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Æúëò êàðòîí
осолството на Съединените амери-
кански щати в София излезе с пози-
ция във връзка с разрастващите се
протести в страната.

В изявлението се казва:
"Правото на мирно събиране е ос-

новна демократична ценност. Демон-
страциите и протестите са знак за
цветущо и жизнено гражданско об-
щество.

Мирните протести са играли клю-
чова роля в 244-годишната демок-
рация на Съединените щати.

Всяка нация заслужава съдебна
система, която е надпартийна и под-
властна на върховенството на за-

Â
ече сигнахме до
ръба.
И връщане назад

ÖÑÊÀ 1948
ñðåùó ÖÑÊÀ

îùå â ïúðâèÿ
êðúã

Ддвубоят между ЦСКА 1948 - ЦСКА ще
се състои още в първия кръг на Първа
лига. Това отреди жребият за новото
първенство. Шампионът Лудогорец
стартира сезона във Враца, Левски
играе  у дома срещу Берое, а двата
пловдивски тима Ботев и Локомотив
също ще премерят сили още на старта.
Началото на новото първенство беше
отложено с 2 седмици заради пандеми-
ята и вместо на 24 юли стартът ще
бъде даден на 7 август.

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

за властта от САЩ и ЕС
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Държавният секретар на САЩ Майк
Помпейо е провел в понеделник теле-
фонен разговор с външния министър
на Русия Сергей Лавров, с когото са
обсъдили възможността за среща на
лидерите на петте страни - постоянни
членки на Съвета за сигурност, по слу-
чай 75-годишнината на ООН, съобщи
Държавният департамент на САЩ. Те са
обсъдили възможността за честване с
участието на лидерите на САЩ, Вели-
кобритания, Китай, Франция и Русия. ç
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няма.
Народът отново е на

улиците. Младите. Гневните.
Протестът се разраства.
Все още няма полити-

чески облик.
Но ще го намери.
Все още няма полити-

чески водачи.
Но ще ги излъчи. И

няма да са нито Мая,
нито Слави, нито Дубай-
ският беглец.
Протестът все още не е

заплаха за властта.
Но и този момент ще

дойде. Времето изтича.
Мантрата "няма да

подадем оставка" е най-
глупавото нещо, което
идва от ГЕРБ.
Високомерието ще роди

онази енергия, което
може да помете цялата
политическа система.
Гражданската енергия,
колкото и разнородна да
е, набира мощ и улицата
може да ни повлече към
дъното.
ГЕРБ направиха прека-

лено много грешки. Не
чуха тътена, който
идваше отдолу. Имаха
цялата власт и смятаха,
че ще е вечна. Самодо-
волство, самозалъгване,
самозабравяне. Видима
Корупция, видимо Забога-
тяване. И невидими
Порочни връзки, обрасли
държавата. Безобразията
и беззаконията са във
всички сфери. Записи.
Снимки. Чекмеджета... И
циреят се пукна. Беше
ясно, че ще се случи.
Дори и от нещо дребно.
Предупреждавахме за
това. Хората си поискаха
Правовата държава.
Европа е в хватката на
нарастващ народен гняв.
В България дойде късно.
Българинът много търпи,
но писне ли му - помита
всичко.

"България, най-бедната
и корумпирана страна в
ЕС, отдавна обеща да се
справи с корупцията, но
все още не е заловила
висши служители, срещу
които има такива обвине-
ния. Публичният гняв
ескалира, след като
прокурори влязоха в
офисите на двама
президентски съветници
като част от разследване,
което много хора смятат,
че е атака срещу прези-
дента Радев - вокален
критик на правителство-
то". Това е погледът на
агенция "Ройтерс".

"Мафията сее само
смърт", цитира "Политико"
плакат от протестите.
Това е само началото.
А ГЕРБ не знаят как ще

стигнат до края.

Тоталната суша на
много места в страната
върна земеделските про-
изводители седем годи-
ни назад - до 2013 годи-
на, когато в хамбарите
бяха прибрани малко
над 4,1 млн. т пшени-
ца. Това не е изненада
за фермерите, защото в
края на май от  Нацио-
налната асоциация на
зърнопроизводителите
обявиха, че количества-
та хлебно зърно тази го-
дина ще се движат меж-
ду 4,2 и 4,3 милиона то-
на при повече от 6 ми-
лиона през миналото ля-
то. Чиновниците от Аг-
роминистерството по-
бързаха да кажат, че ня-

кона. Ние подкрепяме българския
народ в стремежа му за повишава-
не на доверието в демократичната
система и насърчаване на върховен-
ството на закона в България. Никой
не е над закона."

Вчера ЕС също фактически под-
крепи протеста, макар и с уговорка-
та, че не се меси във вътрешните
ни работи: "Ясно сме заявявали, че
мирните протести са основно пра-
во във всяка демократична страна.
Имаме ясно становище по въпроса
с върховенството на закона, заявя-
вали сме това и по повод на съби-
тията в България", каза говорите-

äúðæàâà
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Валерия ВЕЛЕВА
www.epicenter.bg

лят на комисията, който ден по-ра-
но припомни, че мониторингът над
България остава, докато няма ре-
шение на Съвета на ЕС, въпреки
че имаше изразено становище той
да падне. ç
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Ïðè íàä 4,1 ìëí. ò î÷àêâàíà æèòíà
ðåêîëòà ìîæå äà âíàñÿìå çúðíî

ма да има заплаха за
хлебния баланс на стра-
ната, но премълчават за
спада на доходите, кой-
то неминуемо ще пос-
ледва за земеделците та-
зи година. При 250 000
дка пропаднали ниви и
при добиви между 30 и
50% по-малко от мина-
логодишните. И докато
жътвата още не е прик-
лючила, качественото
българско зърно вече се
експортира през приста-
нищата заради по ви-
соките цени. Експерти
коментират, че ако екс-
портът се запази при се-
гашните темпове, нищо
чудно догодина да тър-
сим зърно отвън. < 4

Хасково. В  Историческия музей стартира програма за деца "Лято в музея". В раздела "Ретро-
фото" фотограф-художникът Янко Найденов ги запозна с лентовите фотоапарати.

Снимка
Пресфото

БТА
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Омбудсманът Диана
Ковачева изпрати препо-
ръка до вътрешния минис-
тър Младен Маринов, с
която поиска задълбоче-
но, безпристрастно и
ефективно разследване на
сигналите, в които се
твърди за неправомерно
упражнена сила от поли-
цейски служители при
задържането на протеста
в центъра на София на
двамата граждани - Евге-
ни Марчев и Димитър
Педев, съобщиха от каби-
нета на омбудсмана.

Обръщам се към Вас
по повод разпространени-
те в медиите кадри и
получена жалба до инсти-
туцията, от които е видно,
че по време на протеста
на 10.07.2020 г. в столица-
та спрямо граждани има
съмнения за неправомер-
но употребена физическа
сила от страна на органи-
те на полицията. Особено
обезпокоителни са публи-
куваните видеоматериали,
на които се вижда как

голям брой полицейски
служители упражняват
физическа сила, пише
омбудсманът. Със заповед
на Диана Ковачева от 13
юли 2020 г., понеделник, и
на база на жалбата до
институцията, обществени-
ят защитник разпореди на
екипа на Националния
превантивен механизъм
незабавна проверка в
Първо и трето СДВР и
Трето РУ - СДВР. От
особена важност е изяс-
няването на причините
двете лица да не бъдат
приведени в болнични
заведения още след
първите прегледи, при
които е констатирано
сериозно влошено здра-
вословно състояние,
подчертава омбудсманът.
Доц. Ковачева настоява
за задълбочено разслед-
ване за неправомерна
употреба на сила от
страна на органите на
полицията при задържане-
то и на двамата граждани,
да й бъде предоставена

ÂËÀÑÒÒÀ

Ïîâäèãàò 19-î îáâèíåíèå ñðåùó Áîæêîâ çà äúðæàâåí
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Îìáóäñìàíúò èñêà áúðçî ðàçñëåäâàíå
íà ïîëèöåéñêîòî  íàñèëèå

нените от прокуратурата записи
на разговори на обвиняемия биз-
несмен Васил Божков с него. Ва-
сил Божков не го познавам. Кон-
тактувам с него единствено от
професионален медиен интерес.
Той може да е обвиняем, но то-
ва не е присъда. Всяка медия и
журналист има желанието да се
свърже и да чуе мнението му. Не
откривам нищо укоримо в това,
напротив, заяви още Стефанов,
цитиран от Топновини.бг.

Имал съм поне 30 срещи с
премиера Бойко Борисов, защо
прокуратурата не ги извади, по-
пита реторично журналистът и из-
рази учудване защо няма досъ-
дебно производство и срещу Бо-
рисов, по което да бъдат прило-
жени СРС. ççççç

пълна, навременна и
точна информация, вклю-
чително всички документи,
събрани в хода на про-
верката, както и запис от
камерите за видеонаблю-
дение за периода на
задържането им, намира-
щи се съответно в двете
районни управления на
МВР.

Доц. Диана Ковачева
обръща внимание, че
конституционната роля на
омбудсмана като правоза-
щитник е "да очертае пред
органите на властта
конституционните и меж-
дународноправни гаран-
ции за спазването на
правата на човека, както
и правозащитните стан-
дарти, установени в
практиката на Европейс-
кия съд за правата на
човека в Страсбург.

Омбудсманът подчерта-
ва, че съгласно европейс-
ките и международните
стандарти и българското
законодателство е необхо-
димо да се изследва дали

Специализираната прокурату-
ра отдели материали от досъдеб-
ното производство, водено сре-
щу обвиняемия Васил Божков и
други лица, за участие в органи-
зирана престъпна група и други
престъпления, съобщи Епицен-
тър.бг. На базата на отделените
материали е образувано ново до-
съдебно производство за прес-
тъпление по глава Първа от На-
казателния кодекс, за което се
предвижда наказание лишаване
от свобода от десет до двадесет
години, доживотен затвор или до-
животен затвор без замяна. В но-
вото досъдебно производство се
касае за държавен преврат и
престъпление срещу Република-
та. По-рано през деня прокура-
турата разпространи аудио запи-

Ñïîðåä çàêîíîäàòåëñòâîòî å íåîáõîäèìî äà ñå
èçñëåäâà ïðîïîðöèîíàëíîñòòà ïðè èçïîëçâàíåòî
íà ôèçè÷åñêà ñèëà îò îðãàíèòå íà ðåäà

си на обвиняемия Божков как се
уговаря за протестите с журна-
лист и политик и цели дестаби-
лизация на държавата. Във връз-
ка с представените от прокура-
турата записи на разговори, ко-
ито участва наш коалиционен
партньор Александър Паунов, той
не е член на БСП. Той е генера-
лен секретар на друга партия -
Комунистическата партия, която
е в коалицията "БСП за Бълга-
рия", обясни по-късно през деня
лидерът на БСП Корнелия Нино-
ва. Разговорът на Александър Па-
унов не ангажира по никакъв на-
чин нито партията БСП, нито ПГ
на "БСП за България". Никой ня-
ма право да употребява БСП за
свои лични или корпоративни ин-
тереси, уточни тя пред Епицен-

тър.бг. Разбира се, че си спом-
ням тези разговори, откривате ли
в тях нещо укоримо, каза пред
БНР пък журналистът Огнян Сте-
фанов във връзка с разпростра-

Íàêðàòêî

:

Шефът на отдела за
киберпрестъпления в
ГДБОП е подал оставка
Началникът на отдел
"Компютърни престъпле-
ния" в ГДБОП комисар
Явор Колев е подал
оставка, научи БНР. Към
момента няма яснота за
причините, поради които
той е решил да се оттегли
от поста. Комисар Явор
Колев е един от най-
добрите специалисти у нас
в борбата с киберпрестъп-
ността. Той създаде и
отдела в ГДБОП, който
работеше срещу измамите
в интернет.

Отложиха делото срещу
обвиняеми за смъртта
на Милен Цветков
Болен адвокат отложи
мярката на задържания за
смъртта на журналиста
Милен Цветков, съобщи
БТВ. Софийският апелати-
вен съд трябваше да реши
дали да остави в ареста
Кристиан Николов, обви-
нен в умишлено причиня-
ване на смърт. Миналата
седмица 22-годишният
младеж не се яви в
съдебната зала. Разслед-
ването е към края, но
липсват ключови експер-
тизи. Включително тази,
която ще покаже състоя-
нието, в което е бил
Кристиан по време на
катастрофата и може ли
адекватно да участва в
наказателния процес и да
носи наказателна отго-
ворност, коментира
Топновини.бг.

Глоба за нарушителя,
ограничил достъпа
до морските плажове
"Русалка"
Глобяват търговското
дружество, което е
ограничило достъпа до
морски плажове "Русалка
- бейби плаж", "Русалка -
централен" и "Русалка -
каяк". Това стана, след
като Върховната админис-
тративна прокуратура
(ВАП) се самосезира по
информация в медиите за
ограничаване на достъпа
до морски плажове. Това
съобщиха от пресцентъра
на държавното обвинение.
В хода на работата по
преписката ВАП сезира
министъра на туризма с
оглед правомощията му за
извършване на проверки
и налагане на санкции
при нарушения на Закона
за устройство на Черно-
морското крайбрежие. На
13.07.2020 г. ВАП е
уведомена от Ангелкова,
че това е нарушение, с
което се ограничава
правото на гражданите на
свободен и безплатен
достъп до морските
плажове. На нарушителя
- търговско дружество, е
наложена и имуществена
санкция в размер на
5000 лв.

е налице пропорционал-
ност при използването на
физическа сила и помощни
средства от правоохрани-
телните органи. Съгласно
този принцип употребената
сила следва да е строго
съответстваща на постига-
нето на законната цел.ççççç

ÌÎÍ ïðåäëàãà îíëàéí êàíäèäàòñòâàíå íà áúëãàðè
îò ÷óæáèíà â äúðæàâíèòå íè óíèâåðñèòåòè

Платформа, предоставяща въз-
можност за онлайн кандидатства-
не в български държавни универ-
ситети, разработи Министерството

на образованието и науката. Тя
ще е полезна за българи от чуж-
бина и граждани на Северна Ма-
кедония, които желаят да продъл-
жат обучението си в нашата стра-
на, съобщиха от МОН. Заради пан-
демията от COVID-19 тази година
няма да се провежда традицион-
ният изпит - тест по български
език, литература и история на Бъл-
гария, с който се кандидатства по
постановленията за образовател-

на дейност сред българите в чуж-
бина и за граждани на Северна
Македония. За улеснение на кан-
дидат-студентите в платформата
са разработени регистрационна
форма, форма за вход в систе-
мата и електронен формуляр с же-
ланията на кандидата. Тази годи-
на класирането ще се извършва
въз основа на средния успех и
оценките по балообразуващите
предмети от дипломата за завър-

шено средно образование. Втори
модул от платформата съдържа
информация за всички български
държавни висши училища и ще е
полезен за младите хора да се
запознаят с възможностите за
обучение у нас. Платформата е
публикувана на интернет страни-
цата на МОН в рубриката "За бъл-
гарите зад граница", Кампания
2020/2021 г." студенти платфор-
ма МОН.ççççç
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Лидерът на БСП Корне-
лия Нинова гони депутата
от ПГ на "БСП за Бълга-
рия" и генерален секретар
на Комунистическата
партия Александър Паунов
от парламентарната група
и от лявата коалиция. Той
обаче остава в парламен-
та като независим депутат.

Това стана ясно на
извънреден брифинг на
Нинова на "Позитано" 20
вчера.

Александър Паунов
напуска ПГ на "БСП за
България", той не е член на
БСП и разговорът му с
Божков не ни ангажира,
каза Нинова пред медиите.

Никой няма право да
използва партията за
корпоративни интереси,
подчерта Нинова. Що се
отнася до коалицията

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Àëåêñàíäúð Ïàóíîâ å
èçêëþ÷åí îò ÏÃ íà "ÁÑÏ çà Áúëãàðèÿ"
” Íèêîé íÿìà ïðàâî äà èçïîëçâà ïàðòèÿòà
çà êîðïîðàòèâíè èíòåðåñè, çàÿâè ëèäåðêàòà
íà ñîöèàëèñòèòå ïî ïîâîä ðàçïðîñòðàíåíè îò
äúðæàâíîòî îáâèíåíèå çàïèñè
” Âîò íà íåäîâåðèå ùå èìà, èñêàìå
îñòàâêèòå íà ïðàâèòåëñòâîòî è íà ãëàâíèÿ
ïðîêóðîð, ïîòâúðäèõà îò ëåâèöàòà

"БСП за България", Нино-
ва припомни, че тя е неин
председател, но не може
да взима еднолични
решения. Затова оконча-
телно въпросът дали
Паунов и неговата Кому-
нистическа партия на
България ще останат
членове на лявата коали-
ция ще вземе коалицион-
ният съвет.

