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40-годишна служителка в детска градина прибрала 80 000 лева от родители. Район-
ният съд в Дупница я е признал за виновна в длъжностно присвояване, съобщиха от
съда. Наложено й е наказание "лишаване от свобода" за три години, чието изтърпя-
ване е отложено за четири години, предаде БТА. Даниела М. завеждала администра-
тивната служба на ОДЗ в дупнишко село. От януари 2009 г. до декември 2015 г. е
присвоила чужди пари в общ размер на 80 780.07 лева. Всеки месец от родителите
на децата събирала различни суми - от 324 лв. до 1611 лв. на месец.  ç
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нозинството от български-
те граждани (85 на сто) е
на мнение, че корупцията
у нас е разпространена ши-
роко. Това показват данни
от проучване на Евробаро-
метър, представени днес от
ЕК. За сравнение средно в
ЕС на същото мнение за
корупцията в тяхната стра-
на са 63 на сто от гражда-
ните. Сред българите 70 на
сто не очакват уличените в
корупция да бъдат обвине-
ни, докато такъв отговор в

T
еория на конспирацията или глобално задку-
лисие в действие? Сами изберете! В последни-
те години сме свидетели как неудобни управ-
ляващи се свалят от власт по технологията на
Майдана - НПО-та и партии изпълват площади-

Òåõíîëîãèÿ íà
ãëîáàëíàòà ëúæà

те за протестърски веселби и пърформанси, които
програмирано преминават в държавен преврат, удо-
бен за една свръхсила със затихващи функции... По
същия начин - бавно, методично, програмирано - се
налагат опашати глобални лъжи. И играта започва!
Стъпка първа - измисля се нужният проблем или се
раздува съществуващо проблемче. Дежурните НПО-та
алармират, че… има огромна драма с правата на же-
ните, с глобалното затопляне или пък с руската зап-
лаха. Все каузи така измислени и изрисувани, че ако
им опонираш, си гаден чугун и консерва, ако им
симпатизираш - си модерен и прогресивен. Медийна-
та кампания се подразбира, тя дава глас само на
"правилните" говорители, а на останалите - яка цензу-
ра. Стъпка втора - Няма научни или практически до-
казателства, но проблемът вече е преекспониран -
така е, защото е… така. Пускат се в ход фалшифика-
ции или се измислят нови критерии. Например - за
да бъде докарана  статистиката, че всяка трета жена е
жертва на насилие, като "критерии" за насилие се
вкарва не само реалното убийство или тормоз, а и…
комплимент, сексуален виц и даже… подадена ръка.
Ако и това не е достатъчно, се създават митове -
застаряващите холивудски кокони от "Ми Ту" и техни-
те закъснели терзания или пък истеричното шведско
момиче Грета, което мрази самолетите и ни светна,
че за еко проблемите в света били виновни… белите
мъже. За руската заплаха си го знаем - фабрикуват
се "доказателства" за намеса в избори, гонят се дип-
ломати, съчиняват се страховити тайни агенти, въртят
се опорни точки срещу Москва… Но така работи про-
пагандата. По дадената тема се тиражират съответни-
те лозунги, опорки, пърформанси, сълзливи речи, на-
годени статистики. Световните медии зомбират об-
щественото мнение в нужната посока. И така покрай
правата на жените да прокарат противоестествената
джендър идеология или пък лобират за "зелената" енер-
гия и за унищожаване на традиционни индустрии,
плащат милиарди за програми за уж решение на еко-
логичните проблеми. Или пък да накарат държавите
да харчат над 2% от БВП за ново и ново оръжие,
вместо за социални нужди на хората или за здравео-
пазване, наука, технологии. Подобна глобална лъжа
роди и бежанските потоци към Европа, и войните уж
срещу диктатури, а всъщност за петрол, в които ми-
лиони изгубиха живота си.

Да, не за принципи, а за пари става дума, за
адски много пари. С получател - глобални НПО и
корпорации. Перпетуум-мобиле: Измисляме проблем,
издуваме балона, харчим с широки пръсти и отчита-
ме, че проблемът не се решава, а се задълбочава, за
да харчим още и още. Удобно, нали! И да, тук идват
всевъзможните глобални (разбирай - забравили Оте-
чество и идеали) чиновници от ЕС, НАТО, Съвета на
Европа, ЕНП-та, ПЕС-ове и други, чиято последна,
най-пренебрежима цел е човекът. А че се рушат об-
щества, морал, нрави, семейство, вяра, традиции, че
се рискуват мирът, диалогът между народите, иконо-
мическият напредък, социалната държава, работните
места на милиони хора. Не им пука, когато в джоба
вече шумоли "хонорарът". На неолибералната лъжа
езикът е мнооого дълъг, но краката - къси, къси, та
чак тя пълзи в калта.

Теофан ГЕРМАНОВ
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останалата част от ЕС да-
ват 48 на сто. За 77 на сто
от българите и 55 на сто
от останалите в ЕС не мо-
же да се очаква, че корум-
пираните ще бъдат наказа-
ни със затвор или поне с
тежка глоба.

Като най-разпространен
вид корупция българите по-
сочват подкупите (39 на сто)
и финансирането на парти-
ите срещу влияние върху
политическите решения (46
на сто). Малцина са отго-

ворилите, че лично са ста-
вали жертва на корупция.
Средно в ЕС положителен
отговор на такъв въпрос да-
ват пет на сто от участни-
ците, а у нас - 12 процента.
Близо половината българс-
ки участници (49 на сто) са
заявили, че през последни-
те три години корупцията е
станала пречка за спечел-
ването от тях на обществе-
на поръчка. Такъв отговор
са дали 30 на сто от оста-
налите в ЕС.  ç

77 процента от българите:

Сивият сектор в
България генерира око-
ло 23 млрд. лева обо-
рот, което е почти 21%
от цялата икономика на
страната, показват дан-
ните на КНСБ. Като
най-сериозен проблем
синдикалистите виждат
масовото осигуряване
на минимална работна

Íàä 23 000 000 000 å ñèâàòà èêîíîìèêà
Âëàñòòà äåí
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ìèíèñòúð

заплата. Секторите с
най-висок процент на
сива икономика пък от
години са строителство-
то и автосервизите.

На форум, организи-
ран от КНСБ, минис-
търът на финансите
Владислав Горанов по-
сочи, че от лятото на
2018 година правител-

ството работи по про-
ект на наредба, която
ще позволи пълно обх-
ващане на оборотите
във всички сфери на
икономиката. Той ко-
ментира, че трябва да
има по-голямо граж-
данско съзнание и не-
търпимост към подоб-
но поведение. < 5

Снимка
Пресфото
БТА

София.
Президентът
Румен Радев
организира
среща с
предста-
вители на
Централната
избирателна
комисия, на
отговорните
институциите
за провеж-
дането
и организа-
цията на
местните
избори
тази година,
както и
анализатори
на изборния
процес.
< 3
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Колеги, роднини, прия-
тели и почитатели казаха
последно сбогом на
актрисата Стоянка Мута-
фова в Сатиричния театър
"Алеко Константинов".
Именно на сцената в този
театър Мутафова игра до
лятото тази година. Сред
първите, които пристигна-
ха, бяха директорът Калин
Сърменов, Любо Нейков,
Татяна Лолова, Искра
Радева, Васил Банов,
Славчо Пеев, Тончо
Токмакчиев, Богдана
Карадочева, Васил Найде-
нов, Астор, бившият тв
водещ Петър Вучков,
Кристиян Вигенин от БСП.
Бяха поднесени и десетки
венци от близки на Мута-
фова и различни органи-
зации, и партии. В нейна
памет в театъра ще има
стол с името на кралица-
та на комедията, а заради
поклонението имаше и
временна организация на
движението в столицата.
Вратите на театъра оста-
наха отворени до 16 часа.
Със Сатиричния театър са
свързани най-силните
години на Мутафова като
актриса. През 1956 г. тя
става един от основатели-
те на новосъздадения
Държавен сатиричен
театър, заедно със Сте-
фан Сърчаджиев, Татяна

Ïðîñòèõìå ñå è ñúñ
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:
Проф. Пимпирев: 30-
40 години
алармираме, че има
драстични промени в
климата
Проф. Христо Пимпирев,
директор на Българския
антарктически институт,
предупреди по БНТ, че
климатичните промени са
световен проблем. Неслучай-
но в момента се провежда
тази правителствена среща в
Мадрид, която има правител-
ствени ръководители от нас
150 държави от цял свят,
така че очевидно проблемът
е доста сериозен, заяви той.
Професорът подчерта, че
повече от 30-40 години
учените алармират, че се
повишава количеството на
въглеродния диоксид на
парниковите газове в
атмосферата, че има
драстични промени в
климата. Виждаме със
собствените си очи, даже не
е нужно да има някакви
прецизни изследвания, каза
още той.

Момиче почина в
училище във Враца
Ученичка от 7-и клас във
врачанското СУ "Христо
Ботев" е починала по време
на междучасие. Момичето
колабирало около 9 ч. между
първия и втория учебен час.
От учебното заведение
веднага се обадили на
спешна помощ и се опитали
да стабилизират детето, но
без успех. Когато медиците
пристигнали, детето вече
нямало пулс. Полицията
веднага започна разследване
на обстоятелства, довели до
смъртта на ученичката,
съобщи Канал 3.

В здравеопазването
са нужни непопулярни
мерки, смята проф.
Генчо Начев
Нужен е политически
консенсус за предприемане
на непопулярни мерки в
здравеопазването, които в
началото няма да се харесат,
но след година-две всички
ще бъдат много по-доволни,
заяви националният консул-
тант по кардиология и
изпълнителен директор на
УБАЛ "Света Екатерина"
проф. д-р Генчо Начев,
цитиран от Агенция КРОСС.
Като първа наложителна
промяна той вижда реално
остойностяване на услугите в
болничната и в доболничната
помощ. А втората стъпка е
определяне на това какъв
процент от сумата ще поема
общественото осигуряване и
какъв пациентът. Специалис-
тът казва, че въпреки
поредното увеличаване на
парите за здраве в бюджета
догодина при сегашната
ситуация никаква промяна
или подобрение в здравео-
пазването не могат да се
очакват.

Лолова, Георги Калоянчев,
Георги Парцалев, Григор
Вачков, Никола Анастасов,
Васил Попов, Константин
Коцев, Димитър Манчев,
припомня БТА. На офици-
алното откриване на
театъра - на 7 април 1957
г., Мутафова играе в
първата премиера - "Баня"
на Владимир Маяковски,
изпълнявайки ролята на
Мезалиансова. На същата

сцена пресъздава още
десетки героини от българ-
ски класически и съвре-
менни автори. През 1963 г.
тя и Георги Калоянчев
стават първите заслужили
артисти на Сатирата,
където тя работи до пенси-
онирането си през 1991 г.
Наричаха я "Урагана
Стояна", "Неотразимия
женски феномен на бъл-
гарското кино", "Фината

Специализираната прокуратура привлече към нака-
зателна отговорност четири лица за участие в органи-
зирана престъпна група за разпространение на нарко-
тици в Елин Пелин и София, съобщиха от пресцентъра
на Апелативна специализирана прокуратура, цитирани

Ðàçáèõà âòîðà íàðêîãðóïà â Åëèí Ïåëèí

аристократка на сцената",
"Бунтарката, която може
да се държи и като прин-
цеса, и като уличен гамен",
"Лудетината", "Най-смешна-
та актриса", "Школа за
начинаещите артисти",
"Диагнозата Мутафова". В
продължение на повече от
70 години тя изиграва 100
театрални и над 30 роли в
киното. Аплодисменти и от
редакцията на ЗЕМЯ!ççççç

По медийния закон много от-
давна няма никакви поправки,
припомни председателят на ре-

Ðàøèäîâ: Øåôîâåòå íà ÁÍÐ è ÁÍÒ äà ñå
èçáèðàò îò ïàðëàìåíòà ñ ïî-äúëúã ìàíäàò
сорната комисия в парламента
Вежди Рашидов пред БНТ. Той бе
категоричен, че има належаща
нужда от нов закон, който да га-
рантира свободата на медиите.
Закони не се правят "против", а
се правят "за", поясни Рашидов.
По негови думи медиите не раз-
бират, че свободата на словото
не е тяхна запазена марка, а е
право на всеки човек и всеки
трябва да се възползва от тази
свобода. Той се обяви против
идеята, че "медиите са свещена
крава и за нея трябва специална
свобода". Важното е да разбе-
рем къде е разликата между сво-
бодата и слободията, каза още
Рашидов относно въпроса с фал-
шивите новини. Той изрази без-
покойство, че в днешно време
хората не могат да разпознават

истинската от фалшивата нови-
на, което води до загуба на ин-
терес към медиите. Запитан как
трябва да се финансират общес-
твените медии, Рашидов подчер-
та, че те за разлика от местните
разполагат с бюджет, докато час-
тните лежат изцяло върху рекла-
ма. Според него рекламите тряб-
ва да се редуцират в определен
процент, макар и да не отпадат
напълно. Рашидов изрази мне-
ние, че мандатите на генерални-
те директори на БНТ и БНР са
малки - 3 години не били доста-
тъчни за реформи. Той настоя те
да бъдат увеличени на 5 години,
както е в случая с БТА. Изпре-
варват ни дори страни като Ко-
сово, Албания, Босна, Черна го-
ра и Сърбия, които не са в ЕС.
Според него генералните дирек-

тори на обществените медии
трябва да бъдат гласувани от На-
родното събрание, а СЕМ да бъ-
де контролен орган, тъй като той
нямал лостове, с които да ги ре-
гулира. Обществената медия е
държавна, с държавен бюджет.
Разбира се, че си има работода-
тел, не може дайте ни бюджет и
ще правим каквото си искаме,
коментира той. Според Рашидов
бюджетът на БНР и БНТ не е дос-
татъчен. Той обаче изрази уве-
реност, че когато бъдат направе-
ни реформите, правителството
ще отпусне много по-голям бю-
джет.

Трябва да се почне с повече
средства към обществените ме-
дии, за да започне обратният
процес на стопяване на дефици-
та, обобщи Рашидов.ççççç

от Новини.бг.
Те са задържани на 7 декември 2019 г. при съвмес-

тни действия по разследването на Специализираната про-
куратура, ТС БОП - София-област. Това е втората нарког-
рупа, действаща на територията на Елин Пелин и регио-
на, неутрализирана в рамките на 4 денонощия.

На 3 декември след сделка с доставчици на нарко-
тични вещества на едро от София, бяха задържани че-
тирима участници в друга престъпна структура в града, у
които бяха намерени и иззети 1,8 кг канабис и 1,2 кг
амфетамини в различни разфасовки, подготвени за раз-
пространение на черния пазар, пари, електронни везни.

При извършените на 7 декември лични обиски и претър-
свания в автомобили и 5 адреса, ползвани от новата
разкрита наркогрупа, бяха намерени и иззети близо по-
ловин килограм амфетамини, 40 г опиати, 320 грама
марихуана, разфасована на дози за разпространение.
Намерени и иззети са и 260 000 фалшиви евро банкно-
ти, електронни везни, тефтер със записки на клиенти,
мобилни телефони, големи суми пари в брой.

Събраните до момента доказателства сочат, че група-
та е била създадена и е действала от октомври 2018
година. На задържаните е наложено прокурорско задър-
жане до 72 часа.ççççç
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Ïðåçèäåíòúò: Êîðïîðàòèâíèÿò
è êóïåí âîò å ñðàì çà Áúëãàðèÿ

Липсата на представител
на изпълнителната власт не
отменя нейната отговорност
пред гражданите и закона
за провеждането на чест-
ни и открити избори. Това
каза президентът Румен Ра-
дев по време на свикана
от него среща с представи-
тели на ЦИК, отговорните
институции и анализатори
на изборния процес във
връзка с провеждането и
организацията на местните
избори тази година, преда-
де Агенция "Фокус". Прези-
дентът посочи, че е полу-
чил подробни доклади от
МВР, ДАНС и прокуратура-
та във връзка с провелите
се местни избори и благо-
дари на ЦИК за положени-
те усилия.

"Благодаря за усилията
на всички институции, най-
вече на ЦИК", посочи той.
Румен Радев очаква на
следващ етап по въпро-
са да се направят
консултации и с поли-
тическите партии.

"Целта на днешната сре-
ща е на институционално и
експертно ниво да иденти-
фицираме проблемите, ана-
лизираме причините и да
чуя вашето предложение за
промени, чрез които да се
отиде към подобряване на
изборния процес. След то-
ва следват консултации с
политическите партии. Тряб-
ва със съответните проме-
ни да постигнем по-добри
избори за цялото общест-
во. Когато говорим за чес-
тни избори, на всички е яс-
но, че в демократичния свят
няма правила, които да во-
дят към идеални избори -
такива няма", добави пре-
зидентът.

Той отбеляза, че в Бю-
джет 2020 няма конкретика
във връзка с откриване на
процедура за закупуване на
машини: кога ще започне
тя и какво ще бъде финан-
сирането.

"За да трупаме статис-
тическа информация, пред-
ложението ми е да излизат
в един и същи формат ре-
зултатите за всички избо-
ри, за да може да има съ-
поставка. Машинното гласу-
ване струва пари, но тряб-
ва да го имаме, за да ре-
шим проблема с обобщава-
нето, недействителните бю-
летини и всички рискови
елементи, които съпътстват
изборите", допълни прези-
дентът.
Според Румен Радев
дейността около избор-
ния процес трябва да е
завършила поне 6
месеца преди парла-
ментарните избори.

"6 месеца преди следва-
щите избори всичко тряб-
ва да е по местата си: да
бъдат завършени законови-
те промени, машините да са
доставени, сертифицирани,
организационни промени да
бъдат завършени. Да вър-
ви процесът по обучение,
тестове, верификация на
софтуер. В началото на
следващата година този
процес трябва да започне
категорично", заяви държав-
ният глава.

Социологическите аген-
ции и медиите нарушават
поголовно закона по вре-
мена избори, трябва да има
по-голяма тежест на нака-
занията за корпоративния
и купен вот, допълни пре-
зидентът Румен Радев по
време на свиканата от не-

Áðîÿò íà íåäåéñòâèòåëíèòå áþëåòèíè å
íåïðèåìëèâ - ñïàñåíèåòî å ìàøèíåí âîò,
çàÿâè äúðæàâíèÿò ãëàâà íà èíèöèèðàíàòà îò
íåãî ñðåùà çà ïðîáëåìèòå îêîëî ìåñòíèÿ âîò

го среща във връзка с про-
веждането и организация-
та на местните избори.

"Големите проблеми и
предизвикателства са кор-
поративният и купеният вот.
Законът се нарушава пого-
ловно. Това прави впечат-
ление на всички. Дали е
съзнателно или не, има ог-
ромни разминавания в ек-
зитпола с действителност-
та, а това влияе на гласа
на хората. Това е недопус-
тимо и тук трябва да има
сериозна реакция", допъл-
ни държавният глава.
Като друг проблем пред
изборния процес Румен
Радев посочи корпора-
тивния и купен вот.

"Най-трудно е да преодо-
леем този вот. Ако поглед-
нем статистиката и докла-
дите от ДАНС, МВР и про-
куратурата, няма съществе-
ни разлики между местните
избори от 2015 и 2019 г., но
гледайки всички това, кое-
то експертите обобщават,
усещането в хората е, че тук
се върти индустрия за де-
сетки милиони. Срамно е то-
ва да се случва в европейс-
ка държава в 21. век. Тряб-
ва да вървим към категорич-
но увеличаване на тежест-
та на наказанията: и адми-
нистративни, и като крими-
нални престъпления. Трябва
да търсим дали ще проме-
няме и съотношението и как
ще ги класифицираме: кои
са административни нару-
шения, кои криминални

престъпления, защото това
е престъпление срещу де-
мокрацията", посочи той.

В заключение президен-
тът отбеляза, че провежда-
нето на срещата е важно,
тъй като от честността и
прозрачността на избори-
те зависи не просто демок-
рацията, а и легитимността
на управлението, както и та-
зи на институциите.

По отношение на недей-
ствителните бюлетини Ру-
мен Радев коментира: "Спе-
циално за недействителни-
те бюлетини и проф. Миха-
ил Константинов обясни
много пъти, че проблем има
в отбелязването на префе-
ренциите. Спасението тук е
машинният вот. Така както
банкоматът не те пуска да
получиш исканата сума, без
да минеш целия цикъл, та-
ка и машината предоставя
логически механизъм, кой-
то не те пуска да отбеле-
жиш преференция, без да
си отбелязал другото квад-
ратче. От огромен интерес
е какво означава недейст-
вителна бюлетина и от как-
во се поражда: невежест-
во, незнание, погрешно зад-
раскване или манипулация
от страна на СИК. Защото
в "Ютюб" се въртят клипо-
ве, където се дават инструк-
ции как да се произвеждат
недействителни бюлетини
там, където кандидатът или
партията са неудобни", от-
беляза държавният глава.

По думите му след про-
велите се местни избори
трябва да се извлекат се-
риозни поуки и да се пред-
приемат енергични дейст-
вия, тъй като парламентар-
ните избори съвсем не са
далеч във времето.

"Времето до следващи-
те избори не е далеч пред-
вид огромния обем от ра-
бота, която трябва да бъде
свършена", обясни той.

Президентът определи
броя на недействителни бю-
летини за общински съвет-
ници като неприемлив.ç

Íà òîçè äåí

Събития
” 1520 г. - Религиозният
реформатор Мартин Лутер
публично изгаря папската
була.
” 1799 г. - Франция става
първата страна в света,
която въвежда метричната
система, основана на
метъра и килограма.
” 1848 г. - Първите прези-
дентски избори във Франция
са спечелени от племенника
на Наполеон Бонапарт - Луи
Наполеон Бонапарт.
” 1868 г. - В Лондон
заработва първият в света
уличен светофар.
” 1877 г. - Руско-турска
война (1877-1878). Битка
при Плевен: руските войски
превземат Плевен след 3-
месечна обсада.
” 1878 г. - Основана е
Националната библиотека
"Св. св. Кирил и Методий" в
София.
” 1901 г. - Раздадени са
първите Нобелови награди.
” 1943 г. - Втората светов-
на война: Трета бомбарди-
ровка на София от британс-
ко-американската авиация.
” 1999 г. - По време на
срещата на ръководителите
на държавите от ЕС в
Хелзинки е взето решение
за преговори с България за
присъединяване.
Родени
” 1815 г. - Ада Лъвлейс,
британска математичка
” 1822 г. - Цезар Франк,
белгийски композитор
” 1830 г. - Емили Дикин-
сън, американска поетеса
” 1920 г. - Станко Тодоров,
български антифашист и
политик. министър-председа-
тел на България от 1971-
1981 г., председател на НС
от 1981-1990 г.

” 1945 г. - Петър Гюзелев,
български рок музикант
Починали
” 1896 г. - Алфред Нобел,
шведски химик
” 1916 г. - Никола Петров,
български художник
” 1936 г. - Луиджи Пиран-
дело, италиански писател,
Нобелов лауреат
” 1987 г. - Камен Зидаров,
български поет
” 2006 г. - Цветан (Чочо)
Владовски, български
музикант

:
Негово Светейшество
патриарх Неофит прие

главния прокурор Сотир
Цацаров и заместника му и

избран за бъдещ главен
държавен обвинител Иван
Гешев. Те изразиха своето
уважение към Българската

православна църква и лично
към патриарх Неофит. Негово

Светейшество поздрави
Гешев с назначаването му за
главен прокурор и му пожела

успешен мандат.
Обсъдени бяха бъдещи
съвместни действия в

подкрепа на православната
вяра, включително и в

местата за лишаване от
свобода.
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ÁÀÁÕ ïðîñïàëà ñàìî çà ìåñåö
7  ïðåäóïðåæäåíèÿ çà ñàëìîíåëà

БАБХ е пропуснала 7
предупреждения за сал-
монела, заяви пред БНР
д-р Сергей Иванов от
"Активни потребители" във
връзка с опасността от
заразяване със салмоне-
ла, след като стана ясно,
че най-малко 100 тона
пилешко месо, внос от
Полша и заразено с
бактерията, са стигнали
до българския пазар. "От
последния ден на октомв-
ри до момента България е
получила от Полша и
прибалтийските републики
7 нотификации за партиди
със салмонела. Не става
въпрос за една партида. А
от началото на годината
са около 19. Имаме забо-
леваемост от салмонела
над 500 случая на болни
пациенти от началото на
годината. В събота проф.
Даскалов от Агенцията по
храните, който отговаря
за лабораторната диагнос-

Ìèíèñòåðñòâîòî íà çåìåäåëèåòî
è ïðîêóðàòóðàòà òðÿáâà íåçàáàâî
äà ðåàãèðàò, çàùîòî ñòàâà âúïðîñ
çà îïàñíè õðàíè, çà êîèòî å
ïðåìúë÷àíî

тика, призна, че от нача-
лото на годината в него-
вата лаборатория има 135
положителни проби за
салмонела. В тази лабо-
ратория се изследват
само храни, не се изслед-
ват пациенти. Т. е. става
въпрос за минимум 135
случая на храни със
салмонела, за които БАБХ
не е съобщила. Това са
български храни", обясни
той в предаването "Преди
всички" на програма
"Хоризонт".

