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ÏÀÒÐÈÎÒ
За 10 дни ще достигнем до мъртвия обем на яз. "Студена" и транзитът на вода от
яз. "Белмекен" през София е единствената възможност за нас. Това каза кметът на
Перник Станислав Владимиров по време на заседание в Столичния общински съвет,
на което бе разгледано предложението за водната криза в Перник. "Въпреки че бяха
предприети някои мерки от страна на Министерски съвет за увеличаването на прито-
ка към язовир "Студена", те не дадоха така очаквания ефект", заяви Владимиров и
допълни, че ежедневно продължава да се понижава обемът на язовира.  ç
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Â
ъобще не е за вярване, че правителството и
неговите експерти във водния сектор ще опра-
вят водоснабдяването на Перник. По-скоро ще
объркат софийското.

Събрали се Теменужка, Йорданка, Ревизоро,

Фарсът на властта:
Ùå îïðàâÿò Ïåðíèê èëè
ùå îáúðêàò è Ñîôèÿ?

2153 милиардери =
4 600 000 000 бедни
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Áúëãàðèí âîäè
Ðåàë êúì
åâðîôèíàë

Иран заяви вчера, че не
е затворил "вратата за
преговори" за уреждане
на спора около ядрено-
то си споразумение със
световните сили. Конф-
ликтът постепенно се
изостряше, след като
САЩ се оттеглиха от до-
говора през 2018 г. Го-
ворителят на иранското
външно министерство
Абас Мусави каза, че
всякакви по-нататъшни
ходове на Техеран за ог-
раничаване на ангажи-
ментите му по споразу-
мението ще зависят от
действията на другите
страни, след като евро-
пейските държави задей-
стваха механизъм, който
може да доведе до връ-
щане на санкциите на
ООН срещу Иран. ç

Константин Костадинов
бе с основна роля за
класирането на юноши-
те (до 18 г.) на Реал
(Мадрид) за седми по-
реден път за финалния
турнир в Евролигата.
Младият български бас-
кетболист и неговите съ-
отборници се наложиха
над Стелаадзура (Рим)
със 104:88, печелейки
турнира в Мюнхен. Кос-
тадинов бе блестящ в то-
зи мач и остана на бор-
ба от "дабъл-дабъл" с 23
точки за 24 минути иг-
ра . По-ефективен от
българина бе единстве-
но Тристан Цаликис с 27
пункта. 16-годишният
бургазлия записа силно
участие и в четирите ма-
ча в Мюнхен. ç

Èðàí íå èçêëþ÷âà
ïðåãîâîðè çà
ÿäðåíàòà ñäåëêà

още една министърка и един министър (как им беше
името), и решили нещо си…

Това е фарс. Абсурдистка пиеса.
Те и досега с разчети и графици с подписи на ми-

нистър и експерти докараха водната криза.
И сега трябва да повярваме на баснята, че вода от

язовир "Белмекен" щели да прелеят в язовир "Бели
Искър", оттам в софийските водопроводи и оттам за
Перник? Това всичко по деривации, строени при соца… А
сега щели да пуснат една тръба от София до Перник, да
усвоят някакви 30-ина милиона за един месец? И на
това да повярваме? Че ще усвоят, това е сигурно. И
който трябва ще усвои да налее шия.

Най-големия фарс е, че 30 години след комунизма
тези не са направили и един язовир, а точат от постро-
ените тогава, точат крадливо за частни вецове, управ-
ляват водите некадърно. И не са спрели да се пъчат
против комунизма, как оставил тежко наследство… И
водопроводната мрежа от соца била стара. Ами стара
ще е, колко години минаха? Докато строите селски ста-
диони с пари от ЕС?

Това е като приказките на Борисов за АЕЦ "Белене",
ту е гьол, ту сме против него на референдума, ту без
него токът щял да поскъпне 18 пъти, ту сме намерили
чужди инвеститори (няколко пъти вече)…

И при соца имаше режими на водата в разни градо-
ве. Но по време, когато тези градове растяха непрекъс-
нато, властите не смогваха да строят жилища и водос-
набдяване, стотици заводи точеха вода. Сега градовете
са обезлюдени, заводите са закрити, а вода няма… И
сега ще ни обясняват каква суша е. Макар че е имало
и по-сухи години.

България е в безумно положение.
Ако не се осъзнае българинът, ще почне да емигрира

и поради липса на вода, не само заради работа и доходи.

От e-vestnik
(Заглавието е на ЗЕМЯ)

сички 2153 милиардери в
света pазполагат c по-голя-
мо богатство, отколкото то-
ва на oстаналите 4,6 мили-
арда дyши на планетата, към
кpая на 2019 година. Tова
показват данните от послед-
ното проyчване на междyна-
родната oрганизация Охfаm,
пyбликyвано в началото на
cедмицата и цитирано от
СNВС.

Изследването традицион-
но се публикува по време на
годишната конференция на
Световния икономически
форyм в Давос.

Oснователят на онлайн
гиганта Аmаzоn Джеф Бе-

Íåðàâåíñòâîòî â ñâåòà ïðîäúëæàâà äà ðàñòå, çà 8 ãîäèíè
Òîï 20 íà íàé-áîãàòèòå óäâîÿâà ñúñòîÿíèåòî ñè

зос oстава най-заможният
човен в света c общо 116,4
милиарда долара, cочат
aктyални изчисления на

Fоrbеѕ. Ha второ място e
францyзинът Бернар Aрно
със 116 милиарда долара.

Пo изчисления на
Вlооmbеrg Топ 20 на мили-
ардерите в света ca yспели
да yдвоят състоянието си от
672 милиарда долара до 1,397
трилиона долара от 2012 го-
дина насам.

Ha фона на тяхното със-
тояние от Охfаm изчисляват,
че дори някой да e спестя-
вал по 10 000 долара на ден
от изграждането на еги-
петските пирамиди, днес все
още би бил c 80% по-беден
от двамата най-богати ми-
лиардери в света.  ç

Â

Долна
Митро-
полия.
Президентът
Румен Радев
участва в
празника
за открива-
нето на
новото
Военно
въздушно
училище
"Георги
Бенковски".
След
официалната
част той се
срещна и
разговаря
с  ветерани-
те летци и
авиоспециа-
листи, които
бяха гости
на търже-
ството.

Внасяме законодателна
промяна при убийства да не
е задължително намалява-
не на наказанията на не-
пълнолетни, съобщи в Ми-
нистерски съвет народният
представител от ГЕРБ и член
на Вътрешната комисия Ма-
ноил Манев след среща на
премиера и представители
на управляващото мнозин-
ство с бащата на зверски
изнасилената и убита от

Áåç íàìàëåíè ïðèñúäè çà íåïúëíîëåòíè óáèéöè
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Ïðåìèåðúò
âúçëîæè íà ÃÅÐÁ
äà ïðîìåíè
çàêîíà ñëåä
ñðåùà ñ áàùàòà
íà óáèòàòà
â Ãàëè÷å Àíäðåà

свой връстник Андреа от Га-
личе при премиера Бойко
Борисов. На срещата при-
съства и главният прокурор
Иван Гешев, уточниха по-
късно от правителствената
информационна служба.
Манев допълни: "Премиерът
възложи на мен и на коле-
гите от парламентарната
група във възможно най-
кратки срокове с бърз де-
бат и комуникация с Проку-

ратурата да изготвим текст,
който да промени същест-
вуващото положение. Някой,
който извършва тежко
престъпление срещу лич-
ността - убийство, изнасил-
ване, блудство, когато са
извършени съзнателно от
непълнолетни между 16 и
18 години, не бива да мис-
ли, че ще му се размине и
ще му бъде намалена при-
съда".

Снимка Пресфото БТА
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В Долна Митрополия
официално беше открито
Висшето военновъздушно
училище "Георги Бенковс-
ки", съобщи БНР.

На тържествената
церемония президентът
Румен Радев поздрави
курсанти и преподаватели,
а министърът на отбрана-
та Красимир Каракачанов
връчи осветеното бойно
знаме на висшия състав
на авиационното училище.
Церемонията приключи
официално с връчване на
бойното знаме на новото
Военновъздушно училище
"Георги Бенковски". То бе
възстановено след 18-
годишно прекъсване.
Досега то функционираше
като авиационен факултет
към Националния военен
университет във Велико
Търново (НВУ). Този
чиновнически акт едва ли
е отчитал най-важното -

че авиацията не е просто
професия, а призвание,
коментира Радев. Прези-
дентът и главнокомандващ
въоръжените сили на
Република България беше
посрещнат от началника

ÂËÀÑÒÒÀ

Òàì ùå ñå ïðîâåæäà îáó÷åíèåòî íà ëåòàòåëíèÿ
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1000 лв. глоба и
отнета книжка за
година на Джамбазки,
шофирал пиян

1000 лв. глоба, 12
месеца без шофьорска
книжка и отнемане на 10
контролни точки - това е
наложеното наказание на
евродепутата от ВМРО
Ангел Джамбазки, съобщи
БНТ. Джамбазки беше
хванат да шофира авто-
мобил след употреба на
алкохол в началото на
декември в Самоков.
Първоначално пробата от
направения му тест с
дрегер показала 1,55
промила в издишания
въздух, което провинение
се наказва със затвор.
Час по-късно на Джамбаз-
ки му е взета кръвна
проба в Самоков и
изпратена за анализ в
Окръжна болница в
София, резултатът от нея
е 1,08 промила етилов
алкохол. Полицаите са
установили още и липса
на контролен талон. За
това административно
нарушение на Джамбазки
му е наложена глоба от
10 лв. За наложеното
наказание на евродепута-
та стана ясно от писмен
отговор на вътрешния
министър Младен Мари-
нов на въпрос на депутата
Десислав Чуколов,
публикуван след редовния
парламентарен контрол в
петък.

Епидемичен взрив
от хепатит А
в Хасковска област
Епидемичен взрив от
хепатит А е регистриран в
Хасковска област, предуп-
реди БНР. В инфекциозно-
то отделение се лекуват 9
деца от селата Конуш и
Славяново, каза д-р
Васко Донев. Масата от
боледуващи пациенти са в
детска възраст. Началото
на заболяването обичайно
е свързано, особено при
деца, с грипоподобна
симптоматика, и с оглед
сезона хората първона-
чално смятат, че става
дума за грип, обясни той.
Директорът на РЗИ-
Хасково д-р Соня Димит-
рова съобщи, че в
училищата и училищните
автобуси, където вървят
децата, се извършва
дезинфекция от фирма,
която е оуторизирана.
Препоръчително е да се
доставят почистващи
препарати в тоалетните,
добави тя. Колегите
продължават с епидемио-
логичното проучване.
Предписани са противое-
пидемиологични мерки,
каза още д-р Димитрова.
По-рано този месец бум
на хепатит А бе регистри-
ран и в Бобов дол, а през
декември - нови 20
случая на вирусен хепатит
тип А имаше в Сливен и
Котел.

Ïðåçèäåíòúò Ðàäåâ ó÷àñòâà â îòêðèâàíåòî íà
ÂÂÂÓ "Ãåîðãè Áåíêîâñêè" â Äîëíà Ìèòðîïîëèÿ

:
Íàêðàòêî

ÃÄÁÎÏ ðàçáè ãðóïà çà òðàôèê íà æåíè ñ öåë ñåêñóàëíà
åêñïëîàòàöèÿ

на ВВВУ "Георги Бенковс-
ки" - бригаден генерал
Юлиан Радойски.

В словото си държав-
ният глава заяви, че това
е дългоочакван ден за
всички, свързани с авиа-

При спецакция на ГДБОП е
разбита престъпна група за тра-
фик на жени с цел сексуална ек-
сплоатация. Повдигнати са обви-
нения на трима души, съобщи
"Нова телевизия". В действията
по разследването са се включи-
ли служители на регионалните ди-
рекции на БОП в Пловдив, Па-
зарджик и Смолян. Те са извър-
шени под наблюдението на Спе-
циализираната прокуратура. В хо-
да на оперативните действия са
установени участниците в схемата
- двама мъже на 27- и 42-го-
дишна възраст, и жена, на 28 го-
дини. Според първоначалната ин-
формация, 42-годишният мъж е
осъждан, имал е ангажимента да
набира и транспортира момиче-

убитата Андреа Асен Руменов. Тя
бе зверски убита от 17-годиш-
ния Аксел Олегов в дома й в Га-
личе, припомня Дир.бг. Премие-
рът е категоричен, че това не мо-
же да продължава така, защото
мъката на хората е огромна и не
може да продължаваме само с
обещания за мерки, каза депута-
тът от ГЕРБ Мануил Манев.

Още днес главният прокурор
Иван Гешев ще разпореди про-
верка на лица с две и три вися-
щи производства, каза говори-
телката на прокуратурата Сийка
Милева. И обясни, че всички те-
зи мерки се вземат за намалява-
не на такива престъпления. "Мно-
го ми е трудно да говоря. Преми-

Ïðåìèåðúò ïîèñêà ïîïðàâêè â çàêîíà ñëåä ñðåùà ñ
áàùàòà íà Àíäðåà îò Ãàëè÷å

ерът и главният прокурор обе-
щаха да направят всичко възмож-
но тази престъпност да спре. То-
ва не бива да продължава, за-

та, които да предоставят плате-
ни сексуални услуги в казина и
барове в Свиленград. Другите
двама работили в хотели и на-
мирали клиенти за предлаганата
"услуга". Групата е действала на
територията на областите Плов-
див и Хасково.

Тримата участници в групата
са задържани в Свиленград за
24 часа. След това на всеки от
тях е наложена мярка за неотк-
лонение "парична гаранция" в
размер на 10 000 лв.

Открити и иззети са мобилни
телефони, чрез които комуники-
рали. Клиент и посредник са из-
дирени и разпитани в качество-
то на свидетели. Пред съдията
са разпитани и част от постра-

цията, ден, посветен на
бъдещето на авиацията
ни. В този ден се слага
край на една несправед-
ливост - морален акт на
възстановяване на гордия
авиационен дух. Авиация
се гради с дух, ум и
сърце, каза още прези-
дентът Радев.

Министърът на отбрана-
та спази традицията и при
връчването на бойното
знаме, заедно с начални-
ка на училището забиха в
дръжката два пирона,
които олицетворяват
началото и ангажираност
към този род войска.
Решението за узаконява-
нето му като самостоятел-
но учебно заведение е от
18 април 2019 г. и вече
това е факт.

Приемът на курсанти
във Военно-въздушното
училище започва още
през тази учебна 2020-
2021 г. Повече информа-
ция може да се види на
страницата на най-новото
висше училище у нас.ççççç

Премиерът Бойко Борисов по-
иска спешни законодателни про-
мени след убийството на 18-го-
дишната Андреа. Той е възложил
на депутатите на ГЕРБ текстове-
те да бъдат готови в кратки сро-
кове, след комуникация и диалог
с прокуратурата. Идеята е да не
е задължителна редукцията за
размера на присъдата при тежки
престъпления срещу личността -
убийство, изнасилване, блудст-
во, когато са извършени съзна-
телно от непълнолетни. Сега мак-
сималната присъда, която може
да получи непълнолетен за теж-
ко престъпление, е 12 г., стана
ясно след срещата при премие-
ра Бойко Борисов с бащата на

щото животът на много хора ще
бъде унищожен", заяви през съл-
зи бащата на убитата Андреа Асен
Руменов. ççççç

далите момичета. Продължават
оперативните действия за уста-
новяване и на други жертви на
трафик, както и на евентуални
лица, имащи периферно и вто-
ростепенно отношение към прес-

тъпната дейност на групата. Ра-
ботата по пълното документира-
не на престъпната дейност на
групата продължава от служи-
тели на БОП - Пловдив, Пазар-
джик и Смолян.ççççç

Снимки  Пресфото БТА
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БСП внесе четвъртия
вот на недоверие срещу
правителството на "Бори-
сов 3", предаде Агенция
"Фокус". Вотът бе внесен
в деловодството на На-
родното събрание от
лидера на БСП Корнелия
Нинова, зам.-председате-
лите на ПГ на "БСП за
България" Крум Зарков,
Георги Свиленски и Хрис-
то Проданов и от зам.-
председателя на Комисия-
та по околна среда и води
и член на Изпълнителното
бюро Манол Генов.

Недоверието към
третото правителство на
Бойко Борисов е на тема
"Провал в политиката на
околната среда и водите".
Сред мотивите на социа-
листите са кризата с
водата в Перник и мръс-
ният въздух.

Това ще е четвъртият
вот на недоверие на
опозицията срещу кабине-
та "Борисов 3". Предишни-
те бяха на тема: провал в
борбата с корупцията,
здравеопазване и сигур-
ност, и не успяха да
минат. Вотът на недоверие
вече има своята роля -
искаме промяната чрез
свалянето на кабинета и
да изградим алтернатива-
та. Това каза лидерът на
БСП Корнелия Нинова по
време на брифинг в
Народното събрание.

"Внесохме 40 страници
мотиви за вот на недове-
рие към правителството
на Борисов - провал в
областта на политиката по
екология и околна среда.
Вие ще видите мотивите
подробностите, след
малко ще бъдат публични.

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

ÁÑÏ âíåñå ÷åòâúðòèÿ âîò íà
íåäîâåðèå êúì êàáèíåòà "Áîðèñîâ 3"
Òåìàòà å "Ïðîâàë â ïîëèòèêàòà íà
îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå", ìîòèâèòå ñà
íàä 40 ñòðàíèöè, çàÿâè Êîðíåëèÿ Íèíîâà

Няма по-силни мотиви от
фактите, а те са, че поло-
вин милион българи са на
режим на вода и има
сериозна опасност това
число да расте. Дишаме
един от най-мръсния
въздух в Европа, а Бълга-
рия е превърната в смети-
ще за боклуци не само от
Европа, но и от Третия
свят. Всеки ден изникват
нови и нови факти за
такива боклуци, внесени в
България за изгаряне.
Вотът на недоверие вече
има своята роля. Сигурни
сме, че ако не бяхме го
внеси и не бяхме така
поставили темата, много от
нещата, които последваха,
нямаше да се случат. Да,
взеха се мерки, но те са
временни, палиативни и
представляват гасене на
пожари за намаляване на
общественото напрежение.
Тези мерки не решават
системния проблем. Ако се
намери вариант да се
осигури вода за Перник, то
питаме управляващите
какво точно ще се случи с
Шумен и как ще напълнят
язовир "Тича", попита още
Нинова.

Според нея проблемът е
система, а не да се реши
една криза в Перник.

"По отношение на
боклуците много се съсре-
доточи вниманието за
боклуците от Италия", каза
Нинова и обърна внима-
ние на вноса на боклуци
от трети страни.

"За кратко време от
около месец напоследък
правителството на Бори-
сов получи три европейс-
ки наказания. За пръв път
може би от своите прияте-

ли в Европа българското
правителство получава
такива удари. България е
осъдена вече в съда за
замърсения въздух, при
това проблемът е стар.
Гледа се в Европа и съда
още от 2017 г. Жалкото е,
че някои от горенето на
боклуците и замърсяване-
то на въздуха изкарват
смъртоносни пари. Когато
бъдат наложени санкции
за това, този български
народ ще плати от джоба
си", допълни Нинова.

Тя обърна внимание, че
ЕК започва да се занима-
ва с въпроси за лекарст-
вата и защо в частните
болници са продавани на
много по-висока цена.
"Третият, гордостта на
Борисов - връщането на
парите за автомагистрала
"Струма", обясни Нинова.
Тя посочи, че провалът на
правителството е не само
вътрешен, а и външен.

"Обръщам се към
всички, които искат про-
мяна, свалянето на това
правителство и промяна
на модела на управление

:

Събития
” 1506 г. - По нареждане
на папа Юлий II е образува-
на армията на Ватикана -
Швейцарската гвардия.
” 1793 г. - Френската
революция: крал Луи XVI е
гилотиниран пред възторже-
на тълпа в Париж.
” 1901 г. - Кралица
Виктория умира на 81
години, след 63 години на
престола на Великобрита-
ния.
” 1942 г. - Втората светов-
на война: Германските
войски започват настъпле-
ние в Северна Африка.
” 1945 г. - Стефан е
избран за екзарх на Българ-
ската православна църква,
след като Българската
екзархия е без екзарх от
1915 г.
” 1976 г. - Осъществен е
първият редовен полет на
свръхзвуковия пътнически
самолет "Конкорд".
” 2001 г. - Пол Маккартни
става първият музикант,
чието състояние надминава
един милиард долара.
Родени
” 1763 г. - Огюстен
Робеспиер, френски рево-
люционен деец
” 1885 г. - Михаил Фрунзе,
съветски военен и полити-
чески лидер
” 1889 г. - Питирим
Сорокин, американски
социолог
” 1905 г. - Кристиан Диор,
френски моден дизайнер
” 1924 г. - Бени Хил,
британски актьор комик
” 1924 г. - Катя Попова,
българска актриса
” 1941 г. - Пласидо
Доминго, испански оперен
певец

” 1954 г. - Камелия
Тодорова, българска певица
Починали
” 1870 г. - Александър
Херцен, руски писател
” 1879 г. - Любен Караве-
лов, български писател
” 1924 г. - Владимир
Ленин, руски революционен
водач, философ и държав-
ник- пръв председател на
Съвета на народните
комисари на първата
социалистическа държава в
света.
” 1959 г. - Сесил де Мил,
американски режисьор
” 2004 г. - Йордан Радич-
ков, български писател

Íà òîçè äåí

ÁÑÏ, ÀÁÂ è "Ä-21" ñå îáåäèíèõà çà âîòà:
Îòãîâîðíîñòòà íà âëàñòòà íå òðÿáâà äà ñå ðàçìèâà

"Проведохме много полезна
среща с ПП АБВ. Намерихме подк-
репа за нашия вот и мотивите към
него. Дадоха ни допълнителна ин-
формация, с която те разполагат
по отношение на кризата в Пер-
ник. Обединихме се около това,
че отговорността не трябва да бъ-
де размивана", заяви зам.-пред-
седателят на ПГ на "БСП за Бълга-
рия" Крум Зарков след консулта-
ции с АБВ в парламента. Зарков
бе категоричен, че отговорността
се носи от правителството и че тя
е вследствие на неадекватна по-

мотиви. "С тях споделяме общо
разбиране, че не може да се
очаква от това правителство, ко-
ето докара чрез некомпетентност-
та си тази криза, да я реши и да
проведе необходимите за стра-
ната ни реформи", добави Крум
Зарков. Заместник-председателят
на "Движение 21" Данаил Геор-
гиев коментира, че са изразили
още веднъж и пред БСП негатив-
ната си оценка за управлението
на ГЕРБ. По думите му ГЕРБ уп-
равляват некомпетентно и про-
корпуционно.ç

- нека се обединим,
защото има теми, които
са над нас. Чист въздух,
чиста вода, чиста храна
са теми, които могат да
ни обединяват. Сега е
моментът не само да
искаме промяната чрез
свалянето на кабинета и
да изградим алтернатива-
та.

Една цялостна визия за
развитие на зелена иконо-
мика, зелени градове и
конкретни мерки по всяка
от трите области. Причи-
ните за всички тези
проблеми са едни и същи
- безхаберие, безотговор-
ност и корупция. Това
може да се промени и то
минава през смяна на
кабинета "Борисов" и на
този модел на управле-
ние", каза още Корнелия
Нинова.

Според нея още един
от резултатите на вота е
да се знае ясно кой иска
смяна на управлението и
кой използва ситуацията
за лични и партийни
облаги на гърба на про-
дължаващия геноцид.ç

литика в продължение на години
от правителствата на Борисов.

