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В първия ден от новата седмица организацията "Спаси София"
съобщи, че е пропаднал тротоарът
при Медицинска академия, който
беше изграден само преди месеци
в рамките на строителството на
новата линия на метрото.

70 ст.

Според "Метрополитен" ЕАД
във въпросния участък е била
подменена само настилката,
защото той не е съпътстващ
метростанцията, а под настилката
се оказал ерозирал стар колектор
за кабели. ç
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Радев и Нинова:

Èìàìå îáùà öåë!
 Избрани сме

Европейската агенция по
лекарствата преговаря с
Русия за ваксината
"Спутник", съобщи говорител на Европейската
комисия, цитиран от БТА.
По неговите думи досега
руската страна не е
подала документи за
осигуряване на достъп на
препарата до пазара на
ЕС. Миналата година ЕК
уточни, че в ЕС ще бъдат
допускани само ваксини,
произведени в Европа. ç
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съмненията няма война
между нас!,
заяви
лидерката
на БСП

0 0 0 0 8>
9 770 861 23 100 4

4
Президентът Румен Радев се срещна с представители на парламентарно представените политически партии във връзка с организацията и провеждането на предстоящите парламентарни
избори. По покана на държавния глава на "Дондуков" 2 се проведе среща с БСП. На снимката:
държавният глава посреща лидерката на социалистите Корнелия Нинова.

их искала да разсеем едно внушение, което съществува в публичното пространство - за отношенията между БСП и президента. Ние не воюваме с президента и
президентската институция", заяви председателят на БСП Корнелия Нинова преди началото на консултациите при президента.
"Благодаря, че започнахте с това. Аз
не искам да разсейвам нищо, понеже никога с г-жа Йотова не сме давали някакъв
повод, че имаме особено отношение или
някакъв раздор с Българската социалистическа партия. Напротив, навсякъде където ходим из страната, имаме изключи-

телно радушно посрещане и открит диалог и комуникация с всички български социалисти. Ние сме подкрепени и издигнати от БСП, поели сме ангажимент да
представляваме тези хора в техните надежди за една по-справедлива и по-успешна България. Никога с г-жа Йотова
не сме отстъпвали от този ангажимент.
Напротив, вие знаете, че винаги сме подкрепяли усилията, които водите, БСП да
се изгражда като силна опозиция, от която България има нужда. Защото без силна опозиция демокрацията залинява." С
тези думи отговори президентът на
Република България Румен Радев.  3

Îòíîâî ïîëîâèí Áúëãàðèÿ ïîä âîäà
Èäâàò 5 ïîðåäíè
ëåäåíè äíè,
â íåäåëÿ -15°C,
ïðåäóïðåäè
êëèìàòîëîãúò
ïðîô. Ãåîðãè
Ðà÷åâ
Десетки села и градове в Западна България бяха в плен на водната стихия. Хората и
екипите на пожарната
се надпреварваха с вре-

огато радикалните прогресисти и либералите
дойдоха за
консерваторите и центристите, аз мълчах; не
бях нито консерватор,
нито центрист.
Когато дойдоха за
християните, аз мълчах;
не бях ревностен християнин.
Когато дойдоха за
"бялата привилегия", аз
мълчах; нямах никаква
привилегия.
Когато дойдоха за
"токсичната мъжественост", "патриархата" и
"хетеросексуалното
потисничество", аз
мълчах; не потисках
никого.
Когато дойдоха за
книгите, филмите и
историята на моя живот,
аз мълчах; вече ги бях
чел, гледал и преживял.
Когато дойдоха за мен
- вече нямаше кой да
говори."
Вероятно така щяха
да звучат, ако бяха
писани днес, знаменитите
стихове на протестантския пастор Мартин
Нимьолер, насочени в
онова време срещу
нацисткия поход срещу
свободата.
Днес живеем във
времена, когато радикални тълпи поругават
Свободата. Брутално и
безжалостно. Смазват
всяко несъгласие. Но не
с аргументи и демократична дискусия, а с
боздуганите на омразата,
репресиите, уволненията.
Посичат другомислието с
мачетето на цензурата и
остракизма. Налагат
своите идеологически
догми и лайфстайл не с
бюлетини в урните, а с
бодливата тел на измислената от тях политическа коректност.

„К

 Да разсеем

„Á
Димитър Бербатов влиза в
треньорския екип на Етър.
Очаква се още следващата седмица да се присъедини към подготовката на
"виолетовите" и да
започне работа персонално с нападателите на
тима, информира "Велико
Търново спорт". "Бербатов
ще започне стаж в Етър.
Ще бъде официално част
от екипа. Където и да
съм бил треньор досега,
той винаги е идвал да
тренира с нас. Но сега
вече ще е под друга
форма - като лицензиран
треньор, като човек,
който ще се занимава
персонално с нападателите. Вероятно ще дойде
още на лагера, после ще
пътува до Велико Търново.
Така че ще бъде занапред част от моя екип",
каза старши треньорът на
"виолетовите" Александър
 14
Томаш.

Пастор Мартин Нимьолер

от БСП,
подкрепяме я
като силна
опозиция,
подчерта
държавният
глава

Благоевград. Екипи на Областната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и служители на Областната
дирекция на МВР евакуираха хора от къщи, залети от придошлите води на Струма.
Снимки Пресфото БТА

мето, за да успеят да
отводнят засегнатите
къщи преди рязкото застудяване, което ще настъпи след два дни, предупреди климатологът
проф. Георги Рачев.
Силните валежи се
местят на изток и обилен сняг затруднява
движението по старопланинските проходи.
Хаинбоаз бе затворен,
сложна е ситуацията и
на Шипка. Положението е подобно и в други населени места.  2

Д-р. Борислав
ЦЕКОВ
От Фейсбук,
заглавието е на ЗЕМЯ
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Èäâàò 5 ïîðåäíè ëåäåíè äíè,
â íåäåëÿ -15°C, çèìàòà íå ñå
çàâðúùà, à èäâà,
ïðåäóïðåäè êëèìàòîëîãúò
ïðîô. Ãåîðãè Ðà÷åâ
Десетки села и градове
в Западна България все
още са в плен на водната
стихия. Хората там и
екипите на пожарната са в
надпревара с времето, за
да успеят да отводнят
засегнатите къщи преди
рязкото застудяване, което
ще настъпи след два дни,
предупреди "Нова телевизия". Силните валежи се
местят на изток и обилен
сняг затруднява движението по старопланинските
проходи. Хаинбоаз вече е
затворен, сложна е ситуацията и на Шипка. В село
Петърч са наводнени 50
къщи, някои от които
сериозно. В Костинброд
засегнатите от водата
сгради са около 10. Бедстващи хора към момента
няма. От пожарната твърдят, че не е удачно да
започне отводняване на
имоти в Петърч, докато не
спадне нивото на р. Блато.
Положението е подобно
и в други населени места с

равнинен терен по поречието на реката. Има готовност за евакуация на
населението, ако нивото на
водата започне да се
покачва. Сформира се
комисия, която да оцени
щетите. Остава критично
положението в Нови Искър
и населените места наоколо. Екипи на гражданска
защита продължават да
отводняват засегнати
къщи. Голямо количество
вода има и в дворовете на
имоти в Мировяне. Екипи
на пожарната продължават
да отводняват. Има евакуирана възрастна жена,
която е настанена в жилище на Столичната община.
Поради паднала скална
маса беше спряно движението на влаковете в два
участъка - Якоруда-Аврамово по направлението
Септември-Добринище и
Разделен пост ЛюляковоДъскотна - по направлението Карнобат-Варна.
Пътниците от засегнатите

влакове ще бъдат превозвани с автобуси.Скален
отломък е паднал върху
релсовия път на теснолинейката Септември-Добринище в района на гара
Черна Места. Движението
на влакове е преустановено.
В цялата Благоевградска
област продължава да вали,
като във високите части на
планините дъждът премина
в сняг. Остава в сила
частичното бедствено
положение в община Струмяни, където има проблеми
с дигите на река Струма.
Десният бряг на реката в
посока Кулата е залят, но
няма опасен разлив. Опасно
високи са нивата на реките
реки Струма и Места, като
частично разрушаване на
дигата е установено в
района на село Борово,
преди Гоце Делчев.
От петък ни чака сериозен обрат. На фона на
топлото време досега ще
стане много студено, в
неделя ще бъде -10, -15

градуса. В половин България ни очаква поредица от
ледени дни, може би 5
поредни дни с много ниски
сутрешни температури,
предупреди по "България
он еър" климатологът
проф. Георги Рачев. Ненормално е да вали дъжд на
1800-2000 метра, където
трябва да трупа сняг.
Топлият дъжд стопи и
малкото сняг, което доведе
до наводненията. Това е
най-опасно през зимата.
Валежите са много големи и
няма къде да попият, оточните води стигнаха своя
максимум и избиха през
почвата, отбеляза професорът. До този момент половин България има 2 пъти
нормата за валежи и ще
продължава да вали, посочи
климатологът. Той заяви
категорично, че при такива
валежи във Варненско и
Бургаско опасност от водна
криза няма. И подчерта, че
зимата не се завръща, а
идва. ç

Ñòðåìåæúò íà òåçè êîíñóëòàöèè å äà èìà äîâåðèå â
ìåðêèòå, êîèòî ñå ïðåäïðèåìàò, çàÿâè ïðåçèäåíòúò Ðàäåâ
ïðè ñðåùèòå ñè ñ ïàðëàìåíòàðíèòå ïàðòèè
Очакван сблъсък между президента Румен Радев и ГЕРБ се
състоя в хода на консултациите
за предстоящите парламентарни
избори в страната, коментира БТЕ.
Управляващите обвиниха държавния глава, че е легитимирал говорене, което подронва авторитета на институциите и по този
начин се отрича вот, който тепърва трябва да се провежда.
На свой ред той подчерта, че
само конкретни мерки срещу манипулациите ще направят гласуването легитимно в очите на българските граждани. Още в началото председателят на парламента Цвета Караянчева атакува Румен Радев заради решението му
да покани на консултации някои
извънпарламентарни партии. Последните месеци има координирано усилие за подкопаването на
доверието в избирателния процес, заяви тя. Според нея политически фигури, които няма да
имат представителство в българския парламент са се превърнали в рупор на идеята, че предс-

тоящите непроведени избори са
купени. Караянчева посочи, че
през годините са отстранени много от несъвършенствата на приетия през 2014 г. Изборен кодекс и ГЕРБ до момента винаги
са печелили парламентарни избори, които не са организирали.
По отношение на консултациите
с извънпарламентарни сили, той
припомни срещата си с бившия
Втори в ГЕРБ Цветан Цветанов и
неговата политическа сила. Според президента на срещата е
станало ясно, че такива манипулации съществуват, вероятно изхожда от своя бивш опит. Като
пример той даде предложението
за ротация на началниците на
областните дирекции на МВР по
време на изборите. Марешки пък
обвини президента за "Мутри
вън". Благодаря ви за тази покана, но за съжаление, е много
закъсняла. Ние считаме, че това
е безсмислено и безцелно, като
израз на уплаха и некомпетентност за избиране на датата, което е във вашите правомощия,

заяви лидерът на "Воля". Оценявам високо вашата откровеност.
Некомпетентно и безсмислено е
да се подпишеш под конституция, която не си чел. Екзотично
е да подкрепяте здравни мерки,
които не сте виждали и ги няма.
Стремежът на тези консултации
е да има довери в мерките, които се предприемат, отговори Радев. След като изтърпя непрестанните нападки на Марешки,
накрая президентът не издържа:
"Г-н Марешки, имате ли да заявите нещо по същество, или да
приключваме?", попита рязко
президентът, цитиран от Епицентър.бг. Карадайъ настоя да чуе
логиката на президента, с която
той ще определи датата на изборите. Кампанията на ДПС не
разчита на медии, тя се води
очи в очи, лице в лице, от врата
на врата и в условия на пандемия трябва да намерим подхода
и начина за провеждане на предизборна кампания, защото не
разчитаме на медии.
С общи усилия да има прос-

перитет в страната, бяха първите думи на председателя на ДПС
Мустафа Карадайъ. Заедно с него
бяха Йордан Цонев и Хамид Хамидов. ДПС винаги е поставяло
въпроса за спазването на Конституцията на България и гарантирането на правото на всички
граждани да могат да упражняват своето право на глас. За съжаление, настоящите управляващи парламентарни партии не гарантират конституционните права на българските граждани както
в страната, така и извън нея. Аз
разглеждам готовността за изборите в два аспекта - готовността на партиите и готовността на администрацията. От здравния протокол ще зависи как ще
бъде гарантирана прозрачността
на вота, отговори Радев, който
подчерта, че към този момент
въпреки настояванията му, не е
получил здравния протокол от
изпълнителната власт. Представители на НФСБ и ВМРО не дойдоха за консултациите с президента Румен Радев. ç
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Президентът Радев и
главен комисар Николов
обсъдиха ситуацията
след наводненията
Президентът Румен Радев
проведе телефонен разговор с
директора на Главна дирекция
"Пожарна безопасност и
защита на населението"
Николай Николов във връзка с
обстановката в страната след
наводненията в различни
населени места през изминалото денонощие.
Главен комисар Николов увери
държавния глава, че са предприети необходимите мерки и
към момента няма опасност за
здравето и живота на българските граждани. Извършена е
евакуация на граждани от
застрашени райони и е
наредено непрекъснато
наблюдение на нивата на
реките и язовирите предвид
продължаващите валежи в
страната. Предприети са
дейности по отводняване и
обезопасяване на пострадали
населени места и ще бъде
направена оценка на имуществените щети.

Решено е: Онлайн
обучението
на 5-12-и клас остава
до 31 януари
Разрешава се извършването
само на практически присъствени дейности на учениците от
5-и до 12-и клас и на студентите, които не могат да се
проведат в електронна среда.
Останалите им занятия остават
онлайн до 31 януари т. г., реши
работното съвещание при
премиера Бойко Борисов,
съобщи правителствената
пресслужба. В началото на
заседанието здравният
министър Костадин Ангелов
докладва на премиера, че
епидемичната ситуация в
страната продължава да се
подобрява. Според Ангелов
обаче мерките трябва да
останат до края на месеца. Въз
основа на направените анализи
и проведени срещи министърът
на здравеопазването предложи
на премиера и членовете на
Министерския съвет да се
разреши присъственото
провеждане на определени
практически дейности и изпити
за учениците от 5-и до 12-и клас
и на студентите във висшите
училища, но обучението им в
електронна среда да продължи до
31 януари. Ще бъде подготвен
списък с точно посочените
практически занимания, които по
изключение ще се извършват
присъствено.