"Във връзка с предста-
вените днес (вчера - бел.
ред.) от прокуратурата в
записи на разговори,
които участва нашият
коалиционен партньор
Александър Паунов, той
не е член на БСП. Той е
председател на друга
партия, която е в коалици-
ята "БСП за България".
Разговорът на Александър
Паунов не ангажира по

никакъв начин нито партия-
та БСП, нито ПГ на "БСП за
България". Никой няма
право да употребява БСП
за свои лични или корпора-
тивни интереси. Ръководст-
вото се събрахме, разгова-
ряхме с Александър Паунов,
той потвърди разговора.
Още днес подава заявление
за напускане на ПГ на "БСП
за България", бяха точните
думи на Нинова, цитирани
от "Фокус".

Случилото се днес е
опит да се дискредитират
протестите, подчерта тя.

В отговор на въпрос,
Нинова заяви, че БСП е

поискала и оставката на
правителството, и на
главния прокурор. Остав-
ката на Борисов искаме
отдавна, обърна внимание
тя. Подчерта и, че на
конференцията си в събота
Градският съвет на БСП-
София е излязъл със
специална декларация, в
която иска оставката на
главния прокурор. БСП-
София е част от БСП, каза
тя пред медиите в отговор
на въпрос каква е партий-
ната позиция.

Случилото се днес не
променя намеренията на
БСП да внесе утре вот на
недоверие към кабинета,
бе категорична Нинова.

 Лидерът на БСП реаги-
ра светкавично, след като
по-рано през деня проку-
ратурата публикува чат на
Паунов с бизнесмена
Васил Божков.

Комунистическата
партия на България, огла-
вявана от Паунов, е част
от лявата коалиция, воде-
на от БСП, от повече от
двадесет години. Паунов е
бил депутат в 39-то, 40-ото,
42-рто и сегашното 44-то
народно събрание.ç

:

Събития
” 1099 г. - По време на
Първия кръстоносен поход
приключва обсадата на
Йерусалим, при която
кръстоносците успяват да
проникнат в града.
” 1240 г. - Състои се
битката при Нева, в която
новгородската армия, водена
от Александър Невски, нанася
тежко поражение на шведски-
те сили.
” 1669 г. - Регистрирано е
най-голямото изригване на
вулкана Етна.
” 1966 г. - Подписва се
Българо-съветска спогодба за
изграждане на атомна
електрическа централа в
Народна република България.
” 2004 г. - Христо Стоичков
е назначен за треньор на
националния отбор по футбол
на България.
Родени
” 1606 г. - Рембранд ван
Рейн, холандски художник
” 1848 г. - Вилфредо
Парето, икономист и социолог
” 1854 г. - Васил Радосла-
вов, министър-председател на
България
” 1919 г. - Айрис Мърдок,
британска писателка
” 1923 г. - Бинка Желязко-
ва, български режисьор
” 1966 г. - Петър Михтарски,
български футболист
” 1970 г. - Юлиан Вергов,
български актьор
” 1973 г. - Иван Бърнев,
български актьор
Починали
” 1904 г. - Антон Чехов,
руски писатели
” 1982 г. - Карло Луканов,
български политик
” 1997 г. - Джани Версаче,
италиански моден дизайнер
” 2002 г. - Любомир Далчев,
български художник и
скулптор
” 2011 г. - Владимир Голев,
български писател и поет

Íà òîçè äåí

От стр.1

За тях краят е краят на ман-
дата.

Девет месеца!
Невъзможно!
Няма да издържат.
Но нямат и план как да дей-

стват.
Нямат визия за икономичес-

ката и социална криза, която ще
ни връхлети.

На ръба сме и на здравна
катастрофа.

Лошо са предсрочните из-
бори.

Невъзможно е да се чакат
редовните.

Ситуацията е патова.
Управляващите са в задъне-

на улица.
Уравнението няма решение.
ГЕРБ вече не са безалтер-

нативни.
Но и алтернативата не е ясна.
Големият въпрос е кой ще

овладее протеста и кой как ще
го използва. Горчивият спомен
от миналото е жив.

Всички политически партии са
проядени от междуличностни кон-
фликти, вътрешни раздори и пар-
тизански боричкания.

Кой ще оглави промяната? На
кого ще повярват?

Намираме се в истинска по-
литическа блокада.

И виновните за нея са ГЕРБ.
Заради политическата им слепо-
та. Вече никой не се интересува
от магистрали, потоци и еврофон-
дове. Те са източник на Голямата
кражба. И Джипката вече няма
да сработи.

Публичните институции са из-
празнени от съдържание.

"Мутра" и "Мафия" са двете
ужасни думички, които се прев-
ръщат във визитната картичка на
държавата. Изричат я не само про-
тестиращите, но и най-висшите
овластени. Това означава, че ни-
кой не вярва в Правосъдието,

Възмездието и Върховенството на
закона.

Държавата наистина е сруте-
на.

Борисов и говорителите на
ГЕРБ излъчват страх.

Объркани. Изтощени от много
време с много власт.

Публичните институции са из-
празнени от съдържание.

Борисов решаваше всичко.
Сам.

И сега пак сам трябва да ре-
ши. Да действа. Или да чака... При-
тиснат между категоричността на
структурите на ГЕРБ да не подава
оставка и невъзможността да ов-
ладее София.

За първи път ГЕРБ са в полити-
ческа самота. Никой не им вярва.

Борисов можеше да се измък-
не. Преди девет месеца. Тогава
имаше път назад със запазено дос-
тойнство.

Сега се самосрутва. Няма да
му помогнат нито докараните с
автобуси от провинцията нещас-
тни държавни служители да ми-
тингуват в негова подкрепа, нито
тези, които са около него. За-
щото те мислят не за него, а за
собственото си оцеляване. Да-
ват му грешни съвети, след ко-
ито той взима често объркани
решения. И сякаш се изпълва
прокобата на Волен Сидеров от
2018 година: "Няма кой да сва-
ли от власт ГЕРБ, ако те не си
го направят сами".

Главният прокурор Иван Ге-
шев бе избран за разчистване
на авгиевите обори на българ-
ската олигархия. Но незнайно
защо влезе на политическия те-
рен и върна Радев в играта. Пре-
зидентът беше загубил инерция
по време на коронакарантина-
та, грешните ходове на властта

Ñ÷óïåíàòà äúðæàâà

Ïî èñêàíå íà ÁÑÏ Êîíñòèòóöèîííèÿò ñúä ïðåìàõíà
òðè òåêñòà îò Çàêîíà çà ñîöèàëíèòå óñëóãè

Конституционният съд обяви, че
три разпоредби на Закона за со-
циалните услуги влизат в проти-
воречие с основния закон на стра-
ната. Като аргумент съдиите по-
сочват, че въпросните текстове "да-
ват широки права на доставчици-
те да посещават и да получават
лична информация за обслужва-
ните лица и ограничават правата
на родителите в случаите на пол-

зване на социални услуги от не-
пълнолетни лица".

Законът беше приет от пар-
ламента през март 2019 г., но вле-
зе в сила чак от юли 2020 г. за-
ради протести на родителски ор-
ганизации, предизвикани от слу-
хове, че държавата ще отнема де-
ца. Жалбата в КС беше внесена
от БСП. Социалистите обявиха, че
стъпват върху мотивите на граж-

данските сдружения, недоволства-
щи от закона. Първият текст, който
ще отпадне от закона, засяга въз-
можността доставчиците на соци-
ални услуги да събират информа-
ция от всевъзможни източници за
лицето, на което изготвят индиви-
дуален план за подкрепа - от дър-
жавни органи, общината, личния ле-
кар, семейството и близките, ле-
чебни заведения, образователни ин-

ституции и др. Съдът отхвърля и раз-
поредбата, която забранява на дос-
тавчика да откаже подкрепа на де-
те, което го е потърсило. Премахва
се и правомощието на служители-
те на Агенцията за качеството на
социалните услуги, когато изпълня-
ват контролните си функции, да по-
сещават домовете на лицата, полу-
чаващи такива услуги, и да им ис-
кат пряко информация.ç

го качиха на пиедестал. И дадо-
ха нов импулс на битката пре-
зидент-премиер. Балансите са
променени. Реваншизмът изли-
за на преден план.

Безумната акция на НСО на
плажа край Росенец беше по-
литическият трамплин за Хрис-
то Иванов. Пътят му към парла-
мента вече е открит. Десните си
намериха вожд.

А Борисов още един враг.
Всички изходи от тази ситу-

ация са лоши: правителството
да изкара мандата си; радикал-
ни промени в правителството;
ново правителство в този пар-
ламент; служебно правителство
и избори.

Безпокоя се, че решението
ще го вземат не политиците. Ве-
че са неспособни. Прегазиха
Конституцията. Езикът на омра-
зата и омаскаряването на инс-
титуциите ги делегитимира.

Ще го вземе улицата.
И никой не може да предви-

ди накъде ще ни заведе.
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Ñóøàòà âúðíà çåìåäåëöèòå
ñåäåì ãîäèíè íàçàä
Ïðè íàä 4,1 ìëí. òîíà
î÷àêâàíà æèòíà ðåêîëòà
ìîæå ñêîðî äà âíàñÿìå çúðíî

Ñóøàòà âúðíà çåìåäåëöèòå
ñåäåì ãîäèíè íàçàä

Спиралата по отноше-
ние на зърнената реколта
тази година се завъртя и
върна земеделските про-
изводители седем години
назад - до 2013 година,
когато в хамбарите бяха
прибрани малко над 4,1
милиона тона пшеница.
Това разбира се, не изне-
нада земеделците, защото
и в края на май, когато се
проведе консултативният
съвет по зърното, прогно-
зите им бяха най-близо до
реалните количества,
получени преди края на
жътвата. Тогава председа-
телят на Националната
асоциация на зърнопроиз-
водителите Костадин
Костадинов обяви, че
количествата хлебно
зърно тази година ще се
движат между 4,2 и 4,3
милиона тона. Това по
никакъв начин не е запла-
ха за хлебния баланс на
страната, както постоянно
повтарят чиновниците от

Mинистерството на земе-
делието. Те обаче упорито
премълчават реалния
проблем със спада на
доходите, който неминуе-
мо ще последва за земе-
делците тази година.

Защото от засетите
над 11 милиона декара с
пшеница над 200 хиляди
са изцяло пропаднали
след сухата зима. По
данни на Агроминистерст-
вото към края на май 100
процента унищожените
ниви с всички зърнени
култури са 250 хил. дка,
но тук не влиза огромни-
ят процент от посевите,
където от декар стопани-
те са получили между 30
и 50 на сто от миналого-
дишните добиви. А при
тези резултати доходите
на немалка част от стопа-
ните в Добричко, Бургас-
ко, Ямболско, Силистрен-
ско, част от Русенско,
Сливенско,  Хасковско и
Врачанско ще бъдат под

чертата. Колкото до
алтернативните пролетни
култури, които биха покри-
ли част от тези загуби, на
този етап никой не може
да прогнозира как ще
приключи годината за тях.

Миналата седмица
министерството на земе-
делието обяви, че към
втори юли са ожънати 1
710 607 т пшеница, като
добивите са с 39% под
миналогодишните.  Няма
данни за остатъчните
количества зърно от стара
реколта. Но ако експортът
се запази на сегашните

темпове, нищо чудно
догодина да търсим зърно
отвън, въпреки че нямаме
намерение да нагнетяваме
излишна паника.

Защото онзи рекорден
износ, който крепеше
положителния търговски
баланс при селскосто-
панските стоки, по ника-
къв начин няма да про-
дължи тази и следващата
година. Годишно през
последните години стра-
ната ни търгуваше между
2 и 3 млн. т пшеница, се
казва в коментар на
Синор.БГ.ç

Проект за изменения и до-
пълнения на Закона за вете-
ринарномедицинската дейност
налага всички животни от жи-
вотновъдни обекти, да бъдат
включени в сборните стада, чи-
ито маршрут в населените мес-
та се определя от кмета или
кметския наместник. Мотивът
за това законово изменение е,
че към момента има животни,
които не са включени в сбор-
ните стада и се движат по дру-
ги маршрути, замърсявайки ур-
банизираните територии. За-
конопроектът е внесен в пар-
ламента от група депутати и е
качен на страницата на Народ-
ното събрание. Цитираната про-
мяна е в чл. 133, ал. 2, т. 8.

Документът предвижда док-
ладите на независимите оце-
нители, на база на които се
изплащат обезщетения на жи-
вотновъди при възникване на
заразно огнище, да могат да
бъдат връщани за цялостно или
частично преработване, заед-
но с указания. В случай, че оце-
нителят откаже да преработи
доклада си според указанията,
той ще бъде заменен с друг, а
освен това няма да получи обе-
щаното възнаграждение. Това
е записано в нов член 144а.

С друга промяна  се об-
лекчава редът за повторно на-
селване на животни в зона на
заразно огнище. За животно-
въдните обекти, които не са до-
пуснали зараза заради взети
мерки за биосигурност, няма
да се отнася процедурата, ко-
ято се изисква при повторно
заселване - писмено разреше-
ние от областния директор към
БАБХ, съгласувано с изпълни-
телния директор на агенцията
и с директора на Центъра за
оценка на риска по хранител-
ната верига.

В чл. 145, който гласи:
"Обезщетението за инвентар,
чиято обща пазарна стойност
към момента на унищожаване-
то е над 500 лв., се заплаща
след определянето и от неза-
висим оценител, а под тази
стойност - по пазарни цени",
като 500-те лева са промене-
ни на 1000 лв. Изменението е
мотивирано с констатацията, че
много често възнаграждение-
то на независимия оценител се
доближава до общата сума за
инвентара, който следва да бъ-
де унищожен.ç

Êìåòîâå ùå
îïðåäåëÿò êúäå äà
ñå äâèæàò ñòàäàòà
ñ æèâîòíè

Почти във всички осем доб-
руджански общини земеделските
стопани приключват с жътвата на
оскъдната реколта от житни кул-
тури. При ечемика вече са приб-
рани над 92 % от засетите през
есента площи при среден добив

Æúòâàòà â Äîáðóäæà ïðèêëþ÷âà ñ
îñêúäíà ðåêîëòà îò æèòíè êóëòóðè

хил.дка, сочи информация на ОД
"Земеделие" в Добрич.  Средният
добив до момента в Добричка об-
ласт възлиза на 167 кг/дка - не-
колкократно по-малко в сравне-
ние с предходни години. Заради
неблагоприятните климатични ус-
ловия и жестокото засушаване
близо 33 000 дка с пшеница са
пропаднали на 100 %. Само в об-
щина Добрич жътвата изцяло е
приключила, в останалите седем
общини все още има площи за
жънене.ç

от 305 кг/дка. Пропадналите пло-
щи с тази култура възлизат на 177
дка, сочат данните на областната
земеделска дирекция.

През настоящата стопанска го-
дина се запази тенденцията за
постепенно намаляване на пло-

щите с ечемик в Добруджа. Годи-
на по-рано посевите са били бли-
зо 20 000 дка. От тях са рекол-
тирани общо 10 520 тона зърно
при среден добив от 549 кг/дка,
т.е. с 244 кг повече от декар ече-
мик в сравнение с настоящите ре-
зултати.  В момента площите с
тази култура са с около 5000 дка
по-малко.  Преди 4 години с ече-
мик в Добричка област са били
засети малко над 66 000 дка.
През следващата стопанска годи-
на площите спадат повече от

През този месец се дава старт
на ежегодното самолетно засне-
мане на части от страната. За
2020 г. на заснемане - изцяло
или частично, попадат следните
области: Кюстендил, Перник, Со-
фия-град, София-област, Монта-
на, Враца, Плевен, Велико Тър-
ново, Ловеч, Габрово, Пазарджик,
Пловдив, Стара Загора, Сливен и
Ямбол. Още в средата на месец
май Министерството на земеде-
лието обяви, че обхватът на спе-
циализирания слой "Площи, до-
пустими за подпомагане" за Кам-
пания 2020 г. ще бъде обновен с
данни от актуално заснемане от
въздуха, както и с информация,
събрана при теренни проверки.
Заснемането ще се прави с два

Ñàìîëåòíîòî çàñíåìàíå
íà íèâèòå çàïî÷íà

самолета, оборудвани с цифро-
ви камери. Договорът за това е
с "Евро гео сенс 2019" ДЗЗД. Той
предвижда поетапно заснемане
на цялата страна за период от
три години - по около една трета
от страната на година.

Освен със заснемане от въз-
дух обхватът на специализирания
слой "Площи, допустими за под-
помагане" за кампания 2020 г.
ще се определи и чрез провер-
ките на място. Тази година те-
ренните проверки започнаха дос-
та по-рано от обичайното - на
18 юни. Първи бяха площите с
домати, пипер, краставици, кор-
нишони, лук, чесън, картофи.

