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София. Президентът Румен Радев връчи
националния флаг на участниците в 28-ата
антарктическа експедиция в Гербовата зала
на "Дондуков" 2.
На снимката: ръководителят на експедицията
Христо Пимпирев.
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14 ïàïêè
насяме жалба за касиране на изборите
в София. Внасяме и 14 класьора с дока-
зателствен материал за тежки наруше-
ния на изборния процес", заяви неза-
висимият кандидат за кмет Мая Мано-
лова, която заедно с представители на
Инициативния й комитет подадоха жал-
бата до Общинската избирателна коми-
сия в София.

Още в нощта на вота екипът на Ма-
нолова обяви, че разполага с доказател-
ства за груби нарушения на изборните
правила. По думите й те могат да бъдат
класирани в четири групи - нарушения,
свързани с избирателните списъци, на-
рушения, свързани с изборните протоко-
ли, нарушения, свързани с бюлетините
и броенето им, както и нарушения на
организацията на изборния процес.

Бившият омбудсман започва и пети-
ция, с която да оспори резултата от вота

Ò
ези дни мнозина спорят какво ни даде и какво ни
отне преходът? Изказват се всевъзможни екс-
перти, изпълзяха вечните пещерни антикомунис-
ти, леят се "мъдри" приказки и лозунги. Но е
факт - половин България продължава да си иска
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социализма, а другата половина ругае настоящето! Зна-
чи надеждите за промяна се сблъскаха с реалностите
на неолибералния капитализъм. И може би грешката е
вярна - светът все по-ясно разбира, че той наистина е…
гнил.

Ако не беше, защо днес сме сред първите в света
по песимизъм? Защо демографската катастрофа ни мо-
ри като нация? Към 1989 година бяхме на 27-о място в
света по развитие, а днес сме на 28-о - последно
място в ЕС. За 28 години през терминал 1 и 2 в
свободно търсене на по-добър живот и заради мизерия-
та завинаги си тръгнаха 2 000 000 българи. И преди, и
сега сме част от геополитически съюзи, но докато ня-
кога имаше стремеж за духовно отваряне към света и
търговия със Запада, сега "началствата" на нашите уп-
равляващи не дават на България да гъкне за собствена
външна политика. Преди уж не можехме да критикуваме
властимащите по телевизии и вестници, а днес властта
си купува медиен комфорт с държавни и европейски
пари. И сме на срамното 111-о място по свобода на
словото… Преди здравето и просветата бяха безплатни
и достъпни за всеки, а днес отдавна са превърнати в
стока и привилегия за богатите. Преди живеехме не
богато, но достойно, всеки имаше сигурна работа и до-
ход, както и пенсия, която гарантираше спокойни ста-
рини, всяко семейство построи и обзаведе жилище. Се-
га сме пожизнени роби на монополите и банките. Преди
имаше член Първи от конституцията, а днес член Първи
е ГЕРБ. ГЕРБ печели избори с манипулации, насаждане
на страх и корпоративен вот. Имахме армия от 120 000
наборни войници, а днес войската ни не може да напъл-
ни и един стадион, но пък харчим милиарди народна
пара за изтребители, които още са на чертожната дъс-
ка. Преди земеделието ни изнасяше продукция в Европа
и Арабския свят, сега ядем вносни плодове, зеленчуци,
месо. Преди в малките градове хората не заключваха
къщите си, а днес в селата възрастните хора заспиват
в страх дали няма да бъдат ограбени и пребити. Преди -
обичат да повтарят антикомунистите - в магазините ня-
мало банани през цялата година. Е - струваше ли да
преживеем всичко това заради кило банани?!

Теофан ГЕРМАНОВ
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и да поиска  законодателни промени. Цел-
та - въвеждане на машинно гласуване.

Резултатите от изборите ще обжалват
и част от кандидатите за районни кмето-
ве на БСП.  ç

Хората в България,
макар и бавно, свик-
ват с пазара и с капи-
тализма, но не могат
да свикнат с голямото
социално разслояване.
На думи пазарните от-
ношения се приемат.
Когато обаче стане
въпрос за конкретни
измерения, хората са
скептични. Това е един
от изводите, направе-
ни на кръгла маса, ор-
ганизирана от "Галъп
интернешънъл" заедно
с института "Иван Ха-
джийски". Ако през
1992 и 1993 г. 40% от
българите са приема-
ли, че е нормално хо-
рата да се разделят на
бедни и богати, то
през 2013 г. този дял
вече e 53%, а сега -
57%. Когато обаче
стане дума за конкрет-
ните измерения на не-
равенството, българи-
те са скептични.
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Доналд Тръмп ще предуп-
реди турския си колега
Реджеп Ердоган тази сед-
мица, че на Турция може
да бъдат наложени санк-
ции заради руската  про-
тиворакетна система, за-
яви съветникът по наци-
оналната сигурност на
САЩ Робърт О'Брайън.
"В НАТО няма място за
С-400", каза О'Брайън. "В
НАТО няма място за пра-
вене на големи оръжейни
покупки от Русия." Съвет-
никът каза, че ако Тур-
ция не премахне руската
противоракетна система
С-400, ще последват сан-
кции, за които във Ва-
шингтон има огромно дву-
партийно мнозинство. Ер-
доган ще посети Белия
дом в сряда.  ç

Стойчо Младенов получи
огромно признание за
работата си в Казахстан,
след като бе избран за
треньор №1 за 2019 го-
дина на бившата съвет-
ска република. Българс-
кият наставник на Кай-
сар заслужи престижно-
то отличие най-вече за-
ради спечелената Купа
на Казахстан. Отборът на
Кайсар триумфира на фи-
нала след успеха с 2:1
над Атирау. В първенст-
вото тимът му завърши
на шесто място. За Мла-
денов това е втори меж-
дународен трофей в ка-
риерата. През 2009 го-
дина треньорът спечели
купата на Персийския за-
лив, когато водеше Ал Ах-
ли (Джеда).  ç

ÑÀÙ çàïëàøâàò
Òóðöèÿ ñúñ
ñàíêöèè

с доказателства за изборни
манипулации в София

Áúëãàðèíúò
íå ïðèåìà
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Димитровград. Миряни по традиция почетоха празника на свети Мина в едноименния парак-
лис на манастирския комплекс в местността Дурхана.
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Съдът отмени част от
определението си от 8
юли, по делото за мръс-
ния въздух срещу Столич-
на община, като вместо
това го разшири и задъл-
жи общината да представи
по делото план за засаж-
дане на дървета за 2020 г.
Освен това общината се
задължава да създаде
пряк достъп на граждани-
те, чрез интернет страни-
цата си и профила си във
Фейсбук, до Системата за
предоставяне на информа-
ция на обществеността за
качеството на атмосфер-
ния въздух в реално
време.

Съдът задължава още

Çàäúëæèõà îáùèíàòà äà ìèå äâà
ïúòè ñåäìè÷íî óëèöèòå â Ñîôèÿ

Столична община да мие
машинно улиците по два
пъти месечно от май до
септември, като средно
трябва да се измиват не
по-малко от 10 847 дка.
Един път месечно трябва
да се мият улиците и от
октомври до април, ако
времето позволява.
Графикът за миене трябва
да се публикува на сайта
на общината, както и
трябва да се публикува
справка за извършеното
всеки месец, постанови
още съдът, съобщи
Днес.бг.

Друго задължение е
Столичната община да
обявява справка за броя

извършени проверки за
спазването на забраните
за влизането на товарни
автомобили и строителни
машини над 4 тона в зона
"Първа" и превозни средс-
тва до 3,5 тона в зона
"Център", които не отгова-
рят на европейските
стандарти за изгорели
газове. Освен това общи-
ната се задължава да

Ñúäúò ïîñòàíîâè îò ìàé äî
ñåïòåìâðè äà ñå èçìèâàò íå ïî-ìàëêî
îò 10 847 äêà ïàâàæè è àñôàëò

Повторното гласува-
не за кандидата за гла-
вен прокурор на Бълга-
рия Иван Гешев във
Висшия съдебен съвет
ще стане в четвъртък.
Това става ясно от днев-
ния ред на ВСС, съоб-
щи БНТ.

Тогава Пленумът на
Висшия съдебен съвет
ще проведе заседание,
на което ще разгледа
указа на президента от
7 ноември и ще прове-
де повторно гласуване,
е записано в дневния
ред на заседанието.
Президентът Румен Ра-
дев върна избора на Ге-
шев с мотива, че не е
имало истинско състе-
зание между кандидати.
Иван Гешев беше изб-
ран на 24 октомври с 20
гласа "за" и 4 "против".
Междувременно досе-
гашният главен проку-
рор Сотир Цацаров при-
помни пред "Дарик ра-
дио", че е казал как ще
постъпи - ще гласува от-
ново "за" кандидатура-
та на Иван Гешев за не-
гов заместник.

До необходимостта
от повторно гласуване
се стигна, след като
президентът Радев отка-
за да издаде указ за
назначаване на Гешев
начело на държавното
обвинение, въпреки че
бе избран с убедително
мнозинство от 20 на 4
гласа от кадровиците.
На въпрос дали е въз-
можно да се стигне до
нов дебат по време на
заседанието, Цацаров
отговори, че въпросът
не е дали той допуска
такава хипотеза, а да-
ли Конституцията и за-
конът я допускат. Отго-
ворът е - не!. Ето защо
процедурата предвижда
единствено прегласува-
не на кандидатурата на
Иван Гешев.ççççç

обявява ежемесечно на
сайта си и справка за
броя извършени проверки,
мястото, на което са
извършени, констатирани
нарушения и наложени
наказания по прилагането
на наредбата за управле-
ние на отпадъците и
поддържане и опазване
чистотата на територията
на София.ççççç

Пълна проверка започва в па-
зарджишката болница, след като
по разпореждане на премиера
Бойко Борисов директорът на
Многопрофилната болница за ак-
тивно лечение д-р Васил Вълчев
бе уволнен. Още през изминала-
та седмица министърът на здра-
веопазването Кирил Ананиев е из-
пратил писма за свикване на Об-
що събрание на лечебното заве-
дение, за да бъде извършена про-
мяната в управлението на бол-
ницата, съобщиха от здравното
министерство, цитирани от "Но-
ва телевизия". До избора на нов
директор в МБАЛ-Пазарджик ще
бъде назначен прокурист. Здрав-
ният министър е поискал Нацио-
налната експертна лекарска ко-
мисия да направи проверка на

Áîðèñîâ íàðåäè, óâîëíèõà äèðåêòîðà íà áîëíèöàòà â Ïàçàðäæèê

ТЕЛК решенията, които са изда-
дени от комисиите в МБАЛ-Па-
зарджик. Изпълнителна агенция
"Медицински надзор" започна
пълна проверка на лечебното за-

цата имат пожизнени решения за
заболявания, а директорът дава
заплата от 57 000 лв. на карди-
олог, който поставя стентове на
здрави хора. Веднага съм разпо-
редил на Ананиев да го маха и
вече трябва да са го уволнили.
Аз не търпя, знаете... при мен
веднага оставка и отива на съд
или на каквото и да било там,
коментира премиерът Борисов.

"Браво на разследващите жур-
налисти на Нова! Всяка седмица
все по-силни. Ползата от вас за
обществото е много голяма. Не-
доумявам как може да има тол-
кова нагли разбойници в родно-
то здравеопазване. Крайно вре-
ме е да спрем да ги търпим!!!",
написа Кирил Домусчиев във
Фейсбук.ççççç

ÂËÀÑÒÒÀ

"Много неща се случиха за те-
зи 30 години на прехода, но мно-
го неща не станаха така, както
си мислехме. Днес е все още
много емоционално и много ра-
но да направим равносметка. То-
ва са години, наситени с много
атмосфера, с очакване, с надеж-
да, с напрежение. За тези 30 го-
дини България се промени мно-
го. Движението ни е в правилна-
та посока, направи равносметка
пред БНР вицепрезидентът Илия-
на Йотова. Не трябва да гледаме
само назад, не трябва да вижда-
ме само затворените страници,
а да отваряме нови, заяви още
Йотова. С една разумна полити-
ка можем да мотивираме тези 2
млн. българи, които са зад гра-
ница, да се върнат. Факт е, че за
30 години не стигнахме онези
икономически и социални стан-
дарти, които сънародниците ни

Èëèÿíà Éîòîâà: Äíåñ íå íè äîñòèãà äåìîêðàöèÿ

намират навън… Има какво да
поработим за образа на страна-
та ни зад граница. Има какво да
направим, за да бъде стабилно
законодателството ни, за да не
се сменят законите веднъж или
два пъти годишно, категорична
беше вицепрезидентът. По думите
й днес не ни достига демокра-
ция. Демокрацията означава пре-
ди всичко качество на живот, оз-
начава свобода, изкореняване на

неравенства. Това е големият раз-
говор за България - какво да се
прави през следващите 30 годи-
ни… Трябва да сме будни. Демок-
рацията не е дадена веднъж за-
винаги. Тя е нещо, което трябва
да браним и пазим, защото е из-
ключително чуплива. Голямата ни
грешка за тези години е, че не
казахме кои са нашите основни
три-четири-пет приоритета и да
заложим всичко на тях - от об-

разованието до бюджетните, ев-
ропейските ресурси, както нап-
равиха Чехия, Словакия, Унгария,
коментира Йотова. За промени-
те в Закона за българското граж-
данство, за да се облекчи режи-
мът за влизане на работници от
трети страни, Йотова обясни, че
няма защо да се свързват двата
проблема.

Темата за промяната на За-
кона за гражданството е на по-
вече от година и половина. Все
още няма окончателни текстове
за промяна в закона. Станови-
щето на президентската админис-
трация е, че задължителен кри-
терий за получаване на българс-
ко гражданство по произход
трябва да е познанието по бъл-
гарски език… Най-различни хора
кандидатстват за българско граж-
данство, предупреди вицепрези-
дентът пред БНР. ççççç

ведение. Всичко това се случва
след разследвания на журналис-
та Васил Иванов от телевизията,
които разкриха как двамата ше-
фове на ТЕЛК комисии в болни-

Â ÷åòâúðòúê
ÂÑÑ îòíîâî
ùå ãëàñóâà
çà Èâàí Ãåøåâ

Иван Гешев
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"Уважаеми избрани
кметове и общински
съветници от левицата,

Поклон пред усилията,
труда ви и стоицизма да
водите почтена кампания
със сърце и мисъл за
всички хора. Устояхте на
безпрецедентен натиск,
сплашвания и провокации.
Трудното мина. Предстои
по-трудното - да оправдае-
те надеждите и очаквания-
та на своите съграждани.
Имате нашата подкрепа".

Това казва лидерът на
БСП Корнелия Нинова в
писмо, изпратено до
всички новозибрани
кметове и общински
съветници на БСП.

Ето пълния текст
на писмото на Нинова:

"Уважаеми другари,
Заедно преминахме

през една от най-ожесто-
чените и трудни кампании
за избор на местна власт.
Благодаря ви от сърце!

Благодаря ви, че бяхме
заедно - единни и подкре-

Âàøèòå óñèëèÿ â òàçè êàìïàíèÿ äàäîõà
íàäåæäà, ÷å íàøèòå öåííîñòè ìîãàò äà
îáåäèíÿâàò è ïîáåæäàâàò ñèëíèòå íà
äåíÿ, íàïèñà ëèäåðêàòà íà ñîöèàëèñòèòå

Êîðíåëèÿ Íèíîâà êúì êìåòîâåòå íà ÁÑÏ:
Ïîêëîí ïðåä óñèëèÿòà è ñòîèöèçìà âè!

пящи се.
Важното от тези избо-

ри не са само увеличени-
те позиции на БСП по
места, спечелените градо-
ве, сред които и областни
центрове.

Показахме на себе си
и на цялото общество, че
мотивацията и вдъхнове-
нието на социалистите не
зависи от партийната
субсидия. Вашите усилия
в тази кампания дадоха
надежда, че нашите
ценности могат да обеди-
няват и побеждават сил-
ните на деня.

Уважаеми избрани
кметове и общински
съветници от левицата,

Поклон пред усилията,
труда ви и стоицизма да
водите почтена кампания
със сърце и мисъл за
всички хора. Устояхте на
безпрецедентен натиск,
сплашвания и провокации.
Трудното мина. Предстои
по-трудното - да оправда-
ете надеждите и очаква-

"Случаят с опита да се под-
пали домът на наш общински съ-
ветник в Борован е изключител-
но брутален. Върху нашите пред-
ставители бе оказан недопустим
натиск, за да не може да се
структурира новият общински съ-
вет, защото за да се формира

Ñîöèàëèñò: Ñåâåðîçàïàäúò ñå óïðàâëÿâà
ñúñ ñòðàõ, áåäíîñò è êóïåí âîò
мнозинството в ОбС - Борован
бе необходим поне един от гла-
совете на двамата общински съ-
ветници на БСП."  Това каза пред-
седателят на ОблС на БСП - Вра-
ца и член на НС на БСП Ивайло
Лилов пред БСТВ. Той коменти-
ра, че за съжаление, детето на
общинския съветник от левица-
та е станало свидетел на случи-
лото се. "Всичко това е резултат
от управлението през последни-
те 10 години. Виждаме как зна-
кови лица от ъндърграунда ста-
ват политически фигури и най-
страшното е, че там, където ин-
тересите им се сблъскват, поли-
тиката изчезва и проправя път
на натиска и заплахите", комен-
тира още Лилов. Той бе катего-

ричен, че няма съмнение, че ин-
терес да не се формира мнозин-
ство в общинския съвет в Боро-
ван и общината да не започне
нормална работа имат хората на
Борисов. "Това ли е отборът на
Борисов? Това ли са победите-
лите", попита Ивайло Лилов и за-
яви, че е  явно, че тези момчета
не са забравили нищо от похва-
тите, които са използвали през
90-те. "Те се борят да получат
обществения ресурс не за да ра-
ботят в името на хората, а за да
присвояват колкото може пове-
че от него.

Затова Северозападна Бълга-
рия  остава най-бедната част от
страната ни, за да може да бъде
купувана, контролирана чрез на-

тиск и репресии и да бъдат пос-
тигани резултатите, с които Бо-
рисов да се гордее", коментира
още социалистът. Ивайло Лилов
каза още, че тези избори са по-
казали, че промяната  в местна-
та власт е възможна.

Той поздрави кметовете и об-
щинските съветници, избрани с
бюлетината на БСП, за куража,
който са имали. "Имаше и хора,
които направиха всичко възмож-
но, за да спечелят изборите чес-
тно, но срещу тях беше хвърлен
целият ресурс на държавата, те
бяха дискредитирани и не бяха
допуснати да участват на равни
начала в изборите", каза още
председателят на ОблС на БСП -
Враца.ç

нията на своите съгража-
дани. Имате нашата
подкрепа.

Уважаеми кандидати на
левицата,

Не всички от вас ще
заемат места в местната
власт, въпреки че го
заслужавате. Разбирам
разочарованието ви, но
не се отчайвайте! Вашето
старание няма да бъде

забравено. Вие сте богат-
ството на партията. Има-
ме нужда от вашата
енергия и сила. Промяна-
та е трудна и бавна, но
пътят е верен и трябва да
го продължим заедно".

На всички вас пожела-
вам от сърце здраве и мно-
го успехи, които да постиг-
нем единни.

На добър час!"ç

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

Членът на Групата на Прогре-
сивния алианс на социалистите и
демократите в Европейския пар-
ламент Цветелина Пенкова взе
участие в граждански форум на
тема: "Ще дадат ли обновените ев-
ропейски институции нов импулс
на европейския проект?". На фо-
рума, организиран от Съюза на ев-
ропейските федералисти и Евро-
пейското младежко движение съв-
местно с Бюрото на ЕП, тя изтък-

Öâåòåëèíà Ïåíêîâà: Çà äà ïðåîäîëååì åâðîñêåïòèöèçìà ÅÑ, òðÿáâà äà ñå ïðîìåíè
на, че резултатите от изборите за
Европейски парламент през май
са показали, че темата за еврос-
кептицизма не е толкова силна.
"Позитивната вълна се усети, но
все още има нужда от реформи и
промяна както в страните членки,
така и в рамките на ЕС", заяви
представителят на Групата на со-
циалистите и демократите в ЕП.

Пенкова добави, че европей-
ските институции трябва да са по-

близо до гражданите, за да про-
дължи бъдещото развитие на съ-
юза и за да се възстанови чувст-
вото за справедливост. Цветели-
на Пенкова засегна и темата за
разширяване на ЕС: "Зададе се
негативна нотка при ситуацията
със Северна Македония и Алба-
ния. Европейският парламент яс-
но подкрепя необходимостта от
разширяване. Важно е да не заб-
равяме, че в момента Съюзът фун-

Íà òîçè äåí

Събития
” 1914 г. - Първа световна
война: Османската империя
обявява война на държавите
от Антантата.
” 1918 г. - Австрия е
обявена за република.
” 1927 г. - съветският
марксист Лев Троцки е
изключен от Комунистичес-
ката партия на Съветския
съюз, което осигурява на
Йосиф Сталин неограничен
контрол над СССР.
” 1965 г. - от СССР е
изстрелян автоматичният
космически апарат "Венера 2".
” 1980 г. - космическият
апарат на НАСА "Вояджър 1"
се доближава максимално
до Сатурн и прави първи
снимки на пръстените му.
” 1982 г. - след смъртта на
Леонид Брежнев за генера-
лен секретар на Комунисти-
ческата партия на Съветския
съюз е избран Юрий
Андропов.
” 1996 г. - саудитски
"Боинг" и казахстански Ил-
76 се сблъскват близо до
Ню Делхи, Индия; загиват
349 души.
Родени
” 1840 г. - Огюст Роден,
френски скулптор
” 1866 г. - Сун Ятсен,
китайски държавен деец
” 1915 г. - Ролан Барт,
френски критик и писател
” 1929 г. - Грейс Кели,
принцеса на Монако и
американска киноактриса
” 1953 г. - Василис Карас,
гръцки певец

” 1961 г. - Надя Команечи,
румънска гимнастичка
” 1982 г. - Ан Хатауей,
американска актриса
Починали
” 1903 г. - Камий Писаро,
френски художник
” 1989 г. - Долорес
Ибарури, испанска комунис-
тическа лидерка
” 1994 г. - Атанас Комшев,
български борец

кционира в условия на несигур-
ност, в условията на Брекзит". Тя
изрази надежда през следващата
година да има по-ясни и пози-
тивни сигнали по този въпрос.
"Най-важно е да продължим по-
литиката за младите хора.

Нашата насока трябва да е в
три основни елемента, а именно
споделена отговорност, растеж и
равенство", завърши  Цветелина
Пенкова.ç

Ивайло Лилов
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Цените на хлебното
зърно на световните
пазари се успокоиха през
миналата седмица, но
анализатори се питат
какво ни предстои през
зимата. Ще достигне ли
цената на пшеницата в
Черноморския регион 250
долара/тон? Експерти ще
търсят отговор на този
въпрос тази седмица на
заседание на Зърнения
клуб в Москва, съобщи
руският аналитичен цен-
тър "СовЕкон". "Вече
видяхме цени около 210
долара/тон, а се очакват
нови данни за поражения-
та от сухото лято в южно-
то полукълбо", обясняват
анализатори.