Пострадалите от
наводненията могат
да получат по 375 лв.
еднократно
Агенцията за социално подпомагане започна приема на
заявления за отпускане на
еднократна помощ от 375 лв.
на пострадалите от проливните
дъждове и последвалите
наводнения в някои области от
страната, съобщи БНТ. Служители от дирекции "Социално
подпомагане" ще се включат по
места в сформираните от
общините комисии за оглед и
оценка на нанесените щети. По
време на обходите ще бъдат
спазени всички противоепидемични мерки за защита. На
пострадалите ще се предоставят
заявленията декларации за
еднократно подпомагане, които
се подават в дирекциите
"Социално подпомагане".
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Äúðæàâíèÿò ãëàâà è
ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ îïðîâåðãàõà
êàòåãîðè÷íî âíóøåíèÿòà, ÷å
ìåæäó òÿõ èìà êîíôëèêò
"Бих искала да разсеем
едно внушение, което
съществува в публичното
пространство - за отношенията между БСП и президента. Ние не воюваме с
президента и президентската институция", заяви
председателят на БСП
Корнелия Нинова преди
началото на консултациите
при президента.
"Благодаря, че започнахте с това. Аз не искам да
разсейвам нищо, понеже
никога с г-жа Йотова не
сме давали някакъв повод,
че имаме особено отношение или някакъв раздор с
Българската социалистическа партия. Напротив,
навсякъде, където ходим из
страната, имаме изключително радушно посрещане
и открит диалог и комуникация с всички български
социалисти. Ние сме
подкрепени и издигнати от
БСП, поели сме ангажимент да представляваме
тези хора в техните надежди за една по-справедлива
и по-успешна България.
Никога с г-жа Йотова не
сме отстъпвали от този
ангажимент. Напротив, вие
знаете, че винаги сме
подкрепяли усилията, които
водите, БСП да се изгражда като силна опозиция, от
която България има нужда.
Защото

без силна опозиция,
демокрацията
залинява."
С тези думи отговори
президентът на Р България
Румен Радев.
"Тази година ни предстоят два избора. Виждаме, че
консултациите са съсредоточени предимно върху
парламентарните, тъй като
те са непосредствено поскоро, но трябва да отбележим, че те са два - и
парламентарни, и президентски. С президента
имаме обща цел - запаз-

вайки здравето на хората,
да бъдат проведени изборите така, че да гарантират
максимална избирателна
активност. Това е необходимо не просто на партиите,
а на държавата, на България и на държавността. По
този начин и партиите, и
избраните институции ще
имат по-голяма легитимност и представителност",
заяви председателят на
БСП по време на консултациите.
Корнелия Нинова
разкри и останалите цели
на партията, свързани с
предстоящите парламентарни избори: "Втората ни
цел е чрез тези избори да
се промени порочният
модел на управление, на
който ние 4 години сме
категорична и ясна опозиция. Трето, изборите да са
прозрачни, честни и да
гарантират, че резултатите,
които имаме, са реалната
воля на гражданите".
По думите на Нинова в
последните 4 години партията е била последователна
в тези цели, включително и
със законодателни предложения като парламентарно
представена партия, поне в
три основни пункта: "Категорично в годините сме
защитавали машинното
гласуване. Оценяваме
решението на управляващите и на мнозинството за
смесване на машинно с
хартиено гласуване като
отстъпление от този принцип.

Машинното гласуване е
една от гаранциите, че
изборите ще бъдат
честни и неопорочени.
Внасяли сме и сме
настоявали за активна
регистрация при гласуването. Това гарантира изчистване на списъците от
мъртвите души. Предлагали
сме, включително и в
парламента, видеонаблюде-

ние", припомни лидерът на
българските социалисти.
Нинова подчерта:
"Подкрепяме създаването
на многомандатен избирателен район в чужбина.
Всеки български гражданин, където и да се намира, трябва да има гарантирано конституционно право
да гласува. Гласуване по
пощата е възможно, но
при условие, че преди
време беше прието нашето
предложение за активна
регистрация. Според нас
гласуването по пощата
трябва да върви ръка за
ръка с активна регистрация. Иначе би било добро
пожелание и един разписан текст в Изборния
кодекс, който поне за тези
избори нямаме възможност да приложим".
От БСП сме против
гласуването в два дни,
посочи още Нинова:
"Имаме конкретно предложение, което идва от
разговорите ни с представители на ЦИК, и ще го
направим и пред тях, тъй
като те са органът, който
трябва да реши. Настояваме да се увеличи заплащането на членовете на
секционните избирателни
комисии".
Що се отнася до датата
на изборите, Корнелия
Нинова заяви, че изборът
й е изцяло и напълно в
правомощията на президента и Българската социалистическа партия е готова
за избори по всяко време.
По отношение ревизия
на изборното законодателство лидерът на БСП
коментира: "Имаме мнение
и на Венецианската комисия, и на експерти, че е

лошо да се променя законодателството в последния
момент. Имаме и лош
опит, че отвори ли се
Изборният кодекс, обикновено това мнозинство го
прави по-лош, отколкото
по-добър. Предвид ситуацията сме готови, когато
от ГЕРБ внесат промените
в парламента, да ги гласуваме разумно в рамките
на епидемиологичната
обстановка с една цел всеки да може да гласува
свободно и спокойно".
"Тъй като няма да
имаме възможност да
направим типичната за
БСП кампания заради
обстановката, тя ще бъде
предимно през медиите и
социалните мрежи.

В името на държавността и принципността
ние сме съгласни медийното време да се разпредели
справедливо, така че всеки
да може да изрази програмата и платформата си за
управлението на България",
подчерта председателят на
БСП.
Нинова изрази своите
притеснения, че на прага
на изборите политическите
партии закъсняват с предизборните си програми.
"За нас същественото във
всички избори са идеите
за бъдещето, кадрите,
които могат да ги реализират, и управленските
политики. Уви, за момента
само Българската социалистическа партия сме
заявили своята програма
"Визия за България". Тя
апелира по-скоро и другите
партии да представят
програмите и идеите си за
развитие на България.ç



Íèíîâà: Ñ ïðåçèäåíòà
Ðàäåâ èìàìå îáùà öåë!
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Íà òîçè äåí

Събития
 1610 г. - Галилео Галилей открива спътник на Юпитер - Калисто.
 1822 г. - В Гърция е приет дизайнът на сегашния национален флаг.
 1854 г. - Във Филаделфия (САЩ) е патентован акордеонът.
 1864 г. - В Русия започва въвеждането на провинциални (областни) съвети.
 1878 г. - Стара Загора
е освободена повторно, а за
окръжен началник е назначен
руския офицер Куликовски.
 1893 г. - В Лондон е
учредена Лейбъристката партия на Великобритания.
 1898 г. - Френският писател Емил Зола публикува отвореното си писмо "Аз обвинявам" - протест срещу скалъпеното дело "Драйфус".
 1910 г. - От Метрополитън опера в Ню Йорк е осъществено първото радиоизлъчване - на операта "Селска
чест".
 1915 г. - Прожектиран
е първият български игрален
филм "Българан е галант" на
Васил Гендов.
 1916 г. - Поради пробив в дига е наводнена голяма част от територията на Холандия, загиват около 10 000
души.
Родени
 1863 г. - Алеко Константинов, български писател
 1878 г. - Пейо Яворов,
български поет
 1898 г. - Николай Фол,
български писател и режисьор

 1925 г. - Георги Калоянчев, български актьор
 1949 г. - Ракеш Шарма, индийски космонавт
Починали
 1941 г. - Джеймс Джойс,
ирландски писател
 1972 г. - Владимир Трендафилов, български актьор
 2006 г. - Божидар Божилов, български поет

Ñîöèàëèñòèòå ïðåäëàãàò ïåò ñòúïêè ñðåùó âîäíàòà êðèçà

"Хиляди хора отново са в бедствено положение заради наводнения", написа Корнелия Нинова
във Фейсбук. Лидерът на българските социалисти е категорична:
"Наводненията се дължат на некомпетентното и безхаберно управление и на корупция и безнаказаност във водния сектор.
През 2014 г. преживях заедно с
жителите триметровата вълна, по-

топила Мизия.
И до ден днешен няма виновен за жертвите и разрушенията. А десет дни след като водата
се оттече, в града остана килим
от риба. Не ни потопи дъжд, а
корупционна схема за отдаване
на язовири на концесия.
И днес премиерът Борисов ни
убеждава, че щетите от наводненията вчера ще бъдат покри-

ти. Нищо подобно няма да се случи. ГЕРБ не са способни да решат проблема, защото те го създадоха".
Председателят на БСП Корнелия Нинова посочи начините за
преодоляването на проблема:
"А решение има и то е в следните 5 стъпки:
1. Водите са национално богатство, елемент на национал-

ната сигурност
2. Държавата финансира и
изгражда напоителни системи,
свързани с язовирите
3. Пълна ревизия на концесиите на язовирите и прекратяване за неизрядните концесионери
4. Нарушителите, предизвикали наводнения и щети, получават присъди в най-кратки сро-

кове
5. На общините последователно и ежегодно се осигуряват
целеви средства от бюджета за
почистване на корита на реки и
улични шахти
Управлението на водите
трябва да е национален приоритет с модерни, прагматични и
целеви политики", заяви лидерът
на БСП. ç
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Àãðîíîìñêè äúæä â Äîáðóäæà
âúðíà íàäåæäàòà çà äîáðà ðåêîëòà
Äåôèöèòúò íà âëàãà â ðåãèîíà å
ñåðèîçåí è çàòîâà â ìîìåíòà
ïîñåâèòå ñå íóæäàÿò îò âñÿêà êàïêà,
îùå ïîâå÷å ÷å ñåèòáàòà íà ïøåíèöà
ïðåìèíà â èçêëþ÷èòåëíî ñóõè óñëîâèÿ
"От 1981 г. съм в земеделието, но суша като тази
на 2020 г. не съм виждал" така Васил Недев, председател на ЗК "Демокрация"
в община Генерал Тошево,
определя изминалата
стопанска година. В момента земеделецът се
радва на валежите, които
второ денонощие се изливат над цяла Добричка
област, пише Галина
Недкова от Агри.БГ. "Много
е хубав дъждът, това е
агрономски дъжд - спокойно и напоително вали. Все
пак да не бързаме с
думите, тъй като трябва да
се натрупат сериозни
запаси в почвата", допълва
земеделският стопанин. Той
е категоричен, че зимната
влага е решаваща. През
последните години няма
истински снежни зими и
това се отразява на земеделското производство.
Васил Недев припомня
думите на старите хора, че
"ако има юрганче, ще има

и добра пшеница". Дефицитът на влага в Добруджа
е сериозен и затова в
момента посевите се
нуждаят от всяка капка
дъжд, още повече че
сеитбата на пшеница
премина в изключително
сухи условия.
През изминалата есен
Васил Недев се спира на
българска селекция и
избира 4 сорта пшеница.
От тях три са с високи
хлебопекарни качества,
изключително стабилни и
пластични. "Пшеницата е
като едно дете, родено и
израснало на родна територия. Така е пригодено
към условията и може да
ги понесе", не крие земеделецът. "Въпреки че от
години пазарът не стимулира отглеждането на хлебна
пшеница, винаги сеех поне
един български сорт - било
от местен патриотизъм,
било заради това да видя
как ще се справи. За
съжаление, хлебното зърно

няма нужната цена, а през
2020 г. видяхме, че там,
където имаше български
сортове пшеница, добивите
бяха по-добри от масовите
слаби резултати", обобщава
още Васил Недев. Община
Генерала Тошево притежава
едни от най-плодородните
почви, тя не прави изключение от общата картина в
Добричка област. Масово
стопаните пожънаха от 50
до малко над 200 кг/дка
пшеница.
Това обаче е в пъти помалко в сравнение с предходни години.
За да преодолеят поне
част от натрупаните загуби,
производителите трябваше
да направят правилния
избор на сортове през
есенната кампания. "Всеки
земеделски стопанин сам

взема решение каква
селекция да избере.
Установил съм, че западните пшеници са друг тип
селекция и изискват 3
пъти повече фунгициди. В
същото време родните
пшеници могат да се
справят само с едно
третиране. Но всеки прави
сам за себе си избор",
разкрива част от близо 40годишния си опит Недев.
Към момента пшеницата в Добричка област е в
относително добро състояние. Производителите от
региона успяха да засеят
близо 1 млн. и 200 хил.
дка. Надеждите са за подобра стопанска година,
по-добри цени на зърното
и все така напоителни
дъждове, допълва още
Васил Недев.ç

Áúëãàðñêîòî ñâèíñêî ìåñî çàäîâîëÿâà åäâà 40%
îò ïîòðåáëåíèåòî, à íå 70% êàêòî ïðåäè À×Ñ

Преди пагубната за свиневъдите 2019 г., когато много индустриални ферми "паднаха под
ножа" на чумата по свинете и
стопанствата тип личен двор бяха доброволно или принудително ликвидирани, българското
свинско месо задоволяваше 70%
от потреблението. Сега този процент е не повече от 40, коментира Полина Хаджистоева, председател на Асоциацията на свиневъдите в България, пред БНР.
В края на 2020 г. земеделският министър обяви, че близо
половината ферми, които пострадаха от АЧС, вече са репопулирани. Фермите имаха възможност да получат и субсидии, с

които да подобрят биосигурността си. Засега обаче те са далеч
от пълния си капацитет на ра-

бота. "Процесът е дългосрочен и
изисква време. Нужни са около
година и три месеца, за да може
от едно прасе да изкараш първите приплоди, готови за клане.
Колегите по Нова година изкараха първите животни, но ще
трябва време. Те не възстановяват на 100% мощностите си. Започват плавно, защото рискът все
още съществува. Трудно се стартира, камо ли да започнеш на
пълния капацитет, на който си работил", обясняват от Асоциацията на свиневъдите в България.
Според нея и колегите й единственият начин за ограничаване
на заболяването е имунизацията
на свинете. Вирусът продължава

да се открива в диви прасета.
Опасността е особено голяма
за част от фермите, които са
близо до гори. Не може обаче
да се говори за тяхното преместване, защото е нужен огромен финансов ресурс. "В момента правим подсилване на
мерките за биосигурност. Налагаме изцяло нова система за
контрол и самоконтрол в свинекомплексите под ръководството на БАБХ и непрекъснати
срещи с МЗХГ, чрез лекции, обучения. Има много етапи на контрол, които да ограничат до минимум проникването на заболяването в обектите", казва за
финал свиневъдът.ç

Çåëåòî ñå îêàçà ñ íàé-ãîëÿì ðúñò â öåíàòà íà ãîäèøíà áàçà
Изминалата година беше белязана от лоши климатични условия, което доведе до понижаване
на добивите в различните сектори
на земеделието. Въпреки това някои зеленчуци отчитат баснословен ръст в количеството продукция, други пък в цената, сочи окончателният анализ за 2020 г. на земеделското министерство.
Според обобщените оперативни
данни картофопроизводителите имат
с 32,5% повече реколта от предходната година. По ирония на съдбата

обаче точно картофите като суровина пострадаха най-много от липсата
на пазар заради затворените заведения, ресторанти и хотели.
Дините през 2020 г. също са
много повече, като производството им достига 80 533 тона. Първенец в събраната продукция обаче
са пъпешите - с над 60% ръст на
годишна база. Нещо повече, данните отчитат и двойно повече засадени и реколтирани площи с пъпеши спрямо 2019 г.
Отчетеното производство на

пипер от открити площи се запазва
около нивото от предходната година. Реколтирани са близо 3% помалко площи.
Зеленчуците с най-голям спад в
добивите са полските домати и ягодите - с 23,4% и 37,4%. Значително
свиване на площите се отчитат при
тези култури. През 2020 г. са прибрани 10 825 тона краставици от открити площи и 30 028 тона зеле. За
разлика от полските, нараства броят на оранжерийните домати, които
са отчели 40 135 тона продукция.

