
web:zemia-news.bgНАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК Брой 60 (8157) Год. XXXIV 80 ст.

29.03.2023Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!

днес

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

СРЯДА

Сигнали за бомби постъпват паралелно в училища в няколко
европейски държави, не само у нас. Водещата версия е, че става
дума за хибридни атаки, свързани с Русия. Това заяви вчера
министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думи-
те му заплахите не били реални, но целели всяване на страх.
България е потърсила съдействие от партньорските служби в
Европа и САЩ.
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Мажоритарният собстве-
ник на Левски Наско
Сираков отправи ултима-
тум към ръководителите в
клуба. "Който има разног-
ласия с мен, си тръгва!",
отсече легендата, визи-
райки Ивайло Ивков. Бо-
сът на "сините" и изпъл-
нителният директор са в
конфликт. Сираков говори
по темата в Бургас, къде-
то откри информационна-
та кампания по повод
увеличаването на капита-
ла на клуба. "Мъри Стои-
лов според мен е на
страната на Левски", до-
бави Сираков. В същото
време изпълнителният
директор на НАП Борис
Михайлов потвърди, че
сметките на клуба са за-
порирани и "сините" могат
да правят само неотлож-
ни плащания. "От средата
на март дружеството има
разрешение да прави
плащания във връзка с
дейността си. Това са на-
пример заплати и погася-
ване в срок на нововъз-
никващите задължения
към НАП", заяви Михайлов
пред fakti.bg. ç
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Всички решения за под-
крепа на Украйна - хума-
нитарни, икономически,
граждански и военни, са
взети с единодушно ре-
шение от страните -
членки на ЕС. Това под-
черта говорителят на Ев-
ропейската служба за
външна дейност Петер
Стано в отговор на въп-
роси, свързани конкретно
с доставката на 155 мм
снаряди, предаде Епицен-
тър. Стано припомни, че
се работи по три писти в
тази насока - в рамките
на 1 млрд. евро страните
членки доставят с какво-
то разполагат в нацио-
налните си запаси, за
още 1 млрд. евро се осъ-
ществяват доставки от-
там, откъдето могат да
бъдат набавени, и трето,
чрез увеличаване на
производствения капа-
цитет. ç
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фициалната позиция
на ръководството на
БСП, начело с Кор-
нелия Нинова, е, че

Áðþêñåë: Âñè÷êè
ðåøåíèÿ íà ÅÑ çà
Óêðàéíà ñà âçåòè
åäèíîäóøíî

редстои окончателното подписване с аме-
риканската компания "Уестингхаус" на
инженерингов договор за изграждането
на два блока на площадката на АЕЦ "Коз-
лодуй", съобщи вчера служебният замес-
тник-министър на енергетиката Еленко
Божков. По думите му по същия начин,
както с Америка, ще бъде подписано меж-
дуправителствено споразумение за изг-
раждане на други два ядрени блока в "Бе-
лене" между България и Франция. С ка-
къв точно процент ще бъде държавното
участие, предстои да се уточни. Все още
е рано да се говори какви са прогнозни-
те стойности на инвестициите. Към този
момент интересите на "Електрисите дьо

ÑÀÙ è Ôðàíöèÿ

Â òúðñåíå íà
àâòåíòè÷íàòà
Ëåâèöà
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ще ни строят
новите ядрени
блокове

БСП е "партия на мира". Но
всъщност начело с Нинова
БСП влиза във всевъзмож-
ни войни: срещу президента
Радев и вицепрезидента
Йотова, срещу партийните
членове с различно от ней-
ното мнение, срещу лява-
та интелигенция, срещу
младите социалисти, сре-
щу други политически фор-
мации и срещу всички тях,
взети заедно. Защото ви-
наги трябва да има дежурни
виновници, които Нинова
да посочи с пръст за по-
редната все по-тежка из-
борна загуба. Напоследък
се появи нов "виновник" -
коалиция "Левицата!", ко-
ято според социолозите
има реален шанс за учас-
тие в следващия парла-
мент. А да напомним - в
49-ото народно събрание
ще доминират отново пар-
тиите от "Коалицията на
войната", за които интере-
сите на САЩ, НАТО и Ук-
райна са по-важни от бъл-
гарските, които в името на
потупването по рамото от
чужденците са готови да
пожертват мира, спокойс-
твието и изхода на Бълга-
рия от кризата… В подо-
бен безроден и безплоден
парламент БСП ще е в
изолация или още по-ло-
шото, което скоро подс-
каза Нинова, ще бъде вка-
рана в срамна комбина-
ция с ГЕРБ, ДПС, ПП - ДБ,
поотделно или с всички
тях. Именно в такъв пар-
ламент на БСП е нужен съ-
юзник и стратегически
партньор, а такъв може
да бъде единствено "Ле-
вицата!". И ако "Позитано"
продължи да разглежда
"Левицата!" като враг и ви-
новник за неуспехите й, а
не като партньор за бъде-
щи общи действия, толко-
ва по-зле за Нинова, ней-
ното обкръжение и "мозъч-
ни" центрове, които пре-
върнаха социалистическа-
та партия в треторазряд-
на парламентарна сила.
В духа на войнстващата
реторика, която руши ве-
ковни устои, Нинова обя-
ви, че БСП е оригиналът,
който бил по-добър от
копието, което пък… била
"Левицата!"!?.

Така формулираната те-
за има две съществени
разминавания с истината:

Първо! В политиката
през XXI век и в Европа
избирателите не са кре-
постни на партийните цен-
трали. Избирателите дават
своя вот не по задълже-
ние, а на базата на своите
политически виждания кой
ще представлява най-ефек-
тивно техния интерес.

О

Î÷àêâàíèÿòà ñà äâàòà áëîêà
â ÀÅÖ "Áåëåíå" äà áúäàò
ãîòîâè ïðåç 2035 ã., à ïðåç
2045 ã. - 7-è è 8-è â
ÀÅÖ "Êîçëîäóé", ñúîáùè
çàì.-ìèíèñòúð Åëåíêî Áîæêîâ

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА

Франс" и "Уестингхаус" са да участват с
преобладаващо финансиране в изгражда-
нето на двата проекта. Очакванията са
двата ядрени блока в АЕЦ "Белене" да
бъдат готови през 2035 г., а през 2045 г. -
7-и и 8-и в АЕЦ "Козлодуй", каза Еленко
Божков.

Договорът с американската компания
"Уестингхаус" за доставка на свежо ядрено
гориво за 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" е
за 10 години, посочи зам.-министърът.
Първата доставка ще е през 2024 г. С френ-
ската компания "Фраматом" е подписан
договор за доставка на свежо ядрено гори-
во за 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй", добави
Еленко Божков.

Световноизвестният
диригент маестро Вале-
рий Гергиев, когото и
българската публика
познава добре, както и
симфоничният оркестър
на Мариинския театър
от Санкт Петербург
тръгват на турне в Ки-
тай, за да изнесат три
концерта в Пекин меж-
ду 27 и 29 март 2023 г.

Събитията ще се
състоят в Националния
център за сценични из-
куства (НЦСИ), дълго-
годишен партньор на
Мариинския театър.
Трупата пътува до Ки-
тай след гастрола в
Москва и столичната
премиера на операта
"Легенда за невидимия
град Китеж и девойката
Феврония" от Николай
Римски-Корсаков под
режисурата на Алексей
Степанюк, която има-
ше голям успех.

Програмата на спек-
таклите в Пекин ще
включва най-добрите
симфонични произве-
дения от руски и евро-
пейски композитори.
Първата вечер ще бъ-
де посветена на руско-
то наследство със Сим-
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Повече от 30 сигнала са получени в пловдивската пожарна за
щети, нанесени от ураганния вятър, който духа със скорост 28
- 30 м/сек. Паднали дървета и клони върху автомобили и
пътното платно, висящи ламарини, неукрепени билбордове и
информационни табели - са само част от подадените сигнали.

Снимка БНР

фония № 1 "Класичес-
ка" на Сергей Проко-
фиев, Симфония № 6
"Патетична" на Пьотр
Чайковски и Симфо-
нична сюита "Шехера-
зада" на Николай Рим-
ски-Корсаков.

Програмата на вто-
рия концерт включва
произведения на Клод
Дебюси, акценти от ба-
лета "Ромео и Жулие-
та" на Сергей Проко-
фиев, "Картини от ед-
на изложба" на Модест
Мусоргски и Симфо-
ния № 5 на Дмитрий
Шостакович.

Солист ще бъде
21-годишната виолон-
челистка Ла Ли, която
през 2014 г. стана най-
младият победител в
Международния мла-
дежки конкурс "Чайков-
ски" в Москва. ç
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От стр. 1
Ако лявомислещите избирате-
ли приемат, че "Левицата!" е по-
автентична от БСП в отстоява-
нето на социалните политики и
мира, то те ще я подкрепят. За-
щото, ако БСП последователно,
честно и активно защитаваше
автентичните леви идеи, то пар-
тията щеше да се бори за из-
борна победа и съставяне на
кабинет с нейния мандат, а не
да драпа за оцеляване. В тази
днес невъзможна ситуация гу-
руто Калоян Методиев щеше да
пише победните речи на Нино-
ва, а не да изсмуква от пръсти-
те си опорни точки на тема: кой
е виновен за поредния електо-
рален погром на БСП.

Освен всичко "Левицата!" ни-
кога не е заявявала претенция-
та да бъде копие на БСП или
пък да е "БСП-2". Коалицията
търси своя политическа физио-
номия и послания - срещу мо-
нополите и свръхпечалбите на
едрия бизнес, срещу неравенс-
твата, срещу политиките на пар-
тиите на войната. Да, в "Леви-

Â òúðñåíå íà àâòåíòè÷íàòà Ëåâèöà
(ñ áîëêà è ãíÿâ!)

цата!" има много хора, които преди
години бяха знакови социалисти,
но бяха прогонени от своята пар-
тия заради егото и порочния стил
на Корнелия Нинова.

И второ! Дали БСП е "ориги-
налът", също е въпрос от прин-
ципно политическо значение.
Сляпата вяра, че избирателите
вървят след марката, изигра ло-
ша шега на много политически
партии в годините на прехода.
Идеята: "Ние държим марката,
значи твърдият електорат ни е
вързан в кърпа", погуби някогаш-
ни политически мастодонти като
СДС и БЗНС, както и политичес-
ките формации около Желю Же-
лев, Иван Костов, Стефан Софи-
янски, Слави Трифонов...

Да си "оригиналът" на която и
да е от политическите тенденции,
особено на социалистическата, е
тежка отговорност, която се до-
казва ежедневно, а не само на

Âòîðè äåí áîìáåíè çàïëàõè
â äåñåòêè ó÷èëèùà

Втори пореден ден
бомбени заплахи получени
по електронна поща,
затвориха десетки училища
в страната. Заплахите са
получени и в редица
университети. След като
в понеделник фалшиви
сигнали за поставени
взривни устройства
имаше основно в Бургас,
Варна и София, вчера
такива съобщения имаше
още в Сливен и Плевен.
Получени еднотипни
заплахи е имало отново и
във Варна (над 20), в
Бургаската математичес-
ка гимназия в няколко
десетки учебни заведение
в столицата. В редица от
тях учебните занятия бяха
прекратени, а в Сливен
бяха отменени в целия

Âîäåùàòà
âåðñèÿ íà
ïîëèöèÿòà
å õèáðèäíè
àòàêè,
ñâúðçàíè ñ
Ðóñèÿ, çàÿâè
âúòðåøíèÿò
ìèíèñòúð

град за вчерашния ден.
Заплахата бе подобна

на тази, получена в поне-
делник. Анонимна група,
която има страница в
"Телеграм", заявява, че е
поставила взривни устрой-
ства от омраза към всички
човешки същества.

Водещата версия за
имейлите със заплахи за
взривни устройства в
училища е, че става въп-
рос за хибридни атаки,
свързани с Русия. Това
заяви в Малко Търново

служебният министър на
вътрешните работи Иван
Демерджиев. По думите му
заплахите не са истински,
а подобни атаки получават
паралелно много европейс-
ки държави, не само
България. Страната ни е
потърсила съдействие от
партньорските служби в
Европа и САЩ, които
работят по установяването
на източника на имейлите,
защото те са регистрирани
в "Гугъл", който е под
американска юрисдикция.

До прекъсване на
изборния процес в неделя
няма да се стигне, увери
вътрешният министър: "Ще
се прекъсне изборният
процес само ако има
реална опасност. До
момента в тези сигнали,
които сега се подават и
обработват, няма реална
опасност. Те са абсолютно
идентични по съдържание,
мултиплицират се и се
подават до възможно най-
много адресати".

Не съм чул да падат
бомби в българските
училища. Така министърът
на образованието Сашо
Пенов коментира сигна-
лите за бомби, които
бяха получени в много
училища в страната.
"Ние сме в непрекъснат
контакт с Министерството
на вътрешните работи и
мога да ви кажа, че
такива интернет атаки в
момента има в цяла
Европа, включително и в
САЩ. Разбираме, че
директорите са притесне-
ни от ситуацията, но
нашата преценка почива
въз основа на експертния
анализ на службите",
уточни министър Пенов.ç

думи месец преди изборите. До-
казва се с принципност и после-
дователност, а не с политически
лъжи и социални подаяния. Зато-
ва и днес левите политики, които
БСП успя частично да прокара, бя-
ха имиджово "откраднати" от дяс-
ната "Продължаваме промяната"
и потънаха в сянката на срамния
компромис на оставането на со-
циалистите в дясното русофобс-
ко правителство на К. Петков, ко-
ето достави оръжия за милиарди
на Украйна, безпрецедентно из-
гони 70 руски дипломати, спря
доставките на евтин руски газ, а
после го внесе с 30% печалба в
джоба на посредници и което са-
мо за седем месеца с харвардс-
ката си "експертиза" остави дър-
жавата в хаос.

Та се питаме - как БСП под
ръководството на Нинова е "ори-
гиналът" на лявото, щом беше в
коалиционна прегръдка с партии-

ÏðèÇÅÌßâàíå

Õèáðèäíà
çàïëàõà

Едно време Плевнелиев
разправяше, че руснаците ле-
тели над Черно море, за да
ни карат да ги прехващаме и
така да изразходваме ресур-
са на изтребителите си. Един
вид хибридна атака по боес-
пособността на ВВС. Сега не
знаем точно, но водещата ни
версия е, че хибридна руска
атака затваряла училищата.

В какво се изразява хиб-
ридността?

Отговорът няма особено
значение, по-важното е да
повтаряте производните на
думата "хибрид", за да мар-
кирате принадлежност към
определен тренд, който е
признак на модерност и ци-
вилизационна принадлежност
(както се схващат в момен-
та). Ако не го схващате, не
се притеснявайте, все пак
живеем в епохата на пост-
модерна. В нея няма дори
точно определение какво е
постмодерн, но общо взето,
това е епоха на "парапета"
като сублимация на реална-
та политика, даването на дър-
жавни пари за пийпшоу на
цената на една бъбречна
трансплантация в чужбина, и
най-вече твърдата убеденост,
че не е важно какво казваш,
а как го казваш.

Политиците в епохата на
постмодерна може да не зна-
ят за какво са ходили на учи-
лище (основно, средно, вис-
ше), какво са учили в учили-
ще, за какво са завършили
училище и като какви са си
тръгнали от училище, но е
крайно належащо в нужния
момент да усетят хибридност-
та на заплахата за това учи-
лище.

Защото какво е постмодер-
нът без хибридната заплаха?
Това е едно недоносче, както
би казал другарят Живков.

Георги ГЕОРГИЕВ

Стотици ученици прекъснаха занятията си заради фалшиви сигнали за
бомби за втори пореден ден

Снимка Фейсбук/Надежда Райчева

те на войната ПП и ДБ, щом като
подкрепи ГЕРБ и ДПС за хартие-
ната бюлетина? И е готова отно-
во за подобно самоубийствено
кръвосмешение - заради власт,
министерски кресла и пари. В съ-
щото време "Левицата!" ясно дек-
ларира, че никога няма да влезе
в едно управление с партиите на
статуквото, на едрия монополен
капитал и войната! Как настоя-
щото ръководство на БСП е "ав-
тентичното ляво", щом нарушава
принципите, заложени още от Бла-
гоев: другарство, демократичност,
свобода на изразяване на мне-
ние, русофилство, единство и за-
щита на социалистическия идеал.
Да не коментираме, че ръководс-
твото постоянно нарушава колек-
тивния принцип на вземане на ре-
шения, нарушава грубо Устава и
Програмата, а политиката се про-
вежда еднолично от председате-
ля в интерес на стотина платени

с държавни или партийни пос-
тове "калинки".

На България днес е нужна не
война в лявото пространство, а
единение и общи действия про-
тив въвличането на страната в
реалната война. Това няма да ста-
не на принципа "Всички в редич-
ка козируват на Нинова", а като
равноправно партньорство, като
единство в многообразието на
мнения, идеи и леви политики.

Влизането на "Левицата!" в
следващия парламент не е "ко-
варен замисъл за ерозиране на
БСП", а исторически шанс за
оцеляване, за отваряне на вет-
рилото и по-достойно предста-
вителство на социалистите в за-
конодателната власт. Това е шанс
за постепенно връщане на до-
верието на трудовите и онеправ-
даните българи в лявата идея.
Това е начало на бавния, тру-
ден, но жизненоважен за стра-
ната процес за създаване на мо-
дерна и силна Левица, чиято дъл-
госрочна мисия и отговорност е
изграждането на съвременна, со-
циална и справедлива България.

"България подкрепя Украйна
с това, с което може. Не може
потенциалът на Българската ар-
мия да бъде сведен до нула",
заяви вчера пред "Нова телеви-
зия" министърът на отбраната
Димитър Стоянов. Той подчерта,
че страната ни следва общата
политика на Европейския съюз
(ЕС) по отношение на оказва-
нето на помощ на Украйна. "Не
считам, че България води раз-
лична политика от политиката на

Ñòîÿíîâ: Íÿìàìå 155 ìì ñíàðÿäè, äàëè ñìå íà Óêðàéíà êàêâîòî èìàìå
ЕС и НАТО. Има решение на На-
родното събрание, което изпъл-
нихме", подчерта той.

Относно решението на Ев-
ропейския съвет за изпращане
на 155-милиметрови снаряди в
Украйна, военният министър от-
ново подчерта, че страната ни
изобщо не разполага с такива.

Първото е предоставяне на
155-милиметрови снаряди на Ук-
райна - 1 милион. Нали не очак-
вате, че те ще се предоставят

от днес за утре? Те трябва да
бъдат извадени от складови на-
личности. Ние нямаме такива.
България няма 155-милиметро-
ви снаряди. Няма как да се
включим в такова решение на
ЕС. Затова казахме, че не мо-
жем да участваме в тази сдел-
ка", обясни военният министър.
Той добави, че по негова ин-
формация  ВМЗ още няма въз-
можност да произвежда такива
снаряди.

Димитър Стоянов коментира
още, че Министерският съвет не
е взимал решение за изпраща-
не на наши военнослужещи в
Украйна. По думите му - подоб-
ни изказвания са за вътрешно-
политическа употреба. "Една лъ-
жа, повторена 100 пъти, няма
да стане истина. Изборите на 2
април ще минат и ние ще се
събудим отново с лъжата, която
беше тиражирана през тази кам-
пания", категоричен е Стоянов.ç
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Това каза Мая Маноло-
ва в участието си в "Нова
Нюз" по повод приоритети-
те на "Левицата!", а имен-
но борбата със спекулата
и високите цени, картелите
и категоричната си антиво-
енната позиция. По този
повод тя заяви, че износът
на оръжие е бизнес със
смърт, а българските
граждани стоят по-високо
от икономическите интере-
си на оръжейните заводи
и човешкият живот е
безценен.