Експертите на Софийс-
ката стокова борса (ССБ)
отчитат, че през първата
седмица на ноември
търговията е била спокой-
на с минимални промени
в цените на основните
зърнени контракти по

Çèìíè íàäåæäè çà 250 äîëàðà
çà òîí ïøåíèöà? Министерство на земедели-

ето, храните и горите в парт-
ньорство с Министерство на
образованието и науката
стартира кампания под надс-
лов: "Супер фермер". Иници-
ативата е насочена към уче-
ниците от професионалните
гимназии по селско стопанс-
тво, които на този етап от жи-
вота си правият своя избор
на професионално развитие.
Целта е да се подкрепят мла-
дите хора, като им се даде
възможност да се срещнат с
успели фермери в нашата
страна, както и да се осъщес-
тви връзка между учениците
и бизнеса. Кампанията съв-
пада и с политиката на МОН
за насърчаване на дуалното
обучение, което дава възмож-
ност за подобряване капаци-
тета на образователните ин-
ституции и на работодатели-
те за организиране и създа-
ване на устойчиви партньор-
ства за гарантиране на ка-
чеството на обучението.
Събитията, ще се проведат

на територията на цялата стра-
на, под формата на "Дни на
отворените врати". Учениците
ще посещават стопанства на
земеделски производители,
бенефициенти по Програмата
за развитие на селските ра-
йони (2014-2020 г.), като те
ще да се запознаят отблизо с
дейността им.
През първия учебен срок ще

бъдат посетени стопанствата
на 25 бенефициенти по Прог-
рамата. Общият брой на уче-
ниците, които ще се включат
в практиката е повече от 300
от 20 професионални гимна-
зии. Те са от направленията -
фермер, техник на селскосто-
панска техника, агроекология
и др. Стопанствата развиват
дейност в областите по отг-
леждане на трайни насажде-
ния (орехи, круши, сливи, ба-
деми и др.), животновъдство
(овцеферми, кравеферми, пти-
цеферми и др.) и селскосто-
панска техника.
Кампанията ще се проведе

на два етапа. Първият старти-
ра през ноември 2019 г., а
вторият ще се реализира през
месеците от февруари до ап-
рил 2020 г. В рамките на ини-
циативата ще се проведе и
конкурс на тема: "Моето сто-
панство", в който участници-
те ще представят своята идея
за стартиране на бизнес. Пис-
мените проектите ще бъдат
оценявани от жури.
Вчера ученици от Професи-

онална гимназия по аграрни
технологии "Цанко Церковски"
- Павликени посетиха стопан-
ството на ЗППК "Напредък -
Батак", с. Батак, Община Пав-
ликени. ç

ÌÇÕÃ ñòàðòèðà
êàìïàíèÿ "Ñóïåð
ôåðìåð"

Независимо от продъл-
жителното засушаване и та-
зи есен повечето житни по-
севи в Добруджа се разви-
ват добре, показват наблю-
денията на специалистите
от Добруджанския земедел-
ски институт. "Над 90% от
масивите с пшеница в Доб-
ричкия регион са поникна-
ли и младите посеви се раз-
виват при благоприятни ме-
теорологични условия", съ-
общи за БТА проф. д-р Иван
Киряков, завеждащ "Селек-
ция на зърнено-житните и
бобовите култури" в Добру-
джанския земеделски инс-
титут.

През новата стопанска
година зърнопроизводите-

Âúïðåêè ñóøàòà ïîñåâèòå îò ïøåíèöà â Äîáðóäæà ñå ðàçâèâàò äîáðå

Ïàçàðèòå î÷àêâàò íîâè äàííè çà ïîñëåäèöèòå
îò ñóøàòà â ñòðàíèòå îò þæíîòî ïîëóêúëáî

Ñóáñèäèÿòà çà àêöèçà âúðõó ãàçüîëà ùå áúäå 0,37 ëåâà/ëèòúð
Земеделското министер-

ство обяви ставката за под-
помагане на земеделските
производители за закупено-
то дизелово гориво през
миналата година. Фермери-
те ще получат отстъпка от
акциза за литър закупен га-
зьол в размер на 0,37 ле-
ва, използван за механизи-
рани дейности в първично-
то селскостопанско произ-
водство през 2018. Отстъп-
ката  е определена със за-
повед на министъра на зе-
меделието, храните и гори-
те Десислава Танева. За
сравнение ставката в пре-
дишната кампания беше
0,38 лв./литър.

До края на 2019 година
ще бъдат изплатени близо
73 млн. лева по схемата, а

световните пазари. Стой-
ността на пшеницата в
САЩ замръзна на 225,00
долара/тон, но във Фран-
ция отчетоха повишение с
1 евро до 181,50 евро/тон.
Русия и Украйна обаче
единодушно свалиха
цените с по 2,00 долара,
съответно до 207,00 и
206,00 долара/тон.  "В
подкръг "Зърно" на "Со-
фийска стокова борса" АД
котировките останаха без
особена промяна след
сделките от средата на
октомври", казват експер-
тите.

Хлебна пшеница от
място се предлагаше от
380,00 лв./тон (214 долара/
тон) до 340,00 лв./тон (192
долара/тон), докато при
търсенето имаше леко
повишение до 290,00-320,00
лв./тон (164-180 долара/
тон). Всички цени са без
ДДС. При фуражната
пшеница у нас търговците
също се придвижиха леко

нагоре. Предлагането беше
на 280,00-300,00 лв./тон, а
търсенето - на 250,00-
260,00 лв./тон.

Царевицата се търгува
противоречиво. В САЩ
фуражната култура поев-
тиня до 173,00 долара/тон,
докато в Украйна имаше
покачване с 2,00 долара/
тон до 168,00 долара/тон.
По-чувствителен е спадът
във Франция. Царевицата
там загуби от стойността
си 6,25 евро до 163,75
евро/тон. У нас има
търсене на царевица на
нива 230,00-240,00 лв./тон,

докато предлагането е на
250,00-260,00 лв./тон. За
маслодаен слънчоглед
има само търсене на
560,00-590,00 лв./тон.

Ечемикът в Украйна
прибави към стойността
си 1,00 долар до 187,00
долара/тон. Във Франция
след двуседмичен застой
се търгуваше пивоварен
ечемик с 4,00 евро нама-
ление на цената до 167.00
евро/тон. Рапицата в
Европейския съюз
(Еиronext) поскъпна отно-
во с 7,00 евро до 388,00
евро/тон. ç

останалата част от средст-
вата - около 11 млн. лв., ще
бъдат изплатени в начало-
то на 2020 г.

Това е вече четвъртата
кампания, в която процесът
по кандидатстване за дър-
жавна помощ "Помощ под
формата на отстъпка от
стойността на акциза вър-
ху газьола, използван в пър-
вичното селскостопанско
производство" е облекчен и
заявленията се подават
придружени само от опис
и копия от фактурите за за-
купено гориво за съответ-
ната година. Отпадна задъл-
жението за водене на днев-
ник.Максималното количес-
тво гориво, което подлежи
на подпомагане, се опреде-
ля на базата на методика с

разходни норми.
След приема на доку-

менти Националната аген-
ция за приходите (НАП) из-
вършва проверки на факту-

рите. Помощта се изплаща
на земеделските стопани
директно, а не както преди
това под формата на вау-
чери за гориво. ç

лите в областта, които тра-
диционно отглеждат най-
много площи в страната с
хлебната култура, са засе-
ли 1 245 404 декара, показ-
ват последните обобщени

данни от областната дирек-
ция "Земеделие". "При про-
дължаващите високи темпе-
ратури през ноември и при
наличието на достатъчно
влага в почвата ранните по-

севи вече навлизат във фа-
за братене, а засетите по-
късно - сега поникват", ка-
за проф. Киряков.

На места е имало напа-
дения от житни мухи, но ве-
че няма опасност от непри-
ятеля, тъй като есенното по-
коление е спряло да лети.
"За развитието на младите
пшеници има опасност един-
ствено, ако в рамките на
ден-два времето рязко зас-
туди и температурите пад-
нат под нулата", коментира
професорът.  Растенията ще
успеят да се закалят и ще
посрещнат устойчиви зима-
та, ако застудяването стане
постепенно в рамките нап-
ример на седмица. ç
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Петролните фючърси поевти-
няват по време на търговията в
понеделник, след като в неделя
иранският президент обяви, че е
било разкрито ново нефтено на-
ходище в южната част на стра-
ната, разполагащо със запаси за
над 50 млрд. барела суров пет-
рол. Съобщението на Хасан Ро-
хани идва на фона на сериозни-
те американски санкции спрямо
Техеран, включващи забрана на
износа на ирански петрол. Пре-
зидентът Рохани направи това
изявление по време на своя реч
в пустинния град Язд. Той допъл-
ни, че находището е разположе-
но в южната иранска провинция
Хузестан, където е разположена
и основната петролна индустрия
на страната. Чрез това ново на-
ходище около 53 млрд. барела
ще бъдат добавени към същест-
вуващите петролни резерви на
Иран от близо 150 милиарда ба-
рела, посочи иранският прези-
дент. "Заявявам на Белия дом, че
в дните, когато вие наложихте
санкции върху продажбата на
ирански нефт и оказвахте натиск
върху нашата държава, нашите
високо ценени работници и ин-
женери успяха да открият 53
млрд. барела петрол в новото го-
лямо находище", посочи Рохани.
Новината за новото иранско на-
ходище, както и смесени инфор-
мации относно хода на търговс-
ките преговори САЩ-Китай пари-
рат част от инвеститорския риск-
апетит в началото на новата ра-
ботна седмица, което води до по-
нижение и на цените на петрола.

В събота американският пре-
зидент Доналд Тръмп посочи, че
търговските разговори с Китай
вървят "много добре", но подчер-
та, че Съединените щати ще склю-
чат сделка с Пекин, само ако то-
ва е вярното споразумение за
Америка. Тръмп също така каза,
че имало "некоректна" информа-
ция за готовността на САЩ да
вдигне китайските тарифи като
част от "първата фаза" на тър-
говското споразумение. новина-
та за което стимулира пазарите.
Подобни коментари бяха напра-
вени от президента на САЩ и в
петък, опровергавайки по този на-
чин  информация от по-рано ми-
налата седмица на китайското ми-
нистерството на търговия, спо-
ред която Вашингтон и Пекин са
се съгласили на поетапна и про-
порционална отмяна на двустран-
ните мита като част от "първата
фаза" на търговска сделка.

Всичко това се отразява не-
гативно на цените на петрола
през вчерашната търговия, като
фючърсите на петрол Брент с дос-
тавка през януари се понижават
с 1,12% към 61,70 долара за ба-
рел, а декемврийските фючърси
на американски лек суров пет-
рол - с 1,35% към 56,50 долара
за барел. По този начин петрол-
ните фючърси заличават значи-
телна част от тяхното поскъпва-
не през миналата седмица съот-
ветно с 1,3% и с 1,9%. ç

Ïåòðîëúò
ïîåâòèíÿâà ñëåä
íîâèíàòà çà íîâîòî
ãîëÿìî íåôòåíî
íàõîäèùå â Èðàí

Хората в България,
макар и бавно, свикват с
пазара и с капитализма,
но не могат да свикнат с
голямото социално разс-
лояване. На думи, пазар-
ните отношения се прие-
мат. Когато обаче стане
дума за конкретни изме-
рения, хората в нашата
страна са скептични.
Това е един от изводите
от някои социологически
данни, показани от
Първан Симеонов при
откриването на Младата
кръгла маса, организира-
на от "Галъп интернешъ-
нъл" заедно с института
"Иван Хаджийски". На
нея се събраха визионе-

Õîðàòà â Áúëãàðèÿ, ìàêàð è áàâíî,
çàæèâÿõà ñ ïàçàðà è ñ êàïèòàëèçìà,
íî íå ìîãàò äà ïðèåìàò ãîëÿìîòî
ñîöèàëíî ðàçñëîÿâàíå

Ñâèêíàõà ëè áúëãàðèòå ñ êàïèòàëèçìà?
À ñ êàïèòàëèñòèòå?

"Медицински Център за Специализирана Извънболнична Медицинска Помощ
по Детски Болести" ЕООД

София 1612, ул. "Найден Геров" № 2, тел.: 02 9521814

 П О К А Н А

"Медицински Център за Специализирана Извънболнична Медицинска Помощ по Детски Болести"
ЕООД, гр. София, ул. "Найден Геров" № 2, тел. 02 9521814, на основание чл. 14, ал. 1 във връзка с
чл. 15, ал. 1 от ПРУПДТДДУК открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дълготраен
актив при следните условия:

І. Описание на обектите: помещение, предназначено за лекарски кабинет, № 109Ас площ 22,17
кв.м. разположен на първи етаж, в сградата на "Медицински център за извънболнична медицинска
помощ по детски болести" ЕООД в гр. София, ул. "Найден Геров" № 2. И кабинет № 229 с площ 15
кв.м разположен на втори етаж, в сградата.

ІІ. Начална наемна цена:
 1.За кабинет № 109 А стъпка на наддаване: 240 лв. (двеста и четиридесет лева) без включен ДДС

на месец, определена в съответствие с чл. 14, ал. 2 от ПРУПДТДДУК. Стъпката на наддаване е 10 на
сто от началната наемна цена (24 лева).

 2.За лекарски кабинет № 229 с площ 15 кв.м стъпка на наддаване: 160 лв. (сто и шестдесет лева)
без включен ДДС на месец, определена в съответствие с чл. 14, ал. 2 от ПРУПДТДДУК Стъпката на
наддаване е 10 на сто от началната наемна цена (16 лева).

 3. За обект представляващи площи, заемани от  "автомат за топли напитки" - с площ 1 кв.м 120
лв. (сто и двадесет лева) без включен ДДС на месец, определена в съответствие с чл. 14, ал. 2 от
ПРУПДТДДУК. Стъпката на наддаване е 10 на сто от началната наемна цена (12 лева).

 4. обект представляващи площи, заемани от  "автомат за пакетирани храни, вода и газирани
напитки" - с площ 1 кв.м 120 лв. (сто и двадесет лева) без включен ДДС на месец, определена в
съответствие с чл. 14, ал. 2 от ПРУПДТДДУК. Стъпката на наддаване е 10 на сто от началната наемна
цена (12 лева).

ІІІ. Вида на търга и вид на заседанието: с тайно наддаване, закрито заседание.
ІV. Начин на плащане: ежемесечно до 10-ти число на текущия месец, по банкова сметка на

наемодателя или на каса в брой.
V. Дата, място и час на провеждане на търга: 27.11.2019 г., гр. София, ул. "Найден Геров" № 2,

10:00 ч.
VI. Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена

и мястото за нейното получаване, както и размер на депозита за участие: цената за закупуване
на документацията е в размер на 10 лв. (десет лева), платими в касата на "Медицински център
за извънболнична медицинска помощ по детски болести" ЕООД. Документацията може да бъде
закупена всеки работен ден в срок до 26.11.2019 г., от 9:00 до 14:00 часа, в сградата на
лечебното заведение, гр. София, ул. "Найден Геров" № 2, стая 209 - "Администрация". Депозитът
за участие е в размер на 240 лв. (двеста и четиридесет лева), платими в касата на лечебното
заведение.

VII. Условия за оглед на обекта: всеки работен ден в срок до 26.11.2019 г., от 9:00 до 12:00 часа,
без предварителна заявка.

VIII. Краен срок за приемане на заявленията за участие: всеки работен ден в срок до 26.11.2019
г., от 9:00 до 14:00 часа, в "Медицински център за извънболнична медицинска помощ по детски
болести" ЕООД, гр. София, ул. "Найден Геров" № 2, Деловодство.

IX. Специални изисквания към участниците и други тръжни условия:
 1. Юридически или физически лица, създадени по Търговския закон или по Закона за коопераци-

ите, както и като дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на
държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

 2. Да не са извършвали нарушения на задължения, произтичащи от договор с наемодателя,
установени от последния;

 3. Търгът се провежда чрез предварително подаване на писмено заявление от всеки участник в
запечатан непрозрачен плик в срок до 26.11.2019 г., 16:00 ч.. Върху плика се отбелязват името на
участника или името на упълномощеното лице и цялостното наименование на обекта на търга. Освен
документите за участие в търга, в плика трябва да се съдържа и ценовото предложение, поставено в
малък запечатан и непрозрачен плик. В деня на провеждането на търга комисията разпечатва пода-
дените пликове, проверява дали са спазени условията за участие в търга и обявява редовността на
подадените документи. Ценовите предложения се подписват от всеки член на комисията по търга.
Редовно подадените заявления се класират според размера на предложената цена. При предложена
еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава между тях с явно наддаване, като
наддаването започва от предложената цена и със стъпка на наддаване 10 на сто от началната наемна
цена. Търгът се смята за спечелен от участника, предложил най-високата цена. Кандидатите се
уведомяват за класирането и за резултатите от търга и депозитите на кандидатите се връщат, като се
задържа депозитът на спечелилия търга, който се прихваща от цената. С уведомлението до спечели-
лия търга кандидат се посочва и срок за сключване на договора. В случай че в срока договорът не
бъде сключен по вина на спечелилия търга кандидат, депозитът му се задържа, а за спечелил търга
се определя следващият класиран, ако има такъв;

 4. Активът се отдава под наем за срок от три години;
 5. Всеки кандидат може да представи само едно заявление.
Х. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, поставени в запеча-

тан непрозрачен плик:
 1. Заявление за участие в търга (Образец № 1);
 2. Юридически сведения за кандидата (Образец № 2);
 3. Декларация за приемане на клаузите на договора (Образец № 3);
 4. Декларация за оглед (Образец № 4);
 5. Заверен от кандидата препис от документ за закупена тръжна документация;
 6. Заверен от кандидата препис от документ за внесен депозит за участие;
 7. Нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търга, ако кандидатът се представлява

от лице извън кръга на законните му представители;
 8. Ценово предложение (Образец № 5), поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис

"Предлагана цена", поставен в плика със заявлението за участие.

ри и изследователи от
новото поколение, съоб-
щи пресслужбата на
"Галъп интернешънъл".
Повод за форума е
тридесетата годишнина
от началото на пропазар-
ните, продемократични и
прозападни промени в
страната ни.

Ако през 1992 и 1993 г.
40% от българите са
приемали, че е нормално
хората да се разделят на
бедни и богати, то през
2013 г. този дял е вече
53%, а сега е 57%. В
същото време намаляват
дяловете на несъгласните
- от 46% в началото на
90-те до 35% сега. Нама-

лява и делът на колебае-
щите се.

Когато обаче стане ду-
ма за конкретните измере-
ния на неравенството, бъл-
гарите са скептични. Масо-
во е съгласието с твърде-
нието "Доходите на най-
богатите не бива да надви-
шат повече от три пъти
доходите на най-бедните".
Това съгласие е устойчиво
в годините и е характерно
и за дясноцентристкия, и
за лявоцентристкия елек-
торат в страната ни (ма-
кар и в различна степен).
Почти няма промяна в

нагласите в годините. Това
може да е обострена
социална чувствителност
пред сериозните неравенс-
тва в България, но може и
да е липса на готовност да
се приемат ежедневните
характеристики на новото
общество.

Данните събуждат
хипотезата, че обществото
ни е готово за пазарната
икономика, но само на
абстрактно ниво. Българи-
те като че ли приемат
капитализма, но още не
могат да приемат капита-
листите. ç

Като амбициозен опре-
дели Бюджет 2020 предсе-
дателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в
България. В ефира на БНТ
той заяви, че бюджетът е
"малко по-щедър отколкото
трябва в разходите" и по не-
гови думи се основава на
реалистично-оптимистична
макроикономическа прогно-
за. От своя страна предсе-
дателят на КНСБ Пламен
Димитров посочи, че спо-
ред синдиката този бюджет
е консервативен и по-лош
от миналогодишния. Той
оцени положително, че е за-
ложена предвидимост от-
към приходи и разходи, но
подчерта, че Бюджет 2020
ще разпределя по-малко от-
колкото тази година. "На-
растването на общите при-
ходи е по-малко като дина-
мика и абсолютно число

Áþäæåò 2020 - àìáèöèîçåí çà ÀÈÊÁ, íî êîíñåðâàòèâåí çà ÊÍÑÁ
ресират огромни възмож-
ности и да бъдат събрани
допълнителни до 700 млн.
лева приходи с разумност
и премереност. Синдикалис-
тът отбеляза, че продължа-
ва тенденцията по-голямата
част от косвените данъци да
се дават от по-ниско доход-
ните групи в обществото, до-
като в преките данъци биз-
несът плаща почти два пъти
по-малко отколкото хората.

"Бизнесът ще плати по-
малък данък, ще има по-
малки печалби, защото е
платил по-високи заплати",
обясни Васил Велев. Според
него ръстът на възнаграж-
денията изпреварва два пъ-
ти ръста на производител-
ността, т.е. доходите растат
много по-бързо от производ-
ството, което е част от
свръхамбицията на бюдже-
та. Той посочи, че макрои-

кономическата прогноза на
ЕС предвижда 3% ръст.
"Имаме амбициозна прогно-
за за догодина при 1,4%
ръст на европейската ико-
номика, подчерта предста-
вителят на работодателите
и добави, че България е пе-
тата държава по ръст, кой-
то се предвижда за дого-
дина, на фона на забавяне-
то на световната и европей-
ската икономика.

Пламен Димитров на-
помни, че за поредна годи-
на предложението на КНСБ
за въвеждане на необлага-
ем минимум липсва като
мярка в приходната част,
което по негови думи не е
добър подход. Той е катего-
ричен, че въпреки увеличе-
нието на заплатите с близо
1 млрд. лева общ разход, в
няколко сектора то няма да
се усети. ç

спрямо тазгодишното. През
2017 г. и 2019 г. това число
е растяло с повече от 4
млрд. лева. Сега се зала-
гат в повече около 3,3 млрд.
лева  приходи при нараст-
ващ БВП", пресметна син-
дикалният лидер.

Димитров посочи, че спо-
ред КНСБ има резерви в
борбата със сивата иконо-
мика. По негови изчисления
има около 28 млрд. лева, ко-
ито "се въртят на сиво". Той
е на мнение, че ако тези
числа също бъдат обложе-
ни с данъци, могат да се ад-
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100 години ПК „Нов живот“ с. Чернево -
съхранява кооперативните ценности и принципи

"100 години - на
възраждане, на всеот-
дайна дейност, на по-
коления кооперативни
дейци и предани спод-
вижници, за да бъде
съхранена българската
кооперативна духов-
ност и традиция. В та-
зи 100-годишна исто-
рия дейността на коо-
перацията е горяла ка-
то огън, затихвала е ка-
то жарава, тлеела е ка-
то горяща пепел и от-
ново се е разпалвал
огън и любов към но-
ви прояви и разнород-
ни дейности. Именно
поводи като днешния
ни дават самочувстви-
ето, че в тези трудни
времена нас ни има и
кооперативното дело
продължава." С тези
трогателни думи бе от-
крита официалната це-
ремония по случай
100-годишнината на
ПК "Нов живот" с. Чер-
нево. Тържеството се
проведе на 25.10.2019 г.
пред търговския обект
КООП в центъра на се-
лото и бе открито от
председателя на ПК
"Нов живот" с. Черне-
во г-н Николай Янев.

Освен всички член-
кооператори, на праз-
ника присъстваха г-жа
Добринка Аджемлерска,
председател на Коопе-
ративен съюз Варна и
целия колектив на Съ-
юза, г-н Огнян Дъчев,
изпълнителен директор
на "Кооптърговия" АД
гр. Варна, г-жа Татяна
Манолова, председател
на ПК "Успех 20" гр.
Аксаково, г-н Янчо
Иванов, председател на
ПК "Наркооп" гр. Про-
вадия, г-жа Геновева
Костова, председател на
ПК "Напредък" гр.
Варна, г-жа Румянка
Неделчева, председател
на Контролния съвет
на съюза, г-н Христо
Хараламбиев, предсе-
дател на Кооперативен
съюз Варна до 2011 го-
дина и дългогодишен
кооперативен деятел,
г-н Владислав Параш-
кевов, изпълнителен
директор на "Кооптър-
говия" АД гр. Варна до
2011 г. и г-н Димитър
Чакъров, дългогодишен
служител на КС Варна
и председател на Конт-
ролния съвет на Съю-
за до 2015 г. Като член-
кооператор присъства и
кметът на Община Су-
ворово - г-н Павлин
Параскевов.

Поздравителни адре-
си и цветя бяха връче-
ни от г-жа Добринка
Аджемлерска, председа-
тел на КС Варна и от
Управителния съвет и
колектива на Съюза, от
г-н Огнян Дъчев от

името на "Кооптърго-
вия" АД гр. Варна и от
г-н Павлин Параске-
вов.

За всички присъст-
ващи бяха осигурени
подаръчни сувенири
по повод честването, а
за доброто настроение
по време на празника
се погрижи детска тан-
цова група "Зорница"
с. Чернево с ръководи-
тел Свилен Христов.
Празникът завърши с
кръшно българско хо-
ро, на което се хвана-
ха и всички присъст-
ващи.