Добитите оранжерийни краставици възлизат на 45 159 тона.
Последните ценови анализи от
декември 2020 г. определят зелето като културата с най-голям ръст
в цената на годишна база - с 20,8%.
Цената му на едро в края на
изминалата година е била 0,64
лв./кг. През същия период средните цени на едро на оранжерийни домати и краставици, картофи
и червен пипер са с между 8,1%
и 17% под нивата отпреди една
година.ç

Âúâåæäàò
ñïåöèàëåí ñòèêåð
çà ïðåâîç íà õðàíè
Съгласно Закона за храните всяко превозно средство за
транспортиране на храни, посочени в закона, трябва да се
движи със специален стикер.
Условията и реда за неговото
издаване се регламентират с
Наредба, чийто проект е публикуван за обществено обсъждане до 8 февруари. Стикерът
се издава от директора на областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по седалището на бизнес оператора. Заплаща се и такса съгласно чл. 3, ал. 4 от Закона
за Българската агенция по безопасност на храните.
Стикерът съдържа задължително:
,
1. текст "Транспортно
средство за храни";
2. специален знак, с формата на логото на БАБХ;
3. уникален регистрационен номер;
4. буквено означение "Ж"
и "Х" с възможност за отбелязване на една от буквите.

Стикерът се ползва еднократно и ако се направи опит
да се отстрани, се уврежда.
Поставя се от вътрешната страна на долния десен ъгъл на
предното стъкло. Когато става
дума за ремаркета, мотоциклети, мотопеди и други превозни средства без кабина на
водача, лепенката се прави от
траен и устойчив материал и
се поставя отзад, по възможност близо до регистрационния номер.
За изработването на стикерите Агенцията по храните
възлага обществена поръчка.
До 1 месец след като Наредбата влезе в сила, БАБХ ще
организира провеждането на
такава процедура. Номерът и
датата на издаване на стикерите се вписват в регистъра
по чл. 24, ал. 1 от Закона за
храните. В срок от 1 месец директорите на ОДБХ осигуряват
служебно предоставянето на
стикерите за регистрираните до
момента транспортни средства. Важно условие е да бъде
заплатена съответната такса.
Такъв стикер не е нужен
за транспортирането на храни, които не се споменават в
Закона за храните. Това важи
и за превозни средства на бизнес оператор с храни, регистрирани от орган на друга държава, или за превозни средства, които минават транзит
през нашата страна.ç
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Àëåêñàíäúð Ãåðîâ è íåãîâèÿò
ìàãè÷åí ñâÿò
Той е един от най-философско
умонастроените автори в новата
българска литература
Иван ГРАНИТСКИ
1
Съдбата бе благосклонна към
мен да ми подари няколко късни
приятелства с големи български писатели, които днес, все повече се
убеждаваме, са се превърнали в
част от класическото наследство на
новата българска литература - Йордан Радичков, Николай Хайтов, Вера Мутафчиева, Генчо Стоев, Валери Петров, Леда Милева, Богомил Райнов, Стефан Продев, Дамян Дамянов, Павел Матев, Ивайло Петров, Христо Фотев…
В тази фаланга ярки творци особено място заема Александър Геров. Случи се така, че в началото
на 90-те години на миналия век
нашите срещи станаха почти всекидневни. Вече бяха започнали така наречените демократични промени - улицата бушуваше, крясъци
и анатеми изпълваха публичното
пространство, рушаха се стари кумири, нови не се появяваха (освен
мимолетните шумотевици на плебеи - кречетала, издигнати по ирония на историята за месец-два като фойерверкови политически еднодневки).
По онова време като директор
на издателство "Христо Ботев" си
поставих свръхзадачата да започнем няколко знакови поредици, в
които да представим най-доброто
от българската проза, поезия, критика, публицистика, детска и научна литература. Съвсем естествено първите заглавия, които подготвихме и издадохме за годинадве, бяха около петдесет тома проза и поезия, съдържащи най-емблематичните творби на споменатите и други автори. Една от първите книги поезия бе том с избрана лирика на Александър Геров с
емблематичното заглавие "Хора и
звезди". В продължение на десетки
срещи дълго умувахме с автора за
съдържанието на тома и неговото
заглавие. Накрая самият Александър Геров роди и заглавието, което според мен дълбоко съответства
и отразява цялостната му поетическа философия.
2
Александър Геров и като поет,
и като човек бе във всяко отношение удивителна личност. Онези, които го познаваха отблизо, винаги
се поразяваха от почти детската
му наивност, простодушност и непосредност. Между поетите от поколението на 40-те години на миналия век (а тук освен споменатите Богомил Райнов и Валери Петров трябва да добавим Никола
Вапцаров, Александър Вутимски,
Веселин Ханчев, Иван Пейчев, Божидар Божилов) творчеството на
Геров заема особено място. Ранните творби на поета са осветени
от своеобразен юношески романтичен блясък. Стихотворения като

"Безизходност", "На Димчо Дебелянов", "Родина", "Епоха", "Двубой", "Манифест", "20. век" отразяват катастрофичния дух на епохата - разгаря се най-унищожителната и най-кръвопролитна световна война, в която отделният човек се превръща в безпомощно пушечно месо и невинна жертва на
глобалните военно-политически
сблъсъци. Времето от края на 30те и началото на 40-те години е
период, в който Никола Вапцаров
и Александър Геров са не само
близки приятели, които често беседват помежду си, но и ползват
сходна стилистика, вълнуват ги едни и същи мотиви и идеи, внушенията им дишат обяснима публицистична заостреност и рязкост.
3
Ранната лирика на Александър
Геров има подчертано урбанистично излъчване - и той подобно на
своите съвременници Богомил Райнов и Александър Вутимски усеща
мрачните и неприветливи послания
на големия град, витаещите във въздуха напрежение и страх, усещането за безпомощност и беззащитност
на обикновения човек пред жестоките трусове на епохата. Военното
време с неговата безчовечност и
смъртен хлад отрано насочва погледа на поета към вечния сблъсък
между живота и смъртта. Още тогава в лириката на Геров се появяват мотиви, към които той постоянно се връща до края на живота
си.
Поетът непрекъснато разсъждава върху загадката на времето. В
разгръщането на индивидуалното и
колективното социално време той
иска да прозре енигмата на смъртта, безсмъртието, прераждането,
непрестанните човешки превъплъщения. И е постоянно раздвоен
между надеждата, че е своеобразен
създател на магически светове и
съмнението, преминаващо в мъчително чувство, че въпреки това не
може да съдейства за постигането
на хармония в обществото и света.
Самият Геров посочва в редица свои
творби, че усилието е неговата съдба. И противоречиво напрегнатата
му мисъл винаги е обладана от несекващото усилие да се прозрат метафизичните мащаби, цел и смисъл на Битието.
От тази гледна точка Александър Геров е един от най-философско умонастроените автори в новата българска литература. Цялата му поезия е изградена върху резки антитези: просветление - отчаяние, пасторални тоналности - катастрофични размишления, копнеж
- апатия.
Изтънчената болезненост на чувството, постоянната мисъл, че човек
е раздвоен между хармонията и дисхармонията, между съзиданието и
разрушителните инстинкти, придават
на лириката на Геров често пъти за-

гадъчност и даже мистичност на внушенията. Може би затова литературният критик и философ Панко Анчев твърди, че това е може би найзагадъчният български поет - толкова различен и единосъщ е той, носител и изразител на диаметрално
противоположни мотиви, чувства,
страсти, образи и интонации.
4
Болезнената чувствителност в
лириката на Александър Геров идва от непрестанния стремеж към
универсалност и в същото време
невъзможността тя да бъде постигната.
Стихотворението "Вик" като че
ли ни предава най-дълбоката обобщена представа за мистичното взиране и опит да се обхване образа
на смъртта:
Морето не мълчи бездушно.
Морето е самата смърт,
която своя пулс прислушва
в дълбочините на светът.
Там спят (сред адски ледни хали
и сред тайфун, що лес руши),
като кристали засияли,
успокоените души.
Поетът според Александър Геров
е волтовата дъга между живота и
смъртта. Често пъти той одухотворява смъртта, разглежда я като конкретно човешко същество или наймалкото като състояние, което не
плаши човека със своята отвъдност,

а го привлича със странна и особена мекота и ласкавост. Един път
поетът мечтае да се върне в майката земя, "дълбоко при влажните корени", където ще забрави сълзите
и обидите и ще бъде щастлив сред
"треви и цветя и трептящи крила";
друг път вижда как пред него:
…стои като загадка
красивата потайна смърт
Трети път той гледа с философска
извисеност и разбиране към непознатата с косата:
Тя не е ни грозна, нито страшна,
както я рисуват по света тя е целомъдрена и ясна:
проста и спокойна е смъртта.
5
Удивително е как у Александър
Геров съжителстват едновременно
творби, в които главният мотив е
смъртта, размишлението върху загадката на живота, на времето, преходността и пр., със стихотворения,
изцяло изградени върху светло, пантеистично, дори пасторално чувство. Тук виждаме другото лице на поета - простодушие, непосредност на
чувството, несдържан възторг от
красотата на природата, почти детска наивност и безизкуственост. Може би обяснението е в неговата уникална поетическа философия. Той
виждаше човешкото излъчване на
звездите, но усещаше и звездната
светлина у човека. Твърдо убеден
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беше, че и органичната, и неорганичната материя имат душа, чувствителност, своеобразен разум и
съставят едно хармонично цяло, което в постоянните си превъплъщения, прераждания и трансмутации
следва великия замисъл на демиурга към безкрайно и безначално
развитие.
6
В един невероятен слънчев октомврийски следобед на 1993 година седяхме с Александър Геров в градинка близо до неговия дом. Поетът наблюдаваше някакво странно
врабче с почти човешки очи, което
подскачаше по алеята пред нас.
"Виждаш ли тези очи? - попита ме
той. - Не ти ли приличат на танцуващи звезди?" И докато врабчето
втренчено ни гледаше, ние се впуснахме във фантастични разсъждения за границите между отделните
светове, за вратата от светлина, която отделя Будността от Съня, Живота от Смъртта, Битието от Небитието.
Геров обичаше да разсъждава
много за мистериите на живота и
смъртта. Затова той постоянно разговаряше в своята лирика с живата
и неживата природа. Всъщност той
вярваше, че всичко е живо. И знаеше, че всичко е едно, както твърди
още Хераклит Тъмния.
- Какъв е цветът на вратата между живота и смъртта? - попитах го
веднъж - Виждаш ли движението на
душата?
- За мен няма врата, а по-скоро
златист реещ се воал - отговори ми
той, - и душата като ярка слънчева
сфера безмълвно пътешества из неведомите пространства.
Поетичният кораб на Александър
Геров, с който той се носи из пространствата на смъртта и живота, е
изваян от разтърсваща страст и томителна нежност, от слънчева печал и мрачен възторг. По непреодолимото си, почти мистично влечение към смъртта Геров е близък
до Яворов. Затова, пътешествайки
из необятните й дълбини, той прилича на аргонавтите в своята неистова изследователска жажда и страст.
Увлича ме смъртта. Пленява
ме нейният велик покой.
Настъпва отдих и забрава,
където се докосне той.
В огромна слънчева пустиня
аз вече съм изпепелен.
Мен нищо вече не боли ме…
Изобщо аз не съм роден.
("Материя")
- Понякога летя наяве, не само
насън - споделяше с мен често поетът. - В летенето наяве аз си бърборя кротко с цветята и дърветата, облъчва ме светлината на нежните им
речитативи, чувам флейтите и валдхорните на галещия или бушуващия вятър…
При подобни разговори Геров все
повече ми заприличваше на блещукаща свещ в океана на световната
хармония. Самият той ставаше статуя от светлина, сияещо кълбо. Собственото му сияние се превръщаше
в своеобразен поетичен звездолет, с
който той лети във времето. Сигурен съм, че за него нямаше Минало, Настояще и Бъдеще. Той беше
над тях и отвъд тях.
Ето защо редица творби на поета, които изследват мамещата тайна на смъртта, всъщност търсят превъплъщенията на живота. Те искат
да прозрат мистериите на материята, която преминава от едно в друго

състояние и изгражда различни светове. Думата "смърт", която инак би
трябвало да е натоварена с най-много здрач, мрак и скръб, у поета е
светла, прозирна, феерична, дори
заредена с мечтателност.
Нашите майки седемдесетгодишни
са вече малки момиченца.
Те се разхождат под цъфнали вишни
и къткат пиюкащи пиленца.
Гледа ги слънцето с нежност и страх,
милва ги и им се радва,
и предпазливо надвесва над тях
своята огнена брадва.
("Слънце")
Можем ли да смятаме в такъв
аспект, че поети като Геров са напуснали нашия живот и свят? Те
живеят не само в съзнанието ни. Те
са духовният хемоглобин на българската поезия, който поддържа жива нейната висока традиция. Словото на Геров прекрачва границите
на поезията. То е Философия, Вяра, Светлина. Затова, размишлявайки за този поетичен скитник между звездите, ние се реем из прелестите на българската природа, чувстваме енергията на българския дух.
Не усещате ли как от своите огромни слънчеви пустини поетът ни
изпраща вълни от любов и благост?
Неговите лирични послания сякаш
материализират думите на евангелиста: "И светлината свети в мрака, и мракът не я обзе". Поезията
на Геров свети в мрака на нашия
делник. И като блестяща, пътуваща
през времето сфера тя ще ни изведе
към брода на Надеждата.
7
Александър Геров мечтаеше за
хармония в човешкото общество, подобна на тази, която виждаше в природата и усещаше като лъчетворящи и добротворни посланията на
звездите. Уви, времето, в което той
живееше, му поднасяше постоянни
примери на безсмислено разрушена хармония, взривове на необяс-

нима злост, омраза, насилие, завист,
убийства, войни, метежи, революции и всякакви катастрофични социални потресения. Така в 1956 година, десет години след поредната
социална промяна в Отечеството,
породила толкова надежди, Геров роди може би най-страшното и разтърсващо стихотворение в новата
българска литература. Стихотворението "Мъка" предава с изключителна сила рухналите илюзии на поета и мъката му по неговите другари, загинали за благородни каузи:

Тези хора без срам и за всичко
си намираха днес обяснения;
не познаваха чисти усмивки,
нито сълзи, нито угризения.

