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Директива на Европейския съюз, позволяваща премахване на вносните мита за
стоки, идващи от Украйна, застрашава българското земеделие. За това алармират
представители на бранша. Според тях внасянето на зърно и плодове от Украйна ще
се отрази негативно на цената на българската продукция, чиято себестойност драс-
тично е нараснала заради повишените цени на горивата и торовете. Високата
себестойност на БГ продукцията и ниските цени на внасяната стока от Украйна ще
предизвикат трусове в бранша, категорична е председателката на Добруджанския
съюз на зърнопроизводителите Радостина Жекова. < 4
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Русия е допълнила своя
т. нар. стоп списък на
лицата, отговорни за
създаването на русофоб-
ски курс, с още 25 имена
на граждани на САЩ,
сред които съпругата и
дъщерята на президента
Джо Байдън. Това съобщи
вчера външното минис-
терство в Москва.
Мярката е в отговор на
"постоянно разширяващи-
те се санкции срещу
руски политически и
обществени фигури", се
казва в съобщението,
цитирано от БТА. Освен
Джил Байдън и дъщеря й
Ашли Байдън новите
имена в "стоп списъка"
са сенаторите от групата
Макфол-Ермак, която
подготвя препоръките за
санкции срещу физически
и юридически лица
от Русия. ç

Ïîâåäåíèåòî
íà ÁÑÏ -
ïîëèòè÷åñêè
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Изпълнителният директор
на Левски Ивайло Ивков
призна,  че компанията
"Юнайтед груп" проявява
интерес към акциите на
клуба. "Сините" са полу-
чили писмо, в което
чуждестранната компа-
ния, притежаваща "Нова
телевизия", "Виваком",
английския Саутхямптън и
други, е официализирала
намерението си. "Има ин-
терес към клуба от стра-
на на "Юнайтед груп".
Лично аз ги потърсих,
защото нашият основен
спонсор изнемогва с
всички разходи. Те из-
пратиха свои представи-
тели преди финала за
Купата на България. Из-
пратиха писмо за наме-
рение за придобиване на
клуба", разкри Ивков
на пресконференция
на "Герена".

лед като в понеделник безпрецедентно от-
казаха да се явят на консултации при
президента, вчера от ПП си поискаха
среща с държавния глава. От БСП съ-
що отказаха да се явят при държавния
глава с мотив, че в НС тече обсъждане
на бюджета.

Радев обаче категорично ги отряза:
Консултациите приключиха, предстои
връчване на мандат на първата полити-
ческа сила.

"Нормално е, преди да отидем при пре-
зидента, да имаме стиковане на позиции
в рамките на управляващата коалиция."

Äåí ñëåä êàòî
îòêàçàõà ïîêàíàòà
íà ïðåçèäåíòà,
îò ÏÏ ïîèñêàõà
äà ó÷àñòâàò âúâ âå÷å
ïðèêëþ÷èëèòå
êîíñóëòàöèè ïðè
äúðæàâíèÿ ãëàâà

 Увеличение на пен-
сиите в две стъпки - от
1 юли и от 1 октомври,
ръст на минималната
пенсия за осигурителен
стаж и възраст до 467
лева и скок на тавана
на пенсиите два пъти до
края на годината. Со-
циалната пенсия се вди-
га от 170 лв. на 247
лв.Това приеха оконча-
телно депутатите на
второ четене на зако-

467 ëâ. ìèíèìàëíà ïåíñèÿ îò 1 þëè
Îò 1 îêòîìâðè
ìàêñèìàëíàòà
ïåíñèÿ ñòàâà
3400 ëâ., ðåøèõà
äåïóòàòèòå

по харвардски
Така вицепремиерът Асен Василев

обясни решението на "Продължаваме
промяната" преди срещата с Румен Ра-
дев да бъдат проведени консултации с "Де-
мократична България" и БСП, както и с
независимите депутати за съставянето на
кабинет в рамките на 47-ото народно съб-
рание, предаде БНР.

При президента се явиха от ГЕРБ-
СДС, ДПС, ИТН, ДБ и "Възраждане".
По-рано вчера обаче президентът Румен
Радев обяви, че е приключил консулта-
циите си с парламентарно представени-
те партии.

СП е партия на 130
години и почти през
осемдесет от тях е
държавотворна и

системна партия, която е
отговорна за изграждане-
то на националните
институции и съзиданието
на българската социална
държава. Този дълбоко
вкоренен инстинкт за
защита на държавността
многократно през послед-
ните три десетилетия е
пораждал парадокси!
Заради строгото спазване
на закона, институционал-
ния ред и правила на
политиката, БСП дори
като опозиция имаше
поведението на партия,
отговорна за съдбините
на България и българския
народ. И дори когато не
бе управляваща, тя не си
позволяваше да нарушава
добрия тон, уважаваше
институциите, въздържаше
се от популизъм и
компроматни атаки.