Оказва се, че целият
икономически растеж, с
който се хвалеше Четвор-
ната коалиция, е от износ
на оръжие и горива за
Украйна. Това стана ясно
след вчерашното призна-
ние на Кирил Петков за
износ на боеприпаси към
Украйна в размер на 5
млрд. лева по време на
управлението на Четворна-
та коалиция. Този факт
очерта ясно и основната
разлика между позициите
на "Левицата!" и БСП
относно мястото на Бълга-
рия в разрастващия се
военен конфликт. За
разлика от БСП, чиято
лидерка в качеството си
на вицепремиер и минис-
тър на икономиката е
подписвала сделки за
износ на оръжие, позиция-
та на новата лява коали-
ция е принципна и не би
подкрепила никакви сдел-
ки и споразумения, свър-

зани с въвличане във
военния конфликт. Мая
Манолова коментира, че е
непочтено това да се
прави зад гърба на българ-
ските граждани. Тя предуп-
реди за опасността от
следваща стъпка, която би
могла да бъде искане към
страната да изпрати
български младежи на
фронта на чужда война.

Друга разлика е пред-
ложената ценова политика
при храните. "Левицата!"
настоява за таван на
надценката, а не на цени-
те. Направен от коалиция-
та анализ, базиран на
европейските практики на
ценообразуване, показва,
че там, където е поставен
таван на цените, търговс-
ките вериги натискат
производителите и те
фалират. Затова ефективен
метод за овладяване на
кризата с храните е имен-
но таван на надценките.
"Левицата!" отдавна насто-
ява за таван от 5% за 10
продукта от малката
потребителска кошница,
които да са достъпни за
всички - мляко, месо,
яйца, сирене, кашкавал,
брашно и др. Служебното
правителство работи в
унисон с предложението
на "Левицата!" и мерките
вече дават резултати.

Мая Манолова уточни,
че цените на храните са
тръгнали нагоре от края на
2021 г., по време на управ-
лението на Четворната
коалиция и не са предпри-
ети никакви адекватни
мерки в полза на хората
за овладяване на кризата.
Тя посочи, че едва по
време на предизборната

кампания всички са се
сетили за този проблем, и
основателно ги обвини, че
са загубили много парла-
ментарно време за хартие-
ната бюлетина, износа на
оръжие и покупка на нови
самолети - теми, които
интересуват партийните
елити, но не са в полза на
хората.

Новата коалиция ще
създаде силен контролен
орган, който да следи за
спекула с цените на
храните, да прави провер-
ки и да налага драконовс-
ки мерки на спекулантите.
Мая Манолова наскоро
посети мандра, която не
предлага стоката си на
българските търговски
вериги заради натоварва-
щите допълнителни такси,
които увеличават цената
на продуктите, а ги изнася
за САЩ, където такива
такси няма и цената се
оказва по-ниска от тази в
България. "Трябва да има
солидарност от страна на
веригите, защото българс-
ките данъкоплатци ги
подкрепяха, те получиха
десетки милиони за ком-
пенсации, а българските
граждани не получиха и
стотинка. Плащат най-
ниския корпоративен
данък в Европа и си
изнасят печалбите зад
граница. Най-важното е да
спрат да извиват ръцете
на потребителите, а всич-
ко над определената
надценка трябва да отива
във фонд "Солидарност",
откъдето да се върне
обратно при хората", заяви
Мая Манолова.

Тя обеща, че ще се
води почтена политика и

ще изпълни обещанията,
които поема пред избира-
телите, а именно да не
допуска партиите на
статуквото ГЕРБ и ДПС
във властта и да е опози-
ция на всяка коалиция на
войната, ще настоява в
следващия парламент
всички усилия да бъдат
насочени към дипломация
и мирни преговори, които
скоро да сложат край на
този абсурден конфликт.
Мая Манолова изрази
мнение, че нито Европейс-
кият съюз, нито Европейс-
ката комисия демонстри-
рат силно лидерство в
момента и част от решени-
ята, които вземат, са
спорни, като подчерта, че
в този военен конфликт
големият губещ е Европа.
"Ние ще отстояваме силно
и категорично интереса на
българските земеделски
производители, на въглищ-
ните централи и на българ-
ските домакинства. Ще
критикуваме и ще налага-
ме вето, когато се вземат
решения, които са в ущърб
на хората", обобщи Мая
Манолова.

Тя отново заяви, че
волята за обединение на
лявото е основна разлика
между двете леви форма-
ции. Последните социоло-
гически проучвания показ-
ват, че БСП ще е пета, а
"Левицата!" шеста сила в
парламента. Според нея
обединението би дало
сила и авторитет, но
ръководството на БСП се
държи като монополист в
партията, а и вместо да
критикува партиите на
статуквото, напада само
"Левицата!".ç

Събития
 1848 г. - Поради струп-

ване на лед Ниагарският во-
допад спира за едно деноно-
щие.

 1886 г. - В Атланта Джон
Пъмбертън за първи път про-
извежда напитката Coca-Cola.

 1944 г. - Втората све-
товна война: София е бомбар-
дирана от англо-американска-
та авиация.

 1973 г. - Виетнамската
война: Последните войски на
САЩ напускат Южен Виетнам.

 1986 г. - Римският на-
казателен съд издава оправ-
дателна присъда срещу Сер-
гей Антонов, обвинен за атен-
тата срещу папа Йоан Павел
II.

 2004 г. - България, Ес-
тония, Латвия, Литва, Румъния,
Словакия и Словения влизат
в НАТО като пълноправни чле-
нове.

Родени
 1826 г. - Вилхелм Либ-

кнехт, немски революционер
 1899 г. - Лаврентий Бе-

рия, съветски политик и шеф
на спецслужбите на СССР

 1943 г. - Вангелис, гръц-
ки композитор

 1954 г. - Ахмед Доган,
български политик, основател,
лидер и почетен председател
на ДПС

 1965 г. - Красимир Ка-
ракачанов, български политик,
лидер и почетен председател
на ВМРО, бивш вицепремиер
и военен министър в кабине-
та "Борисов 3"

 1966 г. - Красимир Ба-
лъков, български футболист

Починали
 1925 г. - Вела Пискова,

българска антифашистка
 1980 г. - Мантовани,

италиански диригент
 1982 г. - Карл Орф, гер-

мански композитор
 2009 г. - Морис Жар,

френски композитор и дири-
гент

Íà òîçè äåí



Ìàÿ Ìàíîëîâà: Äà âçåìåì ñâðúõïå÷àëáèòå
íà ñïåêóëàíòèòå, äà ãè äàäåì íà õîðàòà

"Ëåâèöàòà!" îòäàâíà íàñòîÿâà çà òàâàí îò 5% çà 10 ïðîäóêòà
îò ìàëêàòà ïîòðåáèòåëñêà êîøíèöà, êîèòî äà ñà äîñòúïíè çà
âñè÷êè - ìëÿêî, ìåñî, ÿéöà, ñèðåíå, êàøêàâàë, áðàøíî è äðóãè,
ïðèïîìíè êàíäèäàòêàòà çà íàðîäåí ïðåäñòàâèòåë

Председателят на Младежкото обединение в БСП - Габриел Вълков, взе участие във форума “Мост към бъдещето”, който се проведе на 27 - 28 март т. г.
в Пекин между държавите от Централна и Източна Европа и Китай. В своята реч като представител на държавите от Централна и Източна Европа (ЦИЕ).
Вълков бе категоричен, че инвестициите на Китай в ЦИЕ ни предоставят добри възможности: „В сегашната тежка геополитическа ситуация

трябва да работим повече за укрепване на нашите партньорства и да си сътрудничим, за да може да осигурим по-добър стандарт на живот на
хората в нашите държави“.
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Наддаването за плодо-
родна земя под наем от "Аг-
рион" започва от 3 април.
Компанията, лидер в управ-
лението на земеделските
земи, ще отдава земедел-
ска земя на фермери и
арендатори чрез тайни тър-
гове и с опция за изцяло
дигитален път.

Крайният срок за пода-
ване на заявки участие в
търговете с тайно наддава-
не за имоти под наем за
стопанската 2023/2024 го-
дина е 23:59 часа на 28
април.

Дружеството е единст-
веното в България, което
въвежда постоянно инова-
тивни и справедливи ме-
тоди за определяне на рен-
тните нива.

Затова - "Агрион" ста-
на и първата компания в
България, която направи
цялата процедура дигитал-
на - от пълната информа-
ция за пакетите земя, коя-
то се отдава, през прего-
ворите и сключването на
сделката. На официалния
сайт на земеделския лидер,
www.agrion.bg , от 3 април,
всеки ще може да разгле-

да предложенията, систе-
матизирани по области, на-
селени места и землища.

За допълнително улес-
нение, на сайта са публи-
кувани всички документи,
необходими за участие в
търговете за наемане на
имотите. Всеки кандидат
може да ги свали, да ги по-
пълни и да ги изпрати до
официалния адрес на ком-
панията по пощата, по ку-
риер или да кандидатства
онлайн.

"Агрион" беше първата
компания на пазара, която
въведе търговете като най-
справедлив инструмент за
определяне на рентните ни-

ва. Преди това практиката
беше крупните собствени-
ци пряко да договарят на-
емите с арендаторите от
конкретно землище.

"Опцията за дигитално
наемане на земя е част от
дългосрочната стратегия за
иновации на "Агрион". За
още по-голямо улеснение
на фермерите, предлагаме
възможност за изцяло ди-
гитален процес по кампа-
нията за отдаване на земя
под наем. С всяка измина-
ла година клиентите ни се
увеличават, тъй като сами
се убеждават, че опреде-
лянето на рентните нива в
"Агрион" е най-честно и

прозрачно. Интересът е ог-
ромен и сме доволни, че
все повече земеделски
производители избират "Аг-
рион" за партньор и нае-
мат нашите земи", споде-
лят от дружеството.

Експертите на "Агрион"
са разработили процеду-
рата така, че да осигури
честни и прозрачни усло-
вия за всички участници.
Няма скрити клаузи и до-
говорки, а за победител се
избира онзи, който е пред-
ложил най-добрите усло-
вия за наемане на земи
от "Агрион". Този принцип
дава възможност на земе-
делците сами да предло-
жат цена, на която да взе-
мат желаната от тях земя
под наем.

Служителите на компа-
нията ще бъдат достъпни за
въпроси по всички плат-
форми.

Наемането на плодо-
родна земя е особено под-
ходящо за млади ферме-
ри, които не разполагат с
нужните средства за да ку-
пят своя собствена или пък
имат нужда от първоначал-
но финансиране, за да раз-

Î÷àêâàíèÿòà ñà äâàòà
áëîêà â ÀÅÖ „Áåëåíå“
äà áúäàò ãîòîâè
ïðåç 2035 ã., à ïðåç
2045 ã. 7-è è 8-è
â ÀÅÖ "Êîçëîäóé",
ñúîáùè ñëóæåáíèÿò
çàìåñòíèê-ìèíèñòúð
íà åíåðãåòèêàòà
Åëåíêî Áîæêîâ

ÑÀÙ è Ôðàíöèÿ ùå íè ñòðîÿò

вият своите стопанства.
Пълните условия за от-

даването на земи може да
се открият на адрес bit.ly/
3KbZY5s и на националния
телефон 080011166.

"Преговорите за наема-
не на земя позволяват на
всеки, който иска да се за-
нимава със земеделие, да
се включи, дори и да не
притежава опит в земеде-
лието. Това е изключител-
на възможност и за хора
извън агросектора, които
нямат финансова възмож-
ност или желание да купу-
ват собствена земя", каз-
ват експертите от "Агрион".

Равните и честни усло-
вия за наемане на земи да-

Òúðñèòå êà÷åñòâåíà çåìÿ ïîä íàåì? Âèæòå â ñàéòà íà „Àãðèîí“
Äðóæåñòâîòî ñòàðòèðà ïðîöåäóðàòà ïî îòäàâàíå íà çåìåäåëñêèòå ñè ïàðöåëè

ват възможност на всички
участници на пазара да по-
лучат за обработване ка-
чествена земя и да бъдат
по-конкурентноспособни.
Това е шанс за малките и
средни наематели да пре-
одолеят капсулирането
между арендаторите в да-
дени региони.

Досега практиката по-
казва, че оферти подават
основно фермери и арен-
датори, които имат сери-
озни намерения за увели-
чаване и окрупняване на
имотите си. Запитванията
от по-малки стопанства,
които искат да влязат в но-
ви землища, обаче, се уве-
личават ежегодно.

Предстои окончателното
подписване на т. нар. фийд
(инженерингов) договор за
изграждането на два блока
по технология AP 1000 с аме-
риканската ядрена компания
"Уестингхаус" на площадката
на АЕЦ "Козлодуй". Това ка-
за служебният заместник-ми-
нистър на енергетиката Елен-
ко Божков пред журналис-
ти, цитиран от БТА, след учас-
тието си в конференция за
развитието на ядрената
енергетика, която се провеж-
да в София. Намерението е
с този договор да се уреди
максимално участие на бъл-
гарската индустрия в изграж-
дането на двата блока, мак-
симално използване на съ-
ществуващата инфраструкту-
ра, както и добра цена на
целия контракт. Във връзка
с изграждането на 7-и и 8-и
блок в АЕЦ "Козлодуй" пред-
стои подписването на меж-
дуправителствено споразу-
мение между България и
САЩ. Преди да бъде подпи-
сано това споразумение, то
трябва да бъде нотифицира-

íîâèòå ÿäðåíè áëîêîâå

но от Европейската комисия,
а след подписването му от
двете правителства да бъде
ратифицирано от българския
парламент, обясни Еленко
Божков.

Същият инженерингов
договор предстои да бъде
разработен и подписан с
френската енергийна ком-
пания "Електрисите дьо
Франс" (EDF) за изгражда-
не на два блока от по 1000
мегавата, като се използва
съществуващото на площад-
ката в Белене руско обо-
рудване за ВВЕР-1000.
Предстои доизграждането
им с френска конвенцио-
нална технология. Това ще
бъде предмет на инжене-
ринговия договор с "Елект-
рисите дьо Франс". По съ-
щия начин, както със САЩ,
ще бъде подписано междуп-
равителствено споразуме-
ние между България и
Франция за изграждането
на тези два ядрени блока
на площадката в Белене.

Френският изпълнителен
директор за нови мощнос-

ти на "Електрисите дьо
Франс" ще пристигне в Со-
фия на 4 април, за да се
срещне със служебния ми-
нистър на енергетиката Ро-
сен Христов, съобщи Елен-
ко Божков. След двустран-
ния им разговор ще се про-
веде и работна среща в по-
голям формат. На 18 април
в Белене ще бъдат на посе-
щение и оглед френски спе-
циалисти от EDF, които ще
разгледат доставеното обо-
рудване, съхранението му,
както и съществуващата ин-
фраструктура на проекта.

Преди седмици стана яс-
но, че интерес към оборуд-
ването за АЕЦ "Белене" има
и украинската "Енергоатом".
Украински източници твър-
дят, че то може да бъде из-
ползвано за довършване на
трети блок в Хмелницката
АЕЦ. "Енергоатом" е опера-
торът на всички ядрени цен-
трали в Украйна. В страна-
та работят 15 реактора, ма-
кар че шест от тях, в Запо-
рожката АЕЦ, са под оку-
пацията на руските войски.

Божков изтъкна, че спо-
разумението със САЩ е в
много напреднала фаза. В
него ясно се посочва, че се
търси максимална локали-
зация - т. е. възможно най-
голямо използване на въз-
можностите на българска-
та индустрия, която да бъ-
де привлечена за изграж-
дането на тези мощности.
Той подчерта, че "Уестинг-
хаус" има договор за изг-
раждане на три ядрени бло-
ка в Полша, като България
ще иска да работи и за про-
изводството на оборудване-
то за ядрени мощности.

Зам.-министърът отбеля-
за, че винаги, когато има
междуправителствено спо-
разумение, участва държа-
вата като гарант и като соб-
ственик на подобни проек-
ти. С какъв точно процент
ще бъде държавното учас-
тие, предстои да се уточни.
Все още е рано да се гово-
ри какви са прогнозните
стойности на инвестициите.
Рано е и да се каже какво
ще е участието на държа-
вата и на частните инвес-
титори. Към този момент
интересите на "Електриси-
те дьо Франс" и "Уестингха-
ус" са да участват с преоб-
ладаващо финансиране в
изграждането на двата про-
екта. Очакванията са двата
ядрени блока в АЕЦ "Беле-
не" да бъдат готови през
2035 г., а през 2045 г. 7-и и
8-и в АЕЦ "Козлодуй", каза
Еленко Божков.

Наред с плановете за
подписване на договори и
за строителство заместник-
министърът говори и за
снабдяването на АЕЦ "Коз-
лодуй" със свежо ядрено го-
риво. Според Божков няма
забавяне в процеса по ли-
цензирането на свежото яд-
рено горивото на "Уестинг-
хаус". Договорът с амери-
канската компания за дос-
тавка на свежо ядрено го-
риво за 5-и блок на АЕЦ
"Козлодуй" е за 10 години.
Първата доставка ще е през
2024 г. Предстои горивото да
бъде лицензирано, като в
момента се представят от-
четите за това пред Агенци-
ята за ядрено регулиране
(АЯР), каза Божков.

С френската компания
"Фраматом" също е подпи-
сан 10-годишен договор за
доставка на свежо ядрено
гориво - за 6-и блок на АЕЦ
"Козлодуй", добави зам.-ми-
нистърът. Първата достав-
ка ще се осъществи през
2025 година. "Изключително
добри финансови условия.
Окончателният договор бе-
ше подписан на 24 март",
заяви Еленко Божков. ç
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ÏÎÇÈÖÈß

ÏÐÎÔÅÑÈß „ÏÐÎÔÅÑÎÐ“!
МАКАР да не съм по образование професор археолог, ще се опитам,

ей така, с една клечка да разровя историята около тази криминална
афера - Гроба на Васил Левски. НО ПРЕДИ ТОВА да видим как се става
професор.

 През 1956 г. на младшия научен сътрудник Стамен Михайлов се
пада невероятният шанс да разкопае гроба на Левски и като го намери,
с това да намаже, като с вълшебен мехлем, изстрадалата снага на
Българския народ.

Да, ама не - както се казва. Въпросният, завършил Сорбоната /!?/,
индивид рядко се е мяркал на разкопките и за това не е видял как
байчовците с КИРКИ (търнокопи, копачи), а не с шпатули и огрибки
изпочупват черепите на Левски и на Бенковски (скелет полеви №95 и
Самотния череп). Същият разкопвач, дошъл от Сорбоната, напук на
всички инструкции за водене на разкопки, загубва намерените арте-
факти - по описа 142 бр. - вкл. златен пръстен и метална значка.
ЗАГУБВА И КОСТИТЕ НА ЛЕВСКИ /!/ - И ТО СЛЕД НЕЕДНОКРАТНО ПРЕДУП-
РЕЖДЕНИЕ, че там, вляво от престолната маса, ще се открие неговият
Гроб. Задържа Дневника на разкопките у себе си и го депозира в НИМ
едва през 1980 г., когато става напечено. Невероятно, а?

За награда ТРИ години след УНИЩОЖИТЕЛНИТЕ разкопки, през лято-
то на 1956 г., този археологически престъпник е произведен в ПРОФЕ-
СОР. Три години - от младши до професор - това и сега, когато можеш
да си купиш всякаква диплома, си е постижение. КАКВА Е ЦЕНАТА?

А нека аз да попитам: КОЛКО СТРУВА ГРОБЪТ НА ЛЕВСКИ?
Овчарови-младши и старши, внукът на Михайлов - злополучният

професор, Иванов и Вълев ореваха и опищяха орталъка, че Плоча има,
а Гроб няма. Ами няма - като му затрихте Костите, за да не се направи
ДНК анализ - как да има?

Нищо, Апостола е предвидил и това ПРЕДАТЕЛСТВО и е оставил
Косата си - това ще погребем!

Така. А сега да се успокоим и да видим какво са научни данни и
факти.

Николай Овчаров се жалва във в. "Труд", че на плочата до черквата
пише и "според научни данни" тук е погребан Левски. Овчаров, преди
теб за това се беше сетил и внукът на Михайлов, ама сега ти си ми
паднал и да ти обясня, като на "учен" човек, как се разпознава Науч-
ният факт. Гледай сега - основните критерии за преценка кога един
експеримент (опит) доказва научен факт е първо - предвидимост, и
второ - повторяемост на резултата от експеримента.