По-миналата седмица в
София имаше 8 случая на
заболели със салмонела,
което е увеличение,
посочи още д-р Иванов и
добави: "Имаме сравни-
телно висока заболевае-
мост и на салмонела, и
на много други болести,
свързани с храни. Офици-
ално обаче няма нищо.
Официално от началото
на годината в България не

е хваната нито една
храна, произведена в
България, със салмонела".
Според него в случая
трябва да реагират Ми-
нистерството на земеде-
лието и прокуратурата,
защото става въпрос за
опасни храни, за които е
премълчано.

За африканската чума
по свинете, която мина
през България през лято-
то д-р Сергей Иванов
коментира: "При масовото
унищожаване през лятото
голяма част от свинското
не беше унищожена, от

Първично възникнали слу-
чаи на болестта Африканска
чума по свинете при диви сви-
не в землищата на село Кру-
шолак и село Миладиновци в
община Търговище бяха съоб-
щени от областната админис-
трация в Търговище след за-
седание на Областната епизо-
тична комисия. Със заповеди
на директора на "Регионална
дирекция по горите" в Шумен
са определени инфектирани-
те зони. В тях се забранява
достъпът на лица, нямащи от-
ношение към претърсването и
прилагането на мерки за лик-
видиране на болестта при
спазване на изискванията за
биосигурност.

След обявяване на огни-
щата са предприети незабав-
но мерки от ТП "ДЛС Черни
Лом" - Попово и ТП "ДГС -

Омуртаг"за биосигурност,
опазване и защита на горски-
те територии и дивеча, както
и опазване здравето на насе-
лението. Поставени са обоз-
начителни табели по граници-
те на инфектираните подзони
"А". Осигурени са дежурства
на лесничеи за недопускане
на външни лица в подзони "А".

Междувременно от Съюза
на ловците и риболовците в
България съобщиха, че диви
свине, заразени с африканс-
ка чума, са били открити в
два ловни района около бла-
гоевградските села Бучино и
Селище.  По информация на
ловците при първичната об-
работка на труповете на жи-
вотните не са открити приз-
наци на заболяването. Задъл-
жителните проби обаче, кои-
то се изпращат преди разфа-
соването на месото, са дали
положителен резултат. Жите-
лите в близките до заразени-
те райони села и ловците се
призовават да спазват стрик-
тно мерките за биосигурност
и превенция на разпростра-
няване на заболяването.ç

Àôðèêàíñêàòà
÷óìà ñè øåòà ïî
çèìíèòå ïîëåòà

домашните животни, а
просто беше консервира-
но. Възможно е да има
проблеми.

Най-вероятно голяма
част от консервите, нап-
равени през лятото, са
замърсени с някакви
бактерии. Съветвам хора-
та, които са консервирали
тогава месото, много
внимателно да подхождат
към консумацията му". По
думите му термичната
обработка на храните и
хигиената са начинът да
се избегнат зарази от
месо.ç

Търговци продават колбаси и
месо в интернет без никакъв
контрол, показа проверка на
"Нова тв". Суджуци и луканки,
произведени в домашни условия,
се предлагат свободно в сайто-
ве с обяви. В интернет има де-
сетки обяви за колбаси, дирек-
тно от производителя. Домаш-
ните майстори привличат с

Íèêîé íå êîíòðîëèðà ïðîäàæáàòà íà ñóäæóöè
è ïàñòúðìà â èíòåðíåò, íÿìà èçèñêâàíå

откъде постъпват към потреби-
телите тези продукти, съответ-
но уведомяване и други компе-
тентни органи. Това са нерегла-
ментирани продажби. И санкци-
ята при търговия и производст-
во от нерегистриран обект е
между 1500 и 6000 лв.", заяви
Иван Енчев от "Контрол на хра-
ните" в БАБХ.

В обявите обаче информа-
ция за произхода на месото се
намира трудно. "Обявяват, че са
домашно производство. Не зна-
ем какво е вложено в този про-
дукт - дали има добавки, които
са забранени, има ли алергени",
поясни Енчев.ç

оферти за конски суджук, мага-
решка пастърма, телешка лукан-
ка, биофиле "Елена" и дори кай-
ма на атрактивни цени.

Един от пусналите оферта за
домашни суджуци, произведени
в Пловдивско, обяснява, че ме-
сото е качествено, а колбасите
- безопасни. "Лично аз си ги
правя - 13 лв. струва, а сухите
са по 20 лв. за килограм. В ма-
газина искат 30-35 за боклуци,
а домашното месо - аз си го
гледам", казва онлайн продава-
чът и добавя, че сам коли жи-
вотните в обора си.

Никой не контролира про-
дажбите на домашни мезета и

колбаси в интернет, защото все
още няма законови изисквания
към този тип търговия. И всеки
носи лична отговорност, ако си
купува месо онлайн. Сигнали за
продажби в интернет на месо
постъпват и в Агенцията по бе-
зопасност на храните. От там
проверяват всеки такъв случай,
но признават, че контролът е
труден.

"Пазарът в интернет е необ-
хватен, извършва се контрол на
някакъв извадков принцип, как-
то и при сигнали от граждани,
които ние получаваме. Тогава за-
почваме разследване от наша
страна, за да проучим точно

Íà 38 ìåñòà â ñòðàíàòà ùå ñå ïðîäàâàò æèâè åëõè÷êè çà
áëàãîòâîðèòåëíàòà êàìïàíèÿ "Ïîñàäè íàäåæäà"

38 ще бъдат пунктовете за про-
дажба на живи елхички в цялата
страна като част от благотворител-
ната кампания "Посади надежда",
каза министърът на земеделието,
храните и горите Десислава Тане-
ва, предаде репортер на БГНЕС. Вче-
ра бе даден старт на благотвори-
телната кампания за закупуване на
живи елхи под надслов "Посади на-
дежда". Това е третата кампания за
закупуване на живи елхички, като
през 2015 г. в името на каузата са
били закупени елхи от 1 200 граж-
дани, а през 2016 г. - от 3000.

Земеделският министър съобщи,

че със закупените живи елхички ще
бъде направен нов парк, чието мяс-
то тепърва ще се уточнява. Средс-
твата от продажбата на елхички ще
бъдат дарени в помощ на семейст-
ва с репродуктивни проблеми.

145 000 двойки са с репродук-
тивни проблеми, съобщи Радина
Велчева, която е основател на Фон-
дация "Искам бебе". Тя благодари
на държавата за подкрепата, която
оказва в момента на семейства, ко-
ито искат бебе. Хората с репродук-
тивни проблеми получават 20 ми-
лиона лева като помощ в битката
им за дете.ç
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Âëàñòòà äåí è íîù óìóâàëà êàê
äà ïðåáîðè ñèâàòà èêîíîìèêà

Сивият сектор в Бълга-
рия генерира около 23
млрд. лева оборот, което е
почти 21% от цялата
икономика на страната,
показват данните на
КНСБ, съобщени на заклю-
чителния форум на проек-
та "Активно гражданско
участие за превенция и
ограничаване на недекла-
рираната заетост в Бълга-
рия", предаде БТА. Като
най-сериозен проблем
синдикалистите виждат
масовото осигуряване на
минимална работна запла-
та. Секторите с най-висок
процент на сива икономи-
ка пък от години са строи-
телството и автосервизите.

На форума министърът
на финансите Владислав
Горанов посочи, че от
лятото на 2018 година
правителството работи по
проект на наредба, която
ще позволи пълно обхва-
щане на оборотите във
всички сфери на икономи-
ката. Той коментира, че
трябва да има по-голямо

тост е 15.9 процента на
фона на 16 на сто средно
за Европа. По думите й
една от причините е
липсата на данъчен морал.

Президентът на КНСБ
Пламен Димитров изрази
мнение, че сивата иконо-
мика води до изкривява-
ния в икономическия,
социалния и обществено-
политическия живот и
убива лоялната конкурен-

гражданско съзнание и
нетърпимост към подобно
поведение. Министърът
увери, че в средите на
финансовото министерст-
во, НАП и митниците
денонощно се мисли по
тази тема.

Министърът на труда и
социалната политика
Деница Сачева добави, че
в България делът на лица-
та с недекларирана зае-

На годишна база най-голям
спад в преработващата про-
мишленост бележи производс-
твото на тютюневи изделия - с
28.1%, сочат данните на Наци-
оналния статистически институт
(НСИ).

Те са към месец октомври.
Сериозен спад се забелязва съ-
що в производството на хартия,
картон и изделия от хартия и кар-
тон (-8.4%), следват производс-
твото на лекарствени вещества
и продукти (-7.2%) и производс-
твото на химични продукти
(-5.9%).

По-значително увеличение в
преработващата промишленост
спрямо съответния месец на
предходната година се наблюда-
ва при производството, некла-
сифицирано другаде (+36.3%),

Ïðîèçâîäñòâîòî íà òþòþíåâè èçäåëèÿ áåëåæè
íàé-ãîëÿì ñïàä â ïðîìèøëåíîñòòà

На годишна база индексът на
промишленото производство при
производството и разпределени-
ето на електрическа и топлое-
нергия и газ е намалял с 6.8%
през октомври.

От НСИ разпространиха и дан-
ни за строителната продукция, ка-
то те показват нарастване от
3.1% през октомври 2019 г. в
сравнение със същия месец на
2018 година.

На годишна база нарастване-
то на строителната продукция
през октомври 2019 г., изчисле-
но от календарно изгладени дан-
ни, се определя от положител-
ния темп при сградното строи-
телство (+7.9%), докато при граж-
данското/инженерното строител-
ство е регистрирано намаление
(-3.0%).ç

Чета втрещен! Заглавие в
централна медия! Заглавие… С
големи букви…

"Страхотна новина за 1 270
000 пенсионери" Новина… Че
и "страхотна"…  Заглавие… Как-
во ли е станало? И по-надо-
лу… "1 276 200 пенсионери под
линията на бедност ще вземат
коледни добавки От днес за-
почва плащането на пенсиите
за месеца. Преводите по смет-
ките на пенсионерите, които
получават парите си по бан-
ков път, ще бъдат извършени
днес, а в пощенските станции
плащанията ще продължат до
20 декември по утвърден гра-
фик. Над 1 270 000 възрастни
хора, които взимат до 363 ле-
ва, включително от НОИ, ще
получат и коледна добавка от
40 лева."

20 евро. Добавка към 363
лева, тоест 180 евро… 200 ев-
ро за милиони честни, смач-
кани от работа и усилието да
оцеляват цял живот наши май-
ки и бащи…

Ужас! Без думи!
А, само това - до този мо-

мент около 5000 души са про-
чели тази "новина". И нито един
не е коментирал дори! Страх
ги е жертвите и да гъкнат…

Какво става с моя велик на-
род?

В същия миг виждам по най-
централната френска телеви-
зия в едър план лицето на же-
на и слушам с изтръпнало сър-
це: "Аз съм пенсионерка учи-
телка. Получавам 2900 евро.
И не ми стигат. Затова в този
студ вече пети ден съм на ули-
цата. Долу мизерията!"

Гледам френската телеви-
зия, чета българския вестник…
2900 евро, тоест близо 6000
лева, срещу 400 лева… И стач-
ка парализа. И мълчание, глу-
хо…

Е, какво може да направи
който и да е, дори и Господ да
слезе от небето, когато Сво-
бодата и усещането за достой-
нство са умрели в сърцата? За-
това - сбогом, илюзии! Друго-
то е мародерство с паметта на
този, който те е създал.

Дотук.
А иначе Коледата идва! С

нея и наградите за послушни-
те. Мълчиш - папкаш. Мърдаш
- шут! Шампанско!

Заглавието, заглавието…

Димо РАЙКОВ,
9 декември 2019 г.,

от Фейсбук

През 2018 година домакинст-
вата в Европейския съюз (ЕС) са
изразходвали над 1,047 трилио-
на евро (което се равнява на
6,6% от БВП на ЕС) за "храна и
безалкохолни напитки", показват
резултати от проучване на Ев-
ростат. Това представлява 12,1%
от общите им разходи за пот-
ребление и се нарежда като тре-
тата най-голяма категория раз-
ходи на европейските домакинс-
тва след тези за "жилища, вода,
електричество, газ и други гори-
ва" (24% от разходите) и за "тран-
спорт" (13,2%).

Според Евростат домакинст-

производството на основни ме-
тали (+17.9%), производството на
хранителни продукти (+13.0%),
печатната дейност и възпроиз-
веждането на записани носите-

ли (+5.9%). Като цяло в прера-
ботващата промишленост има
ръст от 2.5%, а в добивната про-
мишленост се отчита ръст от 9.4
на сто.

Ðàçõîäèòå çà õðàíà âúâ Âåëèêîáðèòàíèÿ ñà 7,8 % îò
îáùèòå ïîòðåáèòåëñêè õàð÷îâå ïðè 19,1% â Áúëãàðèÿ

вата в Румъния са използвали
през миналата година за храна и
безалкохолни напитки над една
пета от общите харчове (цели
27,8%). Следващите страни-член-
ки с най-високи дялове бяха Лит-
ва (20,9%) и Естония (19,6%). На
четвърта позиция е България с
разходи за храна, равняващи се
на 19,1% от общите харчове на
българските домакинства. През
2018-а година в нашата страна
за храна са били изхарчени
6,7431 млрд. евро, което се рав-
нява на 12% от БВП.

На другия полюс с разходи за
храна под 10% са четири страни

ция. Според него сивата
икономика убива лоялната
конкуренция. Ето защо от
синдиката предлагат
промени в Кодекса на
труда, Закона за общест-
вените поръчки и други
нормативни актове. "Много
е направено, но има и
много още проблеми,
които трябва да се разре-
шат", заяви Пламен Димит-
ров.ç

Ïðàâî íà ãëàñ

Ñáîãîì íà
èëþçèèòå

от ЕС начело с Обединеното крал-
ство (едва 7,8% от общите хар-
чове на британските домакинст-

ва), Ирландия (8,7%), Люксембург
(9,1%) и Австрия (9,7% от общи-
те разходи на домакинствата).ç

Ïîâå÷å îò 23 ìëðä. ëåâà ãîäèøíî ñà
íåäåêëàðèðàíèòå ñðåäñòâà, êîåòî âîäè äî
èçêðèâÿâàíèÿ â èêîíîìè÷åñêèÿ, ñîöèàëíèÿ è
îáùåñòâåíî-ïîëèòè÷åñêèÿ æèâîò, êàçâàò îò ÊÍÑÁ

Ïîâå÷å îò 23 ìëðä. ëåâà ãîäèøíî ñà
íåäåêëàðèðàíèòå ñðåäñòâà, êîåòî âîäè äî
èçêðèâÿâàíèÿ â èêîíîìè÷åñêèÿ, ñîöèàëíèÿ è
îáùåñòâåíî-ïîëèòè÷åñêèÿ æèâîò, êàçâàò îò ÊÍÑÁ
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Коледно парти
в Супермаркет КООП

През най-вълшеб-
ния месец от годината
Централният коопера-
тивен съюз и Супер-
маркет КООП очакват
всички свои малки и
големи приятели с

празнично настроение
и много изненади на
тържеството "Вярвай в
Коледа". Партито ще
се проведе на 14 де-
кември (събота) от
11:00 ч. в Супермар-

кет КООП, гр. София,
кв. "Красна поляна",
бул. "Никола Муша-
нов" № 116.

Гостите на тържест-
вото ще се пренесат в
един приказен свят с
детски куклен театър
"Писмо до Дядо Ко-
леда". Домакините ще
провокират креатив-
ността на децата като
ще им дадат възмож-
ност за участие в ате-
лие за изработка на
коледни картички. За
празничното настрое-
ние ще погрижат и де-
цата от детска гради-
на №128 "Феникс",
детска градина №169
"Коледарче" и Нацио-

нално средно учили-
ще гр. София, които
ще се включат в прог-
рамата с Коледен кон-
церт. И разбира се, в
края на тържеството
Дядо Коледа ще за-
радва всички деца с
подаръци!

Всяка година Цент-
ралният кооперативен
съюз и столичният
Супермаркет КООП
организират коледно
парти за всички деца
и родители. По тра-
диция и тази година
гостите на тържество-
то ще имат възмож-
ност да се потопят в
магията на Коледа и
да се подготвят за ко-

ледната трапеза. В
Супермаркет КООП
можете да откриете
интересни кулинарни
предложения, сред ко-
ито и стоки с марката
КООП от български и
европейски коопера-
тивни организации.

В духа на празника
"Вярвай в Коледа" до-
макините са подготви-
ли подаръци за всич-
ки присъстващи на
тържеството. Заповя-
дайте заедно да отп-
разнуваме най-свет-
лия християнски
празник!

Дирекция "КООП
медии и реклама"

Коледно парти
в Супермаркет КООП
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"Ясно е, че... онези
държави, в които средни-
ят елемент е голям и по
възможност по-силен от
другите два [богатите и
бедните] взети заедно,
или при всички случаи по-
силен от всеки един от
тях поотделно, имат
всички шансове да са
добре организирани."

Така Аристотел обоб-
щава своя анализ за
гръцките градове-държави.

Стабилността на това,
което сега бихме нарекли
"конституционна демокра-
ция", зависи от размера
на средната й класа. Не е
случайно, че САЩ и
Великобритания, дългого-
дишни стабилни демокра-
ции, които днес се подда-
ват на демагогия, са най-
неравностойните от за-
падните страни с високи
доходи. Аристотел, разби-
раме, е бил прав, пише
Мартин Уулф за
"Файненшъл таймс".

Анализът на Уулф за
"нечестния капитализъм"
стига до заключението, че
"имаме нужда от динамич-
на капиталистическа
икономика, която дава на
всички оправдано убежде-
ние, че могат да споделят
ползите. Вместо това все
по-често изглежда имаме
нестабилен рентиерски
капитализъм (монополиза-
ция на достъпа до всяка-
къв вид собственост и
извличане на значителни
печалби без принос към
обществото - бел. прев.),
отслабена конкуренция,
слаб растеж на произво-
дителността, голямо
неравенство и, неслучай-
но, все по-деградираща
демокрация."

Какво трябва да се
направи, пита Уулф?

Отговорът не е да
отхвърляме пазарната
икономика, да отменим
глобализацията или да
спрем технологичните
промени, а да направим
това, което е правено
много пъти в миналото: да
реформираме капитализ-
ма. "Това е аргументът,
който изтъкнах в неотдав-
нашен дебат с бившия
гръцки финансов минис-
тър Янис Варуфакис
относно това дали либе-
ралният капитализъм
трябва да бъде запазен.
Всъщност твърдя, че ако
искаме всичко да остане
същото, всичко трябва да
се промени, както пише

Êàê äà ðåôîðìèðàìå äíåøíèÿ
íå÷åñòåí êàïèòàëèçúì?

италианският автор Джу-
зепе Томази ди Лампеду-
за. Ако искаме да запа-
зим свободата и демокра-
цията си, ние трябва да
приемем промените. Ето
пет области, с които
трябва да се захванем",
посочва той.

На първо място Уулф
поставя конкуренцията.

Книгата на Томас
Филипон "Голямото обръ-
щане" показва колко
много конкуренцията е

отслабнала в САЩ. Това
не е резултат от неизбеж-
ни сили, а от политически
избор, особено изоставя-
нето на активната полити-
ка в полза на конкуренци-
ята. Пазарите в САЩ
станаха по-малко конку-
рентни: концентрацията е
висока, лидерите са се
окопали, а нормата на
печалба е прекомерна.
Нещо повече, тази липса
на конкуренция навреди
на потребителите и работ-
ниците в САЩ: тя доведе
до по-високи цени, по-
ниски инвестиции и по-
слаб растеж на произво-
дителността.

В статия за намаляване
на неравенствата от
безценната колекция
"Отвъд Brexit: Програма за
икономическа реформа в
Обединеното кралство"
Расъл Джоунс и Джон
Луелин твърдят, че кон-
центрацията и надценките

също са се увеличили във
Великобритания.

През последното
десетилетие Amazon,
Apple, Facebook, Google и
Microsoft заедно са осъ-
ществили над 400 придо-
бивания в световен ма-
щаб. Доминиращите
компании не трябва да
могат да закупуват потен-
циални конкуренти по
свое усмотрение. Подобна
пазарна и политическа
сила е неприемлива.

Подобряването на полити-
ката за конкуренцията
трябва да започне от
допускането, че сливания-
та и придобиванията
трябва да бъдат правилно
обосновани.

Второ, финансите. Един
от най-поразителните
изводи на проф. Филипон
е, че цената на финансо-
вото посредничество в
САЩ не е спаднала през
последните 140 години,
въпреки технологичния
напредък. Този застой в
разходите, уви, не означа-
ва финансова стабилност.
Има също така доказател-
ства, че сега просто има
твърде много кредит и
дълг. И тук съществуват
радикални решения: да се
повишат значително
капиталовите изисквания
за банковите посредници,
като същевременно се
намалят нормативните
интервенции; и най-

важното, елиминиране на
данъчното приспадане на
лихвите, за да се постави
дълговото финансиране
наравно с това чрез
акции.

Трето, корпорациите.
Акционерното дружество с
ограничена отговорност
беше страхотно изобрете-
ние, но също така е силно
привилегирована органи-
зация. Тесният фокус
върху максимизиране на
стойността за акционери-

те изостри лошите стра-
нични ефекти. Както
докладът на Британската
академия "Принципи за
целенасочен бизнес"
твърди, "целта на бизнеса
е да решава проблемите
на хората и планетата
печелившо, а не да пече-
ли от причиняване на
проблеми". Това е очевид-
но. Освен това е безна-
деждно да разчитаме
само на регулацията да ни
спаси от последствията на
късогледото бизнес пове-
дение, особено когато
бизнесът използва огром-
ните си ресурси за лоби-
ране. Американската
Кръгла бизнес маса
призна това. Нужни са ни
нови закони, за да се
извършат необходимите
промени.

Четвърто, неравенство-
то. Както предупреждава
Аристотел, отвъд опреде-
лена точка неравенството

е разяждащо. То прави
политиката далеч по-
откъслечна, подкопава
социалната мобилност,
отслабва съвкупното
търсене и забавя иконо-
мическия растеж. Хедър
Буши разказва за всичко
това с убедителни подроб-
ности. За справяне с
неравенството ще е
необходима комбинация
от политики: провокативна
политика в областта на
конкуренцията; атаки
срещу избягването и
укриването на данъци; по-
справедливо споделяне на
данъчната тежест, откол-
кото то е сега в много
демокрации; повече
разходи за образование,
особено за най-малките; и
активни политики на
пазара на труда, съчетани
с прилични минимални
заплати и данъчни креди-
ти. САЩ имат слабо
участие на работната сила
сред хората в активна
възраст, въпреки нерегла-
ментираните пазари на
труда и минималната
социална държава. Въз-
можно е да имаме далеч
по-добри резултати.

И накрая, демокрации-
те се нуждаят от обновя-
ване. Вероятно най-
важните притеснения са
за ролята на парите в
политиката и начина, по
който работят медиите.
Парите купуват политици-
те. Това е плутокрация, а
не демокрация. Зловред-
ното въздействие на
фалшивите новини (които
са обратното на това,
което смята американски-
ят президент) също е
ясно. Имаме нужда от
публично финансиране на
партиите, пълна прозрач-
ност на частното финанси-
ране, както и далеч по-
широко използване на
консултативните форуми.