Историческа
хроника

През далечната 1919
година 34 будни стопа-
ни от село кара Хюсе-
ин начело с дук Рай-
ков, Христо Каращерев,
Васил Янчев основават
Кредитна кооперация
"Нов живот". В онези

със стоки за лични нуж-
ди. Ръководството на
кооперацията намира,
че провежданата пре-
димно кредитна дейност
не задоволява напълно
интересите на коопера-
торите и през 1922 го-
дина открива и потре-
бителски магазин.

Предстои труден пе-
риод от няколко годи-

ни (1928-1934), но въп-
реки затрудненията и
несполуките, коопера-
цията устоява и не се
стига до нейната лик-
видация. Ръководство-
то непрекъснато търси
решения за стабилизи-
ране и така през 1936
година кооперацията
става агент на дирек-
ция "Храноизнос" като
започва да изкупува
всички видове зърнени
храни от селото. В сво-
ите складове тя събира
около 12 хил. тона зър-
нени храни годишно.
Под ръководство на
Косьо Паскалев дей-
ността се разраства и
в складовете й са дока-
рани храни на произ-
водители от селата Про-
сечен, Левски, Баново
и Изгрев.

Освен зърнопроиз-
водството в селото е
добре развито и овце-

въдството. През 1937
година със специален
заем от Банка "Земе-
делски кредит" коопе-
рацията започва да
авансира и овцевъди-
те срещу вълна, в се-
лото по това време е
имало 13 хиляди гла-
ви овце, от които око-
ло 8 хиляди са на сто-
пани, чийто основен
занаят бил овцевъдс-
твото. През 1940 г. ко-
операцията събира
около 16 хиляди тона
вълна, която продава
изгодно и се разпла-
ща и с Банката и
с производителите.
Произведеното голя-
мо количество мляко
(около 100-120 тона
годишно) се преработ-
ва в местната манд-
ра. Преодолявайки по-
редната криза, Общо-
то кооперативно съб-
рание през месец март
1938 година взема ре-
шение отново да се
разкрие потребителски
магазин, което става
реалност на 10 юни
1938. Събитието пре-
дизвиква голям инте-
рес, тъй-като само два
дни след това е събо-
ра на селото, който се
провежда на христи-
янския празник "Све-
ти дух", а за да се под-
държа магазина и той
да задоволява потреб-
ностите на стопаните,
Общото събрание взе-
ма решение, с което
задължава всеки член-
кооператор със собст-
вената си каруца вед-
нъж годишно безплат-
но да докарва от гра-
да стока за коопера-
тивния магазин. През
периода от 1959 до
1993 година Коопера-
цията престава да съ-
ществува като самос-
тоятелна единица. От
1-ви април 1959 г. до
1978 г. е съставна част
от РПК "Девненски из-
вори", а от 1978 г. до
1933 г. част от Район-
ната потребителна ко-

операция в Суворово.
През 1993 г. дълго-

годишни член-коопера-
тори, радетели на коо-
перативното дело като
Велико Памуков, Ще-
рьо Пасков, Атанас
Петров и др. подемат
инициатива за отделя-
не на кооперацията от
РПК Суворово. Те от-
стояват своето и на
всички член-кооперато-
ри желание и я регист-
рират като самостоятел-
на структура, като й да-
ват името Потребител-
на кооперация "Нов
живот. В своето 100-го-
дишно развитие коопе-
рацията преминава
през икономически
кризи, подем, застой и
пак успехи, но успява
да се съхрани, благо-
дарение на кооператив-
ната идея.

„Мисълта на учре-
дителите е била да под-
помагат стопаните в
селото и да следват ко-
оперативната идея.
Идея, която днес сме
длъжни да съхранява-
ме, развиваме и пре-
даваме на поколения-
та след нас. За да не
забравяме това, в ден
като днешния нека си
спомним с уважение и
преклонение за   все-
отдайността и родолю-
бието на хората учре-
дили нашата коопера-
ция, на хората рабо-
тили за създаването й,
за укрепването й, за
развитието й. Позво-
лявам си от името на
управителния съвет и
от името на всички
член-кооператори днес
да изразя нашата
благодарност и приз-
нателност за положе-
ния от тях труд. Пок-
лон“, така завърши
своето слово председа-
телят на кооперация-
та г-н Янев.

трудни времена Хрис-
то Каращерев ипотеки-
ра собствените си зе-
ми за да получи кредит
от банка. По това вре-
ме селото е наброява-
ло около 200 домакин-
ства. Целта на новата
кооперация била да раз-
дава заеми на своите
членове, да набира вло-
гове, с които да подпо-
мага стопаните в уп-
равлението на техните
земеделски стопанства,
както и да ги снабдява

100 години ПК „Нов живот“ с. Чернево -
съхранява кооперативните ценности и принципи

Дирекция "КООП
медии и реклама"

по материали
на кооперацията
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Важен елемент на нео-
либералната идеологема за
"отвореното общество", с ко-
ято се наложи глобализира-
ната неолиберална демокра-
ция под американски конт-
рол, бе "свалянето на гра-
ниците".  И днес по всички
телевизии у нас повтарят 30-
годишната неолиберална
мантра какво велико съби-
тие  било станало и как дош-
ли "свободата" и "демокра-
цията",  когато била бутната
Берлинската стена. Възтор-
жено припомнят провъзгла-
сената за "историческа" реч
на Роналд Рейгън на 12 юни
1987 г. пред гражданите на
Западен Берлин: "Господин
Горбачов, отворете тази вра-
та! Господин Горбачов, раз-
рушете тази стена!". Показ-
ват с либерални възторзи за
"свободата" и "демокрация-
та" кадри от разрушаването
на стената.

Това са неолибералните
лъжи, бълвани от пропаган-
дните телевизионни рупори
на днешния капитализъм. А
какви са неолибералните ре-
алности?

Това "падане на стената"
всъщност се превърна в ин-
струмент за налагане на гос-
подството на глобализира-
ния капитал, който ражда
толкова тежки противоре-
чия, че навсякъде по света
вече се строят повече и мно-
го по-големи стени, откол-
кото във времената на съ-
ветския социализъм. Неоли-
бералният капитализъм за-
почна да строи не нови Бер-
лински стени, защото тази
стена беше малка, а нови
Китайски стени от стотици
и хиляди километри.  "Отво-
реното общество" на събо-
рената "Берлинска стена",
маскиращо глобализацията
на капитала, днес строи сте-
ни със скорост и в мащаби,
невиждани на който и да е
било етап от биполярното
противопоставяне между ка-
питализма и източноевро-
пейския държавен социали-
зъм. Оказва се, че не "ко-
мунизмът", а

капитализмът води до
изграждането на стени,
много по-големи от
Берлинската.

В края на Втората све-
товна война между страни-
те в света има 7 стени. За
времето, когато съществува
това, което манипулативно
по пропагандните гишета на
нашите телевизии наричат
"комунизъм", в света са изг-
радени 8 стени.  От 1945 до
1991 г. стените между раз-
лични държави са 15. Пос-
ле, в  идеологическата пу-
шилка за "отворено общес-
тво", бяха изградени 77 сте-
ни между държавите. Наши-

30 ãîäèíè ñëåä Áåðëèíñêàòà
ñòåíà - ëúæè è ðåàëíîñòè

те либерали и "демократи"
лъжеха как свалянето на
стените ни вкарало в божес-
твеното царство на "свобо-
дата", а по това време ка-
питализмът строеше десет-
ки пъти повече и по-големи
стени. Повече отколкото
всякога преди това в човеш-
ката история. Много повече
от времената, когато същес-
твуваше източноевропейс-
кият социализъм. Но те про-
дължават да дрънкат лъжи
как падането на Берлинска-
та стена било път към "от-
вореното общество" и "сво-
бодата".

Така идеологемата за "от-
вореното общество" като
същност на либералната де-
мокрация отива в история-
та. Когато на капитализма
му бе  необходимо, за да
увеличи печалбата и да раз-
граби трилиони материално
богатство и човешки капи-
тал от Източна Европа, той
наложи идеологемата за
"свалянето на стените" като
израз на движение към меч-
таното най-висше състояние
и "край на историята" - ли-
бералната демокрация. След
като заграби и унищожи как-
вото можа, започна да
строи стени, за да си съх-
рани заграбеното.

Не е учудващо, че на 27
януари 2017 г. британското
издание The Conversation из-
лезе със заглавието "В ед-
но странно бъдеще: защо
либералното обещание за
истинска свобода е лъжа".
То наистина изглежда за
стотици милиони хора по
света днес лъжа. След па-
дането на Берлинската сте-
на 40 държави са построи-
ли стени на границите с 64
свои съседи. Според Меж-
дународната организация по
миграция от 2000 до 2014 г.
40 000 човека са загинали,
опитвайки се да пресекат
съответните граници. Капи-
тализмът, когато му  е из-
годно, сваля граници, кога-
то няма келепир, гради гра-
ници и убива.

Страните от ЕС са пост-
роили по границите от 1990-
те години насам 1000 кило-
метра стени, или над шест
пъти повече от дължината
на Берлинската стена. В
анализ на списание "Иконо-
мист" от 15 септември 2015
г. се показва, че в Европа

днес физическите
бариери по национални-
те граници са повече,
отколкото по време
на Студената война

Този процес рязко се ус-
кори с конфликта в Украй-
на и бежанската криза през
2014-2015 г. Унгария завър-
ши изграждането на стена
по границата си със Сърбия,

от където влизаха голям
брой бежанци. След това
Словения започна да строи
стена по своята граница, за
да спре бежанците. Още в
средата на 90-те години Ис-
пания изгради стени около
Мелиля и Сеута, два крайб-
режни града, които е запа-
зила от колониалното си
владичество  в Северна Аф-
рика, за да ги огради от Ма-
роко и марокански бежан-
ци. Финландия има ограда
от 450 мили на границата с
Русия. Великобритания фи-
нансира изграждането на
стена във Франция, за да
спре движението на мигран-
ти през тунела, свързващ
двете страни. Австрия започ-
на да строи метална стена
по границата със Словения,
за да спре бежанския по-
ток. В рамките на проекта
"Европейски вал" Украйна
ускорено изгради по грани-
цата с Русия 180 км. проти-
вотанкови ровове, 546 км.

та. Саудитска Арабия, стра-
тегически съюзник на Аме-
рика, изгради стена от 550
мили с "освободения" от
САЩ Ирак. Саудитска Ара-
бия е затворила със стени
повечето от своите грани-
ци. Тунис започна строеж на
ограда по границата с Ли-
бия, за да се защити от ид-
ващите оттам опасности,
след като бе "освободена" с
американски и френски
бомби от "диктатора Када-
фи". Кения започна в нача-
лото на 2015 г. строеж на
200 километрова стена със
Сомалия, за да се опази от
терористичната групировка
"Ал Шабааб?.

В Азия броят на стените
по границите непрекъснато
расте, за да се спре неле-
галното движение на хора
и стоки. Стена има на две
трети от границата между
Индия и Бангладеш. Хиляди
бирманци, китайци, камбо-
джанци се натъкват всеки

"гранично-индустриален
комплекс", в който са вло-
жени и който управлява
много милиарди. В начало-
то на 1990-те години, когато
възторжено се слави пада-
нето на Берлинската стена,
граничната полиция на САЩ
се състои от около 4000 чо-
века, през 2014 г. нейният
брой е от 22 000.

Концентрацията на гра-
нични патрули и апарат за
наблюдение е невиждана в
историята на САЩ. На гра-
ницата са залавяни и про-
гонвани обратно средно по
около 400 000 души годиш-
но. Берлинската стена, коя-
то с апломб Рейгън призо-
ваваше да бъде свалена, за
да дойде "свободата", е джу-
дже в сравнение с ограда-
та от 3200 километра с без-
брой вишки и бодлива тел
между САЩ и Мексико.  То-
ва е най-голямата стена
след Великата китайска сте-
на. По официални данни са-
мо през 2000 г. там са заги-
нали 491 души. Повечето от
гладните мексиканци потъ-
ват във водите на Рио Бра-
во, умират от жажда в пус-
тинята Аризона или биват
убивани от тексаските поли-
цаи.

САЩ изградиха, по думи-
те на списание "Тайм", Ве-
лика американска стена
между себе си и Мексико,
която е една от най-укрепе-
ните и наблъскани с модер-
на техника гранични стени
в историята. За сравнение,
Берлинската стена е била
155 километра, т.е. 20 пъти
по-къса, а броят на загина-
лите при опит да я преми-
нат е 12 пъти по-малко.

Върху Велика американ-
ска стена има 12 000 сензо-
ра за движение, огромно ко-
личество наблюдателни ка-
мери, 1500 кули за наблю-
дение и контрол, още тол-
кова мобилни коли, движе-
щи се покрай границата. По
официални данни около 7000
души са били убити и заги-
нали при опит да пресекат
границите, но се смята, че
реално са много повече.

Докато телевизиите днес
бълват лъжи за това какво
велико начало на "демокра-
ция" и "свобода" било преди
30 години падането на Бер-
линската стена, повечето из-
точногерманци днес предпо-
читат да живеят в някогаш-
ната ГДР, а не в днешна Гер-
мания, а капитализмът гра-
ди нови и нови стени. Вър-
ви се от неолибералната
идеологема за свободата ка-
то "свобода на движение
през границите" към ограж-
дането на света със стени
между държавите и вътре в
държавите, които са по-го-
леми и усъвършенствани от
всякога в историята.

Проф. Васил
ПРОДАНОВ
От "Клуб 24 май"

фортификационни препятс-
твия, 39 км. телени мрежи,
175 блиндажа, 897 окопа, 6
нови наблюдателни кули.
Подобни планове обявиха и
Балтийските държави.

На Балканите през 2012
г. Гърция изгради стена меж-
ду себе си и Турция. През
2017 г. Турция завърши ви-
сока бетонна стена с дъл-
жина 700 километра по сво-
ите граници със Сирия на
стойност 1.5 млрд. долара.
По същото време започна
да строи аналогична стена
на границата с Иран. Сте-
ните ще бъдат оборудвани
в рамките на осигуряване-
то на "интегрирана сигур-
ност" със системи на освет-
ление, сензори и камери за
видеонаблюдение. По посо-
ка на Европа Гърция и Бъл-
гария са построили стени на
границите си с Турция, т.е.
тя изцяло се обгражда със
стени.

Стена построи Израел
между себе си и палестин-
ците. В края на 2015 г. Из-
раел завърши оградата по
границата си с Йордания и
така отвсякъде е ограден
със стени - много по-голе-
ми и мощни от Берлинска-

месец на картечните посто-
ве на полицията на грани-
цата със Сингапур. В Авст-
ралия, която е емигрантска
страна, се говори за "мили-
таризация на националните
граници" и "изграждане на
крепостта Австралия".

В Латинска Америка през
2013 г. Бразилия обяви изг-
раждането на "виртуална"
стена, наблюдавана с дро-
нове и сателити по цялата
граница от 15 000 километ-
ра.

След 1989 г. в света са
построени около 40 000
километра стени,
или колкото е
обиколката на земята

През 2014 г. Тод Милър
издаде своята нашумяла
книга "Патрулираща по гра-
ниците нация: комюникета
от фронтовите линии на вът-
решната сигурност", в коя-
то показва как границите на
Америка са трансформира-
ни в свръхвъоръжени, теж-
ко милитаризирани, натъп-
кани с видеокамери, анти-
балистични кули и минидро-
нове зони, управлявани от
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 - Министър Танева, каква е позиция на
МЗХГ относно заложеното в Бюджет 2020 уве-
личение на минималния осигурителен доход
на земеделските стопани?

 - Първо искам да успокоя земеделска об-
щност, че този бюджет ще влезе в Народното
събрание, предстои дебат по предложението и
окончателното му приемане до края на година-
та. Министерството на земеделието, храните и
горите няма как да не изрази своите притес-
нения относно предложеното увеличение на ми-
нималния осигурителен праг. Да, вярно е, че
това увеличение кореспондира с увеличението
на минималната работна заплата, а и с прин-
ципното увеличение на минималния осигурите-
лен праг последните няколко години, както и с
искането на земеделските производители за
получаване на нормален размер пенсия. Но раз-
мерът му в проекта на бюджета за 2020 г.
притеснява и земеделските стопани. Увеличе-
нието е много високо в рамките на 1 година и
е нормално да бъде неприемливо за земеделс-
ката общност.

Този минимален осигурителен праг на практи-
ка ще засегне най-много малките и средните
земеделски стопани - обикновено физически лица,
които се занимават с уязвими земеделски про-
изводства - плодове, зеленчуци, животновъдст-
во. А всяко увеличение на техния разход повдига
въпроса до колко ще останат мотивирани да се
занимават със земеделие? От друга страна, тряб-
ва да сме наясно, че трябва да осигурим добри
размери на пенсионното възнаграждение.

Надявам се, че в хода на дебата в Народното
събрание ще се намери приемливо за всички
решение. Увеличаването на минималния осигури-
телен праг за земеделците трябва да е в рамки-
те на възможното, в рамките на недемотивира-
щото да продължиш да се занимаваш със земе-
делие.

- Ще направите ли конкретно предложение?
Има ли и такива, постъпили от бранша?

- Не, нямаме конкретно постъпили предложе-
ния. Самият проект на бюджета не се предлага
от МЗХГ. Този дебат тепърва предстои и наисти-
на ще защитим една консолидирана земеделска
позиция, изхождайки и от двете страни на въп-
роса - че трябва да има и адекватно пенсионно
възнаграждение (няма как да няма увеличение
на този размер), и в същото време това трябва
да е поносимо за земеделските производители.
Защото касае най-вече малките и средните от
тях.

- Какъв е напредъкът на България в прегово-
рите за Общата селскостопанска политика (ОСП)?

- България навакса чувствителното забавяне,
което имаше и сме в график, съгласно който до
края на годината трябва да бъдат представени
трите SWOT анализа. В най-голяма степен на
готовност сме с първия SWOT анализ  - Земеде-
лието и ХВП. На практика той е в последна фа-
за. В момента дирекциите в МЗХГ преглеждат
представения от изпълнителя Института по аг-
рарна икономика проект с отразени всички бе-
лежки, дадени от координационното звено по ОСП
на Министерството, и от неправителствения сек-
тор. Надявам се, че всичко е отразено и SWOT
анализа ще може да бъде представен финално
на бранша и качен на страницата на МЗХГ.

Имам добри новини и за втория SWOT анализ
- Околна среда и климат. Този SWOT анализ се
подготвя от Аграрен Университет - Пловдив. Мога
да споделя добри отзиви от колегите в МЗХГ,
които вече са се запознали с проекта на анали-
за, в присъствието и на представители на непра-
вителствения сектор. Изключително добра и про-
фесионално свършена работа! Имаме много добра
научна база по отношение на земеделието в Бъл-
гария - винаги съм го твърдяла,  и се радвам, че
с колегите можем да направим наистина нещо
добро и полезно за българското земеделие. Очак-
ваме анализът да е готов до края на годината.

Очакваме да ни представят и третия SWOT
анализ - за Селските райони. Той се подготвя от
УНСС. Срокът на изпълнителя също е краят на
месец декември. След приемането на първия ана-
лиз ще преминем към следващия етап, а именно
Идентифициране на потребностите.

По последни комуникации от ГД Земеделие в
ЕК, представени в Разлог, 10 държави сме в
процес на изработване на SWOT анализите, а 12
вече са приключили тази фаза.

За да продължим по-нататък, ние сме рамки-
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рани от хода на процеса в ЕС, ЕК, ЕП - именно
определянето на многогодишната финансова рам-
ка. Крайното решение на Европейския съвет на
практика ще даде и финансовата рамка на бю-
джета на ОСП, съгласно която ще продължим
работа за изготвянето на Националния стратеги-
чески план. По графика, по който работи МЗХГ,
нашият Стратегически план трябва да го израбо-
тим до края на 2020 г. и в да го представим в
началото на 2021 г. пред ЕК.

- Очаквате ли сътресения за българското
селско стопанство през преходната 2021 г.?

- ЕК вече предложи преходен регламент за
влизането в сила на новата ОСП. Очаква се той
да заработи от началото на 2021 г. и ние да
имаме една година преходен период. Очаква се
подпомагането да продължи без значение, че На-
ционалният стратегически план все още не е
приет, тъй като преговорният процес се забави
не по вина на страните-членки. През 2021 г. ще
се прилага старата политика със старите плаща-
ния. Тук остава под въпрос само националната
преходна помощ, която съгласно публикуваното
предложение, не е включена в преходния регла-
мент и не бихме могли да я прилагаме още от
2021 г. Това, разбира се, предопределя изобщо
допустимостта на тази помощ в новия програмен
период.

Ние ще продължим да се борим за включва-
нето й поне по отношение на животновъдството.
Има още няколко страни-членки, които прилагат
същата помощ и ще търсим подкрепа от тях, за
да я запазим за животновъдството. За тютюна
няма как да продължи националната помощ.

Проблемът при нас идва от това, че има де-
маркация между отделните категории животни в
подкрепата на сектора. Категорията животни, които
се подкрепят по националната преходна помощ,
не се подкрепят по други схеми за обвързана
подкрепа. Изключването на възможността за про-
дължаването на националната преходна помощ
поставя въпроса как ние ще компенсираме тази
подкрепа за категорията овце и кози без селек-
ционен контрол.

- Колко стопани ще бъдат засегнати от спи-
рането на схемата за националната преходна
помощ?

- 14 000 стопани са засегнати. Още на Ко-
митета по селско стопанство, който предхожда
Съвета на министрите през ноември, ще търсим
подкрепа от останалите страни, които прилагат
националната помощ, за да се консолидираме
около продължаването на този вид подпомагане
или други групи за подкрепа, които са допустими
за подпомагане. Добре е на този етап да отсто-
им този наш интерес.

- Кои свои искания ще успеем да защитим
за новия програмен период? От кои ще се на-
ложи да отстъпим?

- Не смятам, че трябва да отстъпваме някъ-
де. Разбира се, че има много детайли във всяка
една позиция. България защитава запазване на
бюджета на ОСП, стабилен бюджет, по-силна вън-

шна конвергенция, обвързана подкрепа, нацио-
нална преходна помощ, в подкрепата на органи-
зациите на производителите, да се запази съ-
ществуващото положение и 10% от тези бюдже-
ти да са за екологични плащания. Предложение-
то е двойно по-високо.

Имаме напредък в хода на преговорите за
обвързана подкрепа. Румънското председателст-
во приключи с декларация за запазване на се-
гашните нива на обвързаната подкрепа - 13%+2%.
Какво иска България? Ако националната преход-
на помощ бъде изключена като възможност в
новия период, бюджетът, който ни е необходим,
за да подкрепяме животновъдството по група,
която не се подпомага по обвързаната подкрепа,
това са 3% допълнително обвързана  подкрепа -
тя да ни бъде отпусната и нашият % да стане
16%+2% или общо 18% обвързано подпомагане.
Това е нашето искане от момента, в който аз
представлявам България в Съвета на министрите
на земеделието в ЕС.

Интересите са разнопосочни. В момента Гер-
мания е категорична изобщо да няма обвързана
подкрепа в новата ОСП. Водим специални двуст-
ранни срещи с германската колежка в опит да я
убедим на практика Германия да смени позиция-
та си и да позволи запазването на обвързаната
подкрепа като инструмент. На нея сме изпратили
част от първия SWOT анализ за земеделие и
ХВП, която касае обвързаната подкрепа. Пред-
седателката на координационното звено и ре-
сорният зам.-министър заминават другата сед-
мица на посещение в Германия само по тема
обвързана подкрепа. Германия в момента е клю-
чов фактор за това ще продължи ли да има
обвързана подкрепа. Франция подкрепя прилага-
нето на обвързаното подпомагане. Това са ни
националните теми в обхвата на новата ОСП.

- Едно от притесненията на земеделските
стопани е, че може да се копира западният
модел на прилагане на ОСП в България. При-
мер за това в настоящия период е прилагането
на междинни култури като екологична практи-
ка за подпомагане - нещо, което на практика е
неприложимо в нашите условия...