Но днес БСП под
ръководството на Корне-
лия Нинова за пръв път в
историята си и бидейки на
власт, си позволи да се
държи като опозиция!? Да
е деструктивна и арогант-
на към президента Румен
Радев и да продължава
двугодишната необяснима
братоубийствена война
срещу президентската
институция. На дъното на
тази битка бе отказът на
БСП да се яви на консти-
туционно регламентираните
консултации при държав-
ния глава, целящи реша-
ването на въпроса за
съставяне на нов кабинет
в рамките на 47-ото НС.

БСП и Нинова изтък-
наха абсурдния аргумент,
че БСП е заета с разг-
леждането на бюджета на
РБ! Оказа се, че "Продъл-
жаваме промяната" с 65
депутати и БСП със
скромните 26 народни
представители не намери-
ха време и не отидоха
при президента, за да
дискутират бъдещето на
България в контекста на
политическа, икономичес-
ка, социална и военна
криза.

Дали този прецедент
се дължи на малокулту-
рие, или на политическа
провокация и саботаж?!
Защото дори в началото
на 90-те години на ХХ
век, когато България бе
жестоко разделена,
нямаше подобни просташ-
ки и антидържавнически
демонстрации. Защото
дори тогава президент,
правителство и партии
намираха сили да водят
диалог въпреки тежките
разломи - в името на
България!
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нопроекта за актуали-
зация на бюджета на
Държавното обществе-
но осигуряване (ДОО)

за 2022 г. Така от 1 юли
всички пенсии за тру-
дова дейност, отпусна-
ти до 31 декември 2021
г., се увеличават с 10%,
като към тях се приба-
вя и ковид добавката от
60 лева. Максималната
пенсия се покачва до
2000 лева от 1 юли, а
от 1 октомври таванът
ще се повиши  до 3400
лева, колкото е разме-
рът на максималния
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осигурителен доход, ре-
шиха още депутатите.
Все още не е ясно дали
българските пенсионери
ще могат да си вземат
увеличените пенсии в
график. Дали през ав-
густ, дали с допълнител-
но плащане още през
юли към пенсиите, но
ще си получат увеличе-
ните пенсии, обеща  со-
циалният министър Ге-
орги Гьоков. < 4

Лидерите на Г-7
планират между-
народна донор-
ска конференция
за събиране на

средства за
следвоенното

възстановяване
на Украйна,

предава ДПА.
Групата обсъжда
възможността за

въвеждане на
таван на цените

на руския петрол.
"Ние сме

единодушни -
Путин не трябва
да спечели тази
война", заяви
домакинът на

срещата,
германският

канцлер
Олаф Шолц.
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Снимка БГНЕС

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА
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Държавният глава
Румен Радев обяви вчера
край на консултациите с
парламентарните партии
за съставяне на правител-
ство. След разговорите с
представителите на "Има
такъв народ" (ИТН) ,
"Демократична България"
(ДБ) и "Възраждане",
Радев обяви: "Цикълът на
консултации приключи,
предстои връчване на
мандата на първата поли-
тическа сила".  От думите
на Радев следва, че пре-
зидентът няма да проведе
консултации с "Продължа-
ваме промяната" (ПП) и
БСП, които вчера не се
отзоваха в определените
от президентството часове
за разговори с мотива, че
в парламента се обсъжда
и гласува актуализацията
на бюджета. ПП обаче
настояха след заявлението
на Радев консултациите да
се проведат, защото в
противен случай щяла са
бъде нарушена конституци-
ята.

От ИТН биха подкрепи-
ли нова управленска
формула в рамките на
сегашния парламент, но с
изричното условие Кирил
Петков да не е кандидат
за министър-председател и
"по-възможност и Асен
Василев да не е там". Това
заяви след разговора с
президента председателят

ÈÒÍ ãîòîâè
äà ó÷àñòâàò
â íîâî ïðàâè-
òåëñòâî, íî
áåç Ïåòêîâ è
Âàñèëåâ â íåãî

на парламентарната група
на "Има такъв народ"
Тошко Йорданов. По
неговите думи това трябва
да бъде кабинет от профе-
сионалисти "с ясна програ-
ма за ясен период от
време" от поне една
година.

Депутатът от ИТН
Станислав Балабанов
коментира, че за разлика
от ПП и БСП в понедел-
ник, от партията на Трифо-
нов уважавали институции-
те. До третия мандат
имало много време, посо-
чи на свой ред Ива Мите-
ва.

Ðàäåâ îòðÿçà ÏÏ è ÁÑÏ
îò êîíñóëòàöèèòå

Румен Радев съпредседа-
телят на ДБ Христо
Иванов. Той смята за
виновни за тази ситуа-
ция както управляващи-
те, така и опозицията,
която не била конструк-
тивна.