Проверките за обвързаната
подкрепа на плодовете ще бъдат

50% както миналата година, но
зеленчуците ще бъдат проверени
на 100%, обяви по време на пар-
ламентарен контрол в края на ме-
сец юни земеделският министър
Десислава Танева.

На 9 юли пък стартираха кръс-
тосаните проверки на подадени-

те заявления за директни пла-
щания, които за Кампания 2020
са общо 102 808. Ще бъдат про-
верени 1 165 445 земеделски
парцела с обща площ 3 883 691
хектара. Те са декларирани от 62
451 кандидати по схемите и мер-
ките за площ, съобщи ДФЗ.ç
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Иван ГРАНИТСКИ
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В историята на новата българска
литература Иван Вазов е едно от
най-ярките избухвания на енергия-
та на българския дух. Жизнеността,
устойчивостта, волята и историчес-
ката издръжливост на българската
расова енергия, потискани през
столетията на варварското иго,
избликват с изключителна сила у
Вазов още в навечерието на Април-
ското въстание. Ако Добри Чинту-
лов е призивната тръба на нацио-
налното пробуждане, свиреща сбор
на всичко патриотично, честно и
безстрашно, което е готово да се
посвети на отечествената кауза; ако
Христо Ботев е първата ярка
манифестация на расовото самораз-
гръщане на българския гений
(според блестящото определение на
Гео Милев); то талантът на Иван
Вазов със сурови рембрандовски
краски пресъздава трагизма и
заедно с това възторга на епохата,
все още живото и жилаво мрачно
наследство на робските инстинкти и
в същото време - величието на
подвига, саможертвата и безстраши-
ето на пробуждащия се български
народностен дух.

Още в първите три сбирки на
Вазов - "Пряпорец и гусла" (1876),
"Тъгите на България" (1877) и
"Избавление" (1879) - се усеща
систематичният и подчертан
стремеж на Вазов да проникне в
движещите тенденции на история-
та, да анализира основните харак-
теристики на епохата, да долови
духа на времето. Поетът се интере-
сува от времето и неговите транс-
формации у човека. Вълнува го
въпросът за човека и неговото
движение през и във времето.
Изкушава го темата за историята
като действаща реалност, събития-
та като сляп фатум, но и като
разсъждаващ личен избор на
индивида и народа. В такъв аспект
Вазов сякаш постоянно си задава
въпроса: неотвратима ли е истори-
ческата трагична детерминация на
българската национална съдба?

Поетът е постоянно разкъсван
между пантеистичния полет на
своя дух и парвенюшката действи-
телност, в която е потопен. Вазов
се чувства особено омерзен в края
на 1876 година, когато наблюдава
в Букурещ стихията на еснафското
самодоволство, в което тънат
някои българи, докато техните
братя страдат под чуждия ярем.
Впрочем всеки път, когато Вазов е
в чужбина, той разбира с трагична
острота драмата на българските
политически емигранти. Тя е
скръбна, страшна, но и величава.
Те не само загиват за свободата
на Отечеството, но и с десетилетия
и векове изпреварват съзнанието
на обикновения българин. Можем
дори да говорим, че галванизират

Èâàí Âàçîâ - äðóãîòî
èìå íà Îòå÷åñòâîòî!
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Навършиха се 170 години от рождението на Патриарха на българската литература

това съзнание с героични истори-
чески спомени и видения за
блестящо бъдеще.

От друга страна, огромно
напрежение възниква между
високата моралистична строгост
на Вазовите принципи и пълното
отсъствие на каквато и да е нравс-
твеност и морал в конкретиката на
историческите събития. Затова
моралистът, художникът (а у него
те са в пълна хармония - и тук се
налага естественият паралел с
големи световни писатели като
Юго, Гьоте) Вазов винаги търси
упование в историческите примери
на величие и храброст или сред
природната хармония. При него те
се взаимопроникват и взаимообус-
лавят. Природата е съвършена,
прекрасна, а човекът е несъвър-
шен, често грозен и зъл. И само
там, където има саможертва в
името на националната свобода,
има и хармония с природното
величие според Вазов. Художникът
моралист Вазов не приема безн-
равствените принципи на века. Не
само в Букурещ той усеща духа на
разтлението сред българската
емиграция, гордото му сърце се
чувства притеснено и в Берковица,
и в Пловдив, където живее след
Освобождението.

Да бягам веч оттука, печални ми са дните.
Челото ми увяхна от скърби ядовити,

от мъки, теготи.
Ей, всичко ми се види и пусто, и омразно,
от светло вдъхновенье сърцето ми е празно,

от пламенни мечти.

Отде да черпя сила и ново, живо чувство,
наоколо е подлост, присторки и изкуство,

и яростен разврат.

Сърцата тук са пусти, лицата тук се пишат,
лицата носят маски, цветята не миришат,

цветята са от плат.

Ще бягам вече ази от тоя град коварен,
де взора ми не види ни изток лъчезарен,

ни горски върхове;
де страстите върлуват и егоизми диви
и де те окръжават приятели фалшиви

и подли врагове.

("Полет")("Полет")("Полет")("Полет")("Полет")
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През букурещкия период поезия-
та на Вазов е обладана от особен
патос - ярки революционни и
остросоциални нотки изпъстрят
почти всички негови стихотворения,
и което е по-важно - още тогава
личи, че Вазов има ясното усещане
за своята мисия и за мисията на
поета въобще. Според него поетът
трябва да озонира, да катализира
духовното развитие на нацията, да
й помага да се самоидентифицира,
да бъде духовен учител, водач,
предтеча. И паралелно с одическите
тонове, с които възвеличава героите
на националноосвободителната
борба, Вазов се впуска в остра и
безпощадна полемика и с разврати-
телите на народа, с онези, които
превръщат философията на прекло-
нената главичка не само в стил и
начин на живот, но и в някакъв
еталон.

Тук отново се налага паралел с
поети като Ботев или Яворов. И
при тях откриваме същия принцип
на контрастно, антитезисно лири-
ческо изображение. Възвишено -
мерзко, героично - страхливо,
благородно - низко, красиво -

грозно. Полемизирайки чрез пое-
тичната си сатира, Вазов осмива
не само исторически реални урод-
ливи персонажи от своето време,
но и тенденции, начин на мислене,
манталитет, светоглед. И ние днес
виждаме, че толкова години след
написването на тези стихотворения
те не само не губят своята актуал-
ност, но звучат и по-свежо.

Искаш ли да нямаш в нази
завистници и врази?
Мир желаеш ли? Тогази
бъди малък и пълзи.

Бъди низък, бъди сложен,
бъди като други сляп,
като червяка нищожен
и като мухата слаб.

Завистта не ще те види
и пред нейната злина
твойта слабост ще ти биде
най-добрата здравина.

("Към поета")("Към поета")("Към поета")("Към поета")("Към поета")

От Христо Ботев започва
опоетизирането на героичното и
блестящото му художествено пре-
въплъщение в новата българска
литература. При Добри Чинтулов,
Георги Раковски, Любен Караве-
лов, Райко Жинзифов, Никола
Козлев, Григор Пърличев открива-
ме поставянето на темата често
пъти декларативно-публицистично,
макар и с известна умилителна
патриотична приповдигнатост, но
не и адекватна като блясък и
проникновение художествена
интерпретация. Но именно Иван
Вазов е първият български писа-
тел, който с такава страст, последо-
вателност и художествена плътност

Семейството на поета
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постоянно търси образа на героич-
ното в българската история. Още
първата му лирическа сбирка
"Пряпорец и гусла" доказва, че
Вазов знае, или по-скоро усеща, че
без ярки примери на национален
героизъм, без икони не се създава
или още по-малко възкресява
държава и че такъв народ трудно
може да разчита на бъдеще. Мла-
дият поет сякаш усеща благородно-
то възвиране на собствената си
кръв, когато открива примери на
възраждащите се национално
достойнство и гордост.

Всъщност първите три книги
на Вазов отразяват три фази в
разгръщането на пробуждащото
се национално чувство, три акта
от драмата на възкресението,
Рождеството на Отечеството. С
тържествени, възторжени, литав-
рени слова се обръща поетът към
своя народ. Стихът е наелектри-
зиран от патос, сякаш величест-
вени видения от миналото придо-
биват плът, природата оживява,
за да облъчи в безстрашие и
доблест героя и да го озари със
своята хармонична енергия.
Както е в стихотворението "Боят
при Гредетин":

На 16 септември 1876 в Сърбия

Гордей се, мой народе мрачни,
сълзите си отрий сега:
имал си синове юначни.
Гърми, о, Стара планина!

Марицо! Янтро! Вий, потоци,
менете в песен ваший стон!
Да пеят птички, водоскоци,
да пее целий небосклон!

За пръв път бистрата Морава
съзира горд, юнашки бой
и българинът там със слава
се бий и пада кат герой!

Той там яви, че за свобода
да умре винаги е пръв?-
и тъй позора от народа
уми го с буйната си кръв!

Иконизирането на национал-
ноосвободителната борба, опое-
тизирането подвига на нейните
главни поборници пронизва
лирическото изображение на
първите три сбирки на Вазов.
Поетът се интересува от могъщия
нравствен пример на Ботев,
Хаджи Димитър, Волов, Каблеш-
ков, Бенковски, Левски и от
другите националреволюционери
далеч преди да се е зародила у
него идеята за "Епопея на забра-
вените". Главният въпрос, който
го измъчва, е: напразни ли бяха
тези безценни жертви? Показа-
телно е, че когато говори за
саможертвата, подвига, храброст-
та, доблестта на героите, Вазов
винаги търси подкрепа в българ-
ската природа. Можем да гово-
рим за своеобразно поетическо
персонализиране, очовечаване на
природата - и тя страда, вълнува
се, гневи и радва, помага на
въстаналия народ. Впрочем това
е особеност, характерна за цялото
творчество на Вазов. Велика и
сурова природа подкрепя жертва-
та на героя, тя влива у него
своите сили и мощ. Затова и
голяма част от стихотворенията в
"Тъгите на България" са в оди-
ческо-епически стил. Волов и
неговите другари са чутовни
личности - смели, храбри и
самоотвержени, а тираните са
скотове, злодеи и диваци.

ВОЛОВВОЛОВВОЛОВВОЛОВВОЛОВ

Бухти пенлива Янтра, из брегове изскача,
издига, сваля, пляска тя мътни си вълни
и камъни търкаля, и дъбове отвлача,
широка и сърдита реве и се пени.
Преследвани упорно със вик,

угрози страшни
от орда побесняла, от варварин жесток,
троицата другари ранени, гладни, прашни
пристигат премалели при буйния поток.

И гледат безнадеждно, и с потъмнели о̀чи
потерята, че иде кат вихър, с яд и с гнев,
и Янтрата отпреде като се лей, клокочи...
И видят нейна буйност, и слушат

нейний рев!

("Бунтът")("Бунтът")("Бунтът")("Бунтът")("Бунтът")
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Вазов е от българските поети,
които поставят началото на
темата за изгнаниците в новата
българска литература. Тази тема
минава като огнена нишка през
българската литература от Осво-
бождението насам. За Вазов,
докато има български изгнаници,

Носете им нашта жалост,
нашта любов и тъга:
ний живяхме тук нахалос
и нахалос мрем сега.

("Изгнаниците")("Изгнаниците")("Изгнаниците")("Изгнаниците")("Изгнаниците")

И веднага си спомняме как
малко по-късно трагичната тема за
изгнаниците, за заточениците е
блестящо продължена и интерпрети-
рана от Яворов в неговото стихот-
ворение "Заточеници".

Още в "Тъгите на България"
Вазов се докосва до страшния и
драматичен въпрос за българската
национална съдба. Поетът се опит-
ва да разбере трагиката на тази
съдба, да покаже събирателния об-
раз на изтерзания през 500 години
варварско иго народ. Този народ е в
полет горд и неустрашим, но безчо-
вечна Европа гледа само практичес-
ките си геополитически интереси.
Нея не я трогват мъките на стене-
щите под игото славянски народи, а
още по-малко на българския.

Разсъждавайки върху неотменно-
то присъствие на скръбта, на

Може би не е излишно да
направим паралел между възрож-
денския патос на Добри Чинтулов,
експлозията на възкръсващите
национално достойнство и гордост у
Ботев и Вазовата поетическа защи-
та на достойнствата на българския
народ, благородната му яростна
полемика срещу всички онези, които
подценяват българите и не виждат
тяхното историческо бъдеще. Ако
при Чинтулов имаме опит за
поетично възкресяване на легендар-
ната стара слава на България, ако
при Ботев виждаме метафоризира-
нето на подвига на героя, при
Вазов за първи път родната поезия
получава събирателния образ на
величието на българския народ.
Няма друг български поет, при
когото да открием такова дълбоко
опоетизиране и толкова фино
пластично извайване образа на
Отечеството. Затова и Вазов е тъй
рязък и полемично възпламеним,
когато спори с фалшивия морал на
Европа. Затова той отхвърля
безнравствените принципи, които
движат великите сили в тяхната
политика към българския въпрос:

горестта, на мъката в разгръщането
на българската национална съдба,
Вазов се доближава до някои от
Ботевите лирически внушения.
Стихотворения като "На лирата
ми", "Сабята на Абдул Керим
паша", "Т. Каблешкову", "Подъл ли
е българския народ?" са ярка
илюстрация в това отношение.

Най-високи тонове обаче поетът
постига в изключителното по
своята мощ на вдъхновението
стихотворение "Векът". Вазов не
само рисува бездушието на офици-
ална Европа към страданието на
българите, но повдига и фундамен-
талния въпрос за морала на века,
за това нравствени ли са принци-
пите, които движат историята на
човечеството:

Млъкнете вие, бедни фалители на века,
във който назовахте свободен человека;
млъкнете с вашта правда, свобода и

прогрес,
безумия, с които глушихте ни до днес!
Със нас се не ругайте! От срам

се зачервете.
Защо тоз век нищожен велик го вий

зовете?
Дали, че в него няма ни робство,

ни разврат?
Дали, че ни обсипва със мир и благодат?
Или... че днес изново епохата настана,
която бе видяла Атила, Тамерлана?

("Векът")("Векът")("Векът")("Векът")("Векът")

Какъв е тоз век страшен? Какви са тез
години,

в кои дела такива се вършат пред очи ни?
В кои тиранът волно играй с огън и с меч
и цял народ се треби чрез най-ужасен сеч?
Каква е таз Европа, с човещина прочута,
и зрителка спокойна на таз картина люта,
коя не ще да викне със глас неустрашим:
Махнете се, диваци! Не щем да ви търпим!
Но не!... Това не бива! В това се тя

не меси,
че то не иде никак на нейни интереси

и тя желай да пази тоз стар и гнилий трон,
кой сявга е смущавал възточний небосклон.
За нея робът твар е по-долна и от скота,
когото пазят, милват, че той влече хамота;
че мрем или живеем - за нея сѐ едно,
като че част не правим от нейното тело!

И нашта борба люта със този род на злото,
петно на нашто време и срам

на обществото,
в Европа не повдига ни скръб, ни жал,

ни гнев -
ах, ний сме гладьатори, които й правят кеф!

("Векът")("Векът")("Векът")("Векът")("Векът")
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Говорейки за Европа, Вазов
внася в новата българска литерату-
ра още една стратегическа тема -

изгнан е самият български дух.
Невъзможно е постигането на
национален идеал, невъзможно е
хармонизирането на народния
живот, докато и един само побор-
ник страда в чужди зандани или
заточения. Защото изгнанието
черпи, тегли, изсмуква сили, така
нужни на нацията за движението
й напред. Вазов усеща с болезне-
на острота трагедията на разпокъ-
саното Отечество. Още в навече-
рието на Освобождението и
веднага след него започват бедите
на България, чието тяло е разпо-
късано по прищявката на велики-
те сили. Болка, скръб, тъга, ярост,
гняв бликат от думите на поета,
посветени на изгнаниците:

Там в далечни пущинаци,
там под огнен небосвод
гаснат синове юнаци,
гасне младост и живот.

И кат ронят едри сълзи,
гледат тъмний Север там
и на ляствичките бързи
шъпнат им едвам, едвам:

лястовички, я фръкнете
къмто родните гори
и от нази поздравете
наште майки и сестри!

Къщата музей на Иван Вазов в София
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темата за Русия. За него тя е не
само вековна мечта, руският народ е
не само освободител, брат по кръв и
вяра, но това е народът, който най-
пряко стои и разбира проблемите
на българската национална съдба.
Тук са естествени Вазовите високи
ноти на уважение, преклонение,
любов, възторг, ликуване.

Да разгледаме две стихотворе-
ния, които илюстрират полюсната
позиция на поета към ролята на
Европа и ролята на Русия към
българската национална съдба.
Първата творба е всъщност прочу-
тата "Епитафия" за лорд Биконс-
филд:

Лорд Биконсфилд умря,
изчезна в тъмний мрак
и всичко честно се засмя
от Лондра до Батак.

