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Стартира първото дело
срещу НАП заради теча
на личните данни

„Бонус-малус“ ще е
златната кокошка за
застрахователите
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Çíàíèåòî
чера президентът Румен Радев се срещна
и награди студенти и ученици, които ще
получат еднократна стипендия от иници-
ативата "Подкрепи една мечта" за 2019
г., предаде репортер на агенция "Фокус".

"Вие сте тук, водени от вашето жела-
ние да се посветите на знанието. Спом-
няте си, че на абитуриентския бал ви
пожелах да има поне дузина студенти пре-
ди тази година. Истината е, че надхвър-
лихте значително тази бройка - 22-ма
сте", каза още президентът.

"Поздравявам ви за вашата смелост и
амбиции да продължите вашето образо-

Ê
ато ще се радваме на растежа на БВП, защото
показвал благоденствието на народа, нека уточ-
ним, че в него се отчитат и следните неща:

- хазартът! Търкайки билетчета, вдигате БВП,
но пълните джобовете на олигарсите;

Íàäóâàò íè áàëîíè,
íèå èì ñå ðàäâàìå

- бързите кредити! Задлъжнявайки и плащайки бес-
ни лихви, вдигате БВП, но пълните джобовете на лих-
варите;

- банковите печалби! Плащайки най-високите бан-
кови такси в Европа, вдигате БВП, но пълните джобове-
те на банкерите;

- търговските печал-
би! Плащайки надценки от
стотици проценти, вдига-
те БВП, но пълните джо-
бовете на прекупвачите.

БВП отразява всички
паразитни печалби в
страната и колкото пове-
че растат те, толкова по-
вече правителството се
скъсва да се хвали, че
БВП-то ни се вдига.

До 70-те години пе-
чалбите на финансовия
сектор не са се отчитали
в БВП-то, защото се е
знаело, че банките не
създават никакъв продукт. После неолибералната ре-
волюция ни докара дотам, че да се радваме на всяко
едно надуване на балони, преди те да ни запратят в
поредната унищожителна криза - защото, видиш ли,
БВП-то се вдигало, а то било показател на невиждано
благоденствие. Така стигнахме до абсурда шефът на
"Голдман Сакс" да заявява, че неговите служители "са
най-продуктивните работници на света".

Не невиждано, а невидимо е това БВП благоден-
ствие, господа управляващи!

България е прекрасно доказателство.

Даниела ПЕНКОВА
От "Клуб 24 май"
(Заглавието е на ЗЕМЯ)
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Ëóäîãîðåö âàäè
1,5 ìèëèîíà åâðî
çà áðàçèëåö

Южна Африка започна в
пристанището на Кейп-
таун първите тристранни
военноморски учения с
Русия и Китай, предаде
ДПА. Ученията, които ще
продължат до петък, имат
за цел да демонстрират
"мултинационалната воля
за гарантиране на реги-
оналния морски мир, си-
гурност и стабилност",
заяви флотът. Тристран-
ните учения включват
маневри с кораби и са-
молети, операции за ус-
тановяване на контрол
над плавателни съдове,
учения за овладяване на
бедствия и артилерий-
ски учения. ç

Лудогорец ще направи
опит да привлече 22-го-
дишния бразилец Же-
ферсон от елитния Гояс,
пише местният сайт
esmeraldino.com. Защит-
никът е бивш младежки
национал на Бразилия.
Цената му е около 1,5
милиона евро, а догово-
рът му с Гояс е до лято-
то на 2022 г. През нас-
тоящия сезон Жеферсон
е записал 31 мача и е
отбелязал един гол. Той
беше желан от разград-
чани и през лятото, но
сега е предприета нова
офанзива за спортиста,
който може да играе и
като ляво крило. Серио-
зен интерес към Жефер-
сон има и Палмейрас. ç

Ðóñèÿ è Êèòàé
çàïî÷âàò îáùè
ó÷åíèÿ â Êåéïòàóí

е сила за по-добър живот
вание във висше училище. Поздравявам
ви за вашите усилия и успех. Нека не
забравяме, че знанието и образованието
са сила. Сила, която в ръцете на млади
хора като вас води до един по-добър свят.
Бъдете настойчиви, упорити, последова-
телни, защото от вас ще се изискват много
усилия. Не се отказвайте от препятствия-
та по пътя, използвайте ги като трамп-
лин към следващи успехи. Не забравяйте
хората, които ви помагат да се развивате
и да намирате своята перспектива в жи-
вота", каза още в словото си държавният
глава. ç

Окръжната проку-
ратура в Сливен внесе
в съда обвинителния
акт срещу 21-годиш-
ния Мартин Трифо-
нов, който изнасили и
уби по особено мъчи-
телен начин 7-годиш-
ната Кристин Георги-
ева от сливенското
село Сотиря, съобщи
говорителят на съда
Мартин Данчев.

По думите му до
дни ще бъде насроче-
на дата за делото,
което трябва да започ-
не до два месеца.

Ðóìåí Ðàäåâ:

София. Президентът Румен Радев се срещна със студентите и учениците, които получиха еднократна стипендия от инициативата
"Подкрепи една мечта" за 2019 г. Снимка Пресфото БТА
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Øàíñ çà âúçìåçäèå
"По това дело няма

да бъде допуснато
съкратено следствие
заради промяната в
закона, която забра-
нява такава процедура
при умишлено причи-
няване на смърт",
посочи още съдия
Данчев.

Три са престъпле-
нията, в които е
обвинен 21-годишни-
ят Мартин Трифонов.
Първото от тях е за
убийство на малолет-
но дете по особено
мъчителен за жертва-

та начин и с особена
жестокост, предвижда-
що от 15 до 20 годи-
ни, доживотен затвор
или доживотен затвор
без право на замяна.
Второто е опит за
изнасилване, за което
се предвижда от 10 до
20 години затвор.
Третото е за блудство
с малолетно дете, като
предвиденото наказа-
ние е от 5 до 20
години лишаване от
свобода.

ЗЕМЯ припомня
активната роля на

БСП за отмяна на
абсурдното положение
убийци да получават
намалена присъда,
признавайки формал-
но вината си. ç

Óáèåöúò íà
ìîìè÷åíöåòî
îò ñåëî
Ñîòèðÿ
ùå áúäå ñúäåí
áåç ïðàâî íà
ñúêðàòåíî
ñëåäñòâèå
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Четири месеца след
най-големия теч на лични
данни у нас, в Добричкия
административен съд
започва първото дело
срещу Националната
агенция по приходите,
съобщи сайтът Парите
ни.бг. Заседанието ще е
показателно за това дали
ще проработи предвиде-
ната в Закона за защита
на личните данни възмож-
ност за компенсация по
съдебен път на физически
лица и фирми, пострадали
от разпространяване на
лични данни - в случая -
от масивите на НАП.
Разделиха делата и в
момента има около 150
отделни дела, обясни
пред БНР адвокат Ивайло
Юруков - един от адвока-
тите, които представляват
157 души, завели колекти-
вен иск. По думите му

предстои Добричкият съд
да се произнесе по иска-
нето им делата да бъдат
върнати в София, а не да
се гледат по местоживее-
не на ощетените ищци.
Според него това разде-
ляне на делата ще затруд-
ни и забави съдебния

Ñòàðòèðà ïúðâîòî äåëî ñðåùó ÍÀÏ
çàðàäè òå÷à íà ëè÷íèòå äàííè
Ðàçäåëÿíåòî íà
äåëàòà ùå
çàòðóäíè
ñúäåáíèÿ ïðîöåñ

До 2022 г. заплатите на рабо-
тещите в спешната помощ трябва
да се увеличат двойно, заяви здрав-
ният министър Кирил Ананиев при
откриването на новия Национален
център за обучение и квалифика-
ция в системата на спешната по-
мощ, съобщи БНР. Той призна, че
недостигът на кадри в системата е
сериозен проблем. Затова предп-
риемаме мерки за обучение на кад-
рите, за създаване на по-благоп-
риятна среда за работа, възмож-
ности за кариерно развитие, обяс-

Ìèíèñòúð Êèðèë Àíàíèåâ: Çàïëàòèòå íà ñïåøíàòà
ïîìîù òðÿáâà äà ñå óâåëè÷àò äâîéíî äî 2022 ã.

ни здравният министър. Близо
7000 лекари, фелдшери, медицин-
ски сестри и парамедици от спеш-
ните центрове в цялата страна ще
преминат безплатен 5-дневен курс
за повишаване на компетенциите
и надграждане на знанията и уме-
нията за работа в спешната по-
мощ. Обученията са по проект "По-
добряване на условията за лече-
ние на спешните състояния"
(ПУЛСС), в рамките на който пред-
стои да бъдат обучени минимум
6892 души. Така изградена, сис-

Íàêðàòêî

:
Майките на деца с
увреждания на
протест срещу избора
на Валери Симеонов
Майки на деца с уврежда-
ния протестираха в късния
следобед пред Народното
събрание, като настояваха
Валери Симеонов да
подаде оставка като зам.
-председател на парла-
мента. Ние не искаме
само неговата оставка.
Искаме оставката на
всеки един поименно
депутат, който е натиснал
бутона "За", коментира
една от майките, съобщи
"Дарик радио". Красимир
Каракачанов, лидер на
коалиционния партньор в
парламентарната група
"Обединени патриоти",
както и председателят на
Народното събрание Цвета
Караянчева застанаха зад
избора на Симеонов.
Самият той каза: Това, че
някой протестира, си е
негово право. Но това
според мен това е намеса
в правилата и реда в
парламента. Протестира-
щите шестваха до Орлов
мост. Протестираха и
привърженици на избора
на Симеонов.
АПИ предупреждава:
Утре може да не
успеете да си купите
електронна винетка
Възможни са временни
затруднения при продаж-
бата на електронни
винетки в сряда - 27
ноември, съобщиха от
пресцентъра на Агенция
"Пътна инфраструктура",
съобщи Агенция КРОСС. От
там уточняват, че за този
ден от 16.00 до 19.00
часа са планирани
софтуерни актуализации
на електронната система
за събиране на пътни
такси.

От АПИ предупреждават,
че е възможно да възник-
нат частични забавяния и
прекъсвания, които биха
могли да затруднят
продажбите на електронни
винетки и затова препо-
ръчват на шофьорите
внимателно да планират
пътуването си по републи-
канската пътна мрежа и
да купят електронната си
винетка своевременно.

срещу базата данни на
НАП прокуратурата пов-
дигна обвинения в кибер-
тероризъм на трима души
от "ТАД Груп", а Комисията
за защита на личните
данни наложи глоба на
Агенцията по приходите от
5,1 млн. лв.ççççç

ÂËÀÑÒÒÀ

процес, защото адвокати-
те от кантората, която е
поела случая, ще трябва
от София да пътуват до
градовете по местоживее-
не на ищците, където ще
се водят техните дела.
Припомняме, че за хакер-
ската атака през юли

Снимкa Пресфото БТА

Вицепремиерът и министър на
външните работи Екатерина
Захариева, столичният кмет

Йорданка Фандъкова и послани-
кът на Кралство Нидерландия у
нас Берендина Мария Тен Тъшър

засадиха лалета, дарение от
Холандия по повод 110 години
от установяването на двустран-
ните дипломатически отношения

темата на обучение ще гарантира
поддържане на теоретична и прак-
тическа квалификация, отговаря-
ща на най-добрите световни стан-
дарти и ще гарантира максимално
качествено медицинско обслужва-
не на пациентите от цялата стра-
на. Групите са сформирани така,
че обучението да не възпрепятст-
ва осъществяването на спешната
медицинска помощ в страната и
нито един пациент да не остане
без навременно оказана спешна
помощ, обясни Ананиев.ççççç
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"Премиерът Борисов
мечтаеше за съвсем друга
среща с американския
президент Доналд Тръмп,
а не за това привикване,
причината за което е
подписът за прокарването
на "Турски проток" през
България", коментира Иво
Христов, член на Делега-
цията на българските
социалисти в Европейския
парламент, по БСТВ. "От
дълго надувания балон по
време на европредседа-
телството,  че Борисов е
някакъв международен
фактор, застъпник на
Западните Балкани и
прочее, не остана нищо.
Лидерите на Западните
Балкани дори не го пока-
ниха на своята среща.
Борисов е все по-марги-
нализиран независимо от
това, че тази среща ще ни
бъде представена като
голям външнополитически

"ГЕРБ предлагат бюджет на
застоя. Средствата в бюджета  не
се използват, за да се направят
необходимите реформи, а потъ-
ват. Има множество средства, ко-
ито не са събрани - такъв е слу-
чаят и със Сребърния фонд. При
управлението на БСП от 2005г.
до 2009 г. в него бяха събрани
2,5. млрд. лв. В момента  тряб-
ваше да са се събрали  поне 10
млрд. лв, а реално са само око-
ло 3 млрд. Ако бяха събрани те-
зи средства, щеше да има много
повече средства за заплати, пен-

Ñîöèàëèñò: ÃÅÐÁ ïðåäëàãà áþäæåò íà
çàñòîÿ, òîçè êàáèíåò å âðåäåí çà Áúëãàðèÿ

достигат до медицинските специ-
алисти, а потъват. От БСП пред-
лагаме да се намали ДДС за ле-
карствата от 20 на 9%, както и
лекарствата за децата до 14 го-
дишна възраст да бъдат безплат-
ни", обясни той. Попитан за проб-
лема с фиктивните болнични лис-
тове  и предложението да не се
плаща първият ден от болнични-
те, Димитър Данчев каза, че и в
тази ситуация, както и в много
други случаи, се вижда, че Бори-
сов е силен в привидното поту-
шаване на проблемите, но е слаб
в предотвратяването и решава-
нето им. "Вместо да се потърси
решение, управляващите искат да
накажат коректните граждани, ко-
ито си плащат осигуровките, ка-
то не им се плаща първият ден
от болничните", обясни народният
представител.

Той  коментира и прогнозата
на експертна група, финансира-
на от Министерството на труда и
социалната политика, в която се
твърди, че  ако не се вземат
спешни мерки за подобряване
качеството на живот в страната,
все по-малко българи ще се ос-
меляват да създават семейства
и все повече хора ще емигрират
в други страни: "Резултатът от по-
литиката на сегашното правител-
ство е, че само след около 15
години България ще има силно
ограничен пазар на труда, по -
лошо здравеопазване, както и за-
дълбочаване на икономическите
неравенства". "Този парламент, в
сегашният му вид, е изчерпан.
Скандалите в управляващата ко-
алиция са ежедневие. Този каби-
нет няма бъдеще и вреди на стра-
ната", завърши Димитър Данчев.ç

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

сии и подобряване на демограф-
ската политика. В момента поч-
ти всички социални плащания са
без промяна или с почти неза-
бележимо увеличение". Това за-
яви секретарят на  ПГ на "БСП за
България" Димитър Данчев пред
БНР. Той допълни, че обществе-
ните средства следва да реша-
ват проблемите - с демографс-
ката криза, здравеопазването,
образованието и доходите, но
бюджетът, предложен от ГЕРБ, не
дава решения за подобряването
им.

Данчев коментира, че за да
се подобри здравеопазването, е
нужно болниците да спрат да бъ-
дат търговски дружества. "Необ-
ходимо е да се създаде базова
заплата за медицинския персо-
нал. Виждаме, че сега каквито и
средства да бъдат отпуснати, не

българската история и
свободните интерпрета-
ции. Президентът се
радва на международен
авторитет. Със своите
вета той се позиционира
като говорител на мнозин-
ството от българския
народ и хранител на
обществения интерес.
Това не значи, че общест-
веното мнение би се
задоволило само с това.
Има очакване за промяна
в България, тя трябва да
тръгне отнякъде", каза Иво
Христов. "Изпълнителната
власт и  в частност само-
държецът Борисов - вече
е обсебил всички власти и
дори на него му убягват
много от процесите, които
икономически кръгове
движат по свой интерес.
Системата е напълно
опорочена. Политическата
система, партийната
система не функционира -

имаме партия държава,
обградена от партии-
сателити и една - единст-
вена опозиция - БСП",
обясни Христов. "За
съжаление, и нивото на
българската демокрация е
сравнимо с това от края
на 80-те години. В някои
отношения дори е по-зле.
Късният печат от края на
перестройката беше много
по-свободен от сегашния,
а законите - добри или
лоши - регулираха живота
в страната, докато сега
всичко се случва извън
законите и паралелно на
законите", завърши Иво
Христов.ç

:

Събития
” 1335 г. - Провежда се
първата среща на Вишеград-
ската тройка - между
кралете на Полша, Унгария
и Чехия, на която се
формира Антихабсбургски
съюз.
” 1778 г. - Джеймс Кук
открива остров Мауи,
втория по големина от
Хавайските острови.
” 1789 г. - В САЩ започва
честването на един от най-
популярните днес празници
- Ден на благодарността.
” 1878 г. - В София е
открито първото военно
училище.
” 1906 г. - Със завръщане-
то на Теодор Рузвелт от
страните от Централна
Америка приключва първото
посещение на американски
президент зад граница.
” 1913 г. - Българският
екзарх Йосиф I премества
седалището на Българската
православна църква от
Цариград в София.
” 1924 г. - Великият
народен хурал провъзглася-
ва Монголия за народна
република - втората в света
социалистическа държава
след СССР.
” 2008 г. - В Мумбай,
Индия, започва поредица
координирани от пакистанс-
ки терористи взривове,
които убиват 164 души и
раняват повече от 300.
Родени
” 1857 г. - Михаил Савов,
български генерал.
” 1909 г. - Йожен Йонеско,
френски драматург
” 1911 г. - Нина Кираджие-
ва, българска балерина
” 1914 г. - Васил Демирев-
ски, деец на БКП, антифа-
шист
” 1933 г. - Росица Данаи-
лова, българска актриса

” 1939 г. - Тина Търнър,
американска певица
Починали
” 1886 г. - Вито Позитано,
италиански дипломат
” 1967 г. - Албърт Уорнър,
американски кинопродуцент,
” 2002 г. - Ружа Делчева,
българска актриса
” 2007 г. - Милан Дренчев,
български политик, земедел-
ски лидер в годините след
1989 г.

Íà òîçè äåí

Èâî Õðèñòîâ: Ñèñòåìàòà å îïîðî÷åíà,
ñàìîäúðæåöúò Áîðèñîâ âå÷å
å îáñåáèë âñè÷êè âëàñòè
Ïðåçèäåíòúò Ðàäåâ âúðíà äîñòîéíñòâîòî
íà èíñòèòóöèÿòà, èç÷èñòè èíñòèòóöèîíàëíàòà ðå÷
îò ðóñîôîáèÿòà è èçêðèâÿâàíåòî íà èñòîðèÿòà, çàÿâè
åâðîäåïóòàòúò îò ÁÑÏ

триумф и тя рискува да
ускори развоя на полити-
ческата ситуация в Бълга-
рия", смята Христов.
Според българския евро-
депутат Борисов е обещал
всичко на всички и това е
причината да е на своя
пост: "Неговата слабост,
неговата зависимост е и
негова най-голяма сила,
тъй като всеки външен
фактор предпочита да си
има работа със зависим
държавник в България".

По думите му изборът
на президента Радев е
събудил огромна надежда
у българския народ. "Ако
надеждата за цялостна
политическа промяна все
още не се е сбъднала, то
президентът Радев върна
достойнството на институ-
цията. Освен това той
изчисти публичната реч от
омерзителната русофобия,
от посегателствата над

Мая Манолова отваря безплат-
на приемна за граждани в новия
си офис в столицата. Първата при-
емна ще се проведе в сряда, на
27 ноември, от 10.30 часа.

В седмичната безплатна при-
емна Манолова ще разглежда
жалби и сигнали на граждани.
Заедно с нея ще работи и екип
от юристи, които ще помагат за

Ìàÿ Ìàíîëîâà îòêðè áåçïëàòíà ïðèåìíà çà ãðàæäàíè
ния аз да продължа да им пома-
гам. Като адвокат аз вече рабо-
тя в моята кантора. Ще имам оба-
че и безплатна приемна за сиг-
нали на граждани, които и сега
не спират да ми се обаждат и да
ме търсят", анонсира по-рано
през седмицата инициативата си
Манолова в свое телевизионно
участие.ç

решаване на проблемите, пос-
тавени от гражданите.

Приемната се намира на пл.
"Славейков" в София, на адрес:
ул. "Дякон Игнатий" 4, ет. 2.

За записване и повече ин-
формация от 25 ноември са раз-
крити следните телефони: 0988
15 73 54 и 02/ 421 76 44.

"Хората имат своите очаква-

Димитър Данчев
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Европейска гражданска
инициатива за извеждане
от експлоатация на синте-
тичните пестициди до 2035
г., в подкрепа на земедел-
ците и за опазване на
пчелите и природата
започва днес. Това съобщи-
ха от Фондацията за
околна среда и земеделие.
Ако инициативата успее да
събере поне 1 милион
подписа до септември 2020
г., то тогава Европейската
комисия и Европейския
парламент следва да
превърнат исканията на
инициативата в нормативни
актове. Около 90 организа-
ции от 17 страни от ЕС
съвместно откриват кампа-
нията, която е подкрепена
и от множество биоземе-
делски асоциации.