- Първо да започна от това, че настоящият
програмен период е много по-добър от предход-
ния. И той даде възможност да прилагаме обвър-
заната подкрепа, да финансираме най-чувстви-
телните и уязвими сектори в България - плодове,
зеленчуци и животновъдство. Данните за това
как се е отразила тази подкрепа на тези секто-
ри е много красноречива - и за плодове и зе-
ленчуци, и за всички категории животни има уве-
личение, с изключение на млечните крави - при
тях има много леко намаление. Друг е въпросът,
че има обща тенденция в ЕС за окрупняване на
стопанствата, за намаление на земеделските сто-
пани като абсолютен брой. Ние няма как да вър-
вим против общата тенденция на развитие на
земеделието в Европа.
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Празник на детско творчество се провежда всеки две години
на рождения ден на Асен Разцветников -  2 ноември

В общинския празник
"Събуди се ясно слънце" учас-
тват талантливи деца от Дра-
ганово и община Горна Оря-
ховица, които обичат да пе-
ят, рисуват, разказват или да
пишат стихотворения. Тук ще
отбележим, че са запазени
спомени на Владимир Руса-
лиев за поетичните прояви
на малкия Асен и вълнува-
щите го чувства към родно-
то село.

Дружбата между Асен Раз-
цветников и Владимир Руса-
лиев, който е с две години
по-малък, започва от най-
ранните им детски години в
самото начало на ХХ век. Те
живеят на една и съща ули-
ца, през две или три къщи, и
често им се налага да пома-
гат на родителите си, като
пасат воловете по баирите на
Драганово или по долината
на река Янтра.

Един ден, пише в споме-
ните си Русалиев, при тях
идват няколко воловарчета,
из между които момче със су-
ров нрав, често яздейки кон,
демонстрира с прашката си
точна стрелба, убивайки пъс-
трокрила песнопойна птич-
ка пред погледа на двете мом-
чета. Асен се оптва да я спа-
си с вода от пастирската си
кратунка, но не успява да й
помогне. С дгжобното си
ножче  издълбава в сухата
земя последното легло на
птичката, поставяйки й па-
метниче от каменна плоча,
на която 10-годишното воло-
варче написва:

Тук под сухата тревичка,
спи убита пойна птичка,
а тя пееше за нас
с чудния си сладък глас.

От хълмовете край Дра-
ганово Асен в унес се заг-
леждал "в далнините, където
се синееше величествената
Стара планина. На юг се
виждаше Марагидик и Юм-
рукчал, а долу, след безкрай-
ната  равнина, се извиваше
и блестеше нашата река Ян-
тра. Дълго Асен оставаше
така загледан в дивните кар-
тини, които се откриваха от
ридовете" - си спомня Руса-
лиев.

През 1946 г. Разветников
публикува  "Най-скъпият
спомен", предназначен за
българските деца. Обръщай-
ки се към тях с "Драги де-
ца", той споделя, че е роден
на 2 ноември 1897г. в Дра-

ганово, Горнооряховско, че
баща му е би учител и са
имали земеделско стопанст-
во, поради което от малък
започнал да помага  в пол-
ската работа и да пасе лете
воловете. По-нататък чита-
телите могат да доловят за-
родилия се в поета талант
да наблюдава и разказва
вълнуващо и прочувствено
за родното си място, изпол-
звайки природните багри и
явления така, че се превръ-
ща в магьосник:

"На север от селото има
високи баири, откъдето се от-
криваше величествена глед-
ка. Когато се случеше  да ня-
ма други воловарчета, аз по
цели часове свирех на свир-
ката си и гледах унесено към
разстланата  далеко на юг
Стара планина. Двата вър-
ха Марагидик и Юмрукчал
се топяха в синята далечина
и сияеха като направени от
по-гъст, млечносив въздух.

Долу пък под мене, в под-
ножието на баирите се вие-
ше нашата река Янтра, ту
сребърна, ту зеленикава ка-

то смок. Само при много
дъждовни години тя започ-
ваше сънсем тихо да набъб-
ва, сетне се разяряваше,из-
лизаше от бреговете си и за-
ливаше половината от село-
то и цялата долина, като ста-
ваше страшно жълта река,
широка с километри."

Бащата на Асен е бил
пословично работлив, но

сестра Мария, чиито глас мек
и сипкав като кадифе кара
жетварките да спират за миг
с "широко отворени гледци
и със сладка мъка в сърцето,
мъка за нешо безкрайно ху-
баво, което го няма на земя-
та и никога няма да го има".

След като подчертава обс-
тановаката, в която премина-
ва детството му и ученичес-
ките години до трети клас, за-
вършването на тимназия и
университет, ходенето му в
различни държави, Разцвет-
ников заключава, че споме-
нът за никое от тях не го въл-
нува и не му е тъй скъп, как-
то споменът  за дните, кога-
то е тичал бос подир волове-
те, когато къпините режели
краката му  или свирел със
свирката и гледал към дълеч-
ните свежносини върхове.

В подслушаната песен
"Събуди се ясно слънце" Асен
Разцветников картинно изоб-
разява победата на пролет-
та, която насърчава талант-
ливите деца към творчество.

Никола ЧОЛАКОВ,

Горна Оряховица

много строг и често го по-
тупвал. Зад тази строгост ба-
щата Петко Коларов е носел
добро и пълно с обич сърце
- пише Асен. Той с благого-
вение разказва за рано по-
чиналата си майка, от която
смътно е запмонил, че е  зна-
ела и пеела хубави народни
песни, но особено го впечет-
лява най-голямата доведена

Кос
Тръгнал кос
с дълъг нос
през гората
гол и бос.
Тупа крак -
так-так-так,
като същ юнак.

Ходил, ходил,
па се спрял,
три кола мухи изял,
тупнал крак,
тръгнал пак -
бре-бре, че юнак!

Над люлката
Седнала в градина
под дърво Калина,
румена девойка
чудна песнопойка,
седнала, запяла,
люлка залюляла:
"Нани, братче, на-ни,
Сънчо пак те кани,
Сънчо ще ти прати
кончета крилати,
свилена юздица,
пъстра колесница -
гост да му отидеш,
чудо да си видиш:
цял палат джуджета
с гугли и звънчета."

Мързелан и Мързеланка
Край речица на полянка Мързелан и Мързеланка си живели

във къщурка, ниска като костенурка. Ала дъжд ли се извий -
къщичката ще ги скрий, зимна буря ли завей - в къщи ален огън
грей.

Имали си те козица, с бяла пухкава брадица и на кривите
рогчета с две пиринчени звънчета. Крехко в трема тя врещяла, с
ясен звън ги веселяла и ги хранела с попара, щом тревицата
покара.

Късно сутрин Мързелан дръпвал вехтия юрган и побутвал Мър-
зеланка:

- Ставай, пиле, стига нанка!
Но невястата кротува и се прави, че не чува.
- Ставай мари, Мързелано!
- Луд ли си бре - толкоз рано!
Най-подире къмто пладне те надигали се гладни и си хапвали

попара във гаванката си стара. После с въже във ръката той
отивал във гората и събраните дърва сам отнасял във града. А
невяста Мързеланка тежко сядала на сянка - с почнатата от
неделя чужда прежда и къделя.

Тъй минавали се дните, тъй живели те честити.
Но - случило се веднъж, че козицата им бяла, що свободно си

пасяла в къра там нашир и длъж, се объркала в тъмата и изчез-
нала в гората.

- Бре, къде ли е ваджишка[2]! - рекла булката с въздишка. -
Потърси я, Мързелане!

- Нищо няма да й стане! Ти ще видиш, че самичка ще си дойде
таз козичка.

- Ще й видиш веч рогата на полянката в гората.
- Я недей ми дига врява! - кипнал Мързелан тогава. - Щом ти

трябва - прав ти път! Хе полето, хе лесът!
- Брава, тъй, ами че как! Аз ще тръгна в тоя мрак да лудея по

гората, ти пък скрий си тук главата и очаквай под юргана за
попарата зарана!

Храбрите щурци
Хвана Меца два щуреца, вдигна лапа

- ще ги лапа. Хвърлиха се два щуреца,
счупиха й два мъдреца, пипнаха я за
мъжеца, па извикаха ловеца - да й дере
със три ножа дебелата меча кожа.

Той одра я, не се мая, па им рече
най-накрая:

- Мога ли да ви предложа и на вас
по малко кожа от любезната госпожа?

- Молим да ни извините! - му отвър-
наха щурците. - Вий на нея я върнете,
че и трябва зиме, лете.

И послуша ги ловеца, върна кожата на Меца и завчас я тя облече, и закле
се, и зарече да не хапва месо вече, да се храни със тревица, да се пои със
водица.

И разсърдени тогаз, легнали си те завчас и сънували насън, че
се гонят с меден звън две стада кози навън.

А в далечен пущинак, де не стъпва кози крак, Вълчо срещнал
сам-самичка просълзената козичка, па любезно се засмял и зав-
час си я изял.

Дигнали се пак по пладне нашите ленивци гладни. Но не яли
веч попара във гаванката си стара.

- Ех - въздъхнал примирен Мързелан след някой ден, - като
имаме къщурка, въженце и пъстра хурка, криво-ляво щем прекара
на света и без попара!

И занизали се дните, вечерите и нощите. И семейството лени-
во заживяло пак щастливо.

Но веднъж над божи свят рукнал едър дъжд и град: изпочукал
класовете, с меч пронизал листовцете - и на къщицата крива
счупил керемидка сива.

- Слушай, мъжо Мързелане, няма то така да стане - рекла
грижната съпруга, - трябва да поставиш друга! На? - отново падна
капка на съдраната ти шапка!

- Не - съпругът й отвръща, - грижата за всяка къща на
стопанката се пада! Я скочи ти като млада и догде те зърна аз,
всичко поправи завчас!

- Бооже - рекла Мързеланка, - станала съм вече сянка! Дел-
ник-празник, сряда, петък шетай пусти женски шетък - а сега за
Мързелана и зидарка пък да стана!

Никой труд си не направил и вредата не поправил. А дъждовна-
та вода текла, текла за беда. Гнили ден из ден гредите и рушили
се стените. И когато над света долетяла есента и един намръщен
ден ревнал вятърът студен, в миг къщурката прогнила до основи
се срутила.

Изпод купището жалко се измъкнал подир малко, цял във прах
и пот облян, злополучни Мързелан. А с оскубана глава изпълзяла
след това и нещастната стопанка - пъргавица Мързеланка. И
приседнали тогава те на жълтата морава, поспогледнали се криво,
па заплакали горчиво, че си нямат ни козица със рогчета и
брадица, нито въже, нито хурка, ни пък нисичка къщурка.
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- Г-н Вачев, наскоро отбелязахме
Деня на художниците и на иконописци-
те. Можете ли да ни кажете как вие
избрахте да се посветите на иконопис-
та?

- За мен е чест да споделя с вас за
моето творчество - иконописта. За тези,
които не ме познават - казвам се Тошко
Вачев, на 60 години съм и съм роден в
град Бургас в Кулата на фаропазача.
На първо място, за мен иконописта е
призвание, дарба и мисия. Думата
"икона" означава образ. В църквата
така се наричат свещените изображения
на Иисус Христос, на Пресвета Богоро-
дица и на светиите. Те имат за цел не
само да украсяват храмовете и домовете
ни, но и да ни подтикват към молитва.
Иконите са като книгите, но вместо с
буквите, те ни говорят чрез образите и
цветовете. Моето творчество започна
точно преди 24 години. През далечната
1995 година видях една икона, която
привлече погледа ми, а в последствие
разбрах, че това е чудодейната икона на
Пресвета Богородица - "Достойно ест".
До този момент рисувах рядко, защото
службата ми към родината отнемаше
доста време. Изглежда, привличането от
иконата беше много силно, защото
изведнъж реших да опитам да сътворя
нейно копие. Намерих модел и това се
оказа първата моя изписана икона. И
до ден днешен тя е окачена у дома и
пази семейството ми. След нея започна
дългият път по опознаване на творчест-
вото "иконопис". В началото бе много
трудно, но ден след ден излизаха изпи-
сани икони от ръцете ми. Аз творя
почти всеки ден и вече 24 години
иконите, изписани от мен, са стотици -
може би над 800. На всяка моя изложба
представям между 60 и 100 икони в
зависимост от големината на самата
зала. Много от тях са дарени на прия-
тели при прекрасни лични поведи,
дарени в църкви и параклиси. Участвам
благотворително във фондация "Мечта
за дете", създадена от г-жа Евелина
Рускова, където дарените от мен икони
участват в благотворителни търгове.
Средствата от тях отиват за подпомага-
не на семейства с репродуктивни проб-
лемни, за да се раждат повече деца в
България. Мои творби се намират и в

Èêîíèòå ñà êàòî êíèãèòå, ãîâîðÿò
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Не е лесно
изписването
на една
икона.
Художниците
рисуват, а
иконописците
изписват

Тошко
ВАЧЕВ,

иконописец,
изписал над

800 икони
за 24 години

частни колекции в Америка, Ливан,
Германия, Испания, Дания, Швеция,
Гърция, Кипър, Сърбия и Украйна.

-  Наскоро в Културния център
"Морско казино" в Бургас беше предста-
вена ваша изложба, по време на която
дарихте икона на свети Николай
Чудотворец. Дарявате често творбите
си, какво ви провокира да го правите?

-  На всяка една от моите изложби
дарявам 1 или 2 икони, които да оста-
нат в съответните градове. Последната
беше именно тази - в Културния център

изписването на една икона. Художници-
те рисуват, а иконописците изписват.
При вторите за всичко се използват
много фини четки. Първо трябва да се
намери подходящото дърво. В момента
дори изписвам една икона, за която
използвам 120-годишен дъб - материа-
лът е от Велико Търново. Предпочитам
чамови дъски, които преди това трябва
да бъдат добре изсушени, на тях трябва
да се положи плат, полага се основа от
7-8 пласта. Всичко това трябва да се
изглади като стъкло, да се положи
моделът и тогава да започне самото
изписване. За изписването използвам
яйчна темпера, използвам много злат-
ни контури, златен шлак метал, свобод-
но злато или сребро. Всичко това
допринася за изписването на една
красива икона. Аз лично предпочитам
да изписвам в руски стил, защото в
него откривам много светлина и живот.

- А образите на кои светци предпо-
читате да изписвате?

имам доста изписани икони - предим-
но на света Анна, на света Марина,
която дарих в Созопол по случай
празника на града миналата година.
Имам изписани още образите на
света Елена, на света Юлия, на света
Олга, на света Татяна, на света Евге-
ния и на света Петка. Своето място
намират и библейските сцени в моето
изкуство. Те са по-трудоемки. Имам
изписана икона на Рождество Христо-
во, която беше специално подготвена
за изложбата ми в Пловдив. Освен
това изписах иконите "Тайната вече-
ря", "Молитва в Гетсиманската гради-
на", "Разпятие Христово", "Слизане на
Иисус в ада", "Успение Богородично"
и още няколко други.

Интервюто е на
Радио "Фокус" - Бургас

(Дадено е по повод 3 ноември - Ден
на художниците, иконописците и

реставраторите)

"Морско казино", където дарих иконата
на свети Николай Чудотворец на Люд-
мила Кутиева - ръководител на центъра.
Иконата дарих с пожелание да закриля
всички бургазлии, тъй като свети Нико-
лай Чудотворец е небесният закрилник
на града. Изложбите, които направих
през последните години, бяха 10. Чети-
ри от тях в Бургас, под егидата на
Община Бургас, друга - в Белград, а
освен това имах представени изложби в
Созопол, в София и в Пловдив. Оста-
налите две бяха благотворителни из-

- Основно в моето творчество
присъстват образите на Иисус Хрис-
тос, на Пресвета Богородица, на
светците Николай, Георги, Димитър,
Мина, Йоан Кръстител, Теодор Тирон
и Теодор Стратилат. Място намират и
архангелите Михаил и Гавраил, които
са главните архангели. От светиците

ложби - по време
на балове на
фондация "Мечта
за дете" - едната
от които се състоя
в Бургас, а друга-
та - в София.
Предстои ми
участие и във
втората благотво-
рителна изложба
"От Никулден до
Атанасовден" в
къщата музей
"Георги Баев",
която се реализира
отново под егида-
та на Община
Бургас.

- А самата
иконопис като
изкуство трудоем-
ка ли е за усвоя-
ване?

-  Не е лесно

Èêîíèòå ñà êàòî êíèãèòå, ãîâîðÿò
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Преди 107 години стотици хиляди българи тръгнаха на справедлива и свята
война за освобождението на своите поробени братя в Македония и Тракия

Доц. д-р Петър НЕНКОВ

Точно преди сто и седем
години се случи нещо невъз-
можно. Всички българи бяха
забравили най-ярката черта
от своята народопсихология,
според Иван Хаджийски - за-
вистта и бяха, като едно ця-
ло. Бяха, като челичен юмрук
пред който няма прегради.
Нямаше предателство, няма-
ше лицемерие. Имаше братс-
тво, имаше мъжество и нечу-
вана храброст.

Стотици хиляди българи
тръгнаха на справедлива и
свята война за освобождени-
ето на своите поробени братя
в Македония и Тракия. Тръг-
наха, като на сватба. Кърва-
ва сватба, с песни и хора, с
ръченици и цветя. Те знаеха,
че много от тях няма да се
върнат у дома. Знаеха, че
кръвта им ще попие в пръста
на Тракия, че костите им мо-
же да белеят, непогребани да-
леч от бащиния дом и свид-
ните им близки. Но въпреки
това, зарязаха работа, уче-
ние и гурбет и смело поеха
за фронта, към големия за-
вой на Марица, където оло-
вото пееше своята зла песен
и смъртта, като костелива ве-
щица прибираше в своите зло-
вещи чертози кървавия си
урожай.

По зова на Родината, като
доброволци в армията пос-
тъпват най-ярките представи-
тели на българската интели-
генция, като скулпторът Анд-
рей Николов, художниците
Никола Танев, Владимир Ди-
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митров-Майстора, Никола Ко-
жуха ров, Петър Морозов пи-
сателите Йордан Йовков, Ан-
тон Страшимиров, Димчо Де-
белянов, Елин Пелин, Миха-
ил Кремен и Стамен Панчев,
бъдещите професори Алексан-
дър Балабанов, Михаил Ар-
наудов, Александър Балан, ле-
гендарният цирков акробат
Лазар Добрич и много други,
за които руския военен корес-
пондент Т. Олегин пише: "Аз
видях професори от универ-
ситета,спечелили европейска
известност, учени тръгнали,
като прости войници с обо-
зите, с военните болници и
бойните части към фронта"

На 17 септември 1912 г.
камбаните по селата и градо-
вете на България и глашата-
ите с барабани известяват на
народа за обявяването на мо-
билизация на войската за
Балканската война. Хората се
поздравяват, като при голям
празник.Покрай казармите се
извиват кръшни хора,сякаш
не на война, а на сватба из-
праща народът своите сино-
ве.Запасняците се отправят
към казармите, закичени със
здравец, изпратени с благос-
ловия и песни.

В създадения Балкански
съюз от Сърбия, България,
Гърция и Черна гора, наша-
та страна е решаваща воен-
нополитическа сила. Тя свик-
ва под знамената си 600 хи-
лядна армия с 1116 оръ-
дия,много повече от колкото
всички съюзници, взети за-
едно и изнася главната те-
жест на войната. Задачите на

Командващият турската ар-
мия при Лозенград, Мухтар
паша гледайки бягащите тур-
ски войски завява тъжно "В
цялата ни история не може
да се намери друго такова бяг-
ство от бойното поле!"

При Люлебургас и Бунар-
хисар двете армии отново се
изправят една срещу друга в
грандиозна битка. След петд-
невни тежки боеве, българи-
те отново вземат превес и
разгромяват турците, които
панически се отправят към
Чорлу. В ръкопашните боеве,
българските пехотинци проя-
вяват такава твърдост и ярост,
сякаш искат да отмъстят с
едни замах с петвековните мъ-
ки и зверства на поробители-
те.Дори и ранени,те отказват
да напуснат бойния строй и
заклеват своите другари да би-
ят врага без пощада!

Нищо не можеше да ги
спре - нито огнения дъжд от
куршуми и шрапнели , нито
фанатизираните табори. В та-
зи битка генерал лейтенант
Радко Димитриев покрива
своето име с неувяхваща сла-
ва и се проявява, като беле-
жит пълководец. За първи път
във военната история той ко-
мандва фронтово обединение
от две армии (1-ва и 3-та).

Успоредно с бойните дейс-
твия в Тракия, Кърджалийс-
кият отряд в състав от 12
хиляди бойци под командва-
нето на бившия опълченец и
герой то Сръбско-Българска-
та война 1885 г., генерал ма-
йор Никола Генев нанася по-
ражение на Кърджалийския

корпус на Явер паша при
Мастанли (Момчилград) и
прохода Балкан Тореси (Ма-
каза) и се спуска към Бело-
морска Тракия.

В долното течение на река
Марица, при село Мерхамлъ
турците са обградени от Кър-
джалийският отряд и Сборна-
та конна бригада на полков-
ник Александър Танев и се
предават безславно заедно със
своя командващ. По-късно
Мехмед Явер паша дава ин-
тервю в което казва: "Учудва
ме съзнателността и интели-
гентността на българските
войници. Аз имах възмож-
ност да беседвам с тях и си
мислех,че това са преоблече-
ни офицери. Изумителна е
бързината на движението и
нападенията. Това е истинс-
ки ураган!"

При боевете в Родопите го-
лям героизъм проявяват вои-
ните от 21-ви пехотен Сред-
ногорски полк начело с пол-
ковник Владимир Серафимов.
Той освобождава Устово, Рай-
ково и Пашмъкли но е прину-
ден да премине към отбрана
под напора на превъзхожда-
щи турски сили. Старшото ко-
мандване му нарежда да отс-
тъпи, за да не бъде обкръжен
и да попадне в плен. Когато
разбират това в щаба на пол-
ка идват местни селяни и със
сълзи на очи питат полков-
ник Серафимов: "На кого ни
оставяте? Ни ма не знаете, че
след вашето оттегляне, всичко
ще падне под сеч?"

Българската армия са да нас-
тъпи в Източна Тракия,да
превзема Родопската област,
да прекъсне връзката между
Тракийския и Македонския
оперативен театър на бойни-
те действия и да действа в
Македония с ограничени си-
ли за съдействия на сръбска-
та армия.

Турското командване със-
редоточава срещу българите
своята Източна турска армия
в състав около 235 хиляди
души под командването на Аб-
дулах паша.

Българското командване
насочва 2-ра армия на гене-
рал Никола Иванов срещу Од-
ринската крепост, 1-ва армия
на генерал Васил Кутинчев в
междината между Лозенград-
ската и Одринската крепост,
а 3-та армия на генерал Рад-
ко Димитриев срещу десния
фланг на турската армия.

Тази армия до началото на
бойните действия остава не-
разкрита от турското разузна-
ване и внася истинско обърк-
ване във вражески - те щабо-
ве с удара си към Лозенград.
На 9 октомври пламват жес-
токи срещни боеве на аван-
гардите на двете армии при
Гечкенли, Петра, Селиолу, Ес-
киполус, в които българските
воини обръщат в паническо
бягство турските низами и ре-
дифи.

Възхитен от героизма на
българските пехотинци, рус-
кият военен кореспондент Не-
мирович Данченко пише:
"При Ескиполус щикът пре-
възходно свърши своето. Су-
воровските чудо богатири не
биха извършили това по-доб-
ре, а скобелевци от 1877/1878
г. биха признали своите уче-
ници за равни на себе си !"

Четката на военния худож-
ник Ярослав Вешин е увеко-
вечила шеметната щикова
атака на българските пехо-
тинци в знаменитата карти-
на "На нож".

Турската армия е обхвана-
та от неудържима паника и
изоставя без бой силната Ло-
зенградска крепост. За тази
победа английският вестник
"Дейли телеграф" пише:
"Превземането на Лозенград
на седмия ден от началото на
бойните действия е един от
най-големите военни триум-
фи,които въобще военната ис-
тория познава. Има нещо не-
вероятно в този подвиг.Дос-
татъчно е да припомним,че
известният немски генерал на
турска военна служба Фон дер
Голц паша даде изявле-
ние,според което за превзе-
мането на Лозенград ще бъде
необходимо да се мобилизи-
ра първокласна армия и тя
ще трябва да поддържа неп-
рекъсната обсада на крепост-
та поне в продължение на
три месеца".
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Тогава смелият полкови ко-
мандир изрича паметните ду-
ми:"Аз не ще отстъпя на про-
тивника селата, в които вче-
ра бях посрещнат като осво-
бодител!"

