Първа-
та световна война. Не мисля, че
съм дал кой знае колко много,
но няма в моя живот нищо, от
което да се срамувам.

Служих на светлия комунис-
тически идеал, борих се за доб-
руването на нашия мил народ без
да жаля здраве и сили, честно,
всеотдайно. Това е източникът на
моята утеха, моето упование, мо-
ята гордост.

1961 г. с. Слатина, Ловешко"
Като прочетох обемистата

книга от и за генерал Панов, аз
възторжено се зарадвах, че не-
говото име - на една, според мен,
посечена временно, но не погу-
бена завинаги личност, през пос-
ледните три десетилетия се въз-
дига. И заема достойно и заслу-
жено място в паметта на родо-
любивото българско воинство и
прогресивната част от общест-
вото ни.

Надявам се, че чрез насто-
ящото издание и аз в някаква
степен да съм спомогнал за то-
ва.

Убеден съм, че за живота и
службата на генерал Йонко Па-
нов тепърва ще се пише. В този
смисъл предстоят нови уточне-
ния в детайлите и фактите на
неговия професионален път. В то-
ва число и като граничар.

Накрая ще си позволя да ин-
формирим читателите, че в стра-
ната има два граничарски вете-
рански клуба (тези в София и
Пловдив) към Съюза на офице-
рите и сержантите от запаса и
резерва, носещи името на чове-
ка-легенда, генерала-легенда и
граничаря-легенда Йонко Панов.

Но темата ни днес е за гене-
рала-легенда. Считам, че да из-
ползваш името на Йонко Панов,
за да пропагандираш и агитираш
за собствените си убеждения е,
меко казано, нехигиенично.

Да определяш по такъв гро-
зен начин Левски, Ботев, Вакли-
нов и Панов и да се наричаш
българин е, меко казано, окси-
морон. Извинявам се за ползва-
ната дума. Със сигурност непоз-

Рубриката "Бойна слава"
подготви

полковник от запаса
Киро КИРОВ
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Член-кореспондент на БАН
Иван ГРАНИТСКИ

1.

В новата история на България
има редица примери на творци, кои-
то работят еднакво добре в различни
жанрове - поети рисуват вдъхновено,
художници създават ярки стихотво-
рения, разкази и новели, актьори се
изявяват и като художници, и като
музиканти, и като писатели. Режи-
сьори творят вълнуваща проза или
театрално-философски концепции.
Повече от тридесет имена на впечат-
ляващи комплексно надарени личнос-
ти могат да се изброят тук - Ивайло
Петров, Йордан Радичков, Димитър
Яръмов, Димитър Шумналиев, Пла-
мен Карталов, Стойчо Мазгалов, Кри-
кор Азарян, Вили Цанков, Леон Да-
ниел Венцеслав Кисьов, Иван Бал-
самаджиев, Стефан Мавродиев, Иван
Налбантов, Йорданка Кузманова,
Илия Добрев, Иван Иванов, Вели
Чаушев, Евгений Кузманов, Ценко
Минкин, Кирил Варийски, Славка
Славова, Радко Дишлиев, Любомир
Котев и т. н., и т. н.

В тази фаланга талантливи твор-
ци трябва да припомним и поета Иван
Давидков, който години наред се изя-
вяваше еднакво убедително и със сво-
ята поезия, и с изложбите на своите
пластически видения.

2.

Ако търсим обединяващия лайт-
мотив в поезията на Иван Давидков,
това е желанието да се навлезе в дъл-
бините на психиката на отделната
личност, да се разбере цялата проти-
воречивост, сложност и парадоксал-
ност на човешката душа. Ако пък ди-
рим обединителна идея за неговите
пластически експерименти и хрумва-
ния, ще открием нещо удивително -
пейзажите или фигуралните компо-
зиции при Давидков често носят по-
голяма поетична наситеност, нежност
и тактичност, отколкото неговата ли-
рика.

Бихме могли да кажем, че плас-
тическото творчество на Иван Давид-
ков е лирично замечтано, потопено
сякаш в сфуматото на бляна, ностал-
гията, съзерцателната споменност, а
поезията му навремени придобива
графична заостреност или барокова
разклоненост.

Този поет изпитва почти езическо
богоговение пред неизчерпаемата кра-
сота на Натурата. Природното вели-
колепие от багри, оттенъци, светли-
ни и сенки, тонове и полутонове, ню-
анси, възхитителното пълноводие на
миризми, ухания на билки и треви,
любовното чуруликане на славеите,
острия писък на совите, замисленото
мъркане на бухалите и кукумявките,
прелестното шумолене от крачетата
на катеричките и таралежите - целия
този фантастичен калейдоскоп от кар-
тини, видения и възхитителни пей-
зажи, зашеметява въображението на
поета и ражда неговия метафоричен
словесен рисунък.

Преклонението пред магията на
природната разточителност личеше у
Иван Давидков още в лириката, съз-
давана през 60-те години на мина-
лия век. В стихотворението "Идеше
есен" поетът умъдрено споделя:

Ðîìàíòè÷íèÿò ìåòàôîðèñò
Èâàí Äàâèäêîâ
Великолепие от багри, асоциации, звуци и инвенции блика от
лирическата звукопис на поета

Жените доплитаха мрежите. Идеше есен.
Веслата мълчаха, подпрени до всяка

колиба,
и в мрежите първият лист, от върбите

донесен,
потрепваше в ранния здрач като

сребърна риба.

 Лирическата личност се събужда
от пукот на пъпки черешови, чува
как южнякът с гърло пресипнало си
говори с дърветата, усеща диханието
на черната оран, бременна със злат-
ните семена на плодородието. Наб-
людава завръщането на щъркелите
призори, възхищава се от магията
на утрото, която душата озарява, съ-
зерцава идещата нощ:

Нощта е безкрайна - смълчана,
сребриста,

лека - от шум на криле и от сън
на деца.

Гледай алеята… Листи, тополови листи.
Ние вървим по душата на мъртви

слънца…

3.

Своеобразно раблезианско вели-
колепие от багри, асоциации, звуци
и инвенции блика от лирическата зву-
копис на Иван Давидков. Когато раж-
да своите многопластови метафори,
той прилича на художник, който не
може да откъсне очите си от богатст-
вото на палитрата и възприема себе
си като жрец, за когото

часът на бавните съновидения
не ще настъпи никога.

Неговият герой прелита над кръстовища
с мъгли и светофари

облечен в сънища, свистящ от брулнати
листа,
и ще се мъчиш да отмиеш заран
от своето лице
кънтежа на нощта.
А той като разсърден кошер ще се буди.
И ти с трагична яснота отново ще

разбираш,
че си частица от плътта
на тия кръстопътища и сенки луди,
които корените си в душата ти събират,
че глух би бил живота ти,

ако не слизаха
през дефилето
коли, навързани с въжета светлина

и мрак,
ако не удряха с юмруци по небето
насрещни фарове и викове на влак.

В поезията си Иван Давидков
одухотворява природата и не само
се любува на великолепните пей-
зажи на Натурата, но и търси чо-
вешкото присъствие във всичко. За
това не е странно, че паралелно с
дълбаенето в рудниците на поети-
ческото слово, този творец се на-
сочва и към пластическите изкуст-
ва и през годините ненатрапчиво,
но неотклонно ни поднася експо-
зиции с маслени картини (предим-
но пейзажи, натюрморти, портре-
ти, фигурални композиции). Тън-
кото чувство за наблюдателност, за
усещане душата на отделния детайл,
помага на Иван Давидков да изг-
ражда великолепните си лирически
пейзажи, както е например в сти-
хотворението "Буря":

И ето: дъжд отново забушува.
Пороите отвлякоха последната звезда.
Крайпътните дървета се събуват
и газят боси в тъмната вода.

В едно се сляха небеса и сгради.
Вървиш по насип, блъсваш се в луна.
Като стъкло на тротоара пада
и се разбива гръмотевичната светлина.

4.

Лириката на Иван Давидков е ли-
рика на мечтанието, бляна, томлени-
ето, непрестанния и несекващ порив
към полет, към разкрепостяване на
индивидуалното съзнание. В един от
фрагментите на великолепната си
"Небесна поема" авторът изгражда об-
раза на мечтателя, на нестрахуващия
се, на носещия се на крилете на дър-
зостта:

СЛАВА НА ОНЯ, който изгаря!
Огънят е магия, болка и вик.
С неговия ключ човекът безкрая отваря
И стои безпомощен пред вратите

на тленния миг.

Къде ще изгориш? На небето или
на земята? -

Все едно, ако дързостта ти бъде другар.
Какво, че в раменете ти ще се впива

смолата
от пламналите криле на Икар? -

Феникс излита от безпощадната жар…

Но при цялата чувствителност,
нежност, даже извънредна деликатност
на поетовата душа, сред стиховете на
Иван Давидков можем да открием и
такива, които ни поразяват със своя-
та суровост и безпощадност на вну-

шенията, с острата морална осъди-
телна позиция, която не приема про-
дажбата на идеали, подмяната на цен-
ности, фалшифицирането на цели и
най-сетне която ерозира най-същест-
вените качества на човека и превръ-
ща битието му в покупко-продажба,
в евтина сергийна шумотевица, и де-
белашко-плебейска сценография.

В това отношение, струва ми се,
изключително силни са внушенията
на автора в стихотворението му "Па-
зарът на бълхите":

Последен купувач - след всички нас -
ще мине вятърът с торба мъглива.
Ще купи слънцето, което си отива.
Ще купи вик на влак и птичи глас.

Ще купи сребърните балеринки на дъжда.
Ще купи параходната сирена
и в джоба си ще сложи като смачкан
вестник Сена
ведно със отраженията на града.

Тогава аз край пътя ще поседна,
за да просам сълзата си последна -
но той ще се отвърне настрана,

защото в здрача, който с мене скита,
дори и на Пазара на бълхите
сълзата няма никаква цена.

5.