Държавният глава

Íà 21 þëè ãëàñóâàò íîâàòà öåíà íà áèëåò÷åòî â Ñîôèÿ

даните ще могат да пътуват с то-
зи билет във всички видове об-
ществен транспорт, като при

таксуване в 29-ата минута след
първото таксуване, пътниците ще
могат да завършат пътуването си

На заседание на 21 юли се
очаква да бъде приета новата та-
рифна политика на билетите в Со-
фия, обяви общинският съветник
Зафир Зарков, цитиран от аген-
ция БГНЕС. Наредба предвижда
следните нови билети:

Билет 30+ на стойност от
1,60 лв., позволяващ прекачва-
ния в рамките на 30 минути за
всички видове обществен тран-
спорт, като след изтичане на
предвиденото време пътниците
ще могат да пътуват до крайната
спирка на вида обществен тран-
спорт, в който са се качили по
време на тези 30 минути.

Билет 60+ на стойност 2,20
лв., в рамките на 60 минути граж-

до желана спирка по тази линия.
Билетът за еднократно пътува-

не на хартиен носител, закупен от
шофьора, ще бъде на стойност от
2,00 лв. Цената на дневна карта
се запазва - 4,00 лв., като има
нова превозна карта за 24 часа -
6,00 лв. Предвижда се също така
тридневна карта за всички линии
на стойност от 15 лв.

Годишната карта остава на це-
ната от 365 лв., като се допълва
възможността за трикратно разс-
рочване за заплащане на тази кар-
та. Месечната карта се запазва от-
ново на стойност от 50 лв., като
се предвижда въвеждането на пре-
ференциални карти за младежи до
26 г. на стойност от 25,00 лв. ме-

припомни думите си и от
началото на мандата на
това управление преди
шест месеца, че ако не се
предприемат решителни
стъпки в тази посока,
миналото ще вземе своя
реванш. Именно това се и
случва в момента, а
страната е изправена пред
редица кризи, сред които
се нареди и политическа,
смята Радев.

"Този парламент е
изчерпан. Най-добрият
вариант за страната са
нови избори." Това заяви
лидерът на "Възраждане"
Костадин Костадинов преди
началото на консултациите.
Той определи изборите като
най-добрия начин за изли-
зане от кризата.ç

сечно или 250 лв. годишно.
Предвижда се и въвеждането

на преференциални карти за ро-
дители, ползващи отпуск от 2 го-
дини за отглеждане на дете за це-
на от 10 лв. месечно.  Ученическа
карта остава същата, като картата
за студенти се намалява на 20 лв
от 21,5 лв., а годишната за студен-
ти ще бъде 200 лв. Карта за пен-
сионери до 68 г. се предвижда да
бъде с 1,50 лв. по-евтина, докато
за останалите пенсионери тя ще
бъде с 2 лв. по-скъпа, т. е. 10 лв.

Наредбата е събрала подпи-
сите на ГЕРБ-СДС, "Демократич-
на България", Патриоти за Со-
фия, БСП и независимия общи-
нар Борис Бонев.ç

От ИТН отказаха да коментират какво ще направят, ако третият
проучвателен мандата стигне до тях

Снимка БГНЕС

"Ïðîäúëæàâàìå ïðîìÿíàòà"
çàïî÷âà ïðåãîâîðè çà êàáèíåò

Националният съвет на "Продължаваме промяната" реши и
даде мандат за започването на преговори за ново правителство,
съобщиха от пресцентъра на партията. За вчера бяха насрочени
разговорите с ДБ и БСП. При съгласие се предлага състав на
кабинета и план за действие под формата на публична покана
към всички депутати в Народното събрание, като целта е "фор-
миране на мнозинство от 121 депутати срещу корупцията и зад-
кулисието", уточняват от ПП.

Политическата криза се
корени в невъзможността
на политическите сили да
сформират диалог по изяве-
ни приоритети, както и да
формулират такива приори-
тети изобщо. А тези приори-
тети не са мираж, а дейст-
вителност, заяви пред

Над 388 хиляди лева директ-
на субсидия от Министерството
на културата ще получи старо-
загорската Областна админист-
рация, за да се "отпуши" рабо-
тата по консервационно-рестав-

Äúðæàâàòà äàäå ïàðè çà ìîíóìåíòà íà Áóçëóäæà
рационните работи и осигуряването
на посетителски достъп до мону-
мента на връх Бузлуджа, съобщи
регионалното издание "Старозагор-
ски новини". Средствата са по
програма: "Опазване на недвижи-
мото културно наследство" - 2022
г., проектът за някогашния дом-па-
метник на БКП е бил подаден на
11 март, сред основанията за под-
крепата е и че обектът се радва
на голям туристически интерес и

че има голям потенциал за
превръщането му в туристичес-
ка дестинация.

На практика това са пър-
вите средства, предоставени
директно от държавата за спа-
сяването на монумента.