На връх Кавгаджик (Сред-
ногорец) при село Алами де-
ре (Полковник Серафимово)
турците атакуват пет пъти по-
зицията на полка, но пристъ-
пите им геройски са отблъс-
нати от средногорци. По своя
драматизъм и героични под-
визи паметният бой много
прилича на Шипченската епо-
пея от 1877 г. затова местни-
те хора с любов го наричат
"Родопската Шипка!"

Въпреки силните турски по-
зиции и трудния релеф, вои-
ните от 7-а пехотна Рилска
дивизия проявяват чудеса от
храброст и разгромяват про-
тивника, освобождавайки ре-
дица селища в Източна Ма-
кедония, като достигат до под-
стъпите на Солун.

През първия период на
войната с бойна слава се пок-
рива и младият български во-
енноморски флот. Отряд тор-
педоносци начело с капитан
2-ри ранг Димитър Добрев
атакува турския броненосец
"Хамидие" и го торпелира,
въпреки яростната стрелба. С
големи мъки той е докаран до
Цариград на буксир.

След неуспешната атака на
Чаталджанската укрепена по-
зиция, се сключва примирие
между воюващите страни. Но
то е много кратко, защото
младотурците извършват вое-
нен преврат в Цариград, със-

Стилиян Ковачев. В епични
сражения при Шаркьой и Бу-
лаир е спрян турския устрем
и въпреки артилерийската
поддръжка от турския боен
флот, пехотните части на про-
тивника са разгромени и
обърнати в бягство. В превод
Булхаир означава "намерено
щастие", но край него не щас-
тие, а смърт намират хиляди
турски бойци.

И идва часът на Одрин!
Обсаден от 2-ра армия, той
месеци на ред е като трън в
петата на българския лъв.
Затова българското команд-
ване след дълго протакане,
най-после дава сигнал за
атака на крепостта на 11
март 1913 г.

Битката за овладяването на
крепостта е най-голямата бит-
ка през Балканската война и
тя увенчава с лавров венец
доблестните български войни.
Крепостта е строена от гер-
мански военни инженери и
минава за една от най-сил-
ните в Югоизточна Европа.
Тя е защитена от 24 форта, с
гарнизон от 65 хиляди души
и 534 оръдия.

На 11 март българската
артилерия започва своят ог-
неви нальот по турските по-
зиции.Командването на 2-ра
армия насочва своя главен
удар по Източния сектор на
крепостта. Начело на бъл-
гарските войски тук е прос-
лавеният военен инженер, ге-
нерал-майор Георги Вазов-
по-малък брат на народния
поет Иван Вазов. Неговите
славни полкове атакуват уст-
ремно предната позиция на
крепостта, нахлуват във вра-

дици и стреля с право мерене
по турските огневи точки. Ос-
вен това, артилерията изпол-
зва съвършено нови методи
за огнево поразяване, като
огневия вал и заградителния
огън, с който попречва на
турските резерви от дълбочи-
на да подходят към първата
линия на отбраната. Пристъ-
път се развива с невиждана
бързина.

Комендантът на крепостта
Шукри паша, покрил се със
зловеща слава при разгрома
на Преображенското въстание
през 1903 г., едва смогва да
телеграфира в Цариград:
"Всичко е свършено. Бълга-
рите нахлуха в крепостта" и
чува пред щаба му тропотът
на българските коне. Коман-
дирът на гвардейския конен
полк, полковник Генко Мар-
холев нахлува със своите во-
ини във форта Хайдарлъка и

ва: "Как българите успяха да
преминат през телените заг-
раждания. Това е една мисте-
рия.Това бе една човешка въл-
на,един прилив на мъжество.
Една буря от хора. Не можем
да си представим без смайва-
не и възхищение една поре-
дица от фортове, превзети с
атака на нож!"

Генерал-майор Георги Ва-
зов в своята поздравителна
заповед по случай превзема-
нето на крепостта пише:
"Офицери, подофицери и вой-
ници, вие покрихте Бълга-
рия със слава, а нашата ар-
мия с лавров венец. Светът
има да се чуди на вас, доб-
лестните синове на Бълга-
рия, че можахте за 30 часа
непрекъснат бой да превзе-
мете една от най-силните кре-
пости. Гордея се, че съм ваш
началник. Гордея се, че съм
българин!"- всяка дума в та-

хърватският вестник "Новос-
ти" пишат с възхищение за
подвизите на българските лет-
ци: "Първата и най-голяма
слава в авиацията принадле-
жи на българското въздухоп-
лаване, понеже то първо в
света през Балканската вой-
на при обсадата на Одрин
употреби аеропланни бомби
и загатна за голямата роля
на въздухоплаването в бъде-
щата война".

Българската армия през
войната допринесе много за
развитието на военното де-
ло. Затова не случайно след
края на бойните действия в
Тракия пристигат военни де-
легации от Русия, Франция,
САЩ, Германия, Холандия,
Белгия, Аржентина, Япония,
Италия и Испания, за да се
поучат от нашия опит при
превземането с щурм на кре-
пости.

тавят ново правителство и ре-
шават да подновят бойните
действия на 16 януари 1913 г.
Главното турско командване
подвежда свежи сили от Ана-
дола и планира с няколко кон-
центрични удара да деблоки-
ра Одринската крепост и да
обърне хода на войната. На-
дъхани с верски фанатизъм,
низамите извезват със среб-
ро на фесовете си надписа
"Пожертвай се в името на
Аллах". Много от тях дават
клетва над гроба на султан
Мурад в Цариград, че ще ум-
рат до един или ще победят.
Те извършват десант при
Шаркьой, нанасят силен удар
по направление на Галипол-
ския полуостров.

Срещу турските табори се
изправя новосформираната 4-
та армия начело с генерал

жеските окопи, въпреки сил-
ния противников огън и ги
овладяват след ръкопашен
бой.

Вечерта между първия и
втория ден на атаката, ко-
мандващият 2-ра армия, ге-
нерал-лейтенант Никола Ива-
нов отдава една от най-крат-
ките заповеди във военната
история: Тая нощ, в часа, ко-
гато луната изгрее, да се про-
веде смела атака срещу кре-
постта и тя да се превземе!"

Десети пехотен Родопски
полк пръв нахлува в крепост-
та и овладява силния форт
Айджиолу. След него и шип-
ченци от 23-ти пехотен полк
превземат форта Айвазбаба.
Тук за първи път в световна
военна история, артилерийс-
кото отделение на майор Дру-
мев изпреварва пехотните ре-

пленява целия щаб на Шукри
паша.

Над прочутата "Султан Се-
лим джамия" се развява бъл-
гарския трибагреник, издиг-
нат от кандидат - подофице-
рът Михо Георгиев от 29-ти
пехотен Ямболски полк. Од-
рин притихнал слуша побе-
доносния парад на българс-
ките полкове. На всяка бъл-
гарска рота, участваща в щур-
ма на крепостта са раздадени
по 80 ордена за храброст.

Одрин падна!-съобщават
телеграфните агенции. Све-
тът е потресен от българско-
то чудо! Френският полков-
ник Мондезир пише: "Прев-
земането на Одрин стои на-
ред с най-славните военни
подвизи във военната исто-
рия на всички народи.

Луиджи Барцини го допъл-

зи заповед идва от дълбини-
те на сърцето и не може да
не предизвика, ако си истин-
ски българин, чувство на
гордост и предателска влага
в очите.

При обсадата на Одринс-
ката крепост за първи път в
Европа бе използван самоле-
тът, като бойна средство. Бъл-
гарските летци поручик Радул
Милков и Продан Таракчиев
на 16 октомври 1912 година
извършват първия боен по-
лет в световната военна ис-
тория. 15годишната карловс-
ка самарянка Райна Касабо-
ва става първата жена в све-
та, летяла на боен самолет.
Хвърлените над крепостта от
българските летци, бомби пре-
дизвикват истинска паника
сред аскера. Френското авиа-
ционно списание "Л аеро" и

Те са силно озадачени, как
най-силната твърдина в
Югоизточна Европа, обяве-
на за непревземаема, е била
превзета от българите с удар
на нож и то само за два дни
бойни действия. Български-
те нововъведения се изуча-
ват във военните академии
и се прилагат в бъдещите
войни.

Ще минат години, но спо-
менът за славните победи на
Българската армия през Бал-
канската война не ще изблед-
неят никога в народната па-
мет и ще бъдат повод за гор-
дост за всеки българин, кой-
то милее за своя род и роди-
на.

Дълбок поклон и вечна сла-
ва на героите!

От Фейсбук страницата
на автора
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През 1872 година френски-
ят вестник "Льо Тан" публикува
серия пътеписи под заглавие
"Писма от Турция", без да съоб-
щава името на автора. По време
на публикациите във вестника ре-
дакторът съобщава, че това не е
тайна и че името не се спомена-
ва, защото събужда горчиви спо-
мени у французите. Писмата пъ-
теписи са от турския фелдмар-
шал Молтке. Те са писани около
1835 г., но са публикувани в па-
рижкия вестник през 1872 го-
дина - само една година след
френско-пруската война. През
1960 г. писмата пътеписи на Мол-
тке излизат в отделна книга под
заглавие "Писма върху събития-

Това пише през 1835 г. за турското робство по нашите земи
в своите писма пътеписи турският фелдмаршал Молтке

во. Някои от тях носят дата от
български градове - Варна, Тър-
ново, Шумен, Русе, Силистра…

Молтке е придружавал сул-
тана при пътуванията му из бъл-
гарските земи и описва личните
си впечатления от градове и се-
ла, от природата и народа. Той е
бил богато платен служител на
султанското правителство, бил е
поддръжник на неговата полити-
ка, участвал е в негови войни и
от него не могат да се очакват
симпатии и състрадание към бъл-
гарския народ и другите поробе-
ни от Турция балкански държави.

В писмо от 20 ноември
1835 г., като описва едно свое
пътуване от Шумен за Сливен

щят куршуми, изстреляни от не-
говите хора. Отвратително е чо-
век да участва в такава жесто-
кост, но аз нито можех да се
обясня с думи, нито да се отка-
жа това момче да ни показва
пътя. Като че ли небето искаше
да отмъсти за тази неправда -
заваля като из ведро…"

"Петима християни бяха осъ-
дени, всеки по петстотин тояги,
или общо 2500 тояги бой. Един
полицай сядаше на колене върху
гърдите на всеки осъден и връз-
ваше ръцете и краката му. Два-
ма гавази вдигаха на раменете
си пръта, на който бяха вързани
краката на осъдения, а други два-
ма го налагаха с тоягите. От ува-

ще и върху него бяха наредени
икони, няколко свещника и пар-
че постеля. Това бе църквата в
Хасанбейли."

И многострадалната българс-
ка земя е била красива. Споме-
натото писмо от Търново, писано
на 19 май 1837 г., Молтке за-
почва с думите: "Колко удиви-
телно красива е тази страна Бъл-
гария! Всичко е зелено. Дълбо-
ките долини и хълмовете са пок-
рити с липи и круши, широки мо-
рави се стелят покрай реките,
плодоносни житни ниви застелят
полята, незасетите земи са туч-
ни ливади… Никъде не съм виж-
дал по-романтично място от Тър-
ново.

със свита от султански офице-
ри, водени от един татарин,
Молтке разказва:

"…Срещнахме големи стада
крави и кози, но всички наши
повиквания към пастирите оста-
ваха напразни. Сигурно те знае-
ха, че идването на един татарин
не означава друго, освен анга-
рия. Татаринът, кой знае как, ус-
пя да залови едно малко козар-
че, изви ръцете му и го завърза
пред коня.

Така то бе заставено да тича
пред нас по долове и върхове.
Малкото българче смело се за-
щитаваше и надаваше викове. Аз
очаквах всеки момент да изпи-

жение към мене пашата прости
по 200 тояги на човек. Аз смет-
нах, че и останалите удари са
много, и предложих да бъдат на-
малени на по 25 удара. При па-
зарлъка с пашата стигнахме до
споразумение до 100 тояги."

Или писмото от 9 февруари
1836 година, в което се описва
пазар на робини:

"Една робиня - пише той - се
продава средно за 100 гулдена,
или по-евтино от един катър."

Молтке е бил свидетел на
варварските сцени на бесене на
християни. В писмо, датирано от
Шумен, 5 май 1837 г., се подс-
казва нечовешкото отношение
към раята и се отбелязва, че
някои нетурски народности се
смятат "по-висши от кучетата, но
по-низши от конете".

Освен родния език, който по-
робителят не е могъл да отнеме,
важна институция, която бълга-
рите са могли да използват за
съхранение на своята народност
и национално съзнание, е била
църквата. Но всяка по-хубава
църква, издигнала се по-високо
над други постройки, предизвик-
вала яростта на поробителя. В
писмо, датирано: Търново, 19 май
1837, Молтке разказва: "Вие не
може да си представите българ-
ската църква. Преди година и по-
ловина, като минавах през Бал-
кана, нощувах в една бедна ко-
либа. В съседния двор, до би-
волския обор имаше една бара-
ка с дължина и широчина около
10 крачки. Покривът й беше пок-
рит със слама и бе толкова ни-
сък, че човек не можеше да стои
вътре прав. Светлина идваше са-
мо от вратата. На задната стена
бе окачено едно голямо платни-

Помислете за един тесен пла-
нински проход. Река Янтра е нап-
равила леглото си между отвес-
ните скали от пясъчни камъни и
тече като змия, с най-чудновати
извивки, каквито човек не може
да си въобрази. От едната стра-
на всичко е гора, а другата из-
цяло е заета от града.

Точно по средата на долина-
та се издига конусообразен връх
и това превръща стръмните ви-
сочини в естествена крепост. Ре-
ката се вие около нея и я прев-
ръща в остров.

Този остров е вързан с оста-
налата част от града с една ес-
тествена стена от скали, дълги
само 200 крачки и високи 40
крачки. През живота си не съм
виждал така чудновато очертана
скала."

По красотата на своята при-
рода съперник на Търново е Ка-
занлък, или по-точно Казанлъш-
ката розова долина. В писмо, да-
тирано: Казанлък, 21 май 1837
година, Молтке пише: "Пред нас
са като на карта очертани ниви,
поляни, села, бели пътища, про-
ходи и дерета, обрасли с раз-
кошни дървета… Далече пред нас
забелязваме гора от орехови дър-
вета гиганти. И след това, в тази
гора, видяхме Казанлък.

Всичко е изключително кра-
сиво.

Въздухът е изпълнен с прия-
тен аромат. Това казвам не в пре-
носен, а в буквален смисъл. Ка-
занлък е европейският Кашмир.

Тук е страната на розите. То-
ва цвете тук не се сади като у
нас в саксии или в градини, а по
цели ниви. Ако бъде направен та-
къв декор за театър, сигурно ще
кажат, че това е преувеличение.

Милиони, много милиони рози пок-
риват като зелен килим нивите."

Културното развитие на на-
рода на тази красива и тъжна,
описана от Молтке България, ед-
на от най-старите държави в Ев-
ропа, в която Ренесансът е пред-
шествал Ренесанса на всички ев-
ропейски народи, е било прекъс-
нато за цели пет столетия.

Унищожена е била и духов-
ната, и материалната култура на
българския народ. Много градо-
ве в България, както пише Мол-
тке, представляват развалини, а
народът живее в колиби.

В писмата на Молтке се чув-
ства и надеждата у българите за
спасение. Много скоро в поро-
бена България се слага началото
за отхвърляне на турското вла-
дичество, началото на борбата
за освобождение. Започва Рус-
ко-турската освободителна вой-
на, донесла Освобождението на
България от османско иго.

Лушка
 КАРАЯНЕВА,

vreme2001.wordpress.com

та и положението в Турция".
Молтке е писал писмата си

до своите родители и други близ-
ки, а някои от тях са рапорти до
турското правителство през го-
дините 1835 - 1839, когато е
бил съветник и инструктор на ге-
нералния щаб на Османската им-
перия начело на пруски офице-
ри - съветници и инструктори по
организирането и обучението на
новата армия на империята, след
ликвидирането на еничарския
корпус. Тези писма представля-
ват интерес за един период от
историята на българския народ.
Макар че у нас те будят тъжни
спомени за петвековното робст-

Роден в Пархим, Мекленбург,
в семейството на обеднял дре-
бен пруски аристократ на 26
октомври 1800 г., Молтке за-
почва военното си обучение в
близката Кралска кадетска
академия в Копенхаген. След за-
вършването й служи за кратко
в датски пехотен полк, но след
посещение в Берлин през 1821
г. решава, че перспективите му
за напредък в пруската армия
са по-добри. Благодарение на
родното си място и пруския про-
изход на баща си той получава
назначение като лейтенант в
8-ми пехотен полк.
През първите 10-на години

като пруски офицер Молтке учи
във военен колеж и служи ня-
колко години в полка си, къде-
то продължава да се проявява
като способен щабен офицер.
През 1835 г. пътува до Турция
като съветник на султан Мах-
муд II. Задачата му е само да
помогне за модернизацията на
турската армия, но през 1839
г. участва в кампанията на Ха-
физ паша в Сирия срещу егип-
тяните. Турското командване
обаче не се съобразява със съ-
ветите му и на 24 юни 1839 г.
претърпява поражение при Не-
зиб и отстъпва. Молтке поема
командването на турската ар-
тилерия, като прикрива отстъп-
лението. Той се завръща в Пру-
сия, написва книга за прежи-
вяното в Турция и тя става бес-
тселър.
В продължение на 30 г. като

началник на Генералния щаб на
Пруската армия Хелмут фон
Молтке осъществява обедине-
нието на германските държави
и превръща Германия във во-
деща сила в Европа и света.

Хелмут фон Молтке
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Неизменна част от
всяка война са жестоките
битки, стратегическите
грешки, малодушието и
пренебрежителността. Тя
обаче е свързана и с
изключителната личност
на обикновения войник -
онзи с чисто сърце,
силна воля и желание за
победа над врага. По
времето на Руско-турска-
та освободителна война
(1877-78) над 60 000
войници, главнокоманд-
ващи и цивилни от
различни националности
споделят една и съща
съдба. Те биват тежко
ранени и живота им е
изложен на опасност във
времена, когато за меди-
цината нито има време,
нито условия за развитие
по нашите земи.

През онази епоха не
са познати антисептични
методи, не са се извърш-
вали операции под упой-
ка и най-честото меди-
цинско решение е било
ампутация особено кога-
то говорим за бойното
поле. Природната меди-
цина, макар доказана
във всекидневието на
хората, няма как да бъде
прилагана в суровите
условия на войната.
Именно по времето на
Руско-турската война за
пръв път в международен
мащаб се появява нова
медицинска организация,
чиято цел е грижата за
болните независимо от
техния статут. Тази
организация е Руският
червен кръст, ръководен
лично от императрица
Мария Александровна.

Няколко месеца след
избухването на Освобо-
дителната война негови
представители пристигат
във военните лагери на
руската армия, разполо-
жени в Плевенско. След
оглед на ситуацията и
преценка на нейната
сложност, император
Александър II кани един
от най-утвърдените руски
лекари по това време да
организира и осигурява
необходимата медицинс-
ка помощ на население-
то. Този лекар е проф.
Николай Иванович
Пирогов.

Сред пациентите на
световноизвестния
лекар са Ото фон
Бисмарк и Джузепе

Гарибалди - две
личности, които
силно повлияват

върху българската
история

По това време той
вече е на 67 години,
международно признат
хирург, осъществил
революционни открития
в сферата на медицина-
та. Едно от постижения-
та му е  прилагането на
етерна наркоза - упоява-
не на пациента с цел той
да не изпитва болка по
време на хирургична
манипулация. Първият
опит лекарят прави
върху себе си, а след

това провежда стотици
операции с този метод на
бойното поле по време
на Кавказката и Кримс-
ката война (1853-1856).

Докато траят бойните
сражения, той преглежда
ранени в изключително
лоши условия, като в
същото време ежедневно
назначава и извършва
операции на десетки
пациенти. Впечатление
прави и фактът, че освен
на чисто медицинската
дейност Пирогов обръща

огромно внимание и на
пропуските и злоупотре-
бите в администрацията.
Той прави проверки и
подобрява качеството на
храната, с което предотв-
ратява много инфекции
и евентуални заболява-
ния. Именно заради този
богат опит хирургът е
изключително подходящ
за координатор на меди-
цинското обезпечаване
по време на Освободи-
телната война. Преди да

дойде, той поставя из-
ричното условие да има
свобода на действие,
което в крайна сметка му
се осигурява.

При пристигането си
в България Пирогов
започва своята дейност
от Плевенска околия. По
това време единствената
болница в района се
намира в село Бохот. Там
хирургът оказва помощ
на пострадалите по
време на боевете при
Долни Дъбник. Той

обхожда дивизионните
лагери в областта и
организира цялостно
медицинско осигуряване
за многобройните войс-
ки.

Под неговото ръководс-
тво се изготвя подробен
план за разположението и
функционирането на
превързочните пунктове и
се създава централен,
какъвто не е съществувал
до момента. По този
начин се осигурява бърза

и адекватна медицинска
помощ на ранените, както
и предвижване на нуждае-
щите се до болницата в
село Бохот. Пирогов
лично лекува двама от
главнокомандващите,
пострадали при кръвопро-
ливните боеве при Долни
Дъбник - генерал-майор
Зеделер и генерал-майор
Розенбах.

По време на двумесеч-
ния си престой по бъл-
гарските земи лекарят
прави обиколка по всич-

ки бойни полета, оказва
помощ и създава органи-
зация за болнолечението.
По-голяма част от време-
то си работи в Плевенс-
ко, като за целия период
посещава 11 военно-
времеви болници, 10
дивизионни лазарета и 3
аптечни пункта в 22
населени места. Партни-
ра си и със своя небезиз-
вестен ученик проф.
Николай Склифософски,
който през същия период
работи в Южното нап-
равление на руската
армия.

Хирургът прекарва
остатъка от живота си на
територията на днешна
Украйна, но по българс-
ките земи той полага
основите на здравеопаз-
ването и неговият при-
нос не остава забравен.
Веднага след Съединени-
ето в България се осно-
вава Българският червен
кръст по подобие на вече
съществуващите такива в
други държави. През
1900 година дейността на
организацията се разрас-
тва и се създава болница
"Червен кръст". Тя се
превръща в главна база
на спешната помощ в
България.

Макар през годините
да е реорганизирана
многократно, болницата
винаги е отговаряла
максимално на нуждите
на медицината. От среда-
та на миналия век неин
наследник е Институтът
за бърза медицинска
помощ (дн. УМБАЛСМ),
носещ името на Пиро-
гов. Патрон на лечебно-
то заведение е основопо-
ложникът на военната
хирургия в световен
мащаб, сред чиито паци-
енти са дори Ото фон
Бисмарк и Джузепе
Гарибалди - две личнос-
ти, които също силно
повлияват върху българ-
ската история.

Георгия КИНЕВА,
от сайта

Bulgarianhistory.org

Портрет на Николай
Пирогов
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За 65 години музикантите, певците и танцьорите са показали своето
майсторство в 7000 концерта в над 60 страни по всички континенти

Тази година държавният
ансамбъл за народни песни
и танци "Пирин" отбелязва
65 години от своето създава-
не. Основан е през 1954 г. в
Благоевград. Ансамбълът се
състои от народен хор, ор-
кестър и танцов състав. Дей-
ността му е свързана със сце-
нично претворяване и попу-
ляризиране на обработен
фолклор от Пиринския край,
но той изпълнява народни
песни и от останалата част
на Македонската фолклорна
област, която се намира в
Гърция и Северна Македо-
ния, както и от други облас-
ти на България.

Ръководител на ансамбъ-
ла при създаването му е ди-
ригентът на хора Златко Ко-
цев. Първи диригент на ор-
кестъра е Александър Кока-
решков, а ръководител на
танцовия състав е Божидар
Янев. От 1956 г. главен худо-
жествен ръководител и дири-
гент на хора е Кирил Стефа-
нов. Той стабилизира ансам-
бъла и го изгражда като са-
мостоятелна формация.