големи български поети - Димчо Дебелянов, Пейо Яворов, Христо Ботев, Гео Милев, Никола Вапцаров,
Атанас Далчев, Александър Вутимски, Никола Фурнаджиев, Богомил
Райнов и пр. Той цитира мотив от
споменатите поети и предлага своите поетически вариации и трактовки по темата. Анализирайки тези
творби, ще видим не само духовното сродство на Геров със споменатите автори, но и изключително любопитния процес на интерпретирането на близки мотиви, идеи и проблеми в създаденото от инак толкова
различните като натюрел и поетика
автори.
Може би най-характерно в това
отношение е "Коментар" - творба,
в която Геров се оттласква от едно
четиристишие на Димчо Дебелянов
от прочутото му стихотворение "Черна песен": "На безстрастното време в неспира / гасне мълком живот
неживян. / И плачът ми за пристан умира,/ низ велика пустиня развян.
Ето и поразителния поетичен коментар на Геров:

Те рисуваха, пееха, пишеха
с много устрем и много размах,
а пък в себе си друго си мислеха
и поглеждаха гузно със страх.

Смъртта за теб ще бъде пристан
за още дълги векове,
дордето със брада, усмихнат,
духът ми ще те позове.

Те във своята ситост умуваха,
че би трябвало да поживеем,
да си хапнем и да пофлиртуваме,
да си пийнем и да си попеем.

Хората още ще умират,
преди смъртта да победим.
А пък пустинята - всемира ний все пак ще очовечим.

И сърцето ми гневно удари,
със юмрук блъсна мойте гърди.
Аз заплаках за наште другари,
покосени в поля и гори.

Александър Геров вярваше, че човечеството един ден ще покори всемира, ще открие нови светове с нови цивилизации и което е най-важното - ще изтръгне човека от хилядолетните му зависимости от етнически, расови, политически и други
предразсъдъци и ще го доближи до
постигането на крайната цел - всеобща хармония и господство на разума над инстинктите. Добре е днес
постоянно да си припомняме прозренията на удивителния поет Александър Геров

Аз видях абсолютното нищо;
бе по-страшно от смърт в скотобойна;
бе брутално, безпринципно, хищно бе разумно и хладно спокойно.
Аз видях го във хора различни,
с охранени, гойни лица в хора, устните хитро облизващи,
в спапирусените им сърца.

И плачех аз, и им завиждах
за сърцето, което мълчи за детинските техни усмивки
и за мъртвите техни очи.
8
В редица свои стихотворения
Александър Геров прибягва до своеобразни задочни диалози с други
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Îòíîøåíèÿòà "Ñîôèÿ-Ñêîïèå" êúäå å ïðîáëåìúò?
Скопие вече повече от 75 години заличава тази дума от духовната същност на възрожденците и революционерите и така
тяхната самоличност става обект на лесна манипулация
по познатата "научна" методология

Иван НИКОЛОВ
На 30 декември 2020 г.
и на 2 януари 2021 г.
МИА разпространи текст
и интервю на премиера
Зоран Заев, в които той
излага основните принципи на своята политика
и особено към България.
Не може да се отрече
добронамереният тон на
всяко негово твърдение
независимо от "горчивината", която е останала у
него след българското
вето. За нас заслужават
внимание думите му:
"Патриоти се тие, кои го
осигуруваат, обезбедуваат
и заштитуваат македонскиот идентитет и jазик…"
Погледнато по-широко

извън формулата, наложена след 1944 г. за
македонския идентитет,
това е предизвикателство,
което налага по-сериозно,
по-задълбочено и освободено от идеолого-пропагандните стереотипи
тълкуване. То би трябвало
да проследи обективно
протичащите държавотворни, национално формиращи и културноопределящи процеси от IX до
ХХ в., в които личностите, изникнали от недрата
на народа, оставят трайна следа.
Проблемът е там, че
македонската държава,
възникнала след Втората
световна война и изграждаща национален идентитет, език и култура изключително върху идеологическа основа, има претенцията, че е законен
наследник на целокупната
духовност, създадена през
вековете на тази територия извън нейната политическа рамка. Тази
претенция се осъществява
чрез една "научна" методология, която не подбира
средства, за да заличи и
изкорени от паметта на

поколенията думата
"българин". Самият факт,
че тази порочна методология не е ревизирана до
днес, е воденичният
камък, който дърпа надолу днешните държавници,
политици, учени и общественици в Скопие.
Пропастта между
историческата фактология
и нейното тълкуване от
съвременните корифеи на
македонската духовност за
мен зейна отново, след
като прочетох един текст
във в. "Денешен" от 8
декември 2020 г. със
заглавие "Пишано сведоштво на Димитриjа
Миладинов: Грците ги
украдоа моштите на св.
Климент!" Авторът е
Блаже Миневски. Става
дума за пребиваването на
руския славист Виктор
Григорович през пролетта
на 1845 г. в Македония.
Научните си открития и

Даме Груев

Факсимиле от книгата на Виктор Григорович

размисли за миналото на
тези краища той систематизира в книгата "Очеркъ
путешуствiя по европейской Турцiй", Москва 1877
г. Съвсем разбираемо
Блаже Миневски не
цитира самия Виктор
Григорович, а проф.
Харалампие Поленакович, който твърди: "Имено, заедно со Димитриjа
Миладинов, го посетил
манастирот Свети Климент, нашол едно Климентово житие, зел некои
ситници, а потоа го
посетил селото Издеглавиjе, во Долна Дебарца,
верувайки дека тук била
некогашната Главеница,
едно од местата каде што
престоjувал Климент, и
каде, според пишуваньето
во Житието што го нашол во Охрид, се наогале
камени столбови со
"натписи во кои се гово-

рело за покрстуваньето на
словените".
Хайде сега да видим
какво пише самият Григорович по този повод: "…В
найденомъ мною житiи
св. Климента встречается
следующее место: (следва
гръцкият оригинал) и
превода на Григорович:
въ Кефалинiи на языке
БОЛГАРСКОМЪ названной Главиница и теперь
еще видетъ можно сохранившiеся каменные
столбы, на которыхъ
вырезаны надписи, знаменующiя обращенiе къ
Христу и водворенie всего
народа (БОЛГАРЪ…)".
От Харалампие Поленакович, който е един от
първите представители на
псевдохуманитаристиката
на младата държава, до
Блаже Миневски, т. е. до
днес, премахването от
всички исторически

документи на думата
"българин" е задължително.
И още един пример,
отново във в. "Денешен",
от 29 декември 2020 г.
Текстът е озаглавен "На
денешен ден: Во 1920
година почина Марко
Цепенков, а на Македониjа и на Македонците
им остави богатство од 10
томна народна ризница".
Публикувани са откъси от
автобиографията му, като
са "прескочени" онези
места, където се споменава думата "българин",
"българско". Например
съвременният македонски
читател не трябва да
прочете следното:"…Ей
бае Цепенков - ми рече
Илиев, редакторо на
сборнико - знаиш како
велат филолозите од
Европо? "Прияхме сборнико Ви (пишаа до Министерството ), паметнико
на БУГАРСКАТА книжнина и друго. Кога чуф тие
сборови од Илиев, од
радост кье одлетаф…"
Автобиографията на
Цепенков завършва с
едно стихотворно пожелание към себе си, в което
също срещаме компрометиращата дума: "… Дай
ми здравие, изцели м… Да
допишам приказните…
Сите да ги напечатам.
Вечен спомен да остаам
НА МОЙ МИЛ НАРОД
БУГАРСКИ…"
Господин Пендаровски,
господин Заев, господин
Мицковски, господа учени
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от МАНУ, господа политици, новинари, люде,
защо унижавате себе си,
като продължавате да
обслужвате една антинаучна и аморална доктрина, чието предназначение
е да държи в мрака на
невежеството цели поколения!
Да. РС Македония е
реалност и вие сте нейни
граждани и ръководители.
Вие искате да се наричате
македонци, да говорите
македонски език. Кой ви
пречи!? Но вие нямата
право да злоупотребявате
с паметта на отдавна
преселилите се в отвъдното светли личности на
нашето Възраждане и
революционни борби. Те
всички, до един, сами
наричаха себе си "българи", а вие упорито според
рецептата на Колишевски,
Мойсов, Конески, Узуновски, Гигов ги прекръщавате юнашки, потъпквайки елементарните принципи и на науката, и на
морала.
С този ли багаж искате да влезете в Брюксел?
Какво иска да каже
например господин Мицковски, когато, изкачвайки се на връх Петлец,
лобното място на Даме
Груев, по повод годишнината от геройската му
гибел, заявява: "Борбата
на Даме Груев е наш долг
за Македония!"

лежност на най-светлите
личности, родени на
тази земя? И за да не
бъда голословен, ще
приведа думите на един
"изследовател" на живота
и делото на Даме - д-р
Душко Константинов. В
книгата си "Дамян
Груев" той наслагва
лъжа върху лъжа, само и
само да угоди на конюнктурата за заличаване на
духовната и национална
същност на историческите личности, родени в
Македония. Например:
"Треба да се знае вистината за средбата мегу
Груев и екзарх Йосиф во
есента на 1897 г. Разговорот не заврши со
некаква спогодба. Тие не
можеа да се разберат
заради суштинската
разлика: екзархот беше
еволуционист и носител
на великобугарскиот
национализам, а Даме
Груев беше револуционер
и сеач на македонската
народностна самобитност…" (д-р Душко Константинов, "Даме Груев",
Скопие, 1968, с. 80-81).
А ето какво казва
самият Даме за тази му
среща: "Екзархът по
донос на общинския
председател ме бе повикал
за обяснение, уж заради
безбожие. Ясно казах на
екзарха, че не безбожие,
а по-скоро да се опасява
заради организацията, за

Григор Пърличев

(02.01.2021 г.)
За каква Македония
се бореше Даме Груев, за
тази, в която фалшифицират документалната
фактология и сменят с
късна дата и без свян
националната принад-
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която всичко му разказах.
Екзархът се отнесе благосклонно, не ме посъветва да се откажем, но
тогава само изказа опасение, да не би с прибързани действия да предизвикаме австрийската окупа-

ция на Македония. Ние
враждебно се отнасяме
към сръбската пропаганда; екзархът сигурно е
бил убеден, че нашата
деятелност не е безполезна, защото той изобщо не
намери, какво друго да
забележи освен споменатия страх от австрийска
окупация…" (Л. Милетич,
"Спомени на Дамян
Груев", София 1927 г.)
За всички, които
продължават да се плашат от истината, ще
приведа още няколко реда
от разсъжденията на
Даме. Те са от интервюто
му, дадено на кореспондента на "Новое время" в
София Кирилов в края на
1904 г. Интервюто е
препечатано в българския
в. "Ден" на 16 януари
1905 г. Даме е категоричен: "БЪЛГАРИТЕ в
Македония се държат полоялно, отколкото гърците
и сърбите, може би
затова, защото НАШИТЕ
ТАМ СА БОЛШИНСТВО
И НИЕ ЧУВСТВАМЕ
СОЛИДНА НРАВСТВЕНА ПОЧВА ПОД КРАКАТА СИ… в градовете,
паланките, в големите
села числото на СЪЗНАТЕЛНИТЕ БЪЛГАРИ е
твърде голямо…" Това е
Даме, как ще го тълкувате
вие, господа държавници,
политици, учени и новинари в Скопие, е въпрос
на съвест и морал.
Днешният македонски
държавен и политически
връх, както интелектуалния и обществен елит
искат невъзможното: да
съхранят идентитета
според формулата Новакович - Коминтерна Тито - Колишевски и
едновременно да припишат този идентитет и на
възрожденците и революционерите. Тази формула,
както ни убеждават приведените по-горе примери, е възприета като
повсеместна практика
след 1944 г. За 30 години
независима македонска
държава никой не дръзна
да надигне глас срещу
това извращение, срещу
това грубо потъпкване на
истината и научната
добросъвестност. Е, как
тогава ще вървим напред
към ЕС? Проблемът не е
в България, която с
право не може да гледа
безучастно как се извращава нейното духовно и
историческо минало.
Проблемът е у самите
македонци, които продължават да се чувстват
уютно в люлката на
самозаблуждението.
На 10 декември 2020 г.
в. "Нова Македония"
публикува статията "Како
Бугариja ja саботираше
комисиjата за историja и
го подготвуваше ветото".
В този текст по познатата
формула - като се премълчава или изважда от
по-широкия контекст
дадено изречение - се
"доказва", че на Григор
Пърличев му е чужд

Марко Цепенков

българският език, и за
по-голяма убедителност се
дава цитат от неговата
"Автобиография": "Во
дуканот на Ангел Групчев… се научив на бугарско читанье и jазик …"
Така са пренебрегнати
самите признания на
Пърличев, повторени в
различни варианти около
30 пъти, от които разбираме какъв е не само
неговият идентитет, но и
идентитета на целия
Охрид. Ето само няколко
примера: "…В началото
на ноември 1868 година
се върнах от Цариград и
незабавно въведох българския език в църкви и
училища…", "…Мили
боже! Ми се чинит, че
това е наш български
език…", "...Остави българския език - каза каймаканинът - и сега те освобожгдавам. - По-добре
смърт…"
Господин Пендаровски,
господин Заев, помолете
или заповядайте на
академиците от МАНУ да
вземат по един екземпляр
на Пространното житие
на св. Климент от Теофилакт Охридски и оригиналното издание на
"Автобиография" на
Григор Пърличев и да ви
разяснят: Владетелят на
коя държава приема
прогонените от Моравия
ученици на светите братя
Кирил и Методий или
както твърди проф. Д.
Оболенски от Оксфорд:
"Именно в България
мисията на св. св. Кирил
и Методий получи найголяма подкрепа и бе
спасена за Европа и
славянството…". Владетелят на коя държава