И ти казвам: Михайлов е знаел какво ще намери през лятото на
1956 г., знаел е прекият му началник Миятев, знаел е неговият пряк
началник Тодор Павлов, шеф на БАН, знаел е Вълко Червенков, предсе-
дател на Министерския съвет, знаел е Марков - Главният архитект на
Републиката, знаели са и всичките шопи и софиянци - само ти и баща
ти не сте знаели. За да не ставам досаден на читателите, ще ги пратя
на моя сайт за гроба на Левски HAITOV.ORG, където има и от пиле мляко
по въпроса, а сега да довършим.

 В този, един вид научен експеримент, наречен "спасителни разкоп-
ки 1956" в черквата "Св. Петка Самарджийска" - критерият ПРЕДВИДИ-
МОСТ е изпълнен - намерен е нееднократно назованият по име, а и
като местоположение скелет, станал известен като "полеви №95".

 Тридесет години по-късно се изпълнява и вторият критерий за
научна достоверност - ПОВТОРЯЕМОСТ. Това се случва в Българската
академия на науките през 1986 г., на 10, 12 и 27 февруари, където в
единствения в историята на БАН научен диспут фактите взимат превес
и тезата, защитавана от Николай Хайтов и съмишленици е доказана! За
подробности - HAITOV.ORG

 Сега, Овчаров, внимавай: заключителният доклад на историка акад.
Тодоров ясно посочва, че има безспорни научни данни за КЪСНИ, ИЗ-
ВЪНРЕДНИ погребения в олтара на "Св. Петка Самарджийска" СЛЕД
нейното построяване, а от това какви по-научни данни искаш?

 Казвам ти направо в очите - нищо не разбираш от археология,
след като продължаваш да твърдиш, че в черквата "Св. Петка Самар-
джийска" има антични погребения от V - VI век. След като отстояваш
това мнение, а ти си го подписал на 28 февруари т. г. във в. "Труд" - за
мен ти си фалшификатор на историята, свързана с гроба на Левски.

 А сега последно: освен че съм "авторът на цар Самуил със свете-
щите очи", съм и автор на Държавните гербове, дето висят в залите на
Съдебната палата, и ще е удоволствие за мен да се видим под тях
някой ден с теб, който си злополучен адепт на френските гаранции за
Македония и нещо като византиец от V - VI век - прекръстил открития и
описан от друг, археолог - Перперек на Перперикон.

Александър Николаев ХАЙТОВ - скулптор и патриот
1.03.2023 г.

Забележка: Редакцията на "ЗЕМЯ" публикува становището на извес-
тния творец Ал. Хайтов, така както ни е изпратено, без коментар, като
оставя темата "отворена" и за други позиции.
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Добри Чинтулов е роден
през 1822 година в град
Сливен, в семейството на
занаятчията Петър Миндов
Чинтула. Първите си шес-
тнадесет години прекарва в
родния си град, посещавай-
ки гръцко училище. Баща
му е бил много беден, така
че през 1838 година Чин-
тулов сам заминава за Тър-
ново, където учи около шест
месеца, като в същото вре-
ме и слугува. Оттам той за-
минава за Букурещ, където
учи (отново на гръцки) при
учителите братя Христиди
(гърчеещи се българи). Ко-
гато разбира от Захари
Княжески, минаващ през
града на път за Одеса, че
руското правителство е от-
пуснало няколко стипендии
за българи, той тръгва на-
там. В Браила богатият му
съгражданин Димитър Ди-
амандиев му помага със
средства и препоръка и през
1839 година той пристига
в Одеса.

Учи в Одеското околийс-
ко училище, поддържан от
тамошните богати българи.
Завършва го през лятото на

Âúçðîæäåíåöúò Äîáðè ×èíòóëîâ
Той е бележит поет,
просветител и търсещият дух
на българското родолюбие

1843 година. Получава една
от четирите стипендии, от-
пуснати от императора за
обучение на българчета в се-
минарията, и през септемв-
ри 1843 година постъпва в
Одеската херсонска духовна
семинария. Завършва я през
юли 1849 година и следва-
щата година се завръща в
България.

От 1850 до 1858 година
учителства в Сливен. Еднов-
ременно с това участва в бор-
бата за църковна независи-
мост и новобългарска прос-
вета. Основава и читалище
в родния си град. Пише и
разпространява патриотич-
но-революционни стихове.
Някои от тях добиват голя-
ма популярност, което пре-
дизвиква ненавистта на тур-
кофилските и гъркоманските
среди, които даже извършват
покушение над него. Всичко
това принуждава Чинтулов
да се премести да учителства
в Ямбол като главен учител
до 1861 година. През 1861 г.
Сливенската община повик-
ва Чинтулов пак в Сливен,
където той отново става гла-
вен учител и учителства неп-

ВЯТЪР ЕЧИ,
БАЛКАН СТЕНЕ

Вятър ечи, Балкан стене,
сам юнак на коня
с тръба зове свойте братя:
всички на оръжие!

Дойде време, ставайте,
от сън се събуждайте,
доста робство и тиранство,
всички на оръжие!

Който носи мъжко сърце
и българско име,
да препаше тънка сабя,
знаме да развие!

БЪЛГАРИ ЮНАЦИ

Българи юнаци,
ще ли още спим?
Дигайте байраци,
да се освободим!

О лъв, събуди се
от дълбокий сън,
силно провикни се
от Балкана вън.

Сбирай си децата
в гъстите гори,
силен им в сърцата
огън разпали!

Те като в гората
ще да се сберат,
после в градищата
ще да пропълзят.

Олеле горкана!
Нашият народ
вика по Балкана
да го избави бог.

Пушки и топове
като загърмят,
саби и ножове
ще да зазвънчат.

Левски глас
вика нас,
турски глас
бяга от нас.

БЪЛГАРИЙО,
МИЛА МАЙКО!

Българийо, мила майко,
ще ли още ти да спиш?
Ил не знаеш колко сладко
ти ще ни развеселиш?

Твойте синове юнаци
искат в Балкан да вървят
и със дядови криваци
мръсни турци да секат.

Нека пращат други сили
свойте войски във Балкан,
те ще паднат тамо лесно
от българский ятаган.

Те ще паднат, то се види,
бог на помощ ни върви,
който против нази иди,
той сам себе си срами.

Ний с хайдушки славни чети
ще отидем във Балкан,
с нази сърби, черногорци
против общият душман.

КЪДЕ СИ, ВЯРНА
ТИ ЛЮБОВ НАРОДНА?

Къде си, вярна ти любов народна?
Къде блестиш ти,
искра любородна?
Я силен пламък ти пламни,
та буен огън разпали
на младите в сърцата,
да тръгнат по гората.

Пламни, пламни ти в нас,
любов гореща,
противу турци да стоим насреща!
Да викнем всинца с глас голям
по всичкия Коджабалкан:
голямо, мало, ставай,
оръжие запасвай!

На пояс тънки сабли запашете,
за бащината си земя станете,
колете турски племена,
пълнете с техните тела
пространните равнини,
дълбоките долини!

За нашето отечество и слава,
за нашата свобода и държава
да си пролеем вси кръвта,
да си добием волността
от нашите тирани,
неверни мюсюлмани!

Байраци български навред
да вдигнем,

към бога със кръст във ръка
да викнем:

о, наш създательо Христе,
я виж от ясното небе,
нашето мъчение,
дългото търпение.

Благослови ти нашето желание,
на тебе имаме ний упование,
подвигът да ни е осветен,
на твоя вяра утвърден,
на славното ти име,
предвечний божи сине!

Кога в български предели
настъпим,

кога вразите си от нас изгоним.
Да се възвишат знамена
на българските рамена
от върха на Дуная
в Тесалия до края.

Кога свободата си ний доставим,
кога си имената ний прославим,
да видим всички мир тогас,
и ний да викнем всички с глас,
живейте православно,
в България държавно.

СТАНИ, СТАНИ,
ЮНАК БАЛКАНСКИ

Стани, стани, юнак балкански
от сън дълбок се събуди,
срещу народа отомански
ти българите поведи!

Че сълзи кървави пролива
във робство милий наш народ;
високо той ръце простира
да го избави вишний бог!

И тъй ний много претърпяхме,
но стига толкоз да търпим,
да бъдем пак, каквито бяхме,
ил' всинца да се изтребим.

Докога, братя, да се губим?
Защо да се не съберем?
Така ли вечно ще се трудим
и в робство всинца да измрем?

Я вижте, братя, погледнете
на ближните нам племена!
От тях добър пример вземете
как си прославят имена!

Станете, братя, вий станете,
начало покажете вий;
и сабите си запашете,
и помощ ще ви се яви.

На помощ сърби, черногорци
със радост ще се затекат,
а и от север храбри руси
тозчас ще да се появят.

Догде е мъничка змията,
елате да се съберем!
С крака да й строшим главата,
свободни да се назовем!

Да стане лева наш балкански,
от него вятър да повей,
та полумесец отомански
под тъмен облак затъмней!

Да си развием знамената,
да светне нашата земя,
да си прославим имената,
да гинат турски племена!

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

Току-що се яви зората
в един прекрасен майски ден,
излязох аз из одаята
душевно много наскърбен.

Но где и към кого да тръгна?
Кой може да ме утеши?
Към кой мъдрец да се обърна
с съвет той да ми се яви?

И тъй стоях със нетърпене,
и много, много аз мълчах,
но по сърдечно си влечене
към Трапезица аз тръгнах.

Навред там тихий вятър вее,
реката Янтра там шуми:
и славейчето сладко пее
и пътниците весели.

Мен само не развеселява
тази природна веселба,
но само ми възпоменава
за прадедните времена!

И дума: "Слушай, юноше,
с внимане,

към тебе вика таен глас,
на, гледай, със възпоменане
живее всичко до тозчас.

Смисли за тази Трапезица,
за този старий, наший град,
той българска е бил столица,
и скрива прадедния прах!

Със вярната си тук дружина
Асен е някога живял,
но много оттогаз се мина,
откак със слава той гърмял.

Оттука български юнаци
далеко тичали на смърт,
високо дигали байраци,
врази кога им се явят!

ЗА СРАМ НА
ЧУЖДИТЕ ЕЗИЦИ

За срам на чуждите езици
в пространството все се вреш,
кога говориш, мелиш трици,
кога те хулят, ти се смеш.

Да поразсъдиш не умееш,
пред разумните мълчиш,
пред тях езика си държиш,
като че уж благоговееш.

И мислиш, че си исполин
между разумните двукраки,
че с име свършваш ти на аки.
Бъди, какъвто щеш господин,
човешкий род, без да забикаля,
познава винаги Михаля.

рекъснато до 1871 година,
като през тази година е изб-
ран за делегат от Сливенска
епархия на Първия българ-
ски църковно-народен събор
в Цариград при изработва-
нето на екзархийски устав.
След завръщането си от Ца-
риград, Чинтулов учителства
още около 3 години, като сам
напуска поради проблеми със
зрението.

Макар и полусляп и бо-

лен, той е един от хората,
които посрещат руските вой-
ски при идването им в Сли-
вен на 5/17 януари 1878 г.,
където изнася пламенна реч
на руски.

Неговият брат Захарий
Чинтулов е дългогодишен
български учител в македон-
ския град Ресен.

Поетическото наследство
на Чинтулов не е голямо -
доказано е авторството му на

около 20 стихотворения, сред
които "Къде си, вярна ти
любов народна?", "Стани,
стани, юнак балкански", "Вя-
тър ечи, Балкан стене". При-
живе е публикувал само три
свои стихотворения - в "Ца-
риградски вестник" през 1849
година: "Стара майка се про-
щава със сина си", "Китка
от Балкана", "Изпроводяк на
едного българина из Одеса".

Останалите са достигна-
ли до нас чрез ръкописни
преписи, често променяни и
включвани в песнопойки от
други хора без съвременни-
ците му да знаят кой е ори-
гиналният им автор. Въздей-
ствието на тези песни било
огромно за революционизи-
рането на българската мла-
деж и за общия патриотичен
и борчески подем на народа.

Чинтулов е участвал в
първия български литерату-
рен кръг, чиито други пред-
ставители са Найден Геров,
Иван Богоров, Димитър
Мутев, Елена Мутева, Ботьо
Петков.

Автор е бил и на учеб-
ници по реторика, литера-
тура, руски език, френски
език, математика и нотно пе-
ене, които никога не са об-
народвани и също широко
са се разпространявали сред
съвременниците му, но са-
мо във вид на преписи от
учители и ученици.
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Той е министърът с изключителен принос
за развитието на българските финанси

На 29 март се навършват 15 го-
дини от кончината на Белчо Белчев
- бележит български икономист и
държавен деец, един от най-дълго-
годишните финансови министър в
историята на страната ни, утвър-
ден ръководител и активен участник
на процеса на изграждане на рабо-
теща социална държава със стабил-
на икономика в периода преди 10
ноември 1989 година.

Белчо Белчев е роден на 5 ноем-
ври 1932 година в село Кръстинеци
край Трявна, Габровско. През 1957
година завършва ВИИ "Карл Маркс"
(днес УНСС), специалност "Финан-
си и кредит", след което работи като
финансов инспектор. През 1964 го-
дина става научен сътрудник в На-
учноизследователския институт по
финанси и кредит към финансовото
министерство. През 1967 година ста-
ва зам.-началник на управление "Бю-
джет" в Министерство на финансите.
През 1971 година е назначен за за-
местник-министър, за заместник-
председател на Плановия комитет при
МС, а след това - първи заместник-
министър на финансите. Министър
на финансите в кабинетите на Стан-
ко Тодоров, Гриша Филипов и Геор-
ги Атанасов в периода 1976-1988 и
1989-1990 г. През 1987-1989 г. фи-
нансовото министерство се влива ка-
то част от мегаминистерството на ико-
номиката и планирането, отсъствие-
то на утвърдения експерт и доказан
управленец Белчев като ръководител
на държавната хазна се усеща от про-
фесионалната общност. Неведнъж в
своята кариера Белчо Белчев е канен
във властта, за да работи за преодо-
ляване на икономически кризи и труд-
ности. Времето на 70-те и 80-те го-
дини на ХХ век, в които Белчев раз-
гръща най-ярко капацитета си на ръ-
ководител е време на икономическо
благополучие за целия български на-
род - всеобща заетост, материално и
финансова задоволеност, достъп до
евтини стоки и услуги, до практи-
чески безплатна храна на работното
място, почивки на море и планина
на символични цени, безплатно и
качествено образование и здравео-
пазване. В края на 70-те и началото
на 80-те години страната ни прак-
тически изплаща външния си дълг
и е призната за стабилен и предви-
дим партньор в света на междуна-
родните финанси и банки. За това
пряка лична заслуга също има Бел-
чо Белчев, когото и до днес е пом-
нен и уважаван в тази елитарна про-
фесионална общност. И до днес ико-
номистите признават Белчев за най-
добрия финансов министър в нова-
та ни история, а на неговия фон
повечето от наследниците му изглеж-
дат като истински джуджета.

За кратко е посланик в Югосла-
вия (1988 - 1989). От българска
страна е председател на Комисия за
икономическо и научно-техническо
сътрудничество със СФР Югосла-
вия - 14 години, с Алжир - 7 годи-
ни, с Египет - 4 години, със Зим-
бабве - 3 години. Избиран е за зам.-
председател на Световния митничес-
ки съюз в Брюксел.

След Ноемврийския пленум от
1989 година финансовото министер-
ство е възстановено и Белчев отно-
во е министър на финансите и е из-
бран за член на Политбюро на ЦК
на БКП. Запазва поста си в прави-
телството в първото и второто пра-

вителство на Андрей Луканов. Бел-
чо Белчев е един от хората, работи-
ли най-усилено за стабилизирането
на държавните финанси в условия-
та на криза и свободно падане в пър-
вите месеци на бурни промени през
1990 година. Белчев ръководи и пре-
говорите за членство на България
в Международния валутен фонд. Ръ-
ководи делегацията и подписва от
името на Република България съз-
даването на Европейската банка за
възстановяване и развитие в Париж
през 1990 година.

Белчо Белчев е народен предста-
вител в 3 мандата на Народно съб-
рание преди 1989 г. и мажоритарно

избран народен представител от БСП
в VII велико народно събрание. Ак-
тивно участва в разработването и
приемането на Конституцията от
1991 година. Кандидат-член на ЦК
на БКП от 1976 г., член на ЦК на
БКП от 1977 до 1990 г., избиран е в
състава на Политбюро в края на
1989 г.

Почетен гражданин на Трявна
(2002) и Преслав. Носител е на ор-
дени "Георги Димитров" - златен,
"Стара планина" - Първа степен,
на Република България и орден
"Югославската застава" с лента на
СФР Югославия.

През 1956 г. сключва брак с Ма-
рия Христова Белчева, с която през
2006 г. празнуват "златна сватба".
Има син и дъщеря, четирима внука
и два правнука.

Всички близки и колеги помнят
Белчо Белчев като прекрасен човек
и специалист на световно ниво, чо-
век с пиетет към държавността, с
философия и душевна нагласа да се
бори със социалната несправедли-
вост. За всичко това свидетелстват
спомените на десетки, изпълнени с
почит, спомени, публикувани през
2012 г. от Издателска къща ЗЕМЯ в
книгата "Белчо Белчев - Държав-
ник и гражданин на България", пос-
ветена на неговата 80-а годишни-
на. Белчо Белчев бе редовен чита-
тел и искрен приятел на левия пе-
чат, на в. ЗЕМЯ.

Белчо Белчев умира на 29 март
2008 година в София.

ЗЕМЯ може само да повтори
оценката, която вече сме давали: "В
аналите на българската държавни-
ческа история името му ще остане с
това, че е автор и изпълнител на
цели двадесет държавни бюджета -
една седма от всичките следосвобож-
денски бюджети. Със сигурност то-
ва е и европейски, а и световен ре-
корд по продължително и успешно
присъствие в управлението на дър-
жавата, чиито резултат е непрестан-
но повишаване на благосъстояние-
то на обществото, на регионите, на
обикновения трудов човек. Филосо-
фията на икономическата полити-
ка, водена тогава, на която Белчо
Белчев е бележит стратег и изпъл-
нител, е това народните пари да се
харчат прозрачно, с ясно целепола-
гане и мисъл преди всичко за соци-
алното развитие на обществото.

Легенда Белчо Белчев е и в сфе-
рата на човешките отношения. В
днешната, "модерна" и "демократич-
на" политическа реалност е прието,
че финансовият министър трябва да
бъде лош, да умее да отказва и да се
конфронтира, да бъде страшилище-
то на едно правителство. А Белчо
Белчев по спомените на всички свои
съвременници е не просто етичен
ръководител и човечна личност в
ежедневния си живот, но пренася
тези личностни качества в управле-
нието на държавата - с грижа за
обикновения българин, с мисъл за
държавата и нейното благополучие,
абсолютно нетърпим към всякакви
прояви на корупция, лицемерие и
високомерие.

В друга европейска държава лич-
ност от мащаба на Белчо Белчев би
получила високи жестове на приз-
нание, би използвана пълноценно
като специалист и икономически
стратег. Това, за съжаление, не се
случи в преходна, капиталистичес-
ка България, но споменът за Белчо
Белчев е жив сред хиляди специа-
листи в областта на държавните фи-
нанси, икономиката, от регионите,
на хиляди негови студенти, на мно-
гобройните му приятели и близки.
Този спомен е част от държавни-
ческата история на България".

Животът ме срещна с Белчо Белчев, когато вече седях на неговото
място в Министерството на финансите. Като "новобранец" начело на
едно от основните министерства, се интересувах от институционалната
му памет - от отпечатъка, който бяха оставили предишните обитатели
на моя кабинет. Освен че Белчо Белчев беше най-дългогодишният
титуляр с над 17 години на този пост, не можеше да не ми направи
впечатление, че спомените за него сякаш бяха най-малко противоре-
чиви. Да, говорим за съвсем друг период в развитието на държавата
ни, но буквално никой, който го беше познавал, 10 години след пенси-
онирането му, нямаше една лоша дума да каже за него. Каква рядкост
за времената, в които живеем!