Според международни
експерти четвърт от дивите
животни в Европа са
опасно застрашени, а
половината от природните
местообитания са в небла-
гоприятно състояние,

1 ìëí. ïîäïèñà íóæíè çà çàáðàíà
íà ñèíòåòè÷íèòå ïåñòèöèäè

Цената на земеделс-
ката земя у нас е нарас-
нала средно с 5% през
2018 г. Подобен ръст се
очаква и през тази годи-
на, тъй като няма причи-
ни, които да доведат до
резки покачвания или
спадове, съобщават от
Асоциацията на собстве-
ниците на земеделски зе-
ми. Според експертите
големите покупки на зе-
мя у нас засега се отла-
гат заради неясните ев-
росубсидии в следващия
програмен период и бъ-

Î÷àêâàò  5% ðúñò â öåíàòà íà íèâèòå ïðåç òàçè ãîäèíà

Àêî Åâðîïåéñêàòà ãðàæäàíñêà èíèöèàòèâà óñïåå äà ãè ñúáåðå äî ñåïòåìâðè 2020 ã., òî
òîãàâà ÅÊ è Åâðîïàðëàìåíòúò ñà çàäúëæåíè äà èçäàäàò íóæíèòå íîðìàòèâíè àêòîâå

Âúâ Âåëèêîòúð-
íîâñêî òðåòèðàíè
çåìè ñ òîð
îò çàðàçåí
ñâèíåêîìïëåêñ
Земеделски земи в зем-
лището на великотърнов-
ските села Българско Сли-
вово и Козловец са тре-
тирани с животинска тор
от свинекомплекс, зара-
зен с Африканска чума по
свинете (АЧС). Това съоб-
щи земеделският минис-
тър Десислава Танева, ко-
ято отговори на депутат-
ски въпрос относно съх-
ранение и оползотворява-
не на тор от промишлени
свинеферми, засегнати от
заразата. Оказва се, че
в три от четирите облас-
ти, в които има промиш-
лени свинеферми с конс-
татирани огнища, не е из-
вършвано торене на зе-
меделски земи с течна и
твърда фракция. Става ду-
ма за областите Русе, Си-
листра и Видин, а перио-
дът е от 1 юли до 1 ок-
томври 2019 г.
Единствено индустриална-
та ферма във великотър-
новското село Българско
Сливово е изключение.
Проверка установява, че
с течната торова фракция
от водоплътните лагуни на
свинекомплекса е трети-
рано от 12 август до 13
септември. От 13 до 29
септември също е изпол-
звана торова маса, но от
сгради, в които не е кон-
статирано заболяването.

дещия Закон за земята.
Най-високи са продаж-

ните цени на земеделска-

1600 лв. на декар.
Най-ниски са цените

на земеделската земя в
Кърджали и Хасково меж-
ду 400 и 800 лв. за декар
заради голямата раздро-
беност на земите в тези
региони.

През 2018 г. най-голям
ръст на продажбите на
земеделска земя е отче-
тен във Видин, Враца и
Монтана заради качест-
вото на земята и високо-
то ниво на валежи, което
е предпоставка за отг-
леждане на царевица. То-
ва е увеличило приходи-
те и и съответно продаж-
ните цени на земята. ç

екосистемните услуги се
влошават. Междувременно
милиони фермери са
изтласкани от земеделието
заради несправедливи
цени, липса на подкрепа от
правителствата, латифун-
дисти и големи корпора-
ции, смятат организаторите
на инициативата, които
отбелязват, че около
четири милиона малки
земеделски стопанства са
изчезнали между 2004 и
2016 г. в ЕС.

Бързият упадък, както
на малките стопанства,
така и на дивата природа
е дълбоко вкоренен в
настоящия ни модел на

производство на
селскостопански
храни, който до
голяма степен
разчита на мащаб-
ното монокултурно
земеделие и използ-
ването на синтетич-
ни пестициди,
смятат те. Според
тях до допълнително

влошаване на ситуацията
води Общата селскосто-
панска политика на ЕС,
която активно финансира
именно тази форма на
селско стопанство, чрез
системата си за субсидии,
която благоприятства
масовото производство,
вместо да подпомага
фермите с малки размери
и екологично земеделие.

Сред исканията на
Европейска гражданска
инициатива е Европейската
комисия да внесе законо-
дателни предложения за
извеждане от експлоатация
на синтетичните пестициди
до 2035 г. Те настояват за

намаляване на синтетични-
те пестициди в земеделие-
то на ЕС с 80 на сто до
2030г., започвайки с най-
опасните, и достигане на
100% чисто от синтетични
пестициди земеделие до
2035 г.

Друго искане е за
възстановяване на при-
родните екосистеми в
земеделските райони,
така че земеделието да се
превърне в лост за възс-
тановяване на биоразно-
образието. Освен това
настояват за подкрепа за
фермерите в преход, като
се работи за реформи в
земеделието, чрез прио-
ритизиране на малките,
разнообразни и устойчиви
земеделски стопанства,
подкрепа за бързо увели-
чаване на агроекологични-
те и биоземеделски прак-
тики, внедряване във
фермите на независими
обучения и проучвания за
свободно от пестициди и
ГМО земеделие. ç

"С тор от заразена с АЧС
ферма са наторени 3 000
дка земеделски земи във
Великотърновско с дози
от около 5 куб. м на де-
кар. Общото количество
е 15 125 куб. м.", показват
фактите.
Данните сочат, че собст-
вениците на тези земи,
които попадат в 3-кило-
метровата зона около ог-
нището, са: дружество с
ограничена отговорност,
собственик на свинеком-
плекса и Обслужваща
производствено потреби-
телска кооперация от се-
ло Българско сливово.
Според данните, цитира-
ни от Десислава Танева,
свинефермата в село Бъл-
гарско сливово разпола-
га с две водот плътни ла-
гуни от затворен тип с об-
ща вместимост от 10 000
куб. м и торови канали в
сградите за отглеждане с
обща вместимост от 22
420 куб. м. ç

та земя в Добрич- между
1550 и 2000 лв. на декар,
Силистра между 1350 и

От печат излезе новата
четвърта поред книга на аг-
рарния учен и дългогодишен
стопански ръководител и об-
щественик доц. Въто Хрис-
тов, в която правдиво обри-
сува преходната разруха,
която сполетя родното сел-
ско стопанство. Под загла-
вието "Земеделието на Бъл-
гария плаче за спасителна
политика" Въто Христов пуб-
ликува свои статии и ана-
лизи от  левия печат, доку-
менти и становища на аграр-
ниците социалисти, писани
до президента на републи-
ката, до институциите, до
конгреса на БСП. Книгата е
не само историческа рет-
роспекция на пагубната аг-
рарна политика на десните
правителства от началото на
прехода, чиито негативни
последици се усещат болез-

Íîâà êíèãà íà äîö. Âúòî Õðèñòîâ êîíñòàòèðà: Çåìåäåëèåòî íè
ïëà÷å çà ñïàñèòåëíà ïîëèòèêà

нено и днес, така и на акту-
ални теми като африканска-
та чума по свинете, която
нанесе пореден тежък удар
по животновъдството ни
през отминалото лято. В
книгата специално място е
отделено на ролята на коо-
перациите за изграждане на
социален модел на разви-
тие на българското село.
"Връзката на Човека и Зе-
мята е тази, от която чер-
пим Сила и Мъдрост", пише
редакторът на книгата жур-
налистката Ина Михайлова
и допълва, че авторът е не-
уморен и принципен защит-
ник на истината, който не е
позволил на конюнктурата
да измени възгледите и иде-
ите му. "Книгата е учебник
по родолюбие, всеотдайност
и любов към земята и чо-
вешкия труд", допълва тя.

Предишните книги, издаде-
ни през 2014, 2015 и 2017 го-
дина, се превърнаха в съ-
битие в професионалната
общност на българското зе-
меделие, които казаха ис-
тината за нарушените по-
землени и арендни отноше-
ния и вредите, нанесени на

хората, земята, на българс-
кото село. Но предлагат и
конкретна и професионално
промислена алтернатива в
законодателната сфера и в
аграрната и управленска
практика, особено в частта
на възстановяването на доб-
рото от родното земеделие
от близкото минало, на въз-
становяването на българско-
то аграрно производство.
Редакторът на първия том
на книгата, дългогодишният
председател на Окръжния
народен съвет в Добрич и
зам.-министър на земедели-
ето Иван Христов бе напи-
сал, че с дейността си доц.
Въто Христов дава надежда
на дребните собственици и
на селскостопанските тру-
женици, че макар и с голя-
мо закъснение, проблемите
им са поправими.

Теофан ГЕРМАНОВ
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 "Áîíóñ-ìàëóñ" ùå å çëàòíàòà
êîêîøêà çà çàñòðàõîâàòåëèòå

Цената на застраховка-
та Гражданска отговор-
ност се вдигна изкуствено
миналата година покрай
разширения кръг на
заинтересованите страни
при смърт от ПТП. Тогава
цената скочи двойно, а
след това кръгът беше
законодателно стеснен от
първоначално заявеното,
но цената не падна. Така
че, преди да обсъждаме
конкретика около "бонус-
малус", КФН да кажат
колко ще е базовата цена,
заяви по телевизия "Бъл-
гария он еър Настимир"
Ананиев, експерт по пътна
безопасност. От наредба-
та не става ясно, когато
си и водач и собственик
трябва ли да плащаш два
пъти "Гражданска отговор-
ност". Аз например попа-
дам в тези две категории
и нито е редно, нито
логично да плащам два
пъти, допълни Ананиев.

Като гледам заложени-
те наказателни точки и

ства за сигнализиране",
тук предложените наказа-
телните точки също са 5 и
оскъпяването ще е 240 %,
но преди да започне да
работи такъв режим
трябва пълен одит на
знаковата уредба в стра-
ната и оправяне на пътна-
та маркировка. В доклада
на държавната комисия за
пътна безопасност от
миналия месец се призна,
че 70 % от пътната марки-
ровка е в лошо състояние.
Тогава нека първо опра-
вим маркировката и
направим пълен одит на
знаците и тогава да
въведем "бонус-малус",
разясни Ананиев.

Пълен одит на знаците
е свързан и с превишена-
та скорост и наказателни-
те точки за нея, всеки

един шофьор може да ви
посочи знаци, които са
забравени или останали
стари от ремонти или
скрити такива или неотго-
варящи на състоянието на
пътя, които ако тръгне
"бонус-малус" ще се
използват да пълнят
джоба на застрахователи-
те без никакъв ефект на
превенция.

Другото, което не ми
харесва в новите-стари
предложения е, че бонуса
е само 25%, бонуса тряб-
ва да стига до 50% , също
така и шофьора със
златен талон и осъдения
убиец на пътя ще започ-
ват от едно и също неут-
рално ниво. Това не е
редно, не и справедливо,
категоричен е Настимир
Ананиев.ç

Íåêà ïúðâî îïðàâèì ìàðêèðîâêàòà è
íàïðàâèì ïúëåí îäèò íà çíàöèòå è
òîãàâà äà âúâåäåì ñèñòåìàòà, êàçâà
åêñïåðòúò Íàñòèìèð Àíàíèåâ

провиненията, така пред-
ложената "бонус-малус"
ще се превърне в златна
кокошка за застраховате-
лите и няма да се случи
нужната превенция, кате-
горичен е председателя
на транспортната комисия
в 43-тото народно събра-
ние. Например при нару-
шението управление на
МПС, което не е регистри-
рано по надлежен ред,
попада казуса на електри-
ческите тротинетки, ако
на 3 януари, ви спрат да
карате собствена такава и
имате шофьорска книжка
или сте собственик на
автомобил ще получите 5
наказателни точки според
предложението и 240 % по
скъпа гражданска отговор-
ност. Друг пример е
предложеното нарушение
отнемане на предимство
по чл. 179, ал. 1, т. 5 от
ЗДвП, където пише, "който
не спазва предписанието
на пътните знаци, пътната
маркировка и други сред-

Дългите отпуски по болест -
от 15 до 30 дни, а не тези от по
няколко дни, са с най-голям ръст
през последните години и на тях
се дължи нарастването на раз-
ходите за обезщетения, показва
анализ на КНСБ, цитиран от БНР.
Именно сериозното покачване на
тези разходи за периода 2011-
2018 г. беше една от причините
управляващите да предложат
първият ден от болничните да не
се заплаща, за да се намалят
злоупотребите.

Според анализа на синдикал-
ните експерти в последните го-
дини е налице и увеличение на
дела на получателите на обез-
щетения за временна неработос-

ÊÍÑÁ: Äúëãèòå, à íå êúñèòå îòïóñêè ïî áîëåñò
ñà ñ íàé-ãîëÿì ðúñò â ïîñëåäíèòå ãîäèíè

болничните е именно на тези с
продължителност от 15 до 30 ка-
лендарни дни, следвани от тези
с продължителност между 8 и 14
дни, техният дял е близо 20%.

Според синдикалните експер-
ти това е основната причина за
увеличения брой изплатени дни
поради общо заболяване.

Броят на хората, ползвали
обезщетения за временна нера-
ботоспособност от малко над
782 хил. души през 2014 дос-
тига близо 900 хил. през 2018
година. Разходите за болнични
растат и заради нарастването на
среднодневния размер на обез-
щетенията, твърдят синдикалис-
тите.ç

Без качествена поддръжка-
та на подвижния състав на
БДЖ, парите на българските
данъкоплатци за нови влакове
ще продължат да потъват как-
то досега. Това заяви пред
OFFNews машинистът Младен
Младенов, който е председа-
тел на инициативен комитет от
служители на жп превозвача,
който настоява за реформи в
компанията. Наскоро БДЖ от-
кри процедури за закупуване
на 40 нови пътнически вагона
и 10 локомотива. "Доставката
на нов подвижен състав сама
по себе си не е решение на
проблемите. Държавата в ли-
цето на министъра на транс-
порта не трябва да абдикира
от контролните си функции за
това какво се случва в нацио-
налната жп компания", катего-
ричен е Младенов. Според не-
го жп дружеството се води към
фалит.

Новосформираното сдруже-
ние на служителите в БДЖ вне-
се в парламента списък с ис-
кания, които според работещи-
те биха могли да спасят жп дру-
жеството. Работещите в БДЖ
настояват да бъде публикуван
Договора за извършване на об-
ществени превозни услуги (ДО-
ПУ) между МТИТС и "БДЖ - Път-
нически превози" и да бъдат
представени заложените и ре-
ално изплатени средства за за-
купуване на нов подвижен със-
тав за периода 2009 - 2019 г.

Настояваме да бъдат основ-
но преразгледани политиките по
развитието на човешките ресур-
си на БДЖ, условията на труд,
които демотивират персонала и
го принуждават да търси рабо-
та в други предприятия или в
чужбина, посочват от инициа-
тивния комитет в писмото си
до Народното събрание.

Работещите в компанията
искат и външен одит на заст-
раховането на подвижния със-
тав на БДЖ, както и за инфор-
мация за съкратените влакове
в новия график на движение,
който трябва да влезе в сила
следващия месец.ç

Æåëåçíè÷àðè:
Íîâèòå
ëîêîìîòèâè
è âàãîíè íå
ðåøàâàò
ïðîáëåìèòå
íà ÁÄÆ

Гражданите на Швеция успяват да за-
държат лидерската позиция по отношение
на продължителността на трудовия живот
в Европейския съюз (ЕС) - 41,9 години,
сочи проучване на Евростат. В предходна-
та статистика на Евростат скандинавската
страна отново беше класирана първа, съ-
общава Bloomberg.

В същото време българинът работи
средно по 33,1 години, като от Балканите
Гърция и Хърватия регистрират по-ниски
показатели - съответно 32,9 години и 32,4
години.

На второ място след Швеция се на-
режда Холандия, където средната продъл-

пособност от хората с най-ви-
соки доходи. Анализът на КНСБ
се базира на официалните дан-

ни на НОИ. Той показва, че за
периода 2014-2018 година бли-
зо 60% от общото нарастване на

Áúëãàðèíúò ðàáîòè ñðåäíî 33,1 ãîäèíè ïðåç æèâîòà ñè, â Øâåöèÿ - 41,9 ãîäèíè
жителност на трудовия живот на гражда-
ните достига 40,5 години. Германците ра-
ботят средно по 38,7 години, докато във
Франция и Испания този показател дос-
тига стойности съответно 35,4 години и
35,2 години. Най-малко време работят в
Италия - едва 31,8 години.

Общо за Европа лидер сред страните
е Исландия, където средната продължи-
телност на трудовия живот е 46,3 години.
Тя е следвана от Швейцария, където тру-
довата ангажираност на гражданите про-
дължава 42,7 години. В Кипър този пока-
зател достига 37,1 години, докато за Тур-
ция неговата стойност е 29,4 години.ç
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Стопански дейности
Основната стопанска дей-

ност на кооперациите чле-
нуващи в състава на РКС
Хасково е търговията. Па-
зарния сегмент, който об-
хваща кооперативната тър-
говия (малки и средни на-
селени места), по-силното
влияние на икономическата
нестабилност в страната,
ниската покупателна способ-
ност, демографския срив,
увеличаващата се безработи-
ца, навлизането на големи
търговски вериги имат своя
негативен принос в работа
на съюза през последните
години, което несъмнено
оказва влияние върху реа-
лизираните приходи. Въпре-
ки трудностите, които среща
РКС Хасково продължава с
разширяването и утвържда-
ването на търговска верига
КООП в региона. През пос-
ледните няколко години сто-
ките с марката КООП все
повече определят коопера-
тивната индивидуалност и
имидж, като увеличават сво-
ето присъствие и дял в тър-
говските обекти на коопера-
циите от състава на съюза.

Търговията на едро в
кооперативния съюз се из-

"Кооперациите имат
много предимства пред
самостоятелния бизнес и
при правилно управление
могат да бъдат изключи-
телно успешни. Въпреки
неблагоприятната иконо-
мическа среда, в която ни
се налага да работим в
последните години, коопе-
ративните организации
доказаха, че са антикри-
зисни структури, които по-
магат на хората да оце-
ляват в трудни моменти.
Едни от съществените
предимства на коопераци-
ите са условията за екип-
на работа, която е сигу-
рен път към успеха и ко-
оперативните ценности,
които отличават коопера-
циите от всички други
форми на бизнес органи-
зации.  Кооперациите пос-
тавят в центъра човека, а
не капитала и насърчават
социалната равнопоставе-
ност, защото кооператив-
ният бизнес модел актив-
но допринася за устойчи-
вото развитие на местни-
те общности в екологичен,
социален и икономически
аспект. Кооперациите раз-
виват своята дейност чрез
самофинансиране и имен-
но това прави коопера-
тивния бизнес модел по-
атрактивен, предлагащ
все по-широк спектър от
услуги на обществото."

Живко ЙОНЧЕВ,
председател на
РКС Хасково:

Визитка
� РКС Хасково членува в ЦКС
� Съюзът обединява 18 кооперации, от които 17

потребителни и 1 за извършване на счетоводни
услуги.

� Кооперациите към Съюза обединяват 3554 член-
кооператори, от които 165 са до 35-годишна възраст

� Основни стопански дейности на РКС Хасково
са търговия на едро, търговия на дребно и

� РКС Хасково и членуващите в него кооперации
стопанисват 13 обекта за търговия на дребно
от национална верига КООП и 6 КООП Маркет

заемат стоките с марка
КООП и кооперативните
производства - минерална
вода "Горна баня 1" и чай
"Билкокооп". Дейността в
тази посока ще продължи и
през 2020 г., като е предви-
дено наемането на още един
търговски обект.

Търговия на дребно
От членуващите 18 коо-

перации в Съюза, само
7 осъществяват търговска
дейност. Най-големи прихо-
ди за изминалата година
имат: РПК "Тракия", гр. Ди-
митровград, РПК "Юг", гр.
Хасково, РПК "Постоянст-
во" гр. Любимец, РПК
"Наркооп", гр. Хасково и ПК
"ФАР", с. Славяново. Реа-
лизираните приходи от про-
дажби от търговията на
дребно са се увеличили с
7,4 % спямо същия период
на миналата година. Въве-
дена е търговско-информа-
ционна система (ТИС) в ма-
газините в с. Тракиец, с. Ко-
нуш, с. Въгларово, с. Злато
поле и гр. Любимец.

Въпреки тежките икономи-
чески и финансови условия
РКС Хасково продължава да
следва провежданата през
последните години политика
за модернизиране на търгов-
ската дейност и реконструк-
ция на търговските си обек-
ти. В тази насока съюзът по-
лучава голяма подкрепа от
ЦКС, чрез финансиране от
фонд "Инвестиции".

Туризмът е една
от най-успешните
дейности за
РКС Хасково
Налагането на този па-

зар е дългогодишен прио-
ритет и гордост в дейността
на съюза. Тя се осъществя-
ва от хотел "КООП БРИЗ"
и ресторанта за бързо хра-
нене в гр. Черноморец. Хо-
тела е разположен в цент-
ралната част на града, в не-
посредствена близост до

вършва от дружество "Тра-
кия КООП" АД, в което
РКС Хасково е основен ак-
ционер. Търгуват се предим-
но стоки със сключени на-
ционални и регионални до-
говори чрез Националния
единен кооперативен пазар
(НЕКП). Най-голям дял в
търговската дейност на дру-
жеството имат РПК "Тра-
кия", гр. Димитровград,
РПК "Юг", гр. Хасково и
РПК "Наркооп", гр. Хаско-
во, които формират 46% от
стокооборота.