изпраща като просветител
св. Климент в Кутмичевица. И по-късно св. Климент при кой цар идва от
Охрид в Преслав, за да
моли да бъде вече освободен от задълженията си
поради старост? След
това да ви разяснят защо
Григор Пърличев използва около трийсетина пъти
думата "българин" и
"българско", разяснявайки
своята дейност и патила.
Недоразбиранията
между София и Скопие се
събират в думата "БЪЛГАРИН". Скопие вече
повече от 75 години
заличава тази дума от
духовната същност на
възрожденците и революционерите и така тяхната
самоличност става обект
на лесна манипулация по
познатата "научна" методология. Тази практика е
въведена насила през
1944 г. и продължава да
се прилага и до днес
въпреки 30-годишната
независимост.
Проблемът виси като
дамоклев меч над главите
на държавниците, политиците и на цялото общество в РС Македония.
България вече е казала
думата си.
Иван Николов е журналист, публицист и издател. Той е главен редактор на списание "България-Македония" и директор на издателство
"Свети Климент Охридски". Иван Николов е един
от най-големите познавачи на балканските въпроси, автор на многобройни
статии и книги по темата. Текстът е написан
специално за БГНЕС.
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На 14 януари преди 120 години в Добринище се ражда Иван
Козарев, първият партизанин в България и на Балканите
Петър ХАДЖИЕВ
Моят баща Лазар много ми е
разказвал за 9 септември 1944
г., защото е бил непосредствен свидетел, а и участник в тези преломни за страната ни дни. На първия свободен митинг слово на
стълбите пред читалището в родното ни Добринище произнася Борис Вапцаров. Пред хората той
казва: "От тук нататък при народната власт ще има шачьи (пирони), шамии, няма да има мизерия". От множеството се обажда
баба Ленка Гундева и го апострофира: "Борисе, от тази съба много
такива като тебе са ни лъгали, та
затова не веруваме!". Вапцаров й
отвръща: "Бабо Ленко, ние няма
да излъжем народа. Жива и здрава да си, ще видиш!" Така започват дните и годините след този
Девети септември. Два дни след
това събитие в Добринище се завръщат десетината партизани, излезли от селото. "Народът ги посрещна с цветя и възгласи", пише
моят баща в една от тетрадките
със спомени за преминалия му живот. Най-тъжен тогава обаче е старият комита Йордан Козарев. Сълзи
се стичат по старческото му лице,
няма радост в сърцето му от новата власт. На Мара, жената на
партизанина Димитър Михайлов,
той ще рече: "Прибраха се вашите
мъже, а моят Иван остана да лежи в църната земя. А той цял живот все говореше и се бореше за
тази комуна, даже и семейството
си заряза зарад тоз пусти мерак
по нея!". После бавно, потропвайки с бастуна, се прибира в къщата, за да остане насаме със спомена за непокорния си син. И до
последните си земни дни не го
кори за партизанлъка му, защото
и той самият години наред е бродил из Пирина, воден от идеята
да се скършат веднъж завинаги
оковите на омразното турско робство.
Вече съм на повече от 60 години и все още не мога да си
обясня що за хора са били такива
като Иван Козарев, неговите другари и съмишленици. Поетите и писателите години наред ги описваха като твърди като камъка комунисти, които остават безмълвни
пред денонощните мъчения на фашистката полиция. В "демократичните ни времена" пак поети и писатели ги нарекоха разбойници и
бандити, забравяйки, че в нормалните европейски държави пред
паметниците и паметните плочи на
антифашистите винаги има поставени свежи цветя. Това съм го
видял с очите си не къде да е, а
във Франция, където и днес останалите шепа участници в антифашистката съпротива се радват на
почитта на обществото и на признателността на републиканската
държава. Но у нас антифашистите
най-безцеремонно бяха захвърлени на бунището на историята и
днес никой и никоя политическа
партия и дума не иска да отвори
за тези обикновени хора, сякаш
са прокажени. А уж и ние сме републиканска държава. И откакто
съм на този грешен земен свят,
търся да намеря най-точната дума
за всичките тези българи, които
заложиха живота си за комуната,
както обичаше да казва моята баба Рада. Иска ми се тази дума

хем да е най-обикновена, но и в
същото време и най-човешка, така
че да отговаря на техните тогавашни мечти. Мисля, че най им
приляга да ги наречем "безумните идеалисти", защото те наистина са били такива - да вярваш до
безумие и ако се наложи, и да
умреш за идеята за социална справедливост, която векове наред владее умовете по целия свят. Преди
повече от 80 години, когато се
поставя началото на съпротивата
срещу монархофашизма у нас и
по света, оставила трайни следи
в паметта на човечеството, един
от най-ярките примери за тези безумни идеалисти е човекът Иван
Козарев, който не можа да прегърне родния си баща на Девети
септември 1944 г., но затова пък
влезе в историята ни като първия
партизанин в България и на Балканите.
Роденият на 14 януари 1901
г. в Добринище Иван Козарев не е
завършил даже и средно образование, но е бил на "ти" с книгите.
Запалва се по комуната от войниците, които се връщат от фронтовете на Първата световна война.
Събира се с тях по тъмни нощи,
за да бистрят политиката и да умуват как да се направи по-добър
животът на бедните. Разнася позиви и вестници, вее червеното
знаме на манифестации, а през
септември 1923 година взема и
оръжие в ръка, за да помогне да
се установи работническо-селска
власт в родното му Добринище, по
примера на съмишлениците от Съветска Русия. Народната власт просъществува само дни, а след това
идват тежките репресии. Едни се
уплашват и до края на живота си
забравят за комуната. Иван Козарев обаче е замесен от комитско
тесто и той продължава да следва
пътят на безумните идеалисти.
Създава семейство, ражда му
се дъщеря, която кръщава на името
на Роза Люксембург. Влиза и за
дълги години в затвора заради идеите си. Жена му Милтана го напуска, защото тя иска мъж до себе си, а не човек, който да е
вечно зад решетките и постоянно
гонен от властта. Взема със себе
и Роза. Дъщеря си Козарев вижда
след много, много време. Вече като нелегален, се маскира до неузнаваемост и отива в градската градина на Разлог, за да зърне, макар и отдалеч, Роза, която се разхожда със свои съученички. Прави така, защото не иска да й навреди, все пак опасен враг е на
държавата. Не е споделил на другарите си за налегналите го мисли
от тази мимолетна среща, но със
сигурност си е казал, че един божи ден дъщеря му със сигурност
ще живее в един по-справедлив
свят. А и какво друго може да си
помисли един безумен идеалист,
какъвто е бил той.
Два дни след началото на войната срещу Съветския съюз, на
24 юни 1941 г. Политбюро на комунистическата партия у нас поема курс към въоръжена борба. Полицията на няколко пъти се опитва да залови миналият в нелегалност още през февруари 1941 г.
Иван Козарев, но всички нейни
опити са безуспешни. Властта обаче
преценява, че отявленият комунист
става много опасен за сигурността на държавата, защото и други

могат да последват примера му.
Решението е - Иван Козарев да
бъде заловен жив или да бъде ликвидиран! През нощта на 25 срещу 26 юни 1941 г. в местността
"Струго" над родното му село полицията организира засада - 16
полицаи от Разлог, Банско, Добринище и Неврокоп срещу нелегалния деец. В тази местност в края
на 40-те години на отминалия век
след две години упорита работа
Иван Козарев си построява собствен рибарник за отглеждане на
пъстърва, от която добре печели.
Негови съвременници, сред които
бе и моят баща, помагал в изкопаването на рибарника разказват,
че не парите са били в основата

Паметникът на Иван Козарев в родното му Добринище

Мраморна плоча на ловното му място

на това доста лудо начинание, а
най-вече желанието да докаже на
властта, че хората като него са с
предприемчив дух, че не са лентяи и нехранимайковци. Когато рибарникът наистина става готов,
мнозина от околията се учудват
на физическата му сила и упоритост сам, с двете си ръце, да прокопае и иззида с камъни трите
огромни басейна. И след като става
нелегален, Иван Козарев много
често обикаля рибното си стопанство. След време, на среща с ремсисти и партизани от Белица, Казарев ще разкаже как полицията
успява да влезе в дирите му в
първите месеци на нелегалния живот. "Врагът видя, че трудно ще ме
улови, затова започна да прибягва до хитрост. Горският отбиваше
водата от рибарника ми и следеше дали ще бъде пусната отново.
Знаех, че това не е случайно, но
ми беше жал за рибите, отгледани
с толкова много мъка. За да не
измрат, нощно време пусках водата. От това те разбираха, че се
навъртам около рибарника и ми
устроиха засада, за да ме заловят или убият. Това се случи на 26
юни 1941 г.", споделя Козарев
пред бойния си другар Кръстю Тричков.
Почти през целият ден на 26
юни 1941 г. полицията стои в засада, убедена, че ще се справи с
този "опасен човек". Иван Козарев наблюдава от местността "Могилата" своя рибарник, но не успява да забележи нищо съмнително. Оставя пушката и раницата
си до едно дърво, наметва палтото си. В него поставя пистолета и
един пълнител и тръгва. Последва
внезапен вик да се предаде. Оглежда се набързо и разбира, че е
попаднал в засада. Благодарение
на съобразителността си Иван Козарев успява да разпръсне блокадата и невредим да се изтегли
към Пирин планина. След време

поети написаха, че от изстрелите
му паднали убити няколко полицаи. Истината обаче е съвсем друга
и Козарев не я е криел, когато е
разказвал за тази неочаквана
среща. В сражението той не убива никого, а само ранява няколко
полицаи. С тези изстрели Иван Козарев поставя началото на организираната въоръжена антифашистка съпротива не само у нас, но и
на Балканите. Историята е отбелязала чрез полицейските донесения този факт на страниците
си. Изстрелите потвърждават и думите му, изречени няколко месеца
по-рано, че няма да бъде сам в
нелегалните пътеки на борбата. В
края на юли с.г. в Разложко няколко антифашисти от района поставят началото на първата партизанска чета в България, в която
се включва и Иван Козарев с името Балкан. Зареждат се дълги години тежък партизански живот.
Зимата на изключително лютата 1941-1942 година Козарев
изкарва сам в планината от съображения за сигурност, пък и да не
навреди на ятаците си. Между две
гранитни скали в пиринската местност "Чатарлъка" над Добринище
си прави скривалище и като див
звяр намира сили няколко месеца, без да пали огън, да оцелее
сред снеговете и студовете, единствено и само в името на идеята.
Бърлогата му сред камънаците, а
тя наистина е такава, и днес може да се види високо в Пирин
планина като доказателство, че наистина е имало такива безумни
идеалисти. И не е бил само той.
Народните песни за Никола Парапунов и Асен Лагадинов, които и
днес се пеят по Пиринско, също
са красноречиво доказателство за
отстояване на вяра, заплатена с
цената на живота им.
Пита се днес кой политик ще
зареже милионите и ще захвърли
бронираните мерцедеси, които го

пазят от народната любов, за да
отстоява по този начин идеите си,
както Козарев и неговите другари? Никой, абсолютно никой, пък
бил той ляв или десен! А какво да
кажем за Хазайката? Истинското
име на тази скромна жена е Мара
Михайлова от Добринище. Заедно
с мъжа си Мито те са най-верните ятаци на Козарев. През ноември 1942 г. той влиза посред нощ
в дома им, за да им каже, че
отново ще зимува сам в планината, но няма и грам храна. Тогава
Хазайката му казва: "Не се тревожи, бай Иване, ще заколим кравата и ще ти направи саздърма. С
нея ще изкараш спокойно зимата!" "Но това е единствената ви
крава, а имате три деца да храните!" - рекъл Козарев. "Все ще се
оправим някак си, а ти, ти си нужен на революцията!" - отговорил
му Мито. Тази история многократно лично съм я чувал от яташкото
семейство. Дали точно това са си
казали помежду си, никога не съм
ги питал, но със сигурност мога да
сложа Мито и Мара при безумните идеалисти. Нима не е безумие
в онези гладни години да лишиш
децата си от прехрана и да заколиш единствената си крава, за да
спасиш живота на друг един безумен идеалист? Днес всичкото това звучи като някаква приказка с
хепиенд, или както се казва - с
щастлив край, но в онези времена, преди много, много вече години е била жестока реалност, защото разбере ли царската власт,
че си помагач, никакви оправдания за хуманност няма да ти спасят главата. Да, така е било!
Сега не е модерно да се пише
за хора като Иван Козарев, след
като даже и мастити историци казват, че не е имало фашизъм в
страната ни. Стигна до там да
бъдат отменени издадените от Народния съд присъди на хора, потопили в кръв съпротивителното
движение през годините 19411944 . Но за подвига и живота на
Балкан народът ни, познал мизерията на онези години, отдавна е
произнесъл своята "присъда", създал е и песни. На бял мрамор на
лобното му място е изсечен надписът: "Борец за народно благоденствие". Тази написана малко
след Девети септември мраморна
признателност най приляга на този безумен идеалист, платил с кръвта си вярата в социалната справедливост. А дали някога тази справедливост ще я има, то времето
ще покаже, но в днешните времена тя е само едно добро пожелание, да не кажа далечна мечта!
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Тодор Каблешков е
апостолът, който на 20
април 1876 година удари
камбаната на свободата
и написа историческото
"Кърваво писмо", което
мълниеносно стига до
Панагюрище и други
населени места. Поради
предателство на решението от Оборище, въстанието е обявено предсрочно! Радостни възгласи "Да живей!", "Честита
свобода!" огласяват
Средногорието, Пловдивско, после чак до
Родопите. Вълнението и
ентусиазмът е трудно да
се опишат. Прегръдки,
целувки, радостни сълзи.
Всеки иска да види
писмото на Тодор Каблешков, но сълзите
пречат, ръцете треперят.
Най-после Бенковски
прочита писмото. Куриерът, който го донася от
Копривщица до Панагюрище, пристига за два
часа (незапомнено
бързо време), докато
нормално това разстояние е изминавано за пет
часа. Донася писмото
куриерът Никола Салкин.
Трудно е да се опише
безграничното радостно
вълнение. Пушките
гърмят! Камбаните бият!
Викове "Бунт! Бунт!",
"На оръжие!" огласяват
въздуха. Апостолите се
приготвят с въстаническите си униформи,
хвърлят фесовете.
Трудно е да се опише
радостното вълнение, но
още по-трудно е да се
опише как народът
изразява мъката си от
500-годишното страдание. Куриери тръгват и
към други населени
места с писма да се
обяви въстанието. Те
топят перата си в кръвта
на убитите турци, за да
отмъстят на поробителя,
който 500 години им е
пил кръвта. Захари
Стоянов описва дори
чудовищни случки хора да пият събраната
в паничка кръв, изтекла
от убитите турци. Колко
нетърпими са били
страданията на народа
под робството!
Тодор Каблешков е
роден на 13 януари 1851
година в красивия възрожденски град Копривщица.
Копривщица e един
от тези наши градове,
които през робството са
имали специален статут,
който разрешавал определени свободи. Градът
е под контрола на само

един мюдурин. Друг
мюсюлманин не е имал
право да се заселва там,
да строи джамия и да
язди кон. Това вероятно
е причината тук да се
прояви свободолюбивият
български дух. Случайно
ли е това, че Копривщица е родно място на
много наши възрожденци, просветители, писатели, революционери?
Справедливо ще бъде да
се каже, че Копривщица
е най-българският град.
Семейството, в което
се ражда Тодор Каблешков, е семейство, в
което любовта към
отечеството е на първо
място. Баща му Лулчо
Каблешков е трудолюбив, предприемчив
човек, печели добре,
издига в Копривщица
голяма къща със забележителна архитектура.
Той е известен с народополезната си дейност.
Подпомага материално
подготвяното въстание.
По време на потушаването на въстанието е
бит и измъчван от
турците. Майката на
Тодор Каблешков е
Стойка Чичова. Тя е от
стар възрожденски род.
Умира млада и оставя
четири деца - Нона,
Тодор, Ана и Андон. За
децата се грижи леля им
Пена, съпруга на Дончо
Ватах, известен с невероятно смелите подвизи
на своята хайдушка
чета, която из цяла
Стара планина всява
страх и ужас в турците.
Втората съпруга на
Лулчо е Ана Каблешкова, която е от известен
сопотски род. Тя е
забележителна жена. Ана
става грижовна и обичана майка на децата, така
че след време те дори
не са знаели, че са деца
на различни майки. Тя
пази ревностно достойнството и авторитета на
Лулчо Каблешков като
негова съпруга. За
заварения си син Тодор
тя е не само грижовна
майка, но и помощница
в революционната му
дейност, помага в подготовката на въстанието,
заклева се пред евангелието, пищова и камата.
Ана Каблешкова става
председателка на женското дружество "Благовещение" в Копривщица.
Секретарка на дружеството е Мария Каблешкова, първа братовчедка
на Тодор Каблешков,
дъщеря на Илия Каблешков, брат на Лулчо.