"Не трябва да оставяме този
разговор в парламента, а да тър-
сим гражданска подкрепа и енер-
гия, защото, за съжаление, кризи-
те, свързани с водата, въздуха и
боклуците, най-вероятно тепърва
предстоят", коментира още народ-
ният представител от левицата. Той
добави, че консултациите продъл-
жават с други партии и полити-
чески движения, както и с всеки,
който иска да допринесе за нами-
ране на решения.

БСП получи подкрепа и от
"Движение 21" за вота на недо-
верие към правителството в об-
ластта на околната среда и во-
дите. "Имаме подкрепата и на та-
зи политическа сила", обяви пред
журналисти заместник-председа-
телят на ПГ на "БСП за България"
Крум Зарков след консултации с
"Движение 21" в парламента. По
думите му това е била поредна-
та ползотворна среща. Той по-
сочи, че от "Движение 21" са под-
крепили инициативата на БСП и
са оценили високо подготвените

 Снимка Пресфото БТА
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Äîøëî å âðåìå çà
ïîçåìëåí äàíúê

Необходимо е изготвя-
не на национална страте-
гия за развитие на земе-
делието в условията на
Общата селскостопанска
политика (ОСП), катего-
рични са членовете на
Областния съюз на земе-
делските кооперации в
Силистра. В нея трябва да
залегнат най-спешните
проблеми в българското
селско стопанство, уточни
Кирил Боянов, председа-
тел на браншовата струк-
тура край Дунава. Той
изтъкна, че вече повече
от година се работи за
нов Закон за кооперира-
нето, който да отговаря на
съвременните поземлени
отношения. По този начин
ще се сформират коопе-
ративи на собствениците
на земя и кооперативи на
фермери.

С новия Закон за
кооперирането трябва да
се даде право на наемате-
лите, било то земеделски
кооперации или фермерс-
ки кооперативи, да изг-

Åäíà ÷àñò îò íåãî òðÿáâà äà îñòàâà çà
íàñåëåíîòî ìÿñòî, êúäåòî å çåìÿòà, à íå
âñè÷êèÿò äà îòèâà êàòî ïðèõîä â
íàöèîíàëíèÿ áþäæåò

раждат комасирани
поливни площи и трайни
насаждения чрез промяна
в начина на трайно полз-
ване чрез т.н. договор за
управление, посочва още
Кирил Боянов. По думите
му разумното и ефектив-
но използване на водните
ресурси чрез изграждане
на хидромелиоративна
структура е важна пред-
поставка за устойчиво,
конкурентно и екологично
земеделие.

„В момента е наруше-
но равновесието между
растениевъдство и живот-
новъдство. Сеят се огра-
ничен брой култури – 4
или 5, с които се прави
сеитбооборот. Необходи-
ма е нова категоризация
на земеделските земи”,
категоричен е още Боя-
нов. Той посочва, че това
е нужно заради намалява-
щото почвено плодоро-
дие, ветровата ерозия,
употребата на минерални
торове и продукти за
растителна защита.

Тенденцията на раздвижване
в цените на зърното по светов-
ните борси продължава, анали-
зират от експертите от Софийс-
ката стокова борса. В САЩ пше-
ницата се понижи с 1,00 долар
до 255,00 долара/тон, докато ца-
ревицата запази цената си от ми-
налата седмица - 175,00 дола-
ра/тон. Пшеницата във Франция
поскъпна с 6,25 евро до 198,00
евро/тон. В Украйна цените съ-
що се повишиха с 1,00 долар,
достигайки 218,00 долара/тон. В
Русия обаче хлебното зърно тръг-
на надолу с 3,00 долара до
217,00 долара/тон.

При царевицата в Украйна це-
ната е нагоре с 3,00 долара до

Öåíàòà íà ïøåíèöàòà ñå ðàçäâèæè
ние с 2,00 евро до 174,00 евро/
тон.

"При рапицата в ЕС цените
се коригираха и се понижиха с
15,75 евро до 404,25 евро/тон,
отбелязват анализатори.

В подкръг "Зърно" на Софий-
ската стокова борса хлебната
пшеница от място оферира цени
на предлагане от 400,00 до
360,00 лв./тон, а търсенето бе-
ше на 320,00-350,00 лв./тон.

При фуражната пшеница ку-
пувачите са на 280,00-290,00
лв./тон, а продавачите са на
320,00 лв./тон.  За маслодаен
слънчоглед търсенето е на 600,00
лв./тон, а предлагането се вдиг-
на на 620,00-680,00 лв./тон.ç

През тази седмица агро-
метеорологичните условия
ще продължат да се опреде-
лят от температури на въз-
духа по-високи от климатич-
ната норма и отсъствие на
валежи. Прогнозираните
средноденонощни температу-
ри за периода ще са над кли-
матичната норма, но ще ос-
танат под биологичния ми-
ниум, необходим за възоб-
новяване и протичане на ве-
гетационните процеси при
зимните житни култури. Така
земеделските култури ще ос-
танат в състояние на покой.
Критични минимални темпе-
ратури и повреди по неук-
репналите посеви, намира-
щи се в ранни фази от раз-
витието си (1-3 лист) не се
прогнозират. Вследствие на
есенното засушаване и про-
пускане на агротехнически-
те срокове за сеитба на зим-
ните житни култури, те  на-
мират в различни фази от
фенологичното си развитие
- от листообразуване до бра-
тене.

Поради поднормените ва-
лежи през декември и за-
пазването на тази тенденция
през първата половина на
януари, темповете на влаго-
натрупване са забавени. Вла-
гообезпечеността в едномет-
ровия почвен слой остава
необичайно ниска, в срав-
нение с предходни години.
През следващия период не
се предвиждат съществени
валежи от дъжд и сняг, по-
ради което увеличаване на
почвените влагозапаси не се
прогнозира. Условията ще са
подходящи за провеждане на
почвообработки и дълбока
оран на полетата предвиде-
ни за пролетни култури,прог-
нозира Драгомир Атанасов,
агрометеоролог при НИМХ.ç

Àãðîìåòåîðîëîãèÿ:
Ñúíÿò íà
åñåííèöèòå
ïðîäúëæàâà,
êàêòî è ñóøàòà

„Нужно е въвеждането
на поземлен данък”,
изтъква още Кирил Боя-
нов. „Не може да прите-
жаваш 100 хил. дка земя
и да не плащаш данък, а
селянинът в урбанизира-
ната територия, обработ-
ващ 500 кв. м. градина, да
плаща такъв. Само обра-
ботваемата земя в Бълга-
рия е 37 млн. дка без
горите и това би било
приход за бюджета на
България”, посочва още
браншовикът. Той уточнява
обаче, че при въвеждане
на поземлен данък една
част от него трябва да
остава за населеното
място, където е земята, а
не всичкият да отива като

Àíàëèç íà ãðúöêè áèî äîìàòè óñòàíîâè, ÷å ñà òðåòèðàíè ñ 5 ïåñòèöèäà
Лабораторен анализ за био

домати, продавани в търговската
мрежа за 8 лв./кг, показа, че в
тях има остатъчни количества от
пет пестицида.

Пробите от био картофи, ли-
мони, краставици, домати, мор-
кови, банани и ябълки са заку-
пени от бТВ и изследвани в ак-
редитирана лаборатория, където
се съхраняват и контролни коли-
чества от анализираните плодо-
ве и зеленчуци.

Лабораторните резултати са
показали отклонения само при
био доматите, които са внос от

Гърция.
Те са внесени от български

търговец и са сертифицирани от
българска организация според
етикета. От БАБХ заявиха, че ще
наложат санкции на търговеца.

Председателят на Българската
асоциация "Биопродукти" Албена
Симеонова посъветва потребите-
лите да купуват българска биоп-
родукция, тъй като контролът е
доста висок и всяка сертифици-
раща организация залага авто-
ритета си, когато удостоверява
дали стоката е произведена по
биологичен способ.ç

приход в националния
бюджет.

От Областния съюз на
земеделските кооперации
посочват още, че е необхо-
димо изграждането на
градозащитна система, в
която да участват земедел-
ски производители, застра-
хователи и кметове на
урбанизираните територии.

31 са земеделските
кооперации, които члену-
ват в браншовата структу-
ра край Дунава. В тях се
обработват общо 370 000
дка земя. Тя представлява
една четвърт от общата
обработваема площ в
Силистренска област,
която възлиза на 1 млн. и
723 хил. дка.ç

179,00 долара/тон, а във Фран-
ция с 2,00 евро до 175,00 евро/
тон.  Ечемикът в Украйна остана
без промяна на 186,00 долара/
тон. Във Франция има повише-
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30% îò áúëãàðèòå íå ìîãàò äà
ïëàùàò ñìåòêèòå ñè íàâðåìå

България е на второ
място в ЕС по невъзмож-
ност за плащане на
комуналните услуги навре-
ме (30% от домакинства-
та). Това сочи ново годиш-
но изследване на ЕС за
доходите и условията на
живот (EU-SILC). Данните
се отчитат на базата на
период от 12 месеца. На
първо място е Гърция -
над 1/3 от домакинствата
й (36%) не са способни да
плащат навреме сметките
си през последните 12
месеца. Доста след пър-
вите две са Хърватия и
Румъния (съответно със
17,5% и 14%). За разлика
от тях, малко домакинства
не успяват да плащат
своите комунални услуги

навреме в Нидерландия,
Чехия, Швеция и Австрия
(всички около 2%).

Подобряването на
условията на живот на
хората и борбата с бед-
ността и социалното
неравенство е централна
част в политиките на
Европейския съюз. Неза-
висимо от това все още
има домакинства в ЕС,
които имат трудности да
свържат двата края. Почти
7% от домакинствата не са
в състояние да плащат
навреме комуналните си
услуги (отопление, ток, газ,
вода и т. н.) поради финан-
сови затруднения, показва
новото изследване Еврос-
тат. Този дял обаче като
цяло намалява постоянно

Шофьорите, които карат без ва-
лидна електронна винетка, ще бъ-
дат санкционирани с електронен
фиш. Нещо повече - колкото дни
пътуваш гратис, толкова на брой
електронни фишове ще получиш,
ако те снимат, разясняват от СБА.
Автоматичното правоприлагане ще
започне със старта на тол систе-
мата за събиране на пътни такси
на база на изминато разстояние.
Очаква се това да стане най-къс-
но до 1 март тази година. След 1
януари 2020 г. вече няма автомо-
били с валидни хартиени стикери.
Всички, които ползват винетка, би
трябвало да са с електронни, уточ-
ниха за СБА от Националното тол
управление (НТУ).

Т. нар. електронен фиш е доку-
мент, който установява нарушение
в отсъствие на нарушителя и на
контролиращите на пътя органи.
Той ще се издава както на собст-
веници на леки автомобили, кои-
то системата е отчела като нару-
шители, така и на собственици на

Åëåêòðîíåí ôèø ùå ñå èçäàâà è ïðè ëèïñà
íà åëåêòðîííà âèíåòêà

Над 16 000 души работят
в цялата система на ВиК сек-
тора в страната. 6 500 от тях
към септември миналата го-
дина са на минимална работ-
на заплата. За това предуп-
реди президентът на КНСБ
Пламен Димитров след Наци-
онална работна среща на те-
ма "Заплащането на труда и
бъдещето на ВиК сектора в
България". При 1249 лв. сред-
на работна заплата в страна-
та за миналата година по дан-
ни на НСИ във ВиК системата
заплатата е 921 лв. Повече
от 40-45% по-ниска от сред-
ната работна заплата за стра-
ната към есента на миналата
година във водните дружест-
ва, посочи Димитров. За КНСБ
увеличението на заплатите във
ВиК сектора няма алтернати-
ва. Пазарът на труда достигна
дотам, че вече има дружества
без нито един ВиК инженер,
предупреди Димитров, според
когото това е напълно реална
заплаха за водните дружест-
ва в страната.

За КНСБ 15% увеличение
на заплатите на служителите
във водния сектор и разходи-
те за персонал спрямо сегаш-
ното състояние е спешно не-
обходимо. Пламен Димитров
подчерта, че важният въпрос
при изграждането на ВиК хол-
динга е да не се засегнат ин-
тересите на работещите в сис-
темата. По думите на синди-
калния лидер, ако някои мис-
ли, че има излишни хора във
ВиК - сектора не е от тази
система. Много от въпросите
през годините не са получа-
вали развитие по отношение
на заплащането, негодува ше-
фът на синдикалната органи-
зация. Постигнато е съгласие,
че до средата на тази година
заплатите ще бъдат вдигнати.
Дали на две или на една стъп-
ки, е въпрос на решение, но
днес ние получихме уверени-
ето, че това е целта - пови-
шаване доходите във водния
сектор, за да се навакса изос-
таването, обясни Димитров.

Заради това, че няма ава-
рийни групи, канализационна-
та система прилича на надуп-
чено швейцарско сирене. На
тези заплати, с такова общес-
твено обругаване на тяхната
дейност, никой няма да иска
да работи, посочи Пламен Ди-
митров.çДве китайски компании са из-

разили намерение за създаване-
то на производствена база за
електрически автобуси в Бълга-
рия. Това съобщиха от Българс-
ката агенция за инвестиции (БАИ).
Намерението е и за изграждане
на развоен център. Прогнозната
обща инвестиция е в размер на
€25 млн. и ще осигури 250 ра-
ботни места. През миналата сед-
мица бе подписан меморандум за
разбирателство между изпълни-

тежкотоварни превозни средства
с тегло над 3,5 т, които се движат
без предварително купена марш-
рутна карта за конкретните тол сек-
тори или нямат приета тол декла-
рация, генерирана на база на бор-
дово устройство или GPS тракер.

Електронният фиш се издава

на собственика на пътното пре-
возно средство, след като елект-
ронната система установи и зас-
неме нарушение - движение по
платените участъци от републикан-
ската пътна мрежа без платена так-
са по чл. 10 ал. 1 от Закона за
пътищата. Автоматичното правоп-

Ñ èíâåñòèöèÿ çà 25 ìëí. åâðî êèòàéñêè êîìïàíèè
èñêàò äà ïðîèçâåæäàò ó íàñ åëåêòðè÷åñêè àâòîáóñè

телния директор на БАИ Стамен
Янев и китайските компании
"Джангсу Алфа Автобуси" и "Ей
Си Ен Уърлдуайд". Той бе пара-
фиран в присъствието на замес-
тник министър-председателя по
икономическата и демографска
политика Марияна Николова в
сградата на българското посолс-
тво в Пекин. "Електромобилите
ще способстват опазване на
околната среда и намаляване на
вредните емисии. Българското

6500 äóøè âúâ ÂèÊ
ñåêòîðà ñà íà
ìèíèìàëíàòà
çàïëàòà

Ñðåä äîìàêèíñòâàòà, ñáëúñêâàùè ñå ñ
òðóäíîñòè, ñå îòêðîÿâàò òåçè ñ äåöà,
êîèòî âñå îùå ñà íà ãðèæèòå íà
ðîäèòåëèòå ñè

в ЕС - от над 10% от
домакинствата през 2013 г.

Сред домакинствата,
сблъскващи се с трудности
да плащат комуналните си
услуги навреме, се откроя-
ват тези с деца, които все
още са на грижите на
родителите си. В ЕС малко
под 14% от домакинствата,
състоящи се от един
възрастен със зависими от

рилагане ще отчита нарушенията
в рамките на един астрономичен
ден общо, тоест в рамките на де-
ня те няма да се сумират. Ако на-
рушението продължи и на другия
ден, за него ще се издава нов елек-
тронен фиш.

Документът ще се издава от
Агенция "Пътна инфраструктура" и
ще се изпраща по пощата. В 14-
дневен срок от датата на получа-
ването му нарушителят ще има въз-
можност да плати компенсаторна
такса, за да се освободи от адми-
нистративно - наказателна отго-
ворност. Плащането е по банков
път, като задължително в платеж-
ното нареждане трябва да бъде по-
сочен номер на електронния фиш.
В случай, че в 14-дневния срок
компенсаторната такса не бъде
платена, собственикът на превоз-
ното средство дължи пълния раз-
мер на посочената в електронния
фиш глоба. Електронният фиш мо-
же да се обжалва в 14-дневен срок
от датата на получаването му.ç

правителство създава благопри-
ятна бизнес среда за развитие
на автомобилното производство.
Разполагаме с квалифицирани
кадри в тази сфера, като воде-

щи световни компании произвеж-
дат у нас високотехнологично ав-
томобилно оборудване", увери
Николова.

"Джангсу Алфа Автобуси" е
сред първите производители на
електромобили в Китай, като
през 2012 г. пуска първия си
модел автобуси със собствено
оборудване и модерни техноло-
гии. Фирмата работи в сътруд-
ничество със световни автомо-
билни компании.ç

него деца, се сблъскват с
подобни трудности в
сравнение с по-малко от
3% от домакинствата,
състоящи се от двама
възрастни (с поне един
от тях на 65 или повече
години). Сред домакинст-
вата с двама или трима
възрастни и зависими
деца този дял е около
11%. ç
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(Част трета)

ТЕМИ И МАТЕРИАЛИ, КОИТО СЕ ОБСЪЖДАТ
И ПРИЕМАТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Приемане и изключване на членове
от потребителните кооперации
Потребителните кооперации, в които е осъ-

ществен прием на нови членове или има
предложение от УС до общото събрание за
изключване на член-кооператори, включват
като точка първа от дневния ред утвърждава-
нето на решенията на УС за прием на член-кооператори и
предложението за изключване на член-кооператори. При ут-
върждаване на решението за прием кандидатът за членство
няма право да гласува по тази точка, а след утвърждаването
му участва с право на глас по всички останали точки от днев-
ния ред на общото събрание, ако се провежда с член-коопе-
ратори. Членството в кооперацията възниква от датата на ре-
шението на УС за приемане, а при неутвърждаване от общото
събрание то се прекратява от датата на решението на общото
събрание.

Всички новоприети членове се регистрират своевременно
в статистическата информационна система на ЦКС и им се
издава членска книжка, съгласно утвърдения от УС на ЦКС
образец.

Предложеният за изключване член-кооператор може да даде
писмени или устни обяснения пред общото събрание, но ня-
ма право да гласува при вземане на решението за неговото
изключване. При изключване членството се прекратява от да-
тата на решението на общото събрание.

Решението за приемане и изключване се взема с мнозин-
ство повече от половината присъстващи членове или пълно-
мощници.

Кооперативните съюзи, които на своите съб-
рания утвърждават прием на нови членове, тряб-
ва да обърнат внимание на актуалната инфор-
мация за организационните показатели на
новоприетата кооперация - устав, брой член-
кооператори (мъже, жени, членове до 35 г.),
книга на членовете с последни актуални проме-

ни. Тази информация е необходима за спазване на законови-
те изисквания и регистриране на кооперацията в статистичес-
ката информационна система на ЦКС.

При вземане на решението на УС за прием на нов член, е
уместно общото събрание на КС да бъде запознато с актуал-
ното финансово-икономическо състояние и перспективите за
развитие на новоприетата кооперация.

При вземане на решение за прием на нова кооперация, е
необходимо съответният кооперативен съюз да уведоми ЦКС,
както и да извърши свеоевременно вписване на новоприета-
та кооперация в СИС.

Аналогично стои въпросът и с прекратяване членството на
кооперации в кооперативен съюз. В тази връзка следва стрик-
тно да се спазват изискванията на чл. 12 от ЗК, който се
прилага на основание чл. 54, ал. 5 от ЗК. Прекратяване на
членството на кооперация в кооперативен съюз става чрез
напускане, изключване, както и при заличаване на коопера-
цията.

Напускането по решение на ОС на ПК се извършва с едно-
месечно писмено предизвестие до управителния съвет на ко-
оперативния съюз или в друг предвиден в устава срок. Член-
ството се прекратява от датата на изтичане на предизвестие-
то. Прекратяването на членството при напускане не се гласува
от ОС, освен в случаите когато се налага промяна на устава.
Решението за промяна на устава се взема с мнозинство 2/3
от присъстващите пълномощници.

При установено неспазване на уставните задължения за
членство на кооперация в кооперативен съюз, е необходимо
да се предприемат действия за отстраняване на тези несъот-
ветствия. Когато това не е възможно, Управителният съвет
може да вземе решение да направи предложение пред общо-
то събрание за изключване на кооперацията. Изключването
на кооперацията става с решение на общото събрание на ко-
оперативния съюз, като членството се прекратява от датата на
решението на общото събрание.

Решението за приемане и изключване на ПК в КС се взе-
ма с мнозинство повече от половината присъстващи пълно-
мощници.

Членството на кооперацията в кооперативния съюз се прек-
ратява и при заличаване на кооперацията и/или заличаването
на кооперативния съюз (освен в случаите на преустройство
на КС). Прекратяване на членството става от датата на вписва-
не на акта за прекратяване и заличаване в Търговския регис-
тър. Прекратяването на членството по тези причини не се
гласува от ОС.

След вземането на решения, касаещи прием на нови чле-
нове, общото събрание разглежда отчета на Управителния съ-
вет за дейността на кооперативната организация.

Общите събрания отчитат дейността на ПК и КС за 2019 г.,
като при кооперативните организации, в които мандатът на
ръководните и контролни органи изтича и предстои избор на
нови органи, отчетът обхваща целия четиригодишен период
на мандата. Когато събранието не е изборно, отчетът на УС
трябва да отчете съответния етап от изпълнението на среднос-
рочната програма за развитие на кооперативната организа-
ция и бизнес плана за 2019 г.

В отчетите трябва да се даде отговор какво
трябва да се промени в структурата и управле-
нието на кооперативните организации за оси-
гуряване на тяхното устойчиво развитие, как-
то и доколко са използвани възможностите
за постигане по-голяма активност и по-заси-

лено участие на членовете при вземането на решенията и
издигането на ново ниво на:
” организационните и бизнес взаимоотношения;
” начина, по който се вземат и изпълняват взетите ре-

шения;
” приноса и отговорността на дадената кооперативна ор-

ганизация за формиране на общ положителен имидж на цяла-
та система.

В дискусията и отчетите на годишните общи събрания през
2020 г. трябва да намерят своето място решенията на прове-
дените през 2019 г. заседания на Управителния съвет на ЦКС,
38-то редовно общото събрание на Съюза и утвърдената Стра-
тегия за развитие на кооперативните организации до 2030 г.
В тази връзка, важен акцент в дискусиите по време на общите
събрания на кооперативните организации на всички нива трябва
да бъде приносът на конкретната кооперативна организация
за изпълнение на заложените стратегически цели до 2030 г. и
конкретните стъпки за устойчиво развитие в разработените
стратегически пътни карти в отделните направления. Сектор-
ните пътни карти, засягат основните аспекти от дейността на
кооперативните организации, като заложените в тях цели, по-
литики и действия бяха приети от Управителния съвет на ЦКС
в началото на 2019 г.

Проведеното на 30 май 2019 г. 38-мо Редовно общо съб-
рание на Централния кооперативен съюз утвърди приетата от
Управителния съвет Стратегия 2030 и очерта задачите през
следващия четиригодишен мандат, основните от които са на-
сочени към:

” Постигане на финансова стабилност, оси-
гуряваща икономическа и институционална не-
зависимост;
” Реализиране на значими инициативи на

кооперациите и кооперативните съюзи, пови-
шаващи видимостта на кооперативния бизнес
модел;

” Признаване на уникалната кооперативна правна и фи-
нансова структура в публичните политики и регламентите;
” Създаване на равни възможности за популяризиране

на кооперативния модел и на неговите предимства спрямо
другите бизнес модели.