Според предварителните
изчисления, направени от екс-
пертите на фондация "Проект
Бузлуджа", само за разчиства-
не на отломките от металната

покривна конструкция ще бъдат
необходими около 187 000 лв.
Останалите средства от транша,
който се очаква да постъпи в
края на юли, ще бъдат използ-
вани за консервацията на под-
куполната мозайка "Пролетарии
от всички страни, съединявайте
се!" и за направата на туристи-
чески пътеки за безопасно вли-
зане във вътрешността от посе-
тителите.ç

От стр.1
Днешното малоумие, ин-

фантилизъм и координирани
действия на ПП и БСП са аб-
сурдни, защото при Радев оти-
доха всички останали парла-
ментарни партии -  десните
ГЕРБ-СДС и ДБ, малцинствена-
та ДПС, антисистемните ИТН и
"Възраждане". И ако този те-
жък гаф би могъл да се опрос-
ти на новоизпъпилата партия
ПП, той е пагубен за системна-
та, утвърдена и идейна БСП.

Просташки и нефелни са
подхвърлянията на кариеристи-
те от БСП, че партията е издиг-
нала Радев и без нея той щял
някъде да играе карти. Защото
през 2016 г. президентът полу-
чи 2 млн. гласа, а през 2017 г.
БСП около 950 хил. (благода-
рение на инерцията от прези-
дентския вот). През 2021 г. Ра-
дев има 1,5 млн. гласа, а БСП -
265 хил.!? Къде е проблемът?
Явно при социалистите и тях-
ното ръководство.

Политици и анализатори са
единни - сривът на БСП на три
последователни избора през м.
г. е заради двуличното отноше-
ние и неприкритите войни на
Нинова срещу държавния гла-
ва. Докога БСП ще настъпва ед-
на и съща мотика!?  Защото
реплики от типа "Ние те създа-
дохме, ние ще те погубим" са
жалки и смешни заклинания,
които показват липса на обра-
зование,  култура и морал.

Нинова и нейната клика са-
ботират не президента, а себе
си и БСП! Защото доверие гу-
бят социалистите, за които Ра-
дев е и ще бъде достойният пре-
зидент, а Илияна Йотова е "на-
шето момиче" - социалист и
честен вицепрезидент!

Това безумие се случва в
навечерието на предстоящите
предсрочни парламентарни и
редовните местни избори. И ко-
гато доведеш 130-годишната,
милионна и държавотворна
партия до ролята на махленски
хулиган в политиката е дейст-
вие, за което рано или късно
Нинова и сие ще се носят теж-
ка политическа отговорност.

Ïîâåäåíèåòî íà
ÁÑÏ - ïîëèòè÷åñêè
èíôàíòèëèçúì
èëè ñàáîòàæ!?
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Èâàí Òàêîâ, ÁÑÏ - Ñîôèÿ:
Êîíôëèêòúò ñ ïðåçèäåíòà íå
íîñè íèêàêâà ïîëçà íà ïàðòèÿòà

Конфликтът с прези-
дента Румен Радев не
носи никаква полза на
партията. Това заяви
председателят на БСП -
София, Иван Таков пред
социалисти във "Връбни-
ца". Той беше гост на
разширено заседание на
местния Районен съвет, на
който присъства и пре-
дишният лидер на столич-
ните социалисти Калоян
Паргов, членуващ в тази
организация.

Председателят на БСП
- София коментира и
проведеното в неделя
петчасово заседание на
Националния съвет. "За
огромно мое учудване
основна тема на дебата
станаха отношенията на
БСП с президента Румен
Радев, каза той. - Конф-
ликтът с държавния глава
не ни носи никаква полза.
Нещо повече - критиките
срещу него ни вредят".

Безумие е БСП да не
се яви на консултациите
при президента с оглед
съставяне на кабинет в
това Народно събрание.

Áåçóìèå å ðúêîâîäñòâîòî äà íå ñå
ÿâè íà êîíñóëòàöèèòå ïðè
äúðæàâíèÿ ãëàâà, çàÿâè áèâøèÿò
ñòîëè÷åí ëèäåð Êàëîÿí Ïàðãîâ

Тя винаги е призовавала
за диалог между институ-
циите и за държавна
стабилност. Тази показ-
ност на неявяване на БСП
при държавния глава е
безпрецедентна, защото
Румен Радев бе припознат
като кандидатура на
левицата. В първия му
мандат директно излъчен,
а за втория като противо-
вес на кандидатурата на
ГЕРБ. Това каза експред-
седателят на БСП - София,
Калоян Паргов пред
"Поглед ТВ".

По думите в отношени-

Ïðîô. Èâî Õðèñòîâ: Èìà ìîùåí âúíøåí íàòèñê
çà íîâà ïðîàòëàíòè÷åñêà è ðóñîôîáñêà êîàëèöèÿ

"Очевидно е, че има мощен на-
тиск по западна, евро-атлантичес-
ка линия да се направи проевро-
пейска, проатлантическа и анти-
руска коалиция, която да управ-
лява важна прифронтова терито-
рия - каквато е България", заяви
пред БНР социологът проф. Иво
Христов, бивш депутат от "БСП за
България", и добави: "Живеем в
страната на неограничените въз-
можности. Възможна е и коали-
ция "Продължаваме промяната" -
ГЕРБ". Той посочи, че в следващо-
то Народно събрание се очаква
да влязат от 6 до 8 партии: "За да
може да се създаде такова проат-
лантическо и антируско управле-

ние, сметката излиза само ако се
съберат умнокрасивитетът от цен-
търа на София и на още един-два
града с масовката на ГЕРБ. Това е
възможно, ако някои от досади-
лите на публиката играчи бъдат
дръпнати на по-заден план".