Мария е с добро образование, учила е в
Цариград. Тя е моя
прабаба по бащина
линия.
Днес наследниците на
Тодор Каблешков, на
деветте синове и дъщери
на баща му Лулчо и на
братята на баща му,
Илия и Недко, са вече
повече от 500 души,
които живеят в България и други държави по
света като Гърция,
Полша, Франция, Германия.
По инициатива на
родствениците на Тодор
Каблешков, с решение
на родовия комитет на
19 юни 1997 година се
създава Сдружение с
нестопанска идеална цел
с наименование "Тодор
Каблешков", регистрирано в Софийски градски
съд, със седалище в
София. Целта на Сдружението е да популяризира делото на героя
Тодор Каблешков, да
организира чествания и
родови срещи, а също и
да организира чествания
и на други наши възрожденци и революционери, участвали в Априлското въстание. По
инициатива на Сдружението се издават няколко книги. "Човек без
род - дърво без корени",
с автор Райна Каблешкова, съдържа сведения
за многото потомци на
големия Каблешков род,
между които има генерали, професори, известни учени, талантливи
художници. "Априлското
въстание" с автор Недко
Каблешков, второ издание на книгата, която е
издадена за пръв път
през 1926 година по
случай 50 години от
Априлското въстание.
Авторът е син на Дончо
Каблешков, брат на
Лулчо. Недко е първи
братовчед на Тодор
Каблешков и 8-годишен
преживява въстанието в
Копривщица. Тази малка
книжка съдържа много
ценни сведения за многото въстания на българския народ от падането му под турско
робство на 1 юли 1396
година след 3-месечна
обсада на Търново.
От падането под
турско робство българският народ непрекъснато
се бори. Организирани
са много въстания,
търсена е и помощта на
други държави. Много
пъти въстанията са
жестоко потушавани,

селата са превръщани в
пепелища, земята е
заливана с кръв. Само
изключително смел и
издръжлив народ като
българския може да
издържи на тези робски
мъки.
Най-масовото въстание, кулминацията,
връхната точка на борбата е Априлското въстание през 1876 година,
организирано и подготвено от Васил Левски и
след него от апостолите
Бенковски, Захари
Стоянов, Тодор Каблешков, Стамболов, Измирлиев, Петлешков, Бобеков, Ангел Кънчев и
още други най-смели
българи, готови да дадат
живота си за свободата
на Отечеството и много
от тях първи загиват
геройски при потушаване на въстанието.
В подготовката на
въстанието народът
масово участва с голям
ентусиазъм. Леят се
куршуми, изработват се
черешови топчета,
приготвят се дрехи
обуща, храна. Въстанието, за съжаление, е
потушено по много
жесток и варварски
начин.

Тодор Каблешков е
учил в Пловдивското
класно епархиално
училище при Йоаким
Груев. Завършва Цариградския френски лицей,
научава френски, гръцки
и турски език. През
1871 година Тодор Каблешков е в Копривщица.
Същата година там идва
Васил Левски. В метоха
на църквата "Успение
Богородично", към
който е задната врата на
родния дом на Тодор
Каблешков, той се
среща с Апостола на
свободата.
Тази среща е съдбовна за Тодор Каблешков.
След това "Уставът" на
революционната организация определя смисъла
на живота му до края.
През 1872 година
Тодор Каблешков създава в Копривщица машиническо дружество
"Трудолюбие". През 1873
година е курсист-телеграфист в Одрин. През
1873-1875 година е
първият български
началник на жп станция
Белово по железопътна
линия Белово - Цариград.
В Белово Тодор
Каблешков провежда
активна организационна
дейност. Основава читалище "Искра", създава
революционен комитет в
Белово. По същото това
време активно се самообразова, изучава италиански и немски език,
всеки ден прави упражнения по стрелба.
Солидното образование, заедно с природна
надареност е нужно за
изграждане на високоинтелигентна личност.
Тодор Каблешков
пише до приятеля си
Петко Бояджиев: "Мисля, че съм се родил и
учил, за да слугувам на
На стр. 12
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свободата".
През 1875 година
напуска Белово. Преоблечен като търговец на
дървен материал, обикаля Средногорието, Самоков, София, Клисура,
Сопот, Карлово, Старосел, Пирдоп, възстановява старите революционни комитети, основани от Левски, основава
нови и с огненото си
красноречие призовава
народа на борба за
скорошно избавление от
турския гнет.
В Пирот основава
революционен комитет.
Запазена е историческа
снимка на целия революционен комитет. До
Тодор Каблешков е Кота
Кръстев - председател
на комитета. Той е мой
прадядо по майчина
линия. Кота Кръстев
има двама синове Михаил Кръстев - художник (мой дядо), и
известния учен философ
и литературен критик др Кръстьо Кръстев основател на списание и
литературен кръг "Мисъл".
Трагични дни изживява българският народ
при потушаване на
Априлското въстание.
Хиляди турски войници,
черкези, башибозуци,
въоръжени до зъби се
нахвърлят върху беззащитния народ.
Средногорието, Батак, Перущица, Клисура,
Панагюрище, Стрелча,
Поибрене и много
други селища се превръщат в пепелища и гробници. Хиляди старци,
жени и деца трагично
загиват. Чудовищни
зверства са извършени
от турците. В Батак от
9000 жители остават

1300. Във всеки двор са
натрупани телата на
загиналите. В черковния
двор лежат изклани
повече от 3000 души. В
Карлово из целия град
висят бесилки. Тези дни
там народът нарича
"Страшното". Хората
често са търсили защита
в църквите с обещание
за спасение, ако се
предадат. Някои са
повярвали, предавали са
се, но са били избивани.
Затворилите се в църквата в Перущица твърдо
приемат жестоката
смърт пред предателството. Никога не може
да се забрави трагедията
и величието на Кочо
Честименски и на всички, които сами решават
да сложат край на живота си и на близките си,
знаейки какво ги очаква
от озверелите турци.
Трагедията в Батак с
изнасилените и избити
момичета, оставени за
стръв на кучетата, помрачава човешкото съзнание.
Въстанието навсякъде
е потушено. Потушени
са Сливенското, Горнооряховското, Лясковското
въстание, разбита е
четата на поп Харитон
от 280 души, която се
сражава срещу 5000
души в Дряновски манастир.
На 13 януари 1876
година Тодор Каблешков
е избран за председател
на революционния
комитет в Копривщица
и получава от Панайот
Волов пълномощно за
помощник-апостол на IV
революционен кръг.
В трагичните дни по
време на потушаване на
Априлското въстание
Тодор Каблешков има
смело решение, което

споделя с Константин
Величков. "Има едно
средство да се освободи
България не само с наймалко жертви, но може
би почти без жертви. То
изисква да се намери
един човек, който да се
реши да пожертва себе
си. Тоя човек ще бъда
аз. Искам със смъртта
си да услужа на Отечеството." Тодор Каблешков
е имал идеята да замине
за Цариград и там,
престорен на европеец,
да живее близо, дето
често се разхожда турският султан, и ще търси
случай да убие султана.
Такова убийство ще
предизвика намесата на
Европа и ще покаже на
света, че българският
народ не може повече
да издържа робското
тегло.
Константин Величков
пише за Тодор Каблешков: "Той не си е правил
никакви илюзии за
изхода на въстанието.
За него е било ясно от
първия ден, че се отива
към една катастрофа, но
тя беше неминуема. Той
беше видял като ясновидец, че ако на България
е писано да намери
изкупление, то ще дойде
не от геройски подвизи,
а от кръв и разорение,
от жертви и бедствия".
Тодор Каблешков със
своя ум и интелигентност е предвиждал
неуспех, затова, за да
може да иска жертва от
другите, решава, че ще
бъде първата жертва.
Това е велик божествен
идеализъм.
Константин Величков
пише още за Тодор
Каблешков: "Той принадлежи към рода на
ония малцина избраници, които правят големите събития. Никой не
го надминава по силата
на безкористието на
чувствата, които внася в
революционното дело.
Не зная някой да е
любил по-страстно
България. Той искаше да
умре за тая любов".
В Европа достигат
сведения за жестокото
варварско потушаване
на Априлското въстание
и нечуваните зверства,
извършени от турците и
тези изроди башибозуци.
След като стават
известни репортажите на
кореспондента на вестник "Дейли нюз" Макгахан, дописките на американския консул в
Цариград Скайлер и на
английския консул Беринг, обществеността е
потресена и възмутена.
Много авторитетни
личности изказват възмущение от зверствата
на турците. Гладстон
публикува брошурата
"Българските ужаси и
Източният въпрос".
Гарибалди призовава:
"На борба срещу ятага-

на". Виктор Юго се
изказва във френския
парламент: "Към едно
зверско правителство
трябва да се постъпва,
както се постъпва със
зверовете".
Да се даде гласност
на страданията на българския народ и така да
се предизвика намесата
на Европа, искаше да
постигне Тодор Каблешков с убийството на
султана. Сега, след като
цяла Европа знае за
нашите страдания, е
ясно колко мъдро е
било предложението на
Тодор Каблешков да се
намери начин да се
предизвика намесата на
Европа. Той искаше да
направи това сам, като
пожертва само себе си.
Това е върховна проява
на безкористие и на
божествен идеализъм.
След разгрома на
въстанието много от
останалите живи въстаници тръгват към Стара
планина, където изтърпяват мъки от глад, студ
и страх от турските
потери. Тодор Каблешков, Найден Попстоянов, Георги Търнев и
Стефан Почеков тръгват
през Троянския балкан.
В околностите на село
Чифлик край река Рогачева, преспиват в ханче
край селото, тръгват
покрай реката, сядат да
починат, но уморени
заспиват. Забелязва ги
ратайче, съобщава на
потерята от заптиета,
които нападат въстаниците. Георги Търнев и
Стефан Почеков са
убити на място, а Тодор
Каблешков и Найден
Попстоянов са заловени.
Разкарван 40 дни из
турските затвори в

приложение
ПАТРИОТ

Троян, Ловеч и Търново
и подложен на изключителни мъки, Тодор Каблешков не издава нищо.
През цялото време е
бил разтърсван от треска. Намира един пистолет, забравен от охраната, и за да не издаде
никой в това болестно
състояние, слага край на
живота си на 17 юни в
габровския затвор.
Погребан е в Габрово.
През 1883 г. костите му
са пренесени от Габрово
в Копривщица и са
положени в Мавзолея.
По инициатива на
родовия комитет на
Каблешковия род през
1996 г. костите на Тодор
Каблешков са препогребани в двора на черквата "Успение Богородично" в Копривщица. На
лобното място на четиримата въстаници край
село Чифлик е издигнат
паметник. В центъра на
село Чифлик е открит
мемориал на Апостола и
тримата въстаници.
Тодор Каблешков ще
бъде винаги един от
най-светлите и обичани
герои в нашата история.
Ние, родствениците на
Тодор Каблешков, потомци на големия Каблешков род, се гордеем
и свеждаме глави в
дълбок поклон пред
паметта на Копривщенския орел Тодор Каблешков, прекланяме се пред
подвига на хилядите
герои и мъченици загинали за свободата на
България и сме длъжни
винаги да ги помним и
обичаме България като
тях.
Доц. Христина
КАТРАНУШКОВАКОЛЕВА

ÑÂßÒ

13.01.2021 ÇÅÌß

13

:

Óïðàâëÿâàùàòà ïàðòèÿ ñïå÷åëè Íàêðàòêî
âîòà â Êàçàõñòàí, îáÿâè ÖÈÊ Генералният
секретар на ООН

Снимки Пресфото
БТА и Интернет
Първият казахстански президент
Нурсултан
Назарбаев,
управлявал
страната близо
30 години,
гласува в
столицата Нур
Султан в
понеделник за
депутати в
Асамблеята на
народите на
Казахстан,
консултативен
орган, представляващ в
страната
основните
етнически групи

Управляващата партия
"Нур отан" (Светло отечество) е спечелила абсолютно
мнозинство на парламентарните избори в Казахстан, съобщи казахстанската ЦИК, цитирана от ДПА.
Според комисията "Нур
отан" е получила 71 на сто
от гласовете на изборите,
които бяха съпроводени от
протести и бойкот.
Този резултат на партията е с 10 пункта по-слаб
от постигнатото на изборите преди 5 години.
В следващия парламент

влизат още 2 партии, прескочили 7-процентния праг
- "Ак Жол" (Светъл път) с
10,9 пункта и Народната
партия на Казахстан с 9,1
на сто от гласовете. И двете партии са лоялни към
правителството, отбеляза
ДПА.
"Колкото повече партии
има в нашия парламент,
толкова по-добре за бъдещето на нашата страна", каза вчера президентът Касъм-Жомарт Токаев. В петък той ще говори пред парламента за реформите. ç

Ïîëîâèí ìëí. ñåëñêè æèòåëè
ñà êàðàíòèíèðàíè êðàé Ïåêèí
Íàâúðøè ñå 1 ãîäèíà îò ïúðâèÿ ñìúðòåí ñëó÷àé îò åïèäåìèÿòà
Китайските власти
наредиха да бъдат поставени под временна карантина
500 000 жители на села в
община Пекин, за да се
избегне разпространяване
на огнище на зараза с
Ковид-19, предаде АФП.
Столицата на Китай се
простира върху територия
с площ колкото половин
Белгия.
Пекин има общо около
21,5 млн. жители в градски
и селски райони.
Китай до голяма степен
е овладял епидемията от
Ковид-19 на своя територия. При възникване на
огнища се реагира с
карантини, масови тестове
и следене на придвижванията.
Властите са особено
нащрек с наближаването
на ваканцията на лунната
Нова година (11-17 февруари).
Това е главният празник в Китай и тогава
стотици милиони китайци
се връщат по домовете си.
Това е най-голямото
преселение в света, като
гарите и летищата са

Двама колеги
се грижат за
железопътните
стрелки на
гара в
покрайнините
на Пекин на
11 януари
2021 г.
Единият се
труди в
железопътната
система на
Китай над
30 години.
Районът около
Пекин е
претъпкан с
хора заради
наложената
временна
карантина от
властите.