Иван Давидков има усещане за
преходността, менливостта на вре-
мето, което носи като буйна река
човешките души към тяхната неот-
вратима съдба. В края на 70-те и
началото на 80-те години на XX век
той сътвори редица сонети, които
освен носталгията по патриархал-
ното минало, съдържаха и дълбоко-
мислени психологически поуки,

Иван Давидков е български поет, белетрист, есеист. Роден е в село
Живовци, Монтанско, на 9. 03.1926 г. Когато е на седем години, умира
баща му. Малкият Иван работи като каменар по пътищата, за да при-
печели и да си купи учебници. Издържайки се сам, завършва първона-
чално училище, гимназия и университет. Завършва славянска филоло-
гия в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1951). За пръв
път печата през 1946 г. във в. "Септемврийче", подава му ръка тога-
вашният главен редактор на списанието Асен Босев, който пръв публи-
кува негови стихове. Член на СБП (1949). Редактор в Радио София,
главен редактор на "Родни простори" (литературно приложение на в.
"Септемврийче"), редактор в списанията "Пламъче" и "Славейче". Гла-
вен редактор на издателство "Български писател" (1968-1990).

По-важни поетични книги: "Светлина от скрежа. Лирика" (1957), "Ра-
достта стои до всеки праг. Лирика" (1962), "Крила и корени. Стихове"
(1964), "Хълмове под вечерницата. Стихове" (1966), "Стихотворения" (1968),
"Тракийски могили. Стихове" (1968), "Каменоломна. Стихотворения" (1972),
"Наздравица за звездопада. Стихове" (1972), "Лирика. Т. 1-2" (1986),
"Може би сбогом. Стихотворения" (1992).

Живописец и колекционер на картини. Превеждан на полски, руски,
английски, френски, чешки. Преводач от руски, украински и белорус-
ки. Носител на Национална литературна награда "Пейо Яворов" (1988).
Умира на 6.08.1990 г. в София.
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свързани със съвремието и усеща-
ха с болка и състрадание разломи-
те, които настъпват и в индиви-
дуалното, и в общественото съз-
нание, невидимите, но необрати-
ми трансформации в душата на
човека. Тук можем да споменем
"Лъвовете", "Кариатиди", "Пясък",
"Сняг", "Часовникарят", "Лисица-
та", "Мелнишките лозя", "Вечер-
ни послания" и т. н.

Но може би най-емблематично
като глобално послание за авторо-
вата философия в това отношение
е "Овидий":

Живей като тревите. Нека свири
с лирата ти тъмноръкото море,

годините да побеляват, седнали
на вечността във скута,

да шумолят мъгли - изпрани скитски
ризи.

И нека никой пред вратите ти не спре.-
Ще дойде славата - като чакал

ще се залута
да търси гроба ти под дивите треви

и бриза.

Разбира се, ако търсим творба,
в която най-силно, най-дълбоко,
най-прочувствено е въплътена пан-
теистичната лирическа философия
на Иван Давидков, ще кажем, че
това е удивителната поема "Пас-
тир на реките". Тук авторът създа-
ва ювелирни лирически пейзажи,
сякаш рисува с гълъбовото крило
на вдъхновението:

Вихрушките на листопада ще
разгърнат

своите опашки
пъстропери

и дворът ще се залюлее, омагьосано
ще закръжи,
а дивата пчела една мелодия протяжна

ще изсвири
на своето виолончело.

Ще бъде като литургия тоя глас.
Свещта ще се разхожда

из стаята със нимба златна,
а на сутринта

със светлина на вирове душите си ще
облечем

за есенния празник.

Литературната критика веднага
забеляза усилията на Иван Давид-
ков в своята поезия да използва и
изразните средства на други изкус-

тва - главно графиката и живо-
писта. Очевидно първият мотив,
предизвестяващ появата на ново
стихотворение, при него е бил по-
явата на цветен образ, на велико-
лепие от багри и оттенъци, тонове
и полутонове, мелодични напеви
и загадъчни интонации, които
впоследствие се изливат в роман-
тичната или драматичната конст-
рукция на словото.

6.

Дотук насочихме погледа си към
поезията на Иван Давидков, но си
струва да акцентираме и върху две
главни тематични линии в плас-
тическите му търсения. Първата е
свързана с магията на морето. Ав-
торът рисува самотни лодки ("Си-
ни мрежи", "Трите лодки"), изкуша-
ва го тишината на загадъчния за-
лив, където впечатлява богатство-
то на палитрата, тънкия усет за ню-
анса, невидимия полъх на благот-
ворни чужди пластически влияния.
Очевидно тук художникът е прив-
лечен от мамещата загадка не са-
мо на безкрайната водна шир, но
и от всеобемащата метафора за пъ-
туването, емблематизирана в сю-
жета за лодките.

Когато разсъждаваме за роман-
тичните пластически видения на
Иван Давидков, не може да не за-
бележим склонността му към по-

тъване в пространствата на оди-
ческото, баладическото, приказно-
то. Великолепна илюстрация в то-
ва отношение е масленото платно
"Тишината на залива". Лодките,
акостирали в залива, приличат на
живи същества, метафори на неж-
ността, достойнството, благородс-
твото и неясното усещане за въз-
вишено предизвикателство, което
всеки миг ще разкрие своето лице.
Въобще морето, безлюдните пла-
жове, уютните заливчета, рибарс-
ките лодки са от любимите и зап-
леняващи авторовото въображение
сюжети.

Ето лирическата импресия "Ня-
кой ден":

Ще ме повика вятърът - и някой ден
ще отпътувам,

без да ви кажа сбогом. Спътник мой
ще бъде дим горчив на непознати гари
и луд галоп на градове в прозореца

на влака.
И никой няма да ме чака в градовете

свечерени,
но чайките пред мене ще летят

да ми показват пътя
и стълби на пристанищни хотели
с пресипнали от влага гласове

приятелски ще ми

говорят.

Ще има кафене до залив с платноходки
и стол за мен ще има, и усмивка

в огледалото отсрещно.
Лалетата до перилата ще запалват

нощните си лампи,
та вятърът, разлистил кипарисите,
зелените им сънища да препрочита.
Ще чувствам водорасли в думите

на хората,
чиито сенки в тъмното се търсят,

и недопитото кафе ще ме поглежда
с око на тъмна южна риба.

7.

Пейзажът е друг изкусителен за
Иван Давидков жанр. Една от най-
характерните творби в това отноше-
ние е "Маслини от Коринт". Изкри-
вените силуети на маслиновите дъ-
нери сякаш приличат на приведени
хора под мастилено бурно небе, в
което всеки миг ще проблеснат зло-
вещи светкавици. Или пък да взе-
мем "Крайпътни дървета", които та-
ка нежно и любовно прегръщат кло-

ните си, сякаш символизират любов-
но дружески преплетените ръце на
близки приятели. Или "Утро край
Балчик" и "Тополова алея", които ни
впечатляват с топлотата на багрите,
усещането за мечтателност, филиг-
ранност и особен уют.

Да не забравяме и значителна-
та серия от творби в творчеството
на Иван Давидков, които са посве-
тени на човешки образи, портрети,
фигурални композиции, натюрмор-
ти (тук трябва да припомним зна-
ковата творба "Ваза с макове").
Особено впечатляваща в това от-
ношение е "Жените с хляба" - слън-
чево настроение, светла енергия,
благородство и послания на неж-
ност и свенливост излъчва това
платно, което представя две бъл-
гарки, облечени в традиционни но-
сии, прегърнали в скута си сякаш
не хлябове, а същински слънца…

Струва си да насочим погледа на
съвременника не само към богатото
и многообразно поетично творчест-
во на Иван Давидков, но и към не-
говото впечатляващо пластическо
наследство, както и да препрочетем
великолепните му есета, за да преот-
крием тази удивително талантлива
и разностранно надарена личност.
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Проф. Димитър Иванов
за него: Божи-Дар

Дали е дар от Бога, как-
то ни внушава името му, или
е каприз на Дявола, е труд-
но да се каже. Едно обаче е
ясно - че такъв като него
трудно се ражда, а когато се
роди, още по-трудно се отг-
лежда. Ярък като поведение
и с неповторим изказ, той е
един от чешитите на днеш-
ния ден. Всеки, който го
срещне случайно, а това би
могло да се случи на раз-
лични места почти едновре-
менно - толкова е динами-
чен и неудържим - не може
да не забележи несъответст-
вието между физическия му
образ и представата за не-
го, която градят текстовете
му в печата. Но това ще е
само защото срещналият го
случайно не познава в под-
робности неговото житие.

Започнал като докер и мо-
ряк в родния Созопол, мал-
ко късничко завършил Со-
фийския университет, някол-
ко години след това се дви-
жи из Ватиканската библио-
тека с лекотата на спасител
на плажа. Гмуркач за амфо-
ри, словоохотливец с разви-
та фантазия, той е ученик на
Александър Фол и последо-
вател на Кольо Генчев. Ма-
кар и да не мери ръст с тех-
ния смразяващ интелект на
университетски професори,
името му е по-популярно сред
израслите в новия век.

Äà ñè ñïîìíèì çà ïðîôåñîð
Áîæèäàð Äèìèòðîâ
Навършват се 75 години от рождението на големия историк и общественик, дългогодишния
стожер и директор на Националния исторически музей проф. Божидар Димитров, който ни
напусна на 1 юли 2018 година

Божидар е и ярък публи-
цист, за когото национална-
та идея и любовта към Оте-
чеството са пътеводната
звезда, пазена ревниво от
всяко случайно петънце на
времето. Като много други
от своето поколение, прину-
дено, след като е съзряло в
една система, да преаранжи-
ра ценностите си под напо-
ра на други обществени ус-
ловия, той допуска отклоне-
ния, а понякога и открове-
ни грешки, но виталността
му е толкова мощна, че ви-
наги успява отново да пое-
ме във вярната посока.

Освен че е подвижна ис-
торическа енциклопедия, Бо-
жидар се пробва в админис-
трацията и в политиката. От
директорския пост на Наци-
оналния исторически музей
го отстрани СДС, до депу-
татското кресло не го допус-
на БСП, въпреки че той раз-
даде себе си, за да й помог-
не да се изправи на крака.
Бойко го направи министър,
но го освободи след две го-
дини заради минала принад-
лежност към Държавна си-
гурност.

Голям грях?!