Иронията на Вазов е унищожи-
телна, но при това няма злъч,
няма сарказъм, а има светло,
умиротворяващо, дори всеопроща-
ващо чувство. Има дълбинно
разбиране на историческата съдба.
А ето и стихотворението, с което
темата за Русия влиза в новата
българска литература така мощно
и вдъхновено:

Русия! Колко ни плени
туй име свято, родно, мило!
То в мрака бива нам светило,
надежда?- в нашите злини!

То спомня ни, че ний кога сме
забравени от целий свят,
любов, що никога не гасне,
за нази бди с най-сладък свят.

Русия! Таз земя велика
по шир, по брой, по сила! Тя
с небето има си прилика
и само с руската душа!

Там, там молбите ни се чуват
и в днешния печален час
сърца сè братски се вълнуват
осемдесет мильона с нас!

( "Русия ! " )( "Русия ! " )( "Русия ! " )( "Русия ! " )( "Русия ! " )

Иван Вазов има болезнено
чувство за раздробената цялост на
Отечеството. Той посвещава цял
цикъл - "Македонски сонети", на
откъснатата от българското тяло
скъпа Македония. Духът страда от
разделеността. Това обяснява в
значителна степен по-късните
зигзаги на общественото съзнание,
чувството на неудовлетвореност,
незавършеност, липсата на цялост,
навремени буйна невъздържана
решителност, друг път - апатия,
вялост, страх. Но през трагически
сълзи и смут поетът вярва, че все
пак Отечеството ще постигне своето
обединение един ден. Постоянните
антитези на чувствата, състоянията
и мислите са не само и толкова
плод на диалектическата нагласа и
мощ на Вазовия талант, но и
резултат от драматичното истори-
ческо развитие на българската
национална съдба. В "Македонски
сонети" това ярко се откроява в "Не
даваме я!", "Орфеева лира", "Пред
Беласица", "Срещу Атон" и "Черното
знаме".

Поетът често се обръща към
легендата, баладата, историческата
приказка. В представата, в реещото
се въображение, в енергията на
фантазията той облича поетически-
те образи и въплътява лирическите
си видения, както е например в
"Крали Марко и пушката", "Татун-
чо",  "Либен и планина", "Само-

дивска дружка". Тук е концентрира-
на огнената стихия на народното
творчество - от езическото ехо до
християнската митология, от
апокрифите до поддържащите
живо националното самосъзнание
легенди, песни, приказки, пове-
рия. Можем да говорим за бала-
дичност на реалистичното и
реалистичност на баладичното.
Фантастичното е омагьосана
реалност, реалността зазвучава
като магическа фантастика.

Разбира се, в "Пряпорец и
гусла", "Тъгите на България" и
"Избавление" докосването до възви-
шения лик на природата е подчине-
но на главната задача - събуждане
на националното самосъзнание и
възпламеняване на националното
достойнство. И природата участва в
припомнянето на историческото
величие на българския дух (както е
в "Новонагласената гусла", "Отмъс-
тител", "Волентиринът" и пр.).
Неслучайно някои от Вазовите
стихотворения стават веднага песни
(както впрочем е и при Чинтулов,
Ботев, Стамболов). Един от ярките
примери тук е "Радецки". Тези
стихотворения песни снемат в себе
си енергията на националното
пробуждане и звучат като народни
поеми и балади. Затова "Радецки"
не е само апотеоз на подвига на
Ботевата чета, а и един от първите
ясно осмислени поетични знаци на
възраждащите се национално
достойнство и гордост:

Тих бял Дунав се вълнува,
весело шуми

и "Радецки" гордо плува
над златни вълни.

Но кога се там съзирва
Козлодуйски бряг,

в парахода рог изсвирва,
развя се байряк.

Млади български юнаци
явяват се там,

на чела им левски знаци,
в очите им плам.

("Радецки")("Радецки")("Радецки")("Радецки")("Радецки")

Вазовият патос е патос на
расово пробуждане. Легендарното
му стихотворение песен "Де е

България?" представлява в този
аспект тържествен възпев на Оте-
чеството, прекрасна, наивна, вели-
колепна, вълнуваща мелодия на
националните струни, възторжена
ода на националната красота:

Питат ли ме де зората
ме й огряла първи път,
питат ли ме де й земята,
що най-любя на светът.

Тамо, аз щъ отговоря,
де се белий Дунав лей,
де от изток Черно море
се бунтува и светлей;

тамо, де се възвишава
горда Стара планина,
де Марица тихо шава
из Тракийска равнина,

там, де Вардар през полята
мътен лей се и шуми,
де на Рила грей главата
и при Охридски вълни.

("Де е България?")("Де е България?")("Де е България?")("Де е България?")("Де е България?")
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Глобалното послание на Вазов в
първите му три лирически сбирки е,
че само в резултат на огромни
усилия, страдания, жертви, кръв ние
се самоопределяме като народ,
изтръгваме се от небулозата на
националния мрак, от безпаметното
съществуване в условията на игото.
Много важни са предисловията на
Вазов към неговите първи книги.
Там той излага своето разбиране за
мисията и ролята на поета:

"Великата драма, която се разиграва
днес на възток, е едно събитие толкоз
извънредно, толкоз велико, щото очите
на всичкият свят са вторачени към
Балканский полуостров - театърът на тая
кървава и отчаяна борба между цивили-
зацията и варварщината, между свобода-
та и тиранията, между кръста и полуме-
сеца.

Всеки следува с внимание и с
интерес различните фази, които приима
тя; всеки народ, според интересите си,
които са преплетени в нея, или според
националните възрения, много или малко
се вълнува.

Владетелите се безпокоят за бъдеще-

то; дипломатите се потят; политиците
буйно разискуват; журналистите пишат;
капиталистите се страхуват; деспотите се
мръщят; робите въздишат или се възпла-
меняват; поетите се вдъхновяват...

И наистина, каква храна за духа
в тия събития, какъв материал за
въодушевлението, какъв простор за
фантазията!...

От една страна, гледаш много хора,
цели народи, че вдигат светият пряпорец
на свободата и проливат кръвта си на
бойните полета за своето човешко
право; от друга?- милиони беззащитни,
оковани человеци, които пъшкат в тежкия
хомот, или мъченически гинат под
неумолимият ятаган на една варварска,
на една азиатска орда, която вътре в пет
века още не е утолила бясната си
жажда за християнска кръв; гледаш
злочести жени, девойки и дечица, които
се давят в кръвта си, или се задушават в
адските пламъци; слушаш техните
отчаяни плачове и вопли, които стигат до
небесата, но които не покъртват камен-
ните души... Да, трагедия мрачна,
трагедия действителна, но която ние не
познаваме във всичкия й ужас, за която
доста се писа, много ще се пише йоще
и пак няма да се доизкаже и при
споменът на която идущите поколения
ще треперят!"

(Предисловие към(Предисловие към(Предисловие към(Предисловие към(Предисловие към
"Пряпорец и гусла")"Пряпорец и гусла")"Пряпорец и гусла")"Пряпорец и гусла")"Пряпорец и гусла")

Самият Вазов споделя пред
Иван Шишманов, че е изпитал
много силното влияние на Ботеви-
те и Стамболовите стихотворения
върху своите бунтовнически песни.

Но всичко, което поетът пише
до "Епопея на забравените", е
само подготовка за изригването на
неговия лиро-епичен талант в
истинската му дълбочина и ма-
щабност.

С "Епопея на забравените"
Вазов не само разискря пламъка
на националното самочувствие и
гордост, но и галванизира вярата
ни в историческото бъдеще на
нацията, тласка духа в други, по-
високи орбити. Нека си спомним
какво е времето, в което Вазов
пише своята "Епопея". Изминали
са само няколко години от Осво-
бождението, но величавият пример
и делото на националреволюцио-

Родната къща
на Иван Вазов
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нерите са забравени. Оцелелите
поборници в огромната си част
скитат немили-недраги, изтласка-
ни от държавното управление на
чевръста класа на парвенюта и
новобогаташи, които със зъби,
нокти и лакти се докопват до
депутатски, министерски и други
сладки места около държавната
трапеза. И в Берковица, и особено
в Пловдив Вазов с ужас забелязва,
че българското общество все
повече започва да страда от липса
на идеали. Като в някакъв кошма-
рен сън то потъва все повече в
парвенюшката стихия на битовиз-
ма и първоначалното натрупване
на капитала. Може би в един миг
самият поет започва да съжалява,
че не е сляп като своя собствен
герой дядо Йоцо, за да не вижда
кошмара на днешния ден, а да
живее само с идиличните и благо-
родни спомени от миналото.

Вазов изключително силно и
болезнено усеща тази трагична за
българското общество липса на
идеали и затова се насочва към
светлите ликове на канонизирани-
те в народната памет поборници и
националреволюционери. Рисувай-
ки образите на Паисий, Левски,
Бенковски, братя Миладинови,
Раковски, Кочо, братя Жекови,
Каблешков и т. н., поетът дава на
българското общество цел, нравст-
вен пример, историческа перспек-
тива.

"Епопея на забравените" на-
помня гигантските фрески на
Микеланджеловия "Страшен съд".
Перото на поета оживява батални
сцени - геройството и подвига,
краткотрайното опияняване от
свободата, ужаса на насилието,
отчаянието и покрусата, саможерт-
вата и почти есхатологичната
вяра във върховния смисъл на
тази жертва пред усещането за
бъдещия слънчев лъч на Освобож-
дението.

Отделните стихотворения всъщ-
ност са подчинени на строга систе-
ма. Извайвайки образите на герои-
те, Вазов постепенно изгражда
архитектониката на цялостния храм
на българската свобода. Когато
говори за Паисий, той пресъздава
жив образ на благородното безумие
(а всъщност това е висшето прозре-
ние) на националното самоосъзна-
ване. Впрочем Вазов често използва
думите лудост, безумие, безумство,
когато се опитва да претвори
неуловимия образ на величието и
геройството. Дори слепецът Колчо
от финала на романа "Под игото" е
великолепна и страшна метафора
на проглеждането. От Паисий
според Вазов започва проглеждане-
то на българския народ.

И кат някой древен библейски пророк
ил на Патмос дивий пустинника строг,
кога разкривал е въз гладката кожа
тайните на мрака и волята Божа,
той фърли очи си, разтреперан, бляд,
към хаоса тъмний, към звездния свят,
към Бялото мо̀ре, заспало дълбоко,
и вдигна тез листи, и викна високо:
"От днеска нататък българският род
история има и става народ!"

( "Паисий " )( "Паисий " )( "Паисий " )( "Паисий " )( "Паисий " )

С одата за Паисий Вазов дава
пластически израз на свръхважна-
та тема за словото и делото в
българската национална револю-
ция. Словото е енергия, то се
материализира и се превръща в
действие. Това е характерно по
принцип за Българското възражда-

не, а особено ярко проличава в
навечерието и по време на Априлс-
кото въстание. Като образи от
антична трагедия израстват Левс-
ки, Бенковски, Раковски, Каблеш-
ков, братя Миладинови. Рисувайки
трагичните последни мигове на
братя Миладинови в тъмницата,
Вазов разгръща пред нас величие-
то на духовната жертва. В стиха
сякаш прозвучава дивната песен на
легендата. Светлите личности на
братя Миладинови в слово и дело
показват българското самоосъзна-
ване на собствените род и език. А
безпримерните смелост, дързост,
храброст и самоотверженост на
братя Жекови реабилитират бъл-
гарското самочувствие след векове-
те робско търпение. Дори смъртта
на героите получава някакво
странно обаяние, тя е осветена от
несъкрушима вяра, както е при
смъртта на Кочо. Природата става
не само фон на драмата, а жив
участник. Тя съпреживява, страда,
съчувства на българската храброст.
Словото, което посяват будителите,
националреволюционерите в
жадната за познание, в стремящата
се към светлината и свободата
българска душа, се превръща в
дело.

Делото се почна и думата падна
на земя из тайно за свобода гладна.
Дух един потаен навред профърча
и всякоя възраст, пол, класа, душа
размърда, разбуди, като гора спяща,
що тихият вятър внезапно разклаща.
Някой твар незнаен смъкна се тогаз,
сърцата, стеснени, сетиха завчас,
че стават големи и тупат по-силно
от някакво чувство велико, умилно;
и рабското иго стана изеднъж
несносно и страшно. - Всякой стана мъж!
Идеята бърже поникна, порасна
и като от изток зората прекрасна
облада душите с новия си жар...
Всякой беше бодър: як, слаб, млад и стар,
богатий и бедний под покрива сламен -
всичките горяха от същия пламен
и бързаха нещо да направят там.
От толкоз търпенье усетиха срам.

("Каблешков")("Каблешков")("Каблешков")("Каблешков")("Каблешков")

А извайвайки образа на Апос-
тола на българската свобода
Левски, Вазов постига най-
високото вдъхновение, най-
високия патос. Тук виждаме
неподражаемия екстаз от пласти-
ческото възсъздаване образа на
светеца на българската револю-
ция, една грандиозна метафора на
събуждането на българския дух.
Това е апотеозът на героичното у
националната воля, самоотверже-
ната вяра като религия, пробуж-
дането на един народ и възкресе-
нието на славните му исторически
традиции. Най-сетне тук имаме
въплътеното във величавия миг
на духовното проглеждане изриг-
ване на расовата и националната
мощ, която предчувстват още
Паисий и Софроний, плеяда от
самоотвержени националреволю-
ционери и народни будители -
самият Левски, Бенковски, Волов,
Караджата, както и дейците на
църковноосвободителната борба -
митрополитите Иларион Макари-
ополски, Иларион Ловешки и
Авксентий Велешки. В "Левски" и
в "Опълченците на Шипка" (както
и в "Бенковски", "Паисий" и
"Раковски") Вазов рисува звездния
миг от българската история,
който ни реабилитира като нация,
достойна за модерните европейски
традиции. "Епопеята" на Вазов е
изключително мощен нравствено-
патриотичен енергиен пробив в

мрака на следосвобожденския
лотофагиен разгул. "Епопеята" е
облъчване с чистата, девствената,
кристалната светлина на възви-
шените национални и социални
идеали, които само 7-8 години
преди това ни изтръгват от
бездната на безсъзнателността
като народ и племе.

Разбира се, могъщият талант
на Вазов показва и другата стра-
на. Срещу подвига стои падение-
то, срещу възторга - покрусата,
срещу доблестта - предателството.
Възсъздавайки диалектическото
многообразие и драма на раждаща-
та се българска свобода, Вазов
провижда (безпогрешната му
художническа интуиция го подсказ-
ва) някои от основните причини за
продължаващата след това през
десетилетията и столетията трагика
на българската национална съдба.
Над омерзително пълзящото и
обхванато от нетърпимо зловоние
предателство, което дава само
елемент от българския манталитет,
гордо се възправя ренесансовата
фигура на Раковски, който е друга,
много по-висока нота от българс-
ката характерология:

Твоят живот целий беше един блян!
Ти гледаше бледен в бъдещето скрито.
Ти се вреше дръзко в миналото срито
и оттам влечеше кат победен знак
векове от слава, затулени в мрак,
за царе, юнаци вълшебни преданья,
обраснали с плесен старинни сказанья;
твоят орлов поглед виждаше навред
от българска слава останки безчет
и в тъмна ни древност, бездънна провала,
ти вкарваше смело вселената цяла.
Нищо невъзможно за теб не оста.
Ти даваше образ на всяка мечта.
На неми загадки, сфинкси безответни
предлагаше твойте въпроси заветни;
исторйята, мракът, времето, редът
не значеха много в големий ти път...

("Раковски")("Раковски")("Раковски")("Раковски")("Раковски")
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Българската природа за Вазов
не е само вдъхновителен мотив и
порив. Тя е най-важен елемент от
националното светоусещане и
самосъзнание. Без Балкана,
Витоша, Дунав, Вардар,
Марица, Янтра, Искър,
Родопите, Рила, Пирин и пр.
българинът би бил немислим
според поета. Затова той благого-
вее пред отечествената природа -
най-силните думи посвещава на
нея, най-високите звуци в поези-
ята му са за нея. Всъщност
поетът Вазов е най-вдъхновеният
певец на българската природа.
Пиетет, преклонение, възторг,
умиление, съзерцание, удивление,
ликуване - всичко това ражда
неговите прочувствени химни на
българската земя - долини,
планини, върхове. Вазов се
любува на всяко кътче на приро-
дата. Той чува полското дихание,
вижда прозрачните струи на
свежия зефир, съзерцава как
небето и земята любовно се
целуват, гледа пеещите страстно
птици и шумолящите гори.
Стихотворения като "Към приро-
дата", "Долината", "Майски вид",
"Вечерният час", "Родопите" са
всъщност части от симфонията
на българската природна красота
и хармония. Разбира се, не
можем да не припомним христо-
матийното стихотворение "Оте-
чество любезно, как хубаво си
ти!" от лирическата сбирка "Поля
и гори". Пред проф. Шишманов
Вазов споделя, че работейки
върху "Поля и гори", е бил
"упоен от красотите на Бълга-
рия", които го зашеметяват при
неговите пътувания в Стара
планина, Средна гора, Родопите
и долината на Марица.