Участието в Единния
кооперативен пазар (ЕКП) е
регламентирано със сключе-
ния в началото на годината
договор между ЦКС, "Кооп-
търговия и туризъм" АД, РКС
Хасково, "Тракия КООП" АД
и потребителните коопера-
ции. На тази база са подпи-
сани и двустранни договори
с кооперациите, чрез които са
поети ангажименти за изпъл-
нение на годишния план по
договорите за доставка чрез
Националния и регионалния
кооперативен пазар".

Тракия КООП" АД раз-
ширява дейността си с тър-
говия на дребно и в тър-
говски обекти взети под на-
ем от кооперациите, като в
момента стопанисва два в
с. Тракиец и с. Конуш, кои-
то са част от ТВ КООП. От-
носителният дял на продук-
тите доставяни чрез ЕКП в
двата обекта е над 35%. Пре-
обладаващо място от тях

плажната ивица, с чудесен
изглед към пристанището.
Външната част на сградата
е изцяло обновена, като по-
етапно стартира и обновя-
ването на интериора. Под-
държането на базата в до-
бър вид, предлагането на
качествени храни и услуги
са гаранция за добрите ре-
зултати. Средната заетост
на хотела за изминалия ле-
тен сезон е 53%, което е до-
бър резултат.

"Успяхме да спечелим до-
верието на нашите гости и
да станат наши редовни по-
сетители. Затова не е учуд-
ващо, че голяма част от тях
вече са и член-кооперато-
ри. Те знаят, че с удоволст-
вие ще откликнем на тех-
ните желания и ще им пре-
доставим приятна ваканция
с незабравими мигове, за-
щото основната ни цел е
да посрещаме нуждите на
нашите членове. Всички
член-кооператори ползват
преференциални цени. При-
лагаме индивидуален под-
ход към своите гости. Раз-
бираме колко е ценно вре-
мето далеч от натоварено-
то ежедневие, затова се
стараем да удовлетворява-
ме техните изисквания и
желания", споделя предсе-
дателя на РКС Хасково,
г-н Живко Йончев.

Дирекция "КООП медии
и реклама", по материали

на РКС Хасково

РКС Хасково популяризира успешно
кооперативния бизнес модел

РКС Хасково популяризира успешно
кооперативния бизнес модел
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Никога няма да спра да
се удивявам на желанието
на медиите у нас да предс-
тавят ситуацията в БСП ка-
то филм на Куентин Таран-
тино. Достатъчно е само на
хоризонта да се зададе ня-
кой пленум на столетницата
и случайният читател на заг-
лавия моментално ще бъде
удавен с очакването за кър-
вави битки, тъмни вендети,
обезглавявания на опозици-
ята, изстрели в гърба, ток-
сични скандали и екзотични
отрови, които се поднасят
под формата на разтърсва-
щи речи и фалцетни гласо-
ве. Нещо повече - една част
от хронично недоволните со-
циалисти изучиха тази осо-
беност на медийната психо-
логия и прекрасно се вписа-
ха в нейния сюрреалистичен
пейзаж. Заради това преди
всяка голяма проява на БСП
можем да се насладим на
цяло стадо от телевизионни
тигри, които обикалят студи-
ята, дават разтърсващи оцен-
ки, хъркат недоволно и на-
мекват, че са единствените
дисиденти в една желязна
авторитарна атмосфера, ко-
ято е стегнала партията в ус-
мирителна риза. Най-удиви-
телното е, че сред тези ме-
дийни герои към момента
има двама бивши лидери на
БСП, които се изживяват ка-
то мелодраматични жертви
на политически репресии и
са пълни с оплаквания, хли-
пания и с редовното искане
за оставката на Корнелия
Нинова. Проблемът е, че то-
зи сценарий вече се повто-
ри толкова много пъти по
един и същи начин, че дори
и най-големите телевизион-
ни мазохисти и фанатични
антикомунисти вече не мо-
гат да му се вържат и започ-
ват презрително да пуфтят,
щом го видят приложен в
действие. Това е повече от
разбираемо, защото всички
тези критики могат да минат
единствено в политическа
среда без никаква памет за
миналото. Паметта е послед-
ното ни останало дисидент-
ство, защото се среща все
по-рядко. Между другото не-
що подобно се случи и на
последния пленум на БСП,
който пак беше анонсиран
като титанична битка между
сегашното ръководство и т.
нар. вътрешна опозиция. Ще
разочаровам всички, които
очакваха сензация - такъв
сблъсък не се състоя. В за-
лата на "Позитано" 20 дори
никой не стана да поиска ос-
тавката на Корнелия Нино-
ва, тази толкова обичана от
медиите тема. Просто има го-
ляма пропаст между телеви-
зионното битие и политичес-
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ката реалност. Толкова е
простичко.

Атаката срещу Нинова бе-
ше замислена като мащаб-
но батално платно. Започна
се отдалече.

Първият изстрел даде
президентът на ПЕС
Сергей Станишев
с един статус във фейсбук.
Той беше сигурен, че думи-
те ще полетят към дежурни-
те по любов медии към
властта, защото дори му бе-
ше сложил заглавие. В дни-
те след това Станишев по-
лучи достатъчно трибуни, за
да разясни тезите си и да
ги набие в мозъците на те-
левизионните жертви, но
ако трябва да синтезираме
недоволството му, то звучи
така: БСП се деидеологизи-
ра, БСП се стеснява, БСП
одеснява, БСП не предло-
жи ясна лява платформа и
национална кауза, БСП тръг-
ва да играе на чужди тере-
ни и заради това няма да
може да спечели следващи-
те парламентарни избори.
След това тръгнаха остана-
лите - Михаил Миков, Вале-
ри Жаблянов, Красимир Ян-
ков...Всъщност май цялата
опозиция се изчерпва с тях.
Направете си една игра на-
ум - пробвайте да кажете
името на още някой от не-
доволните. Трудно е, нали?
По-начетените могат да се
сетят и за Георги Пирински,
но дори и те ще изгаснат
някъде там. Телевизионните
тигри никак не са трудни за
броене, когато загрееш, че
броят на интервютата им е
обратнопропорционален на
тяхното количество.

Няколко дни преди пле-
нума вътрешната опозиция
обяви и свой специален ана-
лиз за представянето на
БСП на изборите. Без изне-
нада - той беше разширено
и достатъчно скучно изло-
жение на анализа на Ста-
нишев. В него се правеше
доста груб и манипулативен
опит да се докаже, че БСП
не е мръднала от 2015 годи-
на. Това твърдение може да
мине само в Карлуково.
През 2015 година БСП не
спечели в нито един облас-
тен център, а днес успя да
пробие в четири. Дори и са-
мо тази разлика да беше,
тя предполага съвършено
различен анализ, защото по-
казва развитие, а не зам-
ръзване, устойчив подем, а
не заораване в калта. При
това успехът беше извоюван
в една изключително мрач-
на, изкривена и корпоратив-
но разнищена политическа
среда. И да се опиташ да

изкараш това провал, може
да означава само две неща
- или не си обитател на та-
зи реалност, или имаш нуж-
да от мрачните изводи, за
да извършиш нечиста поли-
тическа операция. Всъщност
това беше основният сми-
съл на упражнението. Цяла-
та идея беше Корнелия Ни-
нова да бъде заставена да
си подаде оставка и ако мо-
же промяната в устава, ко-
ято предвижда, че цялата
партия, а не конгрес изби-
ра лидера, да бъде отмене-
на. Това, което се случи в
залата на "Позитано" 20, бе-
ше нещастен опит за апа-
ратна контрареволюция. Ко-
ято този път обаче получи
неочакван отпор. В заседа-
нието на Националния съ-
вет участваха много от но-
воизбраните кметове и пред-
седатели на общински съве-
ти от цялата страна. Оказа
се, че пред тях е трудно

медийните тру-
бадури на вечното
недоволство
да дрънкат обичайните си ти-
ради. Защото разликата е
очевидна - едните бяха хо-
рата на терен, онези, които
се бориха докрай, а другите
бяха кабинетните мислители,
телевизионните философи,
повечето от които не са виж-
дали кампания на живо от
много години насам. Заради
това военните залпове на-
пълно отсъстваха. Никой не
стана дори да поиска остав-
ката на Нинова, а на Стани-
шев му стигнаха силите, кол-
кото да направи кратко ре-
зюме на фейсбук логореята
си. Много по-речовит се ока-
за президентът на ПЕС на-
вън пред медиите, където ка-

то някакъв Солженицин, но
костюмар, орева света, че
БСП се превръща в автори-
тарна партия и се отдалеча-
ва от ПЕС. Най-якото е, че
той не може да приведе ни-
то един аргумент за двете
си тези, но и у нас медиите
не обичат да питат. Самият
факт, че днес Станишев е ев-
родепутат, е най-голямото до-
казателство, че вътрешно-
партийната демокрация в
БСП реално работи. Ако си
спомняте, той не беше в пър-
воначалния вариант на лис-
тата, но след това Национал-
ният съвет го постави в нея
с тайно гласуване. Кървава
диктатура, нали? Авторитари-
зъм до посиняване.

Всъщност апаратната
контрареволюция навлиза
във фазата на отчаяние, за-
щото хоризонтите пред нея
рязко се смаляват. Голямата
идея на ударите срещу се-
гашното ръководство не е

просто то да бъде свалено,
а всички опити за обновява-
не на БСП да бъдат отмене-
ни. И най-вече основният ин-
струмент на вътрешнопар-
тийната демокрация - това,
че цялата партия ще може
да гласува за лидер. Тези, ко-
ито най-много реват за ав-
торитаризъм всъщност искат
да удавят левицата за поре-
ден път в блатото на апарат-
ните хватки и конгресите на
договорките. Защото това е
естествената им хранителна
среда. Всъщност, ако БСП
проведе едни общопартийни
избори за лидер, тя никого
отново няма да може да бъ-
де заплетена обратно в пая-
жините на постоянните инт-
риги. И точно заради това в
хлипанията на пленума тряб-
ва да долавяме цъкането на
бомба, която е напът напъл-

но да взриви всички идео-
логически претенции, които
Станишев и компания твър-
дят, че имат. Точно по този
параграф

те могат да
бъдат оборени
с конкретни факти,
но като всяка контрареволю-
ция и тяхната няма нужда от
реализъм - те са се оттег-
лили в телевизионните по-
лета, където играят с думите
и театралничат.

В крайна сметка всички-
те обвинения, отправени от
екрана, рухнаха в залата. И
ги разби не Корнелия Нино-
ва, разбиха новоизбраните
кметове, които един след
друг разказаха за неравна-
та битка, но и за куража, кой-
то са имали техните органи-
зации. Да не говорим, че в
хода на дискусиите се ока-
за, че всъщност подписите
под доклада не са 50, както
беше шумно анонсирано, а
само 21. При това 21 души,
които присъстват в индиви-
дуално качество. И резулта-
тът от гласуването след то-
ва доказа нещо друго - раз-
цепление в БСП няма. Ама
наистина няма. Има 21 теле-
визионни тигъра, които мо-
гат да ръмжат пред журна-
листи, ама никак ги няма в
зала, пред очите на собст-
вената им партия.

Не смятам, че интригите
в левицата ще спрат. Но смя-
там, че

БСП с мощни
крачки върви към
нормализация.

След изборите за лидер
през следващата година ле-
вицата наистина с основа-
ние ще може да каже, че е
приключила един полити-
чески цикъл с достатъчно
явни успехи, но и разбира
се, с доста разочарования.
Това е автентичният цикъл
на една жива и жизнена
партия. През 2015 година
много анализатори, които
днес Станишев цитира с ре-
лигиозно упование, обявя-
ваха БСП за историческа
останка и за партия в пос-
ледните дни на живота си.
Днес, дори и леко разкаш-
ляна от апаратната контра-
революция, БСП доказа, че
е жизнен организъм, който
знае как да се бори дори и
с вътрешните политически
вируси. А след години на
лутане партията вече е при-
добила и важното умение
да се обръща с гняв назад,
към собственото си мина-
ло и лидери. Какво по-ху-
баво от това?

Александър СИМОВ
От в. "Ретро"
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Първата публикация по
темата излезе от печат
през месеца, когато се
навършиха десет години от
вписването през 2009 г. от
Организацията на Обеди-
нените нации за образова-
ние, наука и култура
(ЮНЕСКО) на нестинарст-
вото в село Българи в
представителния списък на
нематериалното културно
наследство на човечество-
то. Обявяването на това
решение стана на 30 сеп-
тември същата година.
Горното обстоятелство
приехме като сериозна и
убедителна мотивировка да
запознаем читателите с по-
важните писмени източни-
ци по темата.

Започнахме с книжовно-
то документално наследст-
во от края на XIX век.
Спряхме се на трима
автори - Петко Славейков,
Стоян Шивачев и Стоян
Русев. За същия период с
основание бихме могли да
добавим и написаното от
други автори. Например
Димитър Мишев и отец
Дионисий.

Продължихме с изслед-
вания на нестинарството
от първата половина на
миналия век. Четири са
имената, които откроихме
във втората публикация:
Михаил Арнаудов, Христо
Силянов, Димитър Гавра-
лов и Емануил Шаранков.
През същия период са
популярни и текстовете на
А. Стоилов, Георги Попая-
нов и други автори.

Днес ще акцентираме на
писмените извори за
нестинарството през втора-
та половина на XX век.
Пет са имената, чиито
творби ще посочим в
настоящата публикация:
Росица Ангелова, Иваничка
Георгиева, Диана Радойно-
ва, Валерия Фол и Ружа
Нейкова.

Както в предходните,
така и в настоящата публи-
кация не е възможно да
бъдат обхванати всички
налични писмени извори,
тя също няма претенции за
всеобхватност.

И така, кои са особенос-
тите и различията в писме-
ните сведения за нестинар-
ството от втората полови-
на на XX век?

Росица АНГЕЛОВА
(1955 г.)
Росица Ангелова анализи-

ра състоянието на нестинар-
ството в своето пространно
изследване "Игра по огън.
Нестинарство".

Книгата е отпечатана
през 1955 г. в София. В нея
са включени наблюденията
на авторката и резултатите
от доста анкети, отразяващи
критичния за обичая период
от 1947 до 1955 г. Тогава Ан-
гелова се пита дали веков-
ната традиция въобще ще
продължи своя живот, след
като и последната нестинар-
ка престане на играе в огъ-
ня в деня на св. Констан-
тин. Тя не изключва съжи-
вяването му някой ден отно-
во, "както понякога под въз-
действието на неподозирани
съпротивителни сили в ор-
ганизма животът внезапно се

значително се е бил увели-
чил". Загадката, която в ми-
налото е привличала посе-
тители от най-далечни краи-
ща, не будела вече ничие лю-
бопитство, а покрай това ид-
вала и липсата на почит. То-
ва "убива желанието у баба
Злата да показва своето из-
куство."

В същото време авторка-
та подчертава, че само ня-
колко години преди това на-
селението в Странджа е гле-
дало на нестинарите "като на
праведници, чрез които го-
вори волята на светеца, обг-
ръщало ги с почит, която сти-
гала понякога до благогове-
ние".

Иваничка ГЕОРГИЕВА
(1983, 1987 г.)
Към края на миналия век

с изучаването на нестинарс-
кия обичай много интензив-

ня, който, макар и да е кул-
минацията на празника, не
е достатъчен за цялата него-
ва характеристика. В нести-
нарството като обреден ком-
плекс играта по огъня (ог-
неходството) е само един, ма-

лигията на древните траки.
Основният смисъл на обред-
ното обхождане с иконите
според нея е в създаването
на магическа защита на се-
лището и на прилежащата му
територия и в осигуряване-
то на плодородие и здраве за
населението. Обредните шес-
твия по време на празника
на св. св. Константин и Еле-
на възпроизвеждали движе-
нието на слънцето.

С важен принос към ис-
торията и развитието на нес-
тинарството са изследвани-
ята на Иваничка Георгиева
върху разпространението му
от Странджа в Крим. Нещо,
което никой български автор
не бе правил преди това.

Известно е от историята,
че в края на XVIII и нача-
лото на XIX век започват
първите изселнически вълни
на българи и гърци от Чер-
номорското крайбрежие на
Тракия и от Странджа към
Русия и Бесарабия, предиз-
викани от кърджалийските
погроми, а по-късно и след
изтеглянето на стигналите
чак до Одрин руски войски
от армията на Дибич Забал-
кански съгласно подписания
със султана Одрински мирен
договор от 1829 г. След рус-
ките войски на север по су-
ша и море потегля и населе-
нието, частично или изцяло,
и на села, които принадле-
жат към нестинарската общ-
ност. Тогава към Русия тръг-
ва и по-голямата част от на-
селението на нестинарското
село Българи.

За нуждите на настояща-
та разработка ще посоча един
знаков епизод, разказан от
Иваничка Георгиева. През
1913 г. в Крим - село Кара-
чол (Чернополе), православ-
ните християни, гърци и

възобновява въпреки обрат-
ните очаквания".

Но все пак произнася сво-
ята тежка присъда: "За мо-
мента обаче наблюденията
ни убеждават, че нестинарс-
твото, отдавна изживяло сво-
ята класическа форма, е в за-
лез". И още - "от година на
година гостите на прочутия
странджански панаир започ-
ват да намаляват."

При своите анкети в
Странджа Ангелова конста-
тира един показателен факт,
че от 1946 до 1950 г. "броят
на критично настроените към
нестинарството местни хора

но работи Иваничка Георги-
ева. По тази тема през 1983
г. в София излиза от печат
книгата й "Българска народ-
на митология", а през 1987
г. също в столицата са пуб-
ликувани две нейни статии -
"Нестинарството в Стран-
джа" (в "Културно-историчес-
кото наследство на Странджа-
Сакар") и "Нестинарството в
България" (във "Втори меж-
дународен конгрес по бълга-
ристика. Доклади. Том 10.
Етнография").

Според Георгиева редица
автори се спират предимно
на обредния танц върху огъ-

кар и най-върховен, момент.
Нестинарството трябва да

се разглежда, както пише ав-
торката, "като сложно стади-
ално многопластово явление,
погълнало в себе си различ-
ни култови и обредни прак-
тики, свързани с огъня и
слънцето". Тя счита, че бъл-
гарското население е възп-
риело обичая пряко от къс-
ноантичното тракийско насе-
ление, като го включило в
своята мирогледна и обред-
на система. Иваничка Геор-
гиева разглежда и проследя-
ва произхода на нестинарст-
вото като наследство от ре-

Ïèñìåíè èçâîðè çà
íåñòèíàðñòâîòî
â Ñòðàíäæà
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Тя може да бъде открита за няколко дни при добро стечение на обстоятелствата
и откривателски нюх. Предложените примери са само част от българското
присъствие в огромния и постоянно разрастващ се мегаполис

Áúëãàðñêà ñëåäà â Ìîñêâà

На стр. 11

Предоставянето на
медицински услуги е поле
за развитие на медицина-
та. Затова връзката с
медицинските университети
е пряка. А тяхната история
се превръща в история на
медицината, която е досто-
ен обект за създаване на
музеи. През 1985 г. във
Варна е открита "Музейна
сбирка по история на
медицината", която днес е
част от структурата на
Медицинския университет
"Проф. д-р Параскев
Иванчов Стоянов" - Варна.

Паметен медал на този
университет, заедно с
Паметен медал в чест на
100 г. на Медицинския
университет в София
(2017 г.) днес красят колек-
цията от подаръци в Музея
по история на медицината,
открит през 1990 г. към
260-годишния (2018)
Първи московски държавен
медицински университет
"И. М. Сеченов", наричан

Сеченовския университет в
Москва, а в София негово-
то име носи УМБАЛСМ
"Н. И. Пирогов" ЕАД -
водещо в областта на
спешната и бедствената
медицина болнично заведе-
ние, по-известно като
"Пирогов".

2

Единственият у нас
вечерен информационен
всекидневник, излизал в
годините на социализма -
"Вечерни новини", е вече
легенда. Но вечерката на
Москва живее от 95 г. и е
най-старият вестник на
града, който не е прекъсвал
да излиза нито един ден,
включително по време на
войната. Днес в редакцията
на "Вечерняя Москва"
излизат 6 издания:
всекидневно делово изда-
ние, седмичник за семейно
четене, три вестника за
отделни окръзи на Москва
и в. "Москва вечерняя" -

съвместен проект с москов-
ското метро, който вечер се
раздава безплатно в метро-
то. Редакцията редовно
участва в акцията "Ден без
турникети", която се про-
вежда почти всеки месец в
Москва. Огромното поме-
щение на редакционните
отдели събира стотици
майстори на словото и
печата, които не се притес-
няват от присъствието на
"туристи" в редакцията,
набирайки и отразявайки
новините от мегаполиса,
Русия и света. А мрежовата
"Вечерка тв" работи по
проекти като "Московско
качество", събиращ мнени-
ето на гражданите, "Наро-
дите на Москва" (100
народности, включително
българската), в който
участват и чужденци с
представители от посолст-
вата. Оперативните съби-
тия могат да се следят на
портала, поддържан от
редакцията. Към нея
работят клубове на младите
журналисти, учителите и

политолозите. Слоганът за
2019 г. е "Правим вестника
заедно с читателите". Сред
тях са и българските
читатели, които могат да се
срещнат в метрото с в.
"Москва вечерняя" в ръка.