За мен беше важно да чуя как той се е справял с безсънните нощи и
как е успявал да задържи курса на държавния кораб в нелеките и бурни
времена на прехода. Вярвам, че съм извлякъл ценни уроци и за себе
си, които съм приложил "на ползуроду". Светла му памет!
Милен ВЕЛЧЕВ, Министър на финансите за периода 2001 - 2005 г.

Òîé ðàáîòåøå çà Áúëãàðèÿ

ЗЕМЯ публикува нови спомени за Белчо Белчев от колеги,
съратници и наследници на попрището на българските финанси:

Äîáðîòà è äîñòîéíñòâî
Никога няма да забравя топлия поглед и другарската усмивка на този изклю-

чителен Човек. Дълги години министър на финансите и народен представител, член
на ЦК на БКП и финансист от световно ниво, Белчо Белчев беше равен с обикно-
вените хора. Излъчваше доброта. Предразполагаше за откровен разговор. Решава-
ше тежки финансови въпроси не по лично хрумване или по препоръка, а според
закона и интересите на държавата. Баща ми Григор Шопов споменаваше името му
с голямо уважение. Независимо от превратностите на съдбата, срещите ми с този
прекрасен човек винаги оставяха в мен уважение за неговата отзивчивост и
достойнство.

Дълбок поклон пред  светлата памет на другаря Белчо Белчев!

Любомир ШОПОВ (1942 - 2020), дипломат
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Продължение от
бр. 39/ 27.02.2023 г.

Най-напред искам да напра-
вя поклон, дълбок поклон пред
светлата памет на генерал Сла-
вов. Той не дочака своите сто
години, но остави с живота и де-
лата си светла диря и път, по
който да вървим. Той даде на
всички частица от своето голя-
мо и щедро сърце и много спо-
мени, които ще пазим до края
на дните си. Благодарим ти, ге-
нерале, че беше част от живота
ни. Помним заветите ти и се мо-
лим да бъдем достойни за теб!

Искам да споделя, че откак-
то полковник Киров ми съобщи
за поканата на инициативния ко-
митет да напиша и аз спомените
си за гетерал Славов, живея в
някаква приказна омая. Сякаш
гледам някакъв чуден филм или
сънувам бленуван сън. И се стра-
хувам, не искам да свършва. Аз
отново пътувам, пътувам със спо-
мените си по границата, обика-
лям десетките застави, бродя по
пътеките на Родопите, Пирин и
Странджа... - от Малко Търново
до Петрич, от Смолян до Видин и
Бургас... Обикалям заставите, къ-
дето толкова пъти съм пяла и
рецитирала, и срещала чудесни
смислени хора.

Заставите! "Ружа", "Тинтява",
"Шумнатица", "Меден бук", "Кес-
тен", "Гугутка", "Залп"... Помня още
имена - та нали всяка година ги
посещавах, повече от 20 години.
Не може да се отрече - солиден
е и моят "стаж" по границата.

Сетих се за едно от най-въл-
нуващите ми преживявания на
границата, за което искам да ви
разкажа.

Веднъж по стечение на обс-
тоятелствата изпълнителите ос-
танахме да нощуваме в една зас-
тава. Настаниха ни в крилото, къ-
дето живееше командирът със
съпругата и двете си дечица -
едното бебе на няколко месеца,
другото момченце на около 5-6
годинки. Те буквално ни отстъпи-
ха леглата си и това беше и тро-
гателно, и смущаващо. На сут-
ринта изсвири тръбата за утрин-
на проверка. Събудих се и се
залепих за прозореца - бяхме
на втория етаж. Видях плаца ог-
рян от утринното слънце, пилона
с българския трикольор, който
гордо се вееше, и войниците -
строени в редица...

И какво беше моето учудва-
не, когато видях в края на реди-
цата един малък войник, изпъ-
нал гръб, вдигнал глава с поглед
вдясно за "равнис". Куртката му
не беше по мярка, войнишкото
кепе - също (вероятно беше на
някой от батковците), то току па-
даше над очите му - изглежда-
ше нелепо и дори малко смеш-
но, но аз изпитах респект към
това момче (сина на командира),
което искаше да прилича и под-
ражаваше на граничарите и ба-
ща си. Зазвуча химнът на На-
родна република България - за-
пяха войниците, с тях запя и мом-
чето. Настръхнах, изправих се,
както правим винаги щом чуем
химна, и се радвах, че присъст-
вам на такова мероприятие. Бързо
разбрах и причината за тази тър-
жественост - беше дошла про-
верка от Управлението на Гра-

"Най-верните и смелите на границата пращат" -
с тези думи започваше и завършваше всяко свое
слово генерал Славов. Затова ги избрах за лого
на моето есе за славния български генерал

нични войски, ръководена лично
от началника на политотдела ге-
нерал Славов. Той поздрави вой-
ниците и техния командир и спе-
циално се спря пред момчето:
"Как е, върви ли службата?" -
попита генералът. И съвсем по
устав малкият войник отчетливо
и високо отговори: "Тъй вярно!
Служа на Народна република Бъл-
гария!" Славов доволно се ус-
михна, погали момчето по глава-
та и поведоха разговор - на колко
години е, ученик ли е и така на-
татък...

По-късно разбрах, че гене-
рал Славов е разпоредил да се
ушияг с негови лични средства
граничарска униформа и шапка
на момчето. "За пушка ще тряб-
ва да почакаш да пораснеш -
засега карай с детската" - ка-
зал генералът. И наредил да се
осигурява превоз до близкото се-
ло, където е училището, защото
често се налагало малкият уче-
ник да върви пеш.

И си мисля могат ли днешни-
те деца да бъдат като малкия
граничар от енската застава? Си-
гурно и биха могли, стига да има
кой да ги възпитава, както него.
Защото границата, освен че е
страж на Родината, възпитава
патриотизъм и мъжество. Това
момче вероятно е вече зрял, го-
лям мъж, защото случката, коя-
то ви разказах, се случи отдав-

и с голяма болка, защото всич-
ко това, което описвам вече го
няма - то бе варварски унищо-
жено под предлог за "отпаднала
необходимост". И се питам кое е
наложило от 1998 г. до 2005 г.
да се ликвидират сградите на
бившите гранични застави и то-
гавашната ограда? Защо отре-
коха всичко, постигнато от Гра-
нични войски? Защо? Защо? За-
що?... Спомням си едно преда-
ване по една от националните
телевизии - филм-репортаж от
една застава с един бивш ко-
мандир. Той излезе от полураз-
рушената застава без врати и
прозорци, почти без керемиди на
покрива, и като търсеше къде
да стъпи по разпуканото и раз-
рушено стълбище заплака. Съл-
зите на командира ме поразиха.

нието - заместник-началник на
политотдела. Дошъл в енската
застава за проверка. При съз-
дадена ситуация системата за
тревога се задействала осем пъти
в тази дъждовна, тежка, тревожна
нощ и той осем пъти тръгвал с
войниците, за да се реагира на
обстановките... Това ли са "раз-
хайтените и пияни ЗКПЧ-та", по-
казани във филма "Граница"? Не,
това не е филм, а позор за бъл-
гарската кинематография. Не
знам къде е видял този "режи-
сьор в кавички" такива сцени.
Още по-жалко е, че той е син на
граничен офицер и може би ба-
ща му се обръща в гроба от срам
какво е сътворил неговият син...

В отговор на хулниците аз пак
ще кажа:

Поклон! Дълбок поклон пред
всички български доблестни слу-
жители на Гранични войски! Пок-
лон пред всички - редовите бой-
ци, отбили на границата военна-
та си служба, старшините, офи-
церите и генералите!

Вие сте героите на България!
Вие сте гордостта на България!
Поклон! Дълбок поклон пред всич-
ки вас!

Аз се гордея, че живях меж-
ду вас. Благодаря ви, че ме нау-
чихте как се обича Родината и
ме направихте добър човек, доб-
ра българка.

Благодаря!
Извинете ме, че толкова мно-

го се отклоних от основната те-
ма - спомените ми за генерал
Славов по случай 100 години от
рождението му. Но всъщност всич-
ко, което описвах досега, по ня-
какъв начин касае и генерала,
защото за годините, през които
е служил в Гранични войски, ог-
лавявайки политотдела, той ис-
тински обикна границата, грани-
чарите, граничните застави, хо-
рата от пограничните райони и
им служи вярно от първия до пос-
ледния ден на службата си. И,
както казваше той, това беше
най-романтичната, най-патрио-
тичната и най-близката до сър-
цето му част от неговата военна
кариера.

Защото, както се знае, гене-
рал Славов не е започнал воен-
ната си служба на границата. За
разлика от други офицери от Гра-
нични войски, той не е минал
йерархията да служи първо на
застава, после в граничен от-
ряд, за да стигне в Управление
"Гранични войски". Зная това, за-
щото - така да се каже, го пос-
рещнах при встъпването му на
поста началник на политотдела.
След генерал Колев, който осво-
боди поста, дотогавашният пол-
ковник Славов беше произведен
в чин генерал и зае тази длъж-

ност. Зная това от първо лице,
защото участвах в концерта за
посрещането на новия генерал.
Това беше някъде около 1970 г.
- може да не съм съвсем точна.
Но това няма значение. Послед-
ваха много срещи по мероприя-
тията на Културния поход на гра-
ницата. Генерал Славов беше це-
нител на изкуството - специално
на музиката, и толерираше без-
резервно похода. Самият той
прекрасно пееше (а и свиреше
на кавал). Сигурно още отекват
в дъбравите трелите на силния
му, природнопоставен глас. Като
запееше "Девойко, мари хубава"
цяла Родопа планина се заслуш-
ваше във вдъхновеното изпъл-
нение на генерала. Стройните ели
и борове запяваха в хор с него -
трябваше да чуете това!

Една от любимите песни на
генерал Славов беше химнът на
Странджа "Ясен месец веч изг-
рява". Генералът се вдъхновява-
ше, сякаш той предвождаше та-
зи "чета от юнаци, плашило за
читаци". А всъщност той пееше
за своята героична чета, за сво-
ите юнаци - граничари, команди-
ри, помагачи...

Работата с местното населе-
ние беше силата на Славов. Той
обичаше хората от границата, по-
магаше им и те му отвръщаха
със същото. Въобще в ония от-
минали, но славни времена, ра-
ботата с местните жители беше
на висота. Имаше добра система
от доброволни отряди. Сега това
може да се струва на някои хо-
ра демоде и смешно, но има ста-
тистика - 15-20, че и повече на
сто от нарушителите на граница-
та са били залавяни от местните
или по техен сигнал - те са веч-
ният верен страж на Родината. И
досега е така - в едно прекрас-
но предаване по Българската на-
ционална телевизия "България от-
край докрай" журналистът Йор-
дан Димитров показа и разгова-
ря с една жена, една дребна,
слаба жена, останала сама в къ-
щата си, която е до самата гра-
ница. Тя разказа как въоръжена
с пушка е задържала наруши-
тел, докато дойдат служители на
Гранична полиция. Малка, скром-
на жена. А толкова голяма и смела
българка! Слава и поклон на та-
кива истински българи! Те истин-
ски обичат България и й служат
предано! Уважението между гра-
ничните и местните е взаимно.
Обичам да разказвам за гранич-
ното село, където всички моми-
чета носеха името Гинка - името
на учителката им, съпруга на ко-
мандира на близката гранична
застава. Всеки ден учителката
слизала в селото, за да учи де-
цата и вечер се прибирала, ако
атмосферните условия позволя-
ват. Понякога не можела да се
прибере в заставата, но нито
един ден не пропускала учебни-
те занятия. В знак на благодар-
ност хората кръщавали момичен-
цата си с името на любимата,
всеотдайна учителка - затова
всички момиченца с гордост но-
сели това име.

На това място се сещам да
ви разкажа един аналогичен слу-
чай. И той е свързан с генерал
Славов. В една година (не помня
точно коя) пристигнахме голяма
група артисти в Триград - най-
високото село край браздата, съв-
сем на границата на България. Из-
несохме своя концерт на заста-
вата и изведнъж се получи "на-
реждане" вечерта да направим
концерт в читалището за местно-
то население. Чудесна българска
традиция е във всяко селище и в
малки дори селца да има читали-

На празниците на Гранични войски генералът винаги е поздравявал
с песни присъстващите

Генерал Славов (на първия ред в средата) беше вдъхновител
на съществуващия по времето на Гранични войски

Културен поход на границата

на. Но съм убедена, че където и
да е, каквато и професия да е
избрал е един достоен българин.
А може и да е продължил про-
фесията на баща си? Кой знае,
но аз му се покланям от сърце и
му благодаря за този чудесен
спомен в ранната утрин на енс-
ката застава.

Ако знаете колко писма ми
връчваха да пущам, за да стиг-
нели по-бързо до близките и лю-
бимите. Като казах любимите, от-
ново се сетих за онази трога-
телна история с Огнян - Оги от
"Залп". Разочарован, че не му пи-
ше и не връща отговор на пис-
мата му, Огнян ми подари изра-
ботения от него сувенир, пред-
назначен за любимото му моми-
че. Още го пазя - върху гъба
праханка, която прилича на гра-
ничен камък, има неговата сним-
ка в сняг и сърце, прободено от
стрела.

Много пъти разказвам този
случай и съм искрена като спо-
делям, че този сувенир е един
от най-скъпите ми подаръци в
живота...

Да! Признавам, че много мяс-
то отделям да разказвам за зас-
тавите. Но тези редове ги пиша

Той нищо не каза, само попита:
"Защо?!" Заплаках и аз. И рухна
моят прекрасен спомен за Кул-
турния поход на границата... И
сега се натъжавам като ви раз-
казвам какво е било, като гле-
дам снимките, които имам от дъл-
гогодишните си пътувания по гра-
ницата.

Още по-тежко преживях поя-
вата на филма "Граница". И сега
се задавям от гняв заради по-
дигравката с подвига на многоб-
ройните всеотдайни поколения
граничари и техните командири,
опазвали неприкосновеността на
държавната ни граница и с риск
за живота си се противопоста-
вяли на вражеските набези на
чужди и свои. За тях границата
на Родината беше свещена и те
служеха сърцато и безрезервно,
за да не допускат да бъде нару-
шавана.

Новоизлюпените демократи,
отричайки всичко и всички, смя-
таха, че от тях започва всичко,
че Управление "Гранични войс-
ки" не е постигнало нищо. Но те
не успяха да очернят граничари-
те и техните командири. Защото
и досега се разказва за полков-
ник Георги Линдарев от Управле- На стр. 9
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ще. "Нареждането" дошло от ге-
нерал Славов, който пристигнал
на проверка в района. Концертът
беше прекрасен - залата беше
изпълнена до краен предел, дори
отвън и по околните дървета има-
ше хора, желаещи да чуят прог-
рамата. А тя беше чудесна. Спом-
ням си невероятния успех на ху-
мористите от Естрадата на Арми-
ята Юлия Славова и Иван Васи-
лев-Опето, които бяха извикани
многократно на "бис", хората се
смяха със скечовете им от сърце
и искаха още и още... Впрочем
всички участници бяхме бисира-
ни и затова концертът продължи
до среднощ. Пяхме и заедно нак-
рая навън се изви кръшно бъл-
гарско хоро - макар цял ден да
бяха работили, хората не чувст-
ваха умора сякаш и играха до на-
сита...

А междувременно разбрахме,
че млада бременна жена от се-
лото е получила много силни бол-
ки. Обадиха се до болницата в
най-близкия град, но се оказа,
че единствената линейка е на
адрес и може да пристигне в
Триград след часове. Тогава ге-
нерал Славов разпореди на своя
шофьор веднага да тръгне за бол-
ницата. След час се върнаха със
съпруга на жената, който радос-
тен и усмихнат съобщи, че жена
му е родила момченце и решили
да го кръстят Радко на името на
генерал Ради Славов, за да му
се отблагодарят за помощта. Та
така, освен многото Гинки има и
един Радко от Триград - дано е
жив и здрав, и успешен, където
и да е сега...

И още един трогателен слу-
чай от най-високото село зная.
Искам и него да ви разкажа.

Един жител на Триград полу-
чава криза - няма доктор и не
се знае апендисит ли е, жлъчка
ли е... Тревожно по спешност звъ-
нят в заставата, а оттам веднага
се обаждат в София в Управле-
нието на Гранични войски. Тре-
вожната вест стига до генерал
Славов и той задейства целия
си авторитет и връзки и успява
да уреди военния хеликоптер на
Военна болница да излети до Триг-
рад - и така е спасен един чо-
вешки живот. И понеже само Во-
енна болница има на покрива си
плац за излитане и кацане на
хеликоптери, спешността на слу-
чая оставя този пациент, макар
и невоенен (цивилен) на лече-
ние в болницата на военните...
Когато след време попитах гене-
рала истина ли е това, той каза:
"Този човек заслужаваше грижите
на военните специалисти повече
от мнозина чантаджии от жълти-
те павета".

Такъв беше генерал Славов -
добър с добрите и безкомпроми-
сен с нагаждачите и псевдоде-
мократите.

Затова хората го обичаха - и
местните по границата, които той
свойски наричаше "моите хора",
"моите очи и уши", и момчетата
граничари, с които разговаряше
като със свои синове. Затова и
те го обичаха и искаха да се
снимат с него и се гордееха, ко-
гато Славов е присъствал на тях-
ната клетва. Всички помнеха и
се гордееха със завета, изказ-
ван при всяка среща с тях -
"Най-верните и смелите на гра-
ницата пращат..."

Обичаха го и офицерите, въп-
реки че често ги изправяше "на
килимчето" и изказваше поня-
кога и критики, и недоволство.
Това не пречеше да се срещнат
на по чаша и да изпеят някоя
любима песен. Умееше да при-
общава хората генерал Славов,
затова и години след като са
престанали да бъдат негови под-
чинени, те запазваха уважение
и обичаха да се срещат с него.
Така се получи и на неговото пог-
ребение. Макар отдавна да не

беше началник на политотдела
на Гранични войски на поклоне-
нието в Боянските гробища има-
ше толкова много граничари - и
пенсионираните, и тези, които в
момента ръководеха граничните
служби. Имаше венци и цветя не
само от официалните лица, но и
от приятели бивши граничари, до-
ри и от Министерството. Произ-
несени бяха много слова - с по-
чит и благодарност за достойно
изпълнения дълг към Армията, Гра-
нични войски и Родината. Дори
имаше почетен караул от гвар-
дейци в униформи.

Достойно беше изпратен ге-
нерал Славов в последния му път.
Тогава в Боянските гробища още
нямаше храм, а само един дър-
вен навес, но трябваше да ви-
дите шпалира от граничари, во-
енни, съселяни от родното село
на генерала Стоил войвода и при-
ятели, за да разберете, че не
само границата, Армията, прия-
телите, съселяните - а България
се прощаваше със своя достоен
син генерал Ради Славов. А той
спокоен и почти усмихнат се про-
щаваше с всички и сякаш им
казваше: обичам ви, пазете и
обичайте България!

За да се сбогувам и в лично
качество, и от името на прияте-
лите и артистите, аз прочетох
през сълзи стихотворението
"Вместо сбогом", което вечерта
преди погребението спонтанно се
появи в съзнанието ми. То отра-
зява оня тъжен момент в детай-
ли, както си беше в деня, когато
генерал Славов ни напусна, бих
казала внезапно. Въпреки че бе-
ше постъпил във Военна болни-
ца, той вървеше към подобрение
и се очакваше да бъде изписан.
Аз го посетих там дни преди да
си отиде от този свят - дори,
когато отидох, бях смаяна да чуя
отдалеч гласа на генерала, кой-
то пееше и целият персонал от
етажа се беше събрал да го слу-
ша. Аплодираха го - това сякаш
беше прощалният концерт на гла-
совития Славов, който толкова
обичаше да пее.