На стр. 10
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Отечество любезно, как хубаво си ти!
Как чудно се синее небето ти безкрайно!
Как твоите картини меняват се омайно!
При всеки поглед нови, по-нови красоти:
тук весели долини, там планини гиганти,
земята пълна с цвете, небето със брилянти...
Отечество любезно, как хубаво си ти!

I II II II II I

Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата?
Ти сбираш в едно всички блага и дарове:
хляб, свила, рози, нектар, цветя и плодове,
на Изтокът светлика, на Югът аромата;
горите ти са пълни с хармония и хлад,
долините с трендафил, гърдите с благодат.
Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата?

("Отечество любезно,("Отечество любезно,("Отечество любезно,("Отечество любезно,("Отечество любезно,
как хубаво си ти!")как хубаво си ти!")как хубаво си ти!")как хубаво си ти!")как хубаво си ти!")

Когато говори за Родопите и за
Стара планина, за големите българ-
ски реки, Вазов усеща движението
на кръвта на историята, мощния й
тътен, неизразимото очарование на
дивото им величие и тайнствените
послания на вековете. И винаги
свързва хубостите и прелестите на
родната природа със свободата.
Толкова мощно е Вазовото вдъхно-
вение от красотата на българската
природа, че творчеството му - а и
самият той - се отъждествява с
Отечеството.
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Непосредствено след Освобожде-
нието, когато младото българско
общество е все още в кипежа на
еуфорията, на опиянението от
стоварилата се сякаш от небесата
свобода, възникват и започват да
зреят и някои разложителни проце-
си. Срещу здравия патриархален
морал на огромната част от народа
се изправя циничната и бездушна
философия на бързо разрастващата
се каста от новобогаташи, избуяли
като плевели в смутното време на
последните години на робството.

Могъщата творческа лира на
Вазов, от една страна, претворява
по неподражаем наивистичен начин
неподправеното народно чувство,
стабилните патриархални устои,
обхваща параметрите и лъченията
на цялата българска духовна вселе-
на - храбростта на героите и техния
възвишен дух; срамежливата невин-
ност на девойките и зашеметяваща-
та им вътрешна красота, изразена
пак чрез хармонията на народното
творчество; стоицизма на българс-
ката майка, нейните издръжливост
и вяра, удивителната й способност
да носи върху крехките си плещи
самото оцеляване на рода, племето,
Отечеството.

От друга страна, чувствителната
социална мембрана на Вазовата
лира ни показва как патриархални-
те достолепност и хармония биват
разяждани от вирусите на трагични
нравствени деформации. Духът на
поборниците за национално осво-
бождение е изместен от търгашеския
дух. Гечинмекът изтласква твърде
чевръсто патриотичното чувство,
идеалите на националреволюционе-
рите Раковски, Левски, Ботев,
Каравелов набързо са заменени с
практичната филистерска филосо-
фия на битовото задоволяване,
еснафското самооблъщение, бакалс-
ката психика, конформизма, службо-
гонството.

Моралът на големия поет остро
се съпротивлява на зловещата
подмяна на ценностите. И колкото

по-възторжено е отношението на
Вазов към божествените излъчва-
ния на българската природа, толко-
ва по-рязък и остър става той в
социалните си пейзажи, макар че
тук точното определение е не пей-
заж, а филипика, гротеска, словесна
карикатура. Несъмнено най-насите-
ната с ярък изобличителен социален

патос творба на Вазов е стихотворе-
нието "Елате ни вижте!":

Сѐ тоз вик ме среща, изпраща по пътя,
по кръчми, по хижи - ума ми размътя.
Отбивам се в селското бедно жилѝще:
картина плачевна душа ми покрътя!

  "Елате ни вижте!"

Под - гола пръст! Смрад, дим,
стени окадени,

тъмничен въздух; в полумрак потопени
човеци и дрипи... На също гноище
лежи скот и стопан, духовно сближени.

  "Елате ни вижте!"

Зла бедност! Неволя! Души затъпели,
набърчени булки, деца застарели;
къс ръжено тесто в пушливо огнище
загрява се там за гърла изгладнели.

  "Елате ни вижте!"
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От Христо Ботев и Иван Вазов
започва великата и страшна тради-
ция големите имена в новата
българска литература да са не само
ярки таланти (в художествено-
естетичен смисъл), но и народни
будители, духовни водачи на своето
Отечество, глас и съвест на епоха-
та. Засилването на социалните
мотиви в поезията на Вазов след
1885 г. бележи разгръщането на
ерозиращи обществената тъкан
тенденции. И поетовата лира като
извънредно чувствителен камертон
отбелязва трагичните социални
резонанси. Но авторът на "Епопея
на забравените" и "Сливница"
противопоставя на развратителите
на здравия народен морал не само
величавите примери от миналото,
не само безстрашието и подвига на
поборниците за национално осво-
бождение. Той непрекъснато прив-
лича погледа на обществото към
хармоничната необятност на бъл-
гарската природа, към посланията
на народното творчество и фантас-

тичното многообразие на фолклора,
на народните носии, на обичаите,
песните, легендите, приказките,
апокрифите, обредите, та дори и
суеверията, кристализирали не само
като социокултурни факти, но и като
неподражаемо национално духовно
наследство.

Иван Вазов търси истинските

нравствени опори, върху които да
стъпи българското общество в
навечерието на новия век. Той
знае, че народ, който се надява на
добро бъдеще, трябва да има
обединяваща национална кауза,
вдъхновяваща национална идея; че
трябва да възпитава младите и
подрастващи поколения в дух на
обич към собствената отечествена
традиция; че трябва да работи за
изграждане на координатна систе-
ма от устойчиви морални и естети-
чески ценности.

Ето защо отрано художническата
фантазия и съзнание на Иван
Вазов са изкушени от предизвика-
телството да създава стихотворения,
посветени на малки деца. През 1883
г. в Сопот по поръчка на Д. В.
Манчов твори една малка сбирка
стихотворения за деца. Поетът
привлича вниманието на българс-
кото дете към две основни теми:
Отечеството и българската природа.
Той усеща, че ако завладее чистото
детско съзнание с величието, красо-
тата и важността на тези две теми,
ще помогне при оформянето на
характера и изграждането на техни-
те личности. И Вазов рисува пред
наивното и непорочно детско
съзнание завладяващи картини от
българската природа, вае сцени от
бита, иконописва духовната вселена
на българския живот. Лирически
късове като "Сватба", "Димитров-
ден", "Великден", "Гроздобер",
"Село", "Орач", "Отечество" изграж-
дат идиличната картина на все още
цялостен духовен космос, неразру-
шен от разяждащата киселина на
прииждащите нихилизъм и парве-
нющина, които са белег на новото
време. И тъкмо хубостите на бъл-
гарската природа играят ролята на
велик хармонизатор.

Вазов внушава чувството на
любов и преклонение, възторг и
благоговение пред българската
природа. Стихотворения като

"Пролет", "Лято", "Есен", "Зима",
"Молитва", "Жетва", "Пролетен
дъжд", "Ела", "Нива", "Бъдни вечер"
освен познавателната си стойност
имат изключителната способност да
облъчват с чиста и нежна любов
детското съзнание. За тези творби
са характерни свежестта на поети-
ческото чувство, почти графичната

изчистеност на формата, ярката
наситеност на лирическото изобра-
жение с високи нравствени посла-
ния, с внушения за красота, неж-
ност, умилителност, добротворност,
лъчеструйност, светозарност. Тук
трябва да подчертаем особено
творби като "Марица", "Търново",
"Вардар", "Дунав", "Стара планина",
"Отечество", "Цар Симеон", които
ни внушават завладяващо чувство
на патриотична гордост и любов. И
неслучайно някои от тези стихотво-
рения веднага се превръщат в
много популярни песни.

Край Босфора шум се вдига,
лъскат саби, щитове,
ето Симеон пристига,
воеводите зове:

"Съберете се, войводи,
храбри орляци безброй;
много войски и народи
паднаха под ножа мой...

("Цар Симеон")("Цар Симеон")("Цар Симеон")("Цар Симеон")("Цар Симеон")
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В поезията на Иван Вазов е
вградена възторжената и драматич-
на история на пробуждащия се
български народностен дух след
векове варварско иго. В поезията на
Иван Вазов са въплътени конкрет-
ните послания на бурното време,
когато от исторически ферментира-
щите съставки на разпилените през
столетията расови, племенни,
родови и т. н. пулсации възниква
нова нация. В поезията на Вазов се
самозаражда, самосъздава и само-
развива вселената на възкръсналите
българска душа, характер, воля,
манталитет. В такъв аспект можем
да кажем, че Иван Вазов - това е
другото име на възземащата се за
нов живот българска нация.

Иван Вазов, или другото име на
Отечеството!

Oт стр. 9
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Иван Вазов създава бъл-
гарската литература. Той не
е борецът, който ще вземе
пушката като всеки друг хъш
и ще отиде да се бие за сво-
бодата. Вазов знае, че е ле-
тописецът на борбата за сво-
бода и трябва да остане жив,
за да я опише. Това каза в
интервю за БГНЕС българ-
ският учен, писател, драма-
тург, киносценарист, литера-
турен историк и критик, пре-
водач, преподавател, дипло-
мат и обществен деятел
проф. Кирил Топалов по по-
вод 170-годишнината от рож-
дението на писателя.

"Иван Вазов е този ,
който създава българската
литература. Не че преди не-
го няма гениални или мно-
го талантливи предшестве-
ници. Имаме Ботев с пое-
зията му, Каравелов с бе-
летристиката му, имаме дя-
до Славейков с поезията и
журналистиката му, имаме
Васил Друмев с белетрис-
тиката и драматургията;
Григор Пърличев, увенчан
поет в Атина, е обявен от
гръцката критика за "Втори
Омир"; Имаме Константин
Миладинов, Райко Жинзи-
фов и немалко други талан-
тливи поети. Но всички те
са поети и борци, участва-
щи в политическата борба,
за които поезията, по думи-
те на Христо Ботев, трябва
да "приеме характер на по-
литическа пропаганда". Ва-
зов обаче не е борецът, кой-
то ще отиде да се бие за сво-
бодата", казва проф. Топа-
лов и добавя, че именно
патриархът на българска-
та литература е създал пан-
теона на българското наци-
онално и политическо съз-
нание

"Той създаде този свят.
Благодарение на това, че ви-
наги е искал да бъде само
писател, както неведнъж е
изтъквано в нашата литера-
турна наука. Вазов е първи-
ят професионален българс-
ки писател. Става министър
за кратко време и бързо на-
пуска поста, защото разби-
ра, че това не е за него",
подчертава ученият.

Проф. Топалов припом-
ня думите на свой колега,
че писателят се е отнасял
към България синовно, а
към народа си бащински.

"Така той стана Патри-

архът на нашата литерату-
ра и баща на нашата лите-
ратура и духовност. Силата
на неговите послания е в то-
ва, че независимо дали ще
ги четем като дядовци в не-
говото време, или ще ги че-
тем днес, ние

с изненада установява-
ме, че всички те са
актуални и днес.

Вазов е живял в две труд-
ни епохи - тази на османс-
кото владичество, преди Ос-
вобождението, и следосво-
божденската. В известен сми-
съл втората е малко по-ло-
ша от първата за писателя,
защото се губят патриархал-
ните и духовните ценности,
а него го сполетяват непо-
дозирани проблеми", посоч-
ва критикът.

Той прави паралел с
днешната действителност и
припомня, че след като на-
родът ни е излязъл от мърт-
вия период на комунистичес-
кия тоталитаризъм, е нав-
лязъл в периода на свобод-
ната демокрация и на сво-
бодния капитализъм, а това
понякога носи противоречи-
ви емоции.

"Виждаме обаче, че ред
неща започват да не ни ха-
ресват, защото не сме очак-
вали, че ще бъде толкова
трудно. Ние си мислехме, че
веднага ще минем в съвре-
менния период на другите
държави, но това не е въз-
можно - между рая и ада
има чистилище. Вазов ни
помага да преминем през
чистилището", обяснява
проф. Топалов.

Според него именно и то-
ва му дава повод да смята,
че авторът на редица ембле-
матични произведения ще
бъде винаги актуален, защо-
то почти няма човешки или
социален проблем, които да
не са намерили отражение
в неговите произведения.

Литературният историк и
критик коментира полемики-
те, които от време на време
се развихрят около Вазовия
роман "Под игото".

"Някои казват, че е за-
имствал от Евгени Сю, от
френски романисти. Някои
го наричат юношенско-прик-
люченски роман. На пръв
поглед може да прилича на
такъв. Но в последните де-

сетилетия бяха направени
анализи на романа, които
показаха, че той е една не-
подозирано дълбока, многоп-
ластова и многозначна, не-
вероятно богата за изслед-
ване вселена. Същото се от-
нася и за повестите и раз-
казите му, за стихотворени-
ята и поемите му. Той оста-
ва актуален, въпреки че ня-
кои смятат, че бил остарял,
че трябвало да се изхвърли,
че трябвало да се адаптира",
коментира проф. Топалов.

Бившият вече дипломат,
пленен от литературата,

остро осъжда опитите
езикът на Вазов да бъде
осъвременяван.

"Опитът да се подмени
езикът на Вазов беше недо-
пустим и аз се радвам, че
имаше отпор по този въп-
рос. Как така ще адаптираш
езика на Вазов? Турцизми-
те, които той използва в ро-
мана си, не са чак толкова
много, да не говорим, че
част от тях се използват и
днес и са познати", катего-
ричен е професорът и уточ-
нява, че думите могат да бъ-
дат обяснени в речник на не-
познатите думи, в края на
книгата или пък под линия
на страницата, където се на-
мира чуждата дума.

Преподавалият българс-
ка литература в Софийския
университет, НАТФИЗ "Кр.
Сарафов", Нов български
университет, Благоевградс-
кия университет, Шуменския
университет и в Арт-колеж -
София, както и в универси-
тета в Екс-ан-Прованс,
Франция, е категоричен, че
няма спор, който да може да
помрачи юбилея на патри-
арха на българската литера-
тура и сравнява Вазов със
слънцето.

"Откъдето и да го поглед-
неш, все го виждаш. Той е
не само неизчерпаемата
слънчева енергия на наша-
та литература, той е създа-
телят на нашата духовност",
убеден е литературоведът.

Попитан какво би казал

Иван Вазов за днешните по-
литици, той отговори, че че-
тейки неговите произведе-
ния, разбираме, че нищо не
се е променило оттогава до-
сега.

"Политическата действи-
телност от времето на Ва-
зов, политическите нрави,
страстите на хората не са се
променили. Същите тези
партийни страсти, боричка-
ния, демагогия от всички
страни са били и тогава. За
това писателят се е предпаз-
вал да влиза в политиката,
имал е силен защитен реф-
лекс", припомня проф. Топа-
лов и уточнява, че Вазов се
е съгласил да отиде в Из-
точна Румелия и да бъде де-
путат, защото е

знаел, че се подготвя
Съединението на
България и е искал
да помогне.

"Какъв би бил девизът на
Вазов, ако днес се пробуди
и види политическите ни
нрави, ли? Аз бих отгово-
рил с едно негово заглавие,
което стана заглавие и на
една моя пиеса сатира -
"Елате ни вижте", добавя още
проф. Топалов и е категори-
чен, че имаме още много да
учим от уроците на писате-
ля. Пиесата, изградена вър-
ху действителни събития от
живота на писателя след Ос-
вобождението и поставена
преди няколко години с ог-
ромен успех в няколко бъл-
гарски театъра, среща Ва-
зов с някои от неговите ге-
рои от "Под игото" и "Чи-
човци", на мнозина от тях
той е помогнал да станат
"големи" хора - министри,
депутати, кметове и т. н.,
накрая те, за да угодят на
княза, превръщат юбилея му
в съд над него, който реша-
ва, че такъв писател няма…
Сатирата е толкова остра и
съвременна, че никой теа-
тър не се осмели сега да я
постави за големия Вазов
юбилей. Сигурно защото,
както казва на едно място
Боримечката на писателя:

Áàùà íà íàøàòà ëèòåðàòóðà
è äóõîâíîñò
Вазов е първият професионален
български писател. Става
министър за кратко време и
бързо напуска поста, защото
разбира, че това не е за него,
разказва проф. Кирил Топалов

"Внимавай, бай Вазов, че
князът намрази ли те - ох-
тиката те е хванала…"

По отношение на това
кои са днешните хъшове,
професорът ги разделя на
две групи.