3

Тази година изложбата
за достиженията на народ-
ното стопанство, по-
известна като ВДНХ,
отбеляза своята 80-годиш-
нина след мащабна реконс-
трукция за връщане на
историческия си вид в
компанията на 50-те най-
големи изложбени центъра
в света. Заедно с парк
"Останкино", ВДНХ е
разположена на 325 хекта-
ра, на чиято територия са
изградени 49 обекта -
архитектурни шедьоври,
признати за паметници на
културното наследство.
Днес легендарните истори-
чески павилиони на отдел-
ните републики в състава
на СССР са превърнати в

още Сеченовски универси-
тет. Той е център за акаде-
мично, научно и ресурсно
превъзходство в системата
на здравеопазването на
Русия. Музеят към универ-
ситета притежава Портрет-
на галерия, колекции от
нумизматика и знакови
отличия (ордени и медали),
медицински инструменти  и
прибори, лични фондове
на медици, книжни памет-
ници и нагледни пособия.
В подаръчната сбирка
може да се види и иконата
на св. Йоан Рилски Чудот-
ворец, небесен закрилник и
покровител на българския
народ.

Връзката с България е
пряка. В колекцията на
музея се намират два
портрета на младия и
възрастния Николай
Иванович Пирогов, който
оперира и лекува в българ-
ските земи по време на
Руско-турската война 1877-
1978 не само руски войни-
ци, но и много българи.
Паметникът му стои пред
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съвременни музейно-
изложбени проекти, вклю-
чително с Дворец на
бракосъчетанията. В Парка
на занаятите работят 13
тематични работилници и
производствени цехове.
Няколко павилиона Експо
домакинстват на главните
изложби и крупните фору-
ми, концерти и срещи.
Няколкото парка: Останки-
но, Ландшафтен, на знани-
ята и на тематичните
атракциони предлагат
всекидневно занимания за
хора от всички възрасти.

И тук изненадващо
беше открита българска
следа. Оказа се, че в
историята на комплекса
има българско присъствие.
Изготвилите "Лентата на
времето" в Музея на ВДНХ
са избрали за периода
1964-1967 г. снимка на
първите държавни и
партийни ръководители на
България и СССР. Тук
историята се уважава и
съхранява, за да служи
като отправна точка за
иновативни проекти.

4

"България на длан -
макети на открито" е
образователен културно-
исторически проект, който
чрез специално изработени
умалени копия - макети на
знакови сгради,  представя
България като част от
европейското и световното
наследство на ЮНЕСКО,
събрано на едно място.
Проектът набира популяр-
ност от 2005 г. с макети на
закрито, но само на извест-
ни архитектурни обекти от
цялата страна. А как
изглежда това като карта
на града?

 Павилионът "Макет на
Москва" е открит на
29.09.2017 г. на Люлякова-
та алея на ВДНХ, а този
месец излезе от реконструк-
ция заради разширяването
на територията й - 368 кв.
м, на която се представени
20 хил. сгради в мащаб
1:400. На картата могат да
се намерят обекти, свърза-
ни с България: Паметни-
кът на Кирил и Методий,
Паметникът параклис на
руските гренадири, паднали
в боя под Плевен по време

на Руско-турската война
1977-1878 г., Българският
културен институт (структу-
ра на Министерство на
културата), българският
ресторант "Баба Марта".
При проектираното следва-
що разширение на картата,
в нея ще влезе и посолст-
вото на Република Бълга-
рия в Москва.

 Павилионът е излож-
бен център за градоустрой-
ственото развитие на
Москва "Мосградекспо" на
департамента за градостро-
ителна политика на града,
който публикува периодич-
но печатни издания на
отделни теми: Среднове-
ковно строителство (църк-
ви, стените и кулите на

Кремъл), Железопътните
гари на Москва (9 за
различните направление).
Системата за управление
на макета позволява да се
фиксират отделни системи
(Кремъл; уникални съоръ-
жения; театри и кинокон-
цертни зали; музеи и
изложбени зали; булевар-
ди, улици и мостове;
хотели; храмове и манас-
тири; реновация) или
целият макет да се осветя-
ва в четири режима: ден,
нощ, облаци и дъга. На
всеки кръгъл час в работ-
ни дни и на всеки поло-
вин в празнични дни на
голям екран се представят
5 светотехнически шоуп-
рограми от 3 минути по
темите: "История на
Москва", "Архитектурните
стилове на Москва",
"Времената на годината",
"Мегаполисът Москва",
"Най-добрият град на
земята" по песен със

същото име от 1964 г. в
изпълнение на Муслим
Магомаев.

5

Бившият павилион
"Земеделие" на ВДНХ днес
е превърнат в Център
"Слово" -  ново изложбено
и образователно простран-
ство, което разказва за
историята, настоящето и
бъдещето на кирилската
писменост. За разлика от
открития през 2015 г.
"Двор на кирилицата" в
комплекс "Стара Плиска" в
България, отличаващ се
със своята физическа
мащабност и основен
акцент върху кирилицата,
новият център предлага
поглед върху словесността
от древността до наши дни.
Върху 12 платна са изведе-
ни основните исторически
акценти, свързани с кири-
лицата от IX до XX в.,
съпоставени с главните

събития на културния,
духовния и политическия
живот в Русия и света.
Съвсем естествено е при-
съствието на България не
само в исторически, но и в
съвременен план със
снимката на Националната
библиотека и паметника на
Кирил и Методий пред нея.
Заслужава да се отбележи
"Дървото на азбуките на
основата на кирилицата", в
което съществен клон се
пада на българската азбу-
ка. Експозицията разпола-
га с 18 тематични къта за
интерактивно образование
по пътя на информалното
учене като неинституциона-
лизирано, неорганизирано
и несистематизирано
натрупване на компетент-
ности в живота на човека.

Присъствието на Бълга-
рия в руската столица не
свършва дотук. Трябва да
прибавим Центъра на
промишлеността на Репуб-

От ср. 10

лика България (ЦПРБ) -
структура на Министерст-
вото на икономиката,
църквата "Успение на пр.
Богородица" в Гончарах -
паметник на културата от
1654 г., и Представителство
на Българската православ-
на църква, паметника на
Георги Димитров. Българи
пристигат на екскурзия в
Москва специално около 9
май, за да участват в
шествието на "Безсмъртния
полк". Не трябва да про-
пускаме постоянните
гостувания на български
политици и бизнесмени, на
писатели, поети и худож-
ници, на филмови и
театрални дейци, на певци
и музиканти в най-елитни-
те зали с жадната за
култура и изкуство московс-
ка публика.

Таня ЖЕЛЯЗКОВА-

ТЕЯ - член на СБЖ
Снимки - Авторът
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Александър Стамболийски е политикът и държавникът, който спасява страната ни от унижението да бъде без войска,
като създаде Трудовата повинност - мирна армия за въздигане на родината ни след Първата световна война

Петър ХАДЖИЕВ
През лятото на 1915 г. прави-

телството на Васил Радославов
вече е направило своя избор Бъл-
гария да влезе в Първата светов-
на война на страната на Централ-
ните сили. На 2 септември същата
година Александър Стамболийски
заявява пред монарха Фердинанд,
че българският народ ще му по-
търси отговорност за поредната
национална катастрофа, в която
въвлича държавата ни. За тази
своя дързост, "каквато царят не
бил виждал в живота си", както
пише в дневника си тогавашният
министър П. Пешев, земеделският
водач е осъден от военнополеви
съд на доживотен тъмничен зат-
вор. Тъжното пророчество на Стам-
болийски обаче се сбъдва. Четири
години по-късно, вече като ми-
нистър-председател на победена-
та във войната България, той сла-
га подписа си под унизителния
Ньойски договор. Кореспондентът
на "Таймс" за Балканите Джеймс
Баучер в дъждовния ден на 27
ноември 1919 г. пише от Париж:
"В избора на Ньойската община
имаше нещо символично. От кра-
сива фреска на стената Клемен-
тина, майката на бившия цар Фер-
динанд, наблюдаваше като ням
свидетел историческата оценка.
"Бабата на Европа" е изобразена
като малко момиче, носещо букет
рози. Тя стои до баща си Луи
Филип и своята майка. Фреската
напомня за резиденцията на Луи
Филип в 1827 г. в замъка Ньой,
останките от който все още могат
да се видят наблизо. Ако Клемен-
тина беше жива в 1915 г., няма
съмнение, че мъдрите й съвети
щяха да спасят Фердинанд от най-
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делегация за Парижката мирна кон-
ференция. Вече на старини, през
1960 г., той пише бележки и спо-
мени, в които разказва как се
стига до Втората национална ка-
тастрофа, платена с кръвта на сто-
тици хиляди свидни български жер-
тви по фронтовете на войната. "Ко-
гато се говори за Първата светов-
на война и за Ньойския мирен
договор и се търсят причините и
отговорностите за народната ка-
тастрофа, мнозина се мъчат да ги
обяснят с пробива на Добро поле
- пише Константин Муравиев. - Те
забравят, че Ньойският договор е
въобще раят на една погрешна
политика, в която българският на-
род има нещастието да бъде във-

ко свързана с тази от 1913 г.
Политиката, водена от Фердинанд
и в трите войни, беше една поре-
дица от грешки и престъпления,
които ни доведоха фатално до под-
писването на унизителни и смаз-
ващи ни мирни договори… Най-
големият му недостатък беше, че
никога не правеше ясна и вярна
преценка на положението, а в пред-
вижданията си беше късоглед и
затова всяка негова политическа
проява завършваше с несполука
или катастрофа. Само в едно Фер-
динанд беше твърд и постоянен -
във верността си към немската
кауза, заради която можеше да
жертвува и интересите на народа,
над който царуваше. Това, изглеж-

да беше негов фамилен порок."
Във в. "Земеделско знаме "Алек-

сандър Стамболийски също ще по-
сочи виновниците за сполетялата
ни национална трагедия: "Никога
не съм работил за разстройството
на фронта. За разстройството на
последния работиха продължител-
ността на войната, убеждението,
че победата никога няма да бъде
изтръгната, Главното командуване
със своите дивотии, правителство-
то със своята разбойническа вът-
решна политика и с безсилието си
във външната. Демократическото
правителство окончателно уби духа
на войската, когато последната раз-
бра, че то върви по главоломния

път на Фердинанд, Радославов и
Жеков."

В бележките си Муравиев на-
мира място и за паметния ден на
30 септември 1918 г., който беле-
жи края на Първата световна вой-
на за България: "В 12 ч. тръбите
свириха прекратяване на огъня и
възвестиха на бойците края на
войната, края на една война, за-
мислена и водена престъпно и глу-
паво и завършена с нова страшна
национална катастрофа, дело на
един фатален цар и на тъпи и
безволни правителства. За честни-
те и здравомислещи хора това не
беше някаква изненада, а един
логичен край".

На 30 септември 1919 г. Алек-

сандър Стамболийски изнася реч
пред земеделската парламентарна
група след завръщането на българ-
ската делегация от мирната кон-
ференция в Париж. "Носим смърт-
ник. Така отговорих на ония, които
ме запитваха, щом слязох от трена
при софийската гара, какво носим
от Париж. И наистина на нас се
предаде от конференцията в Па-
риж един същински смъртник, кой-
то постави целия български народ в
траур - гневно ще заяви Стамобо-
лийски. -  Проектодоговорът за мир
е един от най-ужасните. Ние знаех-
ме и очаквахме, че ще бъдем съ-
дени и че над нас, българите, ще
се издаде присъда, но ние никога

не допускахме, че тая присъда ще
бъде толкоз несправедлива и жес-
тока. Ние вярвахме, че ако прогла-
сените от Уилсона принципи бидо-
ха отчасти зачетени при сключва-
нето мира с Германия и Австрия,
тия принципи за малката и изнаси-
лена България, която никой не ще
отрече, че винаги се е борила за
обединението на своето племе, щяха
да бъдат приложени в по-голямата
си част. А какво виждаме в дейст-
вителност? Тъкмо обратното: Бъл-
гария досега е едничката страна,
спрямо която са приложени не
принципите на Уилсона, а принци-
пите на варварството; България е
едничката страна, на която не са-
мо че не се зачете народността,
но се къса и от нейното живо тяло.
От нас светът, модерен и християн-
ски, отнема наши братя по кръв,
език и манталитет, които 40 годи-
ни вече има как дишат заедно с
нас въздуха на самостойния поли-
тически живот!

Аз няма да говоря за всички
ония финансови, икономически и
юридически клаузи на договора,
които го правят още по-тягостен
за окастрена, разнебитена, разо-
чарована и озлочестена България…Аз
ви посочвам само териториалната
неправда в тоя договор. От Бълга-
рия късат част от Царибродско,
част от Босилеградско, част от
Струмишко, цяла Македония, цяла
Южна Тракия и цяла Добруджа. Нас
ни повръщат в по-лошо положение
от това, в което сме били преди
40 години. И превръщат ни, след
като прахосахме всичките си бо-
гатства за националното си обеди-
нение, след като проляхме кръвта
на 500 000 души от най-жизне-
способните си хора и след като
преживяхме един момент на пълна
вяра, че културното човечество,
като проглася чрез устата на та-
къв велик сановник, какъвто е
председателят на Американските съ-
единени щати, толкоз светли и
хуманни принципи, че това култур-
но човечество действително ще е
израснало до положението да мо-
же да разбере върховните вопли и
тежнения на един малък и герои-
чен народ, да му прости за всички
волни и неволни прегрешения и с
готовност да го удовлетвори, като
с това заздрави завинаги мира на
Балканите.

Не би! Културното човечество
си остана пак със старото мизерно
покривало, под което бушува с
адски огън животинското и вар-
варското, както би казал Карлено.

Дали тая присъда над нас ще
се смекчи - аз не мога да дам
положителен отговор."

"Отхвърлянето на договора зна-
чеше продължаване на войната,
окупация на България от войските
на нашите съседи и неизвестност,
пълна със заплахи", отбелязва в
бележките си Константин Мурави-
ев безизходното положение, в кое-
то е поставена страната ни. Огром-
на част от народа е покрусена,
протести заливат страната, но в
същото това време  политиците са
все така завладени от "партизанс-
ки страсти, които надделяха над
здравия разум", а боричканията за
власт не секват дори пред голяма-
та национална трагедия.

лечен в първата четвъртина на
века.

Като първопричина за тази аван-
тюристично-военна политика, коя-
то струва на народа ни толкова
кръв и жертви, трябва без колеба-
ние да се посочи изменението на
чл. 17 от Конституцията в V-то
Велико народно събрание през 1911
г. Това изменение даде възможност
на овластилия се вече Фердинанд
да води тайна външна политика, да
сключва злополучни договори и да
води войни, предварително обре-
чени на провал. Ньойският мирен
договор е именно плод на тази
политика.

Катастрофата от 1918 г. е пря-

гибелната стъпка в неговата кари-
ера". Тези думи на безпристраст-
ния журналист за Фердинанд ясно
говорят кой е истинския виновник
за погрома, сполетял страната ни
след края на войната.

Очевидец на онези мрачни и
трагични събития е и видният бъл-
гарски политически деец Констан-
тин Муравиев - министър в някол-
ко кабинета, народен представи-
тел, премиер-министър на България
от 2 септември до 8 септември
1944 г., един от ръководителите на
"БЗНС-Врабча 1" и близък сътруд-
ник на Александър Стамболийски.
През 1919 г. той е включен като
секретар в състава на българската

Членовете на българската делегация за мирната конференция

Александър
Стамболийски (вляво)

на преговорите
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В Парижката мирна конферен-
ция участие вземат делегати от 27
държави. Но най-важите и съдбо-
вни решения са дело само на
четирима - френския премиер Жорж
Клемансо , британския Лойд
Джордж, италианския Виторио Ор-
ландо и президента на САЩ Удро
Уилсън. България се надява най-
вече на американската подкрепа,
защото страната ни не е  воювала
по фронтовете с  армията на Ва-
шингтон. Но когато започва да се
разглежда как да бъда наказана
България, Уилсън не е в Париж. А
другите победители от Съглашени-
ето са твърде злопаметни - те не
могат да простят на българите во-
енния съюз с Германия. "Присъдата
над България ще бъде една от най-
тежките. Не бива да забравяме, че
срещу нас са се изправили алчни
и самозабравили се хора. Ако се
върнем със старите си граници
отпреди войната, би трябвало да
се смята, че сме спечелили...", пи-
ше в един момент с оптимистичен
тон Александър Стамболийски. Но
място за оптимизъм няма, защото
присъдата на победителите за стра-
ната ни е повече от жестока, за-

щото тя откъсва живи части от
Майка България. След месец и по-
ловина изолация в Париж - на 19
септември, българските представи-
тели са повикани от Съвета на
четиримата, за да получат проекта
за мир. Дават им само 25 дни за
изготвяне на възражения, на които
конференцията не обръща никакво
внимание.

България подписва мирния до-
говор в кметството на парижкото
предградие Ньой сюр Сен. Тягост-
ната церемония продължава 25 ми-
нути. Вече век битува приказката
как, след като слага подписа си,
Александър Стамболийски счупва
демонстративно писалката или пе-
родръжката в знак на протест сре-
щу диктата. Муравиев обаче сви-
детелства за друго: "На 27 ноемв-
ри 1919 г., четвъртък, в 10,30
преди обед председателят на де-
легацията Стамболийски, придру-
жен от малка група и от френските
офицери за свръзка, се отправи
за кметството на Ньой... Бе въве-
ден в големия салон на кметство-
то, гдето бяха събрани пълномощ-
ните делегати на съюзните държа-
ви... Клемансо каза няколко думи
и покани Стамболийски да подпи-
ше договора за мир. Стамболийски
се приближи с твърди стъпки, под-
писа и веднага се оттегли назад.
Направи впечатление, че след под-
писването той захвърли доста де-
монстративно перодръжката наст-
рана... Накрая един от секретарите
на конференцията предложи на
Стамболийски, ако желае, да взе-

ме перодръжката за спомен. "Не
ми трябва - отговорил той, - хубав
спомен!"

И родната ни преса от онова
време подробно описва церемони-
ята: "Днес в 10 часа и 45 минути
сутринта се подписа в празничната
зала на Ньойското кметство дого-
ворът за мир между България и
съюзените и сдружени сили. Мно-
гобройна публика пред кметството
поздрави съюзническите делегати
при пристигането им. Две пехотни
роти и един взвод кавалерия обра-
зуваха шпалир до входа на залата
и отдаваха почести. Делегатите за-
еха последователно местата, запа-
зени за тях в залата.

На церемонията присъстваха ос-
вен това представители на фран-
цузкия и чуждия печат, на българс-
ката Дирекция на печата, някои
видни лица.

Председателят на конференци-
ята г-н Клемансо пристигна малко
време преди влизането на предсе-
дателя на българската делегация
г-н Стамболийски, който се прид-
ружаваше от пълномощния минис-
тър г-н Станчов и от секретаря г-н
Помянов.

След като произнесе няколко
думи, г-н Клемансо покани българ-
ския министър-председател да под-
пише договора.

Г-н Стамболийски, приближавай-
ки се с твърди стъпки до масата,
на която бе поставен договорът,
сложи подписа си върху него, как-
то и върху протокола за изпълне-
ние на договора, протокола за под-
писването и конвенцията между
България и Гърция за свободната
емиграция на малцинствата.

След това делегатите на съюз-
ните и сдружени сили подписаха
по азбучен ред. Церемонията про-
дължи 25 минути, след което г-н
Клемансо вдигна заседанието. Ко-
гато излизаше председателят на
българската делегация, войските му
отдадоха военни почести."

Американският журналист Джейм
Баучер също отбелязва за в. "Таймс"
подписването на договора: "Бъл-
гарският министър-председател е
голям и едър човек, с решителен
вид. Той веднага отиде до масата и
съвсем делово подписа договора."
Така че  митът за счупената пи-
салка от Александър Стамболийски
по всяка вероятност е роден от
народа, който не иска да приеме
унижението, на което страната ни
бе подложена като победена във
войната. А в онези времена в лице-
то на земеделския водач вижда
единствения човек, който все пак
е намерил сили по някакъв начин
да покаже несъгласието си от неп-
равдите на договора. А той за стра-
ната ни е повече от убийствен.

Ньойският диктат налага на Бъл-
гария в  срок от 37 години да
изплати репарации в размер на
над 2,25 милиона златни френски
франка. Според разчети от пос-
ледната предвоенна година това
са 22% от цялото национално бо-
гатство, а вноските по годишните
плащания съставляват 55% от це-
лия държавен бюджет. Съседите
ни - Сръбско-хърватско-словенс-
кото кралство, Румъния и Гърция
като съюзници на съглашенските
сили и победителки получават спо-
ред договора 125 бика, 13 500
млечни крави, 12 500 коня, 2500
мулета, 9200 вола и 33 000 овце,
както и 250 000 тона каменни
въглища.

Териториалните загуби са още

по-големи. България се включва в
Първата световна война с надежда
да си възвърне отнетите й изконни
и населени с българи територии
през Междусъюзническата, но губи
нови земи - общо 11 000 квадрат-
ни километра. При това е най-
жестоко наказана от всички побе-
дени, отбелязват хронистите: "Гер-
мания и Австрия изгубиха само те-
ритории, които бяха завладели, а
България изгуби територии, които от
векове принадлежат на народа й."
България остава без Западна Тра-
кия, която първоначално се предос-
тавя под управлението на самите
западни съглашенски сили. През
1920 г. тя обаче преминава в гра-
ниците на Гърция. Изконната бъл-
гарска земя Южна Добруджа е вклю-
чена в територията на Румъния. По
силата на договора сме принудени
да отстъпим Струмишка околия и
Западните покрайнини - Цариборд-

ска и Боселаградска околии на Сър-
бо-хърватско-словенското кралство.
Така в първите три години след
Ньой, България се превръща в огро-
мен бежански лагер, като убежище
в родината търсят над 100 000
българи от отнетите земи.