Генерал Славов обичаше да
кани гости и тук трябва да се
отбележи каква прекрасна и гос-
топриемна беше и съпругата му
Елена. У тях почти всеки ден има-
ше гости. В интерес на истината
Елена беше перфектната дома-
киня - чистофайница, великолеп-
на кулинарка и душа на компа-
нията. Тя често пееше в дует с
генерала. Коронната им песен бе-
ше "Люлей ме във люлка от бе-
ли салкъми" и наистина звучаха
прекрасно.

Генералът обичаше да казва:
"Аз съм богат с децата си (той
има двама сина, единият от кои-
то беше граничар в отряда на
Драгоман, а другият беше в сис-
темата на МВР), с внуците и при-
ятелите си!"

А и внуците от синовете му
станаха добри и почтени хора.
Ради, който носи името на гене-
рала, бил голям бизнесмен, а
внучката е прекрасен лекар. Те
биха били гордост за генерал

Славов, че остави след себе си
почтена следа...

Не напразно генерал Славов
наричаше своите приятели най-
голямото си богатство. Прияте-
лите му бяха все добри хора. Ис-
крено приятелство и добросъсед-
ство го свързваше със семейст-
вото на полковник Дечо Дечев и
съпругата му учителката Жива
Дечева. Имаше приятели журна-
листи, певци, музиканти - горда
съм, че бях приятел на семейст-
во Славови. Нямаше тържество
(а те бяха почти всеки ден!), на
което да не съм била поканена.
Благодарна съм на Елена, че ме
прие приятелски като член на
семейството и често лично тя ми
се обаждаше да отида у тях или
на вилата, за да попеем с гене-
рала. Много песни изпях с гене-
рал Славов, много чаши вино из-
пих с него. Той ме наричаше "за-
певчик". Такава длъжност има във
войската - "запевчик" е войни-
кът, който запява песента, с ко-
ято бойците тръгват в марш. Та
аз му бях запевчикът на генерал
Славов и понеже зная много пес-
ни, тези, които той си харесаше
ме караше да ги изпея един-два
пъти. Той пък бързо учеше - бе-
ше много музикален и постоянно
имаше нов репертоар. Защото
той пееше и на тържествата, и
на банкетите, организирани от Уп-
равлението за служителите и ви-
наги имаше голям успех. Една лю-
бима песен на банкетите беше
тази за Драгиева чешма - с нея
Славов вдигаше наздравица, както
и "Девойко, мари хубава, сипни
ми вино да пия..."

Много спомени напират, за да
ги разкажа. Например, спомням
си как генерал Славов ме изп-
рати в Момчилградския отряд
през декември по изключение -
иначе турнетата свършваха до-
като е хубаво времето. Но тога-
ва поради някакви специални об-
стоятелства, за да повдигне ду-
ха на граничарите, генерал Сла-
вов решава и лично издава за-
повед за командироване на мен,
каза ми по телефона: "Грабвай
куфара и тръгвай да направиш
своя рецитал-композиция от пес-
ни и стихове. Трябва да ободрим
и окуражим момчетата..." Имам в
архива си тази заповед. Връчиха
ми военен билет за пътуване -
един вид и билет, и пропуск.
Пристигнах в Момчилград и тръг-
нах по заставите - трябваше за
няколко дни да ги обиколя всич-
ките. Речено - сторено, но зара-
ди лошото време трудно се прид-
вижвахме с джипката и преби-
ваването ми се проточи с един-
два дни... И стана 31 декември.
Трябваше да избирам или да пъ-
тувам на връх Нова година с път-
ническия влак и да бъда само-
тен пътник в студения влак, или
да остана.

Имах стая в хотела, имах до-
ри допълнителни одеала за за-
вивки. Реших - оставам. Меж-
дувременно моят водач на място
разбрал, че във Военния клуб на
Момчилград има новогодишен бал
за  офицерите и техните семей-

ства от различни родове войски,
защото в града имало доста во-
енни, и помолил да бъда покане-
на и аз. И така вместо в студе-
ния влак, аз се оказах на бал -
танци, викторини, шампанско, из-
ненади. Аз също "изненадах" до-
макините с моето участие и те
бяха много, много доволни - да-
же изпратиха благодарствено пис-
мо до Управлението в София за
мен и моето участие... Такива ми
ти работи! И Нова година съм
посрещала на границата...

Много съм благодарна, че
чрез моето участие в Културния
поход на границата станах част
от плеадата артисти, певци и му-
зиканти, записали със златни
букви имената си в историята
на Гранични войски и културна-
та дейност в Армията. Вярно, че
по предложение на политотдела
на Гранични войски и лично на
генерал Славов получих за вто-
ри път Златната значка за дей-
ност във Въоръжените сили. Аз
вече я бях получила веднъж от
военния министър, защото съм
обиколила всички армейски
структури в страната многократ-
но. Както обичах да казвам: "Аз
съм войнишко момиче!" Но по-
важното за мен бе, че се сре-
щах с чудесни стойностни хора
и наредих името си до имената
на такива колоси в българското
изкуство като легендарния Кон-
стантин Кисимов, сладкогласната
Ирина Чмихова, забележителния
рецитатор Иван Тонев, неподра-
жаемия рецитатор на стиховете
на поета Пеньо Пенев от сти-
хосбирката му "Дни на провер-
ка" Иван Чипев, очарователния
артист Пенчо Пенев - съпруг на
Гинка Станчева и най-красивия
глас на българската естрада
Маргрет Николова, с която един-
ствено съм имала възможност и
шанс да работя и пътувам (дру-
гите са били много преди мен и
нямам честта да ги познавам
лично).

Интересно ще е да ви запоз-
ная с един случай, който самата
Маргрет ми е разказала. Било е
край граничната застава "Тинтя-
ва" в Родопите. Групата от зна-
менити изпълнители, които вече
ви изредих, тъкмо е свършила
своя концерт на заставата и сти-
га до Хайдушка поляна. Чудесно
място за почивка в жаркия ден.

Изведнъж се появява войник
на кон. Оказва се пощальонът
на заставата - уморен, зачервен
и с още по-морен от препускане
кон бързал, за да чуе и той кон-
церта. Като вижда разочарова-
нието на войника, Константин Ки-
симов в качеството си на стар-
ши на групата решава - ще из-
пълнят концерта целия, без ни-
какви съкращения, макар и са-
мо за един зрител!

След уникалното представле-
ниае, трогнат войникът се пок-
ланя на артистите от коня и ви-
соко и отчетливо сърдечно им
благодари, пришпорва четирино-
гия си приятел и се понася към
заставата... А тропотът на конче-
то замества ръкоплясканията и

овациите и артистите остават до-
волни, че са създали радост за
едно граничарско сърце. Смъл-
чани, те не крият гордостта си,
че там на горската поляна са
изпълнили своя човешки дълг. "Не
бях играл за един зрител! - ка-
зал Кисимов. - И никога няма да
забравя това!"

Генерал Славов беше голям
човек и голям българин. Той -
легендарният началник на поли-
тотдела на Гранични войски, бе-
ше най-достойния мъж, който
познавам. Покланям се и му бла-
годаря за светлите спомени и уро-
ците по патриотизъм. Жалко -
той не дочака стогодишнината си,
но може би така и пожела - да
го запомним здрав, мъж в сила-
та си, а не столетник - с бас-
тунче, очила и слухов апарат.

Ние, генерале, пазим споме-
на за теб!

Стана тъжно! А искам да за-
върша по-бодро. Спомням си, че
в един от многобройните ни раз-
говори (защото освен "запевчик",
аз бях и "душеприказчик") гене-
рал Славов ми разказа един тро-
гателен случай. Бил е поканен на
някаква среща да разкаже спо-
мени. Когато мероприятието свър-
шило, към него приближил мъж
на средна възраст и поздравил
по военному: "Здраве желаем, гос-
подин генерал!" Славов го попи-
тал: "Познаваме ли се, господи-
не?" Отговорът бил: "Аз бях гра-
ничар. В нашата застава идвахте
няколко пъти и всеки път ни каз-
вахте "Най-верните и смелите на
границата пращат!" И всички се
чувствахме значими и се стара-
ехме да служим така, че да сме
достойни за нашия генерал..."

Думите "нашия генерал" най-
много бяха трогнали Славов. И
той каза: "Значи съм изпълнил
дълга си!"

Изпълнихте дълга си, госпо-
дин генерал! Затова ще завърша
с това, с което започнах моето
есе:

Поклон! Дълбок поклон пред
светлата ти памет, генерале! Ти
не дочака своите сто години, но
с живота и делата си остави
светла диря и път, по който да
вървим. Ти даде на всички час-
тица от своето голямо и щедро
сърце и остави много светли спо-
мени, които ще пазим до края
на дните си. Благодарим ти, ге-
нерале, че беше част от живота
ни. Помним твоите завети и се
молим да бъдем достойни за теб!

Поклон и пред всички бъл-
гарски доблестни граничари - те,
от редовия до генерала, са геро-
ите на България. И ти си един от
тях - ти си нашият герой, "наши-
ят генерал".

Обичаме те!
Помним те!
И никога няма да те забра-

вим!
С уважение и признателност
Мими Таларкова

Рубриката "Бойна слава"
подготви

полковник от запаса
Киро КИРОВ

Семейство Славови кумуват на сватбите на военния журналист Бойко Беленски и на граничаря Йордан Кисьов (снимката е от 21 април 1991 г.).
Вляво - Русенският митрополит и днешен патриарх дядо Неофит. Неофит и Славов бяха големи приятели и пееха заедно
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1.

Христо Ботев е необик-
новеният образ на епоха,
която със своята самоот-
верженост и дух, бунтуващ
се против всякакви казион-
ни, конформистки и огра-
ничителни правила, се
противопоставя на гнусна-
та философия на "прекло-
нената главичка, която
остра сабя не сече", на
подмазваческото отърчава-
не в конака, на ибрикчийс-
кото сладострастно блюдо-
лизничене пред силните на
деня. Поетът войвода е в
същото време и най-
възвишената идеалистична
контратеза на натруфените,
надути и изкуствени цветя
на моралистичните комп-
ромиси на всеки истори-
чески отрязък, който
разчита на ерзаца, а не на
оригинала.

Никога не пресеква
вълнението пред величието
на подвига и делото на
този невероятен човек - не
само гениален българин,
но и личност на Европа и
на света. Затова е много
важно в навечерието на
всяка негова годишнина да
си припомняме какво
всъщност легитимира
Христо Ботев, какво е
направил той за нас като
морален пример и върхов-
на саможертва. Колкото
повече вникваме в маща-
бите на изключителната му
личност, толкова повече
разбираме философския
смисъл на неговото дело.
Той ни помага да се взрем
безжалостно самокритично
в собствените си души, да
изследваме криволиците на
индивидуалния си характер
(както многократно съветва
поборниците и комитетски-
те дейци в своите писма
Апостолът Васил Левски) и
противоречивите зигзаги
на националния мантали-
тет и съдба.

2.

Защо 150 години след
Освобождението ние,
днешните българи, все още
не можем да изтръгнем
докрай робското, което
сковава нашите души, след
като имаме невероятната
саможертва на поборниците
за национално освобожде-
ние? Те са всъщност наши-
те истински отечествени
апостоли. Сравнението е
пряко. Васил Левски е
черен монах. Той сваля
расото, за да изпълни друго
важно послушание, дадено
му от историята и народа.
Освен религиозните си
задължения приема и

Õðèñòî Áîòåâ - âåëèêàòà
íàöèîíàëíà äóøà
През цялата година България отбелязва 175 години от рождението на поета

върховния обет да служи до
смърт на Отечеството. И
неговият Храм става
Свободата на Отечеството.
Подобно нещо правят в
различна степен, но еднак-
во безкористно Георги
Раковски и Любен Караве-
лов, Христо Ботев и Тодор
Каблешков, Захарий Стоя-
нов и Стефан Стамболов.
И цялата им дейност е
посветена не само на
националното освобождение
на България, пред чийто
олтар те се принасят в
жертва, но и на социалното
освобождение. Всеки един
от тях има десетки текстове,
статии, изказвания, в които
националното и социалното
освобождение са взаимно
обусловени. В същото
време те, както и Ботев, в
най-висока степен след
Левски, съчетават и друго
важно качество на посвете-
ния, на адепта. Те осъзна-
ват и въплъщават свещено-
то триединство - великата
национална душа, великата
социална душа и великата
всечовешка душа. Поборни-
ците са убедени , че не
можеш да бъдеш гражданин
на своето Отечество, ако не
си гражданин на цялото
човечество. Но те знаят, че
страшното е обратното -
можеш да бъдеш само
празен космополит, ако не
обичаш своето Отечество.

И Христо Ботев е един
от първите примери на
жертвоготовност и на
изключителна морална
всеотдаденост на каузата.
Затова иначе представящи-
те се за глобалисти пиш-
ман политици, а всъщност
обикновени, с малки
изключения, националпре-
датели, михлюзи и ибрик-
чии, са жалки в опита си
да накърнят, да откършат
клонче от венеца на Ботев,
на Левски, на Раковски, на
героичните и отдадени на
саможертвата поборници.
Много им се иска на някои
съвременни псевдополити-
ци да нямаме своите
икони. Те посягат на
Левски, набивайки упорито
в съзнанието на цялото
българско общество, че той
нарочно е убил ратайчето,
а не случайно; как се е
върнал и го е наръгал с
ножа, а после позорно е
избягал. Те, разбира се,
твърдят и досега, че Ботев
е конекрадец, разбивач на
каси, обирач на благород-
ни чорбаджии. Да не
говорим за Раковски, който
според тях безпричинно е
героизиран и романтизи-
ран от Иван Вазов, и
прочее, и прочее.

Методично и със зло-
дейска страст се изваждат
от учебните програми
знакови творби на Добри
Чинтулов, Иван Вазов,
Пенчо Славейков, Пейо
Яворов, Захарий Стоянов,
Гео Милев, Христо Смир-
ненски, Никола Фурнаджи-
ев, Асен Разцветников,
Никола Вапцаров, Дими-
тър Талев и други големи
български писатели. Тен-
денцията е да се замъгли
всичко, което говори за
национална идентичност,
за драматичната и трагич-
на отечествена история, за
поборниците и национал-
революционерите, дали
живота си за освобождени-
ето на Отечеството. Посто-
янно се внушава в общест-
веното пространство, че за
да се приобщим към така
наречените евро-атланти-
чески ценности, трябва да
се откажем от личности и
факти от родната история
и от отделни творби на
изкуството, които предиз-
виквали напрежения със
съседни нам държави…

3.

И ето, тук стигаме до
главния въпрос. Какъв е
смисълът тогава от само-
жертвата на поборниците,
които са загинали за
освобождението на Отечес-
твото - социално, нацио-
нално и духовно? Можем
ли да пренебрегнем техни-
те величави жертви с лека
ръка? Защо не се поучава-
ме от техния величав
пример и саможертвопри-
ношение? Нямаме отгово-
ри на тези и други жестоки
въпроси. Дано бъдещото
време ги даде.

Днес изключително
важно е да се продължава
духовният пример, съдбо-
носно важно е да се връ-
щаме отново и отново към
заветите на Раковски,
Левски и Ботев, които
създават и съхраняват
хармонията на великата
космополитна, социална и
национална Душа. Всяко
усилие да се служи на
българското Слово е
всъщност усилие да се
служи в Храма на българс-
кия Дух, на българската
Църква, на българското
Образование, на българс-
кия Град. Това е съзидате-
лен опит за духовно строи-
телство, за интелектуален
подем, за просветление.

Разсъждавайки за
подвига на Христо Ботев,
народният поет Иван
Вазов няколко години след
Освобождението посочва с
провидческа сила отврати-

телните социални метамор-
фози в българското общест-
во:

"С преставането на
робския живот престават и
смелите борби против него,
сиреч пресушават се изво-
рите на юнашките вдъхно-
вения. Политиката измеща
патриотизма, и фразата?-
кипежа на сърцата. Рицар-
ското увлечение от благо-
родни идеали се заменява
със студеното пресметване
на своекористните домогва-
ния. Настава периодът на
дребните боричкания на
страстите, на партийните
вихрушки, на газетарските
героизми, с една реч, на
пошлата проза на парла-
ментарний живот. Не
изключваме и тука благо-
родни и патриотически
устреми (пориви), възви-
шени цели, доблестни дела.
Но уви, колко е мъчно да
проникнеш в чистотата на
побужденията, да отделиш
интересът на личността от
интересът на добрата
кауза, които винаги така
неразкъсваемо свързани
вървят! А ние всякога сме
повече наклонени да
вярваме на оногова, който
принася мълком жертви
без надежди и без възмож-
ност да добие облага; ние
повече благоговеем пред
абнегацията, отколкото
пред житейската ловкост и
успехи; за нас дякон
Левски стои неизмеримо
по-високо на бесилницата
си, отколкото ако щастието

му го беше възвисило до
екзархийския трон; вели-
чествен е Христо Ботев,
когато

... там на Балкана,
потънал в кърви, лежи

и пъшка;
но представете си как

пазарски обикновен и
малък щеше да ни се
покаже, ако подир Думата
си, подир Прощаване,
подир Молитвата го
видехме в едно министерс-
ко кресло, че подписва
назначението или отчисле-
нието на някое чиновниче
вместо декларация към
капитана на параходът
"Радецки"!"

Изминали са едва
седем-осем години от
освобождението на Отечес-
твото от тежкия агарянски
гнет, а тогавашното
българско общество е
забравило вече подвига,
героизма и саможертвата
на комитетските дейци, на
поборниците. Върналите
се от заточение в Диарбе-
кир Ботеви четници, а и
някои от верните съратни-
ци на Апостола ходят в
дрипи и мизерстват, но не
протягат ръка за просия,
защото са достойни и с
благородни сърца. Тази
страшна картина възпла-
менява вдъхновението на
народния поет Иван Вазов
и тогава той създава
знаменитата си "Епопея
на забравените".
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Но нима благородният
гняв и патос на Дядо
Вазов не са удивително
актуални и днес? Отново
политиката подменя патри-
отизма, а "фразата?-
кипежа на сърцата".

4.

Някои от съвременните
ни пишман политици или
политически мазмантии,
както образно ги портрети-
ра Захарий Стоянов, биха
дали мило и драго, ако
можеше да се пренапише
историята на България.
Колко ли биха били щаст-
ливи те, ако в духовните
послания на Ботев пример-
но нямаше толкова мощна
социална енергия. Христо
Ботев и поборниците за
национално и социално
освобождение са духовният
хемоглобин на нацията. А
във вените на днешните
наследници на дядо Въльо
и хаджи Иванчо Пенчович
очевидно не тече кръв, а
лимфатична течност.
Затова те си позволяват да
говорят за смяна на кири-
лицата, призовават към
"нов цивилизационен
избор" и лъжат българския
народ с плоски, но купешки
слова, че културната ни
идентичност трябвало да се
разтвори в абстрактните
общоевропейски критерии
и ценности.

Но Христо Ботев и
затова притеснява и
дразни силните на деня,
защото когато всеки досто-
ен българин потъне на 2
юни в 12 часа в смирено
съзерцание и почит пред
подвига на героите, това е
поредното Ботево послание
и урок. Урок по национал-
но достойнство, урок как да
браним и поддържаме
чистотата на националното
си самосъзнание като
народ със стародавни и
велики традиции и исто-
рия, урок как да съхраним
чист пламъка на бащиното
ни огнище. Най-сетне урок
как се брани и опазва
чистотата на българския
език, как се усеща пулса на
огнедишащото му сърце…

Ако Паисий ни внуша-
ва, че трябва да знаем и
пазим своя род и език, ако
Левски ни припомня, че
трябва да се борим за
своята чиста и свята
република, Ботев ни показ-
ва пътя, по който ще
имаме уважението на
другите народи. Не разми-
ването на собствената ни
културна идентичност в
чужди образци е пътят за
интеграцията ни в модерна
Европа днес. Още Ботев и
духовните му съратници са
знаели, че нашият народ
ще бъде уважаван тъкмо
заради националната си и
културна специфика. В
симфонията на европейс-
ките народи ние сме само
един отделен, но незаме-
ним по своето звучене
инструмент. Никой от
обединените европейски
народи няма да ни уважа-

ва, ако счупим нашия
уникален национален
инструмент. Нима си
вярваме, че гайдата може
да звучи като цигулка?