В началото на дейността
си ансамбъл "Пирин" се ръ-
ководи от опита на Държав-
ния ансамбъл за народни пес-
ни и танци в София. Негов
принос в сценичното претво-
ряване на фолклора е обеди-
няването на отделните номе-
ра от програмата в цялостен
спектакъл. Непрекъснато обо-
гатява репертоара си. Сътруд-
ници за дейността му са ком-
позиторите Ст. Кънев, Нико-
лай Кауфман, Красимир
Кюркчийски, Коста Колев, Н.
Стойков; хореографите Кирил
Дженев, М. Кутев, Д. П. Ди-
митров и др.

Художествените търсения
на хореографите Кирил Ха-
ралампиев, Костадин Руйчев,
Т. Бекирски, на диригента на
оркестъра Ст. Стоянов, на
сценографа В. Деков са на-
сочени към съчетаване на
съвременната тема с тради-
ционното народно изкуство.

Ансамбълът при ръковод-
ството на проф. Кирил Сте-
фанов осъществява над 6000
концертни изяви в над 55
страни по всички континен-
ти на света. Публиката над-
вишава 6 милиона зрители и
слушатели. Над 100 издания
са отбелязали художествени-
те изяви на ансамбъла.

Днес ансамбъл "Пирин"
продължава да е един от най-
известните български фолклор-
ни ансамбли и посланици на
българското народно изкуство
по света. В своята творческа
биография и репертоар ансам-
бъл "Пирин" има над 400 заг-
лавия от песни, оркестрови
пиеси, музика за хор, солисти
и танцови постановки. Мно-
жество записи на ансамбъла
се пазят в златните фондове
на БНР, БНТ, "Балкантон",
Радио Благоевград и други те-
левизионни и радио станции
в страната; има издадени 12
дългосвирещи плочи; 16 ау-
диокасети; 6 компактдиска, 3

видео касети и множество рек-
ламни издания.

За времето от своето съ-
ществуване ансамбъл "Пи-
рин" е изнесъл над 7000 кон-
церта пред повече от 6 мили-
она зрители и слушатели у
нас и в 60 страни по всички
континенти по света.

Всеки, който е гледал пос-
тановките и е слушал песни-
те на ансамбъл "Пирин", из-
питва желанието отново да се
върне към тях, защото така
се докосва до висините на на-
ционалния български дух. То-
ва е една от причините ан-
самбълът да получи много
световни награди като: "Злат-
ната плоча" на гр. Нешвил
(1982); наградата "Грамми"
през 1990 г. за участие във
втория албум на "Мистерия
на българските гласове" на
Марсел Селие.

Участвал е на Международ-
ните фестивали в Картаген
(1965) и в Тирана (2003), в
Международните фолклорни
фестивали в Италия, Слове-
ния, Дните на България в
Брюксел Белгия, "Балкански
площад" Гърция, Франция,
Алжир, Република Корея, Ре-
публика Македония.

Носител е на наградата
"Кристална лира" (2007) за
концерт-спектакъла "Гласът на
Пирин" (в памет на проф. К.
Стефанов), наградата "Златен
карагьоз" от Международния
фолклорен фестивал гр. Бур-
са -Турция (2007) и голямата
награда "Златен мост" от
Международния фолклорен
фестивал "Буюк чекмедже"-
Истанбул (2008). Носител на
голямата наградата на Меж-
дународния фолклорен фести-
вал "Нестинарка" Бургас
(2012).

Основна заслуга за съз-

даването и израстването на
ансамбъл "Пирин" има проф.
Кирил Стефанов - главен ху-
дожествен ръководител и ди-
ригент на ансамбъла от 1956
до 2005 г. Той е един от най-
изявените композитори и
творци в народно изпълни-
телския жанр в българската
музикална култура, професор
по хорово дирижиране.

В ансамбъл "Пирин" ра-
ботят вече няколко поколения
талантливи артисти - певи-
ци, музиканти, хореографи и
танцьори. Емблематични му-
зикално - танцови творби за
Ансамбъл "Пирин" са: "На
мегдана", "Тъпани", "Тракий-
ски триптих", "За свободата",
"Пролетни игри", "Игра",
"Средногорки", "Три моми",
"Пирински полъх" и други, по
музика на Кирил Стефанов,
Александър Кокарешков, Пе-
тьо Кръстев, поставени от
изявени хореографи като Кос-
тадин Руйчев, Кирил Дженев,
Тодор Бекирски, проф. Нико-
лай Цветков, Лилян Данчев,
Кирил Апостолов, Георги Га-
ров и др.

За 55-ата си годишнина
ансамбъл "Пирин" подготви
и представи Премиерния си
спектакъл "Старо имане", с
който бе открит 14-ият салон
на изкуствата в зала 1 на
НДК в София. Спектакълът
претворява наследството на
традиционния фолклор във
въздействащо съвременно из-
куство и доказва по безспо-
рен начин, че българският
фолклор продължава да зву-
чи и да вълнува със своите
дълбинни послания и жизне-
ност.

По повод 100 години от
освобождението на Горна
Джумая ансамбъл "Пирин"
представи премиерния си

спектакъл "Слушам ви гласа
жалостен" - изграден върху
образци на народното твор-
чество (народни песни и тан-
ци), тематично свързани с
борбата за Освобождение на
Югозападна България, изда-
де два компактдиска съвмест-
на продукция с БНР.

През 2013 г. ансамбълът
представи в зала 1 на НДК
концерт-спектакъла "Аз съм
Пирин, мила ми земьо" по
повод 80 години от рождени-
ето на Кирил Стефанов.

За коледно-новогодишни-
те празници ансамбъл "Пи-
рин" подготви и представи
интегрален цикъл от концер-
ти с произведения от своя ре-
пертоар, създадени от 70-те
години до днес и произведе-
ния, които се представят за
първи път. Всеки един от кон-
цертите пресъздава музикал-
ни произведения, песни и
танци от отделна фолклорна
област в страната.

През април т. г. творците
спечелиха първо място на

Световния фолклорен фести-
вал "Майорка", а през юни
взеха участие в 24-тото изда-
ние на Международния фес-
тивал за изкуства в Будапе-
ща, Унгария, откъдето се за-
върнаха с плакет.

Преди броени дни с юби-
леен концерт в столицата бе
отбелязана 65-годишнината
от основаването на ансамбъл
"Пирин". Той бе под надслов
"Песен в гърло се не спира"
и в програмата бяха включе-
ни едни от най-емблематич-
ните музикално-танцови плат-
на от различни фолклорни об-
ласти на България.

Основна заслуга за създа-
ването и израстването на ан-
самбъл "Пирин" има проф. Ки-
рил Стефанов - главен худо-
жествен ръководител и дири-
гент на ансамбъла от 1956 до
2005 г. Той е един от най-изя-
вените композитори и творци
в народно изпълнителския
жанр в българската музикал-
на култура, професор по хо-
рово дирижиране.
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Новият програмен период, който в момента се

договаря, ще даде още по-голяма свобода на
страните членки. Дори се поставя въпросът: "То-
ва не е ли ренационализация на Общата земе-
делска политика на Европа? Не, не е!". Решени-
ето, че всяка страна ще е още по-гъвкава да
направи Стратегическия си план изключително
адаптиран към спецификата на националното си
земеделие и практики, е много добро. Бюджетът
ще подкрепи практики, които са обичайните за
съответната страна - познати, възможни да се
прилагат и да донесат доход.

Но трябва да е ясно, че политиката е към
зелено земеделие. В новия програмен период
земеделските стопани няма да получат повече.
Те ще получат в най-добрия случай същото, но
срещу много повече изисквания по отношение
на околна среда и климата. Това трябва да е
ясно! Повишената условност или зелени мерки,
за които те получаваха компенсаторно подпома-
гане, че ги правят доброволно, сега ще станат
задължителни.

- Тоест ще изпълняват повече задължител-
ни екологични практики при същото или по-
ниско финансиране?

- Ние не можем да очакваме, че ще получим
повече. Дори проектобюджетът, който е предло-
жен за нашата страна, на практика запазва ни-
вото на директна подкрепа (в последните 2 го-
дини е с леко увеличаване заради методиката
за външна конвергенция - сближаване на подпо-
магането - която е предложена от ЕК). На прак-
тика то няма да се усети предвид на това, че
обработваемите площи всяка година се увелича-
ват. Трябва да е ясно, че новият програмен пери-
од има далеч по-високи зелени изисквания - да
се прави земеделие с по-щадящи околната сре-
да земеделски практики.

За улеснение и по-добра адаптивност на всички
практики, които ще бъдат подкрепяни в новата
ОСП, чрез Националния стратегически план, ние
сме в процес на събиране на всички възможни
данни за такива зелени практики в целия ЕС,
включително и в България (чрез браншовите ор-
ганизации), така че да направим наръчник на
практики. И когато дойде времето да работим и
пишем съответните мерки за подкрепа, земедел-
ците да решат кои са най-добрите практики.

В началото на декември планираме да прове-
дем среща с експертите, които работят в Ми-
нистерството, които работят по ОСП, експерти от
страни-членки, представители на ЕК и браншови
организации, специално посветена на зелените
практики в Европа. Трябва да бъдем максимално
креативни, защото тези зелени практики, трябва
да носят доход на земеделските стопани. Трябва
да носят и да дават продукт, който гражданското
общество очаква от земеделската общност - а
именно екологосъобразно произведен, щадящ
околната среда.

- Има притеснения от страна на земеделци,
че заради неуредените поземлени отношения,
ще имат трудности с прилагането на новата ОСП.
На какъв етап е работата по Закона за земята?

- След като изтече общественото обсъждане,
до края на годината МЗХГ ще внесе в Министер-
ския съвет и ще предложи на Народното събра-
ние изцяло нов поземлен закон. Законът ще обе-
дини няколко действащи законови акта, които в
момента регулират поземлените отношения. Ще
се осъвремени, ще се отстрани всичко остаряло,
което вече не действа. В Закона няма револю-
ции. Направили сме това, по което постигнахме
консенсус с бранша. Истината е една - не мо-
жем да върнем начина, по който е върната земе-
делската земя 90-те години чрез ликвидация. В
целия свят няма управленско решение, наречено
ликвидация - да ликвидираш нещо, което рабо-
ти. Но не можем да върнем времето.

Всички процеси след приемането на закона,
трябва да се развиват единствено от волята на
собствениците. Ние не можем да имаме принуди-
телна комасация на собствеността, не можем да
имаме никакви управленски решения, базирани
на основата на някакъв вид административна
принуда. Процесът на комасация е изключително
бавен, но ние имаме действаща Конституция, спо-
ред която частната собственост е неприкосно-
вена и всичко, което правим в посока облекче-
ние на земеделските стопани, са администра-
тивни процедури, гарантиращи справедливостта

в разпределението на поземления ресурс между
земеделските производители при условие на га-
рантиране неприкосновеността на частния собс-
твеник.

- Разпределянето на белите петна в момента
е "ябълка на раздора" за много земеделски сто-
пани. Ще се намери ли решение за проблема?

- Решението на проблема е в самите земе-
делски стопани. Както знаете, белите петна са
земеделски земи, за които собственикът не се е
погрижил, не ги е отдал под наем или аренда с
договор. Държавата се грижи за него като собс-
твеник, като му гарантира плащането на рента
затова, че му ползват земите, и в същото време
е въвела процедура за разпределение на белите
петна да става справедливо между земеделски-
те стопани, според правата за обработка на зе-
мята в землището. Ако земеделците помежду си
стигнат до споразумение, няма да има нужда от
намеса на държавата. Истината обаче е такава,
че тези бели петна, ако я няма тази процедура,
ще се работят при всички случаи на принципа
"по-силният печели". Предложили сме регулация,
действаща от 2015 г., за да има все пак спра-
ведливост на това разпределение. Защото друга
теория, в правото или в депутати в НС ще ви
кажат, е, че за собственици, които не са потър-
сили земеделските земи и не са се погрижили
за тяхното ползване, трябва да се заобикалят.
Това няма как да стане, реалният живот е друг!

Истината е, че интересът към земеделската
земя е огромен. Всяка година обработваемите
площи стават повече. Въпросът е как да защи-
тим интереса на собственика. Ние сме намерили
този механизъм. Оттам насетне у земеделските
стопани е волята дали те помежду си ще постиг-
нат консенсус, или ще се стигне до служебно
разпределение.

- Каква е актуалната картина по отношение
на АЧС?

- Не искам да давам успокояващи данни. За-
щото статистиката е категорична - август беше
месецът, в който интензитетът драстично спадна,
след като взехме поредица от мерки. Използвам
случая да благодаря на всички стопани, които
изпълниха препоръките ни и намалихме поголов-
но тази популация. Така на практика овладяхме
разпространението на вируса. Към настоящия мо-
мент (5 ноември - бел. авт.) имаме общо 41
случая, от които последните два са само източ-
но-балканска свиня. Отделно са дивите прасета
- тук също можем да дадем много добри данни -
много под нашите очаквания. Стартира ловният
сезон, има отстреляни 8160 прасета само за 1
месец (при условия, че изборният ден не беше
ловен). Тоест ако не бяха изборите, ние щяхме
да имаме още повече отстреляни прасета. Про-
бите също стават за една седмица - нещо, което
подобрихме значително спрямо предходната го-
дина. Данните от първите ловни уикенди показа-
ха, че от 2000 отстреляни свине, имаше 2 поло-
жителни проби - 0,1%. В Ловешко имаше повече
от 2 случая. В момента няма притеснителни дан-
ни. Но това не бива да ни успокоява. Все пак
зимата не е сезонът на африканската чума. Тя
започва със затоплянето на времето.

Ние вървим стриктно по плана, който анонси-
рахме още в хода на кризата. Ще бъдем безкомп-
ромисни през следващата година, защото АЧС не е
отминала, тя е на нашата територия, тя ще про-
дължи да взема жертви… Колко жертви ще вземе,
зависи единствено и само от нашите усилия какво
и как ще направим, какво ще променим…

- Животновъди алармират, че вече две го-
дини не са получили подпомагане по мярка 14
за хуманно отношение към животните. Напра-
вили са инвестиции, а средствата се бавят.
Работи ли се по въпроса?

- Да, тези плащания са закъснели, но се
работи. До края на ноември или през декември
ще бъдат изплатени средствата по мярка 14
"Хуманно отношение към животните" за най-за-
бавените заявления на стопаните от миналата
година. Когато влязохме, започнахме интензивна
работа по това как да отпушим тези плащания,
промени в наредбата - ангажиментът стана ед-
ногодишен. Всичко, което е по възможностите
на администрацията да се облекчи мярката, бе-
ше направено и се надявам да влезем в график.

 - Производители на плодове и зеленчуци
искат по-ефективна политика в подкрепа на
българската продукция при реализацията й на
пазара. Какви са възможностите за това в ус-

ловията на свободен европейски пазар? Нап-
ример в Румъния задължиха чуждите вериги,
които оперират на техния пазар, да предлагат
минимум 50% храни румънско производство...

- Първо искам да кажа, че България е с най-
висока подкрепа за плодове и зеленчуци и кога-
то искаме все повече и повече пари, трябва да
сме наясно, че все пак подпомагането не може
да ти покрие съществената част от разходите.
Затова имаме проблем да защитим продължава-
нето на обвързаната подкрепа. По анализи на
други страни членки като Германия, ЕК има то-
тално свръхкомпенсиране, а в България е най-
голямото. Цифрите го говорят, а не аз.

Пазарите и достъпа до тях - за мен това са
неразработените възможности, по които следва
да се работи. Все по-сложно става това да се
прави в обхвата на европейската регулация, при
която е свободно движението на стоки, капитали
и хора. Какво сме направили към момента? Тър-
сим всякакви механизми да подкрепим произво-
дителите на плодове и зеленчуци в тази посока
в новия стратегически план за следващата ОСП
- да стигнат директно на пазара, по-голямата
част от дохода на продукта в цялата агро-храни-
телна верига да отиде при тях. Надявам се да
постигнем определени резултати в тази посока.

Към момента сме подали до Министерството
на финансите искане за обратно начисляване на
ДДС на плод и зеленчук и сурово мляко. Те вече
са предали на ЕК, води се дебат, искат ни се
определени данни. Още тук изпитваме проблеми
обаче с огромния сив сектор. На практика офи-
циални статистически данни не можем да пока-
жем. Тези, които показваме, не отразяват реал-
ността. За да получим разрешение от ЕК, всичко
трябва да почива на официални източници. Раз-
бира се, ще положим всички усилия да получим
едно такова разрешение, което би подобрило
съществено положението на земеделските сто-
пани на българския пазар. Ставката тук е 20%,
от Гърция влизат плодове и зеленчуци, без тако-
ва ДДС - разликата е съществена… На второ
място - прилагането на този механизъм би изс-
ветлило голяма част от тези приходи, включи-
телно и доказването на съответните добиви и
реализация за обвързаната подкрепа също биха
били по-реални. Мога да дам примери за драс-
тични разлики в цени, извадени от всеки супер-
маркет или борса на Пловдив и фактури, пока-
зани за обвързана подкрепа - имаше череши на
цена 5 ст./кг. Всичко това са укрити приходи,
върху които не е платен данък, заплата, осигу-
ровка и т. н. Тоест обратното начисляване на
ДДС би довело до оздравителен ефект върху
цялата система.

Второто направление, по което работим са фер-
мерските пазари, където малките производители
директно могат да продават. В момента в Минис-
терството по Програмата за развитие на селските
райони (ПРСР) мислим как можем следващата го-
дина да реализираме проект за подкрепа на фер-
мерски пазари във всеки областен център.

На трето място - ресорният зам.-министър
работи върху идеята за създаване на регистър
на търговците на плодове и зеленчуци. Целта е
чрез него да се елиминира нелоялната конку-
ренция, която не може да гарантира качество и
безопасност.

По отношение на стриктни регулации за ве-
ригите, официалните източници на информация
казват друго - там, където има опити да се въ-
веде подобно задължение, има заведени проце-
дури и на практика то не работи. Факт е обаче,
че е имало опити в Национални парламенти  за
налагане на такива ограничения.

За да може всичко това да се случи, важни
са организациите на производителите. В Бълга-
рия сме с най-ниска степен на организираност.
Поради различни програми в последните месе-
ци се засили учредяването и признаването на
организации на производители. Сега обаче ще
им направим проверки, защото част от тях са с
много малко лица, свързани помежду си. Тези
организации изобщо не носят очаквания ефект,
за който са създадени подобни мерки - а имен-
но сдружаването на земеделците в дадена мес-
тна общност с цел по-добра реализация на про-
дукцията. Ще отнемем това признаване на ор-
ганизациите, които не постигат подобни цели.

Интервюто е на София БЕЛЧЕВА,
от Agroclub.BG

(Със съкращения)

От стр. 8

Истината е,
че интересът
към земе-
делската земя
е огромен.
Всяка година
обработваемите
площи стават
повече.
Въпросът
е как да
защитим
интересът на
собственика.
Ние сме
намерили
този
механизъм
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През август 2019 г. се
навършиха 40 години от
провеждането на първата
международна детска
асамблея "Знаме на мира".
По този повод галерия "Се-
зони" представя изложба
от детски рисунки и фотог-
рафии от фонда на асамб-
леята. Тя се открива днес
от 17.30 ч. в галерията на
ул. "Кракра" 2a.

Международното дви-
жение "Знаме на мира" во-
ди началото си от 1979 г.,
когато в София се провеж-
да среща на деца от цял
свят. Асамблеята е приз-
ната за една от най-круп-
ните инициативи, свърза-
ни с обявената от ООН
международна година на
детето.

Патрон на Асамблеята е

�

Музиката на
Джон Уилямс звучи
с Националния
оркестър на
15 декември
Само дни преди премие-
рата на "Междузвездни
войни: Възходът на
Скайуокър", Софийската
филхармония и маестро
Найден Тодоров канят на
концерт с най-доброто от
музиката на Джон
Уилямс. На 15 декември
от 19.00 ч. в зала
"България" ще почетем
най-великия съвременен
композитор, създал
култови музикални
шедьоври за Холивуд.

„Ириси“ на Ван Гог -
най-скъпо
продадената
картина
Картината на Ван Гог
"Ириси" е продадена на
11 ноември 1987 г. за
53,9 милиона долара.
Рисуван е в клиниката
близо до Сен Реми де
Прованс в годината преди
да почине - 1890 г. Вижда
се влиянието на японска-
та гравюра укиьо-е, така
както и в други творби на
Ван Гог и някои негови
съвременници. Първият
собственик на платното е
френският изкуствовед
Октав Мирбо, платил за
него 300 франка. През
1987 г. "Ириси" става
най-скъпата картина,
продадена на Алън Бонд.

Íàêðàòêî

Започнаха Ноемврийските
музикални дни в Перник. Проява-
та, организирана от Двореца на
културатаq води началото си от
80-те години на миналия век и е
най-значимото музикално събитие
в културния живот на града.

С много аплодисменти перниш-
ката публика посрещна в родния
му град главния диригент и худо-
жествен ръководител на Нацио-
налния музикален театър "Стефан
Македонски" Юли Дамянов. Звез-
дите на театъра представиха в
Двореца на културата феерия от
любими оперетни заглавия, хитове
от мюзикъли и популярни мелодии
от цял свят. Спектакълът бе посве-
тен на 60-ата годишнина на дири-
гента.

Акцент в Ноемврийски музикал-
ни дни е честването на 65 години
на Обединената школа по изкуст-
ва в Перник, което ще се състои
на 14 ноември. По ръководството
на висококвалифицирани препода-
ватели тук пернишките деца изуча-
ват пиано, цигулка, виола, китара,
поп и джаз пеене, има и занима-
ния по изобразително изкуство.

В рамките на музикалното

Режисьорът Уди Алън
е оттеглил иска си сре-
щу "Амазон" след постиг-
нато извънсъдебно спо-
разумение. Алън и интер-
нет гигантът влязоха в съ-
дебна битка, след като
"Амазон студиос" наруши
договора си с него и от-
каза да разпространи но-
вия му филм " Един дъж-
довен ден в Ню Йорк"
през 2018 г. Компанията
закупи правата на лента-
та, но не изпълни задъл-
женията си докрай. През
февруари Уди Алън заве-
де иск за компенсация в
размер на минимум 68
милиона долара. Според
него от "Амазон студиос"
са нарушили без доста-
тъчно основания услови-
ята на договора, което му
е нанесло значителни за-
губи. От постъпилите до-
кументи във федералния
съд на Южния окръг в Ню
Йорк става видно, че две-
те страни са постигнали
извънсъдебно споразуме-
ние. Уди Алън е оттеглил
иска си. ç

Óäè Àëúí è
„Àìàçîí“
ñå ðàçáðàõà
èçâúí ñúäà

Çàïî÷íàõà Íîåìâðèéñêè
ìóçèêàëíè äíè â Ïåðíèê

Работилница за карна-
вални маски организират в
Музея на хумора и сатира-
та. С нея на 11 ноември се
дава старт на новия карна-
вален сезон. Официално
празникът за всички габров-
ци започна на пешеходната
зона на улица "Радецка". За
любителите на карнавала в
Музея на хумора и сатира-
та отново отвори врати ве-
селата работилничка за кар-
навални маски. Материали-
те за ателието са осигуре-
ни от организаторите. То е
отворено за всички, които
обичат карнавала. ç

Ðàáîòèëíèöà çà êàðíàâàëíè ìàñêè
îòâîðè âðàòè â Ãàáðîâî

събитие концерти ще изнесат
Камерният оркестър "Орфей",
Камерният смесен хор "Иван
Топалов", Духовият оркестър,
Народният оркестър. Предвидени
са и два образователни концерта.