Според четвъртата част от до-
говора на страната ни се забраня-
ва да има военни кораби и подвод-
ници, военна авиация, укрепления
и т. н. Чл. 66 е категоричен: "Об-
щото число на военнослужещите в
българската армия не трябва да
надминава 20 000 души, включи-
телно офицерите и чиновниците от
допълващите части". Победителите
великодушно ни позволяват да има-

ме и 10 000 души жандармерия и
3000 души погранична стража. Пре-
махва се и наборната система за
попълване на армията и се устано-
вява доброволческа, което още по-
вече утежнява  държавните разхо-
ди.

"Победителите казаха своята
жестока и безсърдечна дума. Бъл-
гария бе заведена на Голгота. Бъл-
гарският народ се разпокъсваше
окончателно, българската държава
се смазваше в стопанско и фи-
нансово отношение. Отмъщението
тържествуваше, правдата бе заду-
шена", ще напише проф. Георги П.
Генов в сп. "Отец Паисий" през
ноември 1941 г. В съдбовните ме-
сеци на 1919 г. той е включен
като експерт в българската деле-
гация на конференцията.

Три месеца преди подписването
на договора като член на делега-
цията по преговорите Александър

Стамболийски е запознат с бъде-
щето, което очаква армията ни.
Тогава той измисля гениален план
да надхитри победителите, с който
спасява страната ни от унижение-
то да бъде без войска. На 6 сеп-
тември 1919 г. в Париж той споде-
ля на Константин  Муравиев: "Дой-
де ми наум една  идея и върху нея
мислих досега. Пак по въпроса за
войската и казармата. Няма да
имаме засега войска такава, как-
вато беше - то се знае. Но кой
може да ни забрани, вместо да
свикваме набори за военно обуче-
ние - да ги събираме за трудово
обучение, за труд. В такъв случай
ще имаме трудова повинност вмес-

то военна повинност. Аз и по-рано
съм мислил как би могло народът
да се организира така, че да може
да вложи труда си за своя непос-
редствена полза. Това ще запълни
още по-добре възпитанието на мла-
дежта и ще допринесе грамадна
полза на народа. Същевременно
всички, които бъдат принудени да
напуснат войската по силата на
Договора за мир, ще могат да бъ-
дат настанени в Трудовата повин-
ност, която вероятно ще има орга-
низация, подобна на войската, са-
мо че вместо пушки - инструменти,
и вместо оръдия - машини. Иначе
всички тези хора - още трудоспо-
собни и останали без работа - ще
бъдат размирен елемент." Стамбо-
лийски набързо скицира всички
главни положения, които после лег-
наха като основа на новия закон
за трудовата повинност. Така един
член от проектирания мирен дого-

вор стана причина да се създаде
един народополезен закон, добил
впоследствие толкова широка и
блестяща известност във всички
страни."

Непознаването на историята ни
доведе дотам, че някои политици в
днешно време упорито продължа-
ват да говорят и да развиват теза-
та си, че сме нямали нужда от
армия. Забравят обаче много ва-
жен момент - Ньойският договор,
който на практика ни лиши от
суверенитет, е черна страница, с
която не можем да се гордеем. И
тя трябва да се препрочита от
днешните ни политици, ако искаме
утре да я има България.

Сградата на Ньойското кметство, където е подписан диктатът срещу България
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- Господин Станкулов, как си
обяснявате големия устрем и голя-
мата победа на младата българска
армия, създадена веднага след ос-
вобождението от турско робство,
над доста по-опитната тогава сръб-
ска армия?

- Първо искам да кажа това, че
месец ноември буди най-различни
чувства в нас, българите. Първо,
месец ноември е месецът на войнс-
ката слава на Българската армия,
на българския войник, и същевре-
менно месец ноември е и месецът
на позора за българските полити-
ци, визирам Ньойския мирен дого-
вор. За това как и защо младата
българска войска победи добре под-
готвената сръбска, мога само да си
го обясня с думите на патриарха
на българската литература. И нека
да прочета неговите стихчета: "Бъл-
гарийо, за тебе те умряха, една бе
ти достойна зарад тях. И Те за теб
достойни, майко, бяха". Трябва да
отбележим това, че както Съедине-
нието на 6 септември, така и побе-
дата в Сръбско-българската война,
са чисто българско дело - на мла-
дите български родолюбци, на мла-
дите строители на съвременна Бъл-
гария в онези години. И ако се вър-
нем 134 години назад, ще видим,
ще разберем, но това вече не се
помни, не се дава гласност, че Съ-
единението на България предизвик-
ва доста негативни настроения в
нашите съседи, най-близките ни съ-
седи - Гърция, Сърбия, Румъния.
Предизвиква противоречиви отно-
шения и на великите сили. И с под-
крепата на Австро-Унгария, на 2
ноември 1885 година Сърбия на-
пада България в две направления
- едното е към София, другото е
към Видин. Но в резултат на голя-
мата мобилизация на всичко бъл-
гарско, на младо и старо, ние на-
насяме един съкрушителен удар на
сръбската армия, за да кажем, че
към 15 ноември новосъздадената
българска армия за първи път ус-
пява да открие своя път към стара-
та българска столица Ниш. Тоест
на 15 ноември сърбите са принуде-
ни да искат примирие. Под въз-
действието пак отново на великите
сили, най-вече на Австро-Унгария,
България се съгласява на това при-
мирие. Но тези дати са в един стар
стил. Именно и заради тези побе-
ди, заради победите и разбиването
на сръбската армия, особено в слив-
нишката позиция от 5 до 7 ноемв-
ри, дава повод и този ден да бъде
празник на Сухопътните войски на
Република България, съвременна-
та Българска армия. Мога още да
отбележа, че тази Сръбско-българ-
ска война, нашата победа се явява
и първото бойно кръщение на но-
восъздадените български полкове.
Те току що са създадени, но ето, че
те влизат в битка за защита на Оте-
чеството. Това се нарича още вой-
ната на капитаните, победата на
капитаните. Но за мен не е толко-
ва важно това. По-важното е, че
това е победа на българския дух и
за първи път светът узнава за мощ-
ното българско "Ура", за мощното
българско "На нож" и военния
марш "Шуми Марица", който по-
късно става и химн на българска-

В тази война млади български капитани победиха опитни генерали
захте, неговите стихотворения
"Новото гробище на Сливница",
"Покойници". Въобще тогава в те-
зи години, тежките години за бъл-
гарското отечества, за Българска-
та армия се раждат и най-велики-
те творби и на писатели, и на ху-
дожници, и на поети, и на музи-
канти. Така че имаме, това дава и
вътрешен импулс от всичко, което
може да сътвори българският дух.
Така че на много места имаме из-
градени паметници, на много мес-
та те се поддържат, на много мес-
та вече и забравяме за тези па-
метници в чест на загиналите бъл-
гарски воини във войните за ос-
вобождението и независимостта на
нашето отечество.

- Така е, да. Вие като видинча-
нин тук е моментът да отбележим
и боевете при Видин. Там начело е
един от капитаните, който присъс-
тва на паметника.

- Да, капитан Атанас Узунов,
сподвижникът на Васил Левски.
Капитан Атанас Узунов, който не

та държава до 1945 година. Европа
и светът виждат разветите бойни
знамена на българските полкове, ко-
ито в този момент, в най-важния
момент са изоставени от Русия, ко-
ято наистина създава организаци-

онно Българската армия. Но бла-
годарение на това, че ние извър-
шихме Съединението на Княжест-
во България и Източна Румелия,
руските инструктори се изтеглят от
българската държава. Така че това
е повод и за гордост, повод и за
равносметка, че това, което ние сме
направили сами, е достойно за все-
ки един от нас. И че трябва да зна-
ем и да помним техните завети, че
най-милото на този свят е преди
всичко нашето Отечество Републи-
ка България.

- Тъй като вие споменахте на-
родния поет Иван Вазов, който от-
деля огромно внимание в творчест-
вото си на Сръбско-българската вой-
на, Вазов описва много от събити-
ята, които са се случвали на фрон-
та, тъй като по онова време той
пътува до Пирот, който тогава е
български град. Знаем, че в чест и
в памет на българските капитани
по-късно е издигнат един паметник
на петимата капитани, във воен-
ното поделение в Сливница.

- Да, точно така. Но сега знае-
те поделението от град Сливница
вече не съществува, вече забравя-
ме и за тези паметници, изграде-
ните паметници. Но ние можем да
говорим много патетично за тази
война, кратка война, но с значи-
ма победа. Но трябва да споменем
именно патриарха, както вие ка-

предава Видинската крепост, който
не се подлъгва на обещанията на
сръбските войски, така че Видинс-
ката крепост също е един опорен
пункт, по-точно може да се каже,
че Видинският полк тръгва именно
към Сливница, а опълчението, доб-
роволците защитават Видинската
крепост. Сега искам нещо да спо-
деля и в национален ефир, въпре-
ки че аз съм малко патриотично
настроен, доста съм настроен и па-
тетично. Че има едно срамно пет-
но в историята на Трети пехотен
видински полк в тези години. Това
единственият полк, който не минал
през триумфалната арка в чест на
победата над Сърбия.

- Защо?
- След края на войната в София

посрещат българските полкове чрез
изградена триумфална арка. Лошо-
то е тогава, че този Трети пехотен
видински полк не е допуснат да ми-
не през триумфалната рака по една
проста причина. Когато руските ин-
структори напускат Българската ар-
мия със създадените полкове, тога-
ва командирите на дружини във Ви-
динския полк, тръгвайки пеша от
Видин та чак до Благоевград, за да
заемат своите позиции, по време на
пътя тогава се скарват кой да ко-
мандва полка. И именно затова княз
Батенберг е принуден да назначи
своя адютант капитан Маринов за
командир на полка и този коман-
дир е единственият командир, ка-
питан, който загива в Сръбско-бъл-
гарската война. Така че съжалявам,
че го споменавам.

- Това е част от историята.
- Наред с възторга трябва да ка-

жем, че понякога и ние самите пра-
вим някои неща, които вредят на
българското.

- Капитан Узунов по-късно, зна-
ем, той участва в детронацията на
княз Батенберг и по-късно той е
разстрелян в Русе.

Между другото може би тук не е
днес моментът, но повечето от ка-
питаните, чиито бюстове са на въп-
росния паметник, за който говорих-
ме, съдбата им е толкова подобна.

-  Голяма част от тях стават и
генерали. Бендерев по-късно ще ви-
дим по време на Октомврийската ре-
волюция в Русия. Така че съдбата им
е най-различна. По-късно, знаем по
времето на управлението на Стамбо-
лов, те се разделят на русофоби и
русофили. Но така или иначе голяма
част от тези капитани стават много
добри пълководци, много добри ми-

нистри на войната. Но това е съдба-
та човешка, това е развитието на чо-
века. Така че нямаме някакво осно-
вателно право да ги съдим.

- Да, те ще си останат за нас
героите от Сръбско-българската вой-
на, героите капитани.

- Тези 40 капитани, са завър-
шили, идват, поемат Българската
армия, голяма част от тях им зна-
ем имената. Не е редно сега да поч-
нем един по един да ги спомена-
вам, но става дума, че това е вой-
ната на капитаните, войната, в ко-
ято капитаните победиха сръбски-
те генерали.

Интервюто е
на радио "Фокус"

Пламен Станкулов, историк
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Разпространението на
идеите за социална
справедливост протича
под благотворното влия-
ние на решенията на
Бузлуджанския учредите-
лен конгрес на БСДП,
проведен  през август
1891 г., и просветителска-
та дейност на Димитър
Благоев, който и в роля-
та си на  учител в Шумен
и Видин  в края на 19.
век се смята за пръв
организатор на социалде-
мократическото движение
у нас.

В това движение
учителите от Драганово,
Горнооряховско, се
включват още преди 123
години. Идеите на соци-
алдемокрацията проник-
ват в селото през 1896
година, когато новоназ-
наченият млад учител от
Габрово Никола Михов
(по-късно виден библиог-
раф и академик) заедно с
други учители от триклас-
ното училище - Марин
Пенков (баща на поета и
писателя Владимир
Русалиев), Христо Иван-

Те са сред първите социалисти,
възприели идеите на Маркс и
присъединили се към партията
на Благоев

чев, Христо Калицов,
Иван Гацов и др., образу-
ват през лятото  в окол-
ностите на селото соци-
алдемократическа група.
Тя е поздравена от секре-
таря на РСДП в София
Георги Бакалов с писмо
№ 5 от 2 октомври 1896
г., съдържащо високо
емоционално удовлетворе-
ние и пожелание за
пълен успех в общата
революционна борба.

Членовете на групата
организират вечерно
училище, театрална
трупа, хор, пишат рефе-
рати и четат пред селяни-
те вестниците "Работник"

и "Социалист". Допирът с
партийния печат вълнува
селяните, които вечерно
време, събрани в бай-
Цанковата кръчма, роп-
таят против царщина,
против стражари, адвока-
ти, съдии и лихвари. "Да
ви кажа ли вам - повежда
разговор бай Иван,
четиридесетгодишен
селянин, - моят даскал (у
него живее младият
учител Михов) днеска ми
чете от вестника как дядо
Кольо, като заел от един
лихварин 600 гроша,
повърнал му ги 1200
гроша, а лихваринът му
поискал 1400 гроша... и

ще ги вземе щеш-нещеш
- добави бай Атанас. -
Вярвайте, като четеше
даскалът, идеше ми да го
удуша този лихварин!"

Групата получава
нотите и текста на между-
народния работнически
химн "Интернационалът"
от Франция и тук за пръв
път го изпълнява в
България. Сега в селото
се издига величествен
паметник, включен в
списъка на културните
паметници в страната.
През 1980 г. секретарят
на Съюза на българските
журналисти Благомир
Сираков доведе в Драга-

ново софийския журна-
лист на "Московские
известия" Вячеслав
Лукашин, за да чуе от
извора за това събитие.
След около месец в рус-
кия вестник се появи
заглавието "Единствен
паметник на песен в
света", но за съжаление,
днешните грабители
изтръгнаха от него
бронзовите куплети и
предадоха за дребни
стотинки на новоизпече-
ните "капиталисти".
Социалдемократическата
група организира околий-
ско дружество на учители-
те, на което председател
става Никола Михов,
чийто брат Михаил
Михов, съратник на
Димитър Благоев и
Георги Кирков, в писмо
от град Лил - Франция,
пише на годеницата си
Ана Киселкова: "...Що
чини това хлапе, аз не
знам - знам това, че като
му изпратих нотите на
"Интернационала" - той
ми писа, че това било
една великолепна мело-
дия, вълните на която
вечерно време се разли-
вали и разнасяли по
драгановските баири, т. е.
Кольо вечер я пеел заед-
но с другарите, когато
излизали на разходка".  А
това са събранията на
учителите от околията.

Днес остават идеалите
за социална справедли-
вост и нови отношения
между капитала и труда,
които изискват премахва-
не на наемничеството
като остатък от робството
и договаряне с капитала
на съвместна дейност,
която реформира наемни-
те отношения и води до
пълно възстановяване
суверенитета на труда
чрез социално и фискал-
но законодателство,
ориентирано към прераз-
пределение на национал-
ните доходи в полза на
най-ощетените.

След като някои теоре-
тици нарекоха социализ-
ма една "измама",  те
защитиха капитализма,
характеризирайки го като
цивилизационен  връх в
историята. Но като се
има предвид, че този
връх облагодетелства
богатите по пътя на
присвояване на чуждо
богатство и големия
процент от печалбата,
произведена от наемни-
ците, проектът за бъдещо
социалистическо изграж-
дане на човешкото общес-
тво без неговите сегашни
неолиберални  извраще-
ния, разбира се, стои на
дневен ред.

Паметник на интернационала в село Драганово

В началото на 40-те години на миналия век в
центъра на Драганово по време на коледните и велик-
денските ваканции повече от 100 гимназисти и гимна-
зистки, облечени в красиви ученически униформи, с
шапки и барети на главата, носещи монограмите на
училищата в Горна Оряховица, В. Търново, Варна и
другаде, се разхождаха вечерно време пред общината и
читалището в четворно разминаващи се колони. Между
тях се открояваха със своята вежливост и приветли-
вост двама 14-годишни съученици от Великотърновска-
та гимназия "Св. св. Кирил и Методий" - Владимир
Ениманев и Христо Тихчев, които произлизат от две
селски индустриални семейства.

Бащата на Владимир-Иван Парушев Ениманев,
роден в 1898 г., завършва Априловската гимназия в
Габрово с добре овладян немски език и практически
умения за монтаж на външни елинсталации на къщи.
През 1930 г. заедно с Мирчо Аврамов Тошков и Георги
Ганчев Бояджиев основават в Драганово събирателно
дружество "Гирдап", което по-късно закупува вършачка
и построява валцова мелница на същото име (за
разлика от воденицата до река Янтра край селото,
известна като Щирковата воденица), към които бързо
се ориентират стотици драгановчани и селяни от
съседни села за облекчаване на техния непосилен труд
по овършаването и смилането на пшеничното зърно.

Бащата на Христо - Гено Тихчев, също притежава
по това време вършачка, но и маслобойна, където
драгановчани срещу произведения от тях слънчоглед
откарват вкъщи олио, заменило свинската мас в селс-
ката кухня. Никола, брат на Гено, е начален учител,
при  когото Христо и Владимир завършват четвърто
отделение през 1938 г., а прогимназия при добри
учители през 1941 г. Те си спомнят как чичо Иван,
бащата на Владимир, им предоставя още в трето
отделение радиоапарат, чиито новини и музика улавят
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с помощта на слушалки. Това събитие ще окаже по-
късно решаващо влияние на Христо при избор на
професия.

Подтикнати финансово от своите бащи, двамата
приятели завършват средно образование в Горна
Оряховица (Владимир), във Варна (Христо с отличие),
където бащите  им вече са вложили пари и купили
жилища. И двамата кандидатстват във висши учебни
заведения, като се нареждат след  кандидатстудентските
изпити на едни от първите места в списъците за
приети студенти.

Владимир завършва Юридическия факултет на
Софийския държавен университет през 1951 г. и
работи в Горнооряховския съд като юрисконсулт на
РКС и МТС (до 1960), районен съдия (до 1970) и
зам.-председател на съда до 1996 г. До пенсионирането
си  работи в своя адвокатска кантора. Христо завърш-
ва ВМЕИ по специалността "Електроинженерство -
слаби токове" и работи в Института по специална
електроника като ръководител на направление "Ради-
опредаватели". Постъпва като старши инженер в
новоизграждащия се телевизионен център в София,
където активно участва в монтажа и пускането му в
експлоатация.

От 1960 г. е преподавател във ВМЕИ-София  по
дисциплината "Радиопредавателни устройства", отна-
чало като асистент, а след това като доцент и профе-
сор. Защитава докторска дисертация в Москва. От
1995 г. е гост-професор в катедрата "Съобщителна
техника" към Техническия университет във Варна.

Вече минали в отвъдното, двамата приятели от
детството, на които съдбата е била благоприятна за тях,
въпреки че семействата им са били засегнати някога от
мероприятията на тоталитарната власт,  остават в
паметта ни като съзидатели и пазители на правото и
научния прогрес в социалистическа България.
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Авторът на „Строителите на съвременна България“
лично е въведен от Гоце Делчев  в тайнството
на революционната организация чрез клетва

Известният литератор
Петър Пондев чул
някога професор

Александър Балабанов да
казва: "Симеон Радев беше
надарен да бъде най-големи-
ят литературен критик, но
той стана салонен чиновник
в дипломацията на сиро-
машка България…" Може ли
да има по-голяма несправед-
ливост и по-голямо нераз-
биране на онова, което пред-
ставлява цялостното дело на
Симеон Радев в полза на
България? Подобни оценки
не са чужди и на други бъл-
гарски интелектуалци от оно-
ва време. Например и про-
фесор Михаил Арнаудов е
изказвал съждения, близки
до тези на своя колега Алек-
сандър Балабанов. И в тях
има и ирония, и необосно-
вано високомерие или по-
скоро те са проява на смът-
ното чувство на съперничес-
тво към човек, който не се
побира в представите на ко-
ято и да е духовна гилдия
от онова време. И все пак
съмнявам се да е толкова те-
сен прозорецът на професор-
ската кариера, че през него
да не може да се види онази
многостранност и многооб-
хватност на делото, което
сътвори през живота си то-
зи човек, съчетаващ в дей-
ността си почти несъвмес-
тими качества. Вероятно тук
се намесват други фактори.