Според него Кирил Петков ня-
ма да бъде фактор в следващото
управление на България: "Кой е
казал, че Бойко Борисов ще се
оттегли? Ще махнем Петков, а
Борисов ще направи една крач-
ка назад и така ще стане. Кой е
казал, че Петков ще бъде изоб-
що фактор в следващото управ-
ление?". Проф. Христов беше ка-
тегоричен, че предстоят предс-

рочни избори: "ГЕРБ иска избо-
ри, защото те излизат препрани
и чисти само година след драма-
тичните събития, които се случи-
ха миналото лято. Толкова трае
българската политическа памет. ...
Ако "Демократична България" и
ПП се явят заедно на изборите,
това ще осигури парламентарни
местенца на партокрацията на
ДБ, която иначе е изправена пред
кошмара да изпадне в рамките
на статистическата грешка на
следващия вот".

Прогнозата на социолога е за
"тектонични събития" в световен
план, сигналите за които в Бъл-
гария остават незабелязани.ç

вреже остро БСП и да
заема страна в конфлик-
та", категоричен беше
Паргов.

Той каза още, че част
от "апологетите" на насто-
ящото ръководство на
БСП се държат агресивно
към държавния глава,
водени от идеята да
задържат водаческото си
място в листите на леви-
цата за следващите
избори.

"Искам да кажа и на
тях, и на ръководството,
че за пореден път ще си
счупят главата с тази
идея, отколкото да извле-
кат дивидент от конфликт
с президента", заяви
предишният председател
на БСП - София.

На въпрос дали Нинова
се страхува да стане ясно
колко оръжие е изнесено
за трети страни, които да
го дадат на Украйна,
Паргов отговори, че това
вече е очевидно. "Щетата
е налична. БСП ще пре-
търпи от това още по-
голям спад на изборите",
категоричен бе Калоян
Паргов.ç

Проф. Иво Христов

Ïåòúð Âèòàíîâ, åâðîäåïóòàò:
Èíñòèòóöèîíàëèçèðàíå
íà åäíà ëè÷íà âðàæäà

Отказът на БСП да участва в консултациите за съставяне на
правителство означава само едно: Корнелия Нинова успя да
институционализира личната си вражда с президента. Да пре-
върнеш партията си в жертва на личен конфликт, пренебрегвай-
ки разпоредбите на Конституцията, не е въпрос на чест, а на
инфантилно и незряло поведение. За съжаление, това ще доне-
се на БСП единствено тежки електорални щети и непредвидима
политическа безпътица.

ята между Корнелия
Нинова и държавния
глава се е счупило нещо,
което е довело до ниските

резултати за БСП от
доста време насам.

"За БСП се оказа, че е
противопоказно да се
дърли и показва мускули
с президентската институ-
ция. Резултатите от 2021 г.
са доказателство за това.
Сега очевидно сме изпра-
вени пред нови избори и
този конфликт избухва с
пълна сила. Не ми се
струва разумно между
"Продължаваме промяна-
та" и президента да се

Момчетата от "Продължава-
ме промяната" отново са се
объркали. Не те диктуват про-
цеса на консултациите и ско-
ростта, с която той се движи.
Това е в ръцете на президента.
Ако смятат, че от тях зависи
кога ще отидат на консултации
при държавния глава, могат да
бъдат много неприятно изне-
надани.  Президентът може да
вземе решение и да връчи ман-
дата на лице, посочено от ПП.
Това е първият проучвателен
мандат. Ако те не отидат, той
заявява, че никой не иска да
вземе този мандат, смята го за
неуспешен и преминава към
втората по численост парла-
ментарна група".

Ако мислят така пренебре-
жително да се отнасят към дър-
жавния глава и процедурата по
член 99 от Конституцията, ни-
що хубаво няма да стане. Ня-
ма да извлекат политически ди-
виденти. Манталитетът на ПП е
от детската градина, те не са
дорасли. Стигнали са до трета
група в детската градина. Те се
забавиха и с подаването на ос-
тавката. Тя трябваше да бъде
подадена буквално на следва-
щия ден след гласувания вот
на недоверие. На всичкото от-
горе пренебрежително я изп-
ратиха в Народното събрание
по куриер. Може би трябваше
да я изпратят по "Еконт".

Действията на ПП са неле-
гитимни от гледна точка на про-
цедурата, която е закрепена в
Конституцията. Те упорито нег-
лижират и не искат да се съ-
образяват с Конституцията. За
тях основният закон не озна-
чава нищо.