Форумът ще завърши на 28
ноември. Ноемврийските музикал-
ни дни в Перник са създадени по
подобие на Мартенските музикал-
ни дни и Софийските музикални
седмици. ç

Камерен оркестър "Орфей"

Ãàëåðèÿ „Ñåçîíè“ ïðåäñòàâÿ èçëîæáàòà „40 ãîäèíè Çíàìå íà ìèðà“

Амаду Мхтар-М
,
Лоу - гене-

рален директор на ЮНЕС-
КО. Организацията и ръ-
ководството на Асамблея-
та е реализирано от меж-
дународен инициативен и
организационен комитет, в
който се включват видни

обществени и културни
дейци от цял свят и е ог-
лавен от Людмила Живко-
ва. Първата международ-
на детска асамблея съби-
ра на среща в България
2500 деца от 77 страни.

В Народното събрание

се провежда и Първият
световен детски парла-
мент, на който е прието
"Писмо-обръщение" на де-
цата участници до децата
от целия свят. На ХХХIV се-
сия на Общото събрание
на ООН "Писмото-обръще-
ние" е разпространено ка-
то официален документ. По
време на Асамблеята е от-
крит монументът "Знаме на
мира", на който са поста-
вени камбани, подарени от
децата от различните дър-
жави участнички.

До 1989 г. в София се
провеждат четири между-
народни детски асамблеи
"Знаме на мира" и четири
срещи на деца. В тях взе-
мат участие 3900 деца от
138 държави и 1400 деца
от България. ç

Столичният куклен театър се включва от-
ново в кампанията "Да бъдеш баща", която
се организира съвместно с асоциацията "Ро-
дители". По случай Седмицата на бащата
(11-17 ноември), в събота - 16 ноември, вра-
тите на театъра ще са отворени за татковци
с деца, които ще се забавляват в компани-
ята на актьори от театъра. Инициативата
цели да покаже както на децата, колко важ-
ни са бащите за техните първи крачки в
живота, така и на самите татковци - че вся-
ко едно дете е личност и най-голямата сила
на таткото е да го подкрепя по неговия път.

От 15.00 ч. малчуганите и татковците ще
могат да се включат в театрална работил-
ница, за да направят, заедно с актьор и
сценограф, кукли от спектакъла "Котаракът
в чизми". След това - от 17.00 ч., ще могат
да гледат и самото представление. ç

„Êîòàðàêúò â ÷èçìè“
çà ìàëêè è ãîëåìè
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Китайският президент
Си Цзинпин, който прис-
тигна в неделя на 3-
дневно официално посе-
щение в Гърция, разгова-
ря в Атина с гръцкия си
колега Прокопис Павлопу-
лос, съобщи АНА-МПА.

Очаква се в рамките на
официалната визита двете
страни да подпишат 16
споразумения.

При посрещането на
китайския президент
Павлопулос определи
визитата му като ембле-
матично задълбочаване на
стратегическата връзка
между Гърция и Китай.

Гръцкият президент
отбеляза, че гърците
отварят пътя на Китай да
се срещне, при условията
на мирно сътрудничество
и съзидание, със страните
и народите от ЕС.

Павлопулос спомена и
значението на китайската
инициатива "Един пояс,
един път", която ще
работи като мост между

Ãúðöèÿ: Îòâàðÿìå çà Êèòàé ïúòÿ
äà ñå ñðåùíå ñ íàðîäèòå îò ÅÑ
Ñè Öçèíïèí ïîäïèñâà â Àòèíà 16
ñïîðàçóìåíèÿ çà ñúòðóäíè÷åñòâî

Съветът на ЕС
съобщи, че удължава до 14
ноември догодина санкциите
срещу Венецуела. Това
решение е свързано с полити-
ческата, икономическата,
обществената и хуманитарната
криза в страната. Мерките
включват ембарго върху
оръжията и върху оборудване-
то за вътрешни репресии,
както и забрана за пътуване и
запор на имущество на 25
включени в списъка официал-
ни държавни представители,
отговорни за нарушения на
правата на човека и/или за
подкопаване на демокрацията
и върховенството на закона
във Венецуела.

Първият
чуждестранен терорист от
"Ислямска държава" е вече
репатриран от Турция, съобщи
говорителят на вътрешното
министерство на страната. На
14 ноември същата процедура
ще бъде приложена и спрямо
седем други терористи от
германски произход. Вече
репатрираният от Турция
джихадист е от САЩ.  От Турция
ще бъдат изгонени още двама
членове на ИД - един германец
и един датчанин. Анкара не
приема възражения от страните
по произход на джихадистите,
че не желаят да ги приемат
обратно с мотив, че гражданст-
вото им е отнето. Правете
каквото щете. Вие си знаете как
да потърсите отговорност на
своите хора. Ние не сме хотел
за джихадисти, заяви говорител
на вътрешното министерство.

Извънредно положение
заради мащабни горски
пожари е обявено в целия
австралийски щат Нов Южен
Уелс. Трудни метеорологични
условия възпрепятстват
огнеборците и пожарите бързо
се разрастват, обхващайки
цялото крайбрежие на щата,
информира регионалната
противопожарна служба. На
територията на Нов Южен Уелс
са регистрирани 64 горски
пожара и 40 от тях все още
не са локализирани. Предуп-
реждения да се готвят за
евакуация са отправени към
жителите на 12 окръга.
Властите на Нов Южен Уелс са
мобилизирали за борба с
огъня над 1300 пожарникари
със стотици единици специал-
на техника. В пламъците вече
са загинали трима души и
повече от 30 са ранени.

Снимки Пресфото БТА
 и Интернет

"

 "В Р А Н А" ЕАД
1186 София, бул."Цариградско шосе" 387, тел/факс: 02/974-67-00, e-mail:office@vrana1900.net

Красимира Савова - Изпълнителен директор на "Врана" ЕАД - гр.София на основание чл. 15-15е
от ПРУПДТДДУК, Протокол на СД от 08.11.2019 г., Заповед ЗК - 138/11.11.2019 г., обявява търг с тайно
наддаване със закрито заседание за отдаване под наем на дълготраини материални активи по счетоводна
сметка 203 - собственост на "Врана" ЕАД - гр.София съгласно общи и специални условия, които се
съдържат в тръжната документация за следните обекти, находящи се в гр. София, Бул. "Цариградско шосе"
№387, Район Искър, с. Лозен:

a Самостоятелен обект с идентификатор 44063.1447.3096.1.2./стол - ресторант/ с площ от 347,42 кв.
м, находящ се в масивна сграда с идентификатор 44063.1447.3096.1 по цифровия кадастър на АГКК, разпо-
ложена в поземлен имот с идентификатор 44063.1447.3096 в землището на с. Лозен, район Искър, Бул.
"Цариградско шосе", ет. 1, за който е съставен НА № 92, том І, рег. №3176, дело № 81/2006 година. Началната
тръжна наемна цена на имота е 920.00 лв.

a Масивна сграда за битови услуги /баня/ с идентификатор 44063.1447.3210.1 със застроена
площ 166 кв. м, находяща се в поземлен имот с идентификатор 44063.1447.3210 в землището на с.
Лозен, район Искър, Бул. "Цариградско шосе" 387 по цифровия кадастър на АГКК, за която е съставен НА
№ 129, том І, рег. №4058, дело № 114/2007 година. Началната тръжна наемна цена на имота е 450.00 лв.

Условия и изисквания:
1. Начална тръжна цена: Началната тръжна цена е посочена във всяка една позиция поотделно.

Стъпката на наддаване в случаите по чл. 15 е, ал. 4 от ПРУПДТДДУК е 5 на сто от началната тръжна цена.
2. Дата, място и час на провеждане на търга: Търговете ще се проведат на 27.11.2019 г. на адрес:

град София, бул. "Цариградско шосе" № 387. Часът на провеждане на търговете е посочен в тръжната
документация.

3. Ред за получаване на тръжната документация, цена и място за получаване: Тръжната докумен-
тация може да се получи в деловодството на дружеството, на бул. "Цари-градско шосе" №387 срещу
парична сума в размер на 50 (петдесет) лева с ДДС.

4. Депозит за участие: Депозитът за участие в търга, е в размер на една начална тръжна цена за
всяка една позиция поотделно и се внася в касата на дружеството.

5. Условия за оглед на обектите: Оглед на обектите може да се извърши от желаещите кандидати,
всеки ден, но най-късно до 13.00 часа на деня преди провеждане на търга в присъствието на представител
на "Врана" ЕАД гр. София.

6. Краен срок за приемане на заявления за участие: Заявления за участие в търговете се приемат
на адрес: град София, бул. "Цариградско шосе" № 387 - деловодство до 16.00 часа на деня преди
провеждане на търга.

7. Ден, място и час на повторно провеждане на търга: Повторни търгове ще се проведат на
04.12.2019 г. и 11.12.2019 г. на същия адрес и при същите условия. Краен срок за приемане на заявления
за участие: до 16.00 часа на деня предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация: тел.02/9746700, 02/9746600

:
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Москва ще настоява си-
рийската армия максимално
оперативно да поеме конт-
рола над цялата територия
на Сирия, заяви вчера вън-
шният министър на Русия
Сергей Лавров, който е на
посещение в Армения, пре-
даде ТАСС.

Министърът призна, че ве-
че не успява да следи "пос-
тоянно променящите се зиг-
заги на американската по-
литика". По повод действия-
та на САЩ в Северна Сирия
той заяви: "Опитът на САЩ
по същество да ограбят Си-
рийската арабска републи-
ка и да вземат под свой кон-

Ëàâðîâ: Ñèðèéñêàòà àðìèÿ òðÿáâà áúðçî
äà ïîåìå êîíòðîëà íàä ñòðàíàòà

трол петролните съоръжения
е противозаконен. Това не
носи нищо добро на сирий-
ското уреждане, само запаз-
ва допълнителен сериозен
дразнител в тази част на Си-
рия", каза Лавров. "Ще нас-
тояваме сирийската армия
максимално бързо да заеме
цялата територия на своята
държава, само това ще по-
могне със сигурност да се
сложи надежден край на те-
роризма и ще реши всички
въпроси, свързани с окон-
чателното политическо уреж-
дане", подчерта първият дип-
ломат на Москва.

Русия в контактите си

със САЩ подчертава, че Ва-
шингтон трябва да изпълни
обещанията си да се изтег-
ли от Сирия, каза Лавров
пред студенти от Диплома-
тическата школа и други
еревански ВУЗ-ове. "Ние от-
кровено разговаряме с аме-
риканците, имаме редовни
контакти по линия на воен-
ните, в които подчертава-
ме необходимостта те да
изпълнят обещанията си: да
си тръгнат от Сирия по жи-
во, по здраво, в частност
от незаконно окупираната
зона в Южна Сирия около
селището Таниф, която ста-
на убежище за екстремис-
ти и радикали и на чиято
територия е бежанският ла-
гер Рукбан, където хората
живееха в ужасни условия
и разселването им едва за-
почва", заяви Лавров. ççççç

Руският президент Владимир
Путин председателства вчераш-

ното заседание на правителство-
то в Москва. Президентът

настоятелно поиска да не се
допуска неправомерно изразход-
ване на средствата, предназна-
чени за покупка на техника и

оборудване при изграждането на
проекти с национално значение,
както е било при строителството

на космодрума "Восточный". В
този случай са установени

злоупотреби за стотици милиони
рубли, като кражбите не са

прекратени напълно.

Китай и Запада.
Гръцкият държавен

глава подчерта също, че
Гърция, като член на ЕС и
на еврозоната, е ангажи-
рана да спазва в цялост
европейското право.

"Имам големи очаква-
ния от бъдещето", каза
пред гръцкия си домакин
гостът Си Цзинпин. Си
отбеляза, че двете страни
са наследници на велики
цивилизации и че в отно-
шенията между тях "не
става дума за сътрудни-
чество между 2 държави,
а между 2 цивилизации".

След срещата с Павло-
пулос китайският прези-
дент разговаря в Атина и
с гръцкия министър-
председател Кириакос
Мицотакис.

Мицотакис приветства
Си, като изрази надежда,
че официалната визита ще
доведе до по-широко
сътрудничество между
двете страни.

"Неотдавнашното ми

посещение в Шанхай и
Вашето сега тук откриват
нова ера в отношенията
ни. Надявам се това
посещение да бъде
крайъгълен камък в по-
нататъшното задълбоча-
ване на нашите двустран-
ни отношения", каза

премиерът Мицотакис.
По информация на

Мицотакис около 500 000
китайски туристи се
очаква да посетят Гърция
през следващите 2 години.
Тази година страната е
била посетена от 200 000
китайски туристи. ççççç

Китайският президент Си Цзинпин разговаря в Атина с гръцкия
премиер Кириакос Мицотакис. Гостът увери, че има "високи очаква-

ния" за бъдещето на гръцко-китайските отношения. Си Цзинпин
планира да посети и пристанището на Пирея, което е най-голямата

китайска инвестиция в Гърция.
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Четвъртите парламен-
тарни избори за послед-
ните четири години в
Испания завършиха без
категоричен победител.
Управляващата социалис-
тическа партия спечели
най-много места, но няма
да получи мнозинство в
парламента. Крайната
десница удвои резултата
си от предишните избори,
а безизходицата на испан-
ската политическа сцена
се задълбочи, съобщи
ДПА.

Според резултати от
преброяването на бюлети-
ните в над 99 % от избор-
ните секции Испанската
социалистическа работни-
ческа партия (ИСРП)
печели 28 % от гласовете
и 120 места в Конгреса на
депутатите, долната кама-
ра на парламента. Това е
с три места по-малко от
последните общи избори
през април и далеч от
необходимите 176 места
за постигане на парла-
ментарно мнозинство.

В Ливан продължават да
буксуват политическите пре-
говори за съставяне на но-
во правителство, тъй като
влиятелното шиитско движе-
ние "Хизбула" е заявило, че
няма да допусне да го при-
нудят към компромиси, пре-
даде Ройтерс.

На среща между преми-
ера в оставка Саад Харири
и високопоставени предста-
вители на "Хизбула" и шиит-
ския му съюзник движение-
то "Амал" не е бил постигнат

"Õèçáóëà" îòêàçâà îòñòúïêè â ïðåãîâîðèòå
çà íîâ  ëèâàíñêè êàáèíåò

60-годишният президент на Боливия Ево Моралес нарече оттеглянето
от поста "преврат". Той беше първият президент от коренното населе-

ние на Боливия и се задържа на власт 13 години и 9 месеца.

Снимки Пресфото БТА

Ëèäåðúò íà ÈÑÐÏ è è. ä. ïðåìèåð Ïåäðî Ñàí÷åñ
îáåùà äà ñôîðìèðà ñòàáèëíî ïðàâèòåëñòâî

Момиче е част от антиправителствените протести в Ливан, които
започнаха в края на октомври

Лидерът на социалистите Педро Санчес говори пред привърженици.
След смъртта на диктатора Франко и връщането на демокрацията в
Испания през 70-те години на 20-и в., ИСРП и Народната партия
доминираха в продължение на над три десетилетия в политиката и
се редуваха начело на страната. Но политическата фрагментация

сложи край на двупартийния модел.

Президентът на Боливия
Ево Моралес обяви остав-
ката си под натиска на ар-
мията и на обществото след
победата на президентски-
те избори, след които из-
бухнаха кървави протести и
бяха отправени обвинения
в изборни измами, съобщи
АП. Решението бе взето,
след като Моралес предло-
жи да бъдат произведени
нови избори, а главноко-
мандващият на въоръжени-
те сили го призова в наци-
онален ефир да се оттегли.

Не е ясно кой ще насле-
ди Моралес. Вицепрезиден-
тът му подаде оставка, как-
то и председателят на Се-
ната. Председателката и
зам.-председателят на Вър-
ховния избирателен съд в
Боливия бяха арестувани по
обвинения в измами, извър-
шени по време на избори-
те на 20 октомври.

Ïðåçèäåíòúò íà Áîëèâèÿ Åâî Ìîðàëåñ ïîäàäå îñòàâêà
Пас, където заседава пра-
вителството, и в Ел Алто,
близо до столицата Сукре.
Местни медии съобщиха за
голям брой опожарени ав-
тобуси и жилища на извест-
ни личности. Медиите пока-
заха 15 автобуса в Ла Пас,
подпалени в автосервиза на
службата за градски транс-
порт. Десетки хора предиз-
викаха безредици в луксоз-
ния квартал Ачумани в Ла
Пас. Демонстранти с качул-
ки, разполагащи с динамит,
са окупирали венецуелско-
то посолство, което се на-
мира в този район. Полица-
ите, голяма част от които
подкрепиха тези дни протес-
тите срещу Моралес, не пат-
рулираха през нощта в Ла
Пас и Ел Алто, без ръковод-
ството на полицията да
обясни защо. В двата града
обаче започнаха да се поя-
вяват армейски патрули. ç

Мексико предложи убе-
жище на Моралес, съобщи
мексиканският външен ми-
нистър Марсело Ебрард. Ку-
бинският президент Мигел
Диас-Канел осъди "жесто-
кия и подъл държавен прев-
рат на десницата срещу де-
мокрацията в Боливия", но-
воизбраният аржентински
президент перонист Албер-
то Фернандес и венецуелс-
кият президент Николас Ма-
дуро също заклеймиха "дър-
жавния преврат".

Още преди Моралес да
завърши изявлението си в
ефира на националната те-
левизия, хора започнаха да
надуват клаксоните на ко-
лите си в Ла Пас и други
градове и излязоха по ули-
ците да празнуват, развявай-
ки боливийски знамена и
гърмейки фойерверки. В
нощта срещу понеделник за-
почнаха размирици в Ла

пробив към сформирането
на новия кабинет, казаха три-
ма високопоставени източ-
ници. "Кризата се задълбо-
чава", казал близък до Ха-
рири източник, а друг източ-
ник, близък до "Хизбула" и
"Амал" заявил, че "нищо не
се е променило, пътят е на-
пълно блокиран".

Харири подаде оставка на
29 октомври сред безпреце-
дентни масови протести сре-
щу бедността, безработица-
та и липсата на основни ус-

луги като електроподаване.
Той поиска  експертно пра-
вителство, докато "Хизбула",
"Амал" и християнското Сво-
бодно патриотично движение
искат кабинет, в който има
и технократи, и политици.
Според Харири обаче такъв
смесен кабинет от експерти
и политици няма да може да
получи западна помощ и ос-
вен това ще разгневи про-
тестиращите, които искат
смяна на лицата в държав-
ното управление. ç

И. д. министър-предсе-
дател на Испания и лидер
на ИСРП Педро Санчес
обеща да сформира
стабилно правителство.
"ИСРП спечели изборите.
Но нашият план не е да
продължаваме да печелим
избори. Той се състои в
това да сформираме
стабилно правителство",
каза Санчес. Той призова
политическите си опонен-
ти да бъдат отговорни и
да му позволят да състави
кабинет, с което да се
сложи край на продължа-
ващия с месеци полити-
чески блокаж. На второ
място се нарежда консер-
вативната Народна партия
с 20,8 на сто и 88 места.
Тя подобрява резултата си
от април, когато успя да
вкара в долната камара
само 66 депутати.

Крайнодясната партия
"Вокс" печели 15,1 % и 52
места, което е два пъти
повече от досегашните й
24 депутати. "Само преди
11 месеца нямахме предс-

тавители в (регионалните,
националния и Европейс-
кия парламент). Сега сме
трета политическа сила в
Испания", каза лидерът на
"Вокс" Сантяго Абаскал.
Големите губещи са край-
нолявата "Унидас поде-
мос" с 9,8 % и 26 места,
което е спад от сегашните
42, и либералната "Сиуда-
данос" с 6,8 % и 10 места,
в сравнение с 57, спече-
лени през април.

Преговорите за съставя-
не на правителство няма
да са леки. Теоретично
Санчес може да състави
мнозинство с "Унидас
подемос", малката лява
партия "Мас паис", с
националистите и сепара-
тистите от Каталуния,
Страната на Баските и
Канарските острови. Но
такава коалиция ще бъде
трудна - социалистите и
"Подемос" не успяха да се
споразумеят след миналите
избори, а сътрудничеството
с каталунските партии е
затруднено от сепаратист-

ката криза в Каталуния.
Напрежението в североиз-
точната област се увеличи,
след като миналия месец
бяха осъдени деветима
регионални лидери. Ката-
лунските партии вероятно
ще искат амнистия за тях в
замяна на подкрепата си
за Санчес - нещо, което
лидерът на ИСРП надали

ще приеме. Каталунският
въпрос бе основен в
кампанията и помогна за
мобилизирането на гласове
на противници на отцепва-
нето към "Вокс", която
обеща да отмени автоно-
мията на Каталуния и да
забрани всички регионални
партии, борещи се за
независимост. ç

Èñïàíñêèòå ñîöèàëèñòè ïå÷åëÿò íà ïàðëàìåíòàðíèòå
èçáîðè, íî íå ïîëó÷àâàò ìíîçèíñòâî
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Êóáðàò Ïóëåâ: Ðàéäúë Áóêúð
ñå ðàçïëàêà íÿêîëêî ïúòè
Êóáðàò Ïóëåâ: Ðàéäúë Áóêúð
ñå ðàçïëàêà íÿêîëêî ïúòè

Българският боксьор
Кубрат Пулев коментира
победата си над Райдъл
Букър в предаването
"Здравей, България" по
"Нова телевизия". Кобра-
та разкри какви реплики
са си разменяли с аме-
риканеца на ринга. Пулев
обясни и кой е съперни-
кът, който предпочита в
мача за световната титла
- Анди Руис или Антъни
Джошуа. "Беше много
комично, защото Букър
през цялото време ми
говореше как Дионтей
Уайлдър удрял по-силно
от мен. Даже употреби
една по-така неприлична
дума. Аз започнах да му
отвръщам. После започ-
нах да го удрям и да го
питам: "Така харесва ли
ти", "А така?". Стана му
трудно от темпото, което
зададох. Респект към
него, тъй като понесе
много сериозни удари.
Разплака се няколко
пъти", заяви Кобрата.

"Букър има опит и
тренира с най-големите
имена в света на бокса в
тежка категория. Той е
много конкурентен и
постоянно в бойна готов-
ност. Свикнал е на удари
и има добра защита,
която аз все пак пробих
многократно. Въпреки
всичко той устоя и това
ме изненада. Аз съм
доста критичен към
всички, дори и към себе
си. Имаше удари, които

"

За мен Анди Руис
е по-удобен, но
съм бил успешен
срещу боксьори
със стила на
Джошуа, обяви
Кобрата

пропуснах, и това не ми
хареса в играта ми.
Трябваше повече да го
търся и в корема, и в
тялото. Да пробвам да
пробия Букър и там.
Получих няколко удари,
които бяха безсмислени,
но в един мач за светов-
на титла могат да бъдат
решаващи. Трябва да
внимавам повече", анали-
зира Пулев.

Според българския
боксьор това е бил
изключително важен мач,
защото самият противник
сам по себе си е бил
труден. Кубрат Пулев
припомни, че опонентът
му е бил №1 в тежката
категория на национални-
ят отбор на САЩ, преди
да влезе в затвора. "Ако
не бях спечелил този
мач, нямаше да има
двубой за титлата. За

мен рискът беше огро-
мен. Много по-трудно
щеше да ми бъде да
отида пак напред в
ранглистата", признава
българският боксьор.

"Между Джошуа и
Руис за мен няма по-
добър и по-лош вариант.
И двамата боксьори са
достойни. В бокса човек
трябва да има физичес-
ка подготовка и да има
много умения. Не е
само един външен вид и
реклама. Рингът е сери-
озно нещо и не зависи
чак толкова колко дебел
или висок е човек.
Играят роля и тези
неща, но доста мини-
мално. На мен би ми
бил по-удобен Анди
Руис. Той много заляга и
се вре и така е труден
за удари. От друга
страна, когато съм играл

обаче срещу боксьори
като Джошуа, винаги са
ми били удобни. На 7
декември ще стане ясно
кой ще е съперникът ми.
Много ми е интересно.
Ще гледаме на живо
битката между тях. След
това отиваме в Пловдив
за галата на брат ми
Тервел на 14 декември",
заяви Пулев.

"Ще почина сега
няколко седмици. Идват
коледни празници. Януа-
ри ще започна подготов-
ка и в края на април или
месец май би трябвало
да се осъществи мачът
за световната титла",
допълни Кобрата.

Пулев бе попитан и
дали знае какво е прави-
ла Джени Суши по време
на срещата: "Джени
сигурно е гледала мача,
предполагам. Когато
нещо е фалшиво и не е
истинско, то е безпочве-
но. Истината възтържест-
вува. Това нещо няма как
да го повторя повече.
Нея я нямаше в залата.
Никой не я е спирал да
дойде".