Не се разсърди нито на
едните, нито на другите, ни-
то на третия, а се върна в
любимия си директорски ка-
бинет в музея. Луд умора ня-
ма, казва мъдрословецът бъл-
гарин. Името и снимката му
продължиха да се появяват

редовно в почти всички все-
кидневници, студиата на ня-
колко телевизии и радиа
отесняха от едрата му фигу-
ра, издателствата заспориха
кой да издава книгите му.
Писани с невероятна леко-
та, те прескачат една през дру-
га историческите епохи - от
зората на българската дър-
жава, която невъзмутимо
премести с един век по-ра-
но, до лъжите на македонис-
тите в края на XX век и от
тракийските царе преди но-
вата ера до предателската ро-
ля на царя Кобург през 1913-
1918 г. Без да броим твърде-
нието му, че ако не сме били
ние, българите, всите руси и

славяни и до ден днешен да
не знаеха да четат. Дори и
много от откритията му да
са спорни, като тези за мо-
щите на св. Йоан или за вам-
пирските скелети, намерени
край родния му Созопол, той
ни помогна отново да залю-
бим своята история.

В кръговрата на общест-
вото, както и в природата,
след залез идва утро. Като
на шега, той всекидневно с
гръм и трясък влиза в дър-
жавната хроника. Въпреки
че не му даваха шанс и по
всякакъв начин се опитваха
да го обезкуражат, във вре-
ме, когато бие дванайсетият
час за музейната реформа,

когато колегията на истори-
ците има нужда от разумен
консенсус, за да оцелее в па-
зарните условия, а не от
партизански дрязги и низки
страсти, които я омаломоща-
ват, на върха на музейната
пирамида в България стое-
ше един признат учен, опи-
тен администратор и добър
човек - д-р Божидар Димит-
ров, почетен професор на
водещ университет. Стоеше
до деня на нелепото си увол-
нение, което ускори края му.
Дали това беше Божа рабо-
та, или зла шега на Дяво-
ла, ще каже само времето!

Сбогом, приятелю!

"Изключително странно е бри-
танската премиерка Тереза Мей
да иска народите и държавите от
Европейския съюз да проявят со-
лидарност с Великобритания по
случая "Скрипал". Самата Мей,
нейната партия и нейната държа-
ва сами отказаха да живеят в Ев-
ропейския съюз, в общност с те-
зи държави." Това заяви специал-
но за ЗЕМЯ историкът, дългого-
дишен директор на Националния
исторически музей и бивш минис-
тър без портфейл за българите в
чужбина проф. Божидар Димит-
ров. В коментара си той каза: "В
исторически аспект също не е нуж-
но нашата страна да бъде соли-
дарна с Лондон. И тук не е въп-
росът само в това, че няма дока-
зателства за съпричастност на Ру-
сия с опита за отравяне на бив-
шия офицер от руското Главно ра-
зузнавателно управление, който
стана предател на родината си.
Въпросът е, че Великобритания
никога в историята не е била со-

Тогава той препоръча на властта: Няма нужда да бъдем солидарни с Лондон

Ïîñëåäíîòî èçÿâëåíèå çà ÇÅÌß ïðåç 2018 ã. çà Áàëêàíèòå, Åâðîïà è Áúëãàðèÿ

лидарна с България, с българския
народ".

Професор Божидар Димитров на-
помни няколко исторически приме-
ра, в които Лондон е действал сре-
щу нашите интереси. Първият от те-
зи примери е Априлското въстание.
За турските зверства срещу бъл-
гарския народ британските власти
официално казват, че няма такова
нещо. Британия отрича клането в
Батак, но всъщност то е нищо в
сравнение с това, което английски-
те колониални власти предприемат
в Индия в течение на векове.

"Солидарна ли беше Британия с
България на Берлинския конгрес
през 1878 година, когато новоос-
вободената ни държава бе разпо-
късана, загуби голяма част от сво-
ите територии", запита се реторич-
но историкът.

Великобритания не бе солидар-
на с България и през 1913 година,
когато в Лондон бе сключен дого-
вор с Турция, но само 28 дни по-
късно Османската империя нару-

ши споразумението и нахлу в Од-
ринска Тракия, оставяйки хиляди чо-
вешки жертви, бежанци, насилие и
отнемане на имоти на българи.
Всичко това става със санкция и
съгласие на Лондон, припомни
проф. Димитров.

Великобритания не бе солидар-
на с България и при подписването
на Неьойския договор, който ни от-
не втория излаз на море, което от-
не част от независимостта и влия-
нието ни в геополитически и ико-
номически план - в областта на тър-
говията и корабоплаването. От то-
ва се възползва отново Турция.

Не бяха солидарни с нас и при
преговорите за подписване на Па-
рижкия договор след Втората све-
товна война. Тогава именно Лондон
настоява България да бъде трети-
рана като съюзничка на Хитлер, ка-
то победена страна и отказа да
признае жертвите, които дадохме
през 1944-1945 година в Отечест-
вената война, по бойните полета на
Сърбия и Унгария, а тези жертви

са десетки хиляди.
Случаите на липса на солидар-

ност, на открит саботаж на бъл-
гарските интереси от Великобри-
тания са още много, припомни ис-
торикът. По думите му и други
страни като Чехия и Словакия съ-
що нямат повод да са солидарни
с политиката на Тереза Мей, за-
щото някогашният британски пре-
миер Невил Чембърлейн бе този,
който предаде отначало Судетс-
ката област, а после и цяла Че-
хословакия на Хитлер.

В течение на векове основен
принцип на политиката на Вели-
кобритания са думите, че няма
вечни приятели, а само вечни ин-
тереси. И именно те днес искат
солидарност от другите, припом-
ни Божидар Димитров. На въп-
рос дали има доказателства за
съпричастност на Русия към слу-
чая "Скрипал", историкът заяви,
че историята е съшита с бели кон-
ци и това става все по-ясно на
световната общност.

Юли 2018
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Тодор КОРУЕВ
След като прочетох "Па-

тила и страдалчества на кни-
ги и люде", се провикнах:
"Разгеле, вече четем истин-
ски спомени". Не зная до-
къде може да стигне вик от
страниците на вестник, кол-
ко са го чули, но без да
имам заслуга за това, ме-
моарът на Валентин Кара-
манчев имаше широк чита-
телски отзвук и се четеше
от публиката, както обичай-
но се четат криминалетата.

Оказа се, че "брашне-
ният чувал от мелницата за
книги и люде не е за изх-
върляне" и писателят го по-
изтупва, "преди да го прос-
не за чердже под задрям-
ващата памет", както сам
заявява. Драго ми е, че Ва-
лентин Караманчев, авто-
рът на необикновените "Че-
решова задушница" и "Мър-
вашки песнивец", е наме-
рил кувет да продължи и
спомените си - дело голя-
мо на ползу роду. Извоюва
си правото да пише споме-
ни за книги, защото живо-
тът му се е затъркалял в
просека от страници и ко-
рици.

 Караманчев като "книго-
люб от детство, по занаят и
прехрана" е прочел вагони
с книги, много е попитото от
техните страници у него и го
разказва удивително инте-
ресно и тъкмо където му е
мястото. Извоюва си право-
то да пише спомени за лю-
де, защото разбира и от чо-
веци, много е видяното, чу-
тото и преживяното. Изво-
юва си правото да пише спо-
мени, тъй като на писали-
щето му неизменно са пред-
ходниците му - поп Минчо
Кънчев, Захарий Стоянов,
Софроний Врачански, Симе-
он Радев, Кирил Христов...

В новата си книга "Браш-
нен чувал" (ИК "Синева") пи-
сателят първом влиза в ро-
лята на дядо, който се об-
ръща към внуците си с под-
крепата на Виктор Юго,
Марк Твен и Алберт Айн-
щайн, а в края на повество-
ванието ще разкаже за ба-
ща си и майка си, за изго-
рата Иванка, с която 65 го-
дини са неразделни, за фа-
милната задруга от синове
и снахи, от внуци четирима
и правнуци вече шестима.

Предците му са бежанци
от земята на мъките (по на-
родната етимология името
Македония идвало от мъка).
Дядо му Димитър, учител
във Велес, е принуден да
хване бежанския път към
България, защото българс-
кото училище вече е сръбс-
ко. И чета нататък в "Бежан-
ци": "От Бановината (общи-
ната) нареждат на баба ми
да даде едно от децата в
сръбското училище.

Тя посочва Надежда (май-
ка ми): "Отивай, чедо. Това

Произведение като "Брашнен
чувал" не излиза всеки ден

Ïèñàòåëÿò Âàëåíòèí Êàðàìàí÷åâ
ñ íîâà êíèãà

не е училище, а данък "дев-
шерме". Еничарски данък. Ти
ще идеш. За малко ще си
еничарче женско. Скоро ще
идем при татко". Баба Еле-
на тогава не е баба, а леху-
са. Тръгва с рожбите си по
бежанския път на север.
Всичките с по една риза на
гърба и една гола душица в
гърдите. Носи Живко в це-
дилка на гърба си. По едно
време усеща, че не мърда и
не плаче. Изтръпва, но не
смее да провери, за да не
изплаши другите. Вечерта,
когато другите заспиват край
пътя, тя го изважда от це-
дилката вдървено и изсти-
нало. Събужда Александър.
Двамата изкопават в неожъ-
натото стърнище дупка и за-
риват Живко. Не помни къ-
де е гробчето му." Пътува-
нето на писателя в минало-
то е всъщност пътуване към
себе си.

Георгиада - така ще на-
река поредицата от портре-
ти на Георгиевците в него-
вия живот - Георги Атанасов,
Георги Йорданов, Георги Ка-
раманев, Георги Тодорчев,
Георги Менов и още други
негови другари, с които съд-
бата го побратимява, наб-
рояват десетима. Знае се,
че Караманчев черпи два
пъти в годината - на Свети
Валентин, ала и на Гергьов-
ден. Защото е бил кръстен
на дядо си Георги, но само
едно денонощие носил име-
то му, тъй като баща му из-
командвал свещеника да из-
бере друго име, и то тако-
ва, каквото нямало в Нев-
рокоп. Но изненадващо по-
редицата за Георгиевците
продължава с "Отломка ни-
щожна" за Кеворк Кеворкян.
Свети Георги при арменци-
те бил Сурп Кеворк и се чес-
твал на 6 май. Валентин Ка-
раманчев признава, че Ке-
воркяновите "Истории за
личности и буболечки" са се
наместили на работното му
бюро, за да напише: "Аз ха-
ресвам Кеворк като личност
и автор. Възхищавам му се,
завиждам му за таланта и
куража."