Без политическа ре-
форма малко от онова, от
което се нуждаем, ще се
случи. Ако нещата останат
такива, каквито са, иконо-
мическото и политическо
положение вероятно ще
се влошават, докато
нашата система на демок-
ратичен капитализъм се
разпадне изцяло или
частично. Каузата в такъв
случай е голяма. Такава е
и спешността. Не трябва
да приемаме статуквото.
То не работи и трябва да
се промени.

Инвестор.бг
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Преди броени дни наши-
ят грешен свят напусна
един достоен българин, со-
циалист, патриот, антифа-
шист, офицерът на честта
- генерал-майор Стефан
Цолов. Последният жив
партизанин от отряда "Гав-
рил Генов", участник в Бру-
сенската битка, където е
един от малкото оцелели.
Ветеран от Отечествената
война, в която е доброво-
лец. След това отдава най-
активните и плодотворни
години от живота си на
благородната кауза за за-
щита на границите, суве-
ренитета и териториална-
та цялост на България. В
йерархията на Гранични
войски преминава всички
стъпала - от командир на
застава в района на Гоце

Äà ñè ñïîìíèì çà ãåíåðàë Ñòåôàí Öîëîâ
Íàñêîðî ïî÷èíàëèÿò îôèöåð, ïàòðèîò è àíòèôàøèñò
áå äîàéåí íà îáùíîñòòà íà áúëãàðñêèòå ãðàíè÷àðè

Делчев до заместник ко-
мандващ на войските, за
какъвто е назначен в пе-
риода 1969-1974 г. От 1974
г. до пенсионирането си е
заместник-началник на Ди-
рекция на Народната ми-
лиция, удостоен е с гене-
ралско звание. През 1985
г. по случай 60-ата му го-
дишнина е награден с най-
високия за времето си ор-
ден "Георги Димитров".
След промените от 1989

г. е сред хората, които за-
пазиха искрените си кому-
нистически убеждения и
идеали. Бе борец за исто-
рическата истина, за опаз-
ване на светлата памет на
своите бойни другари - и
тези, които оставиха мла-
достта и костите си по бой-
ните полета на борбата

срещу фашизма и по вре-
ме на Отечествената вой-
на, и на тези, които безко-
ристно работиха за социа-
листическа България. До
края на живота си, буквал-
но докато имаше сили да
се движи и да пише, той
публикуваше книги, брошу-
ри, статии, вълнуваше се от
актуалните обществени
проблеми, бе енергичен и
активен член на Съюза на
офицерите и сержантите от
запаса и резерва, на Бъл-
гарския антифашистки съ-
юз, на Асоциацията на гра-
ничарите от запаса, чийто
доайен и символичен пат-
рон бе и ще бъде. Той бе
искрен читател и приятел
на вестник ЗЕМЯ, нашият
екип ще го помни и уважа-
ва! Светла да е паметта му!

Страницата подготви екип на ЗЕМЯ

Както сам той казва: "При фашизма трудно оцелях,
скъпо платих с цената на 30 убити от близкото ми обк-
ръжение, от които 22 загинаха пред очите ми. При соци-
ализма трудно защитих истината и достойнството си.
Най-трудно ми е сега при тъй наречената днешна "де-
мокрация"..." Той е партизанин от отряд "Георги Бенков-
ски", доброволец на фронта в състава на Втора българ-
ска армия, командир на гранична застава, заместник
командващ Гранични войски, заместник-директор на На-
родната милиция.
Столичният клуб "Граничари" към Съюза на офицерите

и сержантите от запаса и резерва е инициатор на чест-
ването на 90-годишнината на генерал Стефан Цолов,
което ще се състои днес в сградата на Съюза на офице-
рите и сержантите от запаса и резерва. На тържеството
ще бъде представена книгата "Старият албум, или Уроци-
те на генерал Стефан Цолов", чийто автор е полк. Киро
Киров. Сякаш тази книга казва: "Чуйте опита от един
достолепен живот от почти недостижимите 90 години,
чуйте епохите и ветровете на съдбата в една богата био-
графия".

"Генерал Цолов преминава през няколко епохи. В ед-
ната той е селско, будно момче, в другата - борец на
правда, в третата - строител и защитник на България. С
последната епоха, в която всички живеем, той няма да
се примири." - пише проф. Владко Иванов.
Журналистът Янчо Таков казва: "Човекът, който от 90

години е истински българин - още съвсем млад подчиня-
ва живота си на най-хуманната идея - идеята за спра-
ведливост, свобода и братство между хората. Тази своя
кауза Стефан Цолов ще защитава не само на думи -
едва 19-годишен води първия си неравен бой с българ-
ския фашизъм. 6 май 1944 г. - Ратица. Четирима срещу

Åïîõèòå è ñúäáàòà â åäíà áèîãðàôèÿ
Ïðåäè ïåò ãîäèíè ÇÅÌß îòáåëÿçà äåâåòäåñåòàòà
ãîäèøíèíà íà Ñòåôàí Öîëîâ

70! Ранен е, оцелява... В гората край Брусен през горещия
юнски следобед смъртта идва отново при него. Пак остава
жив. След тази битка ще я среща неведнъж, но съдбата му
е отредила друго - дълъг, труден и достоен живот. След
победата над българския фашизъм заминава доброволец
на фронта и там среща отново старата позната. След края
на войната, пазейки границите на България - нови срещи
със смъртта. После работа в ръководството на гранични
войски, после тежки дни и нощи в МВР. Достига най-
старшото военно звание. Стефан Цолов е истински бъл-
гарски генерал. Генерали в България - дал Господ. Особено
в последните години... Но като Стефан Цолов са малко. За
разлика от някои свои колеги, той не смени каузата, не
предаде идеите на живота си, остана верен на клетвата,
дадена пред знамето на България. При разговорите с него
винаги ме е изумявала точната преценка за ставащото по
света и у нас, тревогата му за "новия фашизъм". Фашизмът
не е толкова идеология, колкото практика на "демократич-
ни" държави. Сега България има демократични управници,
скоро ще има още чужди военни бази, които ние ще пла-
щаме и чак след това ще чакаме "Шеврон" да ни освободи
от шистовия газ в Добруджа, така както "Дънди прешъс" ни
освобождава от златото на България. Напук на тези "доб-
ри" новини, генерал Стефан Цолов започва последна дека-
да от своя личен век в добра форма. Да е жив и здрав!"
Моите другари бяха обикновени хора, но с величав дух!
 "Началото на април 1944 г. В Червенобрежкия операти-

вен район с ръководител Пеко Таков е извършена мобили-
зация на антифашистките сили. Народът се вдига добро-
волно на борба срещу фашизма. Полицията започва масо-
ви арести на всички заподозрени. Гони учениците от учи-
лищата и превръща тези храмове на духовността в място,
от което звучат писъците на изтезавани хора. Особено
през нощите. Ябланската прогимназия е превърната в щаб
на жандармерията и агентите на полицията.
За силния размах тогава на партизанското движение,

ветеранът днес си спомня:
- Хванаха горите голи, боси, гладни, млади и стари,

мъже, жени, опитни и неопитни, с оръжие и без оръжие
(баба Тонка с тояжка), кой с каквото намери и както наме-
ри да се бори с фашизма, партийни и безпартийни, бълга-
ри, евреи... - НАРОД! Разнородна маса, принудена, но сил-
но вдъхновена от идеята за борбата с фашизма и защитата
на българската държава!
Днес, от дистанцията на отлетелите десетилетия, моят

събеседник си спомня с огромна любов и преклонение за
тримата застреляни от ябланската полиция антифашисти
от бедняшкото село Шумнене, Тетевенско - Петко Цанов,
Начко Йотов и Васил Кръстев. На един от Великденските
празници - 21 април 1944 г.! След арестуването им, те са
жестоко пребити, без да издадат никого.
Преди това същия ден двама агенти на полицията (Въл-

чан и Кунчевски) са инструктирани от началника на поли-
цията в Тетевен Йордан Гатев (родом от днешния град Яб-

ланица) какво да правят с шумненци... Засилен експорт
от полицаи повежда тримата арестанти пеша към мест-
ността Мажиловец. На чешмичката при баира един по-
лицай от Ябланица, вече разбрал, че нещата вървят към
разстрел, под предлог, че отива да пие вода, се отклоня-
ва от останалите, скрива се в гората и не участва в
разстрела. Групата полицаи, водени от двамата убийци -
Вълчан и Кунчевски, се качва на хребета, където по
команда на агентите са разстреляни тримата шумненци -
Петко, Начко и Васил. По фашистки маниер, без съд, без
присъда. Затова, че не споделят фашистката идеология.
Без да имат каквито и да е граждански провинения.

- Научих за разстрела на моите съселяни след седми-
ца, когато бях в района на врачанското село Кирилово.
Там беше временният сборен пункт на отряда и от кури-
ерите научавахме за зачестилите престъпления на фа-
шизма - мъчения, издевателства, изнасилвания, грабе-
жи; за ужасяващите инквизиции над млади и стари, над
жени и деца, за поруганата чест на хората, за зверските
разстрели... Мъчно ми беше и за тримата. Васил беше
по-стар от баща ми, Начко - също. Те бяха от друго
поколение и аз с тях не съм работил. Но Петко беше
останал в съзнанието ми като здрав, силен, въздържан
човек с красива осанка и непреклонен дух в борбата...
Тогава не знаехме всичко - както за милионите задуше-
ни в газовите камери в Европа от фашистите, така и за
другите им чудовищни зверства по света.
Днес на Мажиловец скромен паметник скръбно на-

помня за тримата разстреляни комунисти, ятаци и анти-
фашисти.

- Те бяха обикновени бедни хора, но с величав дух и
нравствена чистота, с различно гражданско образова-
ние, но и тримата успешно завършиха Академията на
живота и получиха диплома с почетното звание и про-
фесия - ЧОВЕК! - това казва днес моят събеседник. И
със силно развълнуван глас бащински напътства младо-
то поколение: За човеците - поклон и вечна памет!
Нека да повторим: "Те бяха обикновени хора" - така

най-кратко Стефан Цолов описва загиналите за Бълга-
рия в борбата против фашизма трима свои земляци -
Васил Кръстев (роден през 1884 г.), Начко Йотов (роден
през 1892 г.) и Петко Цанов (роден през 1915 г.). Разс-
треляни от фашистката полиция без съд и присъда сут-
ринта на 21 април 1944 г. (Великден!) в местността Ма-
жиловец. Потомци на смели българи, борили се за осво-
бождението ни от турско робство. Верни на борбите за
социални правдини, като ятаци активно подпомагали сва-
лянето на фашистката власт; честни, скромни и всеот-
дайни...
Затова винаги, когато има възможност, вече десети-

летия подред господин Цолов поднася китка свежи цветя
на лобното място на зверски разстреляните Петко, Нач-
ко и бай Васил.

Книгата на генерал Стефан Цолов



Приложение на ÇÅÌß Година III. Брой 50. 10 декември 2019

Вечен като
родния му
Пирин
110 години от рождението
на поета революционер
Никола Вапцаров

Над мойта земя
в небето

опира
Пирин .

И мурите в буря
илинденски приказки пеят,

над Охрид лазура е
толкоз просторен и син,

а още надоле
е светлия бряг на Егея.

Из стихотворението "Земя"
на Никола Вапцаров,

публикувано в книгата му
"Моторни песни", С.,1940 г.
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Обидно е за изключителен талант като него да се премълчава каквато
и да е истина от творческата, идейната или нравствената му биография

Ìàêåäîíèçìúò íà 

На стр. 11

Иван НИКОЛОВ

Има един момент в жи-
вота на Никола Вапцаров,
който тихомълком се заоби-
каля от българските вапца-
роведи, а в Скопие всички
оценки, изводи и анализи се
градят върху него. Това е ма-
кедонизът на поета... Обид-
но е за изключителен талант,
като него, да се премълчава
каквато и да е истина от
творческата, идейната или
нравствената му биография.
Догматиката и конюнктура-
та са могъщ инструмент в
ръцете на политическите и
идеологическите демагози.
Чрез тях те постигат влия-
ние и върху личности, кои-
то иначе респектират с нео-
бикновените си възможнос-
ти и нравственост.

Наивно, глупаво и неп-
равдоподобно е да се възп-
риема македонизмът на по-
ета като някаква ценност, не-
подлежаща на евентуална
по-късна преоценка от самия
него. Иван Вазов не преос-
мисли ли русофилството си
, признавайки: "Все повече
се убеждавам, че Русия не
иска силна България!..."
(Иван Д. Шишманов "Иван
Вазов. Спомени и докумен-
ти", стр. 132, 1976 г). Венко
Марковски не постигна ли
своя катарзис в съкровено-
изповедната си книга "Кръв-
та вода не става", 1980 г.,
разобличаваща македонизма
като средство за отбългаря-
ване!?

Силно подхранваща
илюзиите на Вапцаровите
изследователи в Република
Македония (днес Република
Северна Македoния - б. р)
се оказа активността на пое-
та в дейността на т. н. Маке-
донски литературен кръжок.
В него Никола Вапцаров е
двигателят, авторитетът и ге-
нераторът на идеи, които на-
истина отвеждат към комин-
терновската директива за ут-
върждаването на някакво ма-
кедонско съзнание, различно
от българското. Докладът, на-
писан и прочетен от него на
учредителната сбирка на кръ-
жока през октомври 1938 г.
съдържа и основните комин-
терновски постулати по ма-
кедонския въпрос. И този ка-
зус, отнасящ се към един все
повече усложняващ се проб-
лем, поради амбициите на
Коминтерна да подчини ма-
кедонския въпрос на своите
класово-партийни цели, чрез
талантливото перо на Вап-
царов се превръща в доку-
мент, който днес, тълкуван
повърхностно, е повод за
безброй спекулации с наци-
оналната принадлежност на
поета.

Съвсем уместно и естест-
вено възниква въпросът, за-
що в България на този док-
лад се гледа така страхливо

- тесногръдо? Няма ли ни-
какви податки на противо-
речие у самия Вапцаров
между идейната му вярност
и партийна дисциплинира-
ност спрямо изпълнението
на "отгоре спуснатата зада-
ча" и дълбоко вкорененото у
него българско национално
съзнание, което в дадения
момент е просто приспано
от химерата за една качест-
вено нова социална перспек-
тива? Разбира се, за вник-
ването в подобен казус се ис-
ка много по-внимателен и

то факт!" Т. е. фактите са са-
мо началните пътечки към
истината, но до тази мъд-
рост не се стига с тенденци-
озна напомпаност, нито с аг-
ресивност и площадна екзал-
тация.

***
Има обаче един въпрос,

за който се мълчи и в Бъл-
гария, и в Македония. Това
е въпросът за неговия пър-
вичен, естествен и неподп-
равен български национали-
зъм. В Сборника "Никола
Вапцаров. Спомени, писма,
документи" (1953 г.) е помес-
тен и текстът на Димитър
Иванов Моллов от с. Поиб-
рене, Панагюрско, съвипуск-
ник на Вапцаров в Морско-
то училище - Варна. Според
твърдението на друг съви-
пускник на поета Моллов е
единственият комунист в
курса. В неговия предълъг
спомен за Моряка, както
другарите му са наричали
Вапцаров, се редуват твър-
дения, които взаимно се из-
ключват. Противоречието
произтича от стремежа на
Моллов да охарактеризира с
късна дата Вапцаров като
човек, който едва ли не ви-
наги е бил съпричастен към
политиката на партията.
Например на страница 81
четем: "Моряка с отвраще-
ние говореше за изстъпле-
нията, които водачите на ор-
ганизацията (ВМРО - б. а.)

са вършили в техния край..."
Вапцаровата позиция обаче
по много въпроси не съв-
пада с тази на Моллов. То-
ва се разбира от разговори-
те между двамата. Ето един
от тях!

Моллов: "Това Моряк, че
нашите началници, които
пряко отговарят на своите
по-горни началници и ми-
нистри... А техният интерес
е печалбата и нищо друго.
Нали на тая база е изграде-
на цялата капиталистическа
система..."

Вапцаров: "Ти сигурно ще
твърдиш, че пак капиталис-
тическата експлоатация е
причина за подялбата на мо-
ята родина Македония меж-
ду Югославия и Гърция?..."

Моллов: "И между Бъл-
гария" - допълвам аз.

С една дума, Вапцаров
съвсем не е мислил с кате-
гориите на Коминтерна през
тези курсантски години.
Напротив, той ги оспорва
особено когато става дума за
Македония, която като своя
родина счита за част от Бъл-
гария. Нали Дора Габе въз-
пя Добруджа като своя ро-
дина, а Константин Петка-
нов - Тракия, без да поста-
вят под съмнение българс-
ката си национална принад-
лежност!

За българския му нацио-
нализъм ми говори през
1979 г. и сестра му Райна.
Тогава бях предизвикан от
масираните акции на учени-
те от Скопие в лицето на
академиците Димитър Мит-
рев, Блаже Ристовски, Гане
Тодоровски, които не само че
бяха издали вече и книги по
случай 70-годишнината на
поета, но и всеки ден в офи-
циоза "Нова Македония" из-
лизаха с обширни статии, в
които доказваха македонис-
тичното национално съзна-
ние на поета, отразено в не-
говата поезия. Дори подоб-
ни твърдения да имаха ня-
какви основания, произти-
чащи от дейността на Вап-
царов в Македонския лите-
ратурен кръжок, те съвсем не
покриват оня широк смисъл
на понятието родина, който
той самият е влагал в него.
И от философска гледна точ-
ка, дори и от позициите на
марксизма, не могат да се
пренебрегнат условията, при
които се формират и закреп-
ват неговите принципи, въз-
гледи и ценности. Особена
важна роля играе домашна-
та среда. А тази среда е изк-
лючително българска. Баща
му Иван (Йонко) Вапцаров
е известен комита, войвода
на ВМРО. Твърдението на
Д. Моллов, че Моряка е пре-
зирал баща си, са само сви-
детелство за опитите целият
живот на поета да бъде оц-
ветен според тогавашната

дамгата на коминтерновския
догматизъм, дълбоко в същ-
ността си е опровержение на
догматизма, доктринерство-
то и схоластиката, качество,
което се саморазкрива и са-
модоказва в поезията му.
Точно тази същностна чер-
та е останала незабелязана
от новите изследователи на
поета, които са написали
книгите си под диктовката на
оня оглушителен антикому-
нистически речитатив, кой-
то господстваше непосредс-
твено след 10.11.1989 г. По-
добна е атмосферата, която
Марин Георгиев създава в
книгата си "Третият разст-
рел" (1993 г.), "доказвайки",
че Вапцаров е страхливец и
предател. А старши научни-
ят сътрудник д-р Тодор Бал-
кански в брошурата си "Ни-
кола Вапцаров, България и
българите" с подзаглавие
"Към просопографията на
поета" (1996 г.) убеждава чи-
тателите си, че Никола Вап-
царов е национален ренегат.
Въпреки че Тодор Балканс-
ки е анализирал респекти-
ращо голямо количество до-
казателствен материал, той
остава в плен единствено на
фактите, а фактите, изваде-
ни от сложността на проти-
чащите процеси, често пъти
подвеждат към повърхност-
ни заключения. Да не заб-
равяме и многозначителна-
та ирония на великия Оно-
ре дьо Балзак: "Глупаво ка-

освободен от каквито и да е
предразсъдъци анализ. За
съжаление, опростенческото
тълкуване на съвсем не три-
виалната му житейска и
творческа участ не е патент
само на екзалтираните му
венцехвалители от времето
на социализма у нас. След
десети ноември 1989 г. се по-
явиха нови трудове, също
посветени на поета, в пове-
чето от които предварител-
но предпоставената теза из-
ключително рязко стеснява
полето за разполагане на ка-
чествата на личността му. А
именно неговата личност,
макар и белязана в послед-
ните години от живота му с

Семейството на Йонко Вапцаров

Във Военно-морското училище
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партийна конюнктура. В
писмата си поетът се е об-
ръщал към баща си с "Ми-
ли текьо" нещо, което не се
нуждае от коментар. Майка
му е с вродена наклонност
към литературата, получила
образованието си в Самоков-
ския протестантски пансион,
създава в дома атмосфера на
любов към всичко родно,
възпитава вкус към стойнос-
тната литература. Малкият
Никола, едва три годишен,
през 1912 година, след ос-
вобождението на Банско от
турците, има късмета да из-
пита милувките на гения на
новата българска поезия Пе-
йо К. Яворов, който като чет-
ник на Йонко Вапцаров е
очакван гост в семейството
му. Този момент е запеча-
тан в паметта на впечатли-
телното дете, ако не чрез
прекия спомен, то чрез чес-
тите разговори за това по-
сещение и чрез самородна-
та възпитателна методика на
Елена Вапцарова, внушава-
ща, че родолюбието и съст-
раданието са естественото
състояние на човека. Имен-
но това ме накара през къс-
ната есен на 1979 г. да по-
сетя сестрата на поета в
Банско. Записал съм след-
ните думи, които тя натър-
тено изрече: "Като всеки поет
и брат ми имаше силна па-
мет, особено за стихотвор-
ната реч. Той знаеше наи-
зуст почти цялото поетично
творчество на Яворов, както
и много от стиховете на све-
товните класици, но Яворов
рецитираше с вдъхновение,
артистизъм и любов. Обяс-
нима беше страстта му към
поемата "Нощ". Рецитираше
я често. Незаличимо остава
в паметта ми неговото пре-
образяване, когато стигнеше
до оня момент в тази твор-
ба, в който Яворов разтърс-
ва до дъно с драматичната
си изповед:

Прости, родино триж злочеста,
прости разблудното си чедо.
Ще бъда твой! Кълна се, майко,
кълна се в хилядите рани
на твоята снага разбита;
кълна се и в мечтите твои
за бъдащност честита:
с кръвта си кръст ще начертая
от Дунав до Егея бял
и от Албанската пустиня
до Черноморските води!

"Тогава, продължи Райна
Вапцарова, брат ми става-
ше друг. Поглед, интонация,
изражение сякаш всичко у
него се превръщаше в едно
единствено огромно чувство,
съизмеримо с трагичната
съдба на България след Бер-
линския конгрес..." Под те-
зи думи на Райна Вапцаро-
ва тогава съм сложил и да-
тата - 12 ноември 1979 г.

Според законите на еле-
ментарната психология маг-
нетичното влияние на Яво-
ров няма как да се изпепе-
ли под впечатлението на
трите сказки на Тодор Пав-

лов за социалистическия ре-
ализъм, изнесени пред на-
чеващите писатели от Ма-
кедонския литературен кръ-
жок през 1939 г. Както да
разглеждаме проблема за
еволюцията на Вапцарово-
то съкровено чувство на
българско родолюбие към
коминтерновския македони-
зъм, не може и дума да ста-
ва за някакво изместване на
Яворовото внушение за ро-
дината от сухите тези на
философа Тодор Павлов. А
и по-късните изяви на този
марксист като държавник,
политик и учен са достатъч-
но доказателство, че той
слугува на партийните ди-
рективи и променя възгле-
дите и принципите си спо-
ред указанията "от горе".