Да си интелектуалец и ре-
волюционер, не е изключе-
но, дори има и логика в та-
зи симбиоза, но да бъдеш
революционер и дипломат е
изпитание за мисълта не са-
мо на обикновения човек.
Тук откриваме някаква сле-
да, което отвежда към годи-
ните на детството на Симе-
он Радев, към атмосферата,
в която е закърмена негова-
та духовна чувствителност, и
по-нататък в условията, ко-
ито са изграждали предста-
вите му за света, за човеш-
ките добродетели, за връзка-
та между човек и родина, за
връзката между сънародни-
ците, страдащи под гнета на
чужди поробители, но и из-
ключително важният момент
в живота на Симеон Радев -
школовката в лицея Галата-
сарай. Тук са всички пред-
поставки за отличното раз-
витие на вродените му дар-
би - възприемчивостта му
към чуждите езици, жаждата
му за култура и нагласата
да долавя и най-незначител-
ните трепети на народното
страдание и особено същес-
твеното за него - наличност-
та на способност той да съ-
измерва народните премеж-
дия с процесите - обществе-
ни, политически, религиоз-
ни, които текат в тогаваш-
на Европа и в света. Има
някаква тайнствена връзка
между патриархално-въз-
рожденската атмосфера на
ранното му детство, атмос-
ферата в Ресен, а и в цяла
Македония непосредствено
след извоюването на църков-
ната ни независимост и она-
зи широка културна основа,
върху която се изгражда по-
късно неговата духовност.
Това е може би ключът и към
неговия възглед за сложност-
та и противоречивостта на

живота, където догматиката
и доктринерството само стес-
няват възможностите за на-
миране на правилните ре-
шения.

Когато отива в Русия през
1903 г., за да следи хода на
случващото се там, нарече-
но по-късно от съветските
историографи Първа руска
революция, той има зад гър-
ба си сериозен обществен
опит. 10 години преди това
лично от Гоце Делчев е въ-
веден в тайнството на рево-
люционната организация
чрез клетва. Минал е през
студентството в Швейцария,
запознанството му с Плеха-

нов, издаването на двата
вестника в Женева и Париж
на френски език, които ос-
ведомяват европейската об-
щественост за тежкото поло-
жение на българите в Ма-
кедония и целите на рево-
люционната борба. В Моск-
ва и Санкт Петербург той
идва не като обикновен ре-
портер, а със съзнанието, че
трябва да прибави нова тух-
ла в сградата на своя об-
ществен опит. Пребиваване-
то му тук се оказва от изк-
лючителна важност, нещо
което и до днес е празно по-
ле в неговата биография.
Наблюденията му върху съ-
битията в Русия през 1905-
1906 г. сякаш са върхът на
натрупванията в него като
духовност, познание и опит,
за да го видим през следва-
щите години като човека,
който е необходим и на бъл-
гарската култура, и на бор-
бата в Македония, и на дип-
ломацията. От изявите му в
списание "Художник" като
блестящ литературен критик,
през историографския му ше-
дьовър "Строителите на съв-
ременна България", участи-
ето му като доброволец в
Балканската и Междусъюз-
ническата война (1912-1913)
до дипломатическите му пос-
тове в Букурещ, Берн, Хага,
Анкара, Вашингтон, Лондон,
Брюксел и Женева, той без-
спорно извървява път, кой-
то много естествено е труд-
норазбираем за професори-
те, чиято кариера колкото и
блестяща да е, остава в стра-
ни от този широк общест-
вен, политически и духовен
друм, по който триумфално
преминава Симеон Радев.
Този триумф на твореца Си-
меон Радев, за съжаление, е
все още недостатъчно поз-
нат и проучен у нас.

Професор Иван Сарандев
си спомня как в една лите-
ратурна редакция в начало-
то на 60-те години на ми-
налия век някакъв генерал
високомерно се обръщал към
Симеон Радев с пренебрежи-
телното "дядка". Явно, че ге-
роят на класово-партийна-
та догма не е имал култура-
та, за да бъде респектиран
от  присъствието на такава
личност. Тогава Симеон Ра-
дев, известен с добронаме-
реността си и с дипломати-
ческата си сдържаност, не ос-
танал длъжник на силния на
деня на генерал и казал:
"Господине, аз съм единст-
веният българин, който при-
тежава снимка на американ-
ския президент с надпис "На
големия българин г-н Симе-
он Радев".

Едва ли генералът е схва-
нал смисъла на тези думи.

Иван НИКОЛОВ

Авторът е журналист,

„Нашата държава страда
не толкова от слабите партии,
колкото от некултурността на
политическите мъже, които са
неспособни да съзрат задачи-
те, поставени от национално-
то и обществено развитие на
България. Държавата има нуж-

да от едно обществено мне-
ние достатъчно просветено, за
да цени интересите на стра-
ната и достатъчно силно, за
да ги наложи.“СИМЕОН РАДЕВ

Паметник на Симеон Радев бе открит на 21 ноември
2019 г. в София

публицист и издател. Той е
главен редактор на списание
"България-Македония" и ди-
ректор на издателство
"Свети Климент Охридски".
Иван Николов е един от най-
големите познавачи на бал-
канските въпроси, автор на
многобройни статии и кни-
ги по темата. Текстът е
написан специално за
БГНЕС.
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българи, потомци на стран-
джанските нестинари, завър-
шват градежа на своята чер-
ква, чието строителство за-
почва през 1903 г. близо до
стария нестинарски конак, и
я наричат "Св. Константин
и св. Елена". При открива-
нето на черквата в Карачол
българите подаряват икона
на св. Константин, нарича-
на от гърците Костадинос Ур-
гарос. Тук връзката с Ургари
- старото име на село Бъл-
гари, е съвсем очевидна. Тя
показва, че там е имало и
българи нестинари, преселе-
ни от нестинарското село Ур-
гари (днес Българи) в Стран-
джа, които вероятно са по-
дарили стара икона на св.
Константин, донесена от род-
ното им място.

Диана РАДОЙНОВА
(1999 г.)
Нестинарството и негова-

та роля в сакралната иден-
тичност на Странджа е една
от основните теми в книгата
на Диана Радойнова "Фено-
мените на Странджа" (изда-
дена в София през 1999 г.).
На старинния обичай тя пос-
вещава и част от студия,
озаглавена "Странджа - мяс-
тото, където се срещат култу-
рите". В нея водещата тема
е "В света на нестинарите и
на белия кукер" (тази публи-
кация е част от енциклопе-
дичния труд на авторски ко-
лектив "Странджа - природ-
но богатство, археологичес-
ко наследство, духовна кул-
тура, туризъм", появил се на
бял свят в Малко Търново
през същата 1999 г.).

Диана Радойнова нарича
нестинарите "Чудотворците
на огъня" и описва обичая
така: "Нестинарството е без-
спорно уникалният обреден
комплекс в сакралната кул-
тура на Странджа. То е абсо-
лютно непознато по всички
останали части на българс-
кото етнично землище...

Нестинарството е непов-
торимо явление в българс-
ката обредност и народопси-
хология, което и до днес не е
разбулило докрай своето тай-
нство. То, както отбелязват
и множество от авторите,
посветили му свои изследва-
ния, не е само ритуално зре-
лище - ходене с боси нозе
върху жива жарава, а раз-
гърнат комплекс от целого-
дишни практики, упражнява-
ни от специални общности
със сакрални функции, слу-
жещи на и считани за пок-
ровителствани от светците
Константин и Елена...

Затова и пиковият момент
в нестинарската обредност е
в двата дни - 3 и 4 юни, ко-
гато в Странджа честват пат-
ронните празници на тези
светии...

...При шествието по пътя
за параклиса и обратно към
селото, както и на самата
аязма, нестинарите често би-
вали прихващани...

Вечерта, по мръкване, за-
почвал кулминационният мо-
мент на нестинарския сакра-
лен комплекс...

След пристигането до огъ-

ня и оформянето на шестви-
ето като кордон около жарта,
разстлана предварително в
правилен кръг, нестинарско-
то прихващане достигало (и
достига днес) своята кулми-
нация. За това допринася и
засвирването на музиканти-
те... С подвиквания нестина-
рите навлизат в огъня, като
задължително първия път го
прекосяват накръст и едва
след това започват едно по-
безредно преминаване през
него. Нестинарското ходене
в жарта е много особено, на-
ричат го плешене или типа-
не - ситна, умерено бърза,
равна стъпка с цяло стъпа-
ло. При особено силно прих-
ващане нестинарите в мина-
лото грабвали иконите на

фическа вяра с християни-
зираните й персонификации
и съставки в традиционната
българска и югоизточноевро-
пейска култура.

В последното десетилетие
на столетието Валерия Фол
пренася изследванията си
върху нестинарите и извън
пределите на България по
места в Северна Гърция, къ-
дето има преселници нести-
нари от Странджа. През 1993
г. тя посещава Агия Елени
край Драма, Северна Гърция,
където наблюдава и прави
изследвания върху проявите
на пренесената там през 20-
те години на миналия век от
гръцки и гърчеещи се пре-
селници от Странджа (глав-
но от селата Кости и Броди-

си заглавието "Нестинарст-
во", а "Огън и музика". "Тъй
като ние искахме - отбеляз-
ва тя - да покажем как носи-
телите на тази обредност са
се ситуирали и се ситуират
във Вселената."

Според Валерия Фол:
"Нестинарството, вяра-обред-
ност, запазила мистериална
цялостност, е една от най-
древните и най-сложни фол-
клорни реалности... Нести-
нарството е хилядолетна тра-
диция на културни взаимо-
отношения не само на Бал-
канския полуостров, но и в
цялото Източно Средиземно-
морие. При това те са акти-
вирани от ранното христи-
янство на различни равни-
ща... Нестинарството е из-
пълнение на дълг "за добро-
то на хората и света", спо-
ред обясненията на носите-
лите на обредността.

Нестинарската обредност
е с Дионисов характер... -
дионисизмът се разглежда в
устно-орфическата си проя-
ва (не-литературен орфи-
зъм)... Не-литературният ор-
физъм, наричан още тракий-
ски, тъй като е изповядван
от траките...

В нестинарството танцът
в жаравата е съществен епи-
зод, но той не изчерпва смис-
ловото богатство на обреда..."

Във втория раздел на кни-
гата съавторката Ружа Ней-
кова прави обстоен музико-
ведски анализ на нестинарс-
ката музика и въвежда реди-
ца свои наблюдения върху
състоянието на нестинарст-
вото и нестинарската обред-
ност в Странджа през пос-
ледното десетилетие на ми-
налия век.

За пръв път в съществу-
ващите писмени извори за
обичая Нейкова предлага
анализ на музикалната стра-
на на нестинарството, пре-
небрегвана в предишните из-
следвания, въпреки че обред-
ната музика е един от обус-
лавящите елементи на мис-
териалния обред.

Нестинарските обредни
мелодии са четири - "На
тръгване" ("Потегляне"), иг-
ра "В огъня", игра "Около
огъня" и "На борба".

Първата мелодия звучи
най-често, тя обгръща най-
много времево-пространстве-
ната ос. Сложната ритмич-
ност на тъпана, към която

се прибавя богатият музика-
лен орнамент на гайдата,
придават сила и натрапчиво
въздействие на тази мелодия,
която придружава всички
процесии.

Втората мелодия ("В огъ-
ня") е предназначена да ув-
лече нестинарите и да ги на-
кара да изпаднат в транс; тя
призовава нестинарите и ги
подготвя да влязат в огъня;
а по време на танца върху
жаравата ударите на тъпана
показват стъпките на нести-
нарите.

Третата мелодия ("Около
огъня") е хороводна мелодия,
нарича се още "Хоро на епит-
ропа" или  така нареченото
право хоро - като при всеки
колективен танц, тук тъпанът
показва на хороиграчите къде
да стъпят, той показва и с
какъв ход, забавен или по-
бърз, да играят.

Последната мелодия ("На
борба") се изпълнява при
жертвоприношението и при
единоборството.

Книгата е забележителен
принос и нов етап в разви-
тието на изследванията вър-
ху нестинарската обредност
с много оригинални идеи, до
които се достига след анали-
за на огромния нов изворов
материал върху тракийската
древност, натрупан през пос-
ледните две-три десетилетия,
и забележителното развитие
на тракологията през същи-
те тези години.

От тази книга научаваме
и за едно наистина изклю-
чително мило и трогателно
явление, случвало се години
наред едновременно в стран-
джанското село Българи и в
драмското село Лангада.

Посрещането, свиждането,
полюбването (целуването) и
сборването (боренето) на
светците (опашатите икони)
на двете съседни села Бъл-
гари и Кости до 1914 г. ста-
вало в намиращата се между
тях местност Господювата
диря. Десетилетия след като
гърците са се били вече из-
селили от Кости, а новите за-
селници в това село не про-
дължили тази стара тради-
ция, всяка година на голе-
мия нестинарски празник Св.
св. Константин и Елена от
Българи тръгвало шествие с
иконите, тъпана и гайдата и
отивало на мястото на няко-
гашната среща, поигравали
там нестинарската и се връ-
щали. Оказва се, че същото
правели и потомците на кос-
тийци в Лангада, Драмско.
Шествието от Лангада се от-
бивало край селището в сим-
волично очакване на гости-
те - "братята", тоест опаша-
тите икони на другото село,
които, разбира се, никога не
дочаквали, защото съдбата
ги бе разделила десетилетия
преди това.

В един от последните бро-
еве за настоящата година ще
ви запознаем с някои съвре-
менни изследвания за нес-
тинарството от началото на
XXI век.

Рубриката "Феномени"
подготви

полковник от запаса
Киро КИРОВ

светците, навлизали с тях в
огъня, пророкували или взе-
мали жарта в ръце и я хвър-
ляли над главите си. В ня-
кои писмени източници мо-
гат да се намерят и сведения
за полягане или сядане вър-
ху жарта.

След приключване на нес-
тинарската игра в огъня око-
ло него се извивало Коста-
динското хоро, на което се
хващало цялото село - за
здраве. И днес задължител-
но възпроизвеждането на ри-
туала завършва с това хо-
ро..."

Валерия ФОЛ и
Ружа НЕЙКОВА
(2000 г.)
Най-последователни инте-

реси към нестинарските оби-
чаи в края на XX век проя-
вява Валерия Фол. Тя обна-
родва редица трудове в об-
ластта на тракийската исто-
рия и култура, историята и
типологията на устната ор-

лово) нестинарска традиция.
Следват поредица наблюде-
ния върху тамошните нести-
нари и развитието на оби-
чая.

През 2000 г. в София из-
лиза от печат книгата й, в
съавторство с етномузиколо-
га Ружа Нейкова, "Огън и
музика". Конкретен повод за
написването на тази книга
стават наблюденията й вър-
ху обичая в Лангада, Север-
на Гърция. В това изследва-
не за нестинарите Валерия
Фол също подчертава, че хо-
денето по жарава е само част
от огнената обредност, гово-
ри за вплитането на инди-
видуалното и на колективно-
то битие в космическите рит-
ми, за носената подсъзнател-
но пулсираща енергия, има-
ща за цел да хармонизира
отношението Човек - Общес-
тво - Космос.

Още в предговора Фол да-
ва отговора на очаквания
въпрос, защо книгата не но-

Валерия Фол
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На 6 декември Софийс-
ката опера и балет предс-
тавя премиерно най-
играния мюзикъл на
всички времена - "Клетни-
ците", от 19.00 ч. Леген-
дарната сага по музика
на Клод-Мишел Шьонберг
и либрето и адаптация на
Ален Бублил, пресъздава
революционния устрем
във Франция от времена-
та на поредната транс-
формация в държавното
управление на страната,
описани във вечната
едноименна класика на
Виктор Юго.

За да съпреживее
публиката истински

Òåéëúð Ñóèôò èçïðåâàðè
Ìàéêúë Äæåêñúí

Чаровната певица граб-
на цели шест статуетки по
време на церемонията на
Американските музикални
награди в театър Майкро-
софт в Лос Анджелис.

Любимката на милиони
бе обявена за изпълнител
на годината, за най-добра
поп/рок изпълнителка, за
най-добра съвременна из-
пълнителка, най-добра из-
пълнителка на десетилети-
ето и грабна още две наг-
ради - за най-добър поп/
рок албум на годината за

Представителката
на Полша спечели
"Детската Евровизия"
Международният песенен
конкурс "Детска Еврови-
зия 2019", чийто финал
се проведе в полския
град Гливице, бе спече-
лен от изпълнителката
Виктория Габор от
страната домакин.
Победителката получи
278 точки за песента
Superhero.

Джон Туртуро влиза
в "Батман"

:

Íàêðàòêî

"Çëàòíèòå
ãëàñîâå íà
Áúëãàðèÿ" -
ãàëàêîíöåðò
â ÍÄÊ

Искра Радева пред-
ставя гала концерта
"Златните гласове на
България - 28 ноември,
19. 00 ч, зала 1. На сце-
ната ще видите Васил
Найденов, Марги Хра-
нова, Тони Димитрова,
Графа, Глория, Миро,
Янка Рупкина, Стефан
Илчев, Трио Уникални-
те гласове, Деница Ка-
раславова и много дру-
ги.

На 28 ноември също
в Двореца на култура-
та от 11:00 ч. в зала 7
ще бъде представена
книгата на проф. Ха-
ролд Харман "Загадка-
та на Дунавската циви-
лизация " .  Филмът
"Кресчендо", който е
част от програмата на
Киномания, ще можете
да гледате на 27 ноем-
ври от 18.30 ч, в кино
"Люмиер Лидл". Забеле-
жителен филм на Дрор
Захави, даващ оригина-
лен принос към всеоб-
щите усилия за разби-
рателство, човечност и
мир. ç

Êóëòîâèÿò ìþçèêúë "Êëåòíèöèòå"
çà ïúðâè ïúò íà áúëãàðñêà ñöåíà

Ïèåñà íà Íàáîêîâ ñå èãðàå
â Ïëîâäèâ

За първи път на българ-
ска сцена в Пловдивския
театър се поставя пиеса на
Владимир Набоков. Преми-
ерата на спектакъла "Съби-
тие" бе на 25 ноември. С
нея театърът отбеляза и 120
години от рождението на
писателя.

Режисьор на представле-
нието е Красимир Ранков.
Преводът е на Добринка
Стефанова. Автор на сценог-
рафията и костюмите - Яна
Костадинова. Музиката е на
композитора Асен Аврамов.
Хореограф е Светлин Ди-
митров.

Актьорски екип: Констан-

Â ðîëÿòà íà
Æàí Âàëæàí âëèçà
ìóçèêàíòúò,
ïåâåö è àêòüîð
Âëàäè Ìèõàéëîâ,
ïàðòíèðàò ìó
Îðëèí Ïàâëîâ è
Âåñåëà Äåë÷åâà

затрогващата история на
каторжника Жан Валжан,
Козет, Гаврош, Тенардие и
другите герои, режисьорът
Пламен Карталов разчита
на артисти, сред които се
отличават имената на: поп
идола и актьор Орлин
Павлов, звездите на
мюзикъла - Владимир
Михайлов, Весела Делче-
ва, Богомил Спиров,
Атанас Сребрев, Вениамин

Димитров, Румен Григоров,
Пламен Гранжан, Деница
Шопова, Юлияна Тодорова,
Весела Янева.

За да видят българските
зрители "Клетниците",
Операта е откупила права-
та от най-успешния и
влиятелен музикален
продуцент в света Каме-
рън Макинтош. Той държи
правата за мюзикълите
"Фантомът на операта" и

"Котките". Удивително е, че
мюзикълът "Клетниците" е
на сцена над 30 години, с
над 120 млн. зрителска
аудитория в 52 страни,
изпят е на 22 езика.

Представленията на
"Клетниците" в Софийската
опера и балет са на: 7, 8,
10, 11, 12, 13 декември от
11.00 ч. и 19.00 ч. и на 9,
10, 11, 12 януари 2020 г. от
19.00 ч. ç

Lover и за най-добро видео
- това към парчето You need
to calm down.

През годините Суифт е
спечелила общо 23 Амери-
кански музикални награди.
С новите си шест награди
тя подобри рекорда на
Майкъл Джексън, който
има общо 24.

В речта си изпълнител-
ката благодари на фенове-
те си за подкрепата през
годините, както и на роди-
телите си, които бяха сред
публиката. ç

тин Еленков, Ирина Мите-
ва, Мария Генчева, Патри-
ция Пъндева, Красимир Ва-
силев, Асен Данков/Дими-
тър Банчев, Ивана Папазо-
ва, Русалина Чапликова,
Стоян Сърданов, Венелин
Методиев, Ивайло Христов.

"Действието на пиесата
се развива в началото на
миналия век, но темата за
морала за прагматизма и
егоизма е валидна и днес",
казва режисьорът Краси-
мир Ранков. Преди години,
той е прочел превода на пи-
есата от Добринка Стефа-
нова и оттогава е проектът
му тя да се постави на сце-

на."Познавам добре Плов-
дивския театър и само тук
може да се постави".

Владимир Набоков е
руски писател, поет, дра-
матург. Публикува много
романи, най-голяма извес-
тност получават написани-
те на руски език "Машен-

ка" , "Камера обскура" ,
"Дар", а създадените на ан-
глийски са - "Лолита" ,
"Пнин" и книгата с мемоа-
ри "Други брегове". Пре-
вежда на английски език
"Слово о полку Игореве",
"Евгений Онегин" и "Герой
на нашето време". ç

Актьорът Джон Туртуро
ще се превъплъти в
образа на мафиотския
бос Кармин Фалконе в
новия филм "Батман" на
режисьора Мат Рийвс.
По-рано същата роля бе
изпълнена от Том Уилкин-
сън във филма "Батман в
началото" на Кристофър
Нолан и от Джон Доман
в сериала "Готъм".
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Британският премиер
Борис Джонсън обеща, че
ще има Брекзит , без
повече отсрочки и заяви в
предизборния манифест на
Консервативната си пар-
тия, че ще внесе споразу-
мението за излизане на
Обединеното кралство от
ЕС в парламента преди
Коледа.