Аз пък съм първият вес-
тникар, който написа отзив
за "Всяка неделя", беше от-
давна, още във "Вечерни но-
вини", но тогава, да си приз-
ная, гледах на телевизията
като на масова култура, ко-
ято ражда зависимости. И
съжалявах, че въпреки пре-
интересното предаване Ке-
ворк хаби в телевизията та-
ланта си на литературен
критик и публицист. Но сега
съм удовлетворен, четейки
неговата неподражаема пуб-
лицистика. Караманчев смя-
та, че Кеворк е несравним
с журналисти от нашето вре-
ме, затова го сравнява са-
мо с големия вестникар от
миналото Данаил Крапчев.
Караманчевият е първият

оценъчен глас, който дава
заслуженото на Кеворк.

В друга поредица за Нев-
рокопската епархия писате-
лят надниква в приписките
в требника и разказва ве-
що за каноничните строите-
ли и кириарси на епархия-
та, за божиите и людските
дела на митрополити, епис-
копи, архимандрити и на ня-
колко свещеници, та да стиг-
не до последния поп на
Скребатно, запопен с пар-
тийно поръчение. Имах слу-
чай веднъж в черквата в Ко-
вачевица да се уверя колко
много знае Караманчев
за православната
вяра, за библейските
истории, за църковното
служение.

Може би в тази религи-
озна образованост има
пръст баща му Стилиян -
семинарист, служител без
расо в Митрополията, ма-
кар че "не понасял власт над
себе си ни от църквата, на
която служи, ни от държа-
вата, ни от съпруга". С дру-
ги думи - анархист. Позна-
нията на Валентин Кара-
манчев по верските въпро-
си не са на пусто, те му вли-
зат в работа най-вече, ко-
гато трябва да разкрива
приноса на Българската ек-
зархия и нашето духовенст-
во в националноосвободи-
телните борби.

Валентин Караманчев
разказва увлекателно и за
кметовете на родния му град
- от първия (а това е не друг,
а П.К. Яворов) до днешния.
Изважда от "брашнения чу-
вал" и столетниците в Нев-
рокопско, провокира го пи-
сателят Спас Попов от с.
Гостун, написал художестве-
но-документална книга "За-
къснелите за рая". Обича да
цитира столетника Никола
Аврамов: "Горката ни Бъл-
гария. Пак се раздели на по-
бедители и победени, тежко
за едните, язък за другите".
Въобще Неврокоп е на сър-
цето му. На последната стра-
ница на книгата пише: "Жи-
вях, струвах, скитах, лику-
вах, страдах. Отдаде ли ми
се възможност, винаги се
връщам в Неврокоп при из-
вора", за да продължи иро-
нично: "И вълкът звяр без-
паметен, все се навърта към
мястото, където за първи
път е ял магаре".

След вечните теми на Ва-
лентин Караманчев, освен
бежанската участ, са съд-
бата на Македония - тога-
вашна и днешна, комитлъ-

кът с неговите подвизи и зо-
лумства, кръстилката (пок-
ръстването на помаците
през 2013-а) и "възродител-
ният процес", свещеният
българския език, народна-
та песен, планината - Пирин,
Рила и Родопа... С експромт
(кратко произведение, съз-
дадено в момента, на един
дъх) похвалва "Черно на бя-
ло" - рубриката на Христо
Георгиев, която излиза все-
ки четвъртък в ДУМА.

Разбира се, и в "Браш-
нен чувал" има много "пати-
ла и страдалчества за кни-
ги" - за неврокопските ме-
моари "Спомени" на учител-
ката по математика Спаса
Фурнаджиева, за огромно-
то книжовно наследство на
Иван Гаджев от Детройт, за
двата тома с летописа на
отец Ангел Столинчев "Цър-
ква", за джангъра около ро-
мана "Мацакурци" от Асен
Христофоров, за любимата
му "Калуня-каля" на Георги
Божинов и споровете около
нея, за
британската българо-
любка Мерсия
Магкдермот...

Караманчев остава верен
на себе си, повечето от тек-
стовете му имат приписки,
наричани от него "Разгеле" -
и блестящият анализатор и
полемист подкрепя позици-
ята си и с документални сви-
детелства - откъси от лето-
писи и мемоари, писма, сло-
ва, цитати от вестници и ра-
дио и телевизионни преда-
вания, цели преписки, дори
рапорти, изложения, съдеб-
ни присъди и протоколи за
разпити, та и стихове.

В "Четвъртият разстрел"
писателят се изправя сре-
щу поредния, четвърти опит
да бъде умъртвен духа на
Никола Вапцаров - този път
в "стрелбището" на Портал
"Култура БГ" от вездесъщия
Тони Николов, "широк спе-
циалист по всичко и тесен
по антикомунизъм".

Няколко текста, писани в
различно време, са обърна-
ти към Георги Марков. Кни-
гата на проф. Бончо Асенов
"Случаят Георги Марков" ту-
ря кръст на стотиците нек-
рофилски писания, на спе-
кулациите и печалбарство-
то на жълтата преса. За из-
следователя това е антибъл-
гарска акция от времето на
Студената война, която про-
дължава и днес. "След сво-
ите питания в упор Бончо
Асенов завършва забележи-
телната си книга със зак-

линанието: Не убивайте от-
ново Георги Марков" - зая-
вява Караманчев.

Бих добавил, че
в патрондаша на Вален-
тин Караманчев има
още много джапане

и той е годен да простреля
още много лъжи и неправ-
ди за книги и люде от пре-
ди и сега, за да прозрем
истината за едно или друго.
Доказва го и с ярките фи-
липики - "Порт Артур пад-
на, с Русия е свършено",
"Нищо лично", "Каквото по-
викало, такова се обадило",
което го изявява като не-
подражаем майстор на пам-
флета. В отварянето на до-
сиетата публицистът е ви-
дял "Мазохизмът на прехо-
да", вълнува го и русофобс-
твото в нашето общество.
Изненадва ни и с любопи-
тен пътепис "За Америка ка-
то за Америка".

Но не мислете, че пред-
ставя соца като страната Ар-
кадия. Както в "Патила и
страдалчества...", така и се-
га не премълчава, нито про-
щава золумите на соца, но
не го очерня, нито се под-
гавря с него, както напра-
виха мнозина престарали се
в прекълбучването и пребо-
ядисването пишещи братя,
надянали "постмодерните
очила" на неолиберализма.
Есето си "Много
странна Македония"

авторът е определил жанро-
во като капричио (сиреч про-
изведение с неопределена
форма и неочаквани обрати).
В него той ни връща към го-
рещата каша, забъркана на
2 август 1944 г. в манастира
Прохор Пчински, скалъпила
конституцията, азбуката и
граматиката на новата дър-
жава, която според него би
трябвало да се казва Про-
хорпчинска република. И ав-
торът докарва в разказа си
Вазовия герой Иванчо Йота-
та, който отива в "Ганкиното
кафене" край Вардара и се
среща на лафмохабет със
скопските историчари, за да
им предложи за нови назва-
ния на държавата вместо не-
лепото "Северна" - "Многост-
радална Македония" или
"Жална Македония".

Има и още много неочак-
вани обрати. Но по-добре е
да го прочетете. Така че му-
зика звучи от страниците на
"Брашнен чувал", заслужава
си да я послушаме. А и кни-
га като тази не излиза все-
ки ден!
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По Емилиян Станев

Старецът беше изпратил
жена си по отобуса  в гра-
да при синовете с армаган
от заек, убит от него, и ко-
кичета, намерени над сне-
га. Вървеше обратно  на-
горе  по  отъпканата снеж-
на пътека с пушката на ра-
мо. В главата си прехвър-
ляше вълчи истории.През
пролетта беше намерил в
един лещак леговището на
вълчица с дванадесет мал-
ки слепи вълчета. Сложи ги
в торбата, като простреля
смъртно майка им, която се
изправи срещу него. И нея
в торбата, която отнесе в
Горското. А вълкът, начело
на вълчето семейство, съ-
що беше улучен от едрите
съчми, които беше поста-
вил в патрона. Старецът
сметна, че е умрял.

Той се върна весел в ма-
халата. Нахрани кокошки-
те, напои кравата и през
целия  ден си припомняше
своите вълчи истории. В
околията нямаше такъв
вълчар като него. Сложи
железния нашийник на
Пехливан и го нахрани с
качамак. Изтри цевта на
пушката. Мъглата слезе
ниско и притъмня. Приб-
ра кокошките в обора и на-
сече вършини за огнище-
то. Влезе в мутвака (кух-
ня), запали фитила на
лампата. Сложи дърва на
огнището. Беше светло и
топло.  Започна подготов-
ка за утрешния лов. Доне-
се сандъчето, в което пази
ловджийските си принад-
лежности. От него  извади
пет нови гилзи. Огледа
внимателно капсулите и се
зае да ги пълни с вълчи
сачми, като сложи парца-
ли вместо тапи. Зави ги с

По Георги Божинов

Приказно красив е ези-
кът на Георги Божинов за
природата и човека. Пом-
ните ли разказите му от
"Кукувица кука". Гората за
него е убежище и любов.
Букаците разперват клони
за укритие на животинския
свят. Доносникът сняг за-
писва всичко. Тук минала
сърна - записано е. Тук ко-
шута - и тя записана. Или
елен.

От горските дъбрави се
разнася  жива мълва от
птици, зверове и хора, че
имало Елен, голям и кро-
тък, който полудял.  Каз-
ват още, че някъде возачи-
те от някой горски участък
го връзвали заедно с воло-
вете да оре, толкова бил
кротък и волноподобен. А

машинката, дълго им се
любува  и пак нахрани с
качамак грамадното рунта-
во куче, мелез между ша-
лаш и каракачански пес.
Върна се в мутвака, като
седна на триножката да по-
мечтае за утрешния лов.
Мислеше къде може да бъ-
де вълкът и въображение-
то му скиташе из долове и
пътечки. Кравата измуча,
напомни му, забравил да
й забърка ярма. Излезе да
свърши тая работа, като за-
жегли обора, а след това
вкара през халките една то-
яга.