***
Въпросът за конюнктур-

ното, догматичното отноше-
ние на българските комунис-
ти към съкровени национал-
ни проблеми се нуждае от
самостоятелно задълбочено
изследване, защото именно
позицията по македонския
въпрос според идеологичес-
ката и партийна директива
донесе непоправими беди на
народа ни като цяло и въо-
ръжи една многобройна ар-
мия от псевдоучени да ко-
щунстват над паметта на
възрожденци, революционе-
ри и по-късни борци за по-
доброто бъдеще на нашия
разпокъсан и подложен на

денационализация народ.
Няма да говорим за стран-
ните национални превъплъ-
щения на Димитър Благо-
ев, Тодор Павлов, Владимир
Поптомов и други партий-
ни функционери, които от
българи ставаха македонци
поради вроденото им докт-
ринерско отношение към со-
циалистическата идея. При
Вапцаров македонизмът е
едно романтично преобра-
зяване на партийната ди-
ректива, оцветено от благо-
родните пориви на талан-
та. Под контрола на партий-
ната дисциплинираност той
силно изостря социалната
си чувствителност и неза-
белязано се отчуждава от
драмата на националното
ни битие. Македонизмът
превръща тази драма в тра-
гедия. И точно това единст-
вен от всички български ко-

мунисти можа да види, да
почувства с цялата си душа
и против партийната дис-
циплина Методи Шаторов,
като секретар на Покраинс-
кия комитет на ЮКП за Ма-
кедония. За разлика от Вап-
царов и висшите партийни
функционери, които бяха да-
леч от терена, където Тито-
вият комунизъм като валяк
прегазваше всяко стръкче
българско национално съз-
нание, твърдо решен да лик-
видира българщината в Ма-
кедония и да създаде маке-
донска нация, Методи Ша-
торов възропта точно сре-
щу този античовешки маке-
донизъм. Външно възпри-
ел лексиката и цялата пар-
тийна фразеология той все
пак пита: "...Може ли да се
издигне още сега... искане-
то Македония да бъде откъс-
ната от България... при

фактически създалото се по-
ложение, издигането на по-
добен акционен (т. е. не са-
мо пропагандистки) лозунг
също така би ни откъснало
от големи части на македон-
ското и българското населе-
ние, което... гледа на при-
съединяването на Македо-
ния към България, като ре-
шение на нашите нацио-
нални вековни въпроси..."
("Архивите говорят, том 5,
"БКП, Коминтернът" и ма-
кедонският въпрос", София
1999, стр. 1053, писмо на
Методи Шаторов до ЦК на
БКП от 15 май 1941 г. ). И
Тито не се поколеба, осъди
Методи Шаторов на смърт,
защото имаше смелост да за-
яви, че дали наричаме на-
селението "македонско" или
българско, няма значение,
то гледа на присъединява-
нето на Македония към
България като на освобож-
дение. И да си въобразява-
ме, че Вапцаров с тънката
си чувствителност в даден
момент, ако беше жив, ня-
маше да осъди собствената
си заблуда, е наивност, фа-
натизъм и заслепение.

Пример как конюнктура-
та превръща партийната ди-
ректива в психологически
феномен е работата на Ма-
кедонския литературен кръ-
жок. Неговият партиен нас-
тавник Васил Александров
пише: "По нареждане на
партията, предадено ми чрез
ръководителя на комисията
за работа с младежите бе-
жанци от Македония, бях
натоварен да изградя лите-
ратурен кръжок като форма
на партийна работа сред на-
чинаещи поети и белетрис-

На стр. 14Вапцаров с Антон Попов

На екскурзия с Бойка и Антон Попов
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Нито един голям, истински поет не може да бъде конспиратор
Петър ХАДЖИЕВ

В началото на ХІХ век при
строежа на една от църквите в
Банско над входната врата майс-
торите наред с кръста издълба-
ват в камъка и полумесеца, за да
могат да заблудят поробителя.
През октомври 1912 година в
общата еуфория от свободата
млад банскалия започва да кърти
омразния турски символ. Вижда
го поетът Яворов и рязко му
казва: "Момче, не пипай, това
трябва да остане за история-
та!". Веднага след демокрацията
у нас банскалии посегнаха пък на
паметника на техния съгражда-
нин Никола Вапцаров. Една нощ с
длето бе изкъртен сърпът и чу-
кът в основите на мраморния
постамент, само защото поетът
бил... комунист. Авторите на по-
сегателството явно не бяха чу-
вали тази приказка на Яворов,
успял да превъзмогне омразата и
да запази белези, свързани с ми-
налото ни. Защото хубави или
лоши, те са част от историята
ни, част от битието на цял един
народ. След тази история се за-
почна яростна и недостойна кам-
пания на отрицание и поругаване
на живота и делото на Вапцаров,
началото на която бе поставено
с една книга, озаглавена "Трети-
ят разстрел" от Марин Георгиев.
И в наши дни продължават опити-
те да се заличи един национален
символ, какъвто несъмнено е Ни-
кола Вапцаров. В далечния вече
декември на 1992 година в Банс-
ко се срещнах с Митка Чергано-
ва, която работеше в музея на
Вацпаров. Години наред тя бе съ-
бирала зрънце по зрънце непозна-
ти истории от живота на поета.
Говорихме дълго. Интервюто пуб-
ликувах във в. "СВ Дневник", как-
то по "модата" тогава бе прек-
ръстен в. "Трудово дело", в който
работех. Актуално е и днес, кога-
то отбелязваме 110-ата годиш-
нина от рождението на Вапцаров,
изгорял в борбата за социална
справедливост.

- Може ли да се каже, че вие
сте човекът в Банско, който най-
много знае за Вапцаров?

- Такова нещо не мога да твър-
дя. Каквото ме е интересувало,
съм се стремяла да го науча, но
не мога да кажа, че това е преде-
лът. Събирала съм през тези годи-
ни информация, понякога и проти-
воречива, защото спомените кри-
ят субективен елемент. През про-
тиворечията и субективизма се
опитвам да търся истината, но
това не е възможно сега да стане.
Нужен е един по-дълъг период,
който би отсял някои неща.

- Смятате ли, че романът раз-
следване, който "Литературен фо-
рум" в момента отпечатва, ще
каже цялата истина?

- Не мисля, че ще каже цялата
истина. Просто Марин Георгиев не
е заинтересован. Той е заинтере-
сован така да представи нещата,
че да предизвика сензация.

- Има ли той основание да
каже, че Вапцаров е предал дру-
гарите си?

- Георгиев се базира изключи-
телно на показанията на Вапца-
ров пред полицията. От самото
дело той няма какво да вземе.
Защото на процеса държането на На стр. 13

Вапцаров и на неговите другари е
било такова, че никой, който и
при най-добро желание се опитва
да ги удари, не би намерил нещо,
с което да ги компрометира. Спо-
ред тогавашното законодателство
дейността им е окачествявана ка-
то терористична, но това не ни
дава право ние сляпо да приема-
ме онези критерии. Защото по
същата логика бихме изкарали и
Ботев, и Левски разбойници.

- Но това вече се прави в
новия прочит на историята ни?

- Ако този нов прочит не е
подчинен на стремежа реално да
разберем, както Вапцаров е ка-
зал, "простата човешка драма",
тогава той няма да изиграе тази

живота на Вапцаров се беше съз-
дала идеализирана представа. Щом
е бил голям поет, то той непре-
менно трябва да бъде образцов,
идеален, безпогрешен във всичко.
Такава беше щампата, иконата. И
точно в тази посока би трябвало
да се осъществи новият прочит.
Защото Вапцаров си е бил на
земята, а ние сме виновни, че сме
го издигали в небесата. Който не
се е родил, не е работил, той не е
бъркал в живота си. Но да дирим
грешки там, където ги няма, и да
ги окачествяваме като престъпле-
ния, не мога да го приема за
нормално.

- Госпожа Черганова, защо не-
говата стихосбирка "Моторни пес-

- Тези творци, които са били
свидетели на Вапцаров, не са го
казали. Като свидетели са били
призовани художникът Щъркелов и
поетесата Елисавета Багряна. Пи-
сала ги е баба Елена от името на
Никола. Щъркелов заявил, че поз-
нава Вапцаров само като дете и не
знае по-нататъшното му развитие.
Багряна, по сведения на тези, кои-
то са били на това заседание и
съм имала възможност да говоря с
тях, е давала отговори с кимване
на глава, които съдът не е взел
като благоприятни за Вапцаров. До-
като за Младен Исаев, един от
подсъдимите, тя е говорила, че е
надежда за българската поезия.
Багряна не може да не е познава-

защитава един човек, който и пред
съда остава верен на идеята, за
която е работил. За какво да го
спасява?

- Баба Елена само за сина си
ли се е застъпвала?

- И за шестимата, по настоя-
ване на Никола. Знам го от близ-
ките на загиналите. Тя казваше,
че не са я допуснали до царя, а
само говорила с неговите съвет-
ници Груев и Ханджиев. Искала е
да се срещне и с Евдокия. Не е
постигнала положителен резултат,
защото никой не е подписал спо-
менатите декларации. Другото из-
вънредно неблагоприятно обстоя-
телство е, че Гешев като опитен
разузнавач чрез агент-провокато-
рите е успял да документира и
проучи всичко, така че арестува-
ните са били пред разкрити карти.
Това сега умишлено се премълча-
ва. Защото можеш в полицията да
отричаш неща, които предпола-
гаш, че не се знаят. Да оставим
настрана инквизициите и тормоза
чрез наркотици. За Георги Минчев
се знае, че наркотиците са били
основната причина той пръв от
шестимата да направи признания.
В законодателството се прокарва
и правилото, че за съда остават
валидни само признанията в по-
лицията. На процеса шестимата
заявяват при какви условия са
били изтръгнати показанията, но
това остава без внимание.

- Кой насочва Гешев към шес-
тимата?

- Известно е, че са ликвидира-
ни само трима агент-провокатори.
Но те не са могли да снабдят
Гешев с една пълна документация,
която той е имал за работата в
цялата страна. Никола Христов-
Кутуза, който е бил най-близко до
групата, има най-голяма заслуга
за разкриването й. Но за провала
съдействие оказва и Здравко Стой-
нов от Казанлък, който е осъщес-
твявал връзка с центъра. А също
така и Михаил Пройков от Бургас.
Те са разкрити и впоследствие
ликвидирани наскоро след проце-
са. Но това не са единствените
виновници. Струва ми се, че има
една голяма игра на полицейското
разузнаване и не само на него.
Така е била направена, така са
били сплетени обстоятелствата, че
хората, в това число и бойните
другари, да останат с убеждение-
то, че ето тези - загиналите, те са
главните виновници, те са преда-
телите. Един ден историята ще
доизяснява това, сега не може да
се докаже. Може само да се пред-
полага. Но пак повтарям, моите
убеждения са такива.

- Как попадна Вапцаров във
военната комисия?

- По решение на ЦК, което му
е предадено от Иван Масларов на
нелегална среща. Те са се позна-
вали още от Морското училище
като земляци. Като романтик Вап-
царов е смятал за голяма гордост
оказаното му доверие да върши
такива опасни задачи. Имал е ис-
креното желание да я свърши та-
ка. както трябва. Това по-късно
оказва и съдбоносно значение за
залавянето му.

- Имало ли е конкретен ре-
зултат от тяхната дейност?

- Сигурно е имало, след като

роля, за която е бил определен.
Мисълта ми е за показанията, с
които се спекулира напоследък.
Всеки си ги тълкува, както знае.
Ако обаче се поднесат с необхо-
димия научен багаж, те биха се
възприели по съвсем друг начин
от хората.

- Кое е най-точното определе-
ние за Вапцаров - поет, револю-
ционер или и двете?

- Под революционер не е за-
дължително непременно да се раз-
бира конспиратор. Нито един го-
лям, истински поет не може да
бъде конспиратор. Това не е вина
на Вапцаров, а особеност на него-
вия характер и психика, начин на
възприемане и реагиране. Декаб-
ристите са постъпили правилно,
когато са скривали от Пушкин
практическата си революционна
дейност, за да не го изложат на
риск. Така че не е Вапцарова
вината, че не е имал природните
качества на конспиратора.

- Защо се е хванал тогава на
риска?

- В истинския смисъл на дума-
та той е бил идеалист комунист от
най-чиста проба. Не е членувал
обаче в партията. Документи за
негово членство няма. Ние, музей-
ните работници, знаехме този факт,
с който сега се спекулира. И не
сме се страхували да го казваме
на хората.

- Нужен ли е нов прочит на
поезията на Вапцаров?

- Не само на поезията, но и на
съдбата на Никола Йонков. Наш
дълг е да го направим, само че
честно. Но сега е трудно това да
стане по различни причини. За

ни" не можа да стане известна
приживе?

- Тя излиза в тираж 1500 броя
и за онзи период е бил малък.
Освен това начинът, по който Вап-
царов интерпретира въпросите, ко-
ито засяга в творчеството си, бя-
ха доста необичайни за тогаваш-
ната поезия. Той не бе оценен
даже и от прогресивните писате-
ли, които впоследствие се наре-
коха негови учители. За "Моторни
песни" се появиха няколко отзи-
ва, и то в провинциалния печат от
поети самоуци. Поради една или
друга причина големите писатели
тогава не са разбрали Вапцаров.
Приживе има само една оценка от
писател професионалист. Това са
показанията на Светослав Мин-
ков, дадени през 1940 година
пред Неврокопския съд като сви-
детел на Вапцаров във връзка със
Соболевата акция. Те са публику-
вани в сборника от 1954 година.
Прави впечатление, че това са
показания на човек, който не е
познавал поета. Просто Минков
му е направил услуга. Въпреки
това те са най-точната, вярна и
аргументирана оценка приживе на
неговото творчество. За стиховете
на Вапцаров той например казва,
че те не са писани набързо, за да
постигнат временен политически
ефект, а се отличават с топло
чувство, с голяма художествена
сила и истински патриотизъм. С
тях той има принос в българската
поезия. Никой друг тогава не го е
казал.

- Може би на процеса през
1942 година да са прозвучали
подобни думи?

ла Вапцаров, защото тя е идвала в
Банско, когато той е бил юноша. В
планината Йонко Вапцаров е орга-
низирал излетите на писателите и
артистите. Баба Елена ми е раз-
казвала, че Багряна е чувала юно-
шеските стихове на младежа и
даже му е казала, че не трябва да
се срамува от тях, защото за въз-
растта му са били хубави. Казала
му е още, че ако работи върху
себе си, може да израсне като
поет. Може би това е имала пред-
вид майката на Вапцаров, когато е
решила да я помоли да свиде-
телства за поезията на сина й. И
да е искала да защити конспира-
тора, не е могла, защото Гешев
чрез агент-провокаторите е знаел
всичко за групата.

- След като цар Борис III е
бил толкова близък на Вапцаро-
вото семейство, защо не е сло-
жил подпис под някаква по-лека
присъда?

- Изразявам само своето отно-
шение, без да ангажирам никого.
Моето предположение цар Борис
да откаже деликатно среща с ба-
ба Елена е, че Дирекцията на
полицията и органите на правосъ-
дието като условие за помилване
са поставили подписването на дек-
ларации, че се отказват от своите
идеи и убеждения и че съжаляват
за извършената дейност. Нито един
от шестимата главни обвиняеми
обаче не е подписал декларация.
А това значи много! Първо - до-
казва, че Вапцаров не е бил ни-
какъв предател, и второ - цар
Борис и да е имал желание да
помогне, той не е могъл да се
хване за нищо, защото как ще
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те са работили няколко месеца.
Какъв е той, не бих могла да
кажа. Мен повече ме е интересу-
вала другата страна на въпроса -
моралната.

- Писал ли е Вапцаров стихо-
ве на македонски по време на
участието му в Македонския ли-
тературен кръжок?

- Всичко, което е създал Вап-
царов през своя живот, беше пуб-
ликувано в сборника с неговото
ръкописно наследство. Негови дру-
гари от македонския кръжок са го
навивали да пише на диалект, но
той им е казал, че няма да може,
защото неговият майчин език е
бил българският. Навсякъде по до-
кументи той се е писал българин и
най-точното доказателство за то-
зи факт си остава писаното му
слово.

- Вапцаров копие на баща си
ли е?

- Напротив, възратните банс-
калии, които са познавали и ба-
щата и сина, се отнасят с голя-
мо доверие към Никола. Те раз-
бират, че ако той е искал да
прави кариера за времето си, е
имал възможност за това. Но
той е вървял по свой път, без да
прави компромиси и сделки със
съвестта си. така както прави
Йонката Вапцаров, за да стигне
до положението, че в края на
живота му никой не е искал в
града даже да говори с него.

- Кое се идеализираше в
смъртта на Вапцаров?

- В самата смърт, а и преди
нея няма нищо, което да проти-
воречи на това, което се знае.
Последният му земен час е пре-
даден реално, защото той е за-
писан и в полицейския прото-
кол.

- Може ли да се каже, че
стихотворението "Борбата е без-

милостно жестока" е най-силна-
та му творба?

- Тя е преди всичко силна с
това, че е израз на преживян
драматизъм. Писана е на два ета-
па - най-напред в Дирекцията на
полицията. Още тогава той е бил
решил за себе си своята съдба.
Неслучайно в първия куплет той
пише в минало време, сякаш се
обажда от отвъдния свят. А цялото
стихотворение звучи като реалис-
тично прозрение на сложността и
трагизма в борбата.

- Кога започна тази кампания
срещу Вапцаров?

- Отдавна. Най-напред податки
за нея има в сборника от 1947
година, излязъл под редакцията
на Младен Исаев. Там той между
другото вмъква, че уж Вапцаров
бил направил признания и че дру-
гарите му не могли да издържат
тежките инквизиции. После от вре-
ме на време се подхвърляха по-

В целия си недълъг, но така богат на
светло нравствено излъчване живот Вапца-
ров (24 ноември 1909, Банско - 23 юли
1942, София) е бил "разпънат" между би-
тие и бит - между романтичната си нагласа
и тежката битка за хляба, между знатния
си произход и принудения суров живот на
хората на черния труд, между обичта си
към хората и омразата, която е струяла
наоколо в този живот. Неговият живот е
един непрекъснат двубой, една жестока и
сурова битка, несломима воля пред мъчи-
телната бездна от черен труд, чиято дейст-
вителна тежест, болка и мъка често пъти е
скрита за нас зад "незабравимата му ус-
мивка".

Де да можеше "с думи прости" да се
разкаже "простата човешка драма" на Ни-
кола Вапцаров. Де да можеше историята на
неговия живот да се опише така, както
самият той изисква от Историята. Защото
неговата човешка драма е всичко друго, но
не и проста. Защото неговата съдба е от
редките човешки съдби, които ни карат да
повярваме, че има хора, които наистина не
са като другите, наистина са необикновени
и не се побират в обичайните ни мерки.

 В България дългата родова памет е
рядкост. Затова си заслужава да се отбе-
лежи, че Везьовият род - родът на Вапца-
ровата майка Елена Везьова (1882-1969),
може да бъде проследен назад чак докъм
средата на XVIII век. Елена Везьова завър-
шва основно училища в родното Банско, а
по-късно, със съдействието на американс-
ката мисионерка мис Стоун е приета в
американския евангелистки пансион в Са-
моков. Завършва двегодишен курс за еван-
гелистки учителки. През 1908 г. е премес-
тена на работа в родния си град Банско. За
бащата на поета, Йонко Вапцаров (1880-
1939), се жени през януари 1909 г. Имат
три деца. Никола е първородният, а след
него са сестра му Райна (р. 1911) и брат
му Борис (р. 1915).

Ако Везьови са род на дипломати и
просветители, Проданичини, от които про-
изхожда Вапцаровият баща, са род на ко-
мити и бунтовници.

"Имаше в Банско един прекрасен учи-
тел. В миналото бил комита. Казваше се
Ангел Балев. Той преподаваше пеене и му-
зика. Но колкото време отделяше за пре-
подаване на уроците, три пъти повече отде-
ляше за художествена самодейност… Под
негово ръководство Никола Вапцаров учас-
тваше във всички програми. Свиреше на
мандолина в оркестъра, играеше гимнасти-
чески упражнения, пееше в главните роли
на изнасяните оперети и най-важното -
беше чуден артист, без който не минаваше
нито едно театрално представление."

По-късно, в Разложката гимназия, къде-
то Вапцаров завършва средното си образо-
вание, му преподават братята Димитър и

×åòèðè ìåñåöà ïðåäè ðàçñòðåëà ïîåòúò íàïèñâà äâåòå ñè
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Костадин Молерови. Те са потомци на зог-
рафския (Молеров) род. Литератори и ет-
нографи, съставители на Сборник с умотво-
рения, подобно на братя Миладинови (също
Димитър и Костадин).

Разнообразен е списъкът с училищни и
извънучилищни инициативи, в които Вапца-
ров сърцато се е включвал. На каквото и
да е посвещавал времето и енергията си,
бил е тласкан от една дълбока духовна
потребност - потребността от смисъл. По
негово предложение ученическото въздър-
жателно дружество, основано от ученици в
Разложката гимназия през 1925-26 г., по-
лучава името "Морал". Вапцаров става и
негов председател. По идея и с участието
на Вапцаров са играни и две пиеси на
учителя Димитър Молеров: "Хайдушка поля-
на" и "Юда Искариотски". Запазени са въз-
торжени свидетелства за рецитаторските и
актьорските заложби на Вапцаров.

След детските и ученическите години в
родния Пирински край идва следващият
решаващ период в живота на Вапцаров:
шестте години (от 1926 до 1932 г.) в
Морското машинно училище (ММУ) във Варна.
Решението да учи там не е негово. Наложе-
но е от баща му, който никак не е насърча-
вал литературните стремежи на своя син.

Ако се съди по поезията му, където
любовта към машините и възторгът от тех-
никата са сред водещите теми, трябва да
се предположи, че постепенно е харесал
новото си поприще.

Накъде е можел да поеме Вапцаров
след дипломирането си? Например към
следване в Германия. Имал е осигурена
стипендия благодарение на връзките на
баща си с Двореца. Предпочел е да не се
е възползва. Избира път, който ще му даде
право да се самоопредели като "огняроин-
телигент" и да предскаже в поезията си:
"Честно ще умра като работник…" Започва
работа като огняр  и машинист в мукаве-
ната фабрика в Кочериново. Няколко ме-
сеца по-късно Вапцаров, който вече е
женен, остава без работа и със семейст-
вото си заминава за София. Постъпва
като машинист в мелницата на братя Бур-
гачеви, където работи само нощна смяна.
Поради крайно тежката работа се разбо-
лява. Работи също като шлосер и локомо-
тивен огняр Софийското железопътно де-
по, като техник в Държавния екарисаж в
София и като машинен техник в изпита-
телната станция при Министерството на
благоустройството.

И никога не се отказва от стремежа си
към литературното поприще…"Понякога си
мисля, че за мен няма друго място в
живота, освен литературата…"

Неотречима е заслугата на Елена Вапца-
рова за това нейният син от малък да
обикне литературата и да разпознае в нея
своето най-съкровено призвание. Вапцаров

започва да пише още като ученик в Раз-
ложката гимназия. Съчинява поемата си
"Диляна магесница". На 15 юни 1926 г. в
извънреден предконгресен брой на вестник
"Борба" - орган на ученическия неутрален
въздържателен съюз - е отпечатано стихот-
ворението "Към светли идеали", подписано:
Н. Вапцаров. Това е първото печатано сти-
хотворение на поета. До края на годината
излизат още две негови стихотворения -
"Последна песен" и "Да грейне факел".

В периода на обучение в Морското ма-
шинно училище публикува в издания като
"Глобус", "Родина", "Българска реч".

През 1935 г. написва драмата в три
действия "Вълната, която бучи". В следва-
щите години, вече установил се да живее в
София, печата стихотворения в "Кормило" и
"Нова камбана", "Светлоструй" и др. През
1937 г. печели радиоконкурс с радиопиеса-
та "Бент" и конкурс на сп. "Летец" на тема
"Художествени произведения с въздухопла-
вателен сюжет" със стихотворението "Ро-
мантика".

Участва в Македонския литературен кръ-
жок през цялото време на съществуването
му от 1938 до 1941 г.

Незавършена остава една Вапцарова по-
ема - "Илинден".

През 1940 г. излизат "Моторни песни".
През 1941 г. става член на редколегия-

та на в. "Литературен критик".
Пише стихотворения за деца, някои от

които са печатани приживе, а други са
записани в "Розовата малка тетрадка", "Тет-
радката от формуляри" и "Първия бележ-
ник", които се съхраняват в къщата музей
"Никола Вапцаров" в София.

"Моторни песни" (1940) - единствената
издадена приживе поетическа книга на Вап-
царов

Осъден на смърт и разстрелян на 33-
годишна възраст, той не доживява други
книги или други издания на своята първа
стихосбирка, каквито със сигурност е за-
мислял. За настойчиво назрявалата у него
идея за втора стихосбирка свидетелстват
два списъка със стихотворения от годината

след излизането на "Моторни песни", запи-
сани в Кафявата и Синята тетрадка, които
се пазят в неговите архиви. Тиражът на
"Моторни песни" е 1500 бройки, а средст-
вата за издаването съпругата на поета
Бойка Вапцарова тегли от Взаимоспомага-
телна каса. Благодарение на Георги Карас-
лавов книгата успява, с малки изключения,
да се промъкне през иглените уши на
царската цензура.