Пълномощниците на събранието се обединиха около необ-
ходимостта от:

” активизиране работата с кооперациите и
подобряване комуникацията между ЦКС, коопе-
ративните съюзи и кооперациите;
” по-висока информираност и по-ефектив-

но реализиране на взетите решения;
” увеличаване обема на Националния коо-

перативен пазар;
” продължаване развитието на кооперативното земеде-

лие и изкупуване;
” обучение на заетите кооперативни кадри;
” стриктен контрол върху изпълнението на взетите реше-

ния.
В пряка връзка с утвърдените стратегически насоки, са

и темите, които трябва да залегнат в отчетните доклади на
кооперациите и кооперативните съюзи и които трябва да об-
хванат основните направления от тяхната дейност:

Организационно състояние на
кооперативната организация
 За подобряване тенденциите в областта на организацион-

ното развитие и реализиране на тези резерви, е необходимо
да бъдат предприети конкретни решения

” активизиране политиката по прием на но-
ви членове;
” мотивиране на заетите в кооперативните

организации да станат член-кооператори;
” по-ефективно използване на възможнос-

тите за прием на нови членове чрез обектите от
търговска верига КООП;

” промяна на политиката по отношение на младите член-
кооператори и включването им в органите за управление и
контрол на кооперативните организации.

Основните цели, политики и действия за преодоляване на
негативните тенденции в областта на организационното раз-
витие, са подробно разписани в утвърдената стратегическа
пътна карта "Ангажираност 2030".

Основните действия, предвидени в областта на организаци-
онното развитие са свързани с актуализиране на програмите
за прием на член-кооператори по кооперативни съюзи, старти-
ране на програма "Заедно в кооперацията" (с която всеки зает
трябва да привлече поне по един нов член в кооперацията
всяка година), увеличаване броя на кооперативните организа-
ции и обектите, участващи в проекта за прием на член-коопе-
ратори (чрез търговските обекти КООП "Заедно можем пове-
че"), разработване на проект за популяризиране на коопера-
тивния модел сред младите хора и съвместно реализиране на
кампанията с учебни заведения в различни категории - детски
градини, основни, средни и висши училища, разработване на
проект за популяризиране на кооперативния модел сред мла-
дите хора и съвместно реализиране на кампанията с учебни
заведения в различни категории - детски градини, основни,
средни и висши училища, повишаване административния ка-
пацитет на кооперативните организации и обучение на коопе-
ративните лидери, повишаване административния капацитет на
кооперативните организации и обучение на
кооперативните лидери и активно участие на
младите в управлението на кооперациите.

Реализирането на тези ключови стъпки,
ще допринесе за разширяване социалната
база и реализиране на резерва сред работе-
щите в кооперативните организации. Ще по-

виши административния капацитет и ще доведе до промяна в
структурата и начина на формиране на ръководните и конт-
ролни органи на кооперативните организации и включване
на младите хора в тях.

За активизиране приема на нови членове, е необходимо
кооперативните съюзи да направят анализ и оценка на всички
обективни и субективни фактори, които оказват влияние вър-
ху приема на нови членове по региони и да актуализират
своите програми за прием.

За съжаление и през 2019 г., независимо
от взетите решения и предприетите действия,
броят на нашите членове продължава да на-
малява. В периода 01.01.-31.10.2019 г. са при-
ети 1 758 нови член-кооператори, като в съ-
щото време е преустановено членството на
3107 членове. За десетте месеца на 2019 г.

прием на нови членове осъществяват само 198 кооперации,
които са едва 29% от членуващите в системата 684 ПК. В
резултат на тези процеси към 31.10.2019 г. общият брой на
член-кооператорите е 117 799 бр.

Кооперативен бизнес, интегрирани проекти
и финансова устойчивост
Повишаване конкурентоспособността и свързаността на

кооперативния бизнес и постигане на финансова стабилност
е сред основните приоритети на утвърдената Стратегия за раз-
витие до 2030 г. За реализирането на поставените цели в това
направление бяха разработени стратегически пътни карти с
конкретни цели, политики и действия, които освен осигурява-
не на финансова устойчивост на кооперативните организа-
ции, са насочени към развитието на основните кооперативни
бизнес сектори - търговия, промишленост, земеделие и гори,
изкупуване, туризъм и балнеология.

Освен развитието на традиционните сто-
пански дейности, едно от основните пре-
дизвикателства пред кооперативния биз-
нес е стартирането на нови интегрирани
производства като производството на ете-
рично-маслени екстракти, дестилати и сту-
дено пресовани продукти, производство на
мармалади и сладка от култивирани плодо-
ве, за които освен реализация в ТВ КООП,

ще се търсят и международни пазари.
Прилагането на синхронизирани общи политики и дейст-

вия както за повишаване ефективността на традиционните сто-
пански дейности, така и за разширяване на кооперативния
бизнес на база интегрирани производства са предпоставка
за укрепване на кооперативните организации.

Други основни фактори, които влияят
пряко върху постигането на целите в сфе-
рата на кооперативния бизнес са внедря-
ването на съвременните технологични и
маркетингови подходи при управление на
стопанската дейност и подобряване свър-
заността им, отговорно управление на ак-
тивите, единни стандарти за оценка на фи-
нансовата ликвидност, единни системи за организация на от-
четността и създаване на специализирани фондове за обезпе-
чаване на единната политика.

На предстоящата отчетно-изборна кампания '2020, е не-
обходимо кооперативните организации да направят анализ
как тези основни фактори влияят върху осъществяваните сто-
пански дейности и върху тяхната рентабилност и ефективност.
Необходимо е резултатността на дейностите да се оценява чрез
анализа на финансово-икономическите показатели, като се
изследват задълбочено тези, които формират отрицателен фи-
нансов резултат, както и възможностите за преодоляване на
загубите.

Това налага в отчетните доклади да се оценят:
” Възможности за разширяване на търговската дейност

чрез повишаване на стокооборота и/или разкриване на обекти
в по-големи населени места, както и активното прилагане на
Програмата за лоялност и стимулиране на покупките от коо-
перативните търговски обекти.
” Участие на кооперативната организация в популяризи-

ране и разширяване пазарния дял на стоките с марката КООП,
разширяване на обединените доставки чрез единния коопе-
ративен пазар и повишаване на споделените ползи за участ-
ниците в него.
” Възможности за увеличаване на регионалния пазарен

дял на традиционната за кооперативните организации търгов-
ска дейност и повишаване на нейната конкурентоспособност
чрез фокусирането й върху потребностите на членовете и об-
щността.
” Разширяване пазарния дял на другите традиционни дей-

ности (хлебопроизводство, селско стопанство, изкупуване, ту-
ризъм).
” Реализиране на съвместни инвестиционни проекти между

ПК, КС и ЦКС.
” Задълбочаване на сътрудничеството с български произ-

водители, които могат да реализират продукцията си в коопе-
ративните магазини
” Отражение върху финансовата и икономическа незави-

симост на кооперацията (съюза) на вземанията и задължени-
ята. Особено внимание следва да се обърне на трайно прос-
рочените вземания и задължения, в т.ч. и на тези, формирани
от вътрешнокооперативната задлъжнялост.

В следващи броеве на в. "Земя" ще ви запознаем с оста-
налите материали и теми, които се обсъждат от Общото
събрание, избора на органи на кооперативната организация,
приемането на решения на Общото събрание, оформянето
на документи от събранието и вписването на взетите ре-
шения в Търговския регистър.

Дирекция "Кооперативна политика"

Стартира отчетно-изборна кампания 
,
2020 на кооперациите,

кооперативните съюзи и Централния кооперативен съюз

Стартира отчетно-изборна кампания 
,
2020 на кооперациите,

кооперативните съюзи и Централния кооперативен съюз
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На 19 януари 2020 г. на
87-годишна възраст почина
световноизвестният българ-
ски математик акад. Благо-
вест Сендов.

Това съобщиха малко по-
късно от Българската ака-
демия на науките.

"Сендов беше изтъкнат
държавник и общественик
- ректор на Софийския уни-
верситет, главен научен сек-
ретар на Българската ака-
демия на науките, предсе-
дател на Българската ака-
демия на науките, предсе-
дател на Народното събра-
ние на Република България
и посланик на България в
Япония", казват още от БАН.

Роден на 8 февруари
1932 г. в Асеновград.

През 1956 г. завършва
висшето си образование в
Софийския университет. Спе-
циализирал е изчислителна
математика в Лондон и Мос-
ква. През 1964 г. защитава
кандидатска дисертация.

Професор е по числени
методи в СУ "Св. Климент
Охридски".

Автор е на над 200 науч-
ни публикации в областта
на теорията на апроксима-
циите, компютърните науки,
математическото моделира-
не в биологията, компютър-
ната геометрия и др., а та-
ка също и на 7 монографии
и над 30 учебника.

Кандидат на науките от
1964 г., професор от 1968 г.

Член-кореспондент от
(1974), академик (1981),
председател на БАН (1988 -
1991).

Освен с политическите и
научните си изяви, Благовест
Сендов е известен и с обра-
зователния експеримент
"Проблемна група по обра-
зованието", наричан разго-
ворно "Сендовската систе-
ма", който инициира, докато
е ректор на Софийския уни-
верситет. ПГО е образовател-
на система, въведена експе-
риментално в 30 училища

някои класове учениците
започват своето обучение
на 6-годишна възраст.

Новаторският образова-
телен процес е замислен с
цел демократизация на обу-
чението, което да премина-
ва с лекота под формата на
игра и забавление. Въпре-
ки това проектът среща не-
одобрение, най-вече от
страна на някои родители
и в интелектуалните среди,
а заради включените про-
изведения на Джани Рода-
ри е наречен "прозападен"
и Съюзът на българските
писатели организира под-
писка против проекта.

Макар да е безпартиен
и син на определян спрямо
тогавашните критерии като
"враг на народа", Сендов е
избиран многократно за на-
роден представител още по
време на социализма - в
Седмото, Осмото и Девето-
то НС от 1976-1990 г.

От 1986-1987 г. е замест-
ник-председател на Съве-
та за духовно развитие при
Министерския съвет, както
и председател на Комите-
та за наука с ранг на ми-
нистър.

след решение на пленум по
образованието през 1979 г.
Системата предлага нови ме-
тоди на обучение, както и с
промяна в учебното съдър-
жание по класове. Учебни-
ците са големи и илюстри-
рани от Доньо Донев.

Част от изучаваните
предмети от масовата об-
разователната система са
обединени, например пред-
метът "Природа" обединява

изучаването на биология,
химия, физика и география,
а "Чета, пиша, смятам" - ма-
тематика, български език и
литература.

От пети клас се учи прог-
рамиране, като за целта се
използва популярният за
образователни нужди език
Лого. Обучението се про-
вежда целодневно.

До V клас учениците не
са писмено оценявани. В

Парламентарната му ка-
риера продължава и след
1989 г. в рамките на ПГ на
БСП - от 1995 до 2005 г.

Председател и замест-
ник-председател на Народ-
ното събрание от 1995 до
1997 г., съответно от 1997 до
2000 г. и от 2001 до 2004 г.

Посланик в Япония от
2004 до 2009 г. и във Фили-
пините (20 април 2006 - 19
септември 2014).

Със своите интелектуал-
ни качества, трудоспособ-
ност и административни за-
ложби, Благовест Сендов из-
вървява само за 15 години
трудния път от асистент, до-
цент (1963), професор (1968),
декан на Математическия
факултет (дн. ФМИ; 1970-
1973) до ректор (1973-1979) на
Софийския университет.
Междувременно придобива
необходимите научни степе-
ни кандидат на науките (1964;
дн. д-р) и доктор на матема-
тическите науки (1967).

Благовест  Сендов е най-
младият доктор на науките,
най-младият професор, най-
младият ректор по онова
време.

Той има не по-малко ус-
пешно развитие и в Българ-
ската академия на науките
- старши математик (1961-
1963), ръководител на сек-
ция "Числени методи" (1967-
1970), зам.-директор на Ин-
ститута по математика с Из-
числителен център (1967-
1970; дн. ИМИ); зам.-пред-
седател и главен научен
секретар (1982-1988) и пред-
седател (1988-1991) на Ака-
демията.

Междувременно става
член-кореспондент (1974) и
академик (1981).

По време на интеграци-
ята (1970-1988) на Матема-
тическия факултет (дн.
ФМИ) на Софийския уни-
верситет и Математическия
институт с Изчислителен
център (дн. ИМИ) на БАН в
Единен център по матема-
тика и механика (ЕЦММ;
вж. История на ФМИ, Ис-
тория на ИМИ), Бл. Сендов
заема длъжностите: зам.-
директор (1970-1973) и ръ-
ководител на секторите Ма-
тематическо моделиране
(1971-1988), Теория на управ-
лението и операционните
изследвания (1972-1978),
Математическо образова-
ние (1981-1983).

Благовест Сендов е ав-
тор на над 270 публикации,
от които 170 научни труда,
4 монографии, издадени в
авторитетни международни
издателства, написал е мно-
го учебници, книги, популяр-
ни статии.

Издателите и екипът на
ЗЕМЯ изразяват съболез-
нованията си на семейст-
вото и близките на акаде-
мик Благовест Сендов.
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Благовест Сендов получава достойно признание в Ев-
ропа и света. Той е президент и пожизнен почетен прези-
дент (от 1985) на Международната асоциация на универ-
ситетите (AIU), председател (1984-1992) и почетен предсе-
дател на  Международната федерация за обработка на
информацията (IFIP), вицепрезидент (1986-1990) на Меж-
дународна програма по информатика на ЮНЕСКО, член
(1986-1990) на Изпълнителното бюро и Генералния коми-
тет на Международния съвет на научните съюзи (ICSU),
зам.-председател на Балканския математически съюз. Член
на Украинската академия на науките.

Член на Американското математическо дружество
(AMS) и на Британското компютърно дружество.

Той е зам.-председател (1980-1990) на Световния
съвет на мира, член (1986-1990) на Изпълнителния
комитет на Борда на директорите на Международна-
та фондация за оцеляване и развитие на човечество-
то, припомня сайтът на Математическия институт при
БАН.

Ó÷åí ñ ìåæäóíàðîäíî ïðèçíàíèå

През 1970 г. Благовест Сендов, вече декан на Мате-
матическия факултет, Кирил Боянов и Георги Алипиев -
инженери в Изчислителния център при БАН, срещат
името на Джон Атанасов (един от откривателите на
компютъра) в една книга на Р. К. Ричардс (в руски
превод).

Сендов пише писмо до ректора на Айова Стейт Юни-
върсити, получава сведения за Дж. Атанасов и се свър-

Ïðåîòêðèâà Äæîí Àòàíàñîâ çà Áúëãàðèÿ
зва с него. Оказва се, че баща му е българин от с.
Бояджик, Ямболско.

По късно, заедно с журналистката Тамара Джедже-
ва, откриват негови роднини в селото. По покана
на Сендов Джон Атанасов идва в България в края на
1970 г., получава нужното признание на академично и
държавно ниво, награден е с орден „Кирил и Методий“
I ст. След години Бл. Сендов му гостува в Айова.

Ñúçäàâà íîâ ìîäåë íà ôèíàíñèðàíå íà íàóêàòà
Безспорна заслуга на акад. Бл.

Сендов е създаването на Национа-
лен фонд за научни изследвания
(НФНИ) през 1986 г. и неговото
оглавяване в качеството му на пред-
седател на Държавния комитета за
наука. НФНИ е организиран по мо-
дела на американския NSF (National

Scientific Foundation) и е първият в
рамките на тогавашните социалисти-
чески страни.

По инициатива и под ръководст-
вото на Благовест Сендов се въвеж-
да раздаването на държавни средст-
ва за научни проекти, което върви
паралелно с институционалното фи-

нансиране на научните организа-
ции. Учените за първи път получа-
ват възможност самостоятелно да
управляват научни проекти и фи-
нансови средства, да купуват апа-
ратура и литература, да пътуват и
да участват в конференции в чуж-
бина.
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Áåäíîñòòà è áåçäóõîâíîñòòà ñå øèðÿò, îáåçëè÷àâàò
áúëãàðñêèÿ åçèê, öåëÿò ñå â êîðåíèòå íà áúëãàðùèíàòà

Äîêòðèíàòà "Äúëåñ" è
óïàäúêúò íà Áúëãàðèÿ

инистър-председате-
лят на България
Бойко Борисов пак
посети Америка. Ня-
маше прегръдки с

Ì
американския президент, но
имаше дружески ръкостис-
кания. Радваше се на Овал-
ния кабинет, а в изблик на
чувства президентът Тръмп
се изрази за България:
"Прекрасна страна с прек-
расни хора". Сега казват та-
ка, но през четиридесетте
години на двадесети век не
бяхме такава страна. Тога-
ва над тази прекрасна стра-
на американците изсипаха
тонове бомби и минирани
детски играчки.
След Втората световна

война Америка представи
доктрина "Как да бъде по-
корена Русия". Алън Дълес,
високопоставен служител, а
по-късно заместник-дирек-
тор и директор на ЦРУ,
представи "Размисли за ре-
ализиране на американска-
та следвоенна доктрина
против СССР" - ето така:

"Ще свърши войната ,
всичко някак си ще улегне,
ще се утаи и ще се уреди.
И ние ще хвърлим всички
сили, всичкото злато, цяла-
та материална сила за из-
мамване и оглупяване на
хората! Човешкият мозък,
съзнанието, са приспособе-
ни към промяна. Посявай-
ки там хаос, ние незабеля-
зано ще заменим човешки-
те ценности с фалшиви, в
които вярват. Как? - Ние ще
намерим наши единомиш-
леници…
Епизод след епизод ще се

разиграва грандиозна по
своя мащаб трагедия към
гибелта на най-непокорния
на Земята народ, оконча-
телното необратимо угасва-
не на неговото самосъзна-
ние. От литературата и из-
куството ние например пос-
тепенно ще изтръгнем тях-
ната социална същност. Ще
отучим художниците, ще им
отнемем желанието да се
занимават с изобразяване,
с изследване на тези про-
цеси, които се извършват
в глъбините на народните
маси. Литературата, театри-
те, киното, ще изобразяват
и прославят най-низките чо-
вешки усещания, чувства и
страсти. Ние по всякакъв
начин ще поддържаме и из-
дигаме така наречените ху-
дожници, които ще започ-
нат да насаждат и втълпя-
ват в човешкото съзнание
култ към секса, насилието,
садизма, предателството -
с една дума, каквато и да е
нравственост. В управлени-
ето на държавата ще съз-
дадем хаос и бъркотия…
Незабелязано, но актив-

но и постоянно ние ще съ-
действаме за безпринцип-
ност на чиновниците, руш-
ветчиите, те да вършат как-
вото им скимне. Бюрокра-
тизмът и недобросъвестна-
та работа ще бъдат издиг-
нати в добродетел…
Честността и почтеност-

та ще се осмиват и ще ста-
нат никому ненужни…
Простащината и наглостта,
лъжите и измамата, пиян-

ството и наркоманията,
животинският страх на хо-
рата един от друг, безсра-
мието, предателството, на-
ционализмът и враждеб-
ността между народите,
най-вече враждебността и
омразата към руския на-
род - всичко това ние лов-
ко и незабелязано ще кул-
тивираме и то ще разцъф-

не с кичести цветове. Са-
мо малцина, много малко
хора ще се досещат и да-
же ще разберат какво ста-
ва… Но такива хора ние

ще поставим в безпомощ-
но положение, ще ги пре-
върнем в посмешище, ще
намерим начин да ги ок-
леветим и да ги обявим за
измет на обществото. Ще
изтръгнем и духовните ко-
рени на болшевизма, ще
опошляваме и унижаваме
основите на родната нрав-
ственост. По този начин
ще насаждаме ерозия и
ще отстраняваме ленинс-
кия фашизъм. Ние ще се

залавяме с хората още от
детските и юношеските им
години. Главният залог ще
бъде младежта. Ще започ-
нем да я разлагаме, разв-
ращаваме, да я лишаваме
от чест. От младежите ще
направим циници, вулгар-
ни хора, простаци, космо-
полити. Ето така това ние
ще направим…"

Това е апотеоз на нена-
вистта към човека.

Каква роля е изиграла
тази доктрина в Русия - не

ми е известно. У нас оба-
че си е изиграла ролята в
голяма степен. Разни со-
росовци се стремят към
ликвидация на национал-
ната ни държава. А тази
държава е от най-старите
в света. Тя е люлката на
културата в Европа. Тя има
Ботев, който е един от най-
големите поети в света.
Има Вазов , Вапцаров ,
Елин Пелин, Йовков, Хай-
тов, Антон Дончев и цяла

плеяда поети, писатели,
певци, откриватели и кул-
турни деятели. Тя е дала
писмеността на славянст-
вото. Стремят се да сри-
нат нравствената среда в
държавата. Това е страш-
но!

Толерират се гей
парадите, които неиз-
менно се подкрепят от
западните дипломати.
Налага се джендър
философията.

На мода е чалгата. Из-
вестни среди се стремят
към приемането на Истан-
булската конвенция, която
е в противоречие с нашия
морал. Тя беше отхвърле-
на от Конституционния
съд. Наши културтрегери
изопачават историята ни и
искат да извадят от учеб-
ниците Вазов, Ботев и дру-
ги наши светила. Нещо по-
вече - правят угодни пре-
води на произведенията
им, с което обезличават

българския език. Целят се
в корените на българщи-
ната. Какво кощунство с
българската памет! Разни
правозащитници се месят
в какво ли не, а не виж-
дат хилядите неграмотни
подрастващи. Не виждат
милионите бедстващи в
България.
Нашето поколение пре-

живя гладните години. С
цел да не гладуват децата
и да им осигурим по-доб-

ро бъдеще, се трудехме де-
нонощно. Децата ни не са
гладували и бяха образо-
вани, имаха реализация и
живееха в една мощна и
просперираща държава.
По-късно недоволстваха,
че не сме им осигурили за-
паден стандарт. Подведе-
ни от разни илюзии и све-
товните събития, позволи-
ха на нереализирали се
некадърници и ренегати да
се възползват от между-
народната обстановка и да
разсипят държавата. Сега
тридесет процента от на-
селението - чиновници и
олигарси, се обогатяват с
държавните блага. Някои
от тях не са допринесли с
нищо за народа.

Седемдесет процента
от народа живее под
прага на бедността.

На практика децата се
изгавриха с родителите си.
Какво означава 250 лева
минимална пенсия за над
милион пенсионери? При
тези несъответстващи це-
ни? Такива несъответства-
щи цени никога не е има-
ло в България, дори и пре-
ди 9 септември 1944 г. С
какъв сурат се явяват уп-
равляващите по медии и
пресконференции при та-
зи мизерия в държавата,
която се издържа от данъ-
ци и такси, постоянно уве-
личаващи се? Нека проб-
ват тези господа да живе-
ят един месец с 250 лева!
Разсипаха селското сто-

панство, унищожиха индус-
трията, прогониха два ми-
лиона и половина работос-
пособни хора да слугуват
в чужбина. За тридесет го-
дини не е построен нито
един голям завод в Бълга-
рия. Настаниха американ-
ски бази в България. Стя-
гат армията да воюва с Ру-
сия. Издигнаха паметник
на Рейгън и на американ-
ските летци убийци. Искат
да разрушат руските па-
метници у нас - какво па-
дение, каква неблагодар-
ност! На практика доктри-
ната "Дълес" е реализира-
на изцяло у нас, а иконо-
миката - срината.
Не завиждам на такова

бъдеще!
Дано управляващите се

осъзнаят!