претъркани в продължение
на дни или дори седмици.
Пекинската община
съобщи в понеделник за
един потвърден случай на
зараза при общо 32-ма
заразени от 19 декември,
главно в североизточния
окръг Шуни.
В отговор всички села
в този окръг са поставени
под карантина. Това означава, че 518 000 жители

няма да могат да напускат
селата си, докато не
приключи започналото
ново масово тестване.
В понеделник се навърши точно една година от
откриването на първия
известен смъртен случай
от новия коронавирус в
11-милионния град Ухан,
но медиите на комунистическия режим премълчаха
тази годишнина, а жители-

те на града изпълняваха
обичайните си ежедневни
занимания.
Дори името на първата
жертва на новия коронавирус така и не беше
съобщено. Знае се само,
че това е 61-годишен мъж.
През последното денонощие в Китай са установени 55 случая на коронавирус, смъртни случаи
обаче не са регистрирани.ç

Ïðåäëàãàò íà èçïðîáâà÷ íà ïàíòîôè
ãîäèøíà çàïëàòà îò 4000 ïàóíäà

Търсят се двама изпробвачи - един за мъжки и един за женски
пантофи. Заявки ще се приемат до края на февруари, а одобрените
кандидати ще станат известни през март.

Много британци заради
пандемията по цял ден си
стоят вкъщи, но по-прозорливите от тях могат да спечелят 4000 паунда, за да тестват целогодишно...пантофи,
пише в. "Метро".
Одобрените кандидати не
само ще се сдобият безплатно с чифтове пантофи, но
ще могат да получат по 333
британски лири месечно, което прави малко под 4000
паунда годишно.
Фирмата, предлагаща екстрата, е "Бедрумс атлетикс".
Може да ви се наложи да

пишете рецензии също за
хавлии, възглавници и кърпи за баня. От одобрените
кандидати ще се изисква да
споделят мнението си за артикулите, преди да бъдат
пуснати на пазара.
Те ще трябва да носят
пантофите 12 часа на ден в
2 дни от месеца в продължение на 1 година.
Кандидатите трябва да изпратят на адреса на фирмата мотивационно писмо, в което да бъде изтъкнато защо
смятате, че именно вие сте
идеалният изпробвач. ç

Антониу Гутериш ще се кандидатира за втори петгодишен мандат
за периода 2022-2026 г., съобщи
вчера неговият говорител Стефан
Дюжарик. Гутериш е заявил пред
Общото събрание и на Съвета за
сигурност, че е готов за втори
мандат, ако такова е желанието
на държавите членки. Според
дипломати Гутериш е разговарял
по въпроса в петък с посланиците на петте постоянни членки в
Съвета за сигурност на обяд,
организиран от китайския
постоянен представител в
световната организация Чжан
Цзюн. До момента никой не се е
изказал против евентуален негов
втори мандат.

Държавният секретар
на САЩ

Майк Помпейо ще извърши
последното си посещение в
чужбина, преди да напусне поста
си. Само седмица преди встъпването в длъжност на новоизбрания
президент Джо Байдън, Държавният департамент на САЩ
съобщи, че в сряда и четвъртък
Помпейо ще бъде в Брюксел. В
белгийската столица той планира
да се срещне с белгийския си
колега Софи Уилмес и с генералния секретар на НАТО Йенс
Столтенберг.

Папа Франциск

промени църковния закон, за да
разреши официално на жените да
изпълняват някои второстепенни
дейности по време на литургия,
като същевременно потвърди, че
те не може да бъдат ръкополагани в свещенически сан. Папата
направи официално нещо, което
вече е обичайна практика в
много райони на света - жените
мирянки да могат да участват в
служението на Лектората и
Аколитата, т. е. да четат от
Светото писание и подготвяне на
светото причастие.
Папата каза, че по този начин
иска да увеличи признанието на
"ценния принос" на жените в
църквата, като същевременно
подчерта, че прави разлика
между служенията на ръкоположените свещеници и тези, които
могат да се извършват и от
миряни. Ватиканът запазва
свещеническите санове само за
мъже, въпреки че според
историци е имало и жени
свещеници в раннохристиянската
църква.

Над 30 души бяха
ранени

в нощно масово сбиване в Кипър,
в което участваха над 600
обитатели на миграционния център
"Пурнара". Леки наранявания са
получили 35 души, от които 24 са
били откарани в болница в
Никозия, съобщи представител на
полицията, добавяйки, че
причината за сбиването още не е
известна. По неговите думи
сбиването между представители
на различни националности
започнало час преди полунощ.
Част от мигрантите се замеряли с
камъни и били въоръжени с
железни прътове. Полицията се
намесила и успяла да прекрати
боя, след като повикала подкрепления. В резултат от инцидента са
повредени няколко автомобила,
част от които са на полицията, а
част на други служби. Миграционният център "Пурнара", който е
разположен до с. Кокинтримифия,
западно от Никозия, е пренаселен. Макар официално да е
предназначен за 1000 души, в
момента в него живеят 1500
мигранти.
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Божидар Краев заяви,
че той и още няколко от
колегите му са в основата
на националния отбор.
Полузащитникът говори
при представянето му в
новия тим - португалския
Фамаликао. Краев премина
в отбора под наем от
датския Мидтиланд. Той ще
играе там до края на
сезона. Фамиликао е на
16-о място в португалския
елит с едва 11 точки след
13 изиграни кръга.
"Българският национален
отбор е в труден период.
Прави се смяна на поколенията. Според мен аз и
още двама-трима футболисти от новата генерация сме
в основата на тима. Ако
съм в добра форма, ще
успея да помогна на отбора по време на мачовете
от квалификациите за
световното първенство в
Катар", заяви 23-годишният
футболист.

За Краев това ще е
втори престой в Португалия, след като през сезон
2019/2020 игра под наем и
за Жил Висенте, за който
вкара 9 гола в 36 мача.
"Това, че познавам португалския футбол, ме накара
да се върна. Мисля, че ще
се адаптирам бързо, а
целта ми е да помогна на
отбора. Най-много искам
да играя, а след това и да
нося победи за отбора.
Играя като офанзивен
халф, като осмица или
десятка, зависи от схемата.
Имам доста качества в
атака и се справям добре
в средата на терена", заяви
Краев.
Той разказа, че участието му в няколко мача от
груповата фаза на Шампионската лига през 2020 г.
му е помогнало да стане
по-добър футболист. "Участието ми в Шампионската
лига е невероятно прежи-

:

Áîæèäàð Êðàåâ ñå õâàëè
ïðè ïðåäñòàâÿíåòî ìó
âúâ Ôàìàëèêàî

Офанзивният Íàêðàòêî
футболист
Бруно Акрапович е
заяви, че е
въвел строг режим
в основата на за футболистите на ЦСКА по
време на лагера в турския
националния
курорт Алания. Всяка сутрин
всички стават в 7,30, а в
отбор
8,45 часа трябва да са на
терена. 15 минути по-късно
на България
започва първата тренировка
Божидар Краев за пореден
път се похвали, този път
пред португалските
медии, че е основен
футболист на
националния отбор
на България

вяване. Мога да кажа, че е
най-доброто нещо, което
ми се е случвало в кариерата. Играх в 4 мача - с
Ливърпул, Аталанта и Аякс.
Това ме направи по-добър
футболист", хвали се
българинът.
При представянето си
Краев беше сравнен с друг
българин, играл за Фамаликао - Петър Михтарски.
Бившият национал бе в
португалския клуб в периода 1992-1994 г., като отбеляза 11 гола. "Познавам

Михтарски. Той е много
известен в България.
Работили сме заедно в
националния отбор до 21
години, където беше помощник-треньор. Знам, че
е играл под наем във
Фамаликао от Порто", каза
Краев.
От новия клуб на Краев
го описаха като "новата
българска перла", подчертавайки факта, че той не е
първият българин, който ще
защитава цветовете на
отбора. ç

за деня. Треньорът е въвел
глоби при закъснения. От
"червения" клуб са променили селекционните си планове.
На "Армията" са отхвърлили
над 10 опции за нови
попълнения, които са били
разглеждани през последните
месеци. Отговорните фактори
в Борисовата градина са
решили да не предприемат
големи движения през
зимния трансферен прозорец.

Победителите
от 60-ата анкета
"Футболист на
годината"
на България ще бъдат
обявени на 19 януари 2021
г. на церемония по модела
на връчените награди на
ФИФА - събитието ще бъде
виртуално. На церемонията
ще стане ясна призовата
тройка при българските
футболисти за 2020 г. след
гласуването на спортните
журналисти. Ще бъде обявен
треньор №1 на България и
неговите подгласници.

Ñòèëèÿí Ïåòðîâ:
Íå èñêàì äà ñå çàìåñâàì
â óïðàâëåíèåòî íà ÁÔÑ
Рекордьорът по мачове
с фланелката на българския
национален тим и дългогодишен капитан на "лъвовете" Стилиян Петров коментира в интервю за
Sportal.bg. наболелите теми
в родния футбол и отговори на въпроса защо се притесниха много хора, когато
се разбра, че има вариант
той да се кандидатира за
президент на БФС: "Това е
една тежка тема. Доста хора се опитват да достигнат
до мен по различен начин.
Дали аз съм правилният човек? Не мога да отговоря.
Ще се радвам да се появи
някой с визия, план, структура, с начин на работа, с
екип. Всичко обаче продължава, както беше едно време. Всеки казва, че не иска да показва екипа си, за
да не го видят. Или пък не
казва какво ще промени, за
да не го изкопират другите. Досега не съм видял някой, който да излезе със
силна стратегия, със силна
ръка и с визия за промените, които ще бъдат направени. Защото се търсят промени, когато нещо не върви. Когато всичко е наред не се правят промени. За
съжаление при нас не върви. Затова казвам че не мога да кажа дали съм правилният човек. Дали това е
моментната ми цел? Не!
Мога да го кажа искрено?
Дали трябва да се страхуват от мен? Да! Защото, ако
реша, може би ще бъда пра-

вилният човек, тъй като съм
независим. Това е при мен
най-силното нещо. А дали
искам да се замесвам в това? Искам да го кажа директно - не."
Стенли подкрепя Димитър Бербатов да влезе в управлението на родния футбол и да стартира наложителните промени. Той обаче
се притеснява от факта, че
самите български футболни
хора не желаят никакви корекции. Бягат от новото, не
искат да се учат от другите.
Петров е убеден, че у нас
продължава да се раждат
таланти. В много от случаите обаче те не получават
шанс за развитие.
Според Стенли последните национални селекционери са се оправдавали от
липсата на качествени играчи, а не са поставяли конкретна цел. "Навремето, може да сме били най-слабият тим, но винаги имахме
поставена цел от треньорите. А в отбора на България
има само една цел - задължително преследване на
класиране", заяви игралият
105 пъти за родината Стилиян Петров.
Петров посочи като светъл лъч в първенството ни
"Лудогорец" и заяви, че
единствено за разградчани
се говори в чужбина, когато става дума за български
футбол.
Стилиян сподели с болка мнението си за родния
си клуб "Монтана". ç

Най-добрата българска тенисистка Цветана Пиронкова се класира за третия последен кръг на квалификациите за Аустрелиън Оупън, които се провеждат в Дубай. Пловдивчанката елиминира южнокорейката На-Лае Хан
след успех с 6:0, 3:6, 6:1. В решителния трети кръг Пиронкова ще се изправи срещу рускинята Маргарита
Гаспарян, която победи Мариам Болквадзе от Грузия с 6:3, 7:6(3). Гаспарян е 125-а в ранглистата и има две
титли от турнирите на WTA. Пиронкова се е изправяла веднъж срещу нея и излиза победителка.

Áåðáàòîâ ñòàâà òðåíüîð íà Åòúð
От стр. 1
Близкото приятелство на Томаш, Кючуков и Мирчев с Бербатов отдавна е известно на всички, то датира още от първите години на нападателя в ЦСКА. Преди
време с неговото съдействие тримата бяха на стаж дори при Моуриньо. "Ние сме
израснали заедно, още от общежитието
на ЦСКА. Това, че той се разви като футболист и личност до това ниво, само показва какъв човек е", коментира Томаш.
Наставникът на Етър призна, че преди
да подпише с "виолетовите", е отказал далеч по-добра оферта заради условието, че
трябва да отиде само с един от екипа си.

"Екипът ми е нещо, което ме прави силен
- всеки един от нас е силен в своите аспекти", добави Томаш.
Димитър Бербатов неотдавна придоби
лиценз "А" от Националната спортна академия, като следващата му стъпка в треньорското му развитие е лиценз PRO от
УЕФА. Въпросният лиценз дава право да
се ръководят мачове от родния елит, както и националните гарнитури на страната.
Европейската централа обаче изисква, че
обучението не може да започне, ако даден кандидат няма за определен период
официално стаж като треньор във Втора
или като помощник в Първа лига. ç
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Тв програма - сряда, 13 януари

07.30
08.00
09.00
10.00
10.15
11.00
12.00
12.30
12.45
13.45
14.00
15.30
16.00
16.30
17.15
17.30
18.10
18.30
19.15
20.00
21.00
22.00
22.30
23.05
00.05
01.20
02.20
03.50
04.50
05.50
06.50

"Антидот" (п)
"Не се страхувай" (п)
"Лява политика" (п)
ТВ пазар
"Актуално от деня" (п)
ТВ пазар
Документален филм
ТВ пазар
"Дискусионен клуб" (п)
ТВ пазар
"Нашият следобед с БСТВ" с водещ
Елена Пенчукова
Новини
"Антидот" с Юлия Ал-Хаким
"Думата е ваша" - открита линия със
Стоил Рошкев
ТВ пазар
Документален филм
ТВ пазар
Новини - централна емисия
"Актуално от деня"
"За историята свободно"
"Студио Икономика" (п)
Новини (п)
"Актуално от деня" (п)
"За историята свободно" (п)
"Нашият следобед с БСТВ" (п)
"Лява политика" (п)
"Дискусионен клуб" (п)
"Студио Икономика" (п)
"Не се страхувай" (п)
"Общество и култура" (п)
Музикален антракт