Корицата на "Моторни песни" е дело на
художника Борис Ангелушев. Имало е още
три проекта за оформление на книгата - от
художниците Александър Жендов, Николай
Шмиргела и Стоян Сотиров. Оригиналите на
техните творби, плод на своеобразния кон-
курс между Вапцаровите приятели, днес са
в неизвестност. Съвременниците обясняват,
че "за пред полицията" авторът е сложил
на корицата бащиното (Ник. Йонков), а не
фамилното си име.

На 22 юни 1941 г. Германия напада
Съветския съюз. Няколко месеца по-късно,
след завръщането си от Годеч в София,
Вапцаров приема да сътрудничи на оглавя-
ваната от Цвятко Радойнов минно-подривна
комисия към ЦК на БРП (к), чиято задача е
да организира саботажни действия в тила
на хитлеристите. За периода от ноември
1941 до 4 март 1942 г., когато Вапцаров е
арестуван след обиск в дома му, той е
извършил следното: укрил е на тавана си
три пистолета, с които така и не е стреля-
но, както и няколко фалшиви лични карти;
на два пъти е помогнал за пренасянето на
взривни материали, които така и не се
превръщат в бомби; съставя таен шифър, с
който не е предадено нито едно съобщение.
За всяко от тези действия, съгласно про-
мените в ЗЗД, приети през септември 1941
г. от първото правителство на Богдан Фи-
лов, се предвижда смъртно наказание.

Обвиняемите в Дело 585 от 1942 г., по
което Вапцаров е подсъдим, са 60 души,
сред тях висши партийни функционери като
Антон Югов, Иван Масларов, Цола Драгой-
чева, Трайчо Костов. Само на 12 от тях са
издадени смъртни присъди, 6 от които за-
дочно. Шестимата разстреляни на 23 юли
1942 г. са Никола Вапцаров, Антон Попов
(един от най-близките приятели на Вапца-
ров), Антон Иванов, Петър Богданов, Атанас
Романов и Георги Минчев. Останалите обви-
няеми са оправдани или получават по-леки
присъди.

Вапцаров е знаел, че е обречен. Най-
разтърсващото доказателство за това е,
че двете си предсмъртни стихотворения -
"Прощално" и "Борбата е безмилостно жес-
тока" (първия куплет) той написва в кили-
ята още през април - четири месеца преди
разстрела.

Миряна ЯНАКИЕВА
От сайта BGLITARCHIVES.ORG

(Със съкращения)

добни твърдения. Недостойни спо-
ред мен.

- Бил ли е пожертван Вапца-
ров от своите?

- Не мога да твърдя за съзна-
телно пожертване. А това, че му е
била поверена задача, която над-
хвърля силите му и не е по харак-
тера му, е факт, но не мога да го
приема като пожертване, защото
не е имало тогава избор. Убедена
съм, че трябва да мине време, за
да се избистрят нещата около
него. Защото Вапцаров е поет на
света. Това бе засвиделствано още
през 1952 година. И жалко ще се
получи, ако той отвън бъде защи-
тен. Историята не би ни простила
подобно нещо. Вярвам, че ще дой-
де ден, когато Вапцаров ще бъде
оценен правилно. Лошото е, че
духовно сме незрели като нация и
човеци. От чужбина ни казват кои
са най-добрите ни представители
в областта на словото и култура-

та, а ние не можем да ги усетим,
че са такива, и да им отдадем
дължимото не само приживе, но и
посмъртно. Жалко за нас.

- Какво според вас щеше да
бъде развитието на Вапцаров, ако
беше останал жив?

- Трудно ми е да кажа, но
съдейки от характера му, за себе
си съм убедена, че нямаше да му
бъде лесен животът. Защото той е
бил прям човек и не би търпял
кривите работи. От много неща
навярно би се разочаровал ро-
мантикът Вапцаров, който е искал
да види нови, благородни човешки
отношения, както той сам пише в
стихотворението си "Сън". Може
би е щял да стигне до трагедията
на Пеньо Пенев, който изживя
подобно нещо. Властолюбието му
е било чуждо и живя до последни-
те си часове с поезията, макар че
никога не е манифестирал само-
чувствието, че е бил голям поет.
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ти..." (Сборник "Никола Вап-
царов, спомени за поета и
революционера, 1979 г.).

Може да поспорим дали
през 1979 г. отново по ко-
нюнктурни съображения Ва-
сил Александров не подме-
ня целите на създадения кръ-
жок. За нас в случая е по-
важно да знаем, че този кръ-
жок не възниква спонтанно
по инициатива на тези, ко-
ито се чувстват "македонци",
а става по нареждане на
партията. Как да възприе-
маме тогава твърдението на
Михаил Сматракалев (Ангел
Жаров): "През есента на
1938 година, ние, няколко
македонски поети и писате-
ли, се събрахме в квартира-
та на Асен Ведров, на улица
"Люлин". Бяхме решили да
образуваме македонски ли-
тературен кръжок в София..."
(Сборник "Никола Йонков
Вапцаров, статии, спомени,
стихотворения", 1947 г., стр.
177).

На тази първа сбирка
Никола Вапцаров прочита
доклад, който всъщност е
програмата за работата на
кръжока. Този доклад, пре-
върнал се в основно оръ-
жие на македонистките изс-
ледователи на поета продъл-
жава да е труднодостъпен у
нас, въпреки че тезите, вър-
ху които разсъждава Вапца-
ров, засягат повече самия
творчески процес и въплъ-
щават неговите високи ес-
тетически критерии. Но ня-
ма съмнение, че Вапцаров
въпреки талантливо интер-
претираната тема не се от-
клонява от коминтерновска-
та директива, превърнала се
в императив, в постулат,
към който българските ко-
мунисти се придържат с дис-
циплина и примирение. А
поетът вече е дисциплини-
ран последовател на парти-
ята. Ето как разсъждава той:
"... Да се правят доклади в
такъв важен момент със су-
хо, догматично, теоретично
отношение към проблем,
който е в кръвта ни, е мис-
ля, светотатство. Не че не
трябва здраво да се разче-
тат всички обективни и су-
бективни предпоставки, но
струва ми се, за нас като
пишещи македонци, е необ-
ходима една първична емо-
ционална сила..." И по-на-
татък: "Нека не си правим
илюзии, че народът в Пет-
ричко и бежанията в Бъл-
гария знаят добре да раз-
личават нашия кристален
идеализъм от бандитските
прийоми на михайловиз-
ма..."

Конюнктурата също мо-
же да се прилага бездарно
и с талант. Вапцаров след-
ва директивата на Комин-
терна и на партията с та-
лант и вдъхновение и въп-
реки всичко, той дълбоко в
подсъзнанието си живее и
изпълнява партийните за-
дачи като българин, дори и
когато внушава на кръжоч-
ниците: "Ако вие му разп-
равяте (на бедния селянин
- б. а.) как някой по-прос-
ветен младеж вербува и на-

сажда македонско съзнание
в по-непросветен, ако даде-
те безконечните доводи на
просветения, който му раз-
правя, че е срамно да не се
чувства македонец, и след то-
ва го заведете в своя кръ-
жок, където другите също
теоретизират, бъдете сигур-
ни, че нищо няма да изле-
зе..." ("Доклад от Никола
Вапцаров "Върху Македо-
ния и задълженията на пи-
сателите македонци към нея,
които трябва да следват ре-
волюционните идеи на Го-
це Делчев и Даме Груев")
"Архивите говорят", том 5,

ражданка актрисата Магда
Колчакова също посещава-
ща сбирките на кръжока:
"...Когато излезе "Люлчина
песен" от Марковски, Кольо
ми каза на шега: - Айде ние
с тебе да пишем па на банс-
ки!... Не одобряваше него-
вото залитане по македонс-
ки диалект..." (Митка Томо-
ва - Черганова, "Вапцаров -
спомени за него", 1994).
Вторият момент е много лю-
бопитен. Той по категоричен
начин противопоставя Вап-
царов на Михаил Сматра-
калев (Ангел Жаров) само с
употребата на една дума. Ко-
гато говори за задачите на
младите пишещи "македон-
ци" и за съдбата на проку-
дените в България техни
събратя, Вапцаров употребя-
ва думата "б е ж а н ц и", т.
е. българи принудени да из-
бягат в България при род-
нините, при сънародниците
си. По този начин талант-
ливият поет със стихията на
духовния си порив срива це-
лия камуфлажен декор на
партийната догматика и за-

вежда до неговите българс-
ки корени. Поемата завър-
шва така:

Вятъра пее в Пирина,
в скалите,
пее в усои, в увини -
колко са паднали
в боя за своя покрив
и своя Родина!
Вятъра пее в зелените листи:
слушай
и само записвай.
Записвай го просто и честно,
тъй както
просто го пее народа -
"Заплакала е гората
все зарад Индже войвода.

Това е победа на твор-
ческия дух над спекулации-
те с понятията родина, на-
ция, народ. Представата на
Вапцаров за независима
Македония не се различава
от възгледите на Тодор Алек-
сандров и Иван Михайлов,
въпреки че по отношение на
тяхната дейност е заимст-
вал негативизма от тога-
вашната партийна фразео-
логия. Да не забравяме съ-
що, че това става на събра-
ние, на което трябва да се
утвърди една партийна ли-
ния, отнасяща се до пише-
щите и имаща стойността
на декрет. В този ред на
мисли се включва и така
любимото на пропагандис-
тите в Скопие стихотворе-
ние "Земя". Тук съкровената
представа, не чувство, на
поета за родината е подме-
нена с коминтерновския пос-
тулат за македонска нация,
украсяван системно с дре-
сираната настървеност за
теглене на разделителни ли-
нии между българи и бъл-
гари. Благодарение на ка-
чествата на Вапцаров пар-
тийното внушение претър-
пява онези тайнствени пре-
въплъщения, подвластни
единствено на таланта и
постига естетическия си ек-
вивалент чрез нарочно тър-
сената рима "пробужда -
чужда" и поетичната хипер-
бола, подчертаваща ностал-
гията по родния край. Тези
два момента са повод за
подмяна на художествения
смисъл на творбата с про-
фанизирането й, включвай-
ки я в потока на безконт-
ролните възхвали на маке-
донизма.

И за да избегнем недо-
разуменията, ще кажем още,
че будното социално чувст-
во на поета, неговата нетър-
пимост към неправдите в жи-
вота, го правят искрен и
възторжен пленник на кому-
нистическата химера, но то-
ва съвсем повърхностно за-
сяга неговите съкровени на-
ционални сетива. Магията
на истинското, същностно-
то, неподправеното като
стрък пробива спечената
пръст на догматиката, за да
разцъфне този забележите-
лен последен куплет на "Док-
лад":

Записвай го просто и честно,
тъй както
просто го пее народа -
"Заплакала е гората
все зарад Индже Войвода."

14. ÈÑÒÎÐÈßÒÀ Å ÅÄÍÀ
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щитава българската си на-
ционална, духовна и мис-
ловна същност.

Странна е съдбата на та-
зи дума "б е ж а н е ц" в
спомените на съвременни-
ците, пишещи за поета. През
годините, когато все още,
макар и външно, отношени-
ята между България и Югос-
лавия бяха сравнително доб-
ри, всички пишещи за ма-
кедонските бежанци в Бъл-
гария, използваха думата
"емигранти", за да подчер-
таят, че това са представи-
тели на друга нация. Така те
угаждаха на партийната ко-
нюнктура вътре в страната
и изпълняваха Сталинско -
Титовия диктат, наложен от-
вън. Например Михаил
Сматракалев (Ангел Жаров)
интерпретирайки своеволно
доклада на Вапцаров при уч-
редяването на Македонския
литературен кръжок, съзна-
телно фалшифицира поета
като пише: "...А и тука емиг-
рацията има свой мир, свои
идеи..." като подменя съзна-
телно и според наложения
подход употребената от Вап-
царов дума "б е ж а н и я" с
"емиграция". (Сборник "Ни-
кола Йонков Вапцаров - ста-
тии, спомени, стихотворе-
ния", 1947 г., стр. 177).

И още един много важен
момент, който прави безпоч-
вени "железните докази" на
академиците от Скопие. То-
ва е финалът на поемата
"Доклад". В тази творба чрез
средствата на поезията Вап-
царов защитава естетически-
те принципи, които е изло-
жил в доклада си при учре-
дяването на Македонския ли-
тературен кръжок, но стихи-
ята на таланта отново го от-

"БКП, Коминтернът и ма-
кедонският въпрос", София
1999, стр. 1022).

Два момента от участие-
то на Вапцаров в Македон-
ския литературен кръжок
подсказват за неговото по-
върхностно, макар и вдъх-
новено приобщаване към
партийната директива за ма-
кедонско съзнание, отделно
от българското. Няма съм-
нение, че Вапцаров колкото
и да борави с фразелолгия-
та на партийната конюнк-
тура за "македонска нация",
за "македонци", за "македон-
ско съзнание" по душа, вът-
решен мир и дух, си остава
българин. Македонистична-
та му убеденост е предадена
отвътре, така да се каже.
Първият и най-важен белег
за това е неговият българс-
ки книжовен език. В поези-
ята му този език е и изя-
щен, и груб, достигащ вър-
ха, към който се стреми все-
ки пишещ - да съедини, да
слее говоримата с поетична-
та реч. В случая ценно е сви-
детелството на неговата съг-

Бойка и Никола Вапцарови
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Това е свойството на та-
ланта. Той винаги стига до
истината. А истината на
Вапцаров е, че и в хлебар-
ница "Охрид", и в Прилеп,
и в Тетово, и в Струга жи-
вее един и същи народ, като
този в Тракия и покрай Ста-
ра планина, където войво-
дата Индже е бил упование
и надежда.

***
Македонизмът на голе-

мия поет Никола Вапцаров,
макар конюнктурен и прив-
несен отвън, е част от не-
говата биография и той не
може да бъде заобикалян, а
още повече премълчаван,
защото така се дава храна
на тези, които го тълкуват
по своята мярка, изгода и
кариера. Позволявам си от-
ново да се върна към да-
лечната 1979 г., когато се
честваше 70-ата годишнина
на поета. И отново към ма-
сираните писания на ака-
демиците от Скопие. Възх-
валявайки македонизма на
Вапцаров, както правят и
днес по случай 100-годиш-
нината му, те не пестяха
хвалебствията си и за ма-
кедонизма на Михаил
Сматракалев (Ангел Жа-
ров), който продължавал да
отстоява позициите си в
България. Поразрових се,
открих телефония номер и
адреса на този човек, един
от малцината живи от ня-
когашния Македонски лите-
ратурен кръжок, обадих му
се и се уговорихме да нап-
равя интервю с него. Пред-
варително уточнихме и те-
мата - "Вапцаров и Съветс-
кият съюз". Това беше мал-
ка маневра от моя страна,
за да се съгласи той да ме
приеме. И понеже неговите
възгледи на македонист бя-
ха достатъчно изтъквани в
скопската преса, аз преди да
се срещна с него, отидох в
Народната библиотека "Св.
св. Кирил и Методий" и по-
търсих в каталога какво е
записано на името му.
Привлече ме едно заглавие:
Сборник "Родина. Стихот-
ворения и песни за Маке-
дония", София, 1951. Взех
този сборник, разгърнах го.
В него бяха включени твор-
би на поети от Константин
Миладинов и почти всички
възрожденски стихотворци
до Коле Неделковски и Ан-
тон Попов и други участни-
ци в Македонския литера-
турен кръжок, както и твор-
би от наши класици. Оно-
ва, което неприятно ме из-
ненада, беше умишленото
редактиране на поемата
"Кървава кошуля" от Райко
Жинзифов. Аз познавам
добре тази творба. Тя се със-
тои от три части и започва
така:

В българска ми клета земля
има малко градче,
то е легнало в поляна
име нему Прилеп...
и по нататък:
И одавна то е било
у нас в България... и т. н.

В първите две части ду-
ми и словосъчетания като
"българи", " български мом-
чета", "български девойки",

На стр. 15

"българчета млади" се спо-
менават на много места. Но
задачата е друга. Точно по-
ради това Сматракалев ка-
то един от съставителите на
сборника си е позволил да
вземе от " Кървава кошуля"
само третата част, в която
компрометиращият македо-
низма етноним " българин"
не се споменава.

Случайно ли в предго-
вора четем откровението:
"Сборникът "Родина" не
трябва да се разглежда ка-
то антология на македонс-
ките поети и на български
автори, писали за Македо-
ния. Той има по-скромна
цел. Задачата му е да слу-
жи като помагало за изди-
гане на македонското наци-
онално съзнание, за пови-
шаване на патриотичното
чувство на македонците в
България..." Т. е. целта на
сборника е отродяване на
българите. И в името на та-
зи "по-скромна цел" съста-
вителите в лицето на Ми-
хаил Сматракалев и Геор-
ги Деспотов, без да им миг-
не окото, поставят под но-
жа и Райко Жинзифов, за
да легне в калъпа и да му
се лепне етикетът "македон-
ски поет преродбеник".

Запознат с тази недопус-
тима фалшификация спря-
мо възрожденския ни поет
отидох в дома на Михаил
Сматракалев. Първия ден
направихме интервюто за
Вапцаров и Съветския съ-
юз, а след ден трябваше да
му го занеса да го прочете.
Свършихме с този ритуал
и подхванахме разговор за
поета, за неговия македони-
зъм, за Македонския лите-
ратурен кръжок. Не почувс-
твах у моя събеседник ня-
каква промяна на възгледа
за македонизма, някакво уг-
ризение на съвестта. Тога-
ва си позволих да му въз-
разя с видяното в сборника
"Родина", като направо по-
питах: "Щом така вярвате,
че съществува македонска
нация, защо сте се уплаши-

ли от българщината на Рай-
ко Жинзифов и в сборника
"Родина" сте премахнали
всички стихове, в които по-
етът изтъква себе си като
българин и говори от име-
то на българския народ?"

Реакцията му беше не-
що като гърч по лицето и
вик от стиснато гърло:
"Другарю, стига, не издър-
жам повече..." Признавам,
не очаквах подобно разви-
тие на диалога ни, но на-
мерих смелост и казах:
"Тръгвам си, но искам от
Вас да чуя, защо Вапцаров,
който преди да бъде член
на партията (исторически-
те документи в последните
години доказват,че Вапца-
ров не е членувал в кому-
нистическата партия - б.
р.), човек със силно изяве-
но българско национално
чувство, написа този док-
лад, защитаващ сръбско-ко-
минтерновската доктрина за
македонска нация?"

Сепнат от този въпрос,
но малко поуспокоен и с за-
реян някъде в пространство-
то поглед и почти на срич-
ки Сматракалев сякаш на се-
бе си продиктува: "Вие не
разбирате онази наша вяра
в партията. Ако кажеше пар-
тията, че черното е бяло и
ние го възприемахме за бя-
ло..."

Проблемът от политико-
пропагандистки прие обли-
ка изведнъж на дълбоко пси-
хологически. Механизмите,
чрез които пропагандата ма-
нипулира явно имат много
по-сложно действие върху
човешката природа. Зависи
от характера, нравственост-
та, волята, психичната ус-
тойчивост на отделния чо-
век. И тъй като действител-
ността е винаги по-несъвър-
шена от пропагандираното
бъдеще, не беше трудно да
си обясня как социалните
утопии разрушават изконни
ценности и как върху тех-
ните руини избуяват буре-
ните на фанатизма и догма-
тиката. Плод на фанатизма,

догматиката и користта е и
македонизмът. Какво можех
да кажа повече! Тръгнах си.
Сега виждам, че под разго-
вора ми с Михаил Сматра-
калев, стои датата - 17 ав-
густ 1979 г.

Тази трагикомедия има
ясен финал. През 1992 и
1993 година вестник "Нова
Македония" публикува текс-
тове на Михаил Сматрака-
лев, в които той продължа-
ваше да повтаря онези твър-
дения за македонизма, кои-
то в Скопие все още имат
цена...

Всъщност проблемът е
много по-прост. От едната
страна са талантите в лице-
то на Райко Жинзифов и
Никола Вапцаров, а от дру-
гата страна, са амбициозни-
те кариеристи, които вина-
ги кръжат около съкровени-
те истини на талантите, но
никога не могат да ги дос-
тигнат.

На тазгодишните Струж-
ки вечери на поезията в Р
Македония (20-23 август
2009) академикът Гане То-
доровски произнесе реч пред
присъстващите от много
държави поети и хора на
литературата, посветена на
100-годишнината на Нико-
ла Вапцаров. Той дълбоко-
мислено повтори всички
известни баналности за ма-
кедонизма и за македонис-
тичната същност на Вап-
царовата поезия. От това
Вапцаров нито спечели,
нито загуби, защото той и
в заблудите си блести със
своя ярка светлина, докато
славословците му в Скопие,
възхвалявайки поета, раз-
голват пороците на собст-
веното си битие, разцъфте-
ли върху една отречена от
здравия разум обществена,
политическа и социална
среда.

***
В една от петте "Импре-

сии от параход "Бургас",
озаглавена "О-в Марма" и
поместена в списание

"Морски сговор" - Варна
през декември 1933 г., мла-
дият Вапцаров, тогава кур-
сант в Морското училище,
възкликва: "Ти ли си, Мар-
ма?А защо името ти свива
болно всяко българско мо-
ряшко сърце?... Марма, то-
ва е черната скръб в сър-
цата ни..." (Тази импресия
е по повод годишнината от
гибелта на българския кораб
"Варна" край бреговете на
този остров.)

В друга импресия "Чер-
но море" младият поет от-
ново не може да бъде рав-
нодушен: "А обичаме те Чер-
но море...Прощавай, мое ху-
баво, родно море." ("Никола
Вапцаров ,  съчинения" ,
1976)

Питаме, може ли човек,
който се чувства част от дру-
га нация, да изрече тези та-
ка искрени слова! Как да се
тълкува това"Прощавай, мое
хубаво, родно море."?

Нека книжниците и фа-
рисеите, както пише в Еван-
гелието, да тълкуват тези ду-
ми на поета както искат. Те
не се спират пред нищо и
са способни на всичко. И все
пак истината на поета и та-
ланта за собствената му на-
ционалност и родина е мно-
го по-силна от тях и непос-
тижима за тях.

Иван НИКОЛОВ е жур-
налист, публицист и изда-
тел. Той е главен редактор
на списание "България-Маке-
дония" и директор на изда-
телство "Свети Климент
Охридски". Иван Николов е
един от най-големите поз-
навачи на балканските въп-
роси, автор на многобройни
статии и книги по темата.
Текстът за Вапцаров е на-
писан по повод 100-годишни-
ната от рождението на по-
ета и е публикуван в сп. "Бъл-
гария-Македония". Предоста-
вен е на приложение "Пат-
риот" с любезното съдейст-
вие на автора, за което му
благодарим.

Гарнизонното стрелбище в София



16. ÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÅÍ приложение
ПАТРИОТ

ЗЕМЯ 10 ДЕКЕМВРИ 2019
ВТОРНИК

Âàïöàðîâ å ãðàíèò, çà ÷åðâåè íåäîñòúïåí
По пътя си до Банско не ме напускаха мисли и размишления -
все за него - за свръхчувствителния Никола
Петър АНДАСАРОВ

Тъкмо бе постихнал неисто-
вия ми гняв от престъпното по-
сегателство към извисената с
българско сияние поезия и към
пресветлия образ на поета Ни-
кола Йонков Вапцаров от страна
на духовния Юда Марин Георгиев
и ето, че доживях да се убедя,
че той си е останал червеят, кой-
то гризе ненаситно духовното му
присъствие. Като гръм от ясно
небе дойде интервюто му в сай-
та на в. "24 часа".