Нека много добре си нап-
равят сметката. Ако се окаже,
че консултациите не се разтег-
лят във времето, не се стигне
до втората половина на юли с
цялата тази процедура с трите
опита, тогава ще се окаже, че
изборите могат да бъдат в сре-
дата или края на август. Ако
искат това да стане, нека дей-
стват по същия начин.

Между институциите тряб-
ва да се води диалог и да се
надскочи манталитетът на дет-
ската градина.

ÏÏÏÏÏðîô. ä-ð Ïëàìåíðîô. ä-ð Ïëàìåíðîô. ä-ð Ïëàìåíðîô. ä-ð Ïëàìåíðîô. ä-ð Ïëàìåí
ÊÈÐÎÂÊÈÐÎÂÊÈÐÎÂÊÈÐÎÂÊÈÐÎÂ*****

*Авторът е бивш консти-
туционен съдия, ръководител
на катедра "Конституцион-
ноправни науки" в СУ "Свети
Климент Охридски"

От БГНЕС
(Със съкращения)

ÏÏ ñ äåòñêè
ìàíòàëèòåò,
íàðóøàâàò
Êîíñòèòóöèÿòà

Проф. д-р Пламен Киров
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Директива на Европей-
ския съюз, позволяваща
премахване на вносните
мита за стоки, идващи от
Украйна, застрашава
българското земеделие.
За това алармират предс-
тавители на бранша.
Според тях внасянето на
зърно и плодове от Украй-
на ще се отрази негатив-
но на цената на българс-
ката продукция, чиято
себестойност драстично е
нараснала заради пови-
шените цени на горивата
и торовете.

Около 1 300 000 декара
са засетите с пшеница
площи в област Добрич,
като очакваните средни
добиви са между 550-600
кг. Високата себестойност
на продукцията и ниските
цени на внасяната стока
от Украйна ще предизвика
трусове в бранша, катего-
рична е председателят на
Добруджанския съюз на
зърнопроизводителите
Радостина Жекова. Спо-
ред нея това ще се отра-

зи негативно на големите
зърнопроизводители и ще
доведе до фалити при по-
малките стопанства.

Предпазлив по отноше-
ние на очакван добив и
цени на пшеницата заради
нестабилната икономичес-
ка обстановка е земеделе-
цът Кирил Киров, който
управлява около 12 000
декара земя, на която
отглежда пшеница, царе-
вица и слънчоглед. Спо-
ред Кирил Киров вносът
само през сухопътните
граници засега не може
да повлияе драстично на
цената на зърното в ЕС,
но ситуацията коренно ще
се промени, ако стане
възможен отново транс-
портът по море. Войната в
Украйна, по-малкото
засети площи със слънчог-
лед там пък ще се отразят
и на цените, които ще
запазят огромната си
динамика. Именно това,
според Киров, е и най-
голямото предизвикателст-
во пред българския земе-

нестабилността на земеделските
системи със сериозни последи-
ци за продоволствената сигур-
ност, съобщи Световната продо-
волствена програма на ООН. Бро-
ят на хората, които са изправе-
ни пред остра хранителна неси-
гурност, е достигнал рекордните
193 млн. през 2021 г., сочат дан-
ните на програмата.

Очакванията на САЩ за пред-
лагането и ръста на цените на
пшеницата в четвъртък показа-
ха, че инфлацията при храните
продължава в момент, когато ин-
дексът за цените на храните на
Службата на ООН за прехрана и
земеделие (ФАО) вече достигна
рекордни върхове.

Производството на пшеница

Âèñîêàòà ñåáåñòîéíîñò íà
ïðîäóêöèÿòà è íèñêèòå öåíè íà
âíàñÿíàòà àãðîñòîêà îò Óêðàéíà
ùå ïðåäèçâèêà òðóñîâå â áðàíøà
è ùå äîâåäå äî ôàëèòè ïðè
ïî-ìàëêèòå ñòîïàíñòâà

в Китай, който е най-големият
производител в света, се очаква
да намалее с 1,4% до 135 млн.
тона, съобщи американското ми-
нистерство на земеделието. Очак-
ванията са за лек спад на про-
изводството и в други значими
износители като ЕС, Аржентина
и Австралия.

Необичайно сухото и горещо
време повиши опасенията за по-
малките реколти в страни про-
изводители като Франция и Ин-
дия, а сушата в САЩ и Канада
също тревожи фермерите, каз-
ват анализатори. "Светът се нуж-
дае от добро време в цял свят,
но не го получаваме", коментира
Мат Амерман, брокер за сурови-
ните в StoneX.ç

му възнамерява да намали вно-
са на пшеница с 500 хил. тона
годишно. Северноафриканската
страна е важен вносител на пше-
ница от региона на войната. За-
ради последиците от конфликта
доставките не са успешни и се
наблюдава рязко покачване на
цените на световния пазар. През
май един бушел пшеница се тър-
гуваше на моменти за 12,85 до-
лара. Русия и Украйна са едни
от най-важните държави в све-
та, в които се отглежда пшени-
ца. Преди войната двете страни
заедно са осъществявали около
една четвърт от световната тър-
говия с това зърно.