5.

Десетилетия наред
Христо Ботев бе разглеж-
дан само като гениален
поет, публицист и револю-
ционер, но от вниманието
на изследователите в
повечето случаи убягваше
Ботевото схващане за
българската история.
Социалнополитическата
философия на Ботев е
философия за начина на
устройство на човешкото
общество. Ето защо в
неговата огнена публицис-
тика фокусът е насочен към
движението на обществото,
сложните и нееднозначни
процеси, които протичат в
народните недра, разглеж-
дани спрямо конкретната
политическа цел на момен-
та - тоест националното
освобождение. Без да е
фанатик, който сляпо
вярва и върви към предна-
чертаната цел, Ботев е
предтеча на модернистич-
ния тип личност. Той като
че ли предусеща появата
на ницшеанския свръхчо-
век, самотния, гордия,
отчуждения, силния дух.
Това обяснява факта, че
той е личност - цялостно
изградена и осъзнава себе
си като единство на твър-
дост и раздвоеност. Това
обяснява също така особе-
ната романтична нагласа
на поета, съпоставена с
реализма на апостолите на
националната революция.

Социалните и естетико-
художествените пулсации
на времето, което ражда
войводата поет, водят до
избухване на ново качество
и появата на гения Ботев
бележи възникването на
качествено ново равнище.
В публицистиката и поези-
ята си Ботев проявява
ново отношение към
културата и света. "Всемир-
ната отзивчивост" на
неговата душа му позволя-
ва да обича до болка своя
народ, но в същото време
да разсъждава за нацията
като за неразривна част от
общото органическо евро-
пейско и световно цяло. От
тази гледна точка Ботев е
отрицание на безродния
космополитизъм, той добре
проумява, че космополитът
обича човечеството абст-
рактно и няма съзнание и
чувство за собствения си
народ.

Огромни възможности
дава на съвременните
изследователи яркото
публицистично наследство
на автора на "Политическа
зима" и "Смешен плач",
както и блестящите му
статии и антрефилета,
публикувани във вестници-
те "Знаме", "Дума на
българските емигранти" и
"Нова България" да раз-
съждават върху формира-
нето на новия възрожденс-
ки човек в България. Тази
нова личност вече се е

разделила със средновеков-
ните представи за живота
и устройството на общест-
вото. И именно Ботев
първи очертава нейните
важни характеристики.
Пътят на тази личност е
дълъг- от средновековното
смирение до революцион-
ното непримирение. Чувст-
вото за лична и национал-
на свобода се изостря до
крайна степен и понякога
се превръща дори в "неу-
държима страст и полет".
Всичко, което се случва
около героя, се оценява
именно под знака на
свободата и революцията.
И затова за Христо Ботев
добър е този човек, "който
не се примирява и подчи-
нява, не щади себе си
заради общото благо,
живее енергично и дина-
мично, самообрича се на
гибел, за да избави народа
от робство и несправедли-
вост".

Разбира се, тук възник-
ва въпросът и за антитеза-
та на героя - неизкорени-
мата, уви, хаджииванчо-
пенчовщина, дядовъльов-
щина. Конформистите,
онези шушумиги, чиято
водеща житейска филосо-
фия е "преклонената
главичка остра сабя не
сече", са другият полюс на
общественото съзнание. Но
Ботев се интересува от
обобщения образ на героя
на епохата - разкрепосте-
ния човек, личността със
свободен разум и свободен
дух, достойната фигура, за
която се отнасят думите:
"няма власт над оная
глава, която е готова да се
отдели от плещите си в
името на свободата на
Отечеството".

Но освен вътрешните
предателства, подлизурска-
та и национал-предателска
позиция на чорбаджиите,
лакейските им теманета
пред аги, паши и бейове,
душата на Ботев изригва и
срещу двуличието на
европейските велики сили,
които на думи са за свобо-
да, равенство и справедли-
вост, но на дело подкрепят
тиранския режим на Висо-
ката порта. В статията

"Захваща се вече драмата
на Балканския полуостров",
поместена във вестник
"Нова България" на 3 май
1986 година поетът демас-
кира извратливостта и
двойния стандарт на
европейските велики сили.
Трябва най-сетне да бъде
чут "… гласният, отчаяният
и мъжественият седемми-
лионен български народ,
който в продължението на
цели пет столетия е носил
на плещите си най-безчо-
вечното робство в Европа
и който днес въстава и
иска от света едно от тие
две неща: или свобода, или
смърт! Тука е неумолимата
логика на историята, на
която сентенцата е унищо-
жение на старото, на
гнилото и на несъвремен-
ното, и живот на новото,
на здравото и на човечес-
кото. Ще може ли някой да
отстрани тая сентенца и да
накара природата да влезе
в друг път? Ще поиска ли
общечовеческият деспоти-
зъм да се турне още вед-
нъж против стремленията
на нещастната турска рая?
Ние знаем твърде добре, че
в Европа, която се гордее
със сякакви "богоугодни" и
"човеколюбиви" учреждения
и в която има съставени
общества даже за състрада-
ние към животните - в тая
също Европа е съществу-
вал и съществува заговор
против освобождението на
южните славяни и въобще
против свободата на
сичкото човечество, ние
знаем така също, че тоя
заговор е олицетворен в
така наречената европейска
дипломация…"

Сякаш поетът е провиж-
дал опасностите, които
отново ще сполетят клетото
му Отечество век и полови-
на по-късно…

6.

В образа на човека на
Христо Ботев се фокусират
сложните и динамични
процеси през Възраждане-
то. Там има и нетърпение,
когато става дума за
извоюване на национално-
то освобождение, има и
колебание и нерешител-

ност. Този човек все още е
лишен от суровия прагма-
тизъм на типичния буржоа
и понякога даже воюва с
него от патриархални
позиции. Заслугата на
Ботев е, че откроява дина-
миката на формирането на
този сложен тип преходна
личност.

Христо Ботев пръв
определя българската
свобода като точката, през
която минава европейското
разделение Изток-Запад. В
стотиците си статии и
антрефилета публицистът
Ботев се откроява като
ярък политически писател.
Но той е едновременно с
това и социолог, и полито-
лог. Коментарите му без-
погрешно следват сложните
извивки на европейската
дипломация, те разкриват
циничния баланс, поддър-
жан от великите сили, и
съдбата на болния човек -
Турция като функция на
противопоставянето между
Изтока и Запада. Ботев
ясно осъзнава, че Европа
има интерес да пречи на
Русия да разшири влияние-
то си на Балканите и
затова изкуствено поддър-
жа грохналата вече Осман-
ска империя.

Поетът демаскира
двуличието на европейски-
те политици, които на думи
проповядват просвещенски-
те идеали и ценности, а на
дело работят срещу тях и
прокламират идеи за още
по-жестоко подчинение на
и без това поробените и
страдащи народи. Затова и
в едно от най-ярките си
стихотворения "Борба" той
възкликва:

"Тъй върви светът! Лъжа и робство
на тая пуста земя царува"

Гневът и съмненията на
войводата-революционер
четвърт век по-късно
споделя и Иван Вазов,
който в знаменитото си
стихотворение "Двайсетий
век" също пророчески
предсказва, че и този век
ще премине под знамето
на двуличието, насилията
и духовното робство:

Oт стр. 10
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"Стоиме на прага на двайсетий век.
Светът ще го среща със пенести чаши
и с песни, с надежди - че той ще е лек -

мислителят само се плаши.

Ний влазяме в нов век, но не в нови
дни.

Въпроси зловещи висят нерешени,
неправди царуват и вечни злини,

вериги дрънчат нестрошени.

Печално наследство изминалий век
на новий предава - тъй както прие го.
Недъзи вековни очакуват лек…

О, ще ли го найдат и в него?

Ил пак ще да скърца всемирний хомот
и гол меч - не разум ще има
надвластье?
А как изжаднял е човешкият род

за правда, за мир и за щастье!..."

7.

Според Христо Ботев
справедливо ще бъде "…на
малките и на независимите
вече държави, т. е. на
Сърбия, на Гърция, на
Румъния и на Черна гора
да се даде по една част от
турските европейски владе-
ния и да се оставят да
приберат разпръснатите
части на своите народнос-
ти, а именно на Сърбия да
се даде Босна, Херцеговина
и една част от така нарече-
ната Стара Сърбия; на
Гърция - тесалия и Епир;
Румъния да се възведе до
степен на кралевство и да
й се помогне да очертае
своите народни граници в
Австрия и отчасти в Русия;
Черна гора да се съедини
със Сърбия, или ако не, то
да й се разширят граници-
те на юг с Албания, а на
север с една част от Херце-
говина; а българите, които
населяват България,
Тракия и Македония, да
съставят отделно и незави-
симо кралевство. Цариград
да остане волни търговски
град под покровителството
на великите сили".

Мислейки за гениалния
поет-революционер, ние
мислим за националната
си гордост и чест. Ние си
припомняме онази вели-
чествена историческа
метафора на седмичното
духовно бдение на Левски
и Ботев в една мразовита
воденица отвъд Дунава.
Ние сякаш чуваме гласове-
те на двамата апостоли на
българската революция. И
разбираме защо народът
така тачи тези истински
национални икони. Защото
във и чрез тях българският
народ постоянно се самоо-
съзнава като достойна и
свободолюбива нация,
постоянно се самоочиства
от метастазите на жилава-
та дядовъльовщина и
хаджииванчопенчовщина.
И защото най-сетне така
галванизира своята кръв
със светлината на героиз-
ма, храбростта и саможерт-
вата.

За какво са си говорили
през мразовитите дни и
нощи двамата? Сигурно
Дякона, който вече е зах-

върлил расото, но не и
вярата си, се е възпламеня-
вал от вулканична нетърпи-
мост към безбройните "мъки
и гнусоти, най-противни на
човечеството и на свободата
на съвестта", на които са
подложени злощастните
съотечественици. Сигурно
воденицата е кънтяла от
магическите ключови думи:
Отечество, Свобода, Народ,
Република, Независимост,
Справедливост, Любов,
Хармония, Милосърдие,
Веротърпимост…

Нека си представим
усмихнатия, възторжен,
екстазно извисен Левски,
който говори, разпалено
жестикулира, чертае възви-
шените перспективи пред
бъдещото свободно Отечес-
тво, пред Републиката на
равенството, социалната
справедливост и духовния
напредък. Нека да видим и
тъмния блясък в очите на
поета харамия Ботйов.

Сигурно той е прекъсвал
монолозите на Левски с
пламенни свои рецитации.
И едва ли е възможно
разсъдителният Левски да
не е бил запленен от
изгарящите строфи в "На
прощаване". В своето
Джобно тефтерче Левски
набляга, че "тряб(в)а да се
издирват войводи, били
учени или прости". "Има
ги!" - гърми той и препо-
ръчва Ботйов като един от
"най-добрите ни юнаци и
решителен въ(в) (в)секи
случай. Достоен е да
удържи до смърт всяка
тайна без съмнение". И
преписва със свещен
възторг в тефтерчето си
почти цялото стихотворе-
ние.

А буреносният глас на
поета харамия как ли е
цепел голите стени на
ветраничавата воденица?!
Човек на полюсните
състояния, на ярките
антитезисни емоционални
пулсации Ботйов от висо-
ката кота на родолюбивия
патос е изпадал до състоя-
ние на мрачна резигнация.
Сигурно пред Левски като

на екран е блеснала както
невероятната нежност на
лирическата душа, така и
бравурният устрем на оная
глава, която е решила да се
отдели от плещите си в
името на Свободата.

И ето там се е появила
безсмъртната волтова дъга
на националната воля,
устрем и идеал, съединила
две величави души - Левс-
ки и Ботйов. През тия дни
запустялата воденица
сигурно е сияела невероят-
но по-ярко и с много по-
наситена национална
енергия, отколкото всички
български черкви в стене-
щото под зверски ярем
Отечество. Тази воденица в
оня величав и страшен миг
е била истинският храм на
българската Свобода, пред
чийто олтар се вричат да
работят до смърт черният
монах Васил Левски и
поетът Христо Ботйов.
Единия после ще го обесят

край София. И все още
гроба му днес никой не
знай, днес никой не знай.
А другия го убиват на
Вола, месата му и досега се
белеят по скали и орляци.

Свещеният възторг и
трепет от съприкосновение-
то на две исторически воли
кара двамата приятели да
забравят студ и мраз, глад
и безнадеждност. Левски
през цялото време пее и
превръща мрака в Светли-
на. Самият той е Светли-
на, която озарява не само
Ботйовия лоб, но и катра-
нените преизподни на
робството.

8.

Всяко следващо българ-
ско поколение преоткрива
своя Ботев и разсъждава
върху неговите послания
според спецификата на
конкретното време. Иван
Вазов проникновено
посочва влиянието на
народната песен върху
Ботевата поезия и непос-
тижимата епическа сила и
мощ, които струят от
творбите му. Д-р Кръстев
отбелязва, че Ботев долавя,

както никой друг, вечните
копнежи на българската
душа. Ето защо той е
истинското начало на
националната ни поезия.
Според Иван Мешеков
непреходността в духовните
послания на Ботев се
състои в майсторското
владеене на "…психология-
та на концентрираната до
последния си предел емо-
ционално-идейна и волева
сила, запрегната в една
предначертана абсолютна
цел и ценност (свободата,
унищожението на робство-
то и сюрмашкото тегло) -
сила, която еднакво се
проявява като сила на духа
и като "сила мъжка", като
поезия и като акция".

Владимир Василев
акцентира върху абсолют-
ността на идеята за свобода
при Ботев - "…като отхвър-
ляне не само на политичес-
кото, но и на икономичес-
кото и всяко човешко

робство; с пламенните си
мечти за братство и равенс-
тво между хората и народи-
те Ботев явно насочва към
един строй, който не може
да бъде освен социалисти-
ческия. Но той няма още
разработена представа
какви ще бъдат неговите
форми и кои са силите,
които ще го създадат и на
които той ще се опре".

А литературният критик
и философ Панко Анчев
посвещава на Христо
Ботев цяло изследване, в
което го разглежда като
оригинален мислител. Той
проникновено анализира
героя у Ботев като предтеча
на модернистичния тип
личност, осъществен малко
по-късно за първи път в
литературата в творчество-
то на Пенчо Славейков, а
сетне и у Яворов и поетите
модернисти.

9.

Христо Ботев е не само
първата и най-ярка мани-
фестация на българския
расов гений, както твърди
Гео Милев, но и най-
категоричното доказателст-

во, че е невъзможно да се
създаде нова държава,
възкръснала от руините на
дълговечното робство, без
икони, нравствени идоли,
социални пътепоказатели.
Войводата поет въплъщава
в същото време и неизко-
ренимата способност на
българското племе да се
самопроизвежда, самопро-
дължава, самовъзкресява
след столетия чуждо иго.
Ето на този удивителен и
уникален генетичен код е
представител Христо Ботев.
И затова той е огнедиша-
щото сърце на национал-
ната и социалната револю-
ция, докато Апостола
Левски е разумът и орга-
низационното острие на
тази революция.

Днес, в началото на
ХХI век, е добре да при-
помним разсъжденията на
народния поет Иван Вазов
за нашия герой: "... Вечно
безпокоен, бунтующ се
против всичките приети
правила, традиции и
обществен морал, той
стана невъзможен и въоръ-
жи против себе си общест-
вото... Само в разгулната
и родна атмосфера на
хъшовете, в кръгът на
които можеше свободно да
диша, той се чувствуваше в
елемента си. Той си ги
подчини всичките чрез
духовното си превъзходст-
во. Той радостно делеше с
тях глад, лишения и
неизвестността за утреш-
ний ден, както и надеждата
да развее хайдушкия
байрак в Стара планина.
И като очакваше тоя ден
на борба за свободата на
България, той проповядва-
ше свободата на цялото
человечество, всемирното
равенство, което видя във
формата на комунизмът."

Без съмнение ние
неспирно, весден трябва да
мислим за нравствения
пример, величавото герои-
ко-историческо присъствие
и лична неудържима
харизма на автора на
"Борба", "На прощаване",
"Хайдути", "Моята молит-
ва", "Смешен плач" и
"Политическа зима", ако
искаме да се самоутвърдим
като достойна и независи-
ма българска нация през
ХХI век в рамките на
Европейския съюз.

Христо Ботев е другото
име на отечествената
доблест, другото име на
националната идентичност,
другото име на расовия
български гений.

Мислейки за Ботев в
тези му величави духовни
ипостаси, ние разсъждава-
ме за себе си, за своите
собствени чест и гордост,
за постоянното възкресе-
ние на България, на
нейната велика национал-
на Душа!

Õðèñòî Áîòåâ - âåëèêàòà íàöèîíàëíà äóøà
Oт стр. 11

Проф. Иван ГРАНИТСКИ,

член-кореспондент
на БАН
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Израелският
министър-председател Бенямин Нетаняху каза
късно в понеделник, че ще отложи своята
ключова съдебна реформа за следващата
парламентарна сесия. До решението на
Нетаняху се стигна след едни от най-
масовите и продължителни улични протести в
историята на Израел.
Човек с маска
за Хелоуин, ръкавици, качулка и челник,
проникнал в неделя вечерта в апартаментен
комплекс на германския канцлер Олаф Шолц
в Потсдам, съобщи "Шпигел", цитирайки
служители по сигурността. Според изданието
неидентифицираният човек се е опитал да
проникне в апартамента на канцлера, но е
избягал от мястото, след като е бил забеля-
зан. Шолц не е бил вкъщи. Въпреки че
официалната резиденция на германския
канцлер е Федералното канцлерство в
Берлин, не всички канцлери избират да
живеят там. По време на мандата си Ангела
Меркел живееше в апартамент в центъра на
Берлин, с ограничена охрана. Според
"Шпигел" след инцидента в жилищния
комплекс на Шолц са предприети по-строги
мерки за сигурност.
Земетресение
с магнитуд 6,1 разлюля вчера в късния
следобед местно време Северна Япония,
съобщи националната метеорологична
агенция. За момента няма данни за пострада-
ли хора и нанесени материални щети. Не е
издадено предупреждение за цунами. Трусът е
бил регистриран в 18:18 ч. (12:18 ч.
българско време) край бреговете на префек-
тура Аомори, с епицентър на дълбочина 20
км. Земетресението е било усетено и на о.
Хокайдо. Геофизичният институт на САЩ е
отчел магнитуд 6,2.
Три деца
и трима възрастни бяха убити при стрелба в
частно християнско училище в американския
град Нашвил, щата Тенеси. Според началника
на местната полиция Джон Дрейк кървавата
баня е извършена от Одри Хейл, 28-годишен
транссексуален, който бързо е бил убит от
органите на реда. По-късно полицията заяви
пред местни медии, че тя е транссексуален
мъж - родена е като жена, но идентифицира-
ща се като мъж. При обиск в дома на
извършителя полицията е открила манифест
и карта на училището, вкл. потенциални
входове, добави Дрейк. Той е извършил
наблюдение, преди да предприеме нападени-
ето. Нападателката влязла в сградата на
малкото частно християнско "Училище на
завета", бивша ученичка на което е и самата
тя, въоръжена с два автомата и пистолет.
След като преминала през приземния етаж,
тя се качила на първия етаж и произвела
множество изстрели. Загинали са трима
ученици, на възраст 8 - 9 г., и трима
възрастни на възраст 60 - 61 г. Бързо
изпратените на мястото на инцидента
полицаи веднага застреляли заподозряната.

ОБЯВА
Институт по криобиология и хранителни технологии, на основание чл. 16, ал. 2, във

връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13, ал. 5 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване
за отдаване под наем на склад за суровини, сеновал с полезна площ 116 кв. м - част от
недвижим имот публична държавна собственост, находящи се на адрес: гр. Костинброд,
спирка "Почивка". Първоначална наемна цена 800 лева и депозит в размер на 80 лева.
Търгът ще се проведе в сградата на ИКХТ, гр. София 1407, Бул. "Черни връх" № 53 на
05.05.2023 г. от 10 часа. Депозитът за участие се внася по банковата сметка на ИКХТ
IBAN BG50UNCR96603130046511, BIC UNCRBGSF УниКредит Булбанк. Тръжната докумен-
тация може да бъде закупена в ИКХТ на цена от 42.00 лв., с ДДС, всеки работен ден от
29.03.2023 г. до 1200 на 02.05.2023 г. За информация: тел: 0877309547.