А преди това и в откраднатия
вестник "Литературен фронт" с
измисленото ново наименование
"Литературен форум", и в преда-
ване по телевизията с Маргари-
та Михнева, в което направиха
отчаян опит да омаскарят Нико-
ла Вапцаров, но получиха лют от-
пор, думи на болка и клетви. То-
гава място не можех да си на-
меря и се озовах там, дето мля-
кото на майка си Елена Вапца-
ровата е засукал, и първи стъп-
ки в поетическото творчество е
направил, преди да тръгне към
големия живот и към признание-
то си от българи и хора по цял
свят. По пътя си до Банско не
ме напускаха мисли и размиш-
ления - все за него - за свръх
чувствителния Никола, за жад-
ните му очи, пълни с копнеж и
светлина, за тихата му лирика и
вулканичната му поезия.

И пак се върнах към ония два
негови стиха: "Разстрел и след
разстрела червеи / това е тол-
коз просто и логично." Тези думи
съдържат една житейска зако-
номерност. Пренебрегвайки вся-
какъв хленч и страх той се изп-
рави с ръста на своя Пирин пред
пушките и пред "сватбарите" на
женитбата му със смъртта. И съм
сигурен, че в черния грак на из-
стрелите се е вплела поетична-
та му песен, стаена в огромната
му душа. И бе обяснимо това -
смъртта винаги извиква предс-
тавата за гроб и червеи, а банс-
калии и тогава, и днес не искат
да повярват, че костите му ле-
жат в черната земя. За тях той
е жив, щом го има Пирин и със
звездите на банскалийското не-
бе греят неговите очи. Затова го
величаят все така за песните и
за подвига му. И кълнат почти до
сълзи и проклинат на висок глас
всеки, който рови гроба му и по-
сяга на честният му живот, за да
го очерни.

Те са забравили, но аз ще
припомня и на скандалната то-
гава Маргарита Михнева и най-
вече на стрелеца с хули по не-
достижимия Никола Йонков Вап-
царов всичко, което видях и чух
в настръхнало Банско. Питах за
името на всеки в голямата група
пред музея на Вапцаров, пред
читалището и пред черквата. От-
говаряха ми: "Ние сме с едно име
- банскалия и сме като един чо-
век на Банско!" И в безреда слу-
шах ядните им забързани думи:
"Бе, тава момче, шо говореше по
телевизията, ми се виде с белег

на устата, затава ле така изкри-
вено думаше?! Де да видеше Ко-
льо каков левент беше из Пирин
като излетник в младите си го-
дини! А той, побръкал ле се е, та
му траси рахит в нозете?! Ка не
го е срам!" Към техните ще при-
бавя и думите на Борислав Янев
от село Гулийна баня: "Имах чув-
ството, че Маргарита Михнева е
гробарска кучка, която рови гроба
на Вапцаров, а гроб се не виде!"

Това бяха гласове на гнева. А
чух и гласове на болката и на
гордостта. Да, да, точно на гор-
достта!: "БАНСКО НЕ Е БАНСКО
БЕЗ НИКОЛА ВАПЦАРОВ! Ако се
гордеем с родовата си люлка,
гордеем се и за това, че в нея е
залюляно и детството на Кольо".
И още - с автори на изреченото:

Лазар Цаков: "Целио свет го
призна за голем поет, а ние се-
га го клепаме с мръсотия! Я се
чуда на тия двамината - акъл
имаа ле?"

Маргарита Топалова: "Вапцаров
е човек с всички човешки ка-
чества. Аз питам г-н Марин Геор-
гиев какво значи това да го раз-
стрелват за трети път, а нас да
изправят до стената на мълчани-
ето. Той знае ле кои сме ние?"

Асен Тренчев, председател на
Ликвидационния съвет: "Никой не
може да отрече Вапцаров! Всеки
опит е пълна жестокост".

А на разпространяваните слу-
хове, че банскалии сами искали
да съборят паметника на поета
и музея на Никола Вапцаров
всички вкупом отвръщаха: "Не е
верно - никой нема намерение
да маха паметника му, нито да
разтури музея, та Банско без тях
ще изгуби своя истински образ!"

Най-категоричен бе тогаваш-
ният кмет на града Петър Баря-
ков: "Отделни моменти от преда-
ването бяха обидни за банска-
лии. Целта беше да се опетни
името на Вапцаров. И опит да се
злепоставят Банско и банскалии.
Това пък, че се отричаме от него
е пълна лъжа!"

Да, никога, ама никога банс-
калия няма да се отрече от пое-
тичната своя икона - Никола Йон-
ков Вапцаров. За разлика от ана-
темосания вече от тях Марин Ге-
оргиев, чието име в Банско ни-
кой не иска да чуе, а затваря
уши и отминава със стиснати ус-
тни. И изневиделица - същият
клеветник и "разобличител" на
терориста Вапцаров, жертва на
БКП, ни изненада с нови щрихи
към черния си портрет за него
във въпросното интервю на жур-
налистката с неразпознаваемо
име Мариана Костова. Нейният
встъпителен текст е възхвала на
"приноса" от интервюирания Ге-
оргиев за установените вече "ис-
тини", свързани с Вапцаров и съд-
бата му след неговия разстрел.
Позовавайки се на всичко, из-
писано от автора на нашумялата
за кратко и заглъхнала бързо в
забравата негова книга "Третият
разстрел". Така и не се разбра
обаче кой бе поводът за това
долнопробно интервю. Повече от
ясно стана, че косвено се целе-
ше да се удари личността на Мая
Манолова, конкурентката за
кметския престол на София с не-
особено добра репутация Йордан-
ка Фандъкова чрез името на Ни-
кола Николов Вапцаров, внук на
поета. Очерняйки го и отправяй-
ки остър упрек за това, че той,
издънка на комунистическата фа-
милия оглавява инициативния ко-
митет на Манолова. Известният
с безогледни набези към лесни

пари и лесна слава Марин Геор-
гиев изрича гнусни думи за Вап-
царовия род, който не бил тол-
кова чист, а пък Никола Йонков
Вапцаров дължал своята извес-
тност не на поезията си, а на
неговата БКП.

След смъртта му, в годините
на социализма, особено в най-
първите, същата БКП, видите ли,
издава укази на своето централ-
но ръководство за наименовани-
ето на Варненското морско учи-
лище, на булеварди, площади; на
училища, кораби, детски градини,
институции с неговото име. И с
кой акъл същият интервюиран Ма-
рин Георгиев призовава едва ли
не да се ревизира всичко и се
прецени за заличаването на не-
говото име на определени места
и обекти в цялата страна. Какъв
ужас! Бих попитал този отцеруга-
тел толкова ли е продажна души-
цата му, няма ли капка чувство
за родова принадлежност към бъл-
гарското племе, за да ругае и при-
зовава към нова смърт на името
Никола Йонков Вапцаров? И що
за поет е самият той, щом посяга
с нечистоплътни ръце към свет-
лия образ на недостижимия бъл-
гарски и световен певец на чо-
века и на живота. Един образец
на съвършен майстор на класи-
ческия, традиционния и в същото
време на свободния, на модерния
стих. Поет, който знае своето мяс-
то на тая земя и посвети целия
си живот, своята извисена пое-
зия на родината си и на чове-
чеството. За да го признае не
само България, а и светът. Но не
и Марин Георгиев, според когото
пак БКП се намесва с ходатайст-
во, едва ли не със свой указ за
международната му награда от
Световния съвет на мира. Боже
мой, този побъркан човек не е с
всичкия си! Та аз имах щастието
да преживея най-вълнуващия ден
от ученическото ми време през
1952 година, когато в гр. Разлог
дойдоха високи гости.

И пред почернелия от народ
площад световноизвестният ку-
бински поет Николас Гилен из-
вести на разложани, на всички
българи и на света, че България
има световен поет, своя вечна
гордост - Никола Йонков Вапца-
ров, комуто бе присъдена меж-
дународната награда за мир. И
се поклони пред безсмъртието му
на човек и поет. А върху този
светъл образ с дяволско усър-
дие продължава да нанася чер-
ните си щрихи безпомощният Ма-
рин Георгиев. Вече съвсем се
разбра - за лесни сребърници и
още по-лесна (позорна) слава.
И с надеждицата бедна - да въз-
креси отново името си чрез обез-
личаването на един достоен бъл-
гарин от националния ни панте-
он - Никола Йонков Вапцаров.
Не обичам грубостта и ще спра
напиращите по цялата ми същ-
ност думи в изблик на луд гняв.

Само ще припомня на този
юрод края на едно от безсмърт-
ните стихотворения на Вапцаров
- "Вяра": "Може би искате / да я
сразите / моята вяра / във дни-
те честити, / моята вяра, / че
утре ще бъде / живота по-ху-
бав, / живота по-мъдър? / А как
ще щурмувате, моля? / С куршу-
ми? / Не! Неуместно! / Ресто! - /
Не струва! - Тя е бронирана
/ здраво в гърдите / и броне-
бойни патрони / за нея / няма
открити! / няма открити!

И с други недостойни твърде-
ния е искал да смае читателя
авторът на лъжи Марин Георгиев

в това негово интервю. Да, да
той умее да злепоставя свои ко-
леги като им лепва разни етике-
ти и им приписва измислени "тех-
ни" признания. Лъже безогледно
например, че изключително та-
лантливия писател Виктор Пас-
ков нарекъл "Третият разстрел"
най-добрата книга за последни-
те 60 години. Лъже, че деклара-
цията на Съюза на българските
писатели е подписана от некол-
цина, а всъщност от над 200 не-
гови членове, която по същест-
во бе протестът ни против наме-
сата на посланика на Украйна
Виталий Мускаленко във вътреш-
ните дела на писателската орга-
низация. Не се свени да бълва
огън и жупел по нея, твърдейки,
че мачкала деспотично своите
членове. А ние ли не знаем как
подгъваше колене и лазеше пред
членове на тогавашните управи-
телни съвети на СБП, за да про-
си гласовете им за приемането
му за неин член! Сигурно още
има следи от пълзенето по ко-
ленете му. Ние ли не помним май-
мунджилъците му около неговото
кандидатстване в партията, той
протри прага на партийната ор-
ганизация, която имаше влияние
върху дейността на Съюза.

Хленчеше до плач, а като нас-
тъпиха промените през 1989 го-
дина се завъртя обратно и тихо-
мълком се спотаи из навалицата
на псевдодемократите. За да се
превърне в циничен подлец с по-
ведението си към същия този съ-
юз на писателската гилдия и към
нейното най-стойностно и най-
желано от творци и читатели из-
дание - вестник "Литературен
фронт". В тогавашните му редак-
ционни стаи се подвизаваше и
самият той с лелеяната от мно-
зина длъжност редактор.

Преди това пак с благосло-
вията на висшите младежки и
партийни органи бе в екипа на
по-младия му брат - вестник
"Пулс". За циничното му поведе-
ние - доказателства - колкото
щеш. Но най-явните от тях бяха
- кражбата на този именно во-
дещ вестник "Литературен фронт",
който с друг един предател-кра-
дец Марко Ганчев присвоиха, пре-
именувайки го набързо в "Лите-
ратурен форум". Той, Марин Ге-
оргиев бе сред първите от бан-
дата превратаджии, които готве-
ха превземането на Съюза на бъл-
гарските писатели - същият - на
дядо Вазов, днешният, който не-
отдавна навърши 105 години, а
рожденият му ден почете и ува-
жи президентът на Република Бъл-
гария Румен Радев. Уви, превра-
тът не успя, той бе осуетен. За
пъклените планове и за самите
престъпни деяния на бандата сго-
ворници един ден ще разкажа с
факти, за да възкръсне отново
тяхното непочтено минало, а ау-
диторията днешни българи да ви-
дят лакомията и истинските им
сурати. Сред тях е, разбира се,
Марин Георгиев.

И като не успяха да се сдо-

бият с апетитния за тях Съюз на
българските писатели започнаха
обстрелването му и прицелване-
то си в неговите членове. Осо-
бено в най-изтъкнатите. Като из-
пуснаха мечтани от тях, въобра-
жаеми блага в Съюза, преко вся-
какъв морал започнаха да се
сдушават подобно потайни псета
и намериха пребогат приют в свое
някакво сдружение, щедро зах-
ранвано от соросоидни източни-
ци и структури като "Америка за
България". Там се излюпиха "го-
лемите" писатели, които получа-
ваха възхвали и високи възнаг-
раждения. Но получаваха и за-
дачи - да громят казионния, ко-
мунистическия, според тях, съ-
юз. Те заговориха и родиха теза-
та за двете литератури - тяхна-
та, създавана от гениални писа-
тели и тази на писателите кази-
онери. Но тя бе разбита на пух и
прах, защото днешната национал-
на литература не може без до-
казаните майстори на българс-
кото слово от европейски и све-
товен мащаб. Без кои ли - само
няколко имена стигат: Анжел Ва-
генщайн, неотдавна отишлия си
от нас Любомир Левчев, акад.
Антон Дончев…

И така - докато пребогатата
хранилка на сдружението остава
все по-празна и уж сговорчиви-
те писатели-соросоиди започна-
ха да се разбягват, да търсят
всеки за себе си пристан. Като
вълк единак днес ще видите из
улици и институции самият Ма-
рин Георгиев, който бе от пред-
ните около препълнения с кот-
лова храна казан. А анатемоса-
ният от тях казионен съюз дори
им дава подслон в свои печатни
издания, издадени за 100-годиш-
нината на СБП.

В "Азбучник на Съюза на бъл-
гарските писатели - 1913-2016"
за първи път във вековната ис-
тория на СБП са поставени име-
ната на творци с различни пар-
тийни и политически пристрас-
тия, пише в предговора предсе-
дателят на редколегията Боян Ан-
гелов. Между тях са всички ру-
гатели, громители и отрицатели
на СБП, барабар с Мирин Георги-
ев. А в антологиите "Пеещо дър-
во" (Поезия) и "Иде ли" (Проза)
са включени поети и белетрис-
ти, преминали на "другия бряг"
или с неособени симпатии към
"казионния писателски съюз". И
това е правило, което предложи
отново председателят на СБП Бо-
ян Ангелов, срещу когото те стре-
лят с най-голямо настървение.

Нека си стрелят, нека поглеж-
дат и към чуждото със стръв и
нечестиви помисли. Времето вър-
ви нататък и рано или късно Ви-
довден се приближава към нас.
Той ще съди справедливо и все-
ки ще получи заслуженото. А аз
бих завършил така: Кучетата ла-
ят, но вече по-дрезгаво и по ти-
хо, а керванът си върви уверено
по своя благодатен път.

Изданието подготви
Петър ХАДЖИЕВ

Петър Андасаров е български
поет и журналист. Автор на 27
книги с поезия, публицистика и
стихове за деца. Стиховете му
са преведени на руски, белорус-
ки, чешки, полски, унгарски, нем-
ски, френски, английски, испанс-
ки, монголски, китайски, японс-
ки, арабски и на езика дари. От-
личен е с почетния знак на ми-
нистерството на културата
"Златен век".
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Проф. Венелин
ЦАЧЕВСКИ

Преди 102 години - на 6 де-
кември 1917 г., е обявена неза-
висимостта на Финландия. Това
знаменателно събитие във фин-
ландската история стана, след ка-
то повече от пет века финланд-
ците са под управлението на
Швеция, а след това в продъл-
жение на над сто години получа-
ват автономен статут като Вели-
ко княжество в Руската империя.
През изминалия от тогава пери-
од Финландия и финландците
преживяват драматични събития,
сред които гражданска война
през 1918 г. и няколко войни със
СССР, в резултат на които стра-
ната губи значителна част от те-
риторията си. След Втората све-
товна война

Финландия провежда
политика на военен
неутралитет и поддър-
жа добри отношения
с всички страни
в условията на разделение на Ев-
ропа и Студената война. По-къс-
но тя играе важна роля в проце-
са на разведряване в Европа.
През 1975 г. във финландската
столица Хелзинки е приет исто-
рическият заключителен акт на
Съвещанието по сигурност и сът-
рудничество в Европа, в който
са формулирани принципите на
отношенията между европейски-
те държави.

Финландия бързо се приспо-
собява към новите международ-
ни условия след кардиналните по-
литически промени в Източна Ев-
ропа и бившия СССР в края на
миналия век. Тя запазва статута
си на военно необвързана стра-
на, но в началото на 1995 г. се
присъединява към ЕС, участието
в който през изминалия оттога-
ва 25-годишен период е осно-
вен приоритет във финландска-
та външна политика.

Финландия подава молба за
членство в ЕС на 18 март 1992
г. Целта е да се създадат по-бла-
гоприятни условия за социално-
икономическото развитие, да се
подобри сигурността и да се по-
виши ролята на страната в меж-
дународните отношения. Финлан-
дия, заедно с Швеция и Австрия,
които имат подобен статут на во-
енно необвързани страни, със-

тавляват четвъртото поред раз-
ширяване на ЕС. Присъединител-
ните преговори започват в нача-
лото на февруари 1993 г. и за-
вършват след 13 месеца в края
на март следващата година.

Основно място в присъеди-
нителните преговори заема до-
говарянето на условията в аграр-
ната област, което е изключител-
но важно за Финландия поради
специфичните климатични усло-
вия в страната (една четвърт от
нейната територия се намира от-
въд Полярния кръг), както и от-

Ôèíëàíäèÿ - ïðèìåð çà ñîöèàëíà äúðæàâà

ху развитието на Финландия. Съ-
щата година, а след това през
2012 - 2014 г. брутният й вътре-
шен продукт регистрира спад. Ос-
вен това интеграционният про-
цес в ЕС се изправя пред засил-
ващи се трудности, а дейността
на институциите на Съюза е под-
ложена на нарастваща общест-
вена критичност.

Независимо от това мнозин-
ството от финландците считат, че
членството в ЕС е изгодно и по-
лезно за тяхната страна в соци-
ално-икономическо отношение,

сови средства са използвани в
подкрепа на кандидатстващите и
новоприсъединилите се към ЕС
страни от Източна Европа, вклю-
чително България.

От началото на юли до края
на 2019 г. Финландия е за трети
път ротационен председател на
Съвета на ЕС. Това е особено ва-
жен период в историята на Съю-
за поради предстоящото напус-
кане на Великобритания. Остра
е необходимостта да бъде прео-
доляна кризата, в която се на-
мира ЕС, и да бъде възстановена

Õåëçèíêè âîäè òðàéíà ïîëèòèêà íà äðóæáà è âîåíåí íåóòðàëèòåò, òÿ íè ïîäêðåïÿøå
â ïðîöåñà íà åâðîïåéñêà èíòåãðàöèÿ, îòíîøåíèÿòà íè èìàò ãîëÿì ïîòåíöèàë

причинно отлагано, тъй като дър-
жавите в този регион също при-
надлежат към Европа, а ЕС е по-
ел ангажимент за тяхното прие-
мане, при условие че изпълнят
необходимите за това критерии.

В многовековната история на
отношенията между българския и
финландския народ, които след
обявяването на независимостта
на Финландия през 1917 г. при-
добиват междудържавен харак-
тер, взаимното сътрудничество в
рамките на ЕС заема специално
място. Финландия е приета в ЕС
значително по-рано от България,
на която тя оказва всестранна
подкрепа в подготовката й за
членство. Финландските ръково-
дители

се противопоставят на
предявени дискрими-
национни за България
условия за приема-
нето й в ЕС.

Това се отнася особено за не-
основателното искане на някои
страни членки за преждевремен-
но извеждане от експлоатация на
напълно безопасни реактори на
АЕЦ "Козлодуй". Значителна част
от финансовия принос на Фин-
ландия за страните от Източна
Европа е предназначена за Бъл-
гария. Подкрепата на финландс-
ките ръководители изиграва важ-
на роля за започването на при-
съединителните преговори с Бъл-
гария, решение за което бе взе-
то през декември 1999 г. в Хел-
зинки, когато Финландия бе пред-
седател на Съвета на ЕС.

Историческа основа на при-
ятелските отношения между Бъл-
гария и Финландия е участието
на няколко хиляди финландци в
Руско-турската освободителна
война през 1877-1878 г. Бълга-
рия е сред първите страни, коя-
то признава обявената през 1917
г. независимост на Финландия, а
скоро след това са установени
двустранните дипломатически от-
ношения, чиято стогодишнина е
отбелязана през миналата годи-
на. След приемането на Бълга-
рия в ЕС в началото на 2007 г.
българо-финландските отношения
придобиват качествено нови из-
мерения.

Между двете страни е уста-
новено взаимноизгодно парт-
ньорство, основано на демок-
ратичните ценности, общите или
сходни позиции по основните
насоки на развитието, укрепва-
нето и политиката в ЕС. Бълга-
рия и Финландия са единни от-
носно необходимостта от рефор-
миране на ЕС. Това се отнася и
за продължаване процесът на
разширяване на ЕС чрез прие-
мането на всички страни от За-
падните Балкани, при условие,
че са изпълнили критериите за
членство.

За България е изключително
полезен опитът от участието на
Финландия в ЕС, който, за съжа-
ление тя, не използва достатъч-
но. Същото се отнася и за раз-
ширяването на двустранното сът-
рудничество, особено в иконо-
мическата област, в която същес-
твуват благоприятни условия.

* Авторът е специалист
по международни отношения,
дългогодишен професор във
Великотърновския и Нов бъл-
гарски университет, доктор
по икономика, бивш посланик
на Р България във Финландия
и Естония за периода 2003-
2006 г.

носно финландското участие в
общата политика на страните
членки във външните отношения
и в областта на сигурността. На
проведения във Финландия на 16
октомври 1994 г. национален ре-
ферендум договорът за членство
е подкрепен от почти 57 % от
финландците, но една значител-
на част от избирателите (43 %)
гласуват против, тъй като се опа-
сяват, че участието в ЕС крие рис-
кове, особено за нейната самос-
тоятелност в провеждането на
вътрешната, външната и военна-
та политика.

След присъединяването й в
началото на 1995 г. Финландия
бързо и сравнително лесно се
приспособява към условията в
ЕС. Четири години по-късно, през
втората половина на 1999 г., тя
е за пръв път ротационен пред-
седател на Съвета на ЕС. През
декември същата година е взето
решение за започването на при-
съединителните преговори с вто-
рата група кандидатстващи стра-
ни от Източна Европа, сред кои-
то и България. Следващото рота-
ционно председателство на Фин-
ландия е през втората половина
на 2006 г. То

съвпада със завършва-
нето на ратификацията
на договора за присъе-
диняване на България
и Румъния към ЕС.

В края на първото десетиле-
тие на века условията в ЕС за-
почват да се влошават. Настъпи-
лата през 2009 г. стопанска ре-
цесия и финансова нестабилност
се отразяват неблагоприятно вър-

както и в сферата на сигурност-
та. Финландия се нарежда сред
най-развитите в стопанско отно-
шение страни членки, с висок
жизнен стандарт и стабилна и
ефективно действаща демокра-
тична система на управление.
Въпреки че по численост на на-
селението (5.5 млн.) Финландия
e на 26-о място, по размер на
БВП тя е на 15-о място, а по
брутен продукт на глава от насе-
лението на 10-о място в Европа.
Тя е на шесто място в областта
на политическата демокрация, а
по икономическа конкурентоспо-
собност е на седмо място. Фин-
ландия е сред страните с най-
ниска корупция в света. Особе-
но значими са постиженията й в
социалната област, в която тя е
сред световните лидери.

Разходите в социална-
та сфера възлизат
на над 30 % от
държавния бюджет,
с което тя е на второ място сред
страните членки на Организаци-
ята за икономическо сътрудни-
чество и развитие. Във Финлан-
дия за образование се отделят 6
- 7 %, а за научни изследвания
3.5 % от БВП, което е сред най-
високите в ЕС и Европа.

Финландия е сред страните -
членки на ЕС, която внася пове-
че финансови средства в бюдже-
та на Съюза, отколкото получа-
ва. През сегашното десетилетие
тази сума възлиза на около 4.5
млрд. евро, а през изминалия 25-
годишен период на нейното член-
ство в ЕС достига 6.5 млрд. ев-
ро. Голяма част от тези финан-

динамиката на интеграционните
отношения между страните член-
ки. Това е основната цел на фин-
ландското председателство, чий-
то девиз е "Устойчива Европа, ус-
тойчиво бъдеще".