Войната в Украйна показа
взаимносвързания характер и

Çåìåäåëöèòå íå
ñïîäåëÿò îïòèìèçìà íà
âëàñòòà çà 7 ìëí. òîíà
æèòî â õàìáàðèòå

делец - вариращите ежед-
невно цени нагоре и
надолу. Опасенията на
бранша са и по отноше-
ние на качеството на
внасяната продукция от
Украйна.

Масово тече жътвената
кампания на ечемика в
Добруджа в момента.
Пшеничната жътва се
очаква да стартира след
около 10 - 15 дни, между
5 и 10 юли, в зависимост
от времето,каза още
Радостина Жекова. Очак-
ванията на зърнопроизво-
дителите са за среден
добив между 500 и 600 кг
в Добруджа, уточни тя.
"Имаше изключително
трудни моменти за пше-
ницата тази година. Като
започнем от есента и
завършим с март и ап-
рил, когато имаше замръ-
зи. Това доста редуцира
добивите от пшеницата,
които очаквахме. Сушата

допълнително усложни
ситуацията, имаше около
40 дни без дъжд", обясни
председателят на Добру-
джанския съюз на зър-
нопроизводителите.
Прогнозите са за добри
добиви от пшеница, но
със сигурност по-малки в
сравнение с реколтата от
жътвената кампания през
миналата година.

Наблюдава се падане
на изкупните цени, съоб-
щи още Радостина Жеко-
ва и обясни, че това се
дължи на приемането на
директивата на Европейс-
кия съюз за разрешава-
нето на безмитен внос на
стоки от Украйна. "Това
доста редуцира фючърс-
ните цени. Стартираха на
650 - 700 лв. за пшеница-
та, но в момента няма
сделки за пшеница, поне-
же няма и ожъната, но
търговците са предпазли-
ви", допълни тя.ç

Áåçìèòåí âíîñ íà óêðàèíñêî
çúðíî óáèâà ðîäíèòå ôåðìåðè

Öåíàòà íà ïøåíèöàòà ïàäíà
äî ÷åòèðèìåñå÷íî äúíî

В землището на старозагорс-
кото село Боздуганово вчера беше
ожъната ръжта, която България ще
изпрати за замесване на тазгодиш-
ния "Хляб на мира". Проектът е ев-
ропейска инициатива, в която се
включват дванадесет държави от
Централна и Източна Европа, за да
отбележат падането на Берлинска-
та стена. Официален партньор на
проекта в България е Националната
асоциация на зърнопроизводители-
те (НАЗ). Тази година домакин на
инициативата е Тракийският съюз  на
зърнопроизводителите, а гостите от
цялата страна посрещна на нивата
си Пеньо Тодоров. 60-годишният по-
томствен фермер и зърнопроизво-
дител отглежда със семейството си
12 хил. декара и дава работа на
няколко десетки души от региона.
"Той е гордост за нашето село, тук
е роден в семейство с 6 деца и
всички обичат земята. Наследи от
родителите си обичта към селото и
тук създаде и семейство", разказа
за БТА кметът на Боздуганово Гено
Генов. Той  изрази надежда да има
повече българи като него. "В село-
то живеят 550 души и всички го
уважават", допълни кметът.

Председателят на НАЗ Коста-
дин Костадинов приветства гости-
те на официалната церемония. "Ос-
новният замисъл на проекта "Хляб
на мира" е да бъде фокусирано
общественото внимание върху пол-
зите от сътрудничеството и обеди-
нението на държавите в рамките
на Европейския съюз. Неслучайно
и "Хлябът на мира" обединява и
сплотявана народите в Стария кон-
тинент. А както знаем - никой не е
по-голям от хляба! Затова за нас
е чест да бъдем част от междуна-
родното послание за мир и обеди-
нение. Вярваме, че и в новата по-
литическа среда в Европейския съ-
юз земеделието няма да бъде раз-
делителната линия между големи-
те и по-малките страни, между дър-
жавите от Западна и Източна Ев-
ропа", каза Костадинов по време
на откриването на официалната це-
ремония.

По-късно пред журналисти той
каза, че не споделя големия опти-
мизъм на земеделския министър в
оставка за тазгодишната реколта,
защото има засушавания в някои
региони и по анализ на НАЗ ре-
колтата ще бъде не повече от 6,5
млн. тона. Костадин Костадинов из-
рази притеснение, че има нерег-
ламентиран внос на зърно от Ук-
райна и се продава като българс-
ко производство. Като втори проб-
лем пред зърнопроизводителите
той посочи скъпите торове и обяс-
ни, че това е причината да се тър-
си директно договаряне с произ-
водителите.ç

Цената на пшеницата падна
до най-ниското си ниво от чети-
ри месеца насам в неделя сре-
щу понеделник вечерта. В някои
моменти един бушел (около 27
кг) се търгуваше за 9,26 щатски
долара на Сингапурската борса.
За последен път цената на пше-
ницата беше толкова ниска в края
на февруари, когато започна вой-
ната в Украйна, предава DPA.  Па-
зарните наблюдатели посочват ка-
то причина за настоящия спад на
цените новините от Египет. Твър-
ди се, че страната планира да на-
мали вноса на пшеница.