"За днешни хъшове мо-
же да се говори само мета-
форично или иронично. За-
щото днес има едни хора, ко-
ито са избягали от държа-
вата си и са отишли в съ-
седна сръбска, арабска, юж-
ноафриканска или друга при-
ютяваща едри бандити лю-
де, които се смятат за борци
за някаква своя или общес-
твена правда. Някои от тях
дори се опитват да създават
политически проекти, смя-
тайки се за мъченици, ге-
рои или харизматични бъ-
дещи обществени водители.
Това са едните хъшове, кои-
то са пародията. Другите са
избягалите в чужбина пора-
ди икономически причини",
очертава проф. Топалов два-
та вида хъшове. Като пос-
ланик в Гърция и Ватикана
се е убедил, че българите, ко-
ито емигрират по икономи-
чески причини, не са щаст-
ливи и трудно се адаптират
към чуждата среда.

"Аз ги видях. Това са хо-
ра, които са достойни за
уважение, но те не са щаст-
ливи. Въобще знайте, че ня-
ма щастлив емигрант. Ня-
ма щастливо и второ поко-
ление. Дори и лекарите не
ги приемат лесно. Въобще
приемат ни с предубеждение.
Приемане и успешна адап-
тация може да се получи ед-
ва при третото поколение",
прогнозира той и добавя, че
единственият им мотив да
остават там е желанието да
осигурят по-добър живот на
децата си, плащайки и съ-
ответната цена за това.

"Драма е да емигрираш -
почти забравяш кой си, сме-
няш идентичността си, прев-
ръщаш се в съвършено друг
човек, понякога сам не мо-
жеш да се познаеш" - завър-
шва с тъга проф. Топалов.

От БГНЕС
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Êîé ùå öèâèëèçóâà Øîïñêî?
Иван ВАЗОВ

Когато минувате надвечер край улич-
ните кладенци в София, вгледвали ли
сте се в слугините, що се трупат там за
вода?

Вгледайте се!
Има любопитни наблюдения да напра-

вите там.
Вие ще видите зародиша на една ци-

вилизация, която после ще бъде пръсна-
та по полята и планините на С о ф и й -
с к о.

Ще присъствувате на един духовен про-
цес, ще видите как се менят нрави, език,
носия, понятия, които цяла верига векове
са оставили в леден застой, на които
светоломни трусове и преврати не са могли
да поклатят незиблемата неподвижност и
неизменност.

Погледнете оная чипа, червенобуза и
хубава вакарелка, с гиздава зелена заб-
радка, с широко изкроен, накичен с бели
тантели нагръдник, с жълтозелени запрет-
нати ръкави от копринен плат и с червена
престилка въз тесен, прилепнал около тя-
лото сукман. Европейските тънки тантели
на врата и гърдите й и чепиците на крака-
та й са приятни предвестници вече на кор-
сета, който скоро ще състави част от на-
кита й. Защото тия гиздосии вакарелки,
не дотам привързани на предразсъдки и
традиции, първи дават тон на модата в
слугинския свят на столния град. Тя стис-
ка яко ръката на една друга шопкиня от
полите на Стара планина, съвсем другояче
и безвкусно облечена, с широк на големи
халтави дипли сукман, некрасиво изрязан
на гърдите, къс до коленете, изпод който
се спуща чак до краката ризата. Никаква
забрадка не ограничава черната й коса,
която привързва над челото само една чер-
вена лента. Тая девойка е широколица,
мургава, със светливи черни очи. Не хуба-
во, но изразително лице.

- Здравствуй, Елено! - казва първата,
като се ръкува горещо и тръска много
пъти ръката.

Елена - тоест Милена (старопланин-
ката си е изменила името на елинско,
като намира, че Милена не звучи твърде
на гражданско), - Елена тръска също ръ-
ката на приятелката си и пита с афекти-
рана усмивка, която е заела от младата
си господарка:

- Ожени ли се батьо ти?
- Да! - отговаря Райна - бившата Ра-

да. - А батя ти освободиха ли от военната
служба?

- Полковият обещал, че ще го осво-
боди, понеже баща ни умрял - отговаря
Елена.

- Ти от Гергьовден ще слугуваш ли
нататък?... Ти вече в разстояние на три
години си софийска гражданка! - казва
вакарелката.

- Мерси, няма да слугувам вече! -
смее се старопланинката... - Н е о б х о
д и м о ще си ида на село!... Тия тантели
- отде ги зема?

- От Мошона евреина, при аптеката в
Дондуков булевард.

- Прекрасни тантели... Утре и аз ще
ида да си купя, когато изляза за месо -
отговори старопланинката.

- Красиви много... - повтаря тя, като
бара тантелите на нагръдника на вака-
релката...

Г. Геров! Добре правите, че черпите
българския речник из у с т а т а н а
н а р о д а!

* * *
Ето идат трима войника, усмихнати, с

приветливи лица.
Двамата се познават с Райна. Другият

се здрависва с Елена. Те са едноселци.
За третата слугиня няма кавалер. Тя е

една груба и грозничка селянка от поле-
то, от село Мрамор. Тя стои права и за-
вистливо гледа щастието на другарките
си, като се мъчи да има една пресилена
усмивка и безгрижно изражение. Тя е го-

логлава също и рошава. Слънцето, като
спуща последния си сноп зари от Верила
планина, главата на полянка̀та добива един
златен кръг, който й правят бухналите кос-
ми, озарени от слънцето. Тоя златен ве-
нец наумява православна светица, както
ги пишат на нашите икони.

- Здравствуй, Ленко!
Ах, разбойник! "Ленко" вече!
И Елена подава измокрена от чучура

ръка, която войникът тръска приятелски.
- Защо не дойде на хорото оная ве-

чер, на Зайковата сватба? Лъжло! - каз-
ва усмихнато войникът, като стиска ръка-
та й с десницата си, която по симпатия
също става мокра.

- Занята бях.
О, г. Геров!
- На празник работиш? - чуди се вой-

никът и гледа тенекиевата игла-медальон
със стъкълце на гушата й.

- Н е п р е м е н н о  беше да остана
у нас! (Очевидно Елена бърка и смесва
н е о б х о д и м о с  н е п р е м е н -
н о, както един уважаем румелийски де-
путат смесваше п р е ж д е б и в ш и я
с п р е ж д е в р е м е н н и я.)

- Какви занятия имаше? - пита вой-
никът, като й се любува.

- Дойдоха на визита господари подир
вечеря... на чай. Стояха до среднощ... Сто-
яна я болеше пръст... Не ми беше въз-
можно - отговаря Елена, като си вдига
налятата стомна.

- Ти си гламава, затова се занимаваш
и празничен ден! - казваше нежно вой-
никът. - Виж, ние не работим... Делник -
занятия, празник - празнуваме. Полкови-
ят да ми прикаже да работя - не го слу-
шам тогава... Не бързай толкова, де!

- Да! - отзовава се живо Елена. - Вие
сте солдати - друг въпрос... А ние имаме
длъжност!

- Ти си робиня! И дене, и ноще!... Ти,
Елено, кажи на господарите си: денят ми
е ваш, а нощта е моя!... Ти си свободен
человек - каза изкусително войникът, като
ловко катури стомната с крак.

Елена вижда с крайчеца на окото това
коварно действие, но се преструва, че ни-
що не е видяла. Когато всичката вода се
излива, тя съглежда повалената стомна.

- Ах ти, дяволо, изсипа ми стомната! -
кара се Елена, но тъй сладко-сърдито,
тъй нежно-приятелски, щото войникът се
топи от вътрешно блаженство.

Той присъствува възхитен на новото
наливане стомната и се любува на изящ-
но закривените линии на превития Еле-
нин стан.

- Де живееш сега? - попита девойка-
та, като се изправя пак.

- Сега сме на улица "Кракра".
Войникът е денчик.
Елена се изкикотва яката:
- Кра!... Кра!...
И тя се превива от смях, защото знае,

че е по-хубава, когато се смее.
- Що се смееш?... Кракра е име на

един славен български войвода! Аз му съм
чел историята в казармата... Ти защо се
не научиш да четеш? - казва войникът. -
Да ти стана даскал - добавя ученият ден-
чик.

- Кра!... Кра!... - грачи Елена и си
показва всичките зъби, които са бели.

Разсмива се и войникът от любез-
ност.

- Сбогом!
И Елена подава дясна ръка, а в лява-

та държи стомната, за да си тръгне.
Войникът пак стиска десницата.
- Сбогом, Ленко!
И той й хвърля такива едни страстни

погледи, щото околната атмосфера е го-
това да пламне като барут.

Но Елена нито забелязва тия погледи
и тяхното дълбоко значение пропада на-
халост.

Тя тръгва подир мраморчанката, коя-
то, недоволна, че не биде удостоена ни с
една дума, отива си бързо, като отнася
със себе си ореола на славата.

Войникът следи с жадни очи нарочно
бавния ход на Елена.

Той е недоволен от себе си и равно-
душието на кокетката го убоде. Но както
прилича на всяко войнишко сърце, той
не се обезсърчава. Той дава на краката
си една хитра маневра, която го докарва
веднага до Елена.

- Ленко! - дума й Марс нежно.
- Що? - пита старопланинската дриа-

да и едвам скрива удоволствието си от
победата.

- Занята ли си довечера?
И гласът му притреперва.
- Като си легне господарката, и ние

си лягаме... - отговаря равнодушно Еле-
на, като става по-напета и клати още по-
пленително бедрата си по подражание на
господарката.

- Позволяваш ли ми да ти дойда на
разговор? - пита боязливо Марс.

- Махни се, дяволо! Слободен си!...
Ние цял ден сме капнали от работа, а ще
стоим на разговор вечер!

Но войникът постоянствува. Само из-
менява стратегемата си. Той шъпне лас-
кателни думици за хубостта й и за слад-
кия й разговор - на лявото ухо.

Лявото ухо не остава безчувствено на
тия учтивости.

- Но господарката... представете си,
ще забележи, че присъствувате в кухня-
та!

- Аз ще дойда, когато господарката
си мине в стаята - трепери гласът на
Марса... - Само да си полафуваме десет
минутки...

Старопланинската дриада не иска да
се съгласи да пусне в будоара си, зами-
рисал от тънките благоухания на кромид,
печено месо и мивник, почитателя си, без
да му внуши дългът за приличието, който
му се налага в такова място.

- Но да бъдеш благороден човек!
- Ще бъда благороден.
- Ние със Стояна ще бъдем заняти:

аз ще претапям маслото, дето го купихме
днес, Стояна ще мие паниците... Като ви-
диш, че свети свещникът при прозореца,
ела... Ама ще стоиш само десет минути,
без съмнение!

Срещата беше назначена, рандевуто
дадено.

Войникът я изпрати до вратнята им.

* * *
Трапезата се дигна по девет часа. Гос-

подарите се оттеглиха в друга стая, за да
пият кафето си.

Елена е твърде развълнувана. Тя и
Стояна вечеряха набързо в готварница-
та. На едно малко огледалце на стената
и двете се попригладиха и постъкмиха.
Едно одеколоново стъкълце на господа-
ря, отскоро празно, биде напълнено с
водица, разлопчиха го и се попръскаха с
благовонието. Елена свали от един пи-
рон нова зелена корделка и си препаса
косата на челото; евтината тенекиева
игла-медальонче с джамче на гушата биде
прилежно лъсната с престилката; едно
късче сапун мина по веждите и по коси-
те над челото, та им даде лустро. Наука-
та за кокетерията си даде всичките тай-
ни, за да се увеличи замаята на госта.
Стояна се задоволи да тегли един въг-
лен въз веждите си, природно черни и
сключени. Прочее, във всеоръжието на
очарованието си двете кокетки бяха го-
тови да посрещнат приятния посетител
"на чай". Елена, във всичко предвидли-
ва, определи му и мястото за сядане,
почетния кът: именно, ъгъла до вратата
и мивника, дето беше на затул от госпо-
дарски погледи. Тя не забрави и кафе-
ничето, което още отсега тури в огнище-
то, да почерпи по правилата на възточ-
ното гостолюбие госта. Кучето благора-
зумно беше отстранено в друга стая -
нямаше нужда от тоя шумен церемони-
мейстер...

Те вече чакаха, будни на поста си:
Стояна при мивника. Елена при огнището.

Ненадейно издрънка звънеца три пъти
- знак, че ги вика старата госпожа.

- Иди виж - каза Елена на Стояна.
Стояна се затече към стаята на гос-

подарката, но веднага се върна.
- Тебе вика! - каза тя.
Елена остави тигана, в който току-що

се готвеше да тури суровото масло, и
отиде.

- Какво правите отвъде? - попита я
старата господарка

- Аз ще претапям маслото, а Стояна
ще мие паниците,

- Оставете ги сега - утре имате вре-
ме.

Елена изскокна възхитена.
Но завчас звънецът я извика. Тя се

повърна. Тогава разбра, че господарката
не й била договорила.

- Елено, донесете тука двата юргана,
да им пришиете чистите чаршафи, които
днеска съхнаха.

Елена се вдърви.
Ами гостът!
Тя се опита да докаже на господарка-

та си, че преваряването на маслото е по-
необходимо нещо да се извърши тази ве-
чер, нежели чаршафите, които могат да
чакат и утре, без да изгубят нещо.

- Ти много да не знаеш - сгълча я
господарката й, - ами върши каквото ти
казвам: идете сега в гостната стая, че
тя е широка, та да онождате чаршафите
на юрганите... И аз там имам нещо да
върша...

С примряло сърце Елена се върна в
готварницата и с глас схванат обади на
Стояна господаркината заповед.

- Да й опустеят макар чаршафите -
изроптаха писаните с въглен вежди.

Направиха кратко съвещание пред вид
на трудното положение.

Ако дойде Глигор - войника викаха
Глигор, - няма да ги намери. Ще чака, па
ще си иде, без да му се обади някой.
Тяхната чувствителност изпитваше страшни
страдания... Но нямаха време да довър-
шат и вземат някое решение, защото звъ-
нецът издрънка нетърпеливо.

Сутринта господарката биде много за-
чудена, като видя Елена, че ходи по дво-
ра по чорапи.

- Къде ти са обущата?
- Не знам! - отговори смутено слуги-

нята. - Снощи бяха в кухнята, сега ги
няма.

- Да не е дохождал някой, когато при-
шивахте чаршафа?

- Кой ще дохажда?
- Тогава са хвръкнали!
- Кучето да не ги е отвлякло някъде -

каза Елена.
Кучето лавна в тоя час - очевидно

протестуваше за това предположение.
- Мълчи, бре, кажи де ми са обущата!

- скара му се Елена.
Стояна се приближи до нея и й по-

шъпна:
- Глигор да ги не е откраднал?
- Мълчи, мари!
Подир един час господарката повика

Елена, за да я прати на пазар.
- Как? Не намери ли ги? - попита

зачудено,
- Няма ги! Да търся пак! - каза Елена,

но без особено безпокойство.
Цял ден се мина, а Елена ходеше по

чорапи.
По вечеря тя изтропа с обуща.
- Де си намери обущата? - попита

господарката.
- Кучето, поразеното, скрило ги в зим-

ника - отговори Елена.
Макар че кучето не възнегодува и тоя

път, Елена безбожно го клеветеше.
Обувките беше върнал лъснати Ромео,

щом се смрачи, а беше ги отнесъл снощи
от кухнята, за да остави свидетелство за
своето присъствие, понеже нямаше да ос-
тави визитна карта...

Иска ли питане, че Елена беше много
погъделичкана от тая досетлива деликат-
ност на поклонника си?
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Îò÷åòîõà ïðèíîñà ñïåöèàëíî íà òðàóðíè àãåíòè,
ïðîäàâà÷è, ïîëèöàè, æàíäàðìè è ïîæàðíèêàðè

Ôðàíöèÿ îòáåëÿçà 14 þëè ñ ïî÷èò
êúì áîðåùèòå ñå ñ êîðîíàâèðóñà

Германската канцлерка Ангела Меркел разговаря вчера на борда на
корабче с премиера на южната германска провинция Бавария Маркус
Зьодер. За по-късно бе предвидена среща на Меркел в Берлин с

испанския премиер Педро Санчес за  възстановителния план на ЕС.

Приходите на Русия
от износ на злато за първи
път надскочиха приходите от
продажба на газ според
данните на Федералната
митническа служба и
Централната банка. За април
и май руските компании са
продали 65,4 т злато за 3,55
млрд. долара. За същия
период "Газпром", който има
монопол върху износа на
петролни суровини, е
реализирал 2,4 млрд. долара.
Според Централната банка
това е най-ниската стойност
за тримесечие от 2002 г.
насам.

Властите
на няколко австралийски
щата затегнаха ограниченията
върху движението на хора в
стремеж им да овладеят
новите огнища на коронави-
руса в югоизточната част на
страната, заради които броят
на заразените вече надхвърля
10 000 души.