Както и при предишните два
периода, когато Финландия из-
пълнява тази функция, така и сега
се проявяват типичните качест-
ва на финландската дипломация
- инициативност, прагматизъм, де-
ловитост, умение да изпълнява
функциите на активен посредник
между институциите и страните
членки за постигането на общо
съгласие.

През ноември 2019 г. Съве-
тът на ЕС и Европейският парла-
мент постигат споразумение за
размера и разпределението на
средствата на бюджета на Съю-
за за 2020 г., в който основно
внимание е отделено на преодо-
ляване неблагоприятните после-
дици от климатичните промени
(според премиера на Финландия
Анти Рине решаването на този
проблем би могло да бъде "след-
ващия героичен акт на Европа"),
повишаване на трудовата заетост,
подобряване на вътрешната и
външната сигурност в ЕС и регу-
лиране на миграцията.

Финландия е убеден поддръж-
ник на разширяването на ЕС.
Финландската позиция по този
въпрос е, че реформирането на
ЕС не трябва да бъде основание
или да служи като оправдание
за преустановяване приемането
на нови страни членки, което е
в интерес, на ЕС и Европа. Фин-
ландските ръководители многок-
ратно заявяват, че интегриране-
то на страните от Западните Бал-
кани в ЕС не трябва да бъде без-
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Две от най-значителни-
те и мащабни събития,
свързани със съвременна-
та литература и книгоиз-
даване в България - 47-ият
софийски международен
панаир на книгата и 7-ият
софийски литературен
фестивал отвориха врати
в София и продължават
до 15 декември.

Панаирът и Фестивалът
по традиция са на общо 6
нива в НДК. Тук посрещат
всички приятели на лите-
ратурата над 160 книгоиз-
датели и книгоразпростра-
нители от България и
чужбина. В Културната
програма са подготвени
вълнуващи литературни
срещи, премиери на най-
новите книжни заглавия,
срещи с десетки автори,
издатели и преводачи,
както и запознаване с
автори на щандовете на
издателствата, разказват
от Асоциация "Българска
книга". Във фокуса на
вниманието е френское-

С базар на икони,
донесени от Атон,
събират средства за храм
С благотворителен базар
на икони и свещи, донесе-
ни от Атон и Йерусалим, на
сувенири за Рождественс-
ките празници, на картини
и детски играчки в Добрич
се събират средства за
строителството на храма
"Свети Лука Кримски".
Необходими са още 200
хиляди лева, за да бъде
завършен молитвеният
дом, съобщи председателят
на църковното настоятелст-
во отец Петър Димитров.

Библиотеката в Севлиево
получи нови книги
Градската библиотека в
Севлиево получи стотици
нови книги по програма на
Министерството на
културата. Към тях се
прибавят и дарените
томове от Сдружение за
градски читални. 599 книги
от 52 издателства са
новите заглавия в библио-
течния фонд. От тях 240 са
на български автори.
Общата стойност на
получените книги е близо
11 000 лева. Набавена е
художествена литература
за деца и възрастни,
учебна литература, научни
и научно-популярни
издания от различни
области на знанието.

:

Íàêðàòêî

Ìëàäè õóäîæíèöè
îò Êþñòåíäèë
ñ îáùà èçëîæáà

Млади художници от
Кюстендил представят в
изложба последните си
артистични експеримен-
ти. За втори път прия-
телският кръг на млади-
те творци Бисер Лапев,
Десислава Лапева, Ев-
гени Серафимов, Иво
Йорданов и Пирин Ма-
кедонски събира "посо-
ките" на своето изкуст-
во заедно. Към тях се
присъединява и бургас-
ката художничка Пенка
Илиева - Чория. Излож-
бата ще бъде открита на
13 декември в художес-
твената галерия "Влади-
мир Димитров - Майс-
тора" в Кюстендил.

Ще видим личните
артистични експеримен-
ти от последните две го-
дини. Изложбата пред-
ставя шест напълно раз-
лични подхода както в
пластичния език, така и
в тематичния и жанро-
вия избор. Всеки от ав-
торите присъства в ху-
дожествения живот на
града със своя разпоз-
наваем маниер , но
"Шест посоки" е и лич-
на артистична провока-
ция. ç

Çàïî÷íà Ïàíàèðúò
íà êíèãàòà â ÍÄÊ

Øåäüîâúð îò XIV âåê çàêóïåí îò Ìåòðîïîëèòåí çà 6,2 ìèëèîíà åâðî

Â Ïëåâåíñêàòà ïàíîðàìà ñå îòêðè èçëîæáà íà Íèêîëàé Îâå÷êèí
В Плевенската панорама

се откри изложба, посве-
тена на един от нейните
най-значими създатели -
Николай Овечкин.

Експозицията е посвете-
на на 90 години от рожде-
нието на големия художник,
който има специален при-
нос за историческата и ху-
дожествена стойност на па-
метника.

Н. Овечкин е роден на 4
май 1929 г., завършил е Ху-
дожествения институт "В. И.
Суриков" в Москва и е за-
почнал работа като препо-
давател по рисуване в Но-
вочеркаск в художествено
ателие за деца и възпита-
ници на сиропиталища на
художника Митрофан Гре-
ков - основател на съветс-
ката батална живопис.

През 1964 г. постъпва в
Съюза на художниците и в
Студио на военните худож-
ници "М. Б. Греков", участ-

зичната литература. Прис-
тигат френскоезични
автори от различни точки
на света, за които френс-
кият език не е майчин. До

този момент участници в
него са били повече от 250
поети и писатели от 28
държави. Годишната награ-
да на Асоциация "Българс-

Ãîäèøíàòà
íàãðàäà
"Çëàòåí ëúâ" ùå
áúäå âðú÷åíà íà
14 äåêåìâðè

ка книга" за най-добър
издателския проект "Зла-
тен лъв"- 2019 г. ще бъде
връчена на 14 декември,
допълват от Асоциацията. ç

ва във възстановяване на
Панорама "Бородинска бит-
ка" на Ф. Рубо, автор е на
много диорами.

Той е автор на художес-
твения проект и ръководи-
тел на колектива от 13 ху-
дожници, изписали платна-
та в Панорама "Плевенска
епопея 1877 г.", за което е
награден с орден "Народ-
на Република България" I
степен.

По време на Руско-турс-
ката война 1877-1878 г. пет
месеца вниманието на Ев-
ропа е приковано към бое-
вете за Плевен, добили по-
пулярност като Плевенска
епопея. Идеята за увекове-
чаване на събитията е от
60-те години на XX век ка-
то предложение за изграж-
дане на Панорама на връх
Шипка. Поради наличие на
величествен монумент и ре-
дица паметници на връх
Шипка, се взема решение

Панорамата да се изгради
край Плевен - на бившето
бойно поле, в чест на 100
годишнината от Освобож-
дението на града. На 10 де-
кември 1977 г. паметникът
е открит.

Изложбата представя 89
фотокопия на оригинални
творби и подпис на Овеч-

кин от фондовете на Ново-
черкаския музей. Тя дава
възможност да се видят
скици, от които е създаден
шедьовър на баталната жи-
вопис. Представени са па-
литра, четки, бои, въглен за
рисуване, албуми със ски-
ци на Овечкин от фонда и
на РВИМ - Плевен. ç

Иконата  "Мадона  с
младенеца на трона" от
средата на XIV век, изра-
ботена от ръката на май-
стор от Више Брод, бе
продадена на аукцион
във Франция за 6,2 ми-
лиона евро. Предполага
се отначало, че иконата
е дело на чешки майстор
от манастир. Цената за
нея е около 400-600 хиля-
ди евро. Нарисувана е в

Бохемия около 1350 г. На
изкуствоведа Ерик Туркин
са нужни четири месеца,
за да установи авторст-
вото.

За иконата, случайно
намерена в Дижон, Фран-
ция, на аукциона се раз-
гръща истинска битка кой
да я закупи. В крайна
сметка най-много плаща
нюйоркският музей Мет-
рополитен. ç
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Руски сили влязоха в
град Ракка, бившата "столи-
ца" на "халифата" на "Ис-
лямска държава" (ИД) в
Сирия, запълвайки за
пореден път вакуума,
създаден след решението
на президента Доналд
Тръмп да изтегли амери-
канските войски от Север-
на Сирия, предаде Рой-
терс.

Преди две години Ракка
беше превзета от амери-
канските войски и съюзни-
ците им - оглавената от
сирийските кюрди коали-
ция, и това беше най-
голямата победа в кампа-
нията на Вашингтон срещу
ИД в Сирия. Откакто Тръмп
внезапно обяви изтегляне
на американските сили,
Москва бързо навлиза в
районите, където преди
действаха американските
войски.

Телевизия "Звезда" на
руското министерство на

Àíêàðà çàÿâè, ÷å å èçïúëíèëà àíãàæèìåíòèòå ñè
ïî ñïîðàçóìåíèÿòà é çà Ñèðèÿ ñúñ ÑÀÙ è Ðóñèÿ

Íàêðàòêî

:

Санитари товарят в линейки
жертвите след вулканичното
изригване на новозеландс-
кия о-в Уайт вчера. "Не са

забелязани признаци на
живот в нито един момент",
заяви полицията, след като
спасителни хеликоптери и
друга летателна техника

извършиха редица разузна-
вателни полети над острова
след изригването на вулка-

на. Според полицията всеки,
който е могло да бъде

изведен жив от острова, е
бил спасен при евакуацията.

Най-малко петима души
загинаха, до 20 са ранените.

Ïóòèí è Çåëåíñêè ùå ñå îïèòàò
äà ñúæèâÿò ïðåãîâîðèòå çà ìèð

Президентите на Русия и
Украйна имаха среща в Па-
риж под егидата на Фран-
ция и Германия в опит да се
даде нов тласък на прегово-
рите за мир в Източна Ук-
райна, единствения активен
въоръжен конфликт в Евро-
па, съобщи АФП.

Макар и никой да не се
надява на незабавен пробив,
на преговорите се гледа с
оптимизъм. Те са и повод за
Париж да оцени шансовете
за успех на президента Ема-
нюел Макрон да даде ново
начало на руско-европейс-
ките отношения, почти на-
пълно парализирани след
връщането на Крим към Ру-

Снимки Пресфото БТА
и Интернет

На 10 декември
руският външен министър
Сергей Лавров ще направи
работно посещение във
Вашингтон. Очаква се той
да бъде приет от американ-
ския президент Доналд
Тръмп и да води преговори
с държавния секретар Майк
Помпейо. Предвидено е да
бъдат разгледани широк
кръг въпроси на текущото
състояние и бъдещото
развитие на руско-амери-
канските отношения, а
също така актуални теми от
международния дневен ред,
съобщи източник от
руското външно министерс-
тво. Визитата на Лавров се
осъществява по покана на
Помпейо.

Европейският съюз
може да започне преговори
за членство на Албания и
Северна Македония през
пролетта на 2020 г., заяви
еврокомисарят по разширя-
ването Оливер Вархели,
след като пристигна на
заседание на Съвета на ЕС
на равнище външни
министри.
"Имахме работна закуска с
външните министри на
Албания и Северна Македо-
ния. Дискусията беше
много позитивна и аз съм
сигурен, че ще можем да
поправим допуснатата
грешка и да започнем
преговорите през пролет-
та", каза еврокомисарят. На
15 октомври външните
министри от ЕС не успяха
да постигнат съгласие за
започване на преговори с
двете страни заради
възраженията на Франция,
Нидерландия и Дания. По-
късно въпросът бе поставен
на среща на върха на ЕС
на 17 октомври, но и там
не бе постигнат консенсус.
Преговорите с Албания и
Северна Македония ще
бъдат включени и в
дневния ред на Съвета на
ЕС през април.

Децата четат повече,
ако в стаята има куче,
установиха канадски учени.
Изследователи от универси-
тета на Британска Колумбия
в Оканаган доказаха, че
децата четат по-дълго и са
по-упорити, когато куче им
прави компания. Те проявя-
ват по-голям интерес и се
чувстват по-уверени. В
изследването участвали
деца от първи до трети
клас. Учените ги наблюда-
вали как четат в компания-
та на куче и сами, като им
давали текст малко над
нивото им. Децата четели
на глас на куче или на
човек. След края на
първата страница учените
ги питали искат ли да
продължат.
"Резултатите показаха, че
децата посвещават значи-
телно повече време на
четенето и са по-упорити,
когато в стаята има куче,
независимо от породата и
възрастта", каза Камий
Русо от екипа. Освен това,
с куче текстът се струвал
много по-интересен на
децата.

Ðóñêèòå ñèëè âëÿçîõà â Ðàêêà ñëåä
èçòåãëÿíåòî íà àìåðèêàíñêèòå ñèëè

сия през 2014 г., последва-
но от конфликта в Донбас.

"Честно казано, не зная
дали ще има успех, но пър-
вата победа е, че тази сре-
ща изобщо ще се състои",
каза миналата седмица Зе-
ленски пред журналисти в
Киев.

Преговорите в Париж с
участието на Путин, Зеленс-
ки, Макрон и германската
канцлерка Ангела Меркел в
"нормандски" формат бе
предвидено да се концент-
рират върху сключените пре-
ди около 5 години споразу-
мения от Минск. Те включ-
ват незабавно спиране на
огъня. ç

Руските сили влязоха за първи път в град Ракка, който беше
обявен от джихадистите за "столица" на "халифата" на ИД. Преди
2 г. градът беше превзет от американски части, подкрепяни от

кюрдски бойци, не тo се изтеглиха.

Владимир Путин и Володимир Зеленски за пръв път ще имат среща на
четири очи в Париж. След 3 години застой в преговорите на най-
високо равнище ветеранът в политиката Путин ще стисне ръката на

Зеленски, бивш комедиен актьор, дошъл на власт в Украйна през май.

отбраната показа кадри, на
които руски войници,
посрещнати от сирийски
деца, разтоварват от
камиони пакети с хумани-
тарна помощ, на които
пише "Русия е с вас".
Служител на руското
министерство на отбраната
каза, че в руски военни
лекари предлагат медицин-
ска помощ на жителите.
Работата по разчистване
на града от отломките и
прочистването от мини и
бомби не е приключила,
освен това има недостиг
на чиста вода, лекарства и
храна, допълни той.

Същевременно турският
министър на отбраната
Хулуси Акар говори пред
командването на сухопът-
ните сили в Анкара. Той
заяви, че Турция е изпълни-
ла ангажиментите си,
произтичащи от споразуме-
нията й за Сирия със САЩ
и Русия и очаква и те да

направят същото. Двете
сделки предвиждат осво-
бождаване на райони в
Сирия покрай границата с
Турция от бойци на сирийс-
ките кюрдски Сили за
защита на народа (СЗН).

Акар изтъкна, че Турция
"се отнася сериозно към
заплахите за НАТО и
очаква и Алиансът да
изпълни отговорностите си
към Турция". Акар говори

само няколко дни след
срещата на върха на НАТО
в Лондон, на която Турция
поиска от  съюзниците си
от НАТО да признаят за
терористична групировка
СЗН и да подкрепят турс-
ката операция в Северна
Сирия, както и установява-
нето на зона за сигурност
там, където доброволно да
се завърнат сирийски
бежанци от Турция. ç



ÑÂßÒ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

20 10.12.2019

Севернокорейският
лидер Ким Чен-ун откри
нов планински курорт за
спа и ски туризъм - поре-
ден пример как КНДР
използва изключенията от
санкциите, за да печели
приходи за икономиката
си, предаде АП.

Приветстван от хиляди
войници, цивилни гражда-
ни със знаменца и деца,
Ким Чен-ун преряза
червената лента на офи-
циална церемония за
откриването на курорта
Яндок и похвали войници-
те, че са "създали чудо,
служещо на усилията на
партията да води народа
към модерна цивилиза-
ция".

Според официалното
съобщение на северноко-
рейските медии целта на
курорта е хората да се
радват "на висша форма
на цивилизация при
социализма". Държавната
телевизия показа кадри

Жените в Саудитска
Арабия вече няма да е
нужно да използват раз-
личен вход от този за мъ-
жете или да седят в обо-
собени отделения в рес-
торантите, предвижда но-
ва мярка, обявена от пра-
вителството, предаде АП.

Решението беше огла-
сено без много шум вче-
ра от министерството на
селските райони и мест-
ните власти.

В ресторантите и ка-
фенетата в Саудитска
Арабия, включително в
големи западни вериги

Ñàóäèòñêèòå ðåñòîðàíòè íÿìà
äà îòäåëÿò ìúæåòå îò æåíèòå

Снимки Интернет и Пресфото БТА

Òðúìï ïðåäóïðåäè Êèì ×åí-óí
äà íå ñå äúðæè âðàæäåáíî

Клиентите - само мъже - обядват в ресторант в Рияд. Жените в
Саудитска Арабия вече няма да използват разделени с вътрешни
прегради сектори в ресторантите и кафенетата. Саудитското

правителството обяви, че отменя основната забрана от консерва-
тивните ограничения, прилагани тук от десетилетия.

Ëèäåðúò íà Ñåâåðíà Êîðåÿ îòêðèâà
ïëàíèíñêè êóðîðò çà ñêè òóðèçúì

В неделя в
Белград се

състоя конгрес
на Сръбската

народна
партия, член на
управляващата

коалиция,
оглавявана от

министър Ненад
Попович. На
събитието

присъстваха
представители

на близки
партии от
Испания,
Италия,

страните от
региона на
Балканите и

управляващата
партия в Русия
"Единна Русия".

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун прерязва лентата по време на тържествено откриване на центъра за
отдих Яндок. Ким е посещавал курорта поне 4 пъти тази година, посочват държавните медии. Туризмът е

изключен от тежките санкции, наложени от ООН срещу КНДР заради ядрената й програма.

Сърбия няма днес по-го-
лям приятел и съюзник в
защитата на своите интере-
си от Русия, заяви минис-
търът на иновациите в пра-
вителството на Сърбия Не-
над Попович, предаде РИА
Новости.

"Сърбия днес няма по-го-
лям приятел и съюзник в
защитата на своите държав-
ни и национални интереси
от Русия", каза министърът
пред конгреса, цитиран от
Фокус.

"Винаги когато е могла,

Áåëãðàä îáÿâè:  Íÿìàìå ïî-ãîëÿì
ïðèÿòåë è ñúþçíèê äíåñ îò Ðóñèÿ

Русия ни е помагала, подк-
репяла ни е и когато не е
могла да помогне по свои
вътрешни причини, никога
не ни е пречила. Следова-
телно, ние ще се борим пуб-
лично срещу всякакви опи-
ти да бъде представяна Рус-
ката федерация в негатив-
на светлина в Сърбия", под-
черта Попович.

Той припомни, че спора-
зумението за зоната за сво-
бодна търговия между Бел-
град и Евразийския иконо-
мически съюз отвори пазар

от 200 млн. души за сръбс-
кия бизнес.

Министърът на иноваци-
ите отбеляза също, че за-
едно със своите руски пар-
тньори Сърбия "развива за
първи път от 30 години въз-
можностите си за изучава-
не на мирния атом".

По-рано Русия и Сърбия
подписаха споразумение за
създаването на Център за
ядрена наука, технологии и
иновации с участието на
руската държавна корпора-
ция "Росатом" на сръбска те-
ритория. Според Попович
властите на Сърбия и "Ро-
сатом" може да започнат из-
граждането на най-големия
център за мирни ядрени из-
следвания през 2020 г. ç

като "Старбъкс", в момен-
та има обособени "семей-
ни" отделения, предназ-
начени за жени, които са
сами или които са прид-
ружени от роднини мъже,
и "несемейни" секции са-
мо за мъже.

В по-малките заведе-
ния, в които няма доста-
тъчно пространство да се
осигури разделение, така
че жените да не бъдат
виждани от необвързани
мъже, изобщо не се до-
пускат жени.

Много  ресторанти
имат също така отделни

входове за жените.
Решението за прекра-

тяване на разделението в
ресторантите бе обявено
като част от мерки, ка-
саещи техническите изис-
квания за сградите, учи-
лищата ,  магазините ,
спортните центрове и пр.

Сред обявените изме-
нения  е  отпадане  на
изискването ресторанти-
те да имат отделни вхо-
дове за сами мъже и за
семейства.

Както се посочва в съ-
общението , решенията
имат за цел да привле-
кат инвестиции и да съз-
дадат по-добри бизнес
възможности за притежа-
телите на обществени за-
ведения в кралството. ç

от въздуха, показващи
курорта, хотелите в него,
горещите минерални
извори, ски писта и парк
за езда.

Яндок, който Северна
Корея започна да изграж-
да миналата година, е от
най-големите инфраструк-
турни проекти на
страната, наред с друг
зимен курорт, неотдавна
завършен - Самджийон, и
луксозния ваканционен
морски курорт, който се
строи в туристическата
зона Вонсан-Калма.

Освен това миналата
седмица КНДР обяви, че
се създава и компания,
чиято цел ще бъде да
създаде услуги за меди-
цински туризъм за чуж-
дестранни гости на места
с минерални извори,
подходящи за спа проце-
дури, както и в северно-
корейските болници.

Президентът на САЩ
Доналд Тръмп междувре-

менно заяви, че Ким Чен-
ун може да загуби всичко,
ако се държи враждебно.

Тръмп каза това, след
като КНДР обяви, че е
извършила "много важен

тест" в своя ракетен
полигон за изстрелване
на сателити Сохе.

"Ким Чен-ун е твърде
умен и може да загуби
твърде много или дори

всичко, ако се държи
враждебно. Той не иска да
разваля привилегировани-
те си отношения с прези-
дента на САЩ, посочи
Тръмп. ç
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Ãðèãîð Äèìèòðîâ âå÷å èìà
íîâ òðåíüîð

Григор Димитров избра
кой да му бъде треньор.
Първата ни ракета започ-
ва работа с Крис Гро -
бившия наставник на
Томи Хаас, съобщи
TennisKafe. Роденият в
Германия, но живеещ в
Сан Диего специалист
беше в екипа на Хаас в
периода 2012-2013 година
и после през 2015 г.
Работил е още с Михаел
Берер, Тейлър Фриц и
Брадли Клан. В последни-
те четири години Крис е
консултант към тенис
федерацията на Съедине-
ните американски щати и
се занимава с развитието
на играчите.

Треньорската кариера
на Гро започва през 2010

"

игра финал на "Ролан
Гарос", докато германски-
ят треньор бе в отбора
му. Впоследствие Фриц
оглави ранглистата на ITF,
а в рамките на следващи-
те два сезона спечели и
първите си титли от
сериите "Чалънджър".

Гро е роден през 1981
година, завършил е
университета в Сан
Диего. На сингъл като
играч е влизал в топ
1000, но от самото начало
се фокусира върху тре-
ньорската си работа, като
още през 2008 година,
две години, преди да
стане професионален АТР
треньор, работи като
наставник в университета,
в който е завършил.

Григор Димитров вече

Британският боксьор Антъни
Джошуа, който си върна светов-
ните титли от Анди Руис в Сау-
дитска Арабия, го е налегнала
носталгията по родината и иска
да се бие у дома през март. Той
предпочита да се изправи срещу
Дилиън Уайт, но според публика-
ции в пресата на Острова много
по-вероятно е срещу него на рин-
га да се качи задължителният пре-
тендент за титлата на IBF Кубрат
Пулев. "Би било мегаизживява-
не. Цяла година се бия извън ро-
дината и ще е хубаво да си пое-
ма глътка въздух. Искам да за-
радвам феновете си във Вели-
кобритания, които играят голяма
роля в моята кариерата. Всеки
път, когато играя на родна земя,
побеждавам. Вижте само колко
хора дойдоха за мача в Саудитс-
ка Арабия. Това показва, че свръх-
тежката категория все още се
радва на голям интерес. Искам
да изляза за защита на светов-
ните си титли на родна терито-
рия. Ще бъде по-добре да се бия
с британец, но ако няма такъв
шанс, то ще следвам правилата
за официалните претенденти. Ра-

Àíòúíè Äæîøóà èñêà ìåãàñáëúñúê
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Германецът Крис Гро ще подготвя
най-добрия български тенисист

ботата започва отново, защото
около месец март ще защитавам
титлите си. Вече се фокусирам
срещу следващия си бой", заяви
Антъни Джошуа пред "Сън".