Христо В.

ХРИСТОВ -

Референта
Правец

Алън Дълес
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„Изповядвам единния светъл комунизъм,
поправител недъзите на обществото!“,
казваше гениалният поет

Наскоро се навършиха
172 години от рождението
на Христо Ботев и е край-
но време да спрем да пи-
шем за него само по повод
деня на неговата героична
смърт - 2 юни. Личното ми
мнение е, че не само по те-
зи два повода, а още по-
често е необходимо, заслу-
жено и възпитателно да го-
ворим и пишем за него.

Христо Ботев се ражда в
будното градче Калофер на
6 януари 1848 г. н. с. Той е
първият син на даскал Бо-
тьо Петков и Иванка Боте-
ва. Още в ранната си въз-
раст Ботев констатира тра-
гизма на своето време: "мо-
ята младост, мале, зелена
съхне и вехне, люто язве-
на", "аз вече тлея", "моята
младост слана попари". В
писмото до Т. Пеев, Ботев
пише: "Аз ще направя ръ-
цете си на чукове, кожата си
на тъпан и главата си на
бомба, пък ще да изляза на
борба със стихиите…" (1876
г.) И в най-тежките житейс-
ки моменти не го изоставя
борческата му воля, не за-
мира революционният му ус-
трем. В разгара на подго-
товката на голямо въстание,
водач на революционното
движение, редактор на в.
"Знаме" през 1875 г.

След Васил Левски
Христо Ботев е
най-последователният
революционер
демократ.

Той ненавиждаше онези,
за които патриотизмът е
средство за прехрана, рево-
люцията - средство за обо-
гатяване, а свободата -
средство за достигане на ви-
соки постове и слава. От
гледна точка на тези свои
разбирания личността на
Ботев е отрицание на пове-
дението на някои днешни
наши политици. Той протес-
тира срещу неравенството и
проявяваше непримиримост
към лъжата. "Истината е
свята. Свободата е мила",
ни учеше той. С изключи-
телна сила звучат и днес не-
говите думи: "Да си бълга-
рин, това е гордост!"

Историческото събитие с
фундаментално съдбовно
значение в живота на Бо-
тев е, че той организира че-
та от 200 души, която на 20
май 1876 г. стъпва на бъл-
гарска земя при с. Козло-
дуй. След тежки боеве с ре-
довна турска войска, с чер-
кези и башибозуци, приве-
чер на 20 май 1876 г. (2
юни нов стил), Ботев заги-
ва на 28-годишна възраст

в подножието на връх Ка-
марата във Врачанската пла-
нина.

Отбелязването
на годишнината
от рождението на
Ботев не е и не може
да бъде
формален акт

на писане, а е преди всич-
ко приобщаване към един
от най-здравите ни духов-
ни опори, към онова, което
е запазило духовността и
истинските национални це-
ли на българите.

Христо Ботев е един от
най-ярките символи на бъл-
гарското национално въз-
раждане и на отечеството ни
- майка България. Той мо-
же да бъде характеризиран
като необятна вселена, ка-
то безценно богатство и е
чест, гордост и слава на
всеки българин. И още не-
що, което е най-необикно-
вено и няма аналог не са-
мо в България а и в света.
Става дума за Ботевия стих:
"Настане вечер, месец изг-
рее, звезди обсипят свода
небесен…" е записан със
златни букви в Сорбоната
като най-красивата картина,
изразена с думи.

Поредното доказателство
за гениалността на Ботев е
изумителният факт, че той
прозря и предрече съдбата
си: "Тоз, който падне в бой
за свобода, той не умира!"
И наистина той и днес е
жив и живее в нашите сър-
ца и мисли. И е мерило за
нашето поведение - за оно-
ва, което всекидневно пра-
вим за родината. Спомних
си думите на проф. Тончо
Жечев, който пише: "Хора
и поети като Ботев са нео-
бикновени. Раждат се у един
народ за цели столетия вед-
нъж, т. е. най-кратко каза-
но, те са гении… Издума-
ните от Ботев думи носят
целия заряд от народната и
неговата лична гениалност,
те са винаги многозначи-
телни!" За съжаление, сви-
детели сме, че за Ботев се
говори в електронните ни
медии и печата само вед-
нъж в годината, и то за де-
ня на неговата трагична
смърт. Личното ми мнение
е, че освен това трябва да
се говори и пише също по
повод рождението на Ботев,
но и в останалото време на
годината. Няма да припом-
ням колко по-често по как-
ви теми слушаме в електрон-
ните медиите и четем в род-
ните ни издания!

По време на подготов-
ката ми за написването на
тази статия за Ботев се озо-
вах в текст, озаглавен:
"Българската критика и
българските писатели за
Христо Ботев", където про-
четох най-добри и вълну-
ващи оценки за него и ре-
ших, че трябва да цитирам
част от тях, с което ще на-
руша клишетата на писа-
не, но съм убеден, че това
ще бъде не само любопит-
но, но и нещо ново, инт-
ригуващо и полезно за чи-
тателите. Това ме мотиви-
ра да цитирам буквално ня-
кои от тези автори.

Акад. Петър Динеков:
"Седемдесетте години на
миналия век - периодът, в
който нашият революцио-
нер работи най-активно -
са време на пожар, на ве-
ликата драма на Балканс-
кия полуостров, както Бо-
тев сам я нарича и пла-
менно се провиква: "Трепе-
рете, треперете! Полудейте
дипломати! Късайте си ко-
сата, велики царе юдейски
на капитала!" Дошъл е ре-
шителният час на борбата
и поетът намира в него
смъртта си, както бе пред-
рекъл в "Моята молитва".
Неслучайно в едно от про-
щалните си писма той за-
явява: "Моята молитва се
сбъдна". По подвизите, ко-
ито извършва, по слож-
ността на жизнената среда
Ботев би могъл да се срав-
нява с не един от героите
на античността, а с много
от най-великите историчес-
ки личности".

Можем да изтъкнем
и необикновения ум
на Ботев, и
необикновената
революционна енергия,

и готовността му за подвиг
и жертва. Нашият велик ре-
волюционер притежаваше
още нещо - дълбока прони-
цателност в същността и
характера на епохата, в
перспективите на бъдещето.
Той видя в целия им траги-
зъм огромните страдания
на народа. Но той свързва
страданията с борбата, с не-
избежната, упоритата, все-
отдайната революционна
борба".

Георги Бакалов се въз-
мущава, като подчертава:
"Едно светотатство се вър-
ши с паметта на нашите ре-
волюционери от предосво-
бодителната епоха. Това
светотатство става особено
възмутително, когато се ек-
сплоатира за Христо Ботев
- великия предтеча на со-
циализма у нас, първия бъл-

гарски интернационалист.
Ако искаме с една дума да
охарактеризираме Ботев, с
никоя друга дума не бихме
тъй сполучили, както дума-
та борба".

Не можем да пропуснем
много съдържателното, ма-
кар и само едно, изречение
на Пенчо Славейков: "Мал-
ко е поетичното наследство
на Ботев, но голямото нас-
ледство от другите не може
да се мери с неговото".

Асен Златаров: "Ботйов
е велика личност - поет и
герой, той се извисява над
нашата делничност и кара
дори и тия, които той нена-
вижда, да се прекланят пред
неговото дело и неговия
подвиг. Ботйов се явява как-
то никой друг от нашите бу-
дители като велик учител на
енергии и път за тия, кои-
то са дошли да оправдаят
името човеци".

Акад. Тодор Павлов:
"Христо Ботев е гений в ис-
тинския и пълен смисъл на
тази дума".

Акад. Пантелей Зарев:
"Ботевата поезия подготви
почвата за по-късния гра-
деж и е мост от постигнато-
то в национални граници
към световната поезия. Бо-
тевата лирика извежда на-
шата поезия на върхове не-
достигнати преди".

Георги Джагаров: "Ботев
е станал така немислим и
неотделим от народа, както
Балкана от родната земя.
Ботев събра и изрази в по-
езията си най-ярките качес-
тва на нашия народ - сме-
лостта и характера му, сво-
бодолюбието на душата му,
жаждата му за щастие, брат-
ските му чувства към други-
те народи. Затова поезията
на Ботев ще живее и вина-
ги ще окрилява поколения-

та с най-чистите и пламен-
ни стремежи".

Веселин Андреев: "Ботев
е голям и безсмъртен като
Балкана, който му даде своя
скут за люлка и своя връх
за вечен дом. По това - как-
ва частица от сърцето и ра-
зума на Ботев носим у себе
си, ние трябва да мерим
своето българско, човешко
достойнство. По това - как-
во знае за него, трябва да
мери културата и културни-
ят човек на века".

Боян Пенев: "Името на
Ботев ще остане непокътна-
то в историята на българс-
ката поезия и в съзнанието
на поколенията. Ботев ос-
тава един от най-хубавите
и светли спомени на мла-
достта ни. Когато препов-
таряме неговите песни, от-
ново изпитваме трепетите
на младостта, които са ни
окриляли. Той е живата во-
да на българската поезия,
който пие от нея, отново
подмладява".

Уважаеми читатели, скъ-
пи мои сънародници, поз-
волих си да цитирам мне-
нието на много български
писатели за Ботев с вярата
и желанието ми, че ще ви
бъда полезен да научите не-
що повече и ново за нашия
велик българин.

Нашият трудолюбив и
достоен народ обича, тачи
и винаги ще пази в съзна-
нието си гениалното твор-
чество и легендарния под-
виг на Хр. Ботев.

Завинаги ще звучи в на-
шите сърца непомръкващия
във времето стих на поете-
сата Елисавета Багряна:
"Изпълни се пророчеството
твое - жив си ти!".

Доц. д-р ик.
Иван ГАВРИЛОВ
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Трявна е един от
малко запазените въз-
рожденски градове, кои-
то привличат много-
бройни туристи от стра-
ната и чужбина със сво-
ите многобройни забе-
лежителности и музеи,
пише БГНЕС. Градче-
то е възникнало през
1565 г., когато е изда-
ден султански ферман.
В него се казва, че
"мястото е удобно да се
създаде селище". То е
било освободено от вся-
какви данъци в продъл-
жение на 50 години от
издаването на фермана.
В замяна местните жи-
тели са охранявали
проходите, през които
са минавали кервани-
те. Този вид дейност по
време на Османската
империя се е наричал
дервенджийство. За то-
ва съдейства и липса-
та на земеделски поми-
нък. Земите в района
не са плодородни и са
трудни за обработване.
Това създава прекрас-
ни условия Трявна да
се развие като център
на търговията и зана-
ятите.

"Както повечето под-
балкански селища, и
тук не е имало мюсюл-
мани. Според законите
на империята мюсюл-
манин или турчин не е
имал право да влиза в
Трявна на кон. Ако слу-
чайно все пак трябва да
премине през града, той
е слизал от коня и пеш-
ком е минавал", разка-
за историкът Констан-
тин Малчев, който е
уредник в местния му-
зей и един от пазите-
лите на традициите в
града. "Строги забрани
е имало и за бремен-
ните мюсюлманки, ко-
ито не могат да прес-
пиват, за да не родят и
да оставят корен в Тряв-
на. Дори и заптиетата
са живеели в Дряново
и са идвали на смени в
градчето за по една сед-
мица", добави той.

Статутът на Трявна
е бил почти автономен
и благодарение на това
градът се развива изк-
лючително добре, над
40 занаята са се упраж-
нявали от местните
майстори. Особено
силно се развиват ху-
дожествените занаяти.
Градът е роден дом на
най-старата и дълго
просъществувала въз-

Òðÿâíà - ïåðëàòà íà Áúëãàðñêîòî
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Градът е роден дом на най-старата
и дълго просъществувала възрожденска
художествена школа, която се състои
от три основни занаята - иконопис,
дърворезба и строителство

робител. Легендата раз-
казва, че търновският
кадия се съгласил да да-
де разрешение за кула-
та, но само ако тревнен-
ки свалят украшението.
Както във всяка леген-
да и тук има зрънце ис-
тина. В периода 1812-
1814 г. в Османската
империя има кампания,
която цели да накара ра-
ята, както по онова вре-
ме се нарича християн-
ското население, да не
се облича по-богато и

красиво от турските гос-
подари. Легендата явно
е свързана с този закон.
В крайна сметка трев-
ненци приели да се от-
кажат от сукая, но за
сметка на това се сдо-
били с една от най-кра-
сивите часовникови ку-
ли по нашите земи.

В непосредствена
близост до Часовнико-
вата кула се намира
църквата "Свети Архан-
гел Михаил", която е
построена през 1818 г.

Църквата в Трявна е
издигната по заповед
на най-малкия брат, бъ-
дещият цар Калоян
(1197-1207 г.). По кос-
вени факти може да се
предположи, че църква-
та е от епохата на Вто-
рото българско царство.
След падането на Тър-
ново през 1393 г. под
ударите на османските
турци в Трявна бягат
част от неговите жите-
ли. Те намират в пущи-
наците тази изоставена
църква. Легендата раз-
казва, че в олтара те от-
криват мечка с мечета-
та й. Те я прогонват, по-
чистват храма и започ-
ва да се развива само-
то селище. "Църквата е
в този си вид от 1818
г., защото в края на
XVIII век по време на
кърджалийските набези
е опожарявана два пъ-
ти. Последния път, ко-
гато е опожарена, ней-
ната конструкция сери-
озно е била нарушена,
но все пак е била из-
ползвана до 1818 г. То-
гава тревненци решават
да я построят наново,
но им е било необходи-
мо разрешение от тър-
новския кадия. Те не са
имали време, много
бързо се организират,
издигат дувар около
старата църква и изг-
раждат новия храм. Ста-
рият е разглобен и из-
несен. Тревненци специ-
ално опушват стените и
когато идват представи-
телите на властта, за да
попитат с чие разреше-
ние строят църквата, те
заявяват, че не строят
нищо, а само са нап-
равили ремонт. Така тя
е узаконена", заяви
Константин Малчев.

Храмът е паметник
на най-голямата зог-
рафска фамилия в Тряв-
на - Витанови, които са
иконописци и резбари.
Единствено иконата на
апостол Тома е дело на
друга зографска фами-
лия - Захариевската.
Владишкият трон, нап-
равен от поп Кольо Ви-
танов, се смята за един
от най-красивите на це-
лия Балкански полуос-
тров.

рожденска художествена
школа, която се състои
от три основни заная-
та - иконопис, дърворез-
ба и строителство.

Часовниковата кула
се издига на стария
площад в центъра на
града и е част от един-
ствения съхранен въз-
рожденски архитектурен
ансамбъл в страната.
Той се формира около
кулата, която е постро-
ена през 1814 г. "Ней-
ната цел е да отмерва
времето, през което
протича работният ден
на разположените тук
търговски и занаятчий-
ски дюкяни. Първона-
чално кулата е била са-
мо с камбана, която от-

броявала кръглия час.
Впоследствие вече се
слага и циферблат",
разказа Константин
Малчев.

Името на строителя
на кулата не е достиг-
нало до нас, но за това
пък нейното изгражда-
не е свързано с една ле-
генда, с едно традици-
онно за Тревненския
край украшение на но-
сия. Става дума за ук-
рашение на глава, кое-
то се нарича сукай. То е
много красиво и еднов-
ременно с това много
тежко. Изисквало се е
жените да ходят с гордо
изправена глава. Точно
това никак не се е ха-
ресвало на турския по-

Смята се, че на нейно
място е била най-ста-
рата постройка в райо-
на на Трявна. Според
преданията църквата е
построена във връзка с
победата на братята
Асен и Петър през 1190
г. над византийските
войски на император
Исак II Ангел в Трев-
ненския балкан. Всеки
един от братята по пъ-
тя към Търново е запо-
вядвал на определени
места да бъде построен
храм с името "Свети Ар-
хангел Михаил", който
в Средновековието е
бил почитан като пок-
ровител на българска-
та войска и небесното
войнство.
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Беше управител на Библиотеката на ООН в Женева и изключителен родолюбец

Ако перифразираме загла-
вието на Вазовия разказ, Те-
одор Димитров може да се
нарече "Един българин". Поч-
ти неизвестен. От "Епопея
на забравените". Днес мла-
дите поколения вероятно не
знаят нищо за него, а тези
от моето поколение или се
чудят защо това е така, или
им е "все тая", както би ка-
зал героят на Алеко.

Имах късмета да позна-
вам покойния родолюбец Те-
одор Димитров, който беше
изключително уважаван уп-
равител в библиотеката на
ООН в Женева. Дипломати,
учени, студенти, работещи
над дисертации, и неговите
колеги в библиотеката - всич-
ки го боготворяха. Не само
че помагаше на всеки да се
ориентира в безкрайните
книжни богатства, но им под-
сказваше и допълнителни
идеи как да вземат най-доб-
рото от съкровищата й.

Беше тих, деликатен, ус-
михнат и родолюбив. Това е
думата за него, както аз го
виждах тогава, между 1982 г.,
когато се запознахме, и до
2002-ра, когато той ни на-
пусна и се пресели завинаги
там, горе… Беше и душата на
"българската група" в Жене-
ва, сред които беше и друг
родолюбец, д-р Зарко Ханчев,
брат на поета Веселин Хан-
чев. И проф. Тодор Събев,
зам. генерален секретар на
Световния съвет на църкви-
те…Те тримата сигурно обла-
даваха общо знания колкото
Александрийската библиоте-
ка… И тримата вече ги няма.
За наше съжаление.

Беше невероятно удоволс-
твие, когато можех да ги наб-
людавам и тримата заедно;

трима българи
в Женева,

високообразовани, изключи-
телно скромни във всекидне-
вието си, фини, задълбоче-
ни, но със силно чувство за
хумор, странни птици - като
хора от Ренесанса, но слу-
чайно кацнали на брега на
Женевското езеро да видят
как вървят работите в града
на Жан-Жак Русо. На стр. 13

Доктор Зарко Ханчев бе-
ше висок, хубавец, широко
скроен, винаги безукорно об-
лечен, с излъчване на френ-
ски маркиз, макар да беше
роден и израсъл някъде меж-
ду Чирпан и Стара Загора.
Жените много го харесваха,
а мисля, че и той тях… Гово-
реше с лекота френски и анг-
лийски, докато българският
му беше сладко-архаичен,
смес от детските му спомени
в България и куплети от сти-
ховете на брат му… Имах къс-
мета като млад репортер от

ньове, а коне в множествено
число". На което Зарко отв-
ръщаше: "Тогава защо се каз-
ва "огньове" в множествено
число, а не "огни". И така до
дванайсетата чаша вино
спрягахме неправилните гла-
голи на различни езици.

Зарко беше напуснал Бъл-
гария много млад, за да учи
медицина във Франция, пос-
ле в Швейцария, където се
беше оженил за Никол. Ра-
ботеше в Международната фе-
дерация на Червения кръст,
специалист по "всички аспек-

вписваше идеално в тази ком-
пания. Той говореше по-мал-
ко от напористия Зарко, но
беше

най-големият
познавач на
световните дела

поради работата си. Солид-
ният му том "Жалбите на
Македония" беше ценен нау-
чен извор за много диплома-
ти от онова време, когато от
България имахме невинаги
ясни и сходни виждания за

за де не се срамува от "ели-
та" ни.

Веднъж отидохме на раз-
ходка до Грюйер. Преди да
хапнем и пийнем, направих-
ме 3-4-часова разходка пеша
из красивия район около
градчето, толкова известно
със сиренето си. Гледайки
пейзажа наоколо, Тео някол-
ко пъти въздъхна: Ех, какво
ни пречи и на нас да напра-
вим същото и в България?
Обичаше много България то-
зи човек, за последен път си
беше идвал май в далечната
1963г., преди да го сложат
(неофициално) в групата на
"невъзвращенеците". Страда-
ше за България, работеше за
нея, макар тя да не му от-
върна подобаващо… И нак-
рая й завеща всичко, което
имаше: пет тира пълни с ред-
ки книги и ръкописи, цър-
ковна утвар и реликви, твор-
би на Салвадор Дали и Зла-
тю Бояджиев, на Марк Ша-
гал и на Дечко Узунов. И
какво ли още не. Докараха
петте тира с духовното нас-
ледство на Теодор, част от
него остана в Народната биб-
лиотека в София, друга оти-
де в Панагюрище, където се-
мейството на Тео е било ева-
куирано през войната и той
завършва с отличие тамош-
ната гимназия.

Често ми говореше и за

Енчо ГОСПОДИНОВ

"Поглед" да ме командироват
в Швейцария, и двойно по-
големия късмет Теодор Ди-
митров да ме покани някол-
ко пъти на вечеря заедно с
д-р Зарко Ханчев, д-р Кирил
Игнатов, някогашния пред-
седател на БЧК и бивш пар-
тизанин; Сашо Маринов,
бивш директор на междуна-
родната дейност на БЧК и
виден софийски бонвиван.
Незабравими вечери в един
изискан италиански ресто-
рант до гарата в Женева…
телешка глава по френска ре-
цепта от италиански готвач.

След шестата чаша вино
Зарко се връщаше към спо-
мените си и казваше: "… в
чифлика татко имаше много
хубави коньове". А Сашо го
поправяше: "Не се казва ко-

ти на кръвта", както се шегу-
ваше той самият.

Различен от него беше
професор Тодор Събев, исто-
рик и теолог, заместник ге-
нерален секретар на Светов-
ния съвет на църквите. Тих,
скромен и любезен, винаги
готов да помогне, с дълбоки
познания в областта, в коя-
то работеше, родолюбец и с
поетична душа, професорът
напомняше на персонаж на
Томас Ман и на Хайделберг-
ски учен от времето на Хай-
не. И винаги имаше у дома
си по едно "стъкло ракийка
от Троянския манастир", как-
то той описваше течността,
окуражаваща светските ни
разговори.

Докторът по политически
науки Теодор Димитров се

бъдещето на Македония с не-
забравимия маршал Йосип
Броз (Тито) - както е май и
сега с наследниците на мар-
шала.

А двата му тома за швей-
царско-българските отноше-
ния са вероятно най-пълни-
ят каталог за това, което е
ставало в миналото между на-
шите две държави. Ако се
съди по днешната действи-
телност, ние май нищо не
сме научили от швейцарци-
те… И двайсет тома да беше
написал Теодор, изглежда,
пак щяхме да сме в същите
класации на Европейския съ-
юз по отношение на благо-
денствието ни. Но да не за-
дълбаваме, било, каквото би-
ло. Може и да е добре, че
Теодор вече не е между нас,

семейството си, за младите
си години. За брат си и за
племенниците си, там, в за-
гадъчната в онези години
България. Все ми казваше

как иска да види
Панагюрище…

А аз все се каня да ида и
да проверя какво е останало
от това, което Теодор завеща
на България. Чувам, че миш-
ки, крадци и влага са напра-
вили каквото могат, за да
намалят броя на експонати-
те. Дано да не е вярно.

Малко след смъртта на Те-
одор, когато в Женева дойде
тричленна комисия от екс-
перти от София да опише и
каталогизира наследството

Сградата на ООН в Женева

Библютеката на ООН Дж. Макгахан
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му, дипломатическата мълва
разпространи новината, че
лично шефът на въпросната
комисия е обрал най-ценни-
те картини и графики, оста-
вени от Теодор, и офейкал
като Карлос Чакала… Не знам
какво стана после с този из-
кусен "изкуствовед"… И дано
дипломатическите слухове да
са били само fake news, както
основателно казва Доналд
Тръмп за много от съдържа-
нието на днешните медии.