ÁÍÒ 1
05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Законът на Дойл - тв филм /6 епизод/ (12)
15.00 Тишина, глад, самота - детски тв
филм /Хърватия, 2015 г./
15.15 Влакът на динозаврите 4 - анимационен филм
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана
Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 В кадър - В зоната на COVID-19/п/
22.00 Годунов. Продължението - тв филм
/3 епизод/ (14)
23.00 По света и у нас
23.30 Събота вечер с БНТ /п/
00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.45 Култура.БГ /п/
03.55 Бразди /п/
04.25 Законът на Дойл - тв филм /6 епизод/п/ (12)

bTV
05.40 "Домашен арест" - сериал, с. 4, еп.
14
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - анимация, сериал, с. 2, еп. 23
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно предаване с водещ Антон Хекимян
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09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Черна птица" - сериал,
еп. 42
15.00 Премиера: "Истинска любов" - сериал, еп. 14
16.00 Премиера: "Лекар в планината" сериал, с. 13, еп. 5
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Малки убийства" - сериал, еп. 3
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" - сериал, еп. 8
21.00 Премиера: "Влад" - сериал, еп. 8
22.30 Премиера: "Добрият доктор" - сериал, с. 3, еп. 8
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Стрелата" - сериал, с. 8, еп. 6
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14, еп. 50
02.00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.00 "Бригада Нов дом" /п./ - социален
проект
04.50 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 113

bTV Action
05.15 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 5
06.00 Анимационен блок: "Приключенията
на котарака в чизми" - сериал, с. 2,
еп. 3 -6
08.00 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 5
09.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 12
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 13
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,
еп. 1
12.00 "Монк" - сериал, с. 7, еп. 15
13.00 "Добре дошли в джунглата" - екшън,
комедия, приключенски (САЩ, 2003),
режисьор Питър Бърг, в ролите: Дуейн Джонсън, Кристофър Уокън, Росарио Доусън, Шон Уилям Скот, Юън
Бремнър и др.
15.00 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 6
16.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 13
17.00 "Монк" - сериал, с. 7, еп. 16
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,
еп. 2
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" сериал, с. 5, еп. 14
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Стоте" сериал, с. 7, еп. 5
21.00 bTV Новините
22.00 Пряко, Суперкупа на Испания, полуфинал 1: Реал Сосиедад - Барселона
00.00 "Стоте" - сериал, с. 7, еп. 5
01.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,
еп. 2
02.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 14
03.00 "Монк" - сериал, с. 7, еп. 16
04.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 13

bTV COMEDY
05.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
06.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 9,
еп. 6, 7
07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
09.30 "Кухня" /п./ - сериал
10.00 "Без граници" - комедия, романтичен
(Русия, 2015), в ролите: Инна Чурикова, Олег Басилашвили, Александр
Адабашян, Анна Чиповская, Иван
Янковский, Александр Пал, Милош
Бикович, Мария Шалаева и др.
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "Кухня" /п./ - сериал
14.30 "Столичани в повече" /п./ - сериал
15.30 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

Застудяване
Днес валежите ще спрат, а облачността ще бъде променлива. Ще
духа до умерен, в Дунавската равнина - силен северозападен вятър.
Минималните температури ще бъдат от около минус 3 на запад до
плюс 5 в източните и южни райони. Дневните ще останат от 2 до 8
градуса. В четвъртък застудяването ще продължи. През нощта и в
ранните часове от запад на изток за кратко ще превали сняг, но
валежите няма да бъдат значителни. Минималните температури ще са
от минус 7 до плюс 1, а дневните - от минус 1 до плюс 4. Ще остане
ветровито с умерен и силен северозападен вятър. В петък минималните температури ще са от минус 9 до минус 2, а дневните от минус
3 до плюс 3 градуса. Ще духа до умерен северозападен вятър.
В събота ще остане студено, със значителна облачност. Минималните температури ще бъдат от минус 7 до минус 2, а дневните - от
минус 4 до плюс 2 градуса. Студено, облачно, с превалявания от
предимно слаб сняг ще остане времето в неделя. Минималните температури ще са от минус 8 до минус 2, а дневните aще останат
отрицателни, от минус 5 до нула градуса. Студено ще остане и в
началото на следващата седмица, като ще има и места с минимални
температури до около минус 15 градуса.
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bTV Cinema, 23.15 ч., "Агора" - драма, исторически,
романтичен, в ролите: Рейчъл Вайс, Макс Мингела,
Оскар Айзък, Рупърт Евънс, Ошри Коен, Ашраф Бархом,
Майкъл Лонсдал, Сами Самир и др.
вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 8, еп. 19, 20
19.00 "На гости на третата планета" - сериал, еп. 132
19.30 "Новите съседи" - сериал, еп. 31
21.00 "Столичани в повече" - сериал, еп.
23
22.00 "Кухня" - сериал, с. 5, еп. 15, 16
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 10, еп. 10, 11
00.00 "Без граници" /п./ - комедия, романтичен (Русия, 2015)
02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema
05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 2, еп.
13, 14
08.00 "Жената чудо" - фентъзи, екшън,
приключенски (САЩ, 2017), в ролите: Гал Гадот, Крис Пайн, Робин Райт,
Кони Нилсен, Дейвид Тюлис, Юън
Бремнър, Дани Хюстън и др.
11.15 "Ривърдейл" - сериал, с. 2, еп. 15, 16
13.30 "Битката на половете" - спортен,
биографичен, драма, комедия (Великобритания, САЩ, 2017), в ролите:
Ема Стоун, Стив Карел, Андреа Райзбъръ, Сара Силвърман, Бил Пулман,
Алън Къминг, Елизабет Шу, Ерик
Крисчън Олсен и др.
16.00 "Сбогом, Кристофър Робин" - семеен, биографичен, исторически (Великобритания, 2017), в ролите:
Донъл Глийсън, Марго Роби, Кели
Макдоналд, Уил Тилстън, Алекс Лотър, Стивън Кембъл Мур и др.
18.30 "Лабиринтът: В обгорените земи" фантастика, екшън, трилър (САЩ,
2015), в ролите: Дилън О`Брайън,
Кая Скоделарио, Томас Броуди-Сангстър, Ки Хонг Лий, Роза Салазар,
Джанкарло Еспозито, Патриша Кларксън, Ейдън Гилън и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Нощ в музея" - комедия, екшън,
приключенски (САЩ, Великобритания, 2006), в ролите: Бен Стилър,
Карла Гуджино, Рики Джървейс, Дик
Ван Дайк, Робин Уилямс, Рами Малек, Пиерфранческо Фавино, Пол
Ръд и др.
23.15 "Агора" - драма, исторически, романтичен (Испания, 2009), в ролите:
Рейчъл Вайс, Макс Мингела, Оскар
Айзък, Рупърт Евънс, Ошри Коен,
Ашраф Бархом, Майкъл Лонсдал,
Сами Самир и др.
01.45 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 2, еп.
15, 16
03.45 "Вълната" - екшън, трилър, драма
(Норвегия, Швеция, 2015), в ролите:
Кристофер Йонер, Ане Даал Торп,
Йонас Хоф Офтебро, Фридтьоф Сохем и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.30 "Военни престъпления" - сериал, сезон 16 /п/
06.30 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериал
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка"
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - риалити
21.00 "Под прикритие" - сериал, сезон 3
22.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 6
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Военни престъпления" - сериал
00.30 "Кондор" - сериал, сезон 2
01.30 "Незабравимо" - сериал, сезон 1
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Остани с мен" - сериал /п/
04.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериал /п/

Êèíî Íîâà
06.30 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 8 /п/
07.20 "Загадки при разпродажби: Убийство по ноти" - мистерии с уч. на Лори
Лафлин, Сара Стрейндж, Стив Бачич
и др. /п/
09.00 "Изпечено убийство: Мистерия с шоколадов чипс"- мистерии с уч. на
Алисън Суийни, Камерън Матисън,
Барбара Нивън и др.
11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 8
11.50 "В очакване на Купидон" - романтичен филм с уч. на Адам Мейфилд,
Ариел Кебъл, Хайли Дъф, Тимъти
Ботъмс, Марион Рос и др. /п/
13.30 "У дома през август" - комедия с уч.
на Мерил Стрийп, Джулия Робъртс,
Юън Макгрегър, Крис Купър, Абигейл
Бреслин, Бенедикт Къмбърбач, Сам
Шепърд, Дърмът Мълроуни и др. /п/
15.50 "Опашати сватовници" - комедия с
уч. на Кевин Джеймс, Росарио Доусън, Лесли Биб, Дони Уолбърг, Джо
Роугън и др. /п/
17.50 "Твърде лично 3" - екшън с уч. на
Лиъм Нийсън, Фамке Янсен, Форест
Уитакър, Маги Грейс, Дъгрей Скот,
Дон Харви и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 5
21.00 "Опасно синьо: Рифът" - екшън с уч.
на Марша Томасън, Крис Кармък,
Лора Вандервурт и др.
23.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 5 /п/
23.40 "Равни" - драма с уч. на Кристен
Стюарт, Никълъс Холт, Гай Пиърс,
Джаки Уивър, Бел Паули, Тоби Хъс,
Кейт Лин Шейл, Дейвид Селби и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 7
ВОДОРАВНО: "Небето на Велека". Ванаг (Юлий). Датурин. Гик. "Нана". Икони. Дъга. Анев (Кирил). Сок.
Сираков (Наско). Рани. Налима. Анод. Сали. Икитос.
Па. Закон. "Лолита". Тот. "Мама". Икако. "Неда". Анит.
Рот (Йозеф). Хакинен (Мика). НЕРО. Павоне (Рита).
Осил. Мало (Ектор). Иносан. Мо. Колет. Камина. Бот.
Нако. "Ана не". Море. Овод. Гел. Киновар. "Шаро".
"Николета". Аран. Реса. Анафореза.
ОТВЕСНО: "Невидима зона". "Ако мине". Бакър. Латек (Удо). Лотонис. Фен. Ганик. Дипол. Рока (Хулио).
Танака (Хиити). "Омана". Енево. Тога. Олина. "Евита".
"Ала". Навик. "Манон". Корен. Бадан. "Милан". Ноков
(Стоян). ТА. Ва. Ерато. Инеса ("Другарката Инеса").
Ошаф. Тетива. Олите. "Амада". Лук. Насик. Ронин. РАР.
Керосин. Тарос. "Нагоре". Кино. Опако. Имане. Аз.
Панакида. "Отело". ЕЛАНА.

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.
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Историческият музей "Искра" - Казанлък гостува на музея на Кюстендил с изложбата "С аромат на казанлъшка
роза в Кюстендил". Изложбата е експонирана в залата на
джамията "Ахмед Бей". Тя е
посветена на производството
на розово масло, чието развитие през 19-и век прави
България един от основните
снабдители в света. В експозицията могат да се видят инсталация за варене на розово масло и розова вода, съдове за съхранение и износ
на розово масло, предмети,
показващи историята на търговията с розово масло през
19-и и 20-и век. Изложбата
включва над сто експоната от
фонда на казанлъшкия музей,
свързани с традиционния за
района поминък за последните над 300 години. ç

„Èäåàëíîòî òúìíî“ - æèâîïèñ
îò Ñâåòëèí Êîëåâ
Пристъпил вече отвъд
границата, когато може да
се нарече млад художник,
пловдивският живописец
Светлин Колев представя
най-новите си творби в
Залите за временни
експозиции на Градската
галерия (ул. "Княз Александър“ 15) от 15 януари
до 3 февруари.
Развивайки стила си,
авторът все пак остава
верен на съзерцателния
характер на своята живопис, криеща пластове от
послания. Повече от 40
негови творби са обединени от необичайното за
живописна изложба
заглавие "Идеалното
тъмно". Светлин Колев
изяснява акценти от
концепцията си:
"Както тъмното поглъща всякаква светлина и

не отразява никой цвят,
така и цветовете, показани върху него, придобиват истинския си облик.
Открих черното като
база, която е вдъхновение за експерименти, а и
него самото като цвят.
Тъмнината винаги привлича със своята неизвестност, а това, което се
опитвам да представя, е,
че там няма страх и
негативизъм. Няма езотерика в това, нито психология, само вдъхновение,
поглед от високо до
мозъка на костите."
"В творбите на Светлин се създава усещане
за интимност, една покана за съпричастност към
преживяното" - проникновено обобщи по време на
предишна негова изява в
Градската художествена

галерия (2017) младата
изкуствоведка Паулина
Чернева.
Светлин Колев е роден
през 1979 г. в Пловдив.
Възпитаник е на НХГ
"Цанко Лавренов" - Пловдив, която завършва през
1997 г. със специалност
"Живопис".

През 2005 г. се дипломира отново с "Живопис"
във факултет "Изобразителни изкуства" на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив.
Член е на Дружеството
на пловдивските художници и активно участва в
общите му изложби. ç



Ðàéêñìóçåóì ïðåäñòàâÿ îíëàéí 709 000 èçêëþ÷èòåëíè òâîðáè Íàêðàòêî
Картините на Ван Гог,
Вермеер, Рембранд и Ван
Дейк, които се съхраняват
в музея, са съкровища на
световното изкуство. Това
е любимо място за феновете на изкуството, които

посещават Амстердам. Място с безброй произведения
на старите холандски майстори, както и на по-модерни художници като Ван Гог.
Картините на Вермеер, Рембранд и Ван Дейк, които се

С „Лъжата“ театърът
в Кърджали
започва новата
календарна година

съхраняват в музея, са съкровища на световното изкуство и сега се представят безплатно онлайн.
Тези безценни произведения са сред над 709 000
дигитализирани, сега достъпни за безплатно разглеждане. Онлайн колекциите на Райксмузеум са известни като Rijks Studio.
Потребителите ще се
срещнат с великолепни
портрети от 17-и век на

Èçëèçà „Ìúæúò ñ ÷åðâåíîòî
ïàëòî“ íà Äæóëèàí Áàðíñ
"Мъжът с червеното палто" - новата
книга на Джулиан
Барнс в типичния за
него хибриден жанр
на психологически
роман с действителни събития и герои,
излиза на български
език. Изданието на
"Обсидиан" ще бъде в
книжарниците от 14
януари. Преводът е
на Надежда Розова.
На английски книгата беше публикувана
през 2019 г.
Барнс - един от

най-добрите съвременни британски писатели, носител на
наградата "Букър" и
известен ревностен
франкофил, отново
"поглежда" към Франция. На фокус е времето, известно като
Бел епок - хубавите
годините за Европа
(от Френско-пруската война - 1871 г., до
началото на Първата
световна война). Това е времето на икономически растеж,
на мир в политичес-

ките отношения, на
разцвет на културата
и изкуството в много
европейски страни,
но най-отчетливо във
Франция и Великобритания.
Това е златната
епоха на автомобилостроенето и въздухоплаването, на малките кафенета и кабарета. Но зад кулисите на всеобщия
разцвет се появяват
и признаците на зловещото бъдеще на
Европа и света. ç

Франс Халс, натюрморти,
богато украсени мебели. В
колекциите има изкуство и
художници, за които никога не сме знаели. Райксмузеум е един от многото
цифровизирани музеи
през последните две десетилетия. Този процес придоби ново значение по време на пандемията. Изкуството остава достъпно и
продължава да възпитава,
което е негова мисия. ç

Театрално-музикалният
център - Кърджали,
стартира с новото си
представление - "Лъжата". Ще го гледаме на
Голяма сцена на 14
януари. Представлението
е дело на Иван Митев,
режисьор е Гълъб
Бочуков. Следващото
заглавие на голяма
сцена е "Аршин Мал
Алан". Пиесата се играе
на турски език и е дело
на Хафъз Гулиев, главен
режисьор на Държавната
академична опера и
балет на Азербайджан.
Трупата започва успоредно работа по спектакъла и на български
език, допълват от
културната институция.

„Зимна приказка“
е първата изложба
в библиотека
„Партений Павлович“
"Зимна приказка" се
нарича първата изложба
за новата година в
Регионалната библиотека
"Партений Павлович" в
Силистра. Представени са
документи от фондовете
на отдел "Изкуство",
"Книгозаемане", "Детски
отдел" на библиотеката. В
изложбата има произведения в стихове и проза
на български и чужди
автори. Има и изложба
от областния конкурс за
детска рисунка "Бяло
Рождество".