Àìåðèêàíñêè ùàò çàáðàíÿâà ïðîöåäóðèòå
çà ñìÿíà íà ïîëà íà ëèöà ïîä 18 ã.

Снимки Интернет

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис съобщи в
извънредно обръщение към нацията, че редовните

парламентарни избори ще се състоят на 21 май, дни
преди да изтече мандатът на консервативното правител-

ство.  Ако е необходим повторен вот, той ще се
проведе най-късно до началото на юли, каза премиерът.
Проучванията на общественото мнение засега посочват

победа на управляващата "Нова демокрация", но без
възможност за самостоятелно правителство. Вече се
обсъждат възможностите за коалиция след изборите.

Същевременно правителството съобщи, че близо
1 100 000 пенсионери ще получат допълнително този
месец от 200 до 300 евро бонус. Добавката варира в

зависимост от размера на пенсията. Гърците са
притеснени от новото покачване на цените на бензина,
като има опасения, че за Великден бензинът отново ще

се продава по 2 евро за литър.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун призова за увеличаване на
производството на материали за ядрени оръжия, за да се увеличи
ядреният арсенал на страната. Ким заяви, че КНДР трябва да бъде
напълно готова да използва оръжията по всяко време. Ким направи
инспекция на обекти от програмата за ядрени оръжия на страната,

където се изпробва технология за взривяването на оръжията.

Републиканците от щатския
парламент на Индиана одобриха
законопроект, който предвижда
забрана на всички процедури за
смяна на пола на малолетни и
непълнолетни. Те изпратиха одоб-
рения законопроект за одобрение
на губернатора републиканец на
Индиана, предаде Епицентър.

Забраната бе подкрепена от
65 членове на щатския парла-
мент, а 30 членове гласуваха
"против". Законопроектът забра-
нява на транссексуални лица под
18 г. да се дава достъп до хор-
монални терапии и операции за
смяна на пола. "Това е добра об-
ществена политика за защита на
нашите деца от необратими,
вредни и променящи живота им
процедури", заяви вносителката

на законопроекта, щатският кон-
гресмен Джоана Кинг от Репуб-
ликанската партия.

Парламентите на много аме-
рикански щати одобряват или об-
съждат закони, засягащи здрав-
ните грижи за транссексуалните
и ограничават достъпа на транс-
сексуални до спортни състезания,
отбелязва АП. Най-малко 9 щата
са приели законови мерки, ог-

раничаващи или забраняващи ня-
кои форми на терапии за про-
мяна на пола: Алабама, Аркан-
зас, Аризона, Джорджия, Айова,
Мисисипи, Тенеси, Юта и Южна
Дакота. Предложена забрана е в
процес на разглеждане от губер-
натора на Западна Вирджиния, а
федерални съдии са блокирали
прилагането на законите в Ала-
бама и Арканзас. ç

Русия има оръжия, с
които да унищожи всеки
враг, включително САЩ,
ако е застрашено собст-
веното й съществуване,
заяви влиятелният секре-
тар на Съвета за сигур-
ност на Руската федера-
ция Николай Патрушев.
Той увери, че Вашингтон
подценява ядрената мощ
на Москва, предаде Епи-
център.

Патрушев, който е съ-
юзник на президента Вла-
димир Путин предупреди,
че Русия има оръжия, с
които да унищожи всеки
враг, включително САЩ,
ако е застрашено собст-
веното й съществуване,
като увери, че Вашингтон
подценява ядрената мощ
на Москва. "Американски-
те политици, хванати в ка-
пана на собствената си
пропаганда, остават уве-
рени, че в случай на пряк
конфликт с Русия САЩ са
способни да предприемат
превантивен ракетен удар,
след което Русия вече ня-
ма да може да отговори.
Това е недалновидна глу-
пост и е много опасно",
заяви Патрушев пред
в."Российская газета".

"Русия е търпелива и не
плаши никого с военното
си предимство. Тя обаче
разполага със съвремен-
ни уникални оръжия, спо-
собна е да унищожи все-

Ïàòðóøåâ: Ðóñèÿ èìà îðúæèÿ äà óíèùîæè
ÑÀÙ, àêî ñúùåñòâóâàíåòî é å çàñòðàøåíî
Óêðàéíà ìîæå äà áúäå óíèùîæåíà çà ãîäèíà è ïîëîâèíà, àêî êîíôëèêòúò
íå áúäå ðåøåí, òâúðäè Òðúìï

ки противник, включител-
но САЩ, в случай на зап-
лаха за нейното същест-
вуване", каза Патрушев.
Русия заяви, че една от
причините, поради които
е изпратила десетки хиля-
ди войници в Украйна
през февруари миналата
година в така наречената
от нея "специална военна
операция", е била да се
противопостави на възп-
риеманата заплаха за си-
гурността, произтичаща от
сближаването на Киев с
ръководения от САЩ отб-
ранителен съюз НАТО. От-
тогава Русия обвинява За-
пада, без да представи до-
казателства, че отправя
ядрени заплахи срещу нея,
и говори за готовността си
да използва ядрени оръ-
жия при екстремни обсто-
ятелства, ако самото съ-
ществуване на руската
държава е застрашено, от-
белязва Ройтерс.

Бившият президент на
САЩ Доналд Тръмп смя-
та, че Украйна може да бъ-
де унищожена в рамките
на година и половина, ако
конфликтът не бъде решен.
Това заяви той в интервю
за Fox News, съобщава
ТАСС.

Доналд Тръмп изказа
предположение, че укра-
инската криза "може да не
бъде разрешена преди из-
борите" за президент на

САЩ през 2024 г., а поли-
тиката на администрация-
та на настоящия амери-
кански лидер Джо Байдън
заплашва с "трета светов-
на война". "Ако не бъде
разрешен, мога да го нап-
равя в рамките на 24 ча-
са с участието на Зеленс-
ки и Путин. Това биха би-
ли много прости прегово-
ри, но няма да разкривам
същността им, защото в
такъв случай няма да мо-
га да се възползвам от те-
зи преговори, те няма да
проработят", каза Тръмп.
"Преди това още година и
половина, много дълго
време. Не мога да си
представя какво може да
се случи през това вре-

ме", продължи република-
нецът. "Изводът е, че вой-
ната трябва да спре, за-
щото Украйна се унищо-
жава", подчерта Тръмп, на
което водещият отбеляза,
че "нищо няма да остане"
от страната.

Тръмп неведнъж е зая-
вявал, че с политиката си
към Украйна президентът
на САЩ Джо Байдън мо-
же да тласне човечество-
то към трета световна вой-
на. Тръмп твърди, че ако
спечели президентските
избори в САЩ, може да
осигури уреждане на си-
туацията в Украйна за
един ден, но така и не е
уточнил как точно възна-
мерява да го постигне." ç

В Украйна вече са пристигнали обещаните от Германия 18 танка
"Леопард 2", а освен това Берлин вече е доставил на Киев и
близо 40 бойни машини на пехотата "Мардер". Франция ще
удвои доставките на 155 мм снаряди за Украйна, обяви

министърът на отбраната Себастиен Лекорню. Той посочи, че
Париж възнамерява и да увеличи фонда, позволяващ на Киев

да купува френско оръжие.
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Унгария срази Бълга-
рия с 3:0 на "Пушкаш
Арена" в Будапеща и
започна с победа в група
"G" на квалификациите за
Евро 2024 в Германия,
нанасяйки второ пораже-
ние на "лъвовете". Балинт
Вечей (7) даде ранен
аванс на "маджарите",
Доминик Собослай (26)
удвои от пряк свободен
удар, а Мартин Адам (39)
също се разписа. Кирил
Десподов се контузи след
почивката и бе заменен
принудително, давайки
капитанската лента на
Радослав Кирилов.

Селекционерът на
"трикольорите" Младен
Кръстаич направи пет
промени след загубата от
Черна гора с 0:1 в първата

Áúëãàðèÿ ñ òåæêà
çàãóáà â Óíãàðèÿ

"Маджарите"
нанесоха ново
поражение на
"лъвовете" в
квалификациите
за Евро 2024

които замениха Иван
Йорданов, Филип Кръстев
и Илиан Илиев. В нападе-
ние действаха Кирил
Десподов и Спас Делев.

На почивката Кръстаич
направи три смени, пус-
кайки в игра Християн
Петров, Филип Кръстев и
Георги Русев, заменили
съответно дебютанта
Ивайло Марков, Янис
Карабельов и Спас Делев.
В 55-ата минута капитанът
на националния ни тим
Кирил Десподов получи
травма и трябваше прину-
дително да напусне тере-
на. На негово място се
появи Радослав Кирилов.
Унгарците значително
намалиха оборотите, като
до края на срещата не
отбелязаха нов гол.ç

Душан Влахович отбеляза и двата гола при успеха на
Сърбия с 2:0 при гостуването на Черна гора в среща от
група "G" на квалификациите за Евро 2024 в Подгорица.
Звездата на сърбите влезе в игра през второто полув-
реме, за да прати топката на два пъти в мрежата на
Милан Миятович. Любопитното е, че воденият от Дра-
ган Стойкович тим стигна до успеха с единствените си
два точни удара в двубоя. По този начин Сърбия напра-
ви голяма крачка към класирането за европейското пър-
венство в Германия, което е през следващата година,
след като записа две победи в два мача.

Сърбия поведе с 1:0 в 78-ата минута. Филип Младе-
нович пусна много добър извеждащ пас към Душан Вла-
хович, който се измъкна от защитата на Черна гора и
вкара топката във вратата на Милан Миятович. Гостите
отбелязаха втори гол в петата минута на добавеното
време на мача, когато  Душан Влахович наказа груба
грешка в отбраната на Черна гора.ç

Äóøàí Âëàõîâè÷ èçâåäå Ñúðáèÿ
äî ïîáåäàòà ñðåùó ×åðíà ãîðà

Ìëàäåí Êðúñòàè÷: Ñ òîâà ðàçïîëàãàìå,
ïî-äîáðè èãðà÷è íÿìàìå

Ìàðêî Ðîñè: Ìîæåõìå
äà âêàðàìå ïîâå÷å ãîëîâå

22-годишният капитан на Унгария Доминик Собослай изигра много силен
мач срещу България

среща преди няколко дни,
като най-голямата изнена-
да в титулярния състав бе
състезаващият се във
втора полска дивизия
Ивайло Марков, който
дебютира за националния
тим. На вратата остана
Даниел Наумов, а пред
него в защита вместо
контузения Петков Хрис-
тов и дебютанта Християн
Петров играха Ивайло
Марков и Пламен Гълъбов.
Мястото си запази Вален-
тин Антов. В халфовата
линия промените бяха
цели три, като от пре-
дишния мач стартираха
само Йоан Стоянов и
Илия Груев. Към двамата,
като титуляри започнаха
Янис Карабельов, Марин
Петков и Никола Илиев,

Селекционерът на България Младен
Кръстаич заяви след тежкото поражение
от Унгария с 0:3 в Будапеща, че това са
най-добрите играчи, с които националният
ни тим разполага, и други няма. Според
сръбския специалист са нужни години пре-
ди "трикольорите" да успеят да се противо-
поставят успешно на Унгария и Сърбия.

"За съжаление, нямам лукса да разпо-
лагам с футболисти, които се състезават
в големи клубове и играят на най-високо
ниво, освен това имахме проблеми с кон-
тузени играчи. Някои от промените на по-
чивката също бяха продиктувани от кон-
тузии. Рокадите бяха принудителни, но та-
кива неща се случват. За съжаление,  по-
вечето състезатели играят в българското
първенство и не са свикнали да играят на
такъв висок ритъм, а тежкият мач с Черна
гора ги изцеди", започна Кръстаич.

"Играчите, с които разполагаме, имат
своите качества - те обаче са неопитни и
когато се изправят срещу футболисти от
висока класа, понякога не успяват да се
справят с тях. Някои от тях играят, а други
не във вътрешното първенство, но както
съм казвал, те имат своето бъдеще. Без
значение как завърши днешният мач, ние
знаехме за какъв отбор става въпрос. Пос-

ледните години съперникът ни напредна
много. Това не е Унгария, която гледахме
преди 10 - 15 години. Неслучайно при
жребия казах, че Сърбия е фаворит, а на
второ място е Унгария. Що се отнася до
нашия отбор - имаме млади и перспек-
тивни играчи - това, което можем да нап-
равим, е да погледнем Унгария като мо-
дел за отбор, който успява да прогреси-
ра, вдигайки нивото на своето вътрешно
първенство", добави сърбинът.

"Не бих отличил само Доминик Собос-
лай, макар че е играч от висока класа,
който играе в топ първенство. Що се от-
нася за нашия отбор още при идването
си казах, че ако се играе както досега, не
бих дошъл. Идеята е да има промяна, но
са нужни години, за да се изгради такъв
състав, че България да се противопоста-
ви на отбори като Унгария или Сърбия.
Реално това е най-доброто, с което раз-
полага България в момента", продължи се-
лекционерът.

"Не само в България, но и в Сърбия и
други държави треньорът винаги е вино-
вен. Искам да работя с футболисти, кои-
то имам на разположение и с тях да изг-
радим отбор за бъдещето", завърши Кръс-
таич.

Селекционерът на Унгария - Марко Ро-
си, оцени положително спечелената евро-
пейска квалификация срещу България с 3:0,
като открои Доминик Собослай. Плеймей-
кърът на германския РБ Лайпциг изигра пър-
вия си мач като капитан на отбора и отбе-
ляза страхотен гол от пряк свободен удар.

"Първото полувреме беше може би
най-доброто, което можех да изживея
на пейката на националния отбор. Спом-
ням си обаче, че изиграхме един от най-
добрите мачове срещу Турция през 2020-
а, но тогава не вкарахме гол, така че
може би днес беше най-добрият", ана-
лизира Марко Роси. 58-годишният бивш
защитник е начело на унгарците от 2018
година, като преди това има два перио-
да начело на един от популярните тимо-
ве в страната - Хонвед (Будапеща).

"Започнахме срещата много добре и
смятам, че Доминик Собослай изигра най-
добрия си мач досега в националния от-
бор. Фактът, че той носи капитанската лен-
та, му даде отговорност, която успя да оп-
равдае. Той вече е израснал и зрял за тази
задача", заяви италианският специалист.

Роси, който ръководи 51-вия мач на
националния отбор на Унгария, обясни,
че не е било лесно да запазят концентра-

ция през второто, най-вече заради успо-
кояващата преднина от три гола. "Имаше
две или три ситуации, които българите съз-
дадоха, но можеше да бъдат избегнати.  И
разбира се, можехме да вкараме повече
голове. Бих искал да поздравя целия от-
бор и щаба", каза още опитният Роси.

"Вярвах на момчетата, тъй като видях
каква работа свършиха през изминалите
дни, как се опитаха да поправят грешки-
те след мача с Естония. Но да си приз-
ная, самият аз не съм мечтал за такъв
старт. Нашият план беше винаги да пре-
товарваме с преса съперника от едната
страна - понякога отдясно, понякога от-
ляво. Казах им да го правят така, където
те усещат възможност за това на терена.
През първото полувреме това се случи
отдясно, през второто полувреме отляво.
И Доминик Собослай, и Роланд Шалай
имат свободата да се движат, където ис-
кат, и усетиха тези ситуации отлично. То-
ва, което беше решено като задължител-
на тактика, е да атакуваме високо съпер-
ника. Българите бавно взимат решения и
това бе чудесен шанс да отнемем топка-
та", завърши Роси, който с победата над
България  става успешен треньор номер 3
в историята на унгарския футбол.

Ðåçóëòàòè â êâàëèôèêàöèèòå çà Åâðî 2024
Група "B"

Нидерландия - Гибралтар       3:0

1:0 Мемфис Депай (24), 2:0 Нейтън Аке (50), 3:0 Нейтън Аке (82)
Ейре - Франция       0:1

0:1 Бенжамен Павар (50)
Група "Е"

Полша - Албания       1:0

1:0 Карол Швидерски (41)
Молдова - Чехия       0:0

Група "F"
Швеция - Азербайджан       5:0

1:0 Емил Форсберг (38), 2:0 Балул Мустафазаде (65-автогол),
3:0 Виктор Гьокерес (79), 4:0 Йеспер Карлсон (88), 5:0 Антони
Еланга (89)
Австрия - Естония       2:1

0:1 Рауно Сапинен (25), 1:1 Флориан Кайнц (68), 2:1 Михаел
Грегорич (88)

Франция победи трудно Ейре с 1:0 в Дъблин и
след втори успех оглавява група "B" на квалифика-

циите за Евро 2024
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ÁÍÒ 1

05.55 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова и Симеон Иванов

09.20 100% будни - сутрешно токшоу с
Надежда Иванова и Стефан А. Щерев

11.00 Култура.БГ - предаване за култура с
Димитър Стоянович

12.00 По света и у нас
12.25 Новини на турски език
12.35 Малки истории
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.15 Вечните тайни - аним. филм
14.45 Принцеса Лилифее - аним. филм
15.15 Да живеят рицарите - тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Парламентарни избори 2023: Диспу-

ти
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-позна-

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.30 Гласовете на България
21.00 БНТ представя - "Относително светъл

портрет. Бина
22.00 Да надживееш Ескобар - тв филм /27

епизод/ (16)
23.00 По света и у нас
23.25 Викингите 6: Краят на сагата - тв

филм /4 епизод/ (16)
00.15 100% будни /п/
01.50 Култура.БГ /п/
02.50 Малки истории /п/
03.00 Туризъм.бг /п/
03.30 Да живеят рицарите - тв филм /п/
04.00 Олтарите на България
04.10 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.40 България в 60 минути с Мариана

Векилска /п/

ÁÍÒ 3

05.00 Ежедневен фитнес с Ралица Кашино-
ва - предаване за здравословен на-
чин на живот /2 епизод/

06.00 Европейско първенство по футзал
/жени/: финал

08.00 Автомобилизъм: Сауди Баха Хаил -
обзорна програма

08.30 Електрическа Одисея - магазинно
предаване за шампионата за елект-
ромобили "Екстрийм Е" /3 епизод/

09.00 Изобретенията на НАСА - документа-
лен филм /6 епизод/

09.45 Аз съм...
09.55 Ежедневен фитнес с Ралица Кашино-

ва - предаване за здравословен на-
чин на живот /3 епизод/

10.55 Световно първенство по биатлон до
21 г.: 10 км индивидуален старт
/девойки до 18 г./

12.15 Световно първенство по биатлон до
21 г.: 12,5 км индивидуален старт
/юноши/

13.40 Спортни новини
13.45 Волейбол: ЦСКА - Казанлък Волей,

полуфинална среща от "Демакс лига"
/жени/

15.35 Световна купа по модерен петобой -
репортаж от Кайро

16.05 Екстрийм-Е: Пустинно Екс-при - об-
зор на първия кръг от шампионата за
електромобили "Екстрийм Е"

17.00 Телепазарен прозорец
17.15 Аз съм...
17.25 Последният печели - забавно-позна-

вателно семейно куиз шоу
18.25 Волейбол: Казанлък Волей - ЦСКА,

полуфинална среща от "Демакс лига"
/жени/ - пряко предаване от зала
"Багира" /Казанлък/

20.30 Monster Jam - автомобилно шоу
21.00 Моят плейлист
21.50 Спортни новини
22.00 Ханибал 3 - сериен филм /6 епизод/

/п/ (16)
22.45 Ханибал 3 - сериен филм /7 епизод/

(16)
23.30 Волейбол: Казанлък Волей - ЦСКА,

полуфинална среща от "Демакс лига"
/жени/

01.20 Спортни новини
01.30 Световно първенство по биатлон до

21 г.: 12,5 км индивидуален старт
/девойки до 21 г./

03.00 Световно първенство по биатлон до
21 г.: 15 км индивидуален старт
/младежи/

04.30 Световното ветроходно шоу мага-
зинно предаване /2 епизод/

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Златимир Йочев
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.40 "Комиците и приятели" /п./
13.30 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.30 "Огледален свят" - сериал
15.30 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 16
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване с водеща Цветанка Ризова
18.00 "Стани богат" - куиз шоу с водещ

Михаил Билалов
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение" - се-

риал, с. 5, еп. 27
21.00 "Ергенът" - романтично риалити, с. 2
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Татенца" - сериал, еп. 73
00.20 "Като на кино" - предаване за кино
00.30 "Столичани в повече" - сериал, с. 6,

еп. 9
01.20 "Скъпи наследници" - сериал, еп. 129
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.35 "Огледален свят" /п./ - сериал

bTV ACTION

05.15 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4, еп. 16
06.00 Анимационен блок: "Турбо" - сериал,

еп. 15 - 18
08.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4, еп. 16
09.00 "Кобра" - сериал, с. 2, еп. 4
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 5, еп. 5
11.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 20, еп. 13
12.00 "Убийството" - сериал, еп. 5
13.00 "Джон Кю" - драма, криминален,

трилър (САЩ, 2002), в ролите: Ден-
зъл Уошингтън, Робърт Дювал, Ким-
бърли Елис, Рей Лиота, Ан Хейч и др.