Според представител на еги-
петското правителство държавата

467 ëâ. ìèíèìàëíà ïåíñèÿ îò 1 þëè, 3400 ëâ. ìàêñèìàëíà ïåíñèÿ îò 1 îêòîìâðè
Минималната пенсия за оси-

гурителен стаж и възраст става
467 лева, като в нея влиза и
ковид добавката в размер на 60
лева. Това решиха депутатите с
приемането на второ четене на
част от текстовете от актуали-
зацията на бюджета на Държав-
ното обществено осигуряване за

2022 г. Според вносителите от
Министерския съвет това е уве-
личение от 26,2 на сто. Всички
депутати в пленарната зала
одобриха ръста на минимална-
та пенсия. "Против" гласува ли-
дерът на ДПС Мустафа Карада-
йъ. В обяснение на отрицателен
вот той каза, че от ДПС са има-

ли предложение за минимална-
та пенсия да скочи до 481,80
лева, което по думите му е би-
ло възможно да се случи. Депу-
татите приеха още максимални-
ят размер на получаваните ед-
на или повече пенсии, без до-
бавките към тях, за 2022 г. да
е, както следва: от 1 януари до

30 юни - 1500 лева; от 1 юли
до 30 септември - 2000 лева, и
от 1 октомври до 31 декември -
3400 лева.

След като увеличението на
минималната и максималната
пенсия от 1 юли бе окончател-
но гласувано, социалният минис-
тър Георги Гьоков потвърди, че

все още има вероятност да се
забави плащането на увеличе-
нието. "И ако това не може да
се случи, да ги вземат с увели-
чен размер между 7-и и 20-и,
ще се случи малко по-късно -
дали през август, дали с допъл-
нителни плащания още през
юли", каза той.ç
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Ñàìîòíèÿò ÷îâåê
íà Áàëêàíèòå ëè å
Áúëãàðèÿ äíåñ?

Между София и

Скопие няма спор

за историята.

Спорът е

за нейното

пренаписване с

югокомунистическо

мастило

През 1993 г. по слу-
чай 90 години от из-
бухването на Илинден-
ско-Преображенското
въстание, ръководство-
то на МПО в САЩ и
Канада кани известния
американски историк,
публицист и анализа-
тор Робърт Каплан, да
говори по темата. Раз-
съждавайки не само
върху хода на въстани-
ето - героизма и жерт-
вите, той хвърля и
един поглед върху съ-
отношението на инте-
ресите и силите на Бал-
каните. Като прави съ-
поставка с 1913 г., ко-
гато България е обгра-
дена от всички страни,
от неприятелски войс-
ки, разкъсващи нейно-
то етническо тяло, той
се прехвърля в съвре-
мието ,т.е. деветдесетте
години на ХХ в., кога-
то след падането на то-
талитаризма България
отново е с неясно бъ-
деще. И заключава:
"Както през 1913 г. та-
ка и днес България е
самотният човек на
Балканите…"

Тази политическа
метафора има многоп-
ластови геополитичес-
ки измерения. Тя загат-
ва за сложния сблъсък
на интереси тук, в Бъл-
гария - преходната зо-
на между Европа и
Азия, в непосредстве-
на близост до Проли-
вите и на границата
между християнството
и исляма. И не само
това. Явно Робърт
Каплан е имал предвид
и изострените апетити
на съседните християн-
ски държави - Гърция,
Сърбия и Румъния, ко-
ито съвсем пренебрег-
вайки християнските
закони през 1913 г. от-
къснаха значителни те-
ритории, населени с
българи. И противно
на клаузите в Париж-
ката система от дого-
вори през 1919 г. за за-
щита правата на мал-
цинствата, те под дис-
кретно насърчителния
поглед на ОН в Жене-

ва масово асимилира-
ха тези българи, под-
лагайки ги на безкрай-
ни унижения и мъче-
ния. За всичко това си
припомних през тези
последни няколко месе-
ци, седмици и дни ко-
гато видни европейски
държавници като Ема-
нюел Макрон и Олаф
Шолц се опитаха да
вникнат в същността
на масовата съпроти-
ва на българското об-
щество и институции

предложението на пре-
зидента Макрон Фран-
ция да посредничи при
разплитането на възе-
ла, затегнат от югоко-
мунистическата номен-
клатура в Скопие от
1944 г. до днес. Няма
да е излишно точно в
този момент България
да припомни на г-н
Макрон, какво е отбе-
лязал в свое изследва-
не през 1892 г. негови