Някъде към 2007 или 2008
г., когато работех в Междуна-
родния червен кръст (МЧК) в
Женева, един колега дойде от
София да прави документален
филм за Теодор. Добър профе-
сионалист, доколкото го поз-
навам. Обади ми се да му раз-
кажа за Теодор: лични впечат-
ления, професионални пости-
жения и т. н. Разказвах за
него пред камерата сигурно 30-
40 минути. Така и не можах да
видя филма. Вероятно е бил
интересен. Защото главният
протагонист на този филм бе-
ше един от най-интересните
хора, които съм срещал. Има-
ше колегата и въпроси дали
съм чувал за евентуалната
връзка на Теодор със "служби-
те". Не, не бях чувал и не
подозирах нищо от този род…
Но предполагам, че там горе,
на небето, където е Теодор се-
га, може да имат видеотека и
той да й е началник. И да е
видял филма за себе си, както
и всички вестникарски мате-
риали, които се изписаха за
него през последните години…
За щастие, повечето написани
със симпатия към горчивата
съдба на този светъл човек.

…

Как точно се завърта
съдбата му?

Като много млад, след за-
вършване на славянска и

романска филология в Буку-
рещкия университет (1955) и
след специализация в Биб-
лиографския институт в Со-
фия, Теодор се кандидатира
и спечелва работно място в
библиотечната система на
ООН в Женева. Това ще да е
било тежък конкурс, в онези
години източноевропейците
не получаваха лесно работа
отвъд Желязната завеса… Но
Теодор не се спираше пред
нищо, използвайки ерудици-
ята си, професионализма си
и огъня, който постоянно го-
реше в сърцето на този бъл-
гарин. Говореше с лекота по-
ловин дузина западноевро-
пейски и славянски езици.
Даваше парите от заплатата
си само и изключително за
книги и произведения на из-
куството. Къщата му в же-
невския квартал Шамбези бе-
ше пълна с книги до тава-
на…

Както се полагаше в оне-
зи години (началото на 80-
те), официалните власти в
неговата родина му лепнаха
етикета "невъзвращенец", по-
неже Теодор не се вписваше
в административно-полити-
ческите им разпоредби. Съ-
щата тази родина, на която
той отдаде живота си и на
която завеща дома си в Же-
нева, мечтания от него кул-
турен център в съседното на
Женева френско градче Жекс,
който искаше да ремонтира
и да превърне в европейско
огнище на културата. И го
направи! Самият президент
Митеран го подкрепяше и Те-
одор с вдъхновение ми по-
казваше плановете си.

Като млад репортер от ня-
когашния "Поглед" преди
близо 40 години написах
статия, направих интервю
с Теодор по препоръка на
един мой приятел, Иван Со-
тиров, тогава дипломат в
Женева. Насърчи ме и пос-
ланикът в женевската ми-
сия Константин Теллалов,

стар политически вълк в
онези времена…

Пуснахме интервюто
в "Поглед"

Че като почнаха да ме раз-
питват от Държавна сигур-
ност и от Външно министер-
ство защо сме публикували
това интервю, кой ни е раз-
решил, как така ще даваме
гласност на един невъзвра-
щенец… (Гласността на Гор-
бачов още не беше достигна-
ла българските политически
мъдреци). Голяма олелия ста-
на. Тогавашният ми главен
редактор Любен Генов (да е
жив и здрав още дълги годи-
ни), както винаги - с такт и
решителност - успокои дип-
ломатично топката, но и лю-
безно затвори вратата на те-
зи, дето се опитвха да дават
акъл на вестника какво да
публикува… Любо знаеше как
майсторски да води редакци-
онния кораб в неспокойни

води, както се пее в една
песен… Вежди Рашидов още
не беше излязъл на полити-
ческата сцена, за да защити
свободата на словото…

Ако в онези години имаше
полезни родолюбци зад гра-
ница, вероятно един от най-
видните беше Теодор. Именно
той издирваше и даваше диск-
ретно на нашите дипломати и
историци безценни документи
от библиотеката на ООН в
ожесточените ни "историко-
идеологически" спорове с бив-
ша Югославия и бъдеща не-
зависима (Северна) Македо-
ния. Именно Теодор написа
солидния том за българо-
швейцарските отношения.

Но най-голямата му зас-
луга според мен е, че той
направи американския жур-
налист Джанюариъс Макга-
хан известен на широката
българска публика. Същият
Макгахан от Лексингтън,
Охайо, кореспондент на лон-
донския "Дейли нюз", който
отвори очите на великите си-
ли за зверствата след Април-
ското въстание. Онова въс-
тание, потопено в кръв от
"командированите в Бълга-
рия за 500 години башибозу-
ци", за което една шепа днеш-
ни наши антрополози и оф-
шорни публицисти доказват,
че баташката драма е силно
преувеличена, ако използва-
ме сарказма на Марк Твен.

Години по-късно, когато
работех в Ню Йорк като пос-
тоянен представител в ООН
на Международния червен
кръст, се запознах с амери-
канския конгресмен Тони Хол,
бъдещ посланик на САЩ в
Световната организация по
прехраната на ООН (ФАО)
в Рим. Тони беше от Охайо.

Като му разказах
историята
на Макгахан

и ролята на Теодор за
официалното признание и

обич на българите към този
наш истински освободител,
знаете ли, какво направи
конгресменът? Отиде в Лек-
сингтън, остави букет цветя
на паметника на големия ре-
портер и наш защитник пре-
ди век и половина. А вечер-
та пред избирателите си То-
ни разказал за Макгахан,
България, Батак и команди-
рованите там за 500 години
комшии. That's the way it is,
"Така стоят нещата", както
казваше Уолтър Кронкайт,
друг легендарен журналист,
успешно спрял безславната
Виетнамска война, довеждай-
ки я във всеки американски
дом чрез телевизионния ек-
ран.

Пак Теодор, след дълго ро-
вене издири, преведе и изда-
де - чрез "Самиздат" и за
негова сметка - на българс-
ки и френски (2002) няколко
есета за България и бълга-
рите от титани на френската
литература и философия - от
Волтер, през Луи Фердинанд
Селин до бъдещата литера-
турна звезда Емил Ажар (Ро-
мен Гари), млад френски дип-
ломат в София след Втората
световна война, бъдещ носи-
тел на две награди "Гонкур"
и майстор на шедьоври. Ин-
тересни работи за нас има в
тази тънка, но казваща мно-
го книжка, която моят прия-
тел Иван Господинов, тогава
наш млад дипломат в Жене-
ва, ми подари…

Срещахме се винаги, ко-
гато Теодор имаше време. Те-
мата му беше една и съща:
България и нейната култура.
Умря с България в сърцето.
Завеща й всичко, което има-
ше. Книги, произведения на
изкуството, сгради. Едва ли
е знаел какво ще направи
любимата му България с тях…

Но го няма Дядо Вазов,
за да допълни с още една
поема "Епопея на забраве-
ните".

Панагюрище

Женева От e-vestnik
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В храма към светата обител могат да
се видят уникални изографисани сцени
из дейността на създателите на
славянската азбука, светите равно-
апостолни братя Кирил и Методий

Араповският манастир
"Св. Неделя", разположен
югоизточно от Асеновград,
е единственият манастир,
строен по време на османс-
кото владичество. През
годините на Възраждането
е изиграл важна роля в
духовното и културното
пробуждане на нацията.
Обителта възниква през
1856 г., когато край изб-
ликналия благодатен извор
- аязмо, се създава мона-
шеско общежитие. Изграж-
дането на манастирския
комплекс продължава
няколко години и завърш-
ва в 1859 г. Принос в това
богоугодно дело има архи-
мандрит Софроний, който
става и пръв игумен на
новосъздадената обител.
Главният майстор на
строителството е Уста
Стою или Стоян Бура-
джицки от с. Югово, а роля
при изграждането изиграва
и Пловдивската българска
църковна община, сформи-
рана в края на 50-те
години на 19-и в. в хода
на църковно-националните
борби за българска незави-
симост.

През 1867 г. в Араповс-
кия манастир е открито и
българско училище -
обяснява изпълняващият
длъжността игумен на
манастира, отец Добромир
Костов. - В него учителст-
ват видни просветни дей-
ци, участници в национал-
ноосвободителното движе-
ние. Според цариградския
вестник "Македония" по
това време в манастира
учат 60 деца от околните
села и около 40 бедни деца
от Пловдив. През 1872 г.
Пловдивският митрополит
Панарет, който е и първи-
ят български владика,
назначен от Българската
екзархия, в свое слово
подчертава, че голямата
роля на Араповския манас-
тир за православието и
опазването на българщи-
ната е просветната дей-
ност. Тя въздейства благот-
ворно върху местното
население и му помага да
отхвърли езическите оби-

чаи и суеверия. По това
време в манастира започва
да работи и щампарница, в
която се отпечатват икони
и литографии, които стигат
до Прилеп и Велес в
Македония. Араповският
манастир "Св. Неделя",
макар и възникнал късно
през Възраждането, заема
значимо място в трите
направления на възрож-
денския процес - новобъл-
гарско образование, цър-
ковна независимост, наци-
онално освобождение.

Строежът на манастирс-
кия храм, посветен на
св. Великомъченица Неде-
ля, продължава три години
1856-1859-а, а изографис-
ването му е завършено
1864 г. Стенописната
украса е започната от
възрожденския зограф
Алекси Атанасов от гр.
Станимака (днешния
Асеновград), съвместно с
ученика му, бъдещия голям
възрожденски художник и
фотограф, Георги Данчов
Зографина от Чирпан. В
централната част на храма,
наоса, са пресъздадени над
150 сцени от живота на
Господ Иисус Христос,
Света Богородица и много
светии, свързани с българ-
ската история. Изписани
са сцени, посветени на

Главният зограф Георги
Данчов, пропит с високо-
патриотични чувства,
обръща поглед към българ-
ската история и създава за
пръв път в България цял
цикъл сцени из дейността
на създателите на славянс-
ката азбука, светите равно-
апостолни братя Кирил и
Методий - продължава отец
Добромир.

Сцени от техния живот,
в които се вижда как пропо-
вядват сред народа и
кръщават свети княз Борис,
в присъствието на дворцо-
вата свита и синовете му,
зографът пресъздава и в
параклиса на манастирско-
то аязмо, издигнат през
1859 г. В него той е изрису-
вал и учениците на светите
братя - Климент, Наум,
Горазд, Сава и Ангеларий.
Припомняйки славните
времена, в които българите
са имали свое царство и
църква, своя книжнина и
култура, желанието на

Àðàïîâñêèÿò ìàíàñòèð - ïàçèòåë íà
ïðàâîñëàâèåòî è áúëãàðùèíàòà

иконописците е било да
пробудят националното
самосъзнание на българс-
кия народ. Още повече че
Араповският манастир се
издига в непосредствена
близост до Станимака,
днешен Асеновград, който е
бил един от активните
центрове на фанариотското
гръцко влияние.

В манастирския двор се
издига и триетажна жи-
лищна кула, предназначена
да дава убежище на манас-
тирското монашество и
обитателите на манастира
в несигурните времена,
когато България е под
османско иго. Поради тази
причина първите два етажа
са с каменна зидария, като
на първия етаж са проря-
зани бойници, пригодени
за самоотбрана. Третият
етаж е устроен като жили-
ще и неговата архитектура
е типична за 19-и в. На
северната му външна стена
стенопис представя победа-
та на библейския герой
Самсон над Нубийския
лъв. Авторът на компози-
цията чрез тази алегория
на библейската легенда е
искал да внуши увереност у
поборниците в победата
срещу народните потисни-
ци. Отбранителното съоръ-
жение е известно с името
кулата на Ангел войвода,
тъй като средствата за
нейното изграждане са
дарени именно от народ-
ния бранител Ангел войво-
да, действал със своята
дружина и пазил Родопа
планина до 1860 година.

св. Петка Параскева,
св. Йоан Рилски, на стра-
данията на покровителката
на светата обител - св.
Великомъченица Неделя.

Светлана ДИМИТРОВА,
Радио България
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15. ÂÌÅÑÒÎ ÑÁÎÃÎÌ

Красимира Кацарска

СТИХОТВОРЕНИЯ

РАЗМИСЪЛ
Животът ми по пътя избран ще минава.
Ще се срещат сезони, слънца, ветрове.
Щом погледна назад - само тиха жарава
ще остане от будно, пламтящо сърце.

Спирам духа си на лъчи неизвестни
и се крия зад спомени, носещи смях.
Още раждам с тревога спасителни песни
и попивам с очи непрогледния мрак.

Като лунна сълза през реката минавам.
Като топла сълза, като обич и звън.
Имам щедри очи, имам дух своенравен.
Денем спирам за миг. Продължавам насън.

Този мой път безкрайно ме мами далече.
Но не води в блата, в лабиринти, в стени.
Щом проходи денят, ще ме вика сърдечно.
Щом в нощта се роди, той до мен ще блести.

Моят жребий е хвърлен - ще бъда самотна.
Кой ще бъде до мен във часа разделен?
Слънце хвърля към мен сребролунната котва.
И се смея пред прага на новия ден.

СМЕЛОСТ
Моят враг има ведро лице -
много хора по него се лъжат.
Но коварно протяга ръце,
роб на порива си невъздържан.

Аз не върша потайни дела,
не изричам заплашващи думи.
Днес посрещам без ропот деня,
непрестанно и честно се трудя.

И не казвам с усмивка: "Здравей!",
щом насреща си видя злодея.
Отминавам с надежда напред,
търся доброто, с песен живея.

СЪРЦЕТО
"Пази си сърцето!" - съветват приятели.
Но колко ще могат да бъдат добри?
Капани залагат навред неприятели.
Усещам, че силите свършват в зори.

През тихите утрини срещам усмихнати
довчерашни мои най-верни очи.
Сега са унили и слаби, притиснати
от тежки тревоги и нови беди.

Какво ли пропуснах да кажа на всичките,
когато очаквах да светне навън?
Растяха край мен неуморно брезичките.
Безмилостен вятър дочувах през сън.

Не съм само спомен в сърцата на хората,
с които споделях щастливите дни.
Все още в мен пазя със болка тревогите,
които ми шепнеха с тъжни очи.

"Пази си сърцето!" Но как ли забравят се
безбройните тайни на млади души?
Сега съм далече от бързея каменен,
но още живея и дишам. Боли.

СВЕТЛО Е
Ето ме. Светло е. Слънцето идва.
Шепата сълзи измиха смеха.
Тихо през болката някой ме вика.
Птици се будят пак в ланшни гнезда.

Ето ме. Само у мен се разсъмва.
Още навън има тъмни звезди.
Месецът стъпва на пръсти, разсънен.
Рогче подава над слепи води.

Учителката, писателка и поетеса Красимира Кацарска, автор
на 68 книги, ще бъде запомнена с нейната почит към
словесността, човещината и любовта към ближния и природата

Ето ме. Виждам се. Цяла сияя.
Хващам светулки в прохладния мрак.
Тъжната есен пристъпва уханна.
Чува се шепот сред близък листак.

Ето ме. Нужно е и внимание,
всеки да стане добър и по-мил.
Острите приказки ръбче да хванат.
Дните да идват, готови за пир.

Ето ме. Светло е. Слънцето грее.
Няма къде да се скрие смеха.
Даже сърцето ми призивно пее.
Време е вече с тъгата да спра.

Красимира Щерева Кацарска-Тасева е ро-
дена на 20.02.1953 г. в Благоевград. Завър-
шва първоначално физико-математическа
паралелка в ПГ "Кирил и Методий" (бивша
Солунска) с отличен успех. Класира се пър-
ва по бал с отлични оценки между 9 хиляди
кандидати в СУ "Св. Климент Охридски",
като избира специалността "Българска фи-
лология". Работила е 41 години като учител
по български език и литература. Пенсиони-
ра се като старши учител в Езиковата гим-
назия "Акад. Людмил Стоянов", Благоев-
град, като преди това е била главен учител.
Защитила е всички професионално-квали-
фикационни степени. Става Учител на го-
дината през 1999 г. Избрана е за член на
Висшия учебен съвет към МОН при ми-
нистър Марко Тодоров. Носителка е на мно-
жество сертификати, плакети и на почетно-
то отличие "Неофит Рилски".

Автор е на 68 книги (19 художествени, 8
литературоведски и на 41 методически), из-
дадени в около 90-хиляден тираж. Пише по-
езия, есеистика, проза, литературна история
и литературна критика, публицистика, пома-
гала по методика на литературата. Носител-
ка е на две международни, на 4 специални,
на 10 първи, на около 20 втори национални
литературни награди и на десетки трети. Има
над 1000 публикации в над 65 издания, пре-
димно в специализирания печат. Активно се
занимава с оперативна литературна крити-
ка. Награждавана е за цялостен принос към
литературата от Съюза на българските пи-
сатели, от Съюза на народните читалища,
от Община Благоевград и от няколко чита-
лища в страната. Член е на СБП и е корес-
пондент на в. "Словото днес", а преди това -
на в. "Учителско дело". Председател на Твор-
ческо обединение "ХХI век" на творците от
Югозападна България и е в редколегията на
издавания от него алманах "Огнище". Худо-
жествен ръководител на Литературния салон
"Огнище" към читалище "Никола Вапцаров-
1866" в Благоевград.

Красимира Кацарска е познато лице от
екрана на БНТ2, на ТВ+, СКАТ, НТ, БТВ,
ОКО… и разпознаваем глас по Радио Благо-
евград и радио "Хоризонт". Представяла е
стотици автори от страната и от региона в
почти всички културни институции. Загри-
жено и отговорно отразява културните съби-
тия в общината с пълното съзнание за ми-
сията си. Нейни ученици от Езиковата гим-
назия са носители на повече от 400 нацио-
нални и на десетки международни литера-
турни награди. Много от тях са между воде-
щите учители, журналисти, писатели, юрис-
ти, актьори, художници, музиканти, култур-
ни дейци, преподаватели във висши учебни
заведения.

Стиховете, които публикуваме, са от кни-
гата на поетесата "Отблясъци след дъжд", ко-
ято предстоеше да излезе  в най-близките
дни. За жалост, Красимира Кацарска не я
дочака да й се порадва като първородно де-
те, защото си отиде от земния ни свят на 10
януари 2020 г. Бог да я прости!.

Íåéíè ó÷åíèöè îò Åçèêîâàòà
ãèìíàçèÿ â Áëàãîåâãðàä ñà

íîñèòåëè íà íàä 400 íàöèîíàëíè
è íà äåñåòêè ìåæäóíàðîäíè

ëèòåðàòóðíè íàãðàäè

УСТРЕМЕНА
Към голямата цел устремена,
всеки ден разчертавам графи.
И си мисля, че с дарба разстрелвам
и измислям все нови игри.

Сред вседневния шум на тълпата
различавам добри гласове.
Аз не тъна в сребро и позлата,
но се срещам с таланти безчет.

По безкрайния път към победа
всеки мислещ върви, без да спре.
Затова ще чета сърцееда
и ще знам, че доброто не мре.

Моят път е осеян с капани,
но по него ще греят слънца.
Затова ще приемам и рани,
и красиви корони - зрънца.

Към голямата цел устремена,
разговарям със хора на път.
И спокойна съм днес, вдъхновена.
Идва утре и мой е денят.

СВЕТЛА
Навярно много дълго боледувам
но никой не разбира за това.
Не мога надалече да пътувам -
но махам пак приветливо с ръка.

Застанала на ъгъла, очаквам
самички да се случат чудеса.
Несбъднатите спомени оплаквам.
Мечтите си прегръщам хей така.

Подгизнали, стрехите разговарят
със зимните студени снегове.
Но пролетно, небето се разтваря,
отърсва пак земята с ледове.

Понякога съм тъжна и самотна,
понякога съм искрено добра.
Но винаги достигам до потока,
разжарен от течащата вода.

Навярно много дълго боледувам
и няма да дочакам пролетта.
Но мамят ме тревогите безумно
и светла ще посрещна утринта.

Ñàìî òèõà æàðàâà ùå îñòàíå
îò áóäíî, ïëàìòÿùî ñúðöå
Ñàìî òèõà æàðàâà ùå îñòàíå
îò áóäíî, ïëàìòÿùî ñúðöå

Лъчезар СЕЛЯШКИ,
учител, поет  и публицист
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Äðàãàíîâî -
îòêîëåøåí èçâîð íà
èçÿùíàòà ñëîâåñíîñò

В началото на ноември 2005 г.
по случай Деня на народните буди-
тели в библиотеката на Народно чи-
талище "Съединение" - Драганово,
Горнооряховско, се появиха три нови
книги: "Поетични гласове от Дра-
ганово" (антология, съставена от
Йордан Атанасов), "Кърчаг" (автор
Румен Стоянов) и "Песенна съкро-
вищница" (автор Петър Иванчев).
И тримата автори са от Драганово.

В "Поетичните гласове…" наред
с поетичното съзвездие от първата
половина на миналия век, които са
не повече от шест майстори на сло-
весното изкуство (Асен Разцветни-
ков, Владимир Русалиев, Камен Зи-
даров, Георги Бонев, Боян Магът и
Борис Каменов), през втората по-
ловина на същия век се появяват и
в антологията са намерили място
още деветнадесет братя по перо. То-
зи "феномен" сполучливо е обяснен
от съставителя, поет Йордан Ата-
насов, чрез любовта към народната
песен и родното място, пронизва-
щи произведенията и на 25-имата
творци. Примерът на първата пле-
яда творци, между които Гео Крън-
зов и Добри Ганчев, е последван от
младите поети, които днес вече са-
ми са в напреднала възраст. В края
на годините си Камен Зидаров ще
заяви: "Посетите от нас семена да-
ват плодове и днес".

Да. С времето ще се прецени кои
от плодовете на съвременните твор-
ци с драгановски корен ще оставят
трайни следи в литературната исто-
рия. Но едно е сигурно: драгановс-
ката литературна традиция ще ос-
тане и ще се развива в бъдните по-
коления на Драганово.

С по-голямата част от включе-
ните в антологията драгановчани
съм поддържал контакти през пос-
ледните тридесет години, оставяйки
трайни спомени в мен. Искам да
споделя някои от тях.

Винаги съм бил изненадван от
голямото човеколюбие и жажда за
справедливо себеутвърждаване в жи-
вота на двамата братя Йордан и Пе-
ньо Атанасови. Първият е роден в
градинарско семейство в град Бра-
уншвайг, Германия, по време на Вто-
рата световна война, а вторият, ве-
че деветгодишен, е учил пет години
в немско училище. След връщането
им в Драганово през 1947 г. съдба-
та е изключително тежка за тях, осо-
бено за Пеньо. Той не могъл да по-
несе обидата, че вместо в седми клас
го връщат да учи във второ отделе-
ние. Детската му душа негодува и

той напуска училището, за да се
справи сам с образованието си, прех-
раната си и отношението си към
политическия режим след 9 септем-
ври, който често го прави гост на
Държавна сигурност. Основно об-
разование получава във В. Търно-
во, а средно в Девня. Припечелва
чрез бояджийство.