"За мен парите не са
от значение, че да си
дам живота за тях. Който
не го е разбрал, явно не
се интересува от това,
което се случва. За мача
за световната титла ще
взема милиони, даже не
знам точно колко са. Но
това е маловажно. За
мен е по-важно да нап-
равя нещо, което не е
постигано и би било
голяма гордост и стра-
хотна реклама за страна-
та ни. Аз си давам живо-
та за мечтата ми и за
тази на баща ми. Това
вече се превръща и в
мечта за самата Бълга-
рия", завърши Кубрат
Пулев.ç

Кубрат Пулев очаква двубоя за световната титла да бъде през април
или в началото на месец май 2020 година

Звездата на Ювентус Крис-
тиано Роналдо бе гневен след
като бе заменен за втори път
в рамките на една седмица.
34-годишният нападател напус-
на терена още в 55-ата мину-
та на дербито срещу Милан, а
на негово място се появи Па-
уло Дибала, който впоследст-
вие донесе победата на "Ста-
рата госпожа" (1:0). Португа-
лецът обаче не прие добре ре-
шението на треньора Маури-
цио Сари и директно пое към
съблекалните след смяната, а
впоследствие си тръгна от ста-
диона няколко минути преди
края на срещата.

Роналдо бе заменен и в
срещата с Локомотив (Моск-
ва) (2:1) в Шампионската ли-
га през седмицата. Тогава тре-
ньорът Сари обясни, че при-
чината е контузия, която мъчи
футболиста. Става дума за
проблем в коляното, който ка-
ра португалеца да променя на-
чина си на тичане и да нато-
варва повече бедрените си
мускули.

Ðîíàëäî
ïàê ãíåâåí
îò ñìÿíàòà

За голям расистки скандал по
време на Англия - България (4:0)
на "Уембли" информира роден за-
палянко, който присъства на ев-
роквалификацията, състояла се на
7 септември 2019 година. Фенът,
който е българин, но живее и ра-
боти в Англия, успява да запише
как привърженик на домакините
обижда българските футболисти и
фенове с "fucking gypsies". Въп-
росният човек твърди, че това не
е единствената расистка проява
от страна на английските фенове
в този мач спрямо България. Слу-
чаят бързо е потулен.

На 14 октомври 2019 г. двата
отбора играят нов двубой, този

ÔÀÐÅ ïîòóëâà ðàñèñòêè ñêàíäàë íà "Óåìáëè"

път в България. По време на ма-
ча отново има расистки подмя-
тания. Този път обидите са насо-
чени към английски футболисти
и това е достатъчно да се разра-
зи световен скандал. България по-
лучава тежко наказание от УЕ-
ФА. Трикольорите са санкцио-
нирани да играят два мача пред
празни трибуни, вторият от които
е условен. Освен това България е
глобена с общо 85 000 евро. Съ-
що така 15 родни запалянковци
получават забрани от по 2 годи-
ни да посещават спортни мероп-
риятия на територията на Бълга-
рия. Един от най-дейните комен-
татори за инцидента в София е

украинецът Павел Клименко - от-
говорник на ФАРЕ за Източна Ев-
ропа. ФАРЕ е организация, която
си партнира с УЕФА в борбата с
расизма. Въпросният човек дава
подробни обяснения пред медии-
те в Англия какво точно се е слу-
чило на стадион "Васил Левски".

Допреди няколко дни обаче
не бе коментирал расистките
скандали на "Уембли", които се
разиграват месец по-рано. По-

ради тази причина запалянкото,
който информира Sportal.bg за
клипа с расистките обиди спря-
мо българските футболисти и
фенове, го е изпратил и на въп-
росния Павел Клименко.

Ето какъв е отговорът на ук-
раинеца: "Много ви благодаря за
тези видеоклипове и фотографии,
които илюстрират нещо, което
последователно отбелязваме в
медиите и ръководните органи, а

именно нарастването на нетър-
пимостта от всякакъв вид и край-
но десните групи сред поддръж-
ниците на Англия. Това е особено
видимо по време на гостувания-
та им.

Добре е да чуем, че след ва-
шия сигнал деецът е изведен от
стадиона, което е подходящ от-
говор на подобни инциденти и все
още не се случва твърде често в
други страни, включително и Бъл-
гария, за съжаление. Моля, не се
колебайте да се свържете с нас,
ако станете свидетел или разпо-
лагате с доказателства за диск-
риминационни инциденти във фут-
бола във Великобритания или дру-
гаде. Колкото по-рано получим
доклади, толкова по-големи шан-
сове имаме да ги внесем в съот-
ветните дисциплинарни органи",
пише Павел Клименко.ç

Все още не е ясна причи-
ната за смяната в мача с Ми-
лан, но нищо чудно да става
въпрос за същия проблем. Въз-
можно е обаче това да е и тре-
ньорско решение, тъй като Ро-
налдо не бе на познатото ниво
срещу "росонерите".

Резултати: Каляри - Фиорен-
тина 5:2, Лацио - Лече 4:2, Сам-
пдория - Аталанта 0:0, Удинезе
- СПАЛ 0:0 и Парма - Рома 2:0.

След 12-и кръг в Серия "А"
начело е Ювентус с 32 точки,
пред Интер - 31, Лацио и Ка-
ляри с по 24, Аталанта - 22,
Рома - 22, и др.ç

Английски
запалянко
обиждал българските
футболисти, санкции няма

Кристиано Роналдо

Английските фенове са "известни" в цяла Европа, но по всички личи,
че ФАРЕ действа избирателно
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02.00 „Гласове“ с водещ Явор Дачков  (п)
03.00 „Общество и култура“ (п)
04.30 „Следобед с БСТВ“ (п)
06.30 Актуален коментар (п)
07.00 Новини
07.10 „България се събужда“ с водещ Сто-

ил Рошкев
09.15 „Холивудски знаменитости“
09.45 ТВ пазар
10.00 „Жоакина, доня Революция“ - сери-

ал, 28 епизод  (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 „Червен картон“ – спортно предава-

не с Кирил Веселински (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Жоакина, доня Революция“ -  сери-

ал, 29 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ“ с  водещ Елена

Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: „Тихият Дон“ – се-

риал, 11 и 12 епизод (2015 г.), Русия
режисьор Сергей Урсуляк, в ролите
Евгений Ткачук, Полина Чернишова,
Сергей Маковецки, Людмила Зайце-
ва, Даря Урсуляк и др.

17.50 „Холивудски знаменитости“
18.20 „Лява политика“ с  Александър Симов
19.30 Новини – централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: „Тихият Дон“ – се-

риал, 13 и 14 епизод (2015 г.), Русия
режисьор Сергей Урсуляк, в ролите
Евгений Ткачук, Полина Чернишова,
Сергей Маковецки, Людмила Зайце-
ва, Даря Урсуляк и др.

22.00 „Лява политика“ (п)
23.00 Новини (п)
23.30 „България се събужда“ (п)

ÁÍÒ 1

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

ловен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 История.bg - Българските мъченици

на Народна република Македония
1944 - 1948 г. /п/

13.30 Прохождането - документален филм
/България, 2016 г./, режисьор Мари-
ета Бобева

14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на горските мечоци -

анимационен филм
14.45 Сребристият жребец - анимационен

филм
15.10 Гимназия "Черна дупка" - тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.05 Стани богат тв игра/п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Съкровище в двореца - тв филм /21

епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Връчване на наградите "Мистър и

Мисис Икономика 2019"
00.30 Култура.БГ /п/
01.30 100% будни /п/
02.30 Съкровище в двореца - тв филм /21

епизод/п/
03.35 Туризъм.бг /п/
04.05 Извън играта /п/
04.35 Днес и утре

bTV

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

мация, сериал, с. 4, еп. 16
06.30 "Тази сутрин" - информационно пре-

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

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

шоу
13.30 Премиера: "Втори шанс" - сериал,

с. 2, еп. 53
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 7, еп. 8
16.00 "Клиника на кораловия остров" -

сериал, еп. 13 (последен)
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

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

еп. 10
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги " - сериал, еп. 20
21.00 "Фермата: Нов свят" - риалити, с. 5
22.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Мъртва точка" - сериал, с. 2, еп. 6
00.30 "Втори шанс" /п./ - сериал
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.15 "Тежки престъпления" - сериал, с. 5,
еп. 9

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, еп. 23 - 26

08.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,
еп. 5

09.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 5,
еп. 9

10.00 "Готъм" - сериал, с. 2, еп. 18
11.00 "Под наблюдение" - сериал, с. 5, еп. 4
12.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 5, еп. 9
13.00 "Херкулес в подземния свят" - фентъ-

зи, екшън, приключенски (тв филм,
САЩ, Нова Зеландия, 1994), режи-
сьор Бил Нортън, в ролите: Кевин
Сорбо, Антъни Куин, Тони Китейн,
Марли Шелтън, Клиф Къртис, Майкъл
Хърст и др.

15.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,
еп. 6

16.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 5,
еп. 10

17.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 5, еп. 10
18.00 "Под наблюдение" - сериал, с. 5, еп. 5
19.00 Часът на супергероите: "Готъм" - се-

риал, с. 2, еп. 19
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Смъртоносно

оръжие" - сериал, с. 3, еп. 3
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Борба за спра-

ведливост" - екшън, криминален (САЩ,
1991), в ролите: Стивън Сегал, Уилям
Форсайт, Джери Орбак и др.

23.45 "Смъртоносно оръжие" /п./ - сериал,
с. 3, еп. 3

00.45 "Готъм" - сериал, с. 2, еп. 19
01.45 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,

еп. 6
02.45 "Лонгмайър" - сериал, с. 5, еп. 10
03.45 "Под наблюдение" - сериал, с. 5, еп. 5
04.45 "4x4" - предаване за офроуд автомо-

били, с. 4, еп. 1

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал
06.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал,

с. 11, еп. 6, 7
07.00 "Столичани в повече" - сериал
08.00 "Модерно семейство" - сериал
09.00 "Домашен арест" /п./ - сериал, с. 3,

еп. 15, 16
10.00 "Мадеа и програмата за защита на

свидетели" - комедия, криминален
(САЩ, 2012), в ролите: Тайлър Пери,
Юджийн Леви, Денис Ричардс, Дорис
Робъртс и др.

12.00 "По средата" - сериал
12.30 "Без пукната пара" - сериал
13.00 "Мис Сладкиш" - сериал
14.00 "Модерно семейство" - сериал
15.00 "Новите съседи" - сериал
16.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 101
17.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019 пролет), еп. 6, 7
18.00 "Без пукната пара" - сериал, с. 5, еп.

2, 3
19.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 10,

еп. 13
20.00 "Новите съседи" - сериал, en. 52
21.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал
22.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 7,

еп. 10, 11
23.00 Премиера: "Мис Сладкиш" - сериал,

еп. 1, 2
00.00 "Мадеа и програмата за защита на

свидетели" /п./ - комедия, кримина-
лен (САЩ, 2012)

02.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал
03.00 "Без пукната пара" - сериал
04.00 "Столичани в повече" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с. 6, еп. 3, 4

08.00 "Информаторът" - комедия, драма,
криминален (САЩ, 2009), режисьор
Стивън Содърбърг, в ролите: Мат
Деймън, Тони Хейл, Патън Осуалт

10.15 Телепазар
10.30 "Вътрешна сигурност" - сериал, с. 6,

еп. 5, 6
12.30 Телепазар
12.45 "Тутанкамон" - минисериал, истори-

чески (Канада, САЩ, 2015), еп. 1, в
ролите: Авън Джоджиа, Бен Кингсли,
Нонсо Анози и др.

14.30 "Убийствен финал" - трилър (тв филм,
Канада, 2014), в ролите: Джоузи
Лорън

16.15 "Принцът и аз 3: Кралски меден
месец" - комедия, семеен, романти-
чен (САЩ, 2008), в ролите: Кам
Хескин, Крис Гиър, Адам Кроусдел,
Джонатан Фърт

18.15 "Небесно царство" - исторически,
военен, драма (САЩ, Великобрита-
ния, Испания, Германия, Мароко,
2005), в ролите: Орландо Блум, Ева
Грийн, Лиъм Нийсън, Майкъл Шийн,
Дейвид Тюлис, Мартон Чокаш, Дже-
реми Айрънс

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Най-доброто предстои" -

комедия (Великобритания, 2017), в
ролите: Джоан Колинс, Полин Ко-
линс, Франко Неро и др.

23.15 "Джолийн" - драма (САЩ, 2008),
режисьор Дан Айърланд, в ролите:
Джесика Честейн, Франсис Фишър,
Рупърт Френд, Дърмът Мълроуни

01.45 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с. 6, еп. 5, 6

03.45 "Американски пай: Отново заедно" -
комедия (САЩ, 2014), режисьори
Джон Хъруиц и Хейдън Шлосбърг, в
ролите: Джейсън Бигс, Алисън Хани-
гън, Шон Уилям Скот, Юджийн Леви,
Тара Рийд и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 4
/п/

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

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

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

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

ра) - риалити
22.00 "Пътят на честта" (премиера) - сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 4
00.30 "Гомор" - сериал, сезон 1
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.45 "Слънце и луна" - сериал

Êèíî Íîâà

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

06.40 "Убийства в Мидсъмър" - сериен филм,
сезон 1

08.50 "Гурме детективи: Яж, пий и умри" -
мистери с уч. на Дилън Нийл, Брук
Бърнс, Брус Бокслайтнър, Марк Си-
ниър, Али Сковбай и др. /п/

11.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 8

12.00 "Неочаквано приятелство" - драма с
уч. на Чандра Уилсън, Катлийн Мън-
роу, Габриел Хоугън и др.

14.20 "Желязната лейди" - биографична
драма с уч. на Мерил Стрийп, Джим
Броудбент, Александра Роуч, Хари
Лойд и др. /п/

16.30 "Карибски пирати: Отмъщението на
Салазар" - приключенски филм с уч.
на Джони Деп, Хавиер Бардем /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
20.00 "От местопрестъплението" - сериал,

сезон 15
21.00 "Джон Картър: Между два свята" -

екшън-фантастика с уч. на Тейлър
Кич, Лин Колинс, Саманта Мортън

23.40 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 15 /п/

01.40 "Звездни рейнджъри: Герой на Феде-
рацията" - екшън-фантастика с уч. на
Били Браун, Ричард Бърдж, Кели Кар-
лсън и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - вторник, 12 ноември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ТТТТТопло за сезона ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 215

ВОДОРАВНО: "Белези по душата". Пасив. Тенакел.
Макадам. Валери (Пол). "Ралица". Алан. Фет (Афа-
насий). Нике. Оника (Дмитрий). Тек. Нонин. Ток. Да-
лак. Завод. ЕЛЕНА. Анекар (Жанин). Бацили. Анина.
Нивет (Сали). Натан (Жак). Тур. Налим. "Рале". Мон
(Хенрих). Тагор (Рабиндранат). Рет. Кумата. Енот. Ла-
ла. Икономов (Боян). Манолов (Манол). Мими. "Ва-
кер". Нинел. Рог. Шаран. Рола. Рамин. Мичиган. Риф.
Тоник. "Сама".
ОТВЕСНО: Сепарета. Акумулатори. Лак. Телец. Ро-
ман. Гаф. Кесар. Калин. "На лв". Зидан (Зинедин).
КЕЛИН. Талашит. НИВАЛИН. "Нивата". Окано (Исао).
Микоза. Ела. ИВЕР. Гот (Карел). Цена. Атигек. Ра-
ми. Дева. "Иван". Моном. Ник. Луна. Ононин. Ро-
нин. Шалан. Денар. "Томирис". Бакелит. Катар. Ми-
нога. Теракота. АЛЕКО. Елам. Малинак. Ранет (Егон).
ВЕЛАНА.

Днес облачността ще бъде средна и висока, по-
значителна над западната половина от страната.

Дневните температури ще се повишат и ще бъдат от 19 до 24,
само в крайните западни райони и високите полета - от 15 до 17
градуса. Вятърът ще бъде от изток-югоизток и ще се усили.

В сряда минималните температури ще се повишат и ще бъдат от
8 до 14 градуса. През деня облачността от запад ще се вплътнява
и над западните райони ще завали дъжд. По-съществени валежи
ще има в благоевградско и околните планини. Вятърът ще се ори-
ентира от югоизток и ще се усили до умерен, северно от планините
- и силен. Там не са изключени и бурни пориви. Температурите ще
бъдат високи за средата на ноември - от 20 до 25 градуса в по-
голямата част от страната и само в крайните западни райони до
15-17 градуса.

В четвъртък минималните температури ще останат без промяна, а
дневните ще се понижат с 2 до 4 градуса. Облачността ще бъде
променлива, а краткотрайни превалявания от дъжд ще има на отдел-
ни места, най-вече в южните и част от северозападните райони.

bTV Cinema, 23.15 ч., "Джолийн" - драма, в ролите:
Джесика Честейн, Франсис Фишър, Рупърт Френд,

Дърмът Мълроуни и др.
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Антони Здравков
е новият треньор
на Ботев (Вр)
обявиха от клуба. Специалистът
се завръща начело на отбора,
който води от 2011 до 2013 г.
Здравков заменя на поста
подалия оставка Сашо Ангелов.
Дунав (Рс) ще бъде
закрепен финансово
твърди изпълнителният
директор на клуба Огнян
Цветанов. Босът заяви, че до
края на седмицата се очаква
да бъдат изплатени заплатите
на футболистите. "Става въпрос
за по една заплата. Правим
всичко възможно момчетата да
си получат парите най-късно до
петък. Също така тази седмица
ни предстои среща с новите
общинари в Русе, на която ще
обсъдим бъдещето на футбол-
ния  клуб. Вярвам, че Дунав ще
продължи да съществува и
скоро ще бъде закрепен
финансово", каза още Цвета-
нов. "Има много голям интерес
от няколко водещи отбора от
България към Ахмед Ахмедов.
Не само ЦСКА и Левски го
искат, но и други", допълни
изпълнителният директор на
Дунав. Шефът в русенския клуб
засега не потвърди новината,
че всъщност Ахмедов вече е
договорен за ЦСКА и от 1
януари ще облече червената
фланелка.
Локомотив (София)
се наложи с 2:0
над Кариана (Ерден) в мач от
15-ия кръг на Втора лига.
"Железничарите" стигнаха до
успеха през първата част,
когато паднаха и двете
попадения, дело на Цветомир
Вачев и Светослав Диков.
Литекс спечели с 4:0 гостува-
нето си на Спартак (Варна) в
Балчик в друг мач от кръга.
Начело в класирането е
Септември (София) с 37 точки,
пред ЦСКА 1948 - 36 и
Локомотив (София) - 28.

:

Íàêðàòêî

Лудогорец спечели
трудно с 1:0 гостуването
на Витоша (Бистрица) от
16-ия кръг в efbet Лига.
Успехът на "орлите" дойде
в добавеното време,
когато в герой се превър-
на резервата Димо Бака-
лов. Крилото се разписа в
91-ата минута и осигури
трите точки на тима на
Станислав Генчев.

За Лудогорец това е 13-
та победа от 16-те кръга
до момента. След този
успех "орлите" се откъсна-
ха на 7 точки пред третия
Левски, който падна с 0:1
от Ботев (Пловдив) в
Коматево. "Орлите" имат
42 в актива си, "сините" са
с 35, а втори с 36 е Локо-
мотив (Пловдив). Витоша
остава на дъното в класи-
рането с едва 4 точки.

След тежката загуба с
0:6 от Еспаньол в Лига

Европа, очакванията бяха
Лудогорец "да се вдигне" с
категорична победа.
Шампионите обаче не
бяха особено убедителни
на стадиона в Бистрица.
Проливният дъжд, придру-
жен с вятър, също затруд-
ниха играчите. Най-чисти-
те положения за "орлите"
бяха пропуснати от Якуб
Шверчок, който водеше
атаката при отсъствието
на Клаудиу Кешеру. Гол-
майсторът беше освобо-
ден след срещата с Еспа-
ньол, за да се прибере в
Румъния, където му се
роди второ дете. Половин-
ката му Лаура го дари с
още един наследник -
Патрик. "Тигрите" също
имаха своите шансове,
като на няколко пъти
Пламен Илиев трябваше
да се намесва и да спася-
ва мрежата си.

Героят за Лудогорец
Димо Бакалов коментира
успеха на шампионите в
Бистрица: "Не бих казал,
че съм герой. Доста
важни са тези три точки
за Лудогорец. Радвам се,
че вкарах първия си гол
за сезона и помогнах на
тима да победи. Не беше
лесно срещу Витоша, тъй
като всички бяха в собст-
веното си наказателно
поле. Трудно беше да

Димо Бакалов герой за
шампионите, бележи секунди
преди края на срещата от
първенството

Александър Тонев се превър-
на в герой за Ботев (Пловдив),
донасяйки победата с 1:0 над Лев-
ски в срещата от 16-ия кръг на
еfbet Лига. За бързоногото крило
това е първи гол през сезона. То-
нев не се беше разписвал в мач
от българския шампионат повече
от 8 години. За последно бивши-
ят национал бележи на 25 април
2011 година. Тогава Тонев е то-
чен за ЦСКА при победата с 4:1
като гост на Монтана на стадион
"Огоста". В срещата се разписват
още Грегъри Нелсън, Джузепе Аку-
аро и Мишел Платини.

След това Тонев изкара някол-
ко сезона в чужбина, като карие-
рата му минава през Лех (Поз-
нан), Астън Вила, Селтик, Фрози-
ноне и Кротоне. През февруари
тази година той подписа с Ботев
(Пловдив), след като се възста-
нови след операция. Футболис-
тът, родом от Елин Пелин, беше
скъсал три мускула на бедрото и
се наложи да се подложи на ин-
тервенция в Барселона. Възста-

Àëåêñàíäúð Òîíåâ ïîðàçè "ñèíèòå"
ñëåä îñåì ãîäèíè áåç ãîë

новяването му отне почти годи-
на, заедно с физиотерапията, ко-
ето постави кариерата му в зас-
той. Сега Тонев отново е напълно
здрав и продължава да практику-
ва любимата си игра, като вече и
радва феновете на Ботев (Плов-
див).ç

развием нашите атаки. Не
е притеснително, че
трудно стигнахме до
победата. Повечето тимове
срещу нас играят много
затворено. Не всеки път
можем да отбележим 2-3
гола. Отдавна не бях
вкарвал, бях забравил
какво е чувството. Това
ми е първи гол за този
сезон, за да го правя по-
често трябва и да играя
повече."ç

Защитникът на ЦСКА Петър За-
нев бе повикан в състава на бъл-
гарския национален отбор по фут-
бол за лагера преди приятелс-
кия двубой с Парагвай на 14 но-

Ïåòúð Çàíåâ çàìåíÿ Àíòîí Íåäÿëêîâ â íàöèîíàëíèÿ îòáîð
ември и европейската квалифи-
кация с Чехия на 17 ноември.
Двете срещи ще се играят на на-
ционалния стадион "Васил Левс-
ки", като мачът с Чехия ще бъде

Резервата Димо Бакалов влезе в игра в 64-ата минута и отбеляза
решителния гол за Лудогорец

без публика, заради наказание
на България от УЕФА.

Занев ще замени Антон Не-
дялков, който бе освободен от
тима поради травма. Избраниците

на Георги Дерменджиев се съб-
раха в национална футболна ба-
за "Бояна" вчера и започнаха
подготовка за последните си два
мача за календарната година. ç

Лидерът Ливърпул срази шампиона Манчестър Сити с 3:1 на "Анфийлд" в голямото дерби от 12-ия кръг на
английската Висша лига и дръпна с 9 точки пред "гражданите" и 8 пред новите си основни преследвачи
Лестър и Челси. Фабиньо (6), Мохамед Салах в 13-ата минута (на снимката) и Садио Мане (51) вкараха
головете за успеха на мърсисайдци, а Бернардо Силва (78) се разписа за гостите, които на три пъти

имаха претенции за дузпа, но не получиха наказателен удар.
Снимка Пресфото БТА

Александър Тонев