Старецът влезе в соба-
та, джамалът беше още то-
пъл. Той се съблече и лег-
на в дървения креват. Зас-
па неусетно и се събуди, ко-
гато петелът започна да ку-
курига усилено. Изми се на
мивката, отряза от свинс-
кия бут дебело парче със
сланина, запече го на ог-
нището и се нахрани за це-
лия ден. Нахрани и куче-
то, издои кравата и все си
повтаряше наум: "Добре ти
е, бабо, в града. Имаше си
внучета, пък аз вълка. И
на мен е добре".  Заключи
къщата и сложи ключа под
една керемида. Тръгна с
вълкодава нагоре към го-
рата, водейки го със син-
джир.

Старецът се смъкна от
бърдото и навлезе в едрата
гора. Обаждаше се сойка,
писукаше синигерче. Ста-
на му драго. Пушката пак
висеше на рамото му, пак
му е леко на душата и въл-
кът лежи някъде в този гор-
ски масив, който стърчи
сред полето като рунтав
калпак. Вървя нагоре, до-
като излезе на горския път.
Там снегът сълзеше и точ-
но там видя следите на въл-

ка. Бяха пресни, ясно от-
печатани по скашкания се
сняг - синкави, дълбоки.
Пехливана ги подуши и ко-
зината на гърба му наст-
ръхна. Старецът избърса
потта от челото си, отвър-
за кучето и уви синджира
около кръста си.

От края на пътя започ-
ваха сечища, черни, наст-
ръхнали като четина. Пех-
ливан мълчаливо се втур-
на навътре по следите. Ста-
рецът реши да чака, докато
кучето дигне вълка и види
накъде ще го гони.

След минутка Пехливан
бафна, насреща долът му
отвърна. Кучето лаеше на
едно място, а това означа-
ва, че вълкът му се опира,
не се бои  и няма намере-
ние да напуска   сечища-
та. Старецът загуби търпе-
ние, навлезе в тях, дано го
прогони в едрата гора, но
попадна на пътека, напра-
вена от дивеча. След по-
ловин час излезе на дъл-
бок дол и видя отгоре млеч-
нобелия лед, по който ли-
чаха  калните следи на ку-
чето и на вълка. На пе-
тдесетина метра зад другия
бряг на дола Пехливан ла-
еше прегракнало, лаят му
клокочеше от злоба и се чу-
ваше как шумоли  и връх-
лита върху вълка. Старе-
цът огледа замръзналия
вир и потърси удобно мяс-

то, за да премине отсреща.
В същата минута кучето се
сдави с вълка и се чу чат-
кането на зъбите им. Вне-
запно то заквича отчаяно
и млъкна. Старецът се съ-
бори от брега върху леда,
ледът се строши, той по-
тъна във водата  до гърди.
Държеше пушката над гла-
вата, напираше да се из-
мъкне и на два пъти зали-
та, спънат от камъните.
Чуваше как вълкът дави ку-
чето и правеше отчаяни
усилия да излезе от вода-
та. Гръмна с едната цев да
изплаши вълка и като из-
гази към плитчината, из-
пълзя на брега и се затече
из едрата гора.

Кучето влачеше задница-
та си и коремът му беше
разпран. По снагата му ми-
на гореща вълна  и му се
поиска да зареве. Можеше
да го зашие, но гръбнакът
на Пехливан беше строшен.
Тогава застреля кучето и
хукна към къщи. Тичаше да
се сгрее, ръсеше вода, цър-
вулите му жвакаха и ми-
сълта, че ще се простуди,
го уплаши.

Стигна в махалата по
обед. Влезе в мутвака, раз-
духа жарта и хвърли сухи
вършини. Преоблече се,
простря мокрите дрехи да
съхнат край огъня, изпи по-
ловината ракия от шишето
и почти нищо на яде .

Следобед главата го забо-
ля и леко го разтресе.

 През нощта треската се
усили. При затоплен джа-
мал и под юргана той зъз-
неше и зъбите му тракаха.
От време на време устните
му шептяха: "Ще ми мине.
Няма да умра, дорде не го
убия". След полунощ зас-
па, спа непробудно да раз-
съмване и се събуди плув-
нал в пот.

Когато съмна, облече
нова антерия и нови поту-
ри, разпали огъня и се за-
лови с домакинска работа.
Подреди кравата, нахрани
кокошките и ги пусна на
двора, изчисти пушката и
наряза мокрите патрони, за
да извади сачмите. Няма го
Пехливина, вълкът го изя-
де. Мрази този вълк.

През нощта пак му при-
лоша, тялото му гореше,
мяташе  се в леглото. Пос-
тепенно се унесе. Сънува-
ше различни светии и ги
молеше да му помогнат.
Жаждата го мъчеше. Изпи
кофа вода и пак легна. Не
помнеше дали е дошъл нов
ден. Мисълта за вълка го
изправи до прозореца и хва-
нат зад решетките видя -
кравата изтърбушена до
плета.  Тогава го обхвана
ужас, че вълкът ще изяде и
него. Като стенеше и се
влачеше потърси пушката.
Напълни я, но не помне-
ше много добре дали наис-
тина я беше напълнил.
Постави цевите  на стол в
собата и ги насочи към вра-
тата . Целият гореше в
огън.

Старецът шепнеше с на-
пуканите си побелели уст-
ни и се молеше на синове-
те да помогнат, докато пак
загуби съзнание и се свес-
ти едва на другия ден по
обед. Дишаше много теж-
ко, когато си спомни за
вълка. Обърна се към вра-
тата и го видя. Той се за-
радва, пресегна се към
пушката на стола, насочи
я към вълчата  глава и на-
тисна спусъка.

Åëåíúò
когато октомври напръскал
дърветата с топли шарила,
а вятърът продухал свирка
и размятал червен байрак
на шумите - елените се съб-
рали на потулени сборища
и почнали своите шампио-
нати по свободна борба. То-
гава Еленът покъсал въже-
тата и избягал. Закъснял
бил за тържествата или дру-
го се случило, не се знае.
Останал сам. Виждали го
и го чували, бил голям
Елен, най-големият по тия
места. Бродел по гората сам
и неговият дълбок тъмен
тръпен зов разсичал тиши-
ната за кошути. Нямало  ко-
шута с него, раззели ги дру-
гите. От мъка Еленът по-
лудял. Нападнал добитъка
на возачите, воловете пот-
рошили жеглите, конете -
хамутите, налетял на един

горски с рога си напред,
той едва се скрил под мос-
та. А Еленът, горски цар,

тичал с вятъра на горите,
гонен от нещо и изгарян
отвътре, ревът му ехтял без

отклик. В дивите утробни
звуци на този рев имало
звук, заченат отдавна в
праисторията на Гората.
Пламенен зов към голямо-
то. Пламтяща жива плът,
изострена в устрем над то-
ва, което е.

Такива ги стрелят. Стре-
ляли му от безопасно мяс-
то Той стоял и гледал под
рога. Стоял и слушал, ис-
кал да разбере тоя непоз-
нат рев. Два пъти стреля-
ли. Все стоял. Когато пад-
нал, всички се стекли да
видят лудия Елен, да зло-
радстват над смъртта му и
така да отмъстят за стра-
ховете, които брали. Тога-
ва една от вечните жени, с
младо лице, почувствала
тръпния рев, Анифе от
долния участък, го пожа-
лила: "Божичко, какъв мъж
загина!"

Няма вече такива мъже.

Страницата подготви
Никола ЧОЛАКОВ,

Горна Оряховица
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Външният министър
на Русия Сергей Лавров и
италианският му колега Луиджи
ди Майо обсъдиха вчера по
телефона график за предстоящи
политически контакти и подго-
товка за заседание на външните
министри от Организацията за
сигурност и сътрудничество в
Европа (ОССЕ) в Тирана.
"Обсъдена беше подготовката за
предстоящото на 3-4 декември
заседание на Съвета на минист-
рите на външните работи от
ОССЕ в Тирана, включително във
връзка с назначаването на нов
генерален секретар и ръководи-
тели на трите институции на
организацията", заяви руското
външно министерство.
Европейската
агенция по лекарствата оценява
данните за ваксините срещу
COVID-19, произведени от
"Пфайзър" и "Модерна", и засега
не може да се посочи кога ще
излезе със становище, съобщи
говорител на Европейската
комисия. Той поясни, че ако
ваксините бъдат оценени
положително, ЕК ще трябва да
даде одобрение за допускане на
препаратите до пазара в ЕС.
Преди комисията да се произне-
се, държавите от ЕС трябва
също да одобрят достъпа до
ваксините, уточни говорителят.
По неговите думи, за да може
ЕК да се произнесе положител-
но, ще бъде необходимо
квалифицирано мнозинство
сред държавите от ЕС (55 на
сто от страните, представлява-
щи 65 на сто от европейското
население).
Италианската полиция
съобщи вчера, че е разкрила
десетки незаконно опериращи
центрове за тестиране срещу
коронавируса, които са използ-
вали тест-комплекти с изтекъл
срок или не са регистрирали
официално случаи с позитивен
резултат. Проверени са 285
лаборатории в проведената
операция в национален мащаб,
като са открити 94 нередности в
67 такива центъра. В 14 на сто
от случаите лабораториите не са
подавали или са забавяли
данните към регионалните
здравни власти за позитивни
резултати, спъвайки коректната
статистика и усилията по
проследяване на контактните
хора. Около 60 на сто от
нарушенията са свързани с
несъблюдаване на медицинските
протоколи за борба с епидемия-
та. Имало и случаи субстанциите
за теста да се съхраняват при
погрешна температура или да са
с изтекъл срок на годност.

Íàêðàòêî

:

Работници от Федералната агенция за техническа помощ изграждат
център за ваксинация в спортната зала на училище в германския град
Ешвеге. Германското правителство се готви до средата на декември
да задейства национална програма за масова ваксинация срещу

коронавируса .