През лятото на 1980 г. Пеньо Не-
меца (това прозвище стана попу-
лярно, защото той знаеше перфект-
но немски език и го е използвал
като преводач при преоборудването
с немска технология на Захарни за-
води-Горна Оряховица) нае бада-
носването на класните стаи и боя-
дисването на училищните прозорци
в Драганово. Имаше случаи, кога-
то чукаше на вратата на директорс-
ката стая, влизаше усмихнат и се
обръщаше с молба, без да сяда, за
да не изцапа стола, да ми продикту-
ва осем стиха, току-що влезли в гла-
вата му на бояджийската стълба.
Приятно изненадан, аз го притис-
нах да седне и се заех с молив и
хартия да изпълня молбата му. По-
късно в една от нашите срещи той
ми показа първата си поетична кни-
га "Свободен човек".

 А през 1995 г., когато ми разка-
за с вълнение за трагичната смърт
на Петер, постигнала съученика му
от куршуми на английски самолет в
немското село Шапен по време на
войната, аз помолих Пеньо да на-
пише този разказ, като после в ед-
но от пътуванията си до София го
предадох на Георги Мишев, който
през 1994 г. беше възобновил изда-
ването на Ран-Босилековото списа-
ние "Детска радост". Разказът нап-
рави силно впечатление на Мишев
и той публикува "Смъртта на мал-
кия Петер" в книжка 9-а на списа-
нието през 1995 г.

По-малкият брат Йордан живее
и работи в Стара Загора. Завършил
е радиожурналистика в Софийския
университет. Той е главен редактор
на възстановения Д.Б.-Митов вест-
ник "Литературен глас" и председа-

тел на читалище "Даскал Петър
Иванов". Издал е осем стихосбирки
и е печелил национални литератур-
ни конкурси.

През 1985 г. в българския кул-
турно-информационен център - Дом
"Витгенщайн" - Виена поетът Па-
вел Матев връчва първите екземп-
ляри от книгата "Чуждо слънце" на
нейния автор Георги Бонев, родом
от Драганово, който 34 години пре-
подава български език в Институ-
та за славянски филология на Ви-
енския университет и пише соне-
ти, събрани в три поетични книги.
Издава четири двуезични българо-
немски книги. Той е забележителен
майстор на българския сонет и пре-
водач на български поети на немс-
ки език. Завинаги се запомня не-
говият стих "Чуждо слънце грее, но
не топли".

През 1997 г. по моя молба Геор-
ги Бонев написа стихотворение, пос-
ветено на Асен Разцветников по слу-
чай 100 години от рождението му, в
което в сонетна форма разказва за
съвета на Разцветников, получен
през 1947 г., как да подобри писа-
нето на стихотворения в ранната
си младост. Това стихотворение Ге-
орги Мишев също публикува в сп.
"Детска радост", № 7-8, 1997 г., ка-
то посвещава цялата книжка на 100-
годишнината и творчеството на Раз-
цветников.

Малко известно е, че Боян Ма-
гът (Бони Гацов от Драганово) през
30-те години на миналия век е бил
в приятелския кръг на Мара Бел-
чева, когото тя нарича свой духо-
вен син. Той се грижи за нея до
последния й ден от живота. Издал
е поемата "Вечният пътник" (1933),
стихосбирката "Кръст и роза" (1934)
и "Кървава летопис" (1940). Него-
вият брат Николай Гацов е завър-
шил право и криминалистика в Бо-
лоня, Италия. Юридическия си
стаж прекарва през 1942 г. при ад-
воката Любен Нанов, който му е
възложил задача да събира думи из
България, които звучат различно,

но имат еднакво значение, т. е. си-
ноними, като по този начин е по-
могнал за съставянето на второто
преработено издание на "Българс-
ки синонимен речник" на Любен
Нанов. Пристрастие към този реч-
ник проявява и друг драгановча-
нин - Румен Стоянов, който прави
свои допълнения към него. Той е
дипломат, преводач, поет и препо-
давател по иберо-романска литера-
тура в Софийския университет. Днес
е пенсионер, активен автор във в.
"Литературен глас".

 В едно от посещенията си при
Николай Гацов на ул. "Елин Пелин"
2 в София той ми довери, че прите-
жава книгата със стихотворения от
италианския поет Леопарди, която
Мара Белчева е чела на предсмърт-
ния одър на Пенчо Славейков в
Брунате край Лаго ди Комо, Ита-
лия. Тази книга той получава лич-
но от знатната поетеса, при която е
ходил заедно с брата си Боян.

Накрая бих искал да споделя спо-
ходилата Асен Разцветников през
последните две години от живота му
закъсняла, но истинска любов, раз-
горяла се между него и Антония Хан
Ботева. Предопределената от съдбата
жена, надарена с нежна чувствител-
ност и поетична душа, дошла от да-
лечния Санкт Петербург, се запоз-
нава с Разцветников в София в до-
ма на Гео Крънзов в началото на
1949 г. Несполучлив брак с бълга-
рин я принуждава да се грижи за
двете си дъщери като учителка по
френски език в Априловската гим-
назия в Габрово и по немски език в
Плевен и София с помощта на ов-
ладени четири езика (още руски и
български език) и педагогическо об-
разование, получено в Дрезден. В
учителската си дейност тя е подкре-
пена и насърчена от проф. Гълъ-
бов. Прочела през ранната пролет
на 1949 г. пиесата на Разцветников
в стихове "Подвигът", в съзнанието
й започват да се редят стихове на
немски език, които тя после чете пред
него в Крънзови, наред с предишни
свои стихотворения. Мълчалив и
вглъбен в себе си, Разцветников слу-
ша и накрая дава съгласието си дра-
мата да бъде преведена на немски
език. Така започва кратката, но ис-
тинска любов между двамата, която
завършва с постоянна грижа на Ан-
тония за здравето на Асен Разцвет-
ников до изпращането му в Москва
през 1951 г. През това време те са
пример и образец на истинско чо-
вешко и духовно сътрудничество в
разгръщането на своя поетичен и
преводачески талант. Това кратко
сътрудничество повтаря по свой ко-
лоритен начин сътрудничеството
между Мара Белчева и Пенчо Сла-
вейков.

Ðîäîëþáöè âúçðàæäàò ñåëî Ïîëñêè Ãîðåí Òðúìáåø
По сценарий, написан от родолюбеца Николай Николов,

беше създаден документален филм за честването на
10-годишнината на сдружението "Възраждане на Горски Го-
рен Тръмбеш", състояло се по време на празника Св. Дух в
селото през лятото на 2019 г.

Под ръководството на председателя на сдружението е
ремонтирана зала, в която е разположена музейна сбирка
с експозиция от археологически и битови предмети, доне-
сени от селяните в селото и извън него. Табло с фотоси
разказва за развитието на селото. Филмът показва духов-
ния празник на Св. Дух с освещаването му пред наредена
народна трапеза и последвали песни и хора̀. Следобед се
провеждат на поляната борби в чест на национално извес-

тния борец Хари Стоев, роден  в с. Горски Горен  Тръмбеш.
Участници са деца от община Горна Оряховица. Победите-
лите тържествено са наградени с грамоти.

С веселия и спомени селото е посетено от десетки
негови съселяни, мнозина живеещи в различни градове на
страната. Сдружението има за цел да прекъсне процеса на
селото със затихващи функции, като предостави възмож-
ности да се закупуват къщи от нови млади хора, за които
има чист въздух и условия за работа.

Филмът е монтиран и качен на диск от Димитър Андонов.

Страницата подготви Никола ЧОЛАКОВ,
Горна Оряховица

Румен
Стоянов
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Борислав Кьосев е един от
най-известните ни волейболис-
ти за всички времена. Ембле-
ма е на ЦСКА. Роден е на 3
август 1961 г. в дупнишкото
село Баланово. Кариерата му
в България преминава изцяло
в ЦСКА, където изиграва око-
ло 2000 мача! Девет пъти е
шампион с "армейците", седем
пъти печели Купата на Бъл-
гария. За националния отбор
играе цели 14 години. Жъне
големи успехи и в Италия. С
Любо Ганев заформят убийс-
твен тандем в Алпитур (Ку-
нео). Кьосев играе и за Бреша.
След това се превръща и в
успешен бизнесмен. Има две
деца, радва се на сина си Ве-
лизар, който е на 36 г. (от
бившата му съпруга - Мила
Кьосева, също волейболна ле-
генда), както и на 6-годиш-
ната си дъщеричка Ивон.

Настоящият член на Уп-
равителния съвет на БФ во-
лейбол отговори на въпроси-
те на БЛИЦ.

- Г-н Кьосев, как ще ко-
ментирате представянето на
националния ни отбор в
олимпийската квалификация
в Берлин?

- След катаклизми момче-
тата направиха всичко въз-
можно отборът да стигне до
финала, а там каквото сабя
покаже. Трите мача ги изиг-
раха блестящо, постигайки
победи. Имаше колектив и дух
в отбора. Това показва, че ти-
мът ни има бъдеще. Младите
състезатели, които бяха в със-
тава, заедно с опитните, по-
казаха, че може да се разчи-
та на тях. Трябва да сме до-
волни от представянето. Гер-
манците изиграха мача сре-
щу нас на супер ниво. А и
имаха ден повече почивка от
момчетата ни. Само първото
място беше целта пред нас,
тъй като единствено победи-
телят се класира на Олимпи-
адата в Токио. Много хора до-
ри не вярваха, че ще преско-
чим групата. Но на момчета-
та изобщо не им повлия всич-
ко, което се случи преди ква-
лификацията, и играха сил-
но. Говоря за катаклизмите -
кой ще бъде в отбора, кой ня-
ма да бъде викан, кой ще е
треньор, всичките проблеми
във федерацията. Тези неща
не им повлияха.

- Неприятно е обаче, че
няма да участваме на Олим-
пиадата в Токио.

- Така е. След четиригоди-
шен олимпийски цикъл е нор-
мално да искаш да бъдеш на
Игрите и е загуба да не учас-
тваш. Но просто формулата
е такава. Виждаме, че и нас-
тоящият европейски шампи-
он Сърбия няма да бъде в
Токио. Едва четири страни от
Европа се класираха - Ита-
лия, Полша, Русия и Фран-
ция. Да, загуба е, че няма да
участваме на Олимпиадата,
но виждате, че имаме и под-
младяване на отбора. Убеден

Áîðèñëàâ Êüîñåâ: Íÿìà äà ñå êàíäèäàòèðàì
çà ïðåçèäåíò íà ôåäåðàöèÿòà Прецених, че е

по-правилно да
бъда до Любо
Ганев, отколкото
да водя битка
за власт
с него, заяви
волейболната
легенда

съм, че ще съумеем да нап-
равим нов състав, който да
може да се бори в следващия
олимпийски цикъл.

- По ваше време имаше ли
случай да пропуснете олим-
пийски игри?

- Имало е. През 1984 го-
дина не участвахме на Игри-
те в Лос Анджелис, въпреки
че се бяхме класирали. Бях-
ме на предолимпийски тур-
нир в Барселона. Играехме
всеки срещу всеки, победих-
ме всички наред - китайци,
корейци, италианци. Класи-
рахме се, но поради полити-
чески причини не успяхме да
отидем на Олимпиадата в
Лос Анджелис. Тогава няма-
ше групи, а играхме всеки
срещу всеки. Тази формула е
най-правилната, а не както e
сега. На Олимпиадата в Се-
ул през 1988 година участвах-
ме и излязохме от групата,
но след това ни прецакаха.

- Трябва ли Силвано
Пранди да продължи да бъ-
де начело на националния ни
отбор?

- Пранди е много стойнос-
тен треньор. Преди 10 годи-
ни изведе отбора до третото
място на Световното, това
лято във Варна само една точ-
ка срещу Бразилия не ни
стигна. Това означава, че се
работи правилно. Отборът
върви напред. И на квали-
фикацията в Берлин показах-
ме, че имаме стил. Догово-
рът на Пранди е до края на
януари. Трябва да се помис-
ли за треньор, на когото да
се даде картбланш да напра-
ви състав от млади състеза-
тели. Теодор Салпаров, Вик-
тор Йосифов, а и други от
опитните е нормално да се
оттеглят. Вече над 10 години
са в националния отбор. За-
напред трябва да се залага на
младите, нека се развиват.

- Кой е най-подходящ ва-
риант за поста на Пранди?

- В момента имаме една
генерация от 4-5 треньори, ко-

ито са на високо ниво - Мар-
тин Стоев, Николай Желяз-
ков, Найден Найденов, Пла-
мен Константинов. Пламен
Христов също е доказал, че
треньор с резултати. Трябва
да се избере специалист, кой-
то познава работата с мла-
дите, с поколението, което ид-
ва отдолу. А кой ще е треньор
- още е рано да се каже. Ще
се разбере, след като се нап-
рави конкурс. Ще бъдат по-
канени тези, които ще дадат
най-добрата платформа за ра-
бота. Ще се мисли, след като
се избере новото ръководство
на БФ волейбол.

- Имате ли любимец от
настоящите ни национали?
На кого симпатизирате?

- Алекс Грозданов ми ха-
ресва много, както и Мартин
Атанасов, Жоро Петров и Ро-
залин Пенчев. Георги Сега-
нов също върви добре, раз-
вива се. Това са състезатели
ни, които виждам като основ-
ни играчи на националния
ни отбор в следващите годи-
ни. Тук не говорим за Цве-
тан Соколов, който е класа, а
за младите. Дано продължа-
ват да се развиват.

- Има ли шанс най-после
Матей Казийски да се вър-
не?

- Тази тема е затворена.
Казийски да бъде върнат, е
все едно да вземат мен сега.
Ако щеше да играе в нацио-
налния отбор, досега да го бе-
ше направил. Ако имаше же-
лание, можеше да се яви на
предишната квалификация. И
сега в Берлин щеше да по-
могне.

- Категорично ли се отказ-
вате от битката за президен-
тския пост във федерация-
та?

- Да, няма да се кандида-
тирам. Прецених, че е по-пра-
вилно да бъда до Любо Га-
нев, отколкото да водя битка
за власт с него.

- Изчерпа ли се инж. Дан-

чо Лазаров, който е начело
на волейболната ни федера-
ция от 2001 година?

- Данчо Лазаров направи
всичко възможно да бъдем до-
макини на световно и евро-
пейско първенство. Дал е из-
ключително много за волей-
бола. Той все още е полезен
със съвети, с контактите си и
връзките в Международната
волейболна федерация. Защо-
то, ако нямаме лоби, няма да
можем да печелим домакинс-
тва. Убеден съм, че Лазаров
ще продължи да помага и да
бъде полезен за българския
волейбол.

- Години наред сте близо
до него и добре знаете как се
ръководи федерацията. Мно-
го ли е трудно?

- От дълги години съм в
Управителния съвет. Бих ка-
зал, че Любо Ганев е по-бли-
зо до него. Той е първи ви-
цепрезидент. Ганев беше упъл-
номощен да организира све-
товното първенство в Бълга-
рия и се справи отлично. Аз
съм член на УС, отговарям
повече за материалната част
на федерацията. БФ волей-
бол направи много неща в
последните години. Инвести-
рахме доста в зала "Христо
Ботев". Когато я взехме, ня-
маше лиценз, нито отопление
и осветление. Въведохме и
системата за видеонаблюде-
ние, всичко е пари. Бих ка-
зал, че доста трудно се управ-
лява федерацията. Още по-
вече че няма нужното финан-
сиране. В световния волей-
бол сме в Топ 10. Този спорт
се развива страшно много, но
бюджетът на БФ волейбол е
само 1 милион евро. Тези па-
ри са крайно недостатъчни.
Мога да ви дам примери - в
Италия е 40 милиона, в Пол-
ша почти колкото тях, бюдже-
тът на сръбската федерация
пък е над 20 милиона евро.
До 1-2 години и унгарците
ще напреднат доста във во-
лейбола. Министър-председа-

телят  Виктор Орбан им по-
мага страшно много - не са-
мо на футбола, а и на волей-
бола, баскетбола, плуването,
хандбала и водната топка. От-
пуснал е 20 милиона евро на
тези федерации за развитие
на масовия спорт. В Унгария
се развиват много добре. А
ние с този 1 милион евро не
смятам, че сме конкурентос-
пособни. Държавата ни тряб-
ва да отпуска още средства.
Или да се намери формула
как да бъдат облекчени хора-
та, които биха отделяли фи-
нанси за спорта. Трудно е да
вкараме децата в залите, ка-
то няма нужните условия.

- Любо Ганев ли е точни-
ят човек за президент на фе-
дерацията?

- Неговите виждания съв-
падат с моите. След дългото
ръководство на федерацията
от страна на Данчо Лазаров
сега навярно ще има сътре-
сения, но в процес на рабо-
тата ще се изграждат неща-
та. Ганев има вижданията и
подхода.

- Бяхте перфектен тандем
в Алпитур (Кунео) в средата
на 90-те години, когато за-
воювахте редица отличия в
най-силното първенство в
света - италианското, вклю-
чително и за най-добра двой-
ка легионери.

- И в ЦСКА бяхме успе-
шен тандем. Това, че станах-
ме най-добрата двойка чуж-
денци в Италия, беше много
голям успех. Би трябвало да
продължим с успех и сега.
Прецених, че е по-правилно
да стоя до него, отколкото да
водя битка за власт с него.
Аз съм човек, който работи
за волейбола. Не искам да ру-
шим нещо, градено с години,
заради лични амбиции. Да-
ли ще се водиш директор или
не, какво значение има. Важ-
ното е волейболът да се раз-
вива.

- Провеждате ли разгово-
ри?

- Той беше в Швейцария.
Говорихме, преди да замине
за квалификацията в Берлин.
Ще имаме разговори и в близ-
ките дни.

- Навремето ЦСКА ви
трансферира в Италия сре-
щу 300 000 долара.

- За онова време бяха все

На стр. 21

Борислав Кьосев е един от най-популярните волейболисти на България
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Áèíà Õàðàëàìïèåâà: "Çîðáà" íè ó÷è äà
îáè÷àìå æèâîòà è äà áúäåì ñèëíè

Музика с кауза предста-
вят през следващата сед-
мица в Плевен известните
певици Нина Николина и
Хилда Казасян, съответно с
Русенската и Плевенската
филхармония.

Нина Николина и Русен-
ската филхармония първи
ще гостуват с концерта
"Традиция и класика" на 22
януари в зала "Емил Димит-
ров" на читалище "Съгласие
1869". Заедно с Калин Ве-
льов (барабани, перкусии),
Мартин Ташев (тромпет, во-
кал), Таня Първанова (во-
кал), Ясен Велчев (клавиш-
ни) ще представят песни от
албума на Нина Николина -
"Излел е Дельо", "Лале ли

"Танцуващият по въже
Хомо Луденс" - Онник
Каранфилян 30 години
в графиката

:

Íàêðàòêî

Äåáþòíà èçëîæáà
íà ìëàäàòà
àâòîðêà
Ñòåëà Äåë÷åâà
Нейните картини досега

можеха да се видят в соб-
ственото й ателие-галерия,
без амбиция за публично
представяне.
Проф. д-р Емилия Конс-

тантинова, изкуствовед:
"За мен Стела е едно ново
откритие на художествена-
та сцена. Познавайки све-
товните тенденции във ви-
зуалното изкуство, смея да
твърдя, че нейните творби
привнасят собствен непод-
ражаем стил и могат да на-
мерят място във всяка се-
риозна колекция".
Д-р Райна Дамяни, кура-

тор на изложбата: "Очак-
ва ви среща с талант, отк-
ровен като жест на дете,
композиции без рамки, ав-
тентични, колоритни, лако-
нични, с вкус на живопис".
Откриването на изложба-
та е на 22 януари от 19 ч. в
СОФИЯ - Галерия за съвре-
менно изкуство, хотел
"Арена ди Сердика", ул. "Бу-
дапеща" №2. ç

Герасим Георгиев-Геро
е в главната роля в най-
новия спектакъл "Зорба" в
афиша на Малък градски
театър "Зад канала". След
премиерните представле-
ния най-близката дата в
програмата е 1 февруари.

"Отдавна исках да
поставя пиесата, написа-
на от Юрий Дачев по
класиката на Никос
Казандзакис", казва
режисьорката Бина Хара-
лампиева.

"Никога не би трябвало
да престане да бъде
интересно да се види как
един чувствителен, свръх-
талантлив човек е видял
света около себе си,
онова, което му е напра-
вило силно впечатление в
неговите срещи".

Фокусът в театралното
адаптация е върху любов-
та към живота, изкуството
да живееш - да се сблъск-

Ìóçèêà ñ êàóçà ïðåäñòàâÿò Íèíà Íèêîëèíà è Õèëäà
Êàçàñÿí ñ Ðóñåíñêàòà è Ïëåâåíñêàòà ôèëõàðìîíèÿ

ваш с всичко лошо и
хубаво, да можеш да
бъдеш силен и в тъга, и в
радост, да приемаш пре-
дизвикателствата, които
животът ти предоставя.

Þæíîêîðåéñêèÿò ôèëì "Ïàðàçèò" ïîëó÷è íàãðàäà
íà àìåðèêàíñêàòà Ãèëäèÿ íà ôèëìîâèòå àêòüîðè

Дойде ред и на южно-
корейския режисьор Понг
Джун Хо да очарова гласу-
ващите академици със сво-
ята завладяваща, провока-
тивна, искрена история, ко-
ято получи шест номинации
за "Оскар". Изключително
е майсторството, с което
Понг Джун Хо води персо-
нажите в този провокати-
вен разказ, социалната са-
тира, посветена на огром-
ната пропаст между бога-
тите и бедните. Това при-
знание поставя "Паразит"
в силната конкуренция на
изключителни творби, съз-
дадени през 2019 г., като
"Жокера" на Тод Филипс,
"Ирландецът" на Мартин

Другите роли в поста-
новката се поверени на
Илка Зафирова, Василена
Атанасова, Анастасия
Лютова, Васил Банов,
Христо Пъдев, Владимир

Димитров, Мак Маринов,
Георги Кацарски. Сценог-
рафията и костюмите са
на Свила Величкова,
музиката е на Асен Авра-
мов. ç

Скорсезе, "Брачна история"
на Ноа Баумбах, "Имало ед-
но време... в Холивуд" на
Тарантино.

"Паразит" е седмият пъл-
нометражен филм на Понг
Джун Хо, който през пос-
ледните 14 години предс-
тави в Кан още три свои
творби. Най-новата исто-
рия, сътворена от неумор-
ното въображение на 50-го-
дишния режисьор, вече по-
лучи "Златен глобус" за
чуждоезичен филм. Златни-
те статуетки ще се разда-
дат на 9 февруари, а фил-
мът ще бъде специален ак-
цент в програмата на 24-
тия София филм фест през
март. ç Режисьорът Понг Джун Хо

си, зюмбюл ли си", "Назад,
назад, моме Калино", "Май-
стор Манол", "Свети Геор-
ги". На диригентския пулт
ще застане Георги Милтия-
дов - един от най-подкре-

пяните в града млади ди-
ригенти.

Уникален е и следващият
проект. Хилда Казасян с
приятели ще представи бла-
готворителен концерт с Пле-

венската филхармония под
мотото "Помогнете ни, за да
помогнем!". Желанието на
музикантите е да подкрепят
Христина и Иван Гарнизови,
страдащи от тежко генетич-
но заболяване. "С нашата
музика и вашата усмивка
можем да помогнем - нека
бъдем заедно!", е апелът към
публиката на изпълнители-
те, подкрепили каузата.
Участват певецът Васил Пет-
ров, джазовото трио Хрис-
то Йоцов - перкусии, Жив-
ко Петров - пиано, Димитър
Карамфилов - контрабас.
Диригент е Борислав Йоцов.
Концертът е на 24 януари от
19.00 ч. в зала "Емил Димит-
ров". ç

Самостоятелна изложба
на Онник Каранфилян се
откри в галерия "Конт-
раст" и може да бъде
видяна до 4 февруари. С
нея Онник Каранфилян,
който е сочен като един
от най-интересните
съвременни художници,
отбелязва 30 години в
графиката. Куратор е
проф. Аксиния Джурова,
която го проследява като
автор цели 30 години.