15.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 5, еп. 1
16.00 "Кобра" - сериал, с. 2, еп. 5
17.00 "Убийството" - сериал, еп. 6
18.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 20, еп. 14
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на

утрешния ден" - сериал, с. 5, еп. 6
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Съдебна за-

ла: Ел Ей" - сериал, с. 2, еп. 17
(последен)

21.00 Премиера: "Комисар Вистинг" - сери-
ал, еп. 8

22.00 Бандата на Екшън: "Поклонение" -
екшън, исторически, драма (Ирлан-
дия, Белгия, САЩ, 2017), в ролите:
Том Холанд, Ричард Армитидж, Джон
Бърнтол, Хю О`Конър, Стенли Уебър,
Тристан Макконъл и др. [14+]

00.00 "Комисар Вистинг" - сериал, еп. 8
01.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 20, еп. 14
02.00 "Убийството" - сериал, еп. 6
03.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 5, еп. 6
04.00 "Кобра" - сериал, с. 2, еп. 5

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
06.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 10,

еп. 5, 6
07.00 "Тролчета - купонът продължава" -

сериал, анимация, с. 2
07.30 "Круд" - сериал, анимация
08.30 "Приятели" /п./ - сериал
09.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
10.00 "Героите на джунглата" - анимация,

приключенски (Франция, 2017), ре-
жисьор Давид Ало

12.00 "Малки случайности" /п./ - сериал
13.00 "Затегнете коланите" /п./ - сериал
13.30 "Марлон" /п./ - сериал
14.00 "Алф" /п./ - сериал
15.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
16.00 "Татковци" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
17.30 "Комиците и приятели" /п./ - коме-

дийно шоу
18.00 "Татковци" - сериал, еп. 76
19.00 "Затегнете коланите" - сериал, еп. 3
19.30 "Марлон" - сериал, еп. 3
20.00 "Алф" - сериал, еп. 25, 26
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 11,

еп. 4

22.00 "Малки случайности" - сериал, с. 2,
еп. 3, 4

23.00 "ФейсБог" - сериал, с. 2, еп. 3
00.00 "Героите на джунглата" /п./ - анима-

ция, приключенски (Франция, 2017)
02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" /п./
04.00 "Татенца" - сериал, еп. 84

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 4, еп.
15, 16

08.00 "Батман в началото" - екшън, прик-
люченски (САЩ, Великобритания,
2005), в ролите: Крисчън Бейл, Май-
къл Кейн, Кен Уатанабе, Лиъм Ний-
сън, Кейти Холмс, Гари Олдман, Ки-
лиън Мърфи, Том Уилкинсън, Рутгер
Хауер, Морган Фрийман и др.

10.45 "Ривърдейл" - сериал, с. 4, еп. 17, 18
12.45 "Чудо сред ледовете" - биографичен,

драма (САЩ, Великобритания, 2012),
в ролите: Дрю Баримор, Джон Кра-
зински, Джон Пингаяк, Тед Дансън,
Тим Блейк Нелсън, Кристен Бел, Шей
Уигъм, Винеса Шоу

15.00 "Прецаканите" - екшън, криминален,
приключенски (САЩ, Франция, 2010),
в ролите: Идрис Елба, Зоуи Салдана,
Джефри Дийн Морган, Крис Евънс,
Оскар Хайнада, Джейсън Патрик

17.00 "Незабравима Коледа" - романтичен
(тв филм, САЩ, 2016), в ролите:
Мира Сорвино, Камерън Матисън,
Джеси Филкоу, Бейли Скоджи и др.

18.45 "Тъмни сенки" - хорър, комедия, фен-
тъзи (САЩ, Австралия, 2012), в роли-
те: Джони Деп, Мишел Пфайфър, Ева
Грийн, Хелена Бонъм Картър, Джаки
Ърл Хейли, Джони Лий Милър, Бела
Хийткоут, Клоуи Грейс Морец, Алис
Купър и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Черният рицар" - екшън, трилър,

криминален (САЩ, 2008), в ролите:
Крисчън Бейл, Хийт Леджър, Ерън
Екхарт, Майкъл Кейн, Маги Джилен-
хол, Килиън Мърфи, Уилям Фиктнър,
Морган Фрийман, Ерик Робъртс, Гари
Олдман и др.

23.45 "Петдесет нюанса освободени" - ро-
мантичен, драма, еротичен (САЩ,
2018), в ролите: Дакота Джонсън,
Джейми Дорнан, Тайлър Хеклин, Ерик
Джонсън, Ариел Кебъл, Рита Ора,
Макс Мартини, Люк Граймс, Брант
Дохърти и др. [14+]

01.45 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 4, еп.
17, 18

03.45 "Нечовешко зло" - криминален, дра-
ма, биографичен (САЩ, 2019), в ро-
лите: Лили Колинс, Зак Ефрон, Ан-
джела Сарафян, Сидни Волмър  [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пресечна точка" /п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Наследство" (премиера) - сериал
13.30 "Остани с мен: Завинаги" (премиера)

- сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериал

16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Семейни войни" - тв игра
18.00 "Голямото преследване" (премиера) -

телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Кошмари в кухнята" - риалити
21.00 "Един за друг" (премиера) - риалити,

сезон 4
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Специален отряд" - сериал, сезон 1
00.30 "Черният списък" (премиера) - сери-

ал, сезон 7
01.20 "Престъпни намерения" - сериал, се-

зон 2
02.00 "Ямата" - сериал
03.40 "Остани с мен: Завинаги" - сериал /п/

Äèåìà

06.45 "Снайперисти" - сериал, сезон 2 /п/
07.45 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

13 /п/
08.45 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 15,

2 епизода /п/
11.00 "Престъпни намерения" - сериал, се-

зон 1 /п/
12.00 "Библиотекарите" - сериал, сезон 2 /п/
13.00 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

13
14.00 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 16,

2 епизода
16.00 "Престъпни намерения" - сериал, се-

зон 1
17.00 "Пастирът" - екшън, трилър с уч. на

Жан-Клод Ван Дам, Скот Адкинс,
Гари Макдоналд и др.

19.00 "Снайперисти" - сериал, сезон 2
20.00 "Библиотекарите" - сериал, сезон 2
21.00 "Рей Донован" (премиера) - сериал,

сезон 6
22.00 "Големият удар" - екшън, комедия с

уч. на Марк Уолбърг, Лу Даймънд
Филипс, Кристина Апългейт и др.

00.00 "Рей Донован" - сериал, сезон 6 /п/

Êèíî Íîâà

06.50 "Ню Амстердам" - сериал, сезон 2,
2 епизода

08.40 "Братята тигри" - драма, приключен-
ски с уч. на Гай Пиърс, Фреди Хай-
мор, Оан Нгуен и др. /п/

11.00 "Свещените земи" - комедия, драма с
уч. на Том Холандър, Джонатан Рийс
Майерс, Розана Аркет и др.

13.00 "В кадър"
13.30 "Тайната градина" - семеен, фентъзи

с уч. на Дикси Егерикс, Колин Фърт,
Джули Уолтърс и др.

15.30 "Моят най-добър приятел" - семеен,
комедия с уч. на Джанет Монтгомъ-
ри, Мегън Фокс, Джош Дюамел и др.

17.20 "Като рицарите" - екшън, приключен-
ски с уч. на Хийт Леджър, Руфъс
Сюъл, Пол Бетани и др.

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10

21.00 "Кръв за кръв" - екшън, криминален
с уч. на Колин Фарел, Нуми Рапас,
Доминик Купър и др.

23.30 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10 /п/

00.30 "Разрушение" - комедия с уч. на Джейк
Гиленхал, Наоми Уотс, Крис Купър и
др. /п/

Тв програма - сряда, 29 март ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Времето

bTV Action, 22.00 ч., "Поклонение" - екшън,
исторически, драма (Ирландия, Белгия, САЩ,

2017), в ролите: Том Холанд, Ричард Армитидж,
Джон Бърнтол, Хю О`Конър, Стенли Уебър,

Тристан Макконъл и др. [14+]

Днес ще бъде студено и
ветровито. Облачността ще е
променлива и на отделни
места, главно в Източна
България, ще превали слабо -
дъжд и сняг. Ще духа умерен и
силен северозападен вятър,
който вечерта ще отслабне.
Максималните температури ще
бъдат между 6° и 11°, в

София 6°-7°. Над Черноморие-
то облачността ще бъде по-
често значителна и ще има
превалявания от дъжд. Ще
духа умерен северозападен
вятър. Максимални температу-
ри между 6° и 9°. Температу-
рата на морската вода е 8°-
9°. Вълнението на морето ще
бъде 2-3 бала.

Над планините ще има
променлива облачност и на
отделни места ще превали
слаб сняг. Ще духа силен и
бурен северозападен вятър.
Максималната температура
на височина 1200 метра ще
е около 0°, на 2000 метра -
около минус 8°.

НИМХ/БТА
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Ïðîô. Ñòàíèñëàâ Ïàìóê÷èåâ ïðåäñòàâÿ íîâ
ïðîåêò ïî ïîâîä 70-àòà ñè ãîäèøíèíà

Проектът е  "Преминаване -
траектории във времето" по повод
предстоящия 70-и рожден ден на
художника. Две експозиции са част
от проекта - "Паралелни траекто-
рии" в галерията на СБХ на ул.
"Шипка" 6 и "Депо - 80" в галерия
"Арте".

В "Преминаване - траектории
във времето" Памукчиев представя
нови творби и селекция на етапни
произведения от 45-годишната си
творческа практика. Откриването
на изложбата в галерията на СБХ е
на 3 април. Експозицията предста-
вя последните непоказвани голямо-
форматни картини - цикъл "Проце-
сии", развитие на дългогодишния
проект "Завръщане", нови адапти-

Скрита зад врата прашна
картина се оказа
„шедьовър“ на Брьогел
Картина на фламандския
художник от 17-и век Питер
Брьогел Младия, която години
наред остава скрита в
семейна къща, ще бъде
предложена на търг и се
очаква да бъде продадена за
сума между 600 000 и
800 000 евро, предаде
Ройтерс. Картината "Селският
застъпник" е една от най-
големите известни творби на
Брьогел, с височина 112 и
широчина 184 см. Тя е
непозната в света на изкуст-
вото, тъй като последното
поколение на семейството,
което я притежава от начало-
то на миналия век, я смята
за фалшива.

Италия доброволно върна
на Мексико 43 артефакта
Това са предколумбови
археологически ценности,
предаде ДПА. Артефактите
пристигнаха в столицата на
Мексико със самолет от Рим.
Антиките, които датират
предимно от трети до седми
век, са били открити от
италианската полиция. Те са
предадени на мексиканския
министър на културата
Алехандра Фраусто в Рим.
В последните четири години
Мексико се обявява срещу
търгове на артефакти,
принадлежали на местните
култури. Италия и Германия
доброволно връщат предис-
пански предмети в Мексико.

Íàêðàòêî

�

Ñòåíîïèñúò „Âå÷íèÿò êàëåíäàð“
íà îòåö Ìàòåé Ïðåîáðàæåíñêè
å ðåñòàâðèðàí

рани в мащаба на пространството
пластични инсталации като
"Проходи" и "Междинни полета -
стълбите".

Част от изложбата са и мултиме-
диен проект "Междинни полета -
кула убежище", обекти от цикъла
"Биографично", видеоинсталация
"Думи във времето" и звукова
инсталация "Процесия на звука",
създадена специално за повода от
композитора Асен Аврамов. Кура-
тор на експозицията е проф. д-р
Петер Цанев.

Водеща идея на експозицията е
да представи в едно пространство
и в единодействие паралелните
траектории на творческите търсе-
ния и реализации на автора. ç

Ансамбъл "Пирин" отбеляза
90 години от рождението на
композитора, диригент и дъл-
гогодишен ръководител проф.
Кирил Стефанов с концерт-
спектакъла в негова чест "Аз
съм Пирин…". Спектакълът се
състоя на 28 март - на рожде-
ната дата на проф. Стефанов,
на сцената на Музикалния те-
атър в София. А в Благоевград
концертът ще е на 5 април в
зала "Яворов".

"Творчеството на проф. Ки-
рил Стефанов е вече класика,
не само от музикални произ-
ведения, но и танцови поста-
новки", каза художественият
ръководител на ансамбъл "Пи-
рин" Мирослав Димитров. Кон-
цертът показва част от необят-
ното творчество на проф. Ки-
рил Стефанов, представено от
ансамбъла, както и от други ко-
лективи.

На сцената с ансамбъл "Пи-
рин" излязоха Северняшкият
ансамбъл "Иван Вълев" и хорът
и оркестърът на Академията за
музикално, танцово и изобра-
зително изкуство "Проф. Асен
Диамандиев". Национално учи-
лище за танцово изкуство ще
представи един от първите тан-
ци на ансамбъл "Пирин" -
"Празнични танци". ç

Àíñàìáúë „Ïèðèí“
÷åñòâà  ïðîô.
Êèðèë Ñòåôàíîâ
ñúñ ñïåêòàêúëà
„Àç ñúì Ïèðèí…“

 "Вечният календар" на
отец Матей Преображенс-
ки бе представен в Исто-
рическия музей в Павлике-
ни. Стенописният фрагмент
"Вечният календар на отец
Матей Преображенски -
Миткалото" се е намирал
на външната фасада на на-
чалното училище в павли-
кенското село Михалци.

"Създаден е по идея на
отец Матей Преображенс-
ки - Миткалото. През 1870
година стенописът е напра-
вен от тревненския зограф
Венко Калчов Венков, за да
бъде достояние на ученици-
те и хората, за които е би-
ло важно да знаят кога ще
бъде датата на дадено съ-
битие от църковния кален-
дар през идната година и
да направят справка за
предходната", разказа Еле-
на Чанакчиварова-Христо-
ва, директор на Историчес-
кия музей в Павликени.

"Прецизната и професи-
онална работа по рестав-
рацията и консервацията
на проф. д-р Миглена
Прашкова и д-р Пламен Съ-
бев разкри отново цвета и
въздействието  на стено-
писния фрагмент, нещо по-
вече, при почистването се
оказва, че още през 1870
година зографът Венко от

ÍÅ ÑÈ ÒÐÚÃÂÀÉ, ËÞÁÎÂ
Не, не си тръгвай, Любов... Почакай... Дали е възможно?
Всичко е толкова просто... Всичко е толкова сложно...
Няколко думи случайни... Някаква кратка измама...
Яростно тръшваш вратата... Тръгваш... И вече те няма...
Не, не си тръгвай, Любов... Толкова строго и лесно...
Знам, че си страшно обидена... Спри за момент... Не е честно...
Хайде, върни се обратно... Милата! И добрата!
Ако това те устройва - аз ще поема вината...
Не, не си тръгвай, Любов... Чакай! Къде се разбърза.
Може ли да се забрави всичко, което ни свърза.
Всичките делнични дни... Всичките празнични нощи...
Радости... Скърби... Надежди... Битки... И още... И още...
Не, не си тръгвай, Любов... Грешка сега ще направиш.
Знай си, че не е възможно някога да ме забравиш.
И не помисляй дори друг някой да те прегръща.
Моя си... Аз те създадох... Вечно една и съща.
Не, не си тръгвай, Любов... Ето, стопява се мрака.
Толкова време измина... Толкова време ни чака...
Късно е да се разделяме... Идвай... Не се залъгвай.
Не, не си тръгвай, Любов... Моля те... Спри! Не си тръгвай...

Íåäÿëêî Éîðäàíîâ - ïîåòúò è Ëþáîâòà
Скъпи приятели, като се върна назад в годините, откривам,

че най-много и най-различно съм писал за Любовта. "Не оста-
рявай, Любов", Не умирай, Любов", "Усмихни се, Любов", "Дръж
се, Любов", "Добро утро, Любов", "Къде се скри, Любов?", "Оби-
чам те, Любов", "Върни се, Любов" и още, и още... Вече, на
края на живота, осъзнавам, че съм безкрайно благодарен на
Любовта, която не ми позволи да се насади у мене Омразата,
че осмисли моето човешко съществувание на този свят.

Ето едно от последните ми стихотворения за Нея.

Íàãðàäåíè òâîðáè îò êàðèêàòóðíèÿ
êîíêóðñ „Íàñòðàäèí Õîäæà“ â Òóðöèÿ

Наградени с първа награда творби от Международния карикату-
рен конкурс "Настрадин Ходжа" бяха показани в изложба в зала
"Иван Милев" в Казанлък. Специални гости бяха президентът на
Асоциацията на турските карикатуристи Метин Пекер, председате-
лят на секция "Карикатура" към СБХ Валери Александров, известни-
те турски карикатуристи Ибрахим Тунджай и Кадир Догруер, както и
изявени майстори на карикатурата.

Откриването посетиха директорът на Литературнохудожествения
музей "Чудомир" Добрина Матова, председателят на фондация "Чу-
домир" Борис Кърчев. Експозицията е част от програмата на "Чудо-
мирови празници 2023", посветени на Димитър Чорбаджийски, по-
известен като Чудомир.

Конкурсът, който се провежда под егидата на Асоциацията на тур-
ските карикатуристи, е създаден през 1974 г. Метин Пекер разказа,
че конкурсът е започнал в Акшехир, където се смята, че е роден
Настрадин Хожда. През годините той се утвърждава като един от най-
големите в света, с най-добрите карикатуристи. Достойно място зае-
мат и българските карикатуристи - Милко Диков, Илиян Савков, Сте-
фан Стефан Десподов, Доньо Донев, Румен Драгостинов, Валентин
Георгиев, Ивайло Цветков и други. Фолклорният герой Настрадин Хо-
джа се вижда в съвременното карикатурно пространство. ç

Трявна е нарисувал върху
част от стенописа парале-
ли и меридиани, което до-
казва, че колелото е има-
ло не само религиозен сми-
съл, но и образователен",
посочи директорът на му-
зея.

Основният замисъл е
свързан с разчитането на
датите на подвижните цър-
ковни празници и периоди-
те на пости през годините
от 1865-а до 1940-а. Зогра-
фът възпроизвежда моде-
ла за вечен календар на
отец Матей Преображенс-
ки, който го е направил от
дървени плоскости с мон-
тирана движеща се стрел-
ка с цел посочване на кон-
кретна дата. Отец Матей е
използвал Метоновия ци-
къл, лежащ в основата на
цялата система, наричан
нагледен (зрячи).

Предстои стенописната
експозиция "Вечният кален-
дар" да бъде поставена в
самостоятелна витрина с
подходящо осветление и
влаго-температурен режим
в залите на музея в Пав-
ликени. Композицията ня-
ма аналог в българското
монументално изкуство и в
този смисъл се превръща
в уникална културна цен-
ност. ç