Вече има яснота и за арената
на голямото събитие - това най-
вероятно ще е новият 60-хиля-
ден стадион на Тотнъм. "Новият
стадион на Тотнъм е прекрасно
съоръжение за боксов мач от по-
добно ниво и със сигурност ще
го разгледаме като вариант. Те-
лефонът ми прегря от предложе-
ния за следващия мач. Хората
ми казват: "Доведи го тук, дове-
ди го тук". Всички видяха какво
направихме в Саудитска Арабия
и имаме много други опции, но
Ей Джей иска да се бие отново
във Великобритания. "Шпорите"
много държаха да бъдат домаки-
ни на реванша с Анди Руис, но
нещата с датите не се получиха.
Сега те отново са много ентуси-
азирани", коментира промоутърът
Еди Хърн.

Задължителният претендент за
световната титла на IBF Кубрат Пу-
лев бе изненадан от обрата в по-
зицията на Антъни Джошуа и про-

Националът Цветан Соколов
отнесе сериозни критики за иг-
рата си в новия си руски клуб
Зенит (Казан) от началото на
сезона. Една от най-авторитет-
ните медии, пишещи за волей-
бол в Русия "БИЗНЕС Online",
не спести пропуските на род-
ни диагонал най-вече за пред-
ставянето му на световното
клубно първенство в Бетим
(Бразилия). Зенит спечели
бронзовите медали на клубния
Мондиал, но показа слаба иг-
ра срещу силните отбори.

В материала се акцентира
на факта, че сервисът, който
Цветан Соколов изпълнява, е
изключително неефективен.
"За атаката на българския ди-
агонал няма никакви претен-
ции, но в Бразилия той отк-
ровено се провали на сервис",
пише  Алмаз Хаиров в "Биз-
нес - Online" . Преди двубоя
за бронзовите медали Цецо
Соколов е изпълнил 36 сер-
виса, от които е сгрешил 19
и не е записал нито един ас.
В мача срещу бившия си ита-
лиански клуб Лубе българс-
кият диагонал сгреши 9 на-
чални удара от 14 опита… В
полуфинала срещу Сада Кру-
зейро Соколов направи 6
грешки на начален удар от 9
изпълнени сервиса…

Италианският волейболен
гранд Кучине Лубе (Чивитано-
ва) най-накрая спечели тит-
лата от световното клубно
първенство. Шампионите на
Италия и Европа се наложи
над първенеца на Южна Аме-
рика и домакин на турнира Са-
да Крузейро (Бело Оризонте)
с 3:1.ç
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година. Без съмнение,
най-добра досега е кола-
борацията му с Томи
Хаас. Германският тени-
сист в рамките на 11
месеца се изкачва от
извън топ 200 до №11 в
света в този период, като
печели титлите в Хале
(2012 г.), Мюнхен (2013 г.)
и Виена (2013 г.). Записва
успехи и над Новак
Джокович и Роджър
Федерер и печели награ-
дата на АТР за завръщане
на годината през 2012.

Гро тренира и Тейлър
Фриц, откакто американе-
цът е 15-годишен. През
2015 година представите-
лят на "Следващото
поколение" спечели US
Open при младежите и

38-годишният германец Крис Гро е новият треньор на Григор Димитров

започна подготовката си.
В последните месеци той
нямаше треньор. Послед-
но в щаба на българина
бе Радек Щепанек. Пър-
вата ни ракета заяви на
пресконференцията си в
София, че продължава да
получава съвети от Андре
Агаси. Най-добрият резул-
тат на Григор за годината
дойде в турнир, в който
той нямаше треньор в
щаба си. На US Open
беше без Андре Агаси и
без Радек Щепанек, а
дебютира на полуфинал в
Ню Йорк. Тогава бившият
№3 осъществи една от
най-големите победи в
кариерата си -  за първи
път надигра Роджър
Федерер от осем опита и
напълно обърна картите.ç

Íàñòàâíèöèòå íà Ãðèøî
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Тази година по време на големия турнир в Мадрид първата
ни ракета официално се раздели с Дани Валверду, с когото
работиха заедно в продължение на три години. Преди това Ди-
митров тренира с Франко Давид (ноември 2015 - юни 2016
година), Йохан Йортеген (август 2015 - ноември 2015), Роджър
Рашийд (октомври 2013 - юли 2015), Микел Тилстрьом (ноемв-
ри 2012 - октомври 2013),  Патрик Муратоглу (август 2011 -
ноември 2012), Питър Макнамара (май 2010 - август 2011),
Петер Лундгрен (февруари 2009 - май 2010)

Най-доброто му класиране при наставниците преди Валверду
бе №8 при Роджър Рашийд.

моутъра му Еди Хърн относно след-
ващия опонент на световния шам-
пион.  "Не съм виждал тази пуб-
ликация в "Сън". Идеално, аз съм
готов за такъв мач. Не е за вяр-
ване", заяви Пулев, който бе гост
в студиото на "Здравей, България".

"Бъдещ двубой с Джошуа за-
виси и от самия него. Всяка една
федерация си има правила. Той
е шампион на три федерации.
Първа по ред е IBF, на която съм

аз претендент, така че той тряб-
ва да защити титлата срещу мен.
Ако случайно не иска, може да я
оваканти и ще играя със следва-
щия в ранглистата. Срещу когото
и да се изправя, аз не се при-
теснявам", посочи още Кубрат Пу-
лев.

Българинът  коментира и ре-
ванша между Антъни Джошуа и
Анди Руис. "Нямаше много голя-
ма битка в мача между Джошуа

и Руис. Това беше игра на над-
лъгване и надиграване. Залогът,
както и напрежението е много
голямо. На зрителите може да им
беше скучно, но двамата боксьо-
ри усещат, че всеки един удар
може да бъде решаващ. Именно
заради това и двамата бяха пред-
пазливи. Джошуа е променил сти-
ла и стратегията е друга вече за-
ради противника", каза Кубрат Пу-
лев.ç

Най-добрият професионален боксьор в тежка категория Антъни Джошуа (вляво) обяви, че през март догодина
планира да защитава две от световните си титли, като най-вероятно е срещу него на ринга да се качи

задължителният претендент за пояса на IBF Кубрат Пулев



ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ 10.12.2019
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

22



ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß23

София 1301
ул. „Позитано“ 20

Тел. 946-19-02, факс 944-26-26
email - vestnik_zemia@abv.bg;

zemia_core@abv.bg
web - zemia-news.bg

ИЗДАТЕЛ
Проф. Светлана ШАРЕНКОВА

Управител на КООПМЕДИЯ ООД
943-46-64

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ

944-10-20
Теофан ГЕРМАНОВ
Ваня БОЮКЛИЕВА

Главен редактор
Теофан ГЕРМАНОВ

Зам. главен редактор
Гаврил ГАВРИЛОВ

Отговорен секретар
Бони НЕМСКИ

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Любомир СТОИМЕНОВ

ИКОНОМИКА, ЗЕМЕДЕЛИЕ,
КООПЕРАЦИЯ

Петър ХАДЖИЕВ

МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА
Володя СТРАТИЕВ – зав. отдел

Петър ПЪДЕВ

КУЛТУРА
zemia_kultura@abv.bg
Теменужка ХРИСТОВА

СПОРТ
zemia_sport@abv.bg
Гаврил ГАВРИЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ
Бони НЕМСКИ

ТВ програма, За дома

Володя СТРАТИЕВ
Голямата политика

Теменужка ХРИСТОВА
Съботник

Теофан ГЕРМАНОВ
Патриот и Турция днес

СТИЛИСТ
Добромира МАНЕВА

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
Величка ТАСКОВА,
Светлана ВУЧКОВА,
Венцислав ЗАФИРОВ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
944-10-26

РЕКЛАМА
944-10-26

reklamenotdel_zemia@abv.bg
Рекламите и обявите се заплащат
авансово по банковата сметка

или в брой

БАНКОВА СМЕТКА
Райфайзенбанк АД, София

IBAN BG39RZBB91551060382418
Банков код BIC RZBBBGSF

РА ЕВРОМЕДИЯ ООД
Счетоводство, Каса

944-10-26

Печат Алианс Медиапринт
Вестник ЗЕМЯ

е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.

ÇÅÌß

10.12.2019

07.00 Новини
07.10 "България се събужда" с водещ Стоил

Рошкев
09.15 "Холивудски знаменитости"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Сянката на Елена"- сериал, 3 епизод

(п)
11.15 ТВ пазар
11.30 "Не се страхувай" с Васил Василев

(п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 "Сянката на Елена"- сериал, 4 епизод
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.55 Киносалон БСТВ: "17 мига от пролет-

та" (1973 г.) , 6 епизод (п)
18.05 "Холивудски знаменитости"
18.30 "Лява политика" с Александър Симов
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: "17 мига от пролет-

та" (1973 г.)
21.40 "Лява политика" (п)
22.40 Новини (п)
23.10 "България се събужда"(п)
01.10 "Общество и култура" (п)
02.10 "Не се страхувай" (п)
03.10 "Червен картон" (п)
04.30 "Следобед с БСТВ" (п)
06.30 Актуален коментар (п)

ÁÍÒ 1

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

словен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 История.bg Момчил - Родопският цар

/п/
13.30 Възстановка - документален филм

/България, 2001 г./, режисьор Асен
Владимиров

14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Точица - анимационен филм
14.50 Сребристият жребец - аним. филм
15.15 Гимназия "Черна дупка" - тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.05 Стани богат тв игра /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Съкровище в двореца - тв филм /39

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 /11

епизод/ (12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни /п/
02.15 Съкровище в двореца - тв филм /39

епизод/п/
03.15 Туризъм.бг /п/
03.45 Извън играта
04.15 Законът на Дойл 5 - тв филм /11

епизод/п/ (12)

bTV

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

тие" - анимация, сериал, еп. 10
06.30 "Тази сутрин" - информационно пре-

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

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

шоу
13.30 "Ягодова любов" - сериал, еп. 5
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 7, еп. 28
16.00 "Спасители в планината" - сериал,

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

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

еп. 30
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, еп. 40
21.00 "Фермата: Нов свят" - риалити, с. 5
22.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Мъртва точка" - сериал, с. 3, еп. 4
00.30 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 22
01.30 "Вътрешна сигурност" - сериал, с. 7,

еп. 1
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сериал, еп. 13

bTV Action

05.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 6,
еп. 8

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, с. 4, еп. 1-4

08.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,
еп. 3

09.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 6,
еп. 8

10.00 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 15
11.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 11
12.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 2, еп. 9
13.00 "Отвличане" - трилър (САЩ, 2017),

режисьор Луис Прието, в ролите:
Хали Бери, Кристофър Бери, Малиа
Роуз, Сейдж Къриа и др.

15.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,
еп. 4

16.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 6,
еп. 9

17.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-
ал, с. 2, еп. 10

18.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 12
19.00 Часът на супергероите: "Готъм" - се-

риал, с. 3, еп. 16
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Наркос" -

сериал, еп.6
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Топ гън" - екшън

(САЩ, 1986), режисьор Тони Скот, в
ролите: Том Круз, Вал Килмър, Тим
Робинс, Кели Макгилис, Мег Райън,
Том Скерит и др.

00.00 "Наркос" - сериал, еп. 6
01.00 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 16
02.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 4
03.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 2, еп. 10
04.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 12

bTV COMEDY

05.00 "Любимци" /п./ - сериал
06.00 "Любимци" - сериал, еп. 19, 20
07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
09.00 "Комиците и приятели" /п./ - коме-

дийно шоу (2019 пролет), еп. 22, 23
10.00 "Луда нощ" - комедия, криминален,

романтичен (САЩ, 2010), режисьор
Шон Леви, в ролите: Стив Карел, Тина
Фей, Марк Уолбърг, Джеймс Франко,
Тараджи Хенсън, Комън, Уилям Фик-
тнър, Кристен Уиг, Марк Ръфало,
Мила Кунис и др.

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

ал, еп. 119
17.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019 пролет), еп. 24, 25
18.00 "Без пукната пара" - сериал, с. 6, еп.

20, 21

19.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 12,
еп. 7

20.00 "Новите съседи" - сериал, с. 5-7, еп.
14

21.30 "На гости на третата планета" - сери-
ал

22.00 Премиера: "Модерно семейство" -
сериал, с.9 еп.6, 7

23.00 "Полицаят от Рубльовка" /п./ - сери-
ал, еп.1

00.00 "Луда нощ" /п./ - комедия, кримина-
лен, романтичен (САЩ, 2010)

02.00 "Любимци" /п./ - сериал
03.00 "Без пукната пара" /п./ - сериал
04.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" /п./ - сериал,
еп. 18, 19

08.00 "Коледно градче" - романтичен, коме-
дия (тв филм, Канада, 2018), в роли-
те: Маделин Лион, Нийл Патерсън,
Марк Абсийд, Стейси Бърнстайн и др.

10.00 "Седем часа разлика" - сериал, еп.
20, 21

12.00 Телепазар
12.15 "На всяка цена" - криминален, драма

(САЩ, 2016), в ролите: Дейл Дики,
Бен Фостър, Крис Пайн, Джеф Бри-
джис, Уилям Стърчи, Бък Тейлър и др.

14.30 "Фантастичното пътешествие до Оз" -
анимация, детски, приключенски (Ру-
сия, 2017), режисьори Владимир То-
ропчин, Федор Дмитриев и Дарина
Шмидт

16.15 "Двойна самоличност" - екшън, три-
лър (САЩ 2009), в ролите: Вал Кил-
мър, Изабела Мико, Джулиън Уодъм,
Христо Шопов, Валентин Ганев, Ру-
шен Видинлиев и др.

18.30 "Амундсен" - биографичен, драма,
исторически (Норвегия, Швеция, Че-
хия, 2019), в ролите: Пол Свере
Хаген, Кристиан Рубек, Катрин Уотър-
стън, Трун Еспен Сайм и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "11 септември" - екшън,

криминален, трилър (Канада, 2017),
в ролите: Чарли Шийн, Джина Гър-
шон, Упи Голдбърг, Луи Гузман, Ууд
Харис, Олга Фонда, Жаклин Бисе,
Брус Дейвисън и др.

23.00 "Скитница" - фантастика, приключен-
ски, (САЩ, Швейцария, 2013), в ро-
лите: Сърша Ронан, Макс Айрънс,
Джейк Ейбъл, Даян Кругър, Чандлър
Кентърбъри, Уилям Хърт, Бойд Холб-
рук и др.

01.30 "Седем часа разлика" /п./ - сериал,
еп. 20, 21

03.30 "Информаторите" - трилър, кримина-
лен, драма (Германия, САЩ, 2008), в
ролите: Били Боб Торнтън, Ким Бей-
сингър, Мики Рурк, Уинона Райдър,
Амбър Хърд, Рис Ифънс, Джон Фос-
тър, Остин Никълс и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 5 /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" - сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - предаване

на NOVA, нов сезон
21.00 "Под прикритие" - сериал, сезон 1
22.00 "Пътят на честта" (премиера) - сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 5
00.30 "Бегълци от бъдещето" - сериал
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.30 "Слънце и луна" - сериал

Êèíî Íîâà

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

06.40 "Синът на Голямата стъпка" - анима-
ционен филм /п/

08.40 "Затура: Космическо приключение" -
приключенски филм с уч. на Джош
Хътчерсън, Дакс Шепърд, Тим Ро-
бинс, Джона Бобо и др. /п/

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

12.00 "Падингтън" - приключенска коме-
дия с уч. на Никол Кидмън, Хю
Боневил, Сали Хокинс, Питър Ка-
палди, Джим Броудбент, Джули Уол-
търс и др. /п/

14.00 "В кадър"
14.30 "Бизнесът на влюбването" - роман-

тична комедия с уч. на Хилари Дъф,
Мат Далас, Джейми Пресли, Майкъл
Макмилиан, Крис Кармък, Дженифър
Кулидж и др.

16.30 "Хубава жена" - романтичен филм с
уч. на Ричард Гиър, Джулия Робъртс,Ей-
ми Ясбек, Хектор Елизондо, Джейсън
Алекзандър и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
20.00 "От местопрестъплението: Маями" -

сериал, сезон 3
21.00 "Твърде лично 2" - екшън с уч. на

Лиъм Нийсън, Фамке Янсен, Маги
Грейс и др.

23.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 3 /п/

00.00 "Заличителките" - екшън с уч. на
Емануел Шрики, Емили Озмънт, Миси
Пайл, Дейвид Аркет, Джина Гершон,
Дейвид Рийс Снел и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - вторник, 10 декември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ПППППроменливо ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 235

ВОДОРАВНО: Чичероне. Арана. Хипопотам. Кер.
Магелан (Фернандо Де). Панама. ТОТАЛ. Коралов
(Емил). Марин. Калин. Ра. Дир. Билон. Бин (Алън).
Гон. "Зелена зона". Мила. "Игото". Ливада. "Ома-
на". "На мама". Иранит. Масарик (Томаш). "Дари-
ко". Ило. Ана. Аком. Молив. Меса. Ани. Сиг. Рис.
Ли (Софус). Аз. "Кавалер и дама". Са (Витор). ОМ.
СОНА. Ит. Дунав. Пад. Лило. Нокар (Едмон). Мо-
нитор. Каватина. "Еноти".
ОТВЕСНО: "Тихата долина". "Осасуна". Чигорин
(Михаил). Васил Иванов. Репетир. Мамалига. Ака.
"Ролан". Зидаров (Камен). Ловат. Копал. "Бел Ами".
Рем. Ри. Нон. Кила. Акамир. Сет. Кале. "Не си
сама". "Аполон и Мидас". Додо. "Тамарина гара".
Алан. "Не". Нан. Зонара (Йоан). ИМАЛИН. Чакал.
Ботаника. Ито (Сей). Неморино. Икона. Илот. Ка-
равана. Атомизатори.

Днес ще бъде предимно облачно, в низи-
ните - мъгливо, но ще остава почти без вале-
жи. На места в районите с гъста мъгла е въз-
можен ръмеж. Дневните температури ще бъдат от 2-3 градуса в
местата с гъсти мъгли до около 10, 12 градуса на места в източ-
ните райони и полупланинските части на страната, разположени
над мъглите и ниските облаци. В тези места ще духа слаб вятър от
юг и югоизток.

През нощта срещу сряда и в сряда над крайните южни и
югозападни райони ще завали дъжд. Слаб дъжд ще превали и по
Черноморието. През деня слаб дъжд ще вали предимно над юж-
ните райони и части от Източна България, но валежите ще са
слаби, освен на места в Родопите. Сняг ще превалява над 1600-
1700 метра в части от Балкана и над 1800-2000 метра в Родопи-
те. Дневните температури ще останат без съществена промяна,
ще се задържат и мъглите в голяма част от низините и котловини-
те. Там ще остава и с по-ниски температури.

bTV Cinema, 21.00 ч., "11 септември" - екшън,
криминален, трилър, в ролите: Чарли Шийн, Джина
Гършон, Упи Голдбърг, Луи Гузман, Ууд Харис, Олга

Фонда, Жаклин Бисе, Брус Дейвисън и др.
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Спортно-техническият
щаб на Левски е притеснен
от състоянието на трима от
футболистите на тима. Под
въпрос за последния мач
за годината срещу Локомо-
тив (Пловдив) са Живко
Миланов, Иван Горанов и
Найджъл Робърта. "Сините"
гостуват на "Лаута" в
неделя от 14,15 часа.

Горанов и Робърта са
получили травми на пос-
ледната тренировка на
тима преди домакинството
на Витоша (Бистрица).
Заради това треньорът
Петър Хубчев прецени
въобще да не ги включва в
групата за двубоя.

По време на самата

Живко Миланов, Иван Горанов
и Робърта под въпрос за
последния мач за годината

В началото на втората част срещу Витоша  Живко Миланов
(номер 20) получи контузия, но доигра двубоя

Преди 25 години Хрис-
то Стоичков стъпи на све-
товния футболен връх в
Париж, след като получи
най-престижното индиви-
дуално отличие за всеки
играч - "Златна топка". Се-
га във френската столица
Стоичков беше специален
гост на церемонията, на
която Лео Меси грабна
шесто, рекордно отличие.
"Това, което постигнах пре-
ди 25 години, е нещо голя-
мо. Щастлив съм. Чувст-
вам се като малко дете.
Едва ли такъв трофей ще
дойде отново в България",
сподели в интервю за "Не-
делята на NOVA" от Париж
футболната легенда.

Õðèñòî Ñòîè÷êîâ: Íÿìà øàíñ äà
ñå âúðíà â áúëãàðñêèÿ ôóòáîë

Антъни Иванов се класи-
ра на седмо място във фи-
нала на 200 метра бътeрф-
лай на европейското пър-
венство по плуване в ма-
лък басейн в Глазгоу. Бъл-
гаринът даде време 1:52.96
минута, а шампион стана

среща, спечелена от
Левски с 2:0, контузия
получи и Живко Миланов.
Капитанът се хвана за
коляното в началото на
втората част. Той обаче
доигра двубоя. Миланов
дори бе в основата на
атаката, от която падна
второто попадение в
мрежата на "тигрите", което
бе дело на Станислав
Иванов.

За Левски ще е важно
лекарският щаб да успее
да вдигне на крака Мила-
нов и Горанов. Ако не го
стори, ще се наложи някой
да бъде преквалифициран
в ляв бек. Като десен
може да действа Ивайло

Найденов - така беше и
срещу Витоша (Бистрица).
Но за лявата зона на
отбраната няма опция.

Найджъл Робърта пък е
най-резултатният футболист
на Левски. В 12 шампио-
натни срещи 21-годишният
холандец е отбелязал 8
гола (толкова има и Ста-
нислав Иванов). Но поне
пък може да бъде заместен
от вече възстановения
Станислав Костов.

С проблем на "Герена" е
и вратарят Николай Михай-
лов. Той не бе сред 18-те и
за неделния мач срещу
Витоша. Стражът има
контузия в глезена. Почти
сигурно бившият капитан
на тима ще напусне по
време на зимната пауза.
През есенния полусезон
Михайлов бе твърда резер-
ва на Милан Миятович и
така и не пази в първенст-
вото. ç

Òðåâîãà â Ëåâñêè çàðàäè êîíòóçèè
íà òðèìà òèòóëÿðè

Петко Петков е новият
наставник на Етър,
съобщи председателят на
Управителния съвет на
клуба проф. Георги Камара-
шев пред "Велико Търново
спорт".  Той е работил като
помощник на Христо
Стоичков, когато Камата
пое за кратко "червените"
през сезон 2013/2014. От
2015 до 2018 г. бе помощ-
ник-треньор на шампиона
Лудогорец, а оттогава до
октомври т. г. Петко Петков
бе старши треньор на ЦСКА
1948.
Септември (София) си
върна първото място
във Втора лига, след като
постигна лесен успех с 4:0
над Струмска слава (Радо-
мир) в мач от 18-ия кръг.
Двубоят се игра на стадион
"Царско село", а Септември
с 46 точки измести ЦСКА
1948 (43) от върха. Други
резултати: Ботев (Гълъбово)
- Лудогорец II 1:0 и Монтана
- Кариана (Ерден) 3:1.

:

Íàêðàòêî

Àíòúíè Èâàíîâ ñåäìè â Åâðîïà

гръцкият плувец Андреас
Вазайос с резултат 1:50.23
мин. За среброто се пре-
бори германецът Рамон
Кленц с време 1:51.51 мин,
а бронзът остана за предс-
тавителя на Великобрита-
ния Джеймс Гай - 1:51.73. ç

20-годишният Антъни Иванов бе най-младият участник
във финала на 200 метра бътeрфлай

Стоичков говори и за
възможността да застане
начело на българския фут-
бол. "Това никога няма да
стане. Решението съм го
взел отдавна. Защо да сла-
гам лед на здрава глава",
откровен е Стоичков.

Футболната легенда ко-
ментира и шансовете ни за
класиране на Евро 2020,
като призова за пълен ста-
дион през март, когато
България се изправя в пър-
ви бараж срещу Унгария.
"Ще се радвам много, ако
успеем да преодолеем
първо "маджарите", но ще
бъде трудно, ако съдим по
резултатите от квалифика-
циите", заяви Стоичков. ç