По-малко от три седми-
ци преди британците да
бъдат призовани да гласу-
ват на парламентарните
избори, насрочени за 12
декември, управляващите
консерватори и опозици-
онната Лейбъристка пар-
тия се опитват да спечелят
гласоподавателите с
различни виждания за
бъдещето на страната, но
и едните, и другите обеща-
ват да увеличат разходите,
отбелязва Ройтерс.

Манифестът на Джон-
сън цели да открои разли-
ката с програмата на
лейбъристите, които искат
да вдигнат данъците за
богатите и бизнеса. Сегаш-

Áðèòàíñêèÿò ïðåìèåð íÿìà
äà óâåëè÷àâà äàíúöèòå, àêî
êîíñåðâàòîðèòå ñïå÷åëÿò âîòà

Íàêðàòêî

:
Полицаи се сражават с антиправи-
телствени демонстранти, блокира-
ли вчера улица в Бейрут. Сблъсъ-

ците избухнаха отново между
протестиращи и две шиитски

групировки. Група привърженици
на движенията "Хизбула" и "Амал"

атакуваха протестиращите.
Войници и полицаи използваха

сълзотворен газ, за да разпръснат
мелето и да разделят двете

враждуващи страни. Масовите
протести в Ливан срещу корупция-

та и некадърното управление от
политическия елит продължават

вече втори месец, но досега
запазваха като цяло мирен

характер. Подкрепяната от Иран
"Хизбула" твърди, че протестите се

експлоатират от чужди сили,
желаещи ограничаване на
влиянието на шиитската

 групировка в Ливан.

Â Ñúðáèÿ îò íà÷àëîòî íà 2019 ã.
ñà óáèòè íàé-ìàëêî 28 æåíè

Само през тази година,
до ноември, в Сърбия са
убити най-малко 28 жени,
съобщи омбудсманът на
Сърбия, разкрива в. "Ве-
черне новости".

По повод 25 ноември,
Международния ден за
борба против насилието
над жени, омбудсманът Зо-
ран Пашалич обърна вни-
мание на значението на
приемането на Национал-
на стратегия за предотвра-
тяване и борба с насилие-
то в семейството и парт-
ньорските отношения.

Според Пашалич особе-
но внимание трябва да бъ-
де обърнато на предотвра-
тяването на насилие над
жените на село, на жени с

Снимки Пресфото БТА
и Интернет

инвалидност и ромски же-
ни, както и на развитието
на услуги в общността, за
да може на жените жерт-
ви на насилие да се ока-
жат всички видове подкре-
па за регистриране на на-
силието, както и помощ за
това те да станат самосто-
ятелни.

Пашалич каза, че голям
проблем представлява то-
ва, че жените жертви на
насилие нямат възможност
с децата си да напуснат на-
силника, тъй като не са фи-
нансово осигурени. Ако все
пак се решат на такава
стъпка, те приемат, че ще
живеят в икономическа не-
сигурност, каза сръбският
омбудсман. ç

Русия,
която е основният военен
съюзник на сирийското
правителство, призова
обкръжените кюрдски
бойци да се присъединят
към сирийската правителст-
вена армия. "Колкото по-
скоро, толкова по-добре",
каза руският зам.-външен
министър Михаил Богданов.
Той подчерта, че Русия
поддържа контакт с всички
страни в опит да осигури
мир, основан на зачитането
на суверенитета на Сирия.

Ливански бизнесмен,
който живее в Швейцария,
ще предостави на израелс-
ка фондация цилиндър и
други вещи, принадлежали
на германския лидер Адолф
Хитлер. Вещите бяха купени
от Абдула Шатила на търг,
организиран в сряда от
германската аукционна
къща "Херман Хисторика".
На търга Шатила даде
около 545 000 евро за 10
вещи, сред които бе и
цилиндърът на Хитлер,
табакерата на фюрера,
пишещата му машина и
луксозно издание на
книгата му "Моята борба",
принадлежало на високо-
поставения нацист Херман
Гьоринг. Абдула Шатила е
роден през 1974 г. в
Бейрут в семейство на
християни бижутери. Той е
сред 300-те най-богати
хора в Швейцария.

Тюлен,
плуващ жизнерадостно в
река Елба, бе взет погреш-

ка за давещ се човек в
германския град Хамбург,
съобщи полицията. Тюленът
бил забелязан от жител на
Хамбург, тичащ за здраве
край речния бряг, който го
взел за давещ се човек и
веднага се обърнал за
помощ към пожарната
служба. Тя изпратила
лодки, хеликоптер и
гмуркачи, но спасителите
не успели да намерят
предполагаемия пострадал.
Вместо това забелязали
тюлен, който плувал във
водите на Елба.

Клиенти
са решили да бойкотират
британски супермаркет на
веригата "Теско", след като
управителят решил да
изхвърли котарака Пъмп-
кин, който бил нещо като
местна атракция край
щандовете, пише в.
"Мирър". Търговският обект
се намира в град Норич.
Рижият котарак Пъмпкин
бил знаменитост в "Теско",
галел се на клиентите и
обичал да си подремва
пред вратата на супермар-
кета. Управителят Андрю
Табинър оправдал решение-
то да бъде натирен котара-
кът с това, че такава била
политиката на веригата
"Теско" - да не се допускат
домашни любимци в
магазините. Но това
вбесило клиентите, които
били свикнали да бъдат
посрещани от Пъмпкин. Те
изразяват възмущението си
във Фейсбук с призив да
се бойкотира супермаркета.

Според ООН в Сърбия всяка втора жена е била изправена пред
психическо и всяка трета пред физическо насилие. Повече от 200
здравни специалисти от цяла Сърбия са обучени да предоставят

необходимата помощ на жертвите на семейно насилие.

Áîðèñ Äæîíñúí îáåùà Áðåêçèò çà Êîëåäà

Британският премиер Борис Джонсън посети вчера селскостопанско
изложение в Уелс. След Брекзита ние ще станем свидетели на
приливна вълна от инвестиции в страната, заяви премиерът.

ният премиер обеща да не
увеличава налозите, ако
консерваторите спечелят
вота. Ще съгласуваме ново
търговско споразумение
през идната година и то
ще бъде такова, че да
засили позициите на
страната ни, и няма да
удължаваме преходния
период след декември
2020 г., каза Джонсън в
неделя вечерта в Телфорд,
графство Шропшър.

При пристигането си в
Телфорд Джонсън бе
приветстван от привърже-
ници, които скандираха:
"Борис", но малко по-
встрани протестиращи
викаха: "Лъжец, лъжец".

Единствената възмож-
ност да има Брекзит е
Консервативната партия
да бъде в парламента, се
посочва още в предизбор-
ната програма, представе-
на от Джонсън. В нея се
допълва, че при победа на
консерваторите на избори-
те през декември споразу-
мението за "развод" с ЕС

ще бъде внесено в парла-
мента до края на годината,
а до 31 януари 2020 г.
страната ще напусне
Евросъюза.

Според проучване на
общественото мнение,
публикувано от в. "Инди-
пендът" на страницата му
в Туитър, подкрепата за
Консервативната партия е
41 на сто, а за лейбърис-
тите - 30 на сто.

Европейската комисия
под председателството на
Жан-Клод Юнкер няма да
вземе решение по отказа

на Великобритания да
излъчи еврокомисар,
съобщи говорител на
комисията. Това, че коми-
сията под председателст-
вото на Урсула фон дер
Лайен се очаква да встъпи
в длъжност от 1 декември,
не издига пречка пред
напредъка по предприета-
та срещу Лондон наказа-
телна процедура, добави
говорителят. По неговите
думи ЕК разполага с
известно време за оценка
на поведението на британ-
ските власти. ç
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Папа Франциск изра-
зи безпокойство от
използването на атомна
енергия и призова да се
помогне на жертвите на
земетресението, цунами-
то и ядрената авария от
2011 г. в Япония, съобщи
АФП.

На третия ден от
посещението си в Япония
папата слуша разказите
на оцелели при земетре-
сението с магнитуд 9 и
последвалото цунами,
които поразиха страната
на 11 март 2011 г. и
отнеха живота на 18 500
души.

Вълната тогава достиг-
на АЕЦ във Фукушима и
предизвика най-голямата
ядрена катастрофа след
тази в Чернобил в СССР
през 1986 г.

Папата благодари на
всички, "мобилизирали се

"Венеция, съпротивля-
вай си!", скандираха хиля-
ди участници в протестно
шествие, състояло се по
улиците на Града на кана-
лите. Участниците в акция-
та са възмутени от бездей-
ствието на властите и пот-
ресени от серията природ-
ни бедствия, връхлетели
града в последните седми-
ци, предаде АФП.

В протестното шествие
участваха 3000 души. Под
проливен дъжд те обиколи-
ха тесните улици на центъ-
ра. Протестът беше по при-
зива на асоциация, нарек-

Ïðîòåñòèðàõà ñðåùó êìåòà íà Âåíåöèÿ
çàðàäè áåçäåéñòâèåòî ïðè íàâîäíåíèÿ

Снимки Пресфото БТА

Ñâåòèÿò îòåö èçñëóøà ñïîìåíè
íà îöåëåëè îò àòîìíàòà àâàðèÿ
âúâ Ôóêóøèìà îò 2011 ã.

Пешеходци газят във вода по улиците във Венеция. В наводненията
пострадаха десетки църкви, включен в Списъка на световното

наследство на ЮНЕСКО. Венеция е построена върху 118 острова и
островчета, повечето от които изкуствени, както и върху пилони.

За един век градът вече е потънал с 30 см.

Папа Франциск
посети в Токио
император
Нарухито,
който, облечен
с официален
черен костюм,
посрещна
госта на входа
на двореца си.
Папата призна,
че е плакал,
когато е
научил за
атомните
бомбардиров-
ки над
Хирошима и
Нагасаки през
1945 г. Тогава
той е бил на
9 години и
е живеел
в родната си
Аржентина.

ла се "Не на големите ко-
раби", и на природозащит-
ни групи.

"Нека да спасим Вене-
ция от големите кораби, от
проекта Мойсей, от клима-
тичните промени и от ней-
ния кмет" - беше мотото на
протеста.

Демонстранти носеха
плакати срещу кмета Луи-
джи Бруняро. Те критику-
ваха остро проекта за за-
щита на града от наводне-
ния, наречен Мойсей и нас-
тояваха да му се наложи
мораториум.

Според протестиращите

Ïàïà Ôðàíöèñê ñå îáÿâè â Òîêèî
ñðåùó ÿäðåíàòà åíåðãåòèêà

Румънският президент
Клаус Йоханис печели вто-
рия кръг на президентски-
те избори с убедителна
преднина пред кандидатка-
та на социалдемократите
Виорика Дънчила, сочат ре-
зултатите от анкетите, ци-
тирани от Аджерпрес.

Според екзитпол на
КУРС-Авангард кандидатът
на Национално-либерална-
та партия Клаус Йоханис
получава 64,8 процента от
гласовете, а кандидатката
на Социалдемократическа-

60-ãîäèøíèÿò Êëàóñ Éîõàíèñ ñòàâà
îòíîâî ïðåçèäåíò íà Ðóìúíèÿ

та партия и доскорошен
премиер Виорика Дънчила
- 35,2 процента.

Екзитпол на института
ИРЕС сочи победа за Йо-
ханис с 66,5 процента спря-
мо 33,5 процента за Дънчи-
ла.

Анкетите не включват
гласовете от румънците зад
граница.

Победата на 60-годишния
Йоханис, бивш кмет на
трансилванския град Сибиу,
изглеждаше предизвестена
според проучванията. Той

спечели първия тур с 37.8%
от гласовете, докато Дън-
чила получи малко над 22
на сто.

Шансовете му нарасна-
ха допълнително, след като
Дан Барна, кандидатът на
дясноцентристкия Съюз за
спасение на Румъния, спе-
челил 15%, призова под-
дръжниците си да гласуват
за Йоханис.

Пред урните Йоханис
повтори обещанието си да
изкорени масовата коруп-
ция в страната и да се бо-
ри за укрепване на върхо-
венството на закона. То пос-
трада от политиките на ня-
колко правителства на со-
циалдемократите. ç

Румънският президент
Клаус Йоханис поздравява
привърженици в Букурещ

след обявяването на
преизбирането му.

"Победи нормалната
Румъния... Това е най-
категоричната победа

срещу Социалдемократи-
ческата партия", заяви

Йоханис.

проектът е отживял още
преди да бъде задействан
и вече не може да отгово-
ри на нуждите на града.
Според тях системата от
диги, замисляна от десети-
летия, няма да може да
спаси града от изключител-
но високите приливи, кои-
то Венеция преживя мина-
лите седмици.

Наводненията освен то-
ва показаха на света кол-
ко уязвима е Венеция, каз-
ват демонстранти. Венеция
е с население от 50 000 ду-
ши, а ежегодно се посеща-
ва от 36 млн. ç

веднага" след катастро-
фата, и припомни, че "50
000 евакуирани хора още
живеят във временни
жилища, без да могат да
се върнат у дома си".

Франциск заяви, че
здравните и социалните
последици от ядрената
катастрофа пораждат
"безпокойство, защото
продължава да се изпол-
зва атомна енергия". Той
добави, че японските
епископи са отправили
призив за затваряне на
атомните електроцентра-
ли.

Оцелели при бедствие-
то японци и евакуирани
от района на Фукушима
изплакаха болката си и
изказаха пред Светия
отец тревогите си за
бъдещето.

Мацуки Камошита е
бил на 8 години, а малки-

ят му брат на 3, когато
аварията във Фукушима
ги е принудила да напус-
нат района заради ради-
ационното облъчване.

"Баща ми ни повери на
майка ми и се върна във
Фукушима. Той бе препо-

давател и трябваше да се
погрижи за учениците",
каза младежът. "В крайна
сметка спря да работи,
след като бе физически и
психически смазан",
добави той пред папата,
който го прегърна.

Камошита се оплака,
че правителството е
спряло да осигурява
жилища на евакуираните
и мнозина от тях не са
имали друг избор, освен
да се върнат във Фуку-
шима. ç
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Любо Ганев, който е
вицепрезидент на БФ
волейбол, даде интервю
за БЛИЦ по горещите
теми. Както вече стана
ясно, сформираният
Инициативен комитет се
обяви за промени в
управлението на един от
най-успешните ни спорто-
ве. С подписка се цели
да бъде предизвикан
изборен конгрес, а Ганев
е спряган за заместник
на инж. Данчо Лазаров.

- Г-н Ганев, вие ли сте
кандидатът на Инициа-
тивния комитет. Анон-
сираха, че ще го обявят
на 27 ноември, за кога-
то имат насрочена
пресконференция.

- Анонсираха, но никой
не ме е търсил. Не са ми
се обаждали до момента.
Много отдавна казах
какво трябва да се напра-
ви, за да бъда евентуално
кандидат за президентс-
кия пост на федерацията.
Засега нищо не се е
променило.

- Какво трябва да се
случи, за да бъдете кан-
дидат за поста на инж.
Данчо Лазаров?

- Засега това нещо не
го мисля. Първо трябва
да се срещна с клубове-

"

те, да разговарям с тях,
да чуя мнението им, те
също да чуят моето, да
знам, че имам тяхната
подкрепа, и чак тогава
бих се кандидатирал.
Няма смисъл да се натис-
каш за нещо, ако не те
искат.

- Разговаряте ли с
инж. Данчо Лазаров за
ситуацията във волей-
болна ни? Кога за пос-
ледно се видяхте и
какво си казахте?

- За последно говорих-
ме миналата седмица,
след срещата при Красен
Кралев. Казал съм му
какво мисля по въпроса -
какво ме е притеснявало
и от какво съм имал
съмнения. Изразих мне-
ние, че очаквам да бъда
отстранен от волейболна-
та федерация на насроче-
ното за 20 декември
Общо събрание.

- Той страхува ли се
от вас - че може да го
свалите от власт?

- О, не, няма такова
нещо. Обясни ми, че

Общото събрание не е
насочено срещу мен,
каквито индикации имам.
С интерес очаквам да
видя какво ще се случи
на 20 декември.

- Ще се проведе в
Казанлък, ще присъст-
вате ли?

- Надявам се. Ако ме
поканят, ще бъда там.
Мога да присъствам
само като член на Упра-
вителния съвет.

- Коментарът ви
относно твърденията
на Инициативния
комитет, че клубове са
получавали заплахи от
федерацията?

- Знам за хората във
федерацията какво са
говорили за мен по
време на сбирките,
другите неща не мога да
коментирам. Аз нямам
собствен клуб, а и със
сигурност не визират
мен за заплахите и
притискането. От клубо-
ве са ми се обаждали,
включително президенти,
да ми казват какво е

говорено по мой адрес.
Щом твърдят, че са
получавали заплахи, явно
е така. Аз винаги съм
отворен за среща с
ръководителите на клубо-
вете, а и не само с тях.
Винаги съм си давал
мнението и ще продължа
да го правя, казвайки
какво би било добро да
се направи за българския
волейбол. Винаги съм
помагал. С много хора
споделям вижданията и
идеите ми.

- Мениджърът на
националния ни отбор
Стефан Чолаков обяви,
че изненадващо е отст-
ранен от длъжността.
Вие сте вицепрезидент
на федерацията, някой
допита ли се до вас
преди да го уволни?

- Преди два дни Стеф-
чо ми се обади да ме
пита дали знам нещо и
защо е отстранен. Това
са вътрешни неща, реше-
нието не минава през
Управителния съвет и аз
дори не знаех. Неприят-
ното ще бъде, ако наисти-
на е освободен заради
това, че помага на Владо
Николов в Левски (прези-
дентът на "сините" и част
от Инициативния комитет
- б. р.). Чолаков вече
повече от 4 години рабо-
ти отлично като тийм
мениджър на национал-
ния отбор, организира
пътуванията, настаняване-
то в хотелите...

- Твърди се, че инж.
Данчо Лазаров го е
махнал заради близост-
та му с Владимир Нико-
лов?

- Не мога да кажа, че
Лазаров го е махнал, но
едва ли някой под него
би отстранил Чолаков от
федерация без знанието
на президента на федера-
цията.ç

Мениджърът на Манчестър
Юнайтед Оле Гунар Солскяер
призна, че отборът му е нап-
рави много слаб мач при гос-
туването си на Шефилд, но
все пак изрази задоволство,
че възпитаниците му са пока-
зали характер, за да стигнат
до точка след изоставане с
два гола. "Червените дяволи"
бяха тотално надиграни в пър-
вия час на "Брамал Лейн" и
изостанаха с 0:2, но в рам-
ките само на десет минути
стигнаха до пълен обрат с по-
падения на Брандън Уилямс,
Мейсън Грийнууд и Маркъс
Рашфорд. Те обаче не успяха
да опазят преднината си и до-
пуснаха изравнителен гол в
90-ата минута, за да останат
с едва четири победи в 13
мача от началото на сезона
във Висшата лига.

"Представихме се много
слабо. Мислех си, че може
да се повтори мачът с Евер-
тън (загуба с 0:4 през мина-
лия сезон - б.р.), защото то-
гава се предадохме. Но този
отбор не направи така. Да
обърнем мача, бе страхотен
отговор на предизвикателст-
вото от момчетата. През пър-
вото полувреме играхме сла-
бо, не спечелихме никакви
единоборства, не спазвахме
игровия план, но да успеем
да преодолеем това от изос-
таване с два гола, бе стра-
хотно. Има огромна разлика
в отбора в сравнение с ми-
налата година. Излизаме от
мача с позитивно чувство,
въпреки че голяма част от дву-
боя бе негативна и сме разо-
чаровани заради това", комен-
тира Солскяер след двубоя.

Позитивната нотка за фе-
новете на Манчестър Юнай-
тед е представянето на мла-
дите футболисти от школата
на клуба, като трима играчи
до 22 години се разписаха в
един мач на "червените дяво-
ли" за първи път от 1996 го-
дина, когато това правят Ра-
йън Гигс, Пол Скоулс и Дей-
вид Бекъм срещу Нотингам
Форест.ç

Ñîëñêÿåð äîâîëåí
îò Þíàéòåä ñëåä 3:3

Бившият президент на Левс-
ки Тодор Батков коментира в сут-
решния блок на bTV последните
събития във футбола и разслед-
ванията на медията срещу Бъл-
гарския футболен съюз.  Бе за-
сегната и темата със закупените
огромен брой футболни екипи за
юношеския ни футбол от афга-
нистанска фирма. "Знам, че има
марка "Космос", доста евтини и
ниско качество екипи. "Пума" и
"Адидас" шият в Пакистан, а за
Афганистан не знам да има, тя е
размирна държава. Чух колосал-
ни цифри, дай боже да има тол-
кова деца, които да се занима-
ват с футбол. Това е доставка на
11 000 екипи - да, възможно е
за 3 години. Това с прехвърляне-
то на фирмата на клошар е кла-
сическа схема, явно са имали да
дават ДДС. И това има някакъв
изход - като се дават екипи, има

Áîáè Ìèõàéëîâ ëåãèòèìèðà ôóòáîëà íè ïðåä ÔÈÔÀ è ÓÅÔÀ, òâúðäè Òîäîð Áàòêîâ

приемно-предавателни протоко-
ли, тези клубове си имат шефо-
ве. Да се провери какво става,
ако нямат документи, значи е кри-
минално престъпление. Не е доб-

Данчо Лазаров
ми обясни, че
Общото събрание
на 20 декември
не е насочено
срещу мен,
каквито
индикации имам,
заяви
волейболната
легенда

ре. Публична тайна е, че при теж-
ки нерешими данъчни проверки
има тази практика - прехвърляш
я на клошар или на лица от ром-
ски произход, които държавата
не ги следи", обясни адвокатът.