Снимки Пресфото БТА

Конни полицаи следят за
маски и спазване на дистан-
ция по време на вчерашните
общински избори в близо 7-
милионния град Хайдерабад,
столица на щата Телангана,

Югоизточна Индия

Иранският парламент
прие вчера законопроект,
който се очаква да задъл-
жи правителството да уве-
личи степента на обогатя-
ване на уран в страната. То-
ва съобщи телевизионната
и радиокомпания ИРИБ,
предаде ТАСС. Текстът ще
задължи правителството да
осигури годишно производ-
ството поне на 120 кг уран,
обогатен до 20 на сто чис-
тота.

За проекта гласуваха 248
от общо 290 депутати. За да
влезе в сила законът, той
трябва да бъде одобрен от

Èðàí óâåëè÷àâà êîëè÷åñòâîòî íà îáîãàòåí óðàí

Азербайджанци посрещат с веселие съобщението, че армията се е
върнала и в Лачин, третия и последен отстъпен от Армения окръг,
граничещ с Нагорни Карабах. Лачин е последният от трите окръга,

които Армения се задължи да върне на Азербайджан съгласно споразу-
мението за прекратяване на огъня от 9 ноември. Преди това бяха

върнати окръг Агдам на 20 ноември и окръг Калбаджар на 25 ноември.
Лачин образува буферна зона около самопровъзгласилата се република

Нагорни Карабах, в която мнозинството от жителите са арменци.

Ирландия излиза от
втората си карантина.
След 6-седмични корона-
вирусни ограничения
отново отварят врати
магазините, продаващи
стоки не от първа необхо-
димост, фризьорските
салони и спортните зали,
съобщи АФП.

На 22 октомври Ирлан-
дия първа сред европейс-
ките страни обяви втора
общонационална каранти-
на, като затвори по-
несъществените търговски
обекти и забрани срещи-
те между хора от различ-
ни домакинства, но заня-
тията в училищата про-
дължиха.

От вчера могат отново
да работят музеите,
галериите, библиотеките,
кината и храмовете.
Препоръчва се обаче
хората да носят предпаз-
ни маски из улиците и на
оживените работни места,
също и в обектите, свър-
зани с религиозни култо-
ве.

От петък ще могат пак
да посрещат клиенти
ресторантите и пъбовете,

Съвета на пазителите на
конституцията. В неделя
парламентът реши да уско-
ри гледането на документа
заради извършеното в пе-
тък убийство на ядрения фи-
зик Мохсен Фахризаде,
който ръководеше изследо-
вателски център към иран-
ското министерство на от-
браната.

Законът задължава
властите до една година да
пуснат в ход по хиляда цен-
трофуги допълнително в яд-
рените обекти в Натанз и
Фордо. Законът предвиж-
да също незабавно да бъ-

де подновен проектът за
реконструкция на ядрения
реактор в Арак, съществу-
вал преди подписването на
т. нар. ядрена сделка. В
рамките й Техеран пое ан-
гажимент да преустрои ре-
актора с тежка вода в Арак
за ядрени изследвания с
мирни цели. Иран разруши
и ядрото на този реактор.
Съвместният междунаро-
ден план за действия по
атомната програма на
страната позволява Иран
да обогатява уран до не по-
вече от 3,67 на сто в тече-
ние на 15 г. ç

предлагащи храна, но без
да сядат на една маса
хора от различни дома-
кинства.

"Всички очакват през
идните седмици броят на
заразените да се увели-
чи. Предизвикателството
е да задържим това
увеличение възможно
най-слабо", заяви пред
телевизията външният
министър Саймън Ковини.

По последни официал-
ни данни коронавирусът е
убил 2053 души в Ирлан-
дия - страна с 5-милионно
население. През послед-
ните седмици смъртните
случаи за денонощие най-
често са под 10.

В Белгия вчера отвори-
ха магазините за стоки,
които не са от първа
необходимост. Това стана
възможно след окуража-
ващите данни за намаля-
ване на броя на инфекци-
ите и на хората, приети в
болници.

Съгласно новите пра-
вила, хората трябва да
пазаруват сами и да не
прекарват повече от
половин час в магазин.

Деца и хора в неравнос-
тойно положение може
да бъдат с придружител.
Ресторантите и баровете
остават затворени.

Правителството обаче
се опасява, че облекчава-
нето на мерките може да
доведе до струпване на

хора в най-популярните
търговски центрове и
улици. През уикенда
имаше струпване на хора
в няколко града, когато
бяха запалени коледните
лампички, което доведе
до предупреждения от
вирусолози. ç
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Колегите от "Тема
спорт" разкриха името на
футболиста, който от
няколко дни е на проби в
ЦСКА. Това е Анатоле
Абанг, който е камерунец,
на 24 години. Висок е 185
см, има 6 мача и 1 гол
за националния отбор на
своята родина. През този
сезон е записал 10
срещи, 6 гола и 3 асис-
тенции (плюс 2 жълти
картона) за молдовския
Шериф (Тираспол). В
момента е свободен
агент.

Абанг е играл още за
Ню Йорк Ред Булс (29
мача, 6 гола и една
асистенция), за румънс-
кия Астра (29 двубоя, 5
гола и 2 асистенции), за
китайския Нантонг (13
срещи, 6 гола и една

Êàìåðóíñêè íàïàäàòåë
íà ïðîáè â ÖÑÊÀ
24-годишният Анатоле Абанг за последно е бил в Шериф (Молдова)

Нападателят Анатоле Абанг има 6 мача за националния отбор на Камерун

Монтана избра нов
треньор. 51-годишният Атанас
Атанасов се очаква да наследи на
поста починалия Никола Спасов.
За Орела това ще бъде четвърти
престой на стадион "Огоста" като
треньор. Атанасов има мачове с
отбора и като футболист в "А"
група през сезон 1995/1996.

Бившият бос на
Барселона Жоан
Лапорта официално
издигна кандидатурата си за
президентския пост на клуба след
оставката на Хосеп Мария
Бартомеу. Изборите ще се
проведат на 24 януари 2021
година. Извън Каталуния ще има
секции за гласуване в Мадрид,
Севиля, Валенсия и Палма де
Майорка.

Шефът на УЕФА
Александър
Чеферин изпрати
съболезнователно писмо до
българския си колега Михаил
Касабов по повод кончината на
бившия капитан на националния
отбор и бивш президент на БФС
Димитър Ларгов. Легендата на
Славия и българския футбол
почина на 26 ноември, на 84-
годишна възраст. Опелото на
Ларгов ще се състои в четвъртък
от 13 часа в църквата "Свети
Георги" в София.

:
Íàêðàòêî

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън е дал положителен тест за
коронавирус и ще пропусне второто поредно състезание в Бахрейн. Британската суперзвезда
на Мерцедес е бил тестван три пъти, като последният е бил веднага след финала на Гран При

на Бахрейн миналата седмица, и резултатите са били отрицателни. В понеделник обаче
Хамилтън се е почувствал зле и в същото време е получил съобщение, че човек, с когото е
бил в контакт, е дал положителна проба. Веднага му е направен четвърти тест, който е бил
положителен. Според протоколите на Формула 1 Люис е поставен в изолация, като дори

участието му във финала на сезона в Абу Даби е под въпрос.
Снимка Пресфото БТА

Ñèí íà ðóñêè ìèëèàðäåð èñêà
äà ñïàñè Áîòåâ (Ïä)

Синът на руския ми-
лиардер Борис Зинга-
ревич - Антон, идва до
броени дни в България
за среща, за да пред-
ложи сделка за Ботев
(Пловдив). Това твър-
ди пловдивският сайт
"Марица". Богатият
наследник на фамили-
ята от Санкт Петербург
вече е бил тайно в
Пловдив и се е срещал
с отговорни фактори.

Състоянието на се-
мейството надхвърля 1
милиард долара още
през 2018 година. Тат-
кото е прочут инже-
нер, а след промени-
те става олигарх в об-
ластта на хартията, це-
лулозата, картоните.
Вече развива и други
бизнеси, сред които
строителство, а сред
съдружниците му е
споменаван самият
Дмитрий Медведев.

Предстоящият съ-
перник на Лудогорец -
Антверпен, постигна
трудна победа у дома
в мач от 14-ия кръг на
белгийското първенст-
во. Тимът се наложи с
3:2 над Льовен, къде-
то играе българският
национал Кристиян
Малинов.  Бившият
футболист на ЦСКА бе-
ше титуляр и остана на
терена до 85-ата мину-

От 1 декември на-
ционалният отбор на
България е без селек-
ционер, тъй като до-
говорът на Георги Дер-
менджиев изтече и ня-
ма да бъде подновен.
През април контрак-
тът на специалиста бе
удължен с 6 месеца
заради преместването
на баражите за Евро
2020 за есента, а в не-

Ñúïåðíèê íà Ëóäîãîðåö ïîáåäè
òèìà íà Êðèñòèÿí Ìàëèíîâ

та. През първото по-
лувреме той получи
жълт картон.

Антверпен дръпна
набързо с 2:0 след го-
лове на Батубинсика в
5-ата и Мбокани в 8-ата
минута. Головото шоу
продължи, след като в
рамките на пет минути
Льовен изравни. Пър-
во Анри намали от дуз-
па в 12-ата минута, а
след това Соуа вкара

за 2:2 в 17-ата минута.
През втората част Ант-
верпен отбеляза третия
и оказал се победен
гол. Вкара го Онгла в
57-ата минута. Така ти-
мът се изкачи на чет-
въртото място, докато
Льовен е девети.

Антверпен приема
Лудогорец в четвъртък
от 19,55 часа в мач от
груповата фаза на Ли-
га Европа. ç
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асистенция) и за датския
Хобро (10 мача и 3 гола).

Ако впечатли треньора
Бруно Акрапович на
тренировките, африкане-
цът ще подпише договор с
ЦСКА, като това се очак-
ва да се случи до десети-
на дни.