Мексиканското
правителство
обяви, че е получило оферта
в размер на 120 млн. долара
за президентския самолет.
Президентът Андрес Мануел
Лопес Обрадор се опитва да
го продаде, откакто встъпи в
длъжност в края на 2018 г.
Потенциалният купувач,
когото властите отказаха да
разкрият, ще плати с пари и
медицинско оборудване.
Офертата е отправена през
април. Възобновена е и
продажбата на билетчета в
рамките на символичната
томбола за самолета, която
се наложи да бъде прекъсна-
та за няколко месеца заради
пандемията от COVID-19.

Досега са продадени близо
една четвърт от общо шестте
милиона билетчета, които са
на цена от 25 долара. Всеки
от стоте победители, които
ще бъдат изтеглени накрая,
ще получи по около 1
милион долара. Лопес
Обрадор иска да продаде
самолета, защото го смята за
прекалено разточителство и
лети с редовни авиолинии.

Лидерът
на най-голямата опозиционна
партия в Нова Зеландия Тод
Мълър подаде изненадващо
оставка след само около 50
дни на поста. Сега неговата
консервативна Национална
партия ще трябва бързо да
си избира нов лидер преди
парламентарните избори на
19 септември, който да се
изправи срещу премиера
Джасинда Ардърн.

Традиционният френски
военен парад на "Шан-з-
Елизе" за националния
празник 14 юли отстъпи
място на по-скромен парад
на парижкия пл. "Конкорд",
предаде АФП. Той бе
организиран, за да се
отдаде дължимото на
мобилизирането на въоръ-
жените сили и медиците
срещу коронавирусната
пандемия. Подобна промя-
на в тържествата за нацио-
налния празник се случва
за пръв път от 1945 г.

Пред трибуните на пл.
"Конкорд" под облачното
небе бяха събрани около
2000 войници - наполовина
на обичайното.

"На този 14 юли искам,
заедно с всички французи
и с армията, да отдам
почит на медиците и
служители от всички
сфери, които позволиха на

Пожарникарка носи
маска с цветовете
на френското знаме
на "Шан-з-Елизе"
преди парада в
Париж за Деня на
Бастилията на 14
юли 2020 г. Оби-
чайният грандиозен
военен парад тази
година премина в
почит към хората
на първа линия в
борбата с епидеми-
ята.

Àâñòðèÿ çàáðàíÿâà ïîëåòèòå îò
Áúëãàðèÿ è îùå 9 ñòðàíè äî 31 þëè

Австрийските власти
забраниха от 15 до 31 юли
пътническите полети от Бъл-
гария и още 9 страни зара-
ди разпространението на
новия коронавирус, съобщи
ТАСС. С постановлението
се забраняват полетите още
от Египет, Сърбия, Косово,
Черна гора, Северна Маке-
дония, Албания, Босна и
Херцеговина, Румъния и
Молдова.

До 31 юли се удължава
и забраната за пътнически-
те полети от Русия, Украй-
на, Беларус, Великобрита-
ния, Иран, Китай, Португа-
лия и Швеция. С решение-
то на австрийските власти
от забранителния списък се

Снимки Пресфото БТА

О  Б  Я  В  А
Университетска Първа МБАЛ -
София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД
обявява конкурс за отдаване под
наем на част от недвижим имот -
частна общинска собственост, в
сградата на Университетска Първа

МБАЛ - София "Свети Йоан
Кръстител" ЕАД, за извършване на
медицинска дейност - кабинет №
40, за общо практикуващ лекар.
Подробна информация за местона-
хождението, минималната наемна
цена и др., на адрес бул. "Патри-
арх Евтимий" № 37, Администрати-
вен блок, стая №7 или на тел. 02/
8059263 - Димитрина Сярова,  и
на сайта на Столична община.

Ðóñèÿ îòìåíÿ 14-äíåâíàòà êàðàíòèíà
çà ïðèñòèãàùèòå îò ÷óæáèíà

Русия отменя от 15 юли
двуседмичната изолация, на-
лагана на пристигащите в Ру-
сия граждани, съобщи ТАСС.
Чуждите граждани, които
влизат в Русия, ще трябва
да представят на границата
документ на руски или анг-
лийски език, който потвър-
ждава, че са се подложили
на PCR тест за коронавирус
не по-рано от три дни преди
пристигането си и той е от-
рицателен. При липса на та-
къв тест те трябва да го нап-
равят в срок от три дни на
руска територия. Руските
граждани, идващи от чужби-
на, също ще трябва да се
подложат на такъв тест до
три дни след влизането в
страната.

След дълги колебания бри-
танското правителство реши
от 24 юли носенето на маски

да стане задължително в ма-
газините в Англия, за да се
избегне нов пик на епидеми-
ята от коронавирус. В момен-
та носенето на маски е за-
дължително от 15 юни само
в обществения транспорт, а
за другите затворени общес-
твени пространства беше са-
мо препоръчително.

Министърът на околната
среда Джордж Юстис обяс-
ни по "Скай нюз", че срокът
от 10 дни има за цел граж-
даните да имат време да се
подготвят за новата мярка.
Задължителното носене на
маски няма да важи за пъ-
бовете и ресторантите, нито
за служителите на супермар-
кети, уточни министърът. На-
рушителите може да бъдат
глобени до 100 лири (110 ев-
ро), както вече се прави в
обществения транспорт. ç

изважда италианската про-
винция Ломбардия. Поста-
новлението не се отнася до
товарните полети, полети-
те за репатриране, санитар-
ната авиация и полетите,
свързани с държавните ин-
тереси на Австрия.

През юни Австрия обя-
ви отварянето на граници-
те си за 32 европейски
страни и възобновяването
на въздушните връзки. На
1 юли обаче за първи път
след май дневният брой на
новоустановените случаи на
коронавирус в Австрия над-
хвърли 100 души. До тогава
в продължение на два ме-
сеца този показател беше
в рамките на 30-40 души. ç

Военен кораб плава по река Нева по време на тренировка за
военноморския парад в Санкт Петербург за честването на Деня на

флота в Русия, който се отбелязва на 26 юли

обществения, социален и
икономически живот да
продължи", заяви Еманюел
Макрон в послание, публи-
кувано предварително.

На парада бяха покане-
ни представители на
Австрия, Германия, Люк-
сембург и Швейцария, за
да се изкаже благодарност
на тези европейски страни,
които отвориха болниците
си, приемайки 161 френски
пациенти в критично
състояние.

На церемонията тази
година нямаше танкова
колона, но имаше възду-
шен парад, започващ с
емблематичната "опашка"
от син, бял и червен
пушек на френската група
за въздушни демонстра-
ции. Трима медици бяха
качени на борда на
използваните от групата
самолети "Алфа Джет".

Тази година празненст-
вата по повод национал-
ния празник започнаха с
отдаване на почит на
генерал Шарл дю Гол,
чиято памет се почита
тази година заради 3
кръгли юбилея: 130 години
от рождението, 50 години
от смъртта му и 80 от
призива за съпротива,
отправен на 18 юни 1940 г.

На тези тържества
бяха отбелязани заслуги-
те на многото военни
части, които се включиха

в борбата с новия коро-
навирус. Специално
място беше отделено на
военните медици. Отчетен
беше и приносът на
цивилните.

Поканени бяха 2500
французи, 1400 от които
преживяха епидемията на
първа линия - медици,
семейства на медици,
станали жертви на COVID-
19, продавачи в магазини,
погребални агенти, поли-
цаи, жандарми и пожарни-
кари. ç

Íàêðàòêî

:
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Ясен е жребият за
първия кръг на новия
сезон в Първа лига.
Голямата бомба е дългоо-
чакваният сблъсък между
ЦСКА 1948 - ЦСКА. Шам-
пионът Лудогорец старти-
ра сезона във Враца,
Левски играе  у дома
срещу Берое, а двата
пловдивски тима Ботев и
Локомотив също ще
премерят сили още на
старта. Церемонията се
проведе на националната
футболна база в "Бояна"
при строги противоепиде-
мични мерки, продикту-
вани от пандемията от
COVID-19. Припомняме,
че началото на новото
първенство беше отложе-
но с две седмици заради
пандемията и вместо на
24 юли стартът ще бъде
даден на 7 август.

"Някои тълкуват жре-
бия като любопитен.
Трябваше много по-рано
да се изясни въпросът с
двете ЦСКА. Феновете
могат да спорят всеки
ден. Какво може да се
очаква? Победа за старо-
то ЦСКА. Младото не го
познавам още. Като го
видя на терена, тогава
ще го опозная", коменти-
ра жребият легендата на
ЦСКА Димитър Пенев.

"Питайте някой от

Легендата на ЦСКА Димитър Пенев се слави с лека ръка
при тегленето на всеки жребий

Снимки Пресфото БТА

Жребият предложи и пловдивско дерби на старта
на футболния шампионат

Íàé-âàæíèÿò ìà÷ çà íàñ å ñðåùó
Ñåïòåìâðè, ñìÿòà Ëþáî Ïåíåâ

ÖÑÊÀ 1948 ñðåùó ÖÑÊÀ
îùå â ïúðâèÿ êðúã

Андрей Гълъбинов е аут
до края на сезона
в италианското футболно
първенство. Българският
нападател няма да бъде на
разположение на треньора на
втородивизионния Специя заради
контузия. 31-годишният Гълъби-
нов получи травма при победата
над Козенца с 5:1, когато
реализира шестия си гол през
кампанията. Специя в момента
заема третото място и на
практика си гарантира участие
най-малко в плейофите за
промоция, ако не успее да стопи
изоставането си от 5 точки от
втория Кротоне и да влезе
директно в Серия "А". Баражите
за елита ще се играят през
август, като има всички шансове
Гълъбинов да бъде готов да тях.

Едвин Джеси
ще подпише
с турския гранд
Бешикташ, пишат медиите в Гана.
Нидерландецът с ганайски корени
си взе довиждане с досегашния
си клуб ЦСКА  след последния
мач за сезона срещу Берое и
обяви, че напуска. Очаква се
Джеси да  подпише тригодишен
договор с гранда от Истанбул.

От Славия забраниха
медийните изяви на
футболисти
и треньори преди важния бараж
за класиране в Лига Европа
срещу Ботев (Пд). Двубоят е на
19 юли (неделя) от 20,30 часа
на стадион "Славия". Срещата
ще се играе пред празни
трибуни заради пандемията от
коронавирус.

Манчестър Юнайтед
завърши зрелищно
2:2 у дома
със Саутхемптън в мач от 35-ия
кръг на английската Висша лига.
Така "светците" спряха серия от
четири шампионатни победи на
"червените дяволи", които
останаха пети с 59 точки и по-
лоша голова разлика от
четвъртия Лестър. Саутхемптън
е 12-и с 45 точки.

Отборът на Дунав
(Русе) постигна труден
успех с 1:0 над Царс-
ко село в последен
двубой за двата тима
преди решителните ба-
ражи за оставане в
efbet Лига. В герой за

Реал (Мадрид) спечели с 2:1 при визитата си на Гранада в мач от 36-ия кръг на
испанската Ла Лига и записа девета поредна победа за първенство, която го добли-
жава до шампионската титла. Ферлан Менди (10) даде преднина на "кралете". Скоро
след това Лука Модрич изведе Карим Бензема (16), който удвои аванса на гостите.
Постепенно футболистите на Зинедин Зидан намалиха оборотите, а това позволи на
домакините да намалят  чрез Дарвин Мачис (50). След успеха си Реал (Мадрид)

отново дръпна с 4 точки пред Барселона, а до края на сезона остават два кръга. В
тях футболистите на Зидан имат домакинство срещу Виляреал и гостуване на Лега-
нес, докато на каталунците предстоят мач у дома срещу Осасуна и визита на Алавес.

Ãîë â êðàÿ äîíåñå óñïåõ íà Äóíàâ
домакините се превър-
на резервата Григор
Долапчиев, който за-
би единственото попа-
дение в мача минута
преди края на редов-
ното време.

След този успех Ду-

нав ще се изправи
срещу третия във Вто-
ра лига Монтана в ре-
шителния бараж за
оцеляване в елита.
Царско село пък ще
премери сили със Сеп-
тември (София). ç

Треньорът на Цар-
ско село Любослав
Пенев остана доволен
от своите играчи, въп-
реки загубата от Ду-
нав с 0:1. Той е на
мнение, че най-важ-
ният мач за неговия
отбор предстои в съ-
бота - а именно бара-
жа срещу втородиви-
зионния Септември,
който ще определи
кой от двата тима ще
участва в Първа лига
през следващия се-
зон. "Не е фатално по-
ражението. И двата

отбора знаехме, че се
класираме за баражи-
те и за нас по-важни-
ят мач е този в събо-
та. Децата направиха
добър мач, справиха
се с напрежението.
Някои не бяха игра-
ли, тренираха с нас.
Това е следващата ге-
нерация и трябва да
им даваме път, кога-
то е възможно", за-
почна Любо Пенев.

"Важно е, че основ-
ните футболисти почи-
ваха. Имахме наказа-
ни, двама с картони

и трябваше да се пре-
дотврати. Излизаме с
голямо настроение и
очакваме този важен
мач в събота. Всичко,
което беше планира-
но, се случи. Септем-
ври имат промени -
имат нови футболис-
ти, други пък напусна-
ха отбора. В никакъв
случай не трябва да
има подценяване. Ако
някой подцени съпер-
ника, това ще му изиг-
рае лоша шега", кате-
горичен бе треньорът
на Царско село. ç

Футболния съюз защо
искат да подпишат дого-
вора за телевизионните
права, година преди да е
изтекъл старият. Честита
шампионска титла на
Лудогорец. Важното е
всеки един от кандидати-
те за първото място да
подобри своята игра.
Лудогорец си имат свои
условия и задачи. Левски
изпусна борбата за
място в Лига Европа в
последния момент. Това е
неприятно за мен", каза
още Стратега.

"Доста чакан сблъсък,
ще предизвика сериозен
интерес. Считам, че този
мач е много рисков и по
наредба трябва да се
играе на "Васил Левски".
Ние сме домакини, така
че със сигурност ще е на
Националния стадион.
Ще направим най-добро-
то както за нашите
привърженици, така и за
гостуващата публика.
Няма да натягаме напре-
жението. Гарантираме, че
ръководството и гостите
на другия отбор ще бъдат
приети като равни с нас.
В такъв мач няма да има
фаворит. Естествено, те
са с по-голям опит от
нас, имат чужденци.
Убеден съм, че нашите
футболисти разбират

повече важността на
този двубой. На старта
ще сме 50:50. Целта ни е
да играем хубав футбол,
да постигнем добри
резултата. По-емоциона-
лен ще е мачът срещу

Левски", каза изпълни-
телният директор на
ЦСКА 1948 Добрин Гьо-
нов.

Първият мач от сезон
2020/2021 между ЦСКА и
Левски ще се играе в
последния (13-и) кръг на
Първа лига. ЦСКА -
Лудогорец е предвиден
за 6-ия кръг и ще се
състои на стадион "Бъл-
гарска армия". В този
кръг ще играят и Левски
- ЦСКА 1948 на "Герена".
"Сините" ще са гости на
Лудогорец в 11-ия кръг. ç

:
Íàêðàòêî

Програмата:

Царско село/Септември - Етър
Дунав/Монтана - Арда (Кърджали)
Левски - Берое
ЦСКА 1948 - ЦСКА
Ботев (Пд) - Локомотив (Пд)
Ботев (Вр) - Лудогорец
Славия - Черно море
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Вестник ЗЕМЯ
е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.

ÇÅÌß05.00 Документален филм (п)
05.40 "Жоакина, доня Революция" - бра-

зилски сериен филм (п)
06.30 Документален филм
07.30 "Антидот" с водещ Юлия Ал-Хаким (п)
08.00 "Лява политика" (п)
09.00 "Не се страхувай" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Жоакина, доня Революция" - бра-

зилски сериен филм
12.05 "Холивудски знаменитости"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Лява политика" (п)
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

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

Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 "Не се страхувай" (п)
18.30 Новини - централна емисия
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "За историята свободно"
21.00 Киносалон БСТВ: "Белият Бим, Черно-

то ухо", І серия (1977 г.) СССР
22.30 Новини (п)
23.00 "Актуално от деня" (п)
23.30 "За историята свободно" (п)
00.30 "Следобед с БСТВ" (п)
02.00 "Лява политика" (п)
03.00 "Дискусионен клуб" (п)
04.00 "Студио Икономика" (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 Лято с БНТ
11.00 10 000 крачки
11.10 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Новини на турски език
12.40 БНТ на 60 - Петя Буюклиева и Алек-

сандър Сано/п/
13.40 Небесно око - док. поредица
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на Илайс - анимаци-

онен филм
15.00 Търсачи на реликви - тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас - регионални новини
16.15 Бързо, лесно, вкусно
16.45 Пристанищата на света
17.00 Тайните на войната - док. поредица
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Раят на дамите - тв филм /13 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 В кадър /п/
22.00 Династията на Борджиите - тв филм

/8 епизод/ (16)
23.00 По света и у нас
23.30 Потомци на слънцето - тв филм /5

епизод/ (12)
00.35 Лято с БНТ /п/
02.35 Раят на дамите - тв филм /13 еп./п/
03.50 Тайните на войната - док. поредица/п/
04.45 Пристанищата на света /п/

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ - сериал
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

мация, сериал, с. 4, еп. 17
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "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 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с. 2,

еп. 44
15.30 "Търговски център" - сериал, с. 14,

еп. 93 - 95
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

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

с. 14, еп. 7
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 3,

еп. 19
21.00 Премиера: "Ирония на съдбата" -

сериал, еп. 13
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Стрелата" - сериал, с. 3, еп. 6
01.00 "Гранд" - сериал, еп. 6
01.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3, еп.