Идва игралната версия
на "Питър Пан"
Режисьорът Дейвид
Лаури e започнал работа
по игрална версия на
"Питър Пан". Продуцент
на филма e платформата
Disпеy +. Очаква ce
филмът да e игрална
версия на класическата
анимация. В повечето
случаи от Disпеy пускат
игралните версии на
свои анимационни
филми по кината.
Снимките ще започнат
през пролетта.
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Преговорите за бъдещи-
те отношения между Вели-
кобритания и ЕС няма да
започнат преди края на
февруари или началото на
март. Това съобщи вчера
говорител на Европейската
комисия.

Той отбеляза, че тепър-
ва ЕК ще определи прего-
ворните насоки, а след
това е необходимо те да
бъдат утвърдени от Евро-
пейския съвет. Самата
комисия може да приеме
насоките едва след оттегля-
нето на Великобритания,
поясни говорителят. Утвър-
ждаването на преговорните
насоки ще отнеме време,
добави той. По неговите
думи в случая не става
дума за забавяне, а за
обичаен процес. Доскоро
ЕК изразяваше готовност
да започне следващите
преговори с Лондон непос-
редствено след оттеглянето
на Великобритания от ЕС.
Предвижда се тези нови
преговори да завършат до

Ëîíäîí ãîòâè ÷åñòâàíèÿ çà
"ðàçâîäà" ñ Áðþêñåë, íî î÷àêâà
çàòðóäíåíèÿ çà áèçíåñà

Íàêðàòêî

:
Владимир Путин и новият руски
премиер Михаил Мишустин по

време на вчерашното заседание
на Съвета за сигурност в

резиденцията Ново Огарьово
край Москва. Същевременно
беше съобщено, че Владимир
Путин е внесъл в Съвета на

Федерацията кандидатурата на
зам.-председателя на Следстве-
ния комитет Игор Краснов за

длъжността генерален прокурор.
Досегашният обвинител №1

Юрий Чайка е освободен поради
преминаване на друга работа.

Снимки Пресфото БТА

Полицията
в американския град Канзас,
щата Мисури, съобщи за най-
малко двама убити и 15 ранени
при стрелба пред бар. Служите-
ли на полицията са били
изпратени на място малко преди
полунощ след сигнал за стрелба.
Силите на реда съобщават, че в
различни болници в района са
откарани поне 15 ранени, трима
от които в критично състояние.
Говорител на полицията поясни,
че полицаите са открили
"хаотична сцена" и е трябвало да
потърсят подкрепление. Двама
души са открити мъртви на
паркинг, включително една жена.
Полицията смята, че стрелецът е
единият от загиналите. Говорите-
лят съобщи, че нападателят е
открил огън по хора, които са
чакали на опашка пред бара, но
мотивите все още не са
известни. Стрелецът е бил
застрелян от въоръжен охрани-
тел.
Катери
на Корпуса на гвардейците на
ислямската революция са
задържали в Персийския залив
три кораба, принадлежащи на
Кувейт. Елитната иранска част е
заявила, че съдовете са
задържани, след като навлезли в
ирански териториални води.
Става дума за три кувейтски
риболовни шхуни. Деветима
моряци са задържани и
предадени на иранските съдебни
власти. Засега няма официален
коментари от кувейтска страна.
Малтийската
министърка Жустин Каруана,
отговаряща за о. Гозо, подаде
вчера оставка на фона на
продължаващо разследване за
убийството на журналистката
Дафне Каруана Галициа. В.
"Сънди таймс ъф Малта" разкри,
че нейният съпруг, бившият вече
висш полицай Силвио Валета, е
пътувал в чужбина за футболен
мач заедно с Йорген Фенек,
който е заподозрян за убийство-
то на журналистката. Жустин
Каруана положи клетва като
министър в кабинета на новия
премиер Робърт Абела преди
една седмица. Валета е бивш
зам.-комисар на малтийската
полиция, принуден през юни
2019 г. да подаде оставка
заради убийството. През август
м. г. той се е пенсионирал, а
месец по-късно е пътувал заедно
с Фенек до Лондон да гледа мач
на "Челси". Валета твърди, че не
е знаел за подозренията към
Фенек. Малтийското вътрешно
министерство обяви, че
полицията разследва връзката
между двамата.
Британските
консерватори
съобщиха, че правителството
обмисля да премести Камара-
та на лордовете - неизбирае-
мата горна камара на
британския парламент - извън
Лондон, за да възстанови
връзката с избирателите.
Председателят на Консерва-
тивната партия Джеймс
Клевърли заяви, че това е
идея, която министрите
обмислят. В местните медии
бе тиражирана информация,
че Камарата на лордовете
може да бъде преместена от
лондонския Уестминстър в
Йорк, малък град в североиз-
точната част на Англия.

ÅÑ è Âåëèêîáðèòàíèÿ íÿìà äà
ïðåãîâàðÿò âåäíàãà ñëåä Áðåêçèò

Британският
премиер Борис
Джонсън вчера
участва в шоу
при представя-
нето на
иновативна
енергийна
компания по
време на
срещата на
върха в Лондон
на 54 африкан-
ски държавни и
правителствени
ръководители

Япония ще създаде под-
разделение за космическа
отбрана, за да се защити
от потенциални заплахи,
след като нейни съперници
разработват ракети и дру-
ги военни технологии. Това
заяви вчера японският пре-
миер Шиндзо Абе, цитиран
от АП. Новата част ще си
сътрудничи тясно с амери-
канския си аналог, създа-
ден неотдавна от президен-
та Доналд Тръмп.

Подразделението за
операции в Космоса ще за-
почне да функционира през
април като част от японс-
ките военновъздушни сили
за самоотбрана, каза Абе
в реч на откриването на
първата за тази година се-
сия на парламента. Той за-
яви, че Япония трябва съ-

ßïîíèÿ ñúçäàâà ñèëè çà
êîñìè÷åñêà îòáðàíà

що да се защитава от зап-
лахи в киберпространство-
то и от електромагнитно
въздействие върху японс-
ките сателити. Нараства
безпокойството, че Китай
и Русия търсят начини да
въздействат, изваждат от
строя и разрушават сате-
лити. "Драстично ще заси-
лим способностите и сис-
темите ни, за да си осигу-
рим превъзходство" в тези
области, каза Абе.

Премиерът настоява
японските сили за самоотб-
рана да разширят междуна-
родната си роля и способ-
ности. Това трябва да стане
чрез засилено сътрудничес-
тво със САЩ и в контекста
на нарастващите военни спо-
собности на Китай и Север-
на Корея, пише АП. ç

края на годината, когато
изтича преходният срок
след напускането на Вели-
кобритания, насрочено за
31 януари.

Правителството на
Великобритания обяви
плановете си за организи-
рането на специални проя-
ви в нощта на 31 януари,
когато страната официално
ще напусне ЕС. Но минис-
търът на финансите и
канцлер на държавното
съкровище Саджид Джавид
призна, че някои сектори от
бизнеса в Обединеното
кралството ще пострадат
след раздялата с блока,
предаде Ройтерс. В интер-
вю за в. "Фйненшъл таймс"
Джавид казва, че след края
на тази година британските
регулации няма да съвпадат
с европейските, Великобри-
тания няма да участва в
съвместните решения и
няма да членува в митни-
ческия съюз на ЕС. Минис-
търът има предвид изявле-
нието на премиера Борис

Джонсън, че преговорите за
бъдещите отношения между
кралството и ЕС ще прик-
лючат до края на 2020 г.

Великобритания ще
напусне блока в 23 часа на
31 януари, но ще продължи
да спазва законодателство-
то на ЕС през следващите
11 месеца, които са прехо-
ден период. През нощта на
излизането от ЕС премие-
рът Джонсън възнамерява
да произнесе обръщение
към нацията след заседа-
ние на правителството в
Северна Англия. Върху
сградата на резиденцията
на премиера на "Даунинг
стрийт" 10 ще бъде прожек-
тиран часовник, който ще

отчита с обратно броене
времето до 11 ч. вечерта
на 31 януари, когато "раз-
водът" ще стане факт.
Целият правителствен
квартал Уайтхол ще бъде
озарен от светлинно шоу, а
национални флагове ще се
веят на всички пилони на
площада на Парламента.
Кабинетът е разпоредил да
се изсече възпоменателна
монета, която ще бъде
пусната в обрaщение
същия ден. Правителството
се е отказало от плана си
в уречения час на раздяла-
та с ЕС да зазвучат прочу-
тите камбани на часовника
Биг Бен, който все още се
ремонтира. ç

Бойци от индийски паравоенни формирования  почиват по време на
тренировките  за парада в Делхи на 26 януари, когато Индия ще

отбележи Деня на независимостта
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11-те страни подчертават в
съвместната декларация,
че "няма военно решение
на конфликта" в Либия.
"Всички участници обещаха
да се въздържат от намеси
във въоръжения конфликт
или във вътрешните работи
на Либия", добави той,
определяйки това като
едно изключително важно

изявление, особено от
страна на държави, които
са по-тясно свързани с
конфликта.

Над 280 мирни граждани
и 2000 участници в бойните
действия загинаха след
подновяването на бойните
действия в Либия през
април 2019 г., а над 170 000
души бяха принудени да

напуснат домовете си по
данни на ООН. През
последните месеци либийс-
кият конфликт заплашва да
превърне страната в "една
нова Сирия", отбелязва
АФП. Смята се, че Русия,
Египет и ОАЕ поддържат
Хафтар в конфликта, а
Сарадж се ползва с подк-
репата на Турция. ç

На конференцията за
Либия страните участнички
обещаха да спазват оръ-
жейното ембарго и да не
се намесват във вътрешни-
те работи на страната с
цел да се стигне до мир,
отбелязва АФП, цитирайки
заключителния документ на
срещата.

Въпреки това резултати-
те, постигнати на конфе-
ренцията с участието на
множество държавни
глави, остават несигурни.
Двете страни в либийския
конфликт - премиерът на
либийското правителство
на националното съгласие
Файез Сарадж и лидерът
на Либийската национална
армия (ИНЛ) маршал
Халифа Хафтар, отказаха
да се срещнат на конфе-
ренцията, провеждаща се
под егидата на ООН и
останаха в различни зали.

Освен това страните
участнички в конференция-
та признават централната
роля на ООН в подпомага-
нето на политически про-
цес с участието на всички
участници в конфликта.
Участниците призоваха и
да се гарантира сигурност-
та на петролните обекти и
инфраструктура и призна-
ват, че само Националната
петролна корпорация е
"единствената независима
и законна петролна компа-
ния на Либия", съгласно
резолюциите на Съвета за
сигурност на ООН от 2015
и 2018 г.

В заключителния доку-
мент се призовава за
демобилизиране и разоръ-
жаване на всички военизи-
рани групи или за включва-
нето им в държавните
структури за сигурност,
като решението ще се
взема на индивидуална
основа. Необходимо е
създаването на единна
либийска армия, която да
се контролира от централ-

Ïðåìèåðúò Ôàéåç
Ñàðàäæ è âîþâàùèÿò
ñ Òðèïîëè ìàðøàë
Õàëèôà Õàôòà
îòêàçàõà äà ñå
ñðåùíàò íà ôîðóìà

Силна буря и градушка удариха и австралийската столица Канбера в
понеделник, като кадри показват, че бурята е изпочупила клони на

дървета. Аварийните служби предупредиха хората там да "стоят далеч
от дървета и електропроводи".

"Апокалиптична" прашна
буря, градушки и порои
връхлетяха засегнатите от
сушата райони на Австра-
лия през уикенда, като гръ-
мотевици и гигантска гра-
душка удариха източното
крайбрежие, докато екст-
ремните метеорологични
модели се сблъскаха в
опустошената от огън дър-
жава континент, пише АФП.

Южният град на Мел-
бърн беше ударен от огром-
на градушка в неделя, а над
опустошените от пожар час-
ти от щата Виктория за ед-
на нощ паднаха обилни ва-
лежи, което предизвика но-

Ïðàøíà áóðÿ, ãðàäóøêè è
ïîðîè âðúõëåòÿõà Àâñòðàëèÿ

ви предупреждения за екс-
тремно време. От октомв-
ри Австралия е връхлетяна
от безпрецедентен сезон на
бури, а ситуацията се вло-
шава допълнително от кли-
матичните промени. Огром-
ни площи от страната изго-
ряха, стотици милиони жи-
вотни загинаха, повече от
2000 домове бяха разруше-
ни и най-малко 29 души ста-
наха жертва на пламъците.

Драматични кадри, зас-
нети през уикенда в запад-
ната част на Нов Южен
Уелс, показват масивна сте-
на от прах, която се носи
из отдалечени градове.

Местните жители съобща-
ват, че посред бял ден е ста-
нало много тъмно.

Бюрото по метеорология
призова гражданите на юго-
източната част на Нов
Южен Уелс да бъдат "добре
подготвени" за наближава-
щата буря. "Силните гръмо-
тевични бури вероятно ще
доведат до опасни, локално
разрушителни ветрове, голе-
ми, вероятно гигантски гра-
душки и обилни валежи, ко-
ито могат да предизвикат
наводнения в района", се
казва в изявление. Влажно-
то време донесе облекчение
на много места, засегнати
от пожари по източния бряг,
но властите продължават да
са нащрек, предупреждавай-
ки, че до края на сезона на
пожарите все още има сед-
мици. ç

Русия положително оценява резултатите от конферен-
цията за Либия, но различията в подходите между
страните в конфликта се запазват. Това заяви пред
журналисти в Берлин и. д. министър на външните
работи на Русия Сергей Лавров. "Като цяло, смятаме
конференцията за много полезна. Ясно е, че в крайна
сметка ще решават самите либийци. Ясно е, че засега

 Надеждите, които покълнаха отново с прекратяване-
то на огъня и срещата на високо равнище в Берлин,
не бива да стават жертва на амбициите на търговци-

те на кръв и хаос, призова турският президент
Реджеп Ердоган. Той предупреди Европа, че ако
международно признатото правителство в Либия
падне, континентът ще се изправи пред заплаха от
тероризъм. С борбата, която води както на място,
така и на масата на преговорите, Турция се превърна
в ключ за мира в Либия, заяви още Ердоган.

Åðäîãàí: Òóðöèÿ ñå ïðåâúðíà
â êëþ÷îâ ôàêòîð

те не успяват да започнат устойчив, сериозен диалог,
прекалено големи са различията в подходите им",

каза Лавров. Той посочи, че заключителният документ
от берлинската конференция е бил изготвен така, че
всичко, свързано с конкретни препоръки и предложе-
ния, трябва да бъде одобрено от либийските страни в
конфликта.

Ëàâðîâ:  Ðàçíîãëàñèÿòà ìåæäó ñòðàíèòå â êîíôëèêòà îñòàâàò

на власт, съставена от
цивилни.

Участниците в срещата
призовават и за създаване-
то на президентски съвет и
правителство, представля-
ващи всички либийски
сили и одобрени от парла-
мента. Съветът за сигур-
ност на ООН, Африкански-
ят съюз, Арабската лига и
ЕС трябва да противодейс-
тват на силите, които
пречат на политическия
процес, се казва в декла-
рацията, като специално се
подчертава, че е необходи-
мо гарантирането на
справедливо разпределе-
ние на държавните богатст-
ва и ресурси между раз-
личните региони на Либия,
за да се отстрани основни-
ят източник на недоволство
и разногласия.

Външните министри на
страните от ЕС ще разгле-
дат на заседание на Съве-
та на ЕС изпълнението на
споразуменията за Либия,
заяви върховният предста-
вител по въпросите на
външната политика и
сигурността Жозеп Борел.
Генералният секретар на
ООН Антониу Гутериш
съобщи, че в най-скоро
време в Женева ще се
събере комисия по военни-
те въпроси във формата
"пет плюс пет", в която ще
участват страните в конф-
ликта. Хафтар и Сарадж
вече са назначили своите
представители в нея,
предаде ТАСС.

И руският външен
министър Сергей Лавров, и
германската канцлерка
Ангела Меркел признаха
вчера, че конференцията е
била "малка стъпка нап-
ред", но остава още много
работа, преди да се стигне
до мира. Генералният
секретар на ООН Антониу
Гутериш подчерта, че
основното постижение на
срещата е, че лидерите на

Руският президент Владимир Путин разговаря с германската канцлерка Ангела Меркел
в кулоарите на конференцията за Либия в Берлин

Êîíôåðåíöèÿòà â Áåðëèí: Íÿìà âîåííî
ðåøåíèå â Ëèáèÿ, îðúæåéíîòî åìáàðãî
è íåíàìåñàòà ñà íàé-âàæíè
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едно 3 милиона сега. Аз и
Любо сме едни от първите,
за които се платиха големи
суми. Италианците дадоха на
ЦСКА за него над 400 000
долара. Като ме привлякоха,
от Кунео дадоха един автобус
на ЦСКА. Беше от плюс за
любимия ми клуб. Дълги го-
дини ЦСКА използва авто-
буса. В родното ми село Ба-
ланово дори го измиха с ви-
но.

- Бихте ли разказали по-
вече?

- Това е нещо, което ще
помня цял живот. Когато ста-
нах офицер в ЦСКА, ми връч-
ваха пагоните в родното ми
село - 1981 година. Тогава за-
щитавах цветовете на ЦСКА.
Церемонията беше уникална.
Беше се събрало цялото село.
Автобусът на ЦСКА, като
пристигна, започнаха да го
поливат с вино. Измиха го с
вино. Беше уникално, всич-
ки бяха много радостни и
щастливи. Да играеш за
ЦСКА е нещо страхотно. Пос-
тигнах много с "червените" -
9 пъти съм шампион на Бъл-
гария, 7 пъти носител на Ку-
пата на България. Постигнах
много във волейбола. 14 го-
дини бях в националния от-
бор, имам много медали и
трофеи. Четири пъти съм бал-
кански шампион, трети в све-
та, имам три медала от евро-
пейски първенства. Играл съм
с три поколения в национал-
ния отбор. Имам мачове и с
великия Димитър Златанов,
който е набор 1948, да е жив
и здрав. Аз съм 1961 г. Да си
част от националния отбор
цели 14 години, не е малко,
това е много труд. Горд съм,
че успях да се съхраня, имах
отлична физическа подготов-
ка. По мое време нямаше "не
искам да играя за национал-
ния отбор", защото България
е над всичко.

- Сега как сте със здраве-
то?

- Имам болежки, но е нор-
мално след толкова много ска-
чания по игралните полета.
Накрая приключих състеза-
телната си кариера заради
дискова херния. Контузии в
глезените съм имал, разтеже-

Áîðèñëàâ Êüîñåâ:
Íÿìà äà ñå
êàíäèäàòèðàì
çà ïðåçèäåíò íà
ôåäåðàöèÿòà

ния също. Сега като се съ-
буждам сутрин, ги има болеж-
ките, но това е кръстът, кой-
то се носи за високото спорт-
но майсторство. Смятам, че
съм успял във волейбола. И
продължавам да работя в ин-
терес на любимия спорт. Да-
вам всичко за волейбола, за-
щото той ме изгради както ка-
то личност, така и финансо-
во.

- Къде държите колекци-
ята медали и трофеи?

- В хотела ми в "Малино-
ва долина". Имам кът на сла-
вата с купи, медали, грамоти
и снимки. Толкова са много,
че едва съм ги събрал в стая-
та. Сега като сядам край тях
и се размечтавам, връщам се
в онова време и си припом-
ням какво беше. Имаше не
само радостни мигове. Гор-
чиви загуби също, така е в
спорта. Имаше и сълзи. Осо-
бено на Олимпиадата в Се-
ул, там сълзите ми бяха мно-
го големи. Но няма как да не
бъдеш емоционален в подо-
бен момент и да не гориш в
играта.

- Бихте ли разказали за
посещението ви заедно с
Христо Стоичков при папа
Йоан Павел II във Ватика-
на?

- И това е незабравим спо-
мен. Бяхме първата делега-
ция на Атлантическия клуб
при папата през 1994 годи-
на. Соломон Паси ни воде-
ше - мен, Христо Стоичков,
както и още няколко извест-
ни българи. Целта на посе-
щението ни беше да се изяс-
нят нещата и да се чуе мне-
нието на папата относно по-
кушението, което беше нап-
равено срещу него. По про-
токол трябваше да стоим 27
минути при него, но останах-
ме с 10 минути повече. Папа
Йоан Павел II ни говореше
на български език, което бе-
ше най-интересното.

- Какво ви каза?
- Като разбра, че съм во-

лейболист, ме попита за во-
лейбола. Със Стоичков гово-
ри за футбола. Тази среща е
спомен за цял живот. Да вле-
зеш във Ватикана, да те пос-
рещне папа Йоан Павел II,
беше нещо неописуемо.

 - Деветкратен шампион

сте с ЦСКА. През годините
сте помагали на любимия ви
клуб. Сега сигурно ви боли,
че ситуацията не е много цве-
туща?

- Да, боли ме от това, кое-
то се случва. Като се върнах
от Италия, поех женското
направление в ЦСКА - и фи-
нансирането, и управление-
то. Като ръководител създа-
дох нужната атмосфера, за да
върви ЦСКА напред. Сега ме
боли, че базата почти я ня-
ма. ЦСКА е лицето на Бъл-
гария. Сашо Попов много
трудно се справя. Не знам как
ще се излезе от тази ситуа-
ция. На два пъти бях ръко-
водител на ЦСКА - през 2000
г., после управлявах пак за
кратко. Играл съм само за
ЦСКА, не съм ходил на дру-
го място. ЦСКА ме създаде,
направи ме човек. Винаги
съм бил свързван с любимия
клуб. И до ден-днешен хора
ме разпитват какво се случва
с ЦСКА.

- Бихте ли се върнали в
клуба?

- Винаги съм готов да по-
магам. Сега бившата ми же-
на е там, треньор е. Синът
ми Велизар също е при нея в
ЦСКА. Работи на добровол-
ни начала. Не сме се откъс-
нали от ЦСКА, но когато не-
щата не вървят, болката е го-
ляма.

- Как биха се оправили не-
щата?

- Трябва да се седне на дис-
кусия, да се вземат генерал-
ни решения. Нужно е да се
намерят хора, които да по-
могнат на Сашо Попов. Го-
ворим за имена и доказани
личности. И трябва да се нап-
рави лоби за ЦСКА, да изка-
раме отново марката ЦСКА.
Волейболът на ЦСКА трябва
отново да бъде фактор в на-
шето първенство. Клубът
трябва да изкарва състезате-
ли за националния отбор,
както винаги е било.

- През декември се разшу-
мя как националните ни от-
бори за подрастващи отсядат
във вашия хотел, заговори се
за конфликт на интереси...