В същото време стана
ясно, че ЦСКА ще бъде
глобен с 1000 лева за
изписването на ЦСКА 1948
като "Гости" на таблото на
стадион "Българска армия"
в двубоя от Първа лига,
завършил 2:0, съобщава
Sportal.bg. Любопитно е,
че в дисциплинарния
правилник на Българския
футболен съюз няма
конкретен текст срещу
подобно нещо, като "чер-
вените" ще бъдат глобени
заради неспазване на

общоприетите норми.
Иначе при други случаи

с таблото - например
нерегламентирано пускане
на видеоповторения или
клипове, е предвидена
санкция в размер на

10 000 лева. Интересно е,
че ЦСКА 1948 също е
прибягвал до изписване на
свой противник като "Гост"
- при домакинството на
Литекс на стадион "Васил
Левски" през 2019 г. ç

Антон Зингаревич и
съдружниците му имат
права върху 2000 фут-
болисти от цял свят.
Предимно млади талан-
ти от Африка и Южна
Америка. Бизнесмени-
те са привлечени в Бо-
тев най-вече от маща-
ба на школата, която е
една от най-добрите в
България. Те искат да
развиват таланти, да
инвестират в база, мо-
ментни резултати не са
приоритет. Руснаците
са проучвали и друг го-
лям български клуб, но
някои събития са ги от-
казали.

Антон Зингаревич,
роден през 1982 годи-
на, учи в Англия и
САЩ. Посещава мачо-
вете на Рединг и се за-
палва по местния фут-
бол. Купува Рединг
през 2012 година, но
само след 12 месеца

излиза от управлени-
ето. Преди това пък
баща му Борис е спря-
ган за покупка на
Евертън. Свързват ги
и с участия в италиан-
ски отбори. В момен-
та се съобщава, че Ан-
тон проявява интерес
и към френския Шато-
ру, където връзка е
направил собствени-
кът на Монако и негов
съсед - Дмитрий Рибо-
ловлев. Антон Зингаре-
вич и приятели разви-
ват собствен бизнес в
САЩ, като инвестират
в мобилни приложе-
ния.

Любопитен момент
е, че мераклията за
Ботев има за съпруга
бивш топмодел на
"Виктория сикрет". Ста-
ва въпрос за беларус-
ката красавица Екате-
рина Доманкова, вече
Зингаревич. ç

го бе записана клау-
за, че може да бъде
удължен с още годи-
на и половина. Това
обаче няма да се слу-
чи, защото футболни-
ят съюз няма да се
възползва от нея и ще
търси друг селекцио-
нер.

Треньорът пое пос-
та на 23 октомври 2019
г., заменяйки Краси-

мир Балъков. Под ръ-
ководството на Дер-
менджиев отборът за-
писа 7 загуби, 2 равен-
ства и 2 победи - над
Чехия в официален
мач и Гибралтар в кон-
трола. Държавният тим
не успя да се класира
през баражите за Ев-
ро 2020 и изпадна в
Група C на Лигата на
нациите. ç
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ÇÅÌß07.30 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким (п)
08.00 "Не се страхувай" (п)
09.00 "Лява политика" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Думата е ваша" (п)
12.05 Документален филм
12.30 ТВ пазар
12.45 "Дискусионен клуб" (п)
13.45 ТВ пазар
14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ

Елена Пенчукова
15.30 Новини
16.00 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким
16.30 "Думата е ваша" - открита линия със

Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 Документален филм
18.10 ТВ пазар
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Актуално от деня"
20.00 "За историята свободно"
21.00 "Студио Икономика" (п)
22.00 Новини (п)
22.30 "Актуално от деня" (п)
23.15 "За историята свободно" (п)
00.15 "Нашият следобед с БСТВ" (п)
01.30 "Лява политика" (п)
02.30 "Дискусионен клуб" (п)
03.50 "Студио Икономика" (п)
04.50 "Не се страхувай" (п)
05.50 "Общество и култура" (п)
06.50 Музикален антракт

ÁÍÒ 1

05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Когато сърцето зове 4 - тв филм /5

епизод/
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Очи в очи с животните - Животните

по високите планини - бозайниците
15.15 Влакът на динозаврите 2 - анимаци-

онен филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории
16.40 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 предаване
19.00 Последният печели - забавно-позна-

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 България от край до край 10
22.00 Ужилването - залавянето на Дзага-

рия - тв филм /2 епизод/ (12)
23.00 По света и у нас
23.30 Събота вечер с Митко Павлов /п/
00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.45 Култура.БГ /п/
03.55 Вечната музика /п/
04.25 Когато сърцето зове 4 - тв филм /5

епизод/п/

bTV

05.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3, еп. 13
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

мация, сериал, еп. 18
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно преда-

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Черна птица" - сериал,

еп. 16
15.00 "Търговски център" - сериал, с. 15,

еп. 167, 168
16.00 Премиера: "Сестра Бети" - сериал, с.

5, еп. 21
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

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

с. 14, еп. 103
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 3,

еп. 116
21.00 "Фермата: Пътят на една мечта" -

риалити, с. 6
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Вътрешна сигурност" - сериал, с. 8,

еп. 12 (последен)
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14,  еп.

22
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 85

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 3,
еп. 3

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс
Прайм" - сериал, еп. 10 - 13

08.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 3,
еп. 3

09.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 4
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 4, еп. 7
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 15
12.00 "Монк" - сериал, с. 6, еп. 1
13.00 "Перфектната бавачка" - трилър (САЩ,

2017), в ролите: Ландзи Хартли, Фре
Тингли, Броуди Хъцлър, Бри Уилям-
сън, Монти Шарп и др.

15.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 3,
еп. 4

16.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 5
17.00 "Монк" - сериал, с. 6, еп. 2
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 16
19.00 "Българската следа в УЕФА Шампи-

онска лига" - магазинно предаване,
еп. 5

19.30 Студио "Шампионска лига"
19.55 Пряко, УЕФА Шампионска лига, гру-

пова фаза V кръг: Истанбул Башак-
шехир - Лайпциг

22.00 Пряко, УЕФА Шампионска лига, гру-
пова фаза V кръг: Манчестър Юнай-
тед - ПСЖ

00.00 Студио "Шампионска лига"
00.30 "УЕФА Шампионска лига" - обзорно

предаване
01.45 УЕФА Шампионска лига /запис/: Фе-

ренцварош - Барселона
03.30 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 16
04.15 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 5

bTV COMEDY

05.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
06.00 "Супермаркет" - сериал, с. 3, еп. 9,

10
07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ -

сериал
09.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
10.00 "Решаващ вот" - комедия (САЩ, 2008),

в ролите: Кевин Костнър, Пола Па-
тън, Маделин Каръл, Келси Грамър,
Денис Хопър, Нейтън Лейн, Стенли
Тучи, Джъдж Райнхолд и др.

12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
14.00 "Кухня" /п./ - сериал
15.00 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
18.00 "Приятели" - сериал, с. 6, еп. 8, 9

19.00 "На гости на третата планета" - сери-
ал еп. 102

19.30 "Новите съседи" - сериал, еп. 1
21.00 "Младият Шелдън" - сериал, с. 2, еп.

7, 8
22.00 "Кухня" - сериал, с. 2, еп. 15, 16
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 7, еп. 12, 13
00.00 "Решаващ вот" /п./ - комедия (САЩ,

2008)
02.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Добрият доктор" /п./ - сериал, еп.
13, 14

08.00 "Луди богаташи" - комедия, романти-
чен (САЩ, 2018), в ролите: Констънс
У, Хенри Голдинг, Мишел Йео, Джема
Чан, Кен Джонг

10.45 "Добрият доктор" - сериал, еп.15, 16
13.00 "Бойни кораби" - фантастика, екшън

(САЩ, 2012), в ролите: Александер
Скарсгард, Бруклин Декър, Лиъм Ний-
сън, Риана, Таданобу Асано, Тейлър
Кич, Рами Малек и др.

15.30 "Елхички 5" - комедия, семеен (Ру-
сия, 2016), в ролите: Константин
Хабенский, Иван Ургант, Сергей Свет-
лаков, Гоша Куценко, Мария Шукши-
на и др.

17.15 "Малка преследвачка" - психотрилър
(тв филм, САЩ, 2018), в ролите:
Ники Уелън, Сиера Маккормик, Хе-
дър Морис, Ашли Ликардс, Джеси
Хъч и др.

19.15 "Гномчета вкъщи" - анимация, екшън,
фентъзи (Канада, 2017), режисьори
Питър Лепеньотис и Шели Шеной

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Коледна хижа" - семеен,

романтичен, драма (тв филм, Кана-
да, 2019), в ролите: Ерика Дюранс,
Робин Дън, Елва Мей Хувър, Мика
Калиш

22.45 "Краят на смяната" - екшън, крими-
нален (САЩ, 2012), в ролите: Джейк
Джиленхол, Майкъл Пеня, Ана Кенд-
рик, Натали Мартинес и др. [16+]

01.00 "Новите елхички" - комедия (Русия,
2017), в ролите: Иван Ургант, Сергей
Светлаков, Дмитрий Нагиев, Юлия
Александрова, Антон Богданов, Ва-
лентина Мазунина, Елена Яковлева

02.45 "Мохаве" - трилър, драма (САЩ,
2015), в ролите: Оскар Айзък, Гарет
Хедлънд, Луиз Бургоан, Марк Уол-
бърг [14+]

04.30 "Малка преследвачка" /п./ - психот-
рилър (тв филм, САЩ, 2018)

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Специален отряд" - сериал, сезон 1
/п/

06.30 "Здравей, България" - сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"

- сериал
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Антитела" (преми-

ера) - сериал, сезон 10
21.00 "Игри на волята: България" (премие-

ра) - риалити, сезон 2
22.30 "Братя" (премиера) - сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Военни престъпления" - сериал, се-

зон 15
00.30 "Специален отряд" - сериал, сезон 1
01.30 "Женени с деца" - ситком, сезон 10
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Остани с мен" - сериал /п/
04.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"

- сериал /п/

Êèíî Íîâà

06.30 "В кадър"
07.10 "Мистерии от малкото градче: Смър-

тоносно начинание"- мистерии с уч.
на Джуъл Килчър, Колин Фъргюсън,
Ерин Карплък и др. /п/

09.00 "Коледа у дома" - романтична коме-
дия с уч. на Сара Ланкастър, Брендън
Пени, Гуинит Уолш, Андрю Франсис

11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 7

12.00 "Мистериите на Ема Фийлдинг: Зла
умисъл" - мистерии с уч. на Кортни
Торн-Смит, Джеймс Тъпър, Адам Ди-
Марко и др.

14.00 "Принцът от моето лято" - романтич-
на комедия с уч. на Тейлър Кол, Джак
Търнър, Лорън Холи, Марина Сиртис
и др. /п/

16.00 "Моят таен милионер" - комедия с уч.
на Шобан Уилямс, Стив Лънд, Али
Бертрам, Адам ДиМарко и др.

17.50 "Г-н Холмс" - мистерии с уч. на Иън
Маккелън, Лора Лини, Хироюки
Санада, Мило Паркър, Фил Дейвис
/п/

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

21.00 "Автомобил 19" - екшън с уч. на Пол
Уокър, Найма Маклийн, Лейла Хай-
дариан и др.

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

23.30 "25-ят час" - драма с уч. на Едуард
Нортън, Бари Пепър, Филип Сиймур
Хофман, Росарио Доусън, Ана Паку-
ин, Браян Кокс и др.

Тв програма - сряда, 2 декември 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.

Студено
Днес облачността ще бъде променлива. Минималните температури

ще са от минус 7 до минус 2 градуса, а максималните от нула до плюс
4 градуса, в крайните югозападни райони до 6-7.

В четвъртък започва затопляне. Минималните температури все още
ще са ниски, от около минус 6 до минус 1 на повечето места. През деня,
на фона на променлива облачност, дневните температури по високите
места в низините и на изток ще се повишат и ще са от 3 до 8 градуса.
Все още малко по-ниски ще останат те в местата с мъгли в низините.

В петък минималните ще са от около минус 1, минус 2 на запад до
плюс 4-5 градуса в източните райони, където ще се появи и усилва до
умерен вятър от югоизток. Ще бъде облачно, на места в западните и
южни райони ще превали дъжд. Дневните температури в източната поло-
вина и северно от планините ще достигнат 9 до 13 градуса. В западната
половина на страната ще са до 6-8 градуса. Привечер и преди полунощ
преваляванията ще спират.

В събота и неделя ще бъде доста топло за декември, с положителни
минимални температури в цялата страна и дневни стойности от около 10
на запад до 16-18 градуса на места в източните райони и северно от
планините, където ще духа южен вятър. Възможно е на места там темпе-
ратурите да доближат и +20 градуса.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Коледна хижа" - семеен,
романтичен, драма, в ролите: Ерика Дюранс,
Робин Дън, Елва Мей Хувър, Мика Калиш

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 229

ВОДОРАВНО: "Самодива". "Арета". Рамаданов (Кон-
стантин). Лан. Насонов (Арсений). "Жилина". "Саво".
Аденитис. Резина. Еналид. Лат. Накити. Кеп. Поло-
са. Аси. "Неда". Аре. Увал. Матова (Нонка). Азучена.
ИКАР. Тари. Ир. Камера. Оматид. КАРО. "Ирене".
Ик. "На". ИТАР. НИЛАНА. "Да". ИВЕР. Ним. Рети (Ри-
хард). Омари. Ока. Миро. Елатерит. Дигиталис. Ло-
ти. КЕНАР. ЦИТИЗЕН. Маки. Ивана. ОЛА.
ОТВЕСНО: Параселена. "Академика". "Маса за пе-
тима". Атигек. Сомовит. Докери. "Ирини". ДАНОН.
Павароти (Лучано). "Ота". "Ридо". Ано (Жан Жак).
Ара. АВО. Ари. Вава (Едвалдо). "Ала". Иремел. Сан.
Декоратор. "Ралица". "Ожени се за мен". Расин (Жан).
"Лавината". Уранинит. ТА. Лили. Учители. Ели. Вели-
ти. Аве (Мартин). Аморозо. Танид. Санидин. Кител.
Манас. Вилар (Жан). Каватина.
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"Лешникотрошачката" е
приказен балет в 2 действия,
с хореография на Мариус
Петипа и Лев Иванов, по му-
зика на Пьотър Илич Чайков-
ски. Либретото е по приказ-
ката на Ернст Теодор Амаде-
ус Хофман "Лешникотрошач-
ката и царят на мишките".
Премиерата се е състояла в
Мариинския театър в Санкт
Петербург на 18 декември
1892 г., заедно операта на
Чайковски "Йоланта".

Пълната версия на "Леш-
никотрошачката" се радва
на огромна популярност от
средата на 20-и век насам.

Княз Феликс Юсупов,
който живее в изгнание в
Лондон и Париж, е горещ
почитател на Чайковски и
иска да запознае западния
свят с руския гений. Кня-
зът дава солидна сума от
своето богатство, за да се
поставя години наред по
Коледа във Великобритания

Писателят Ерве льо Телие спечели френс-
ката литературна награда "Гонкур" с романа
"Аномалията". Наградата бе връчена на видео
събитие онлайн.

"Аномалията" е нетрадиционен роман за
трудно обяснимо събитие. Става дума за двой-
ствения живот на пътници на борда на полет
между Париж и Ню Йорк. Ерве льо Телие е на
63 години. Той е математик по образование,
бивш журналист. "Аномалията" е осмият му
роман. "Човек никога не очаква награда като
"Гонкур". Първо, не пише, за да я спечели, а след това не си пред-
ставя, че е възможно да я получи" - каза Ерве льо Телие. Неговият
издател е Антоан Галимар.  Заради пандемията журито не заседава
в парижкия ресторант "Друан", а във формат видеоконференция. ç

Комедията "Животът,
макар и кратък" се играе
в Търговище
"Животът, макар и кратък" на
Станислав Стратиев представя
Драматичният театър в Търгови-
ще. Абсурдната комедия ще ви-
дим на 9 декември. Спектакълът
е носител на наградата на Об-
щината от Европейския фести-
вал на пътуващия театър 2020 в
Сливница. Нека позволим на ду-
шите да се отърсят от сивотата
и страха и да се заредят с поло-
жителна енергия и много смях с
обичаните актьори Теодор Елма-
зов и Любомир Фърков, Ивана
Стоянова и Йордан Любомиров,
казват организаторите.

Хорът на парижката
катедрала "Нотр Дам"
ще изнесе концерт
За първи път след пожара в об-
горелия храм ще има концерт
на Бъдни вечер. Събитието ще
бъде излъчено по телевизията.
Участват 20 певци от хора на
възрастните, двама солисти и
органист. За концерта е нает ма-
лък орган, защото инструмен-
тът на храма се реставрира.

Íàêðàòêî
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"Лешникотрошачката" е
през 1962 г. в Русенската
опера. Хореографията е на
Асен Манолов. Диригент то-
гава е Христо Станишев.

Тази година светът чест-
ва 180 години от рождение-
то на големия композитор
П. И. Чайковски.

В Софийската опера
"Лешникотрошачката" ще се
играе на  16 декември от
19:00 часа, участват:  Цецо
Иванов, Марта Петкова, Ро-
сен Канев; 17-и от 19:00 ча-
са, участват: Никола Хаджи-
танев, Боряна Петрова и Ру-
мен Бонев;  18-и от 19:00
часа, участват: Марта Пет-
кова, Цецо Иванов, Росен
Канев; на 20-и от 11:00 ча-
са, участват: Боряна Петро-
ва, Никола Хаджитанев, Ру-
мен Бонев; и от 16:00 часа,
участват: Марта Петкова,
Цецо Иванов, Росен Канев;
на 22-ри от 19:00 часа, учас-
тват: Боряна Петрова, Ни-
кола Хаджитанев,  Румен
Бонев; на 23-ти от 19:00 ча-
са, участват: Марта Петко-
ва, Цецо Иванов, Росен Ка-
нев.

Художествен ръководи-
тел на балета на Софийс-
ката опера е Сара-Нора
Кръстева. ç

и във Франция "Лешникот-
рошачката".  Юсупов пише
следното за композитора:
"Няма друг гений като Чай-
ковски. Аз мога и трябва да
бъда винаги на страната на
неговите велики произведе-
ния"=

Премиерата у нас на

Обща експозиция с картини
от фонда на галерията. Стартира
на 1 декември до 15 януари до-
година. Участват произведения
от: Гаро Мурадян, Владимир Пе-
нев, Иван Яхнаджиев, Греди Ас-
са, Калин Балев, Здравко Йон-
чев, Евгени Цанов, Пламен Ма-
ков, Жана Попова, Анна Васева,
Юлия Кунова, Антон Терзиев,
Иван Узунов, Ивайло Димитров,
Нели Недева.

Привлича вниманието и Гале-
рия ЛИК, която отвори врати за
изложбата на Роман Гуманюк и
Иванна Шмелева под надслов
"Живата Земя или Планетата на

Àðò öåíòúð 12
ïðåäñòàâÿ „Êîëåäíè
ïîñëàíèÿ“

Хората" в чест на 855 години от
рождението на великия грузинс-
ки поет Шота Руставели, 120 го-
дини от рождението на великия
френски писател и пилот Антоан
дьо Сент-Екзюпери. Може да се

види до 4 декември. Художници-
те Роман Гуманюк и съпругата му
Иванна Шмелева са родени в
Киргизстан, в страната на висо-
ки планини. Последните 5 годи-
ни живеят в България. Въпреки

голямата поредица на самостоя-
телните изложби, това е третото
им съвместно изложение. Пър-
вата съвместна изложба "Стра-
ната България" се проведе в сто-
лицата на Казахстан. ç

В Плевен започва работа
по пореден международен
културен проект. Регионална-
та библиотека в града е тре-
тата у нас, която открива рус-
ки културен център. Ще се из-
ползват и онлайн възможнос-
тите за ползване на новото
дарението от Москва.

Целта  е популяризиране
на руския език, на руската
литература и култура - зна-
чими елементи на светов-
ната цивилизация, обясни
Ани Михова - директор на

Áèáëèîòåêàòà â Ïëåâåí îòêðè
ðóñêè êóëòóðåí öåíòúð

Регионалната библиотека.
"Нашият център започна да

работи от 1 декември. Фонд
"Руски мир" подпомага изуча-
ването и опознаването на
руския език и руската лите-
ратура по света", каза тя и
добави: "Ние получихме да-
рение от "Руски мир" - обо-
рудване, над 1000 книги и пе-
риодични издания на руски
език, а и малко повече от 100
филма. Засега ще се ограни-
чим във виртуалното ползва-
не на този център". ç