23
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Завинаги" - сериал, еп. 36

bTV Action

05.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 3,
еп. 2

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс
Прайм" - сериал, еп. 22 - 25

08.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 3,
еп. 2

09.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 12
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 6, еп. 11
11.00 "Неизвестният" - сериал, еп. 19
12.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,

еп. 15
13.00 Премиера: "Тайните на дъщеря ми" -

трилър (тв филм, Канада, 2017), ре-
жисьор Джем Гарард, в ролите: Джо-
узи Дейвис, Тиера Сковби, Али Сков-
би, Камерън Банкрофт и др.

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

16.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 13
17.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,

еп. 16
18.00 "Неизвестният" - сериал, еп. 20
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, с. 6, еп. 12
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Последният

кораб" - сериал, с. 5, еп. 1
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Домът на смели-

те" - драма, военен, екшън (САЩ,
Мароко, 2006), режисьор Ъруин Уин-
клър, в ролите: Самюъл Джаксън, 50
Сент, Джесика Бийл, Брайън Пресли,
Виктория Роуъл и др.

00.00 "Последният кораб" - сериал, с. 5,
еп. 1

01.00 "Неизвестният" - сериал, еп. 20
02.00 "Стрелата" - сериал, с. 6, еп. 12
03.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,

еп. 16
04.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 13

bTV COMEDY

05.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
06.00 "Кое е това момиче" - сериал, с. 7, еп.

6, 7
07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "По средата" /п./ - сериал
08.30 "Гранд" /п./ - сериал
09.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
10.00 "Да се влюбиш във Върмонт" - роман-

тичен, драма (тв филм, САЩ, Канада,
2017), режисьор Дейвид Уининг, в
ролите: Джули Гонзало, Бенджамин
Еърс, Крисчън Майкъл Купър, Лорън
Макнамара и др.

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

сериал
14.00 "Гранд" /п./ - сериал
15.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 7, еп. 19, 20
19.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 35

20.00 "По средата" - сериал, с. 9, еп. 11
20.30 "Модерно семейство" - сериал, с. 9,

еп. 5, 5
21.30 Премиера: "Шитс Крийк" - сериал, с.

2, еп. 1
22.00 "Гранд" - сериал, с. 2, еп. 6, 7
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал, с.

10, еп. 12, 13
00.00 "Да се влюбиш във Върмонт" - роман-

тичен, драма (тв филм, САЩ, Канада,
2017)

02.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.
21, 22

08.00 "Да готвиш с любов" - романтичен,
комедия (тв филм, САЩ, Канада,
2018), режисьор Джем Гарард, в
ролите: Али Либърт, Брет Далтън,
Джанет Кидър, Кимбърли Състад и др.

10.00 "Къща от карти" - сериал, с. 6, еп.
1, 2

12.45 "Приключенията на Роборекс" - фен-
тъзи, семеен (САЩ, 2014), в ролите:
Бен Браудър, Калвин Стингър, Итън
Филис, Маги Скот и др.

14.45 "Перфектно убийство" - трилър, кри-
минален, драма (САЩ, 1998), в роли-
те: Майкъл Дъглас, Гуинет Полтроу,
Виго Мортенсен, Дейвид Сушей, Са-
рита Чаудъри и др.

17.00 "Съли: Чудото на Хъдсън" - драма,
биографичен (САЩ, 2016), в ролите:
Том Ханкс, Ерън Екхарт, Отъм Рийсър,
Анна Гън, Лора Лини, Сам Хънтингтън,
Джеф Коубър, Джери Ферара, Крис
Бауър

19.15 "К-911" - комедия, екшън, кримина-
лен (САЩ, 1999), в ролите: Джим
Белуши, Джеймс Ханди, Уейд Уилямс,
Кристин Тучи и др.

21.00 "Мистър Бийн" - комедия (Великобри-
тания, САЩ, 1997), в ролите: Роуън
Аткинсън, Питър Макникъл, Джон
Милс, Памела Рийд, Харис Юлин,
Бърт Рейнолдс, Джони Галеки и др.

22.45 "Специален отдел Q: Ловци на фаза-
ни" - криминален, психотрилър (Да-
ния, Германия, Швеция, 2014), режи-
сьор Микел Норгард, в ролите: Нико-
лай Лий Коос, Фарес Фарес, Пилу
Асбек, Давид Денсик, Даника Чуршич
и др. [14+]

01.15 "Да бъдеш Флин" - драма (САЩ,
2012), режисьор Пол Уайц, в ролите:
Пол Дейно, Робърт Де Ниро, Джулиан
Мур, Оливия Търлби, Лили Тейлър,
Уес Стъди и др. [14+]

03.15 "21 грама" - драма, трилър (САЩ,
2003), режисьор Алехандро Г. Иня-
риту, в ролите: Шон Пен, Бенисио Дел
Торо, Наоми Уотс, Дани Хюстън,
Шарлот Генсбур, Еди Марсан, Джон
Рубинстайн, Мелиса Лио, Клиа Дю-
Вал и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериен филм /п/

06.00 "Скорпион" - сериал, сезон 3 /п/
06.55 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"

- сериен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна еми-

сия
20.00 "Черешката на тортата" - предаване

на NOVA, избрано
21.00 "Магнум" (премиера) - сериал, сезон 2
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Специален отряд" (премиера) - сери-

ал, сезон 2
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

17
00.30 "Скорпион" - сериал, сезон 3
01.30 "Женени с деца" - сериал, сезон 2
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Остани с мен" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

06.20 "От местопрестъплението: Ню Йорк" -
сериал, сезон 8 /п/

07.10 "Баба е богата" - комедия с уч. на
Франк Уейли, Марион Рос, Кристин
Елис, Кийт Карадайн, Дейвид Делуис
и др. /п/

09.00 "Вечната сила на любовта" - драма с
уч. на Ерин Котрел, Дейл Мидкиф,
Логан Бартоломео и др.

11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк" -
сериал, сезон 8

11.50 "Безнадежден романтик" - романтич-
на комедия с уч. на Криста Ален, Каси
Томсън, Френч Стюарт, Брандън Джо-
унс и др.

13.30 "Този прекрасен миг" - романтична
комедия с уч. на Даян Нийл, Винсент
Спано, Травис Шулд, Моли Бърнет

15.20 "Сезон за любов" - романтичен филм
с уч. на Отъм Рийзър, Марк Блукас,
Шели Томпсън, Лола Фланъри и др.

17.10 Игрален филм /п/
20.00 "От местопрестъплението: Маями" -

сериал, сезон 8
21.00 "Хрониките на Нарния: Принц Каспи-

ан" - приключенска фантастика с уч.
на Бен Барнс, Ана Попълуей, Уилям
Моузли, Питър Динклидж, Скандар
Кейнс, Серджо Кастелито, Уоруик
Дейвис, Джорди Хенли и др.

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

01.00 "Внимавай с непознати" - трилър с уч.
на Ребека Де Морни, Антонио Банде-
рас, Денис Милър, Хари Дийн Стан-
тън и др.

Тв програма - сряда, 15 юли ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Топло
Днес денят ще започне със слънчево време или незначителна

облачност. Следобед ще има повече купести облаци и на места
около планините на Западна България е възможно да превали
краткотрайно. Температурите ще се повишат и ще бъдат от 26 до
32 градуса, за района на София около 26. В столицата също е
възможно на места да превали краткотрайно по-късно следобед.
На морето времето ще бъде слънчево, без валежи и със съвсем
слаб бриз, а температурите ще достигнат 28 градуса. През повече-
то дни до края на седмицата времето там ще остане хубаво. В
четвъртък дневните температури ще останат без съществена про-
мяна, но на повече места в планините и около тях, в Западна
България ще превали и прегърми. Не са изключени и локални
градушки. В ниските части на Дунавската равнина и в източната
половина на страната ще остане слънчево, с купести облаци и
почти без валежи. В София също на места ще превали краткот-
райно и ще прегърми. В петък температурите ще са от 27 до 33
градуса. В западните райони и около планините ще превали и
прегърми. По морето и на изток ще остане почти без валежи.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Мистър Бийн" - комедия , в ролите:
Роуън Аткинсън, Питър Макникъл, Джон Милс, Памела
Рийд, Харис Юлин, Бърт Рейнолдс, Джони Галеки и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 130

ВОДОРАВНО: Садина. "Орисани". Галоп. Дарител. Ритон.
Потир. Ма. Сатира. Алино. "О.Т.". Онети (Хуан). Онари. Ран.
Титов (Герман). Рик. Мак. Динар. Лана. Леда. Алада. Ор.
"Саломе". Инота. "Баник". Ривас. Канарин. Ранон. Акара.
Атон. Вава (Едвалдо). Анапа. Ива. Карар. "Манон". Ратан.
Ганик. ТА. Павоне (Рита). Аламан. Не. Анири. Инери. Лак.
Валин. Лан. "Сатирикон". Сена (Аертон).

ОТВЕСНО: "Магистралата". А, Капела. Дата. АКЕЛ. "Нова-
та". Ат. Килотон. Доба. Араваки. Нонин. Дамара. Анон. Сап.
Рети (Рихард). ЕНИКАР. Ниви. Патина. Инан (Абдул). Герак.
Додо. Италик. Рама. Ило. Рата. Оран. Рапана. Ин. Кирилов
(Иван). Дора. Анилин. Сирин. Латина. Окан (Морис). Нат.
Нара. Авотин (Дайна). Меле. Неморино. Анов (Николай). Та-
ран. Вила. ИКАРУС. "На ранина".
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Íàöèîíàëíàòà ãàëåðèÿ
ïîäíàñÿ èçëîæáàòà
"Öâåòÿ çà ìåäèöèòå"

Íà 12 ñåïòåìâðè

÷ëåíîâåòå íà ÁÑÏ

çà ïúðâè ïúò â èñòîðèÿòà ñè

ïðÿêî ùå èçáåðàò

ñâîÿ ïðåäñåäàòåë

Откриването бе на 14
юли и продължава до 13
септември в Двореца, пл.

Ðåãèîíàëíàòà
áèáëèîòåêà
â Ïëåâåí ïàçè
óíèêàëíè èçäàíèÿ
íà Èâàí Âàçîâ

Плевенската библио-
тека "Христо Смирненс-
ки" е с един от най-бога-
тите фондове у нас. Тук
се намира първото изда-
ние на романа "Под иго-
то", в сборника "Народ-
ни умотворения", изда-
ден през 1889 г. Уникал-
но издание, не се нами-
ра често. В последова-
телни броеве на този
сборник, на части, е из-
даден романът. Директор
на библиотеката е Аня
Михова.

В електронния каталог
фигурират над 400 изда-
ния на Вазов. Въпреки
неглижирането на изуча-
ването на българските
поети, в това число на
Иван Вазов, интересът
към неговото творчество
не намалява. В старата
сбирка от фондовете на
библиотеката с творби
на народния поет има
над 160 тома, издадени
преди 1944 г.ççççç

На 30 юли от 18.30 ч. в
зала "Съвременност" на ям-
болския Безистен ще изне-
сат концерт световноизвес-
тният бас Мартин Цонев и
пианистката Ралица Ботева,
която ще свири на роял.

Посещаемостта ще бъде
съобразена с мерките, на-
ложени от епидемията.

Мартин Цонев идва в Ям-
бол по покана на тенора Ге-
орги Султанов и неговото
сдружение "Артем".

Програмата е приятна
изненада за любителите на
класическата музика в Ям-
бол, която със сигурност ще
включва едни от най-извес-
тните произведения за бас.
Ще участва и квартетът от
Камерен оркестър "Диано-
полис" с концертмайстор
Красимира Султанова.

Êîíöåðò íà ñâåòîâíèÿ áàñ Ìàðòèí Öîíåâ â ßìáîë

” Всеки социалист ще може да
гласува в избирателна  секция или
с подвижна избирателна кутия от
7 до 19 часа в изборния ден.
” За местонахождението на
вашата избирателна секция може
да се осведомите от общинския или
районния съвет на БСП
след 17 август.
” Очаквай те  допълни телна
информация за условията, при които
ще може да се  гласува с подвижна
избирателна кутия.
” На 12 септември със своя глас,
изберете Председател на
Българската социалистическа
партия!
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На 26 и 27 септември
ще се проведе 50-ият
юбилеен  конгрес на Българската
социалистическа партия!

Циркус Максимус в Рим
се превръща в оперна
сцена
Циркус Максимус от
Древния Рим, огромната
арена, в която навремето
се провеждали зрелищни
състезания с колесници,
днес се превръща в
оперна сцена. По време
на римските императори
арената е била най-
голямото съоръжение на
открито, побиращо до
250 хиляди зрители.

Отлагат Хонконгския
панаир на книгата
Организаторите на
Хонконгския панаир на
книгата отложиха проява-
та заради нарасналия
брой на заразявания с
COVID-19 в този финан-
сов и търговски мегапо-
лис. Това стана два дни
преди откриването на
изложението, което
привлича годишно един
милион посетители.
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Симфони е т а -Вид и н
представя музикалната
приказка за деца "Мага-
решки работи"  Музикал-
ната приказка "Магарешки
работи" е по музика на Пе-
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тър Ступел и текст на Мар-
ко Ганчев. Ще чуем попу-
лярните детски песнички
"Мила моя мамо", "Тръгнал
кос", "Мъничко мече" и
"Зайченцето бяло". Екипът

на Симфониетата за пър-
ви път организира концер-
та на различна от обичай-
ните досега локации - в
двора на една от най-емб-
лематичните детски гради-
ни - "Желязко Попниколов"
на 18 юли от 10.30 ч.

Малчуганите ще видят и
чуят различни музикални
инструменти, а също и да
се включат във виктори-
на с лакомства. Водещ на
събитието ще бъде музи-
канката Добромира Дим-
чева.ççççç

катализатор на дълбоки
чувства, предизвикващи
оптимизъм и размисъл.
Едва ли има по-подходя-
що време от настоящия
драматичен момент на
борба с коронавируса, за
да покажем обаянието,
изяществото, вълшебство-
то, омайността и велико-
лепието на света.

Експозицията е посве-
тена на медицинските
работници и на хората от
първата линия в преодо-
ляване на опасността.

Завръщане към нормал-
ния живот Националната
галерия прави чрез твор-
бите на Захари Зограф,
Владимир Димитров-
Майстора, Олга Визингер-
Флориан, Иван Милев,
Данте Рики, Сирак Скит-
ник, Дечко Узунов, Никола
Танев, Вера Недкова,
Порфирий Н. Крилов,
Мара Йосифова, Йордан
Кацамунски. Една излож-
ба, подготвена с чувство
за голяма благодарност
към българските медици.ççççç

"Княз Александър I" № 1.
Свободен вход за всички
медици!

Изложбата "Цветя за
медиците" представя
избрани творби от фондо-
вете на Националната
галерия, обединени тема-
тично чрез най-интимните
измерения на изкуството -
цветята с тяхното много-
образие и хармония. В
различните авторови
интерпретации тези чувст-
вителни форми от приро-
дата се превръщат в

Мартин Цонев е от Русе,
критиците го поставят до ве-
ликите Никола Гюзелев, Ни-
колай Гяуров и Борис Хрис-
тов - българската Света тро-
ица от велики басове.

Пътят на артиста към
сцената е предопределен.
Баща му Стоил Цонев в
продължение на 47 години
е корепетитор в Русенска
опера. Знаменитият певец
е влизал в ролята на Во-
тан, Алидоро, Бертрам, Бо-
рис Годунов - мечтата за
всеки бас. Пее на италиан-
ски, френски, немски, рус-
ки, чешки и дори хинди. В
момента Мартин Цонев жи-
вее и работи в Германия.

Ралица Ботева е пианис-
тка в Държавна опера -
Пловдив. Завършила е вис-
шето си образование в Ака-

демията за музикално, тан-
цово и изобразително из-
куство "Проф. Асен Диаман-

диев" и е магистър "Инст-
рументално изкуство- пиа-
но".ççççç