- Направи се атака и пос-
ле се разбра, че това, което
правя за националните отбо-
ри, друг не може да го нап-
рави. Отсядат при мен, за-
щото имат желание, а не че
ги караме да идват в моя хо-

тел. Цената, която давам на
федерацията за национални-
те ни отбори, е смешна - 40
лева. Това е нощувката, за-
куска, обяд и вечеря. Реално
е 60 лева, но 20 лева са от
мен - от моя джоб, спонсори-
рам всеки състезател и със-
тезателка по този начин.
Всички са много доволни, че
отсядат в хотела ми. Всъщ-
ност не е хотел, това е бив-
шата ми къща. Там има ат-
мосфера на волейбол. И бас-
кетболните отбори също от-
сядат при мен, леката атле-
тика и плуването също. Доп-
реди дни и женския национа-
лен отбор на Хърватия бяха
в моя хотел. Не вярвам да
намерите подобни условия за
цената, която аз давам. Това
е помощта ми към спорта.
Всички, които отсядат, ги гле-
дам като мои деца. Може да
ги попитате как ги посрещам,
как се грижа за всички. Даже
вечер оставаме да дискутира-
ме елементите от играта, пос-
тоянно им давам съвети и на-
пътствия. Ходя и на трени-
ровките и мачовете им в за-
ла "Христо Ботев", за да ги
наблюдавам. Всичкото това
нещо няма да го има, ако я
няма любовта към спорта.
Сами може да си направите
изводите като ви кажа, че и
волейболната федерация на
Турция ме кани да изнасям
лекции на техните национал-
ни отбори - мъже и жени. Не
ме бърка дали волейболните
отбори отсядат при мен и да-
ли федерацията ми плаща.
Никога не съм взимал пари
от федерацията. Заплата от
федерацията не получавам и
никога не съм получавал. Аз
съм бизнесмен, имам си дос-
татъчно неща, с които се за-
нимавам. С тази атака прос-
то се опитаха да свържат во-
лейбола с футбола, но е ко-
ренно различно. Търсеха се
сензации.

- В какви отношения сте
с бившата си съпруга Мила
Кьосева, която също е леген-
да на волейбола - европейс-
ка шампионка с националния
отбор и двукратна носителка
на Купата на европейските
шампионки с ЦСКА. Тя съ-
що като вас играе дълги го-
дини в Италия, била е още
треньор и спортен директор.

- Отношенията ни с Ми-
ла са прекрасни. Нямаме кон-

фликтни ситуации. Просто
времето, в което аз бях в Бъл-
гария, а тя 25 години в Ита-
лия, ни промени. Виждания-
та й за живота са по-различ-
ни. Тя е с манталитет, който
изгради в Италия, а аз съм с
българския. Разведени сме
официално, но на всички
празници сме заедно. Съби-
раме се, искаме децата да са
добре. Мислим за бъдещето
им. Синът ни Велизар е на
36 години. Той е при нея в
ЦСКА, помага й. Имам и дру-
го детенце - дъщеричка Ивон.
На 6 годинки е принцеската
на тате. Насочва се вече към
спорта, тренира художестве-
на гимнастика. Важното е де-
цата да се движат, да спорту-
ват, а не да стоят пред ком-
пютрите.

- Синът ви беше волейбо-
лист.

- Да, игра, но сега работи
в международна фирма, IT
специалист е. Велизар завър-
ши инженерство в Италия. Та-
зи работа очевидно е добре
заплатена, защото все пове-
че млади хора се насочват
към сферата на технологии-
те.

- Връщате ли се в Ита-
лия?

- Често ходя до Бреша.
Там съм част от Управител-
ния съвет на местния клуб,
в който играх две години.
Когато бях в Бреша, вкарах
отбора в "А" група, след кое-
то успях да го оставя в ели-
та. От Кунео и Бреша са
най-хубавите ми спомени. В
Бреша ме избраха за най-
обичан спортист в конкурен-
цията на Роберто Баджо и
Джика Хаджи. Футболът им
също беше на високо ниво,
но успях да се преборя с тях
за престижната награда. Ня-
колко години волейболът в
Бреша беше изостанал, но
сега се възроди. Направи се
нов клуб. Лично кметът на
Бреша и целият общински
съвет ме поканиха. Отидох,
разговаряхме, направихме
нова структура, нов отбор,
който в момента е във вто-
ра дивизия. Помагам с на-
пътствия, съобразяват се с
мнението ми. Правя всичко
от любов към волейбола и
спорта, за да може да оста-
не пример за тези, които ид-
ват отдолу. Искам нещата да
се развиват.

От стр. 17

Всички от родното ми село се
събраха на площада, когато ми
връчиха офицерските пагони,
поляха автобуса с вино

Любимото място на Борислав Кьосев е стаята, в която съхранява многобройните си спортни отличия
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00.00 „Не се страхувай“ (п)
01.00 „Следобед с БСТВ“ (п)
03.00 „Общество и култура“  (п)
04.00 „За историята свободно“  (п)
05.00 Документален филм
05.45 „Сянката на Елена“ - сериал (п)
06.30 Документален филм
07.00 „Безценната перла“ – сериал (п)
07.50 Музикален антракт
08.00 „Не се страхувай“ с Васил Василев

(п)
09.00 „Студио Икономика“ с Нора Стоичко-

ва (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 Документален филм
11.00 ТВ пазар
11.15 „Сянката на Елена“  - сериал
12.05 „Холивудски знаменитости“
12.30 „Местно време“
12.45 ТВ пазар
13.00 „Безценната перла“- сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 „Следобед с БСТВ“ с водещ  Елена

Пенчукова /І част/
15.30 Новини
15.45 „Следобед с БСТВ“ /ІІ част/
16.15 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: „Афоня“ (1975 г.),

СССР режисьор Георгий Данелия, в
ролите Леонид Куравльов, Евгений
Леонов, Савелий Крамаров, Евгения
Симонова и др.  Афоня е шлосер,
който прекарва свободното си, а и
работното си време, в пиене с при-
ятели. Жена му го оставя, животът му
се проваля. Само медицинската сес-
тра Катя може да го спаси…(п)

18.30 Новини – централна емисия
19.15 „Местно време“
19.30 „Актуално от деня“
20.00 „Лява политика“ с Александър Симов
21.00 Киносалон БСТВ: „Пъзел“ (2013 г.),

Румъния режисьор Андрей Зинка, в
ролите Дан Нуту, Адриан Титиени,
Йоана Павелеску и др. Щастливо
женен и проспериращ съдебен из-
пълнител, Щефан неочаквано се влюб-
ва в ексцентрична художничка. Ро-
мансът го изважда от равновесие и
дори променя възгледите му…

22.35 Новини (п)
23.15 „Местно време“ (п)
23.30 „Актуално от деня“ (п)

ÁÍÒ 1

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

словен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 История.bg - Екзарх Стефан /п/
13.30 Ганьо Балкански се завърна от Евро-

па - тв филм /3 част/
14.05 Малки истории
14.20 Телепазарен прозорец
14.35 Точица - аним. филм
14.45 Сид - дете на науката 2 - аним. филм
15.10 Разследването на Мун - тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.05 Стани богат - тв игра /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Завръщане в Брайдсхед - тв филм

/3 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
22.00 Моят плейлист - музикално-развле-

кателно предаване
23.00 По света и у нас

23.25 Спортни новини
23.30 Законът на Дойл 6 - тв филм /10,

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

3 епизод/п/
03.15 Туризъм.бг /п/
03.45 Извън играта /п/
04.15 Законът на Дойл 6 - тв филм /10,

последен епизод/п/ (12)

bTV

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

тие" - анимация, сериал, с. 4, еп. 1
06.30 "Тази сутрин" - информационно пре-

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

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

шоу
13.30 Премиера: "Ягодова любов" - сериал,

еп. 31
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 7, еп. 54
16.00 "Спасители в планината" - сериал,

с. 4, еп. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Свободен дух" - сериал,

еп. 52
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 2,

еп. 9
21.30 Премиера: "Вътрешен човек" - сери-

ал, еп. 70
22.30 "Медичите" - сериал, с. 3, еп. 5
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 4, еп. 10
01.00 "Смелите" - сериал, еп. 4
01.50 bTV Новините /п./
02.20 "Преди обед" /п./
04.10 "Търси се" /п./ - токшоу
04.50 "Втори шанс" - сериал, еп. 33

bTV Action

05.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп. 12
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Роботи под прикритие" - сериал, с. 4,
еп. 14 - 17

08.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,
еп. 20

09.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал,
еп. 12

10.00 "Готъм" - сериал, с. 4, еп. 22
11.00 "Монк" - сериал, с. 2, еп. 5
12.00 "Супергърл" - сериал, с. 2, еп. 4
13.00 "Осми отряд на морските тюлени: В

тила на врага" - екшън, военен, драма
(САЩ, 2014), в ролите: Том Сайзмор,
Лекс Шрапнел, Антъни Осейеми, Май-
къл Евърсън

15.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,
еп. 21

16.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп. 13
17.00 "Супергърл" - сериал, с. 2, еп. 5
18.00 "Монк" - сериал, с. 2, еп. 6
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, еп. 1
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Наркос: Мек-

сико" - сериал, еп. 4
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Караваната" -

хорър, трилър (САЩ, 2018), в ролите:
Денис Ричардс, Миша Бартън, Джеф
Дентън, Брайън Нейгъл и др. [16+]

00.00 "Наркос: Мексико" - сериал, еп. 4
01.00 "Животинско царство" - сериал, с. 2,

еп. 13
02.00 "Стрелата" - сериал, еп. 1
03.00 "Супергърл" - сериал, с. 2, еп. 5
04.00 "Монк" - сериал, с. 2, еп. 6

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
06.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 9,

еп. 19, 20
07.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
08.00 "Приятели" /п./ - сериал

09.00 "Преспав" /п./ - сериал
10.00 "На женска територия" - комедия,

романтичен (САЩ, 2007), в ролите:
Адам Броуди, Кристен Стюарт, Мег
Райън, ДжоБет Уилямс, Макензи Ве-
га, Олимпия Дукакис, Дъстин Мили-
ган и др.

12.00 "По-добре късно, отколкото никога"
/п./ - сериал

13.00 "Изгубеняци" /п./ - сериал
14.00 "Приятели" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 Премиера: "Преспав" - сериал, еп. 27
18.00 "По-добре късно, отколкото никога" -

сериал, еп. 3
19.00 "Супермаркет" - сериал, с. 2, еп. 10,

11
20.00 "Новите съседи" - сериал, с. 8, еп. 5
22.00 "Кухня" - сериал, еп. 1, 2
23.00 "Изгубеняци" - сериал, с. 2, еп. 3, 4
00.00 "На женска територия" /п./ - коме-

дия, романтичен (САЩ, 2007)
02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
03.00 "По-добре късно, отколкото никога"

/п./ - сериал
04.00 "Супермаркет" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" /п./ - сериал, с.
3, еп. 20, 21

08.00 "Клетниците" - драма, музикален, ро-
мантичен (САЩ, Великобритания,
2012), в ролите: Хю Джакман, Ръсел
Кроу, Ан Хатауей, Аманда Сайфред,
Еди Редмейн, Колм Уилкинсън, Дани-
ел Хътълстоун, Хелена Бонъм Картър,
Саша Барън Коен и др.

11.15 Телепазар
11.30 "Седем часа разлика" - сериал, с. 3,

еп. 22 (последен)
13.30 Телепазар
13.45 "Кой уби сестра Мери" - криминален,

мистъри (тв филм, Канада, 2017), в
ролите: Сюзи Абромайт, Аманда Бру-
гъл, Алисън Хосак, Дебора Гроувър

15.30 "Обратна тяга" - екшън, трилър (САЩ,
1991), в ролите: Кърт Ръсел, Уилям
Болдуин, Робърт Де Ниро, Доналд
Съдърланд, Дженифър Джейсън Лий,
Скот Глен, Ребека Де Морни, Клинт
Хауърд и др.

18.30 "Стив Джобс" - биографичен, драма
(САЩ, 2015), в ролите: Майкъл Фас-
бендър, Кейт Уинслет, Джеф Дани-
ълс, Сет Роугън, Майкъл Стулбарг,
Катрин Уотърстън

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера в Месец на Оскарите:

"Джой" - драма, биографичен (САЩ,
2015), в ролите: Дженифър Лорънс,
Робърт Де Ниро, Едгар Рамирес, Даян
Лад, Върджиния Мадсън, Изабела Ро-
селини, Брадли Купър, Даша Полан-
ко, Елизабет Рьом, Дона Милс, Дрина
Де Ниро и др.

23.30 "Несломим" - биографичен, драма,
исторически (САЩ, 2009), в ролите:

Морган Фрийман, Мат Деймън, Скот
Истууд, Ленгли Къркууд, Джулиън Лю-
ис Джоунс

02.00 "Седем часа разлика" /п./ - сериал,
с. 3, еп. 22

04.00 "Кой уби сестра Мери" /п./ - крими-
нален, мистъри (тв филм, Канада,
2017)

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - сериал /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - нов сезон
21.00 "Под прикритие" - сериал, сезон 2
22.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 7
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 6
00.30 "Нощна смяна" - сериал, сезон 4
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.30 "Слънце и луна" - сериал

Êèíî Íîâà

06.15 "Касъл" - сериал, сезон 8 /п/
07.15 "Роден в Китай" - док. филм /п/
09.00 "Трябваше да си ти" - романтична

комедия с уч. на Корбин Бърнсен,
Дженифър Луис, Тори ДеВито, Май-
къл Рейди и др. /п/

11.00 "Касъл" - сериал, сезон 8
12.00 "Отмъщението" - сериал, сезон 4
13.00 "Баба е богата" - комедия с уч. на

Франк Уейли, Марион Рос, Кристин
Елис, Кийт Карадайн, Дейвид Делуис

14.30 "Добрият Уил Хънтинг" - драма с уч.
на Робин Уилямс, Мат Деймън, Бен
Афлек, Стелън Скарсгард, Мини Драй-
вър и др. /п/

17.10 "Хобит: Битката на петте армии" -
фентъзи с уч. на Иън Маккелън,
Мартин Фрийман, Иън Холм, Орландо
Блум, Хюго Уивинг, Кейт Бланшет,
Ричард Армитаж, Греъм Мактавиш,
Кен Скот и др. /п/

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

21.00 "Железният човек" - екшън-фантас-
тика с уч. на Робърт Дауни Младши,
Гуинет Полтроу, Джеф Бриджис, Те-
рънс Хауърд, Лесли Биб, Шон Тоуб

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

00.30 "Блек Хоук" - екшън с уч. на Джош
Хартнет, Юън Макгрегър, Том Сайз-
мор, Ерик Бана, Уилям Фичнър, Сам
Шепърд, Юън Бремнър и др. /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - вторник, 21 януари ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ПППППроменливо ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 12

ВОДОРАВНО: "Високата тераса". Колит. Нариман.
Локал. Карол (Луис). Ми. Лар. Саран. Тол. Тек. Ма-
рин. Нива. Халит. Сика. Тамара. Ефемери. Арама.
Амар. Манит. Балон. Па. ТАП. Талев (Димитър). Тар
(Павлина). Мис. Маказ. Тара. Кома. Акобо. Бараба-
ни. Адамо (Салваторе). Пирит. Висон. Назал. Памир.
КА. Лат. Донос. Бал. "Кал". Ринит. Пати (Аделина).
Дивинил. Карен. Латина. "Иконата".

ОТВЕСНО: "Николета". Атина Палада. Сокак. Ма-
нас. Ризалит. Солар. Харип. Карат. Ви. Кил. "Марат".
Мобил. Рин. Нат (Мари Жозе). Салам. ТАМАТ. Дина.
Кари. Абакан. Пони. "Канарите". "Ала". "Иванили". Та-
ран. Фалеза. Имот. Нерон. Семов (Кирил). Касис.
Ко. Рил. Ниман (Алберт). Тодор. Пан. Лам. Тикер.
Табан. Бара. Самовар. Паром. Катет. Манила. Ина-
ра. Окалина.

Днес и утре над цялата стра-
на се очаква слънчево време.
Валежи от дъжд и сняг не се
очакват. Максималните темпе-
ратури ще са между 6 и 12 гра-
дуса.

В четвъртък над Източна
България ще се заоблачи. Температурите ще паднат и
максималната няма да превишава 6 градуса.

В петък отново ще бъде слънчево и без валежи. Тем-
пературите остават без промяна.

В събота и неделя времето ще бъде ясно, като през
втория ден облачността ще е променлива. Валежи от
дъжд и от сняг не се очакват. Максималните температури
ще бъдат между 8 и 12 градуса.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Джой" - драма, биографичен,
в ролите: Дженифър Лорънс, Робърт де Ниро, Едгар
Рамирес, Даян Лад, Върджиния Мадсън, Изабела
Роселини, Брадли Купър, Даша Поланко, Елизабет

Рьом, Дона Милс, Дрина Де Ниро и др.
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Най-добрият ни тени-
сист Григор Димитров
загуби първия сет, но
след това изигра три
отлични части и надигра
аржентинеца Хуан Игна-
сио Лондеро с 4:6, 6:2,
6:0, 6:4 в първия кръг на
първия за годината тур-
нир от "Големия шлем" -
Australian Open. Двубоят
на поставения под №18
българин беше на третия
по-големина корт "Мел-
бърн Арина" и се игра при
спуснат покрив заради
дъжд. Хасковлията никога
не бе срещал досега
Лондеро, който е 51-и в
световната ранглиста и
вчера направи своя
дебют в основната схема
на Australian Open. Двубо-
ят продължи 2 часа и 30
минути, а след срещата
Григор Димитров заяви,
че оценява подкрепата
към него от страна на
родните тенис фенове.
"Опитвах се дълго време
да подредя играта си, да
вляза в ритъм. Първият

Òðóäåí, íî óñïåøåí ñòàðò
íà Ãðèãîð  â Ìåëáúðí
Подкрепата на българските фенове ме кара да се
чувствам като у дома си, заяви първата ни ракета

Ëèâúðïóë ñðàçè Ìàí÷åñòúð  Þíàéòåä
è óâåëè÷è àâàíñà ñè íà âúðõà

Барселона постигна
успех  у дома
над Гранада с 1:0 в мач от
20-ия кръг на Примера
дивисион при дебюта на
новия треньор Кике
Сетиен. Гостите играха в
намален състав от 70-ата
минута, когато Херман
Санчес получи втори жълт
и червен картон. Лионел
Меси (76)  вкара победния
гол за каталунците, които
се върнаха на върха с по-
добра голова разлика от
Реал (Мадрид). Кике
Сетиен даде шанс на 17-
годишния Ансу Фати, който
игра до Лионел Меси и
Антоан Гризман в атаката
на тима.

Шампионът Ювентус
се наложи
трудно над Парма с 2:1 в
среща от 20-ия кръг на
италианската Серия "А" и
увеличи на 4 точки аванса
си пред Интер на върха.
През първата част домаки-
ните успяха да поведат с
едва втория си точен удар,
дело на Кристиано Ронал-
до (43). След почивката
"дуковете" стартираха по-
активно и изравниха чрез
Андреас Корнелиус (55).
Радостта на гостите обаче
бе твърде кратка, след
като Кристиано Роналдо
(58) отново се оказа в
прегръдките на своите
съотборници.

:

Íàêðàòêî

Всички вече започнали или предстоящи мачовете от вчерашната програ-
ма на Australian Open извън трите най-големи корта, които са покрити,
бяха отложени за днес. Причина за това решение на организаторите

стана проливният дъжд в Мелбърн. Във втория кръг Гришо ще мери сили
с аржентинския ветеран Леонардо Майер или американеца Томи Пол.

Снимки Пресфото БТА

Ливърпул срази Манчес-
тър Юнайтед с 2:0 на "Ан-
фийлд" в голямото дерби на
Висшата лига. Върджил ван
Дайк (14) и Мохамед Са-
лах (90+3) вкараха голове-
те за мърсисайдци, които
са на върха в класирането
с преднина от 16 точки
пред втория Манчестър Си-
ти. Отборът на Ливърпул е
в серия от 13 шампионат-
ни победи, като не е до-
пускал гол при последните
седем от тях.

Гостите бяха без напа-
дателя Маркъс Рашфорд,
който се контузи през сед-
мицата. "Червените дяволи"
все пак остават единстве-
ни, които този сезон са ус-
пели да вземат поне точка
от Ливърпул след 1:1 на
"Олд Трафорд".

Бърнли обърна у дома

третия Лестър с 2:1 в друг
мач от 23-ия кръг на Вис-
шата лига и го остави на 3
точки зад шампиона Ман-
честър Сити. Харви Барнс
(33) изведе "лисиците" нап-
ред в резултата. Домакини-
те обаче направиха пълен
обрат след почивката с го-
лове на Крис Ууд (56) и Аш-
ли Уестууд (79), въпреки че
като цяло отстъпваха на съ-
перника по отношение вла-
дението на топката и броя
на отправените удари.

След успеха си Бърнли се
изкачи на 14-а позиция с 27
точки и е на 5 пред зоната
на изпадащите. Лестър ос-
тава трети с 45 точки и 6
аванс пред четвъртия Чел-
си. Начело в класирането е
Ливърпул 64 точки и мач по-
малко, а втори е Манчестър
Сити с 48. ç

сет беше много труден,
изобщо не успявах да
намеря ударите си, нап-
равих доста непредизви-
кани грешки", започна
Григор Димитров.

"Публиката тук е неве-
роятна, много съм щаст-
лив, че отново съм в
Мелбърн и играя пред вас,
благодаря ви. Винаги съм
идвал с удоволствие в
Австралия, в началото на
годината, когато още си
свеж. Мачовете за АТР
Cup ми костваха доста
енергия, но аз обичам
играта. Направих го за
страната ми, за момчета-
та, не на последно място и
за мен самия. Невероятно
състезание. През годините,
където и да играя, виждам
много български знамена
и това ме кара да се
чувствам като у дома си -
далеч, но близо", добави
първата ракета, като се
обърна на български език
към сънародниците си по
трибуните с думите: "Бла-
годаря ви на всички!".

Защитаващият трофея Хебър (Пазарджик) победи с 3:0 (25:19, 25:23, 27:25) гейма шампиона Нефтохимик в
Бургас и спечели Купата на България по волейбол за мъже за 2020 година. Мачът беше повторение на битката
през миналата година, когато Хебър отново постигна успех, но в петсетов двубой, който се игра в Пазарджик.

Най-добрият български боксьор Кубрат Пу-
лев коментира евентуалния си сблъсък за све-
товната титла с Антъни Джошуа. Преди дни
излязоха информации, че двамата ще се бият
в Истанбул през май, но от щаба на британе-
ца няма официално потвърждение. "Надяваме
се да се случат нещата в Истанбул и да се
проведе двубоят на стадиона там, защото е
най-близкият вариант до България. Двубоят

Роджър Федерер стар-
тира с убедителна победа
участието си на Откритото
първенство на Австралия.

Швейцарецът се наложи в
три сета над американеца
Стив Джонсън с 6:3, 6:2,
6:2 за 1:27 часа игра. ç

Ñàóäèòñêà Àðàáèÿ å ðåçåðâåí âàðèàíò çà äâóáîÿ çà ñâåòîâíàòà òèòëà
почти е договорен, аз се подготвям, предпо-
лагам, че и той прави същото. Договорите не
са подписани, но има срок до края на месе-
ца, в който трябва да се случи и това", заяви
Пулев пред БНТ.

"Говорили сме с Еди Хърн, той каза, че е
окей с Истанбул. Естествено, нещата трябва
да се договорят. Ако случайно не се получи
двубой в Истанбул и има някаква спънка, смя-

там, че може да бъде и в Саудитска Арабия.
Самият Усик има договор за още един мач с
Хърн, не мога да кажа какви са им плановете
и какво им е в главите, но доколкото знам,
ще играя с Джошуа, въпрос на време е мачът
да се случи. Смятам, че началото на май или
краят на април е идеално време този двубой
да се случи. По мои изчисления 90% това е
вече факт", сподели още Кубрат Пулев. ç