"За националния стадион, ка-
то играехме Шампионска лига,
плащахме 20-25 хиляди, после
вдигнаха на 50 000, където ста-
на огромен скандал, а и имахме
осветление, 40 000 публика. То-
ва колко са платили сега за на-
ем на стадиона за юношески тур-
нир, е форма да се спонсорира
и подпомогне собственика на ста-
диона. Парите за спорт така или
иначе са малко и да отиват в
нечий джоб... това е неморално.
Сметната палата, НАП и в крайна
сметка полицията и прокуратура-
та трябва да си свършат работа-
та. Това е положението. Който
каквото е правил, да си понесе

отговорността", категоричен е
Батков.

"Първо, държавата трябва да
провери, после да се свика кон-
грес. В момента БФС е малко оку-
цял, на един крак е останал. Ле-
гитимното лице е президентът и
след като той е освободен, нор-
мално е да се свика нов конг-
рес. Ако вярваме на съда, шеф
сега е Мишо Касабов, ако вяр-
ваме на Данчо Лечков, е той спо-
ред устава. Не съм полицай, за
да разследвам дали е негов под-
писът", продължи адвокатът.

"Борислав Михайлов, мисля,
допринесе много, може да има и
грешки. Хубав, лош, той е лицето
на футбола ни в последните 15
години. Не можем да отречем при-
носа на Михайлов, той легитими-
ра футбола ни пред ФИФА и УЕ-
ФА, докара пари от там, направи
база. Националният тим е функ-

ция на футбола в клубните ни от-
бори и на няколко легионери, ко-
ито играят навън. Мисля, че ние
изпуснахме духа от бутилката -
големите отбори в България да
вземат толкова чужденци. Как се
гради така национален отбор - ни-
как. В момента юношите старша
възраст и младежите са по-добри
от мъжете. Ако искаме да има ро-
ден футбол, президентите да сед-
нат и да се разберат - да има
ограничение на броя на чужден-
ците, ако трябва", категоричен е
бившият шеф на Левски.

"В някаква степен ми липсва
футболът, но аз не съм се откъс-
нал, изживявам двубоите. Пос-
ледно бях на мач на този с Ма-
рибор, понеже съм приятел с пре-
зидента им и да се видим. Дали
бих се върнал? По-скоро не. Го-
тов съм да помагам, все пак", за-
върши Тодор Батков.ç

Тодор Батков няма желание да
се завърне в управлението на

футбола

На 20 декември ще стане ясно дали Любо Ганев (вляво) ще бъде
отстранен от Управителния съвет на волейболната федерация
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06.30 Актуален коментар (п)
07.00 Новини
07.10 "България се събужда" с водещ Стоил

Рошкев
09.15 "Холивудски знаменитости"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Жоакина, доня Революция" - сериал,

38 епизод (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 "Червен картон" - спортно предаване

с Кирил Веселински (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 "Жоакина, доня Революция" - сериал,

39 епизод
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: "Малки драми" (2014

г.), САЩ
18.05 "Холивудски знаменитости"
18.30 "Лява политика" с Александър Симов
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: "Валенса: Човек на

надеждата" (2013 г.), Полша
22.30 "Лява политика" (п)
23.30 Новини (п)
00.00 "България се събужда" (п)
02.00 "Общество и култура" (п)
03.30 "За историята - свободно" (п)
04.30 "Следобед с БСТВ" (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 здравосло-

вен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
12.00 По света и у нас
12.30 Клуб "История.bg" /п/
13.30 Апостолът и неговият паметник доку-

ментален филм /България, 2018г./,
режисьор Никола Бошнаков

14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Точица анимационен филм
14.50 Сребристият жребец анимационен

филм
15.15 Гимназия "Черна дупка" тв филм
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 /31

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 Законът на Дойл 5 тв филм /3 епи-

зод/ (12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни /п/
02.15 Съкровище в двореца тв филм /31

епизод/п/
03.15 Туризъм.бг /п/
03.45 Извън играта /п/
04.15 Законът на Дойл 5 тв филм /3 епи-

зод/п/ (12)

bTV

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

мация, сериал, с.4 еп.26 (последен)
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

12.30 "Комиците и приятели" - комедийно
шоу

13.30 Премиера: "Втори шанс" - сериал, с.2
еп.63 (последен)

15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,
с.7 еп.18

16.00 "Всичко може да се случи" - сериал,
с.3 еп.10

17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

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

еп.20
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, еп.30
21.00 "Фермата: Нов свят" - риалити, с.5
22.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
23.00 bTV Новините
23.30 "Мъртва точка" - сериал, с.2 еп.16
00.30 "Стрелата" - сериал, с.5 еп.12
01.30 "Друговремец" - сериал, с.4 еп.12
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сериал, еп.3

bTV Action

05.00 "Тежки престъпления" - сериал, с.5
еп.19

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, с.2 еп.25, 26,
с.3 еп.1, 2

08.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.2
еп.15

09.00 "Тежки престъпления" - сериал, с.5
еп.19

10.00 "Готъм" - сериал, с.3 еп.6
11.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп.1
12.00 "Лонгмайър" - сериал, с.6 еп.9
13.00 "Трусове 6: Студен ден в ада" -

фантастика, екшън (САЩ, ЮАР, 2018),
режисьор Дон Майкъл Пол, в ролите:
Джей Ансти, Алистър Блек, Майкъл
Грос, Джейми Кенеди и др.

15.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.2
еп.16

16.00 "Тежки престъпления" - сериал, с.5
еп.20

17.00 "Лонгмайър" - сериал, с.6 еп.10
18.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп.2
19.00 Часът на супергероите: "Готъм" - се-

риал, с.3 еп.7
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Смъртоносно

оръжие" - сериал, с.3 еп.13
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "На прицел" -

екшън, криминален (САЩ, 2016), ре-
жисьор Кеони Уаксман, в ролите:
Стивън Сегал, Флорин Пиърсик мл.,
Джейд Юън, Джейкъб Гродник и др.

23.45 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с.3
еп.13

00.45 "Готъм" - сериал, с.3 еп.7
01.45 "Бягство от затвора" - сериал, с.2

еп.16
02.45 "Лонгмайър" - сериал, с.6 еп.10
03.45 "Тренировъчен ден" - сериал, еп.2
04.45 "4x4" - предаване за офроуд автомо-

били, с.4 еп.6

bTV COMEDY

05.00 "Страхотни новини" - сериал
06.00 "Страхотни новини" - сериал, с.2

еп.4, 5
07.00 "Столичани в повече" - сериал
08.00 "Модерно семейство" - сериал
09.00 "Домашен арест" /п./ - сериал, с.4

еп.3, 4
10.00 "Смъртта й прилича" - фентъзи, коме-

дия (САЩ,1992), режисьор Робърт
Земекис, в ролите: Мерил Стрийп,
Голди Хоун, Изабела Роселини, Брус
Уилис и др.

12.00 "Без пукната пара" - сериал
13.00 "Фитнес" - сериал
14.00 "Модерно семейство" - сериал
15.00 "Новите съседи" - сериал
16.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп.111
17.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019 пролет), еп. 14, 15
18.00 "Без пукната пара" - сериал, с.5

еп.22, с.6 еп.1
19.00 "Столичани в повече" - сериал, с.11

еп.10

20.00 "Новите съседи" - сериал, с.5-7 еп.8
21.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал
22.00 "Модерно семейство" - сериал, с.8

еп.8, 9
23.00 Премиера: "Фитнес" - сериал, еп.1, 2
00.00 "Смъртта й прилича"
/п./ - фентъзи, комедия (САЩ,1992)
02.00 "Страхотни новини" - сериал
03.00 "Без пукната пара" - сериал
04.00 "Столичани в повече" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с.7 еп.11, 12

08.30 "Изгубена на 17" - психотрилър (тв
филм, САЩ, 2013), режисьор Дъг
Кембъл, в ролите: Ейла Кел, Триша
О`Кели, Бен Гавин, Алекс Картър и др.

10.15 Телепазар
10.30 "Седем часа разлика" - сериал, еп.1
12.45 "Изповедта на един съпруг" - драма

(Канада, 2015), режисьор Мишел
Моуър, в ролите: Джей Ар Борн, Али
Гонино, Тара Спенсър-Неърн, Тори
Барбън

14.30 "Кралят на скорпионите: Книгата на
душите" - фентъзи, екшън, приклю-
ченски (САЩ, 2018), режисьор Дон
Майкъл Пол, в ролите: Зак Макгауън,
Нейтън Джоунс, Мейлин Нг, Питър
Менса

16.30 "Търсачът" - военен, драма, романти-
чен (Австралия, Турция, 2014), режи-
сьор Ръсел Кроу, в ролите: Ръсел
Кроу, Жаклин Маккензи, Дениз Акде-
низ, Райън Кор, Джем Ялмъз, Исабел
Лукас, Олга Куриленко, Джай Кортни,
Ялмъз Ердоган и др.

19.00 "От руса по-руса" - комедия, крими-
нален (Канада, 2008), режисьор Дийн
Хамилтън, в ролите: Памела Андер-
сън, Денис Ричардс, Мегън Ори

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Ченгето от Белвил" - ко-

медия, криминален (Франция, 2018),
режисьор Рашид Бушареб, в ролите:
Омар Си, Луи Гузман, Ерик Ебуане,
Исака Савадого, Жюли Ферие, Франк
Гастамбид и др.

23.15 "Неуловим" - фентъзи, екшън, крими-
нален (САЩ, Германия, 2008), режи-
сьор Тимур Бекмамбетов, в ролите:
Анджелина Джоли, Джеймс Макавой,
Морган Фрийман, Терънс Стамп, То-
мас Кречман, Комън, Крис Прат [14+]

01.30 "Седем часа разлика" /п./ - сериал,
еп.1

03.30 "Нос Страх" - хорър, драма (САЩ,
1991), режисьор Мартин Скорсезе,
в ролите: Ник Нолти, Джесика Ланг,
Джулиет Луис, Робърт Мичъм, Гре-
гъри Пек, Робърт Де Ниро и др.
[16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

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

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

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен

филм
18.00 "Семейни войни" (премиера) - тв 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 2
01.30 "Завинаги свързани" - сериен филм
02.45 "Слънце и луна" - сериен филм

Êèíî Íîâà

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

06.30 "Убийства в Мидсъмър" - сериен филм,
сезон 3

08.40 Мистерии от малкото градче: Конк-
ретни доказателства" - мистерии с уч.
на Джуъл Килчър, Колин Фъргюсън,
Ерин Карплък и др. /п/

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

11.50 "Нора Робъртс: Стъпки от огън" -
мистерии с уч. на Алиша Уит, Матю
Сетъл, Скот Бакула и др. /п/

13.50 "Как да разбера" - романтична коме-
дия с уч. Рийз Уидърспун, Пол Руд,
Оуен Уилсън, Джак Никълсън, Катрин
Хан и др. /п/

16.20 "Закрилникът" - трилър с уч. на Ден-
зъл Уошингтън, Мартон Чокаш, Клоуи
Грейс Морец, Хейли Бенет, Бил Пул-
ман, Дейвид Харбър, Мелиса Лео,
Дейвид Мюнер и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
сериал

20.00 "От местопрестъплението: Маями " -
сериал, сезон 3

21.00 "Бен-Хур" - приключенски екшън с уч.
на Тоби Кебел, Джак Хюстън, Морган
Фрийман, Родриго Санторо

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

00.30 "Пътешествие до края на света" -
приключенски филм с уч. на Бенедикт
Къмбърбач, Джаред Харис, Сам Нийл,
Джейми Сайвс, Ричард Маккейб, Вик-
тория Хамилтън и др., II част

Тв Тв Тв Тв Тв програма - вторник, 26 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.

ПППППревалявания ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 225

ВОДОРАВНО: "Големите колела". Дувар. Кокон. Мо-
дел. Нок. Саки (Ариго). Рин. Линин. Рок. Сиг. Рави-
нат. Ма. Родина. Онано. Лад. Коларов (Киран). "Ти".
Дим. Сикон. Ром. ПАН АМ. "На М". Пари. Илот.
Паротит. Ги. Итаконати. Киноман. Робот. ПОЛАР.
Рем. Поло. Ник. Катод. "Рир". ЛОТ. Ватанен (Ари).
Ви. Меласа. Икаса (Хорхе). Пир. Левитан (Исак).
"Ро". Кав. Лалор (Джеймз). Дем. ЛАТАМ. Нар. Хасе.
ОТВЕСНО: "Тодор и Рада". Икономика. "Луди годи-
ни". Илитерат. Невен. Малинак. Ва. Мал (Луи). Рик.
Мотор. Вал. Тир. ЛАНОС. Там (Игор). Касел. НИВА-
ЛИН. Каратаван. Перони. Акапонета. "Ила". Кино-
роман. Монитор. Док. Нанон. РАР. Декар. Лос. Тав.
Потоп. Нан. Пекар. Ратибор. "Да". Локомотори. Оли-
варес. Паника. Имитатори. Оме.

Днес ще продължи да вали над източ-
ната половина на страната и централните
райони. С напредването на деня от запад
преваляванията ще отслабват и спират, а последно това ще
стане над Източна България в часовете преди полунощ.

Сутринта температурите ще бъдат от 5 до 10 градуса. През
деня няма да се затопли съществено: максималните температу-
ри ще бъдат от 6 до 11, само в Югоизточна България до 12-13
градуса.

В сряда облачността ще намалее до незначителна над пла-
нинските райони и по-високите части на низините. В голяма
част от Дунавската равнина и Тракия, обаче, ще бъде мъгливо
или с ниски слоести облаци. Минималните температури ще бъ-
дат от около нула до 5-6 градуса, а дневните - в интервала от 9
до 13 градуса, малко по-ниски в местата с трайни мъгли и
ниски облаци. Ще бъде почти тихо.

bTV Cinema, 23.15 ч., "Неуловим" - фентъзи, екшън,
криминален, в ролите: Анджелина Джоли, Джеймс
Макавой, Морган Фрийман, Терънс Стамп, Томас

Кречман, Комън, Крис Прат [14+]
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Легендата на българс-
кия футбол Христо Стоич-
ков даде интервю за
предаването "Когато
светлините загасват" по
каталунска телевизия, в
което разказва за своя
живот в чужбина. "В
момента живея в Маями и
съм щастлив дядо. Барсе-
лона е моят втори дом.
Това ще е така до края на
живота ми. Да се върна
тук един ден като служи-
тел на клуба, не зависи от
мен, но това не означава,

че съм ядосан, че не се е
случило към този момент.
Има няколко бивши футбо-
листи на Барселона, които
сега работят за отбора, но
те са го заслужили", заяви
носителят на "Златната
топка" за 1994 г.

"Всички говорят за
целувката ми с Роналд
Куман след триумфа за
КЕШ през 1992 г. Това е
най-сладката целувка в
живота ми. Но веднъж се
скарах с него, а с Хосе
Мария Бакеро се карах
постоянно. Но взаимно се
извинихме за това. Яд ме
е само, защото можехме
да спечелим доста повече
трофеи. Много съжалявам
за 1994 г., когато загубих-

Левски победи с 2:0 Царско се-
ло в мач от 17-ия кръг на efbet
лига. Точни за успеха бяха Най-
джъл Робърта в 27-ата и Станис-
лав Иванов в 40-ата минута. След
успеха "сините" събраха 38 точки
и се изкачиха на второто място,
изпреварвайки Локомотив (Плов-
див). "Смърфовете" имат 36, а Лу-
догорец е убедителен лидер с 45
точки. Воденият от треньора Ни-
кола Спасов Царско село е на 12-
ото място с 15 точки.

Берое победи с 3:0 като гост
Дунав (Русе) в друг мач от кръга.
Старозагорци надделяха с попаде-
ния за едно полувреме, които бя-
ха дело на неостаряващия Мар-
тин Камбуров (56) и на два пъти
Ибрахима Конте (78, 87). За Кам-
буров това беше гол 226 в род-
ния елит.

С победата Берое събра 24 точ-
ки и заема седмата позиция, кол-
кото има и последният в първата
шестица Черно море. Дунав е на
11-о място с 16 точки. ç

"Ñèíèòå" ñè âúðíàõà
âòîðîòî ìÿñòî

Емблемата на Барселона е в
сърцето ми, призна българинът

ме финала от Милан с 0:4.
Просто се падна да
играем в лош ден за нас.
Сигурен съм, че ако днес
повторим този двубой,
няма да сбъркаме и ще го
спечелим. Съжалявам, че
стана така титлата на
Испания да се реши в
съботата преди този
финал. Това ни изцеди. Но
така е трябвало да се
случи. Било е писано да
загубим и точно това се
случи в онзи ден. Йохан
Кройф е човекът, който
остави най-голям отпеча-
тък върху кариерата ми.
Той винаги ще остане
специален за мен. Когато
получи инфаркта, аз
отидох при него в болни-

цата и му казах: "Мистер,
ще победим заради теб".
Бях със сълзи на очите.
Отидохме и разбихме
Атлетик (Билбао) на "Сан
Мамес" с 6:0. Запомних
този мач завинаги и как
публиката ми ръкопляска-
ше", споделя Христо
Стоичков.

"После отидох в Парма,
но не се застоях дълго и
се обадих на президента
да ме връща в Барселона.
Този отбор ми отвори
вратите за футбола и
затова винаги ще го
обичам. Някои целуват
емблемата, но фалшиво.
Аз никога не съм я целу-
вал, но за мен тя е запе-
чатана в сърцето. Барса е
повече от клуб", признава
Камата.

"Ромарио сбърка, че се
върна толкова късно след

световното първенство
през 1994 г. Няколко пъти
му се обаждах и му
казвах да се върне навре-
ме. Един ден Йохан го
скастри жестоко. Тогава
Ромарио се обърна към
него и му каза: "Аз съм
световен шампион, а ти
не си!" Това преля чашата.
Боби Робсън беше много
благ и прекрасен човек.
Та той беше "сър". Корави-
ят тогава беше Моуриньо.
Но и той има огромно
сърце. Жозе не беше
прав, когато се заяждаше
с Тито Виланова, разбра
го и после се извини.
Колкото до Ван Гаал, по-
добре да не говоря за
този. Той ме злепостави
пред отбора не като
футболист, а като човек",
анализира треньорите си
българската легенда. ç

Христо Стоичков (вляво) призна-
ва, че Йохан Кройф винаги ще

остане специален за него
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Треньорът на Стяуа Богдан Вин-
тила не иска преотстъпения бъл-
гарски национал Божидар Чорба-
джийски в състава си, твърдят
местните медии. Показателно за
това било, че в центъра на отб-
раната на гранда от Букурещ сре-
щу Астра (Гюргево) игра гъркът Со-
иледис, който е ляв бек. Без род-
ния национал Стяуа загуби с 1:3.
Бившият вратар на ЦСКА Георги
Китанов остана резерва за Астра.

Чорбаджйски пък въобще не
беше в групата за мача. Догово-
рът на българина с румънския тим
е до края на календарната година
и е възможно Винтила да опитва
различни варианти без него. ç

Òðåíüîðúò íà
Ñòÿóà çà÷åðêíà
×îðáàäæèéñêè

Кирил Десподов изигра
поредния си силен мач

с екипа на Щурм (Грац).
Бившият ас на ЦСКА беше в
основата тимът му да стигне
до ценна точка при визитата
на Рапид (Виена). Двубоят
завърши 1:1, а родният
национал асистира за
попадението на Филип
Хуспек. Българинът остана на
терена до 68-ата минута. В
класирането Щурм е на пето
място с 24 точки, а лидер е
РБ Залцбург с 39.

ЦСКА 1948 допусна
грешна стъпка

в борбата си със Септември
за директна промоция в efbet
лига. "Червените" обаче се
спасиха от грандиозна
издънка на стадион "Васил
Левски", след като губеха с
0:2 от Лудогорец 2 до 90-ата
минута, но с две късни
попадения домакините се
добраха до точката. Така след
грешката си ЦСКА 1948 вече
изостава на три точки от
лидера Септември. Нефтохи-
мик и Локомотив (София)
завършиха при резултат 3:3
в друг мач от кръга, а Хебър
пък записа труден успех с
1:0 срещу Ботев (Гълъбово).

Върджил ван Дайк
трябва да спечели
"Златната топка"

категоричен е мениджърът на
Ливърпул Юрген Клоп.
Отличието ще бъде връчено
на 2 декември, а холандецът
и Лионел Меси са големите
претенденти за приза през
този сезон. "Ако "Златната
топка" се дава на най-добрия
играч на това поколение,
тогава винаги трябва да я
получава Лионел Меси. Но
ако се връчва на най-добрия
футболист за последния
сезон, то това е Върджил ван
Дайк", заяви Клоп.

:
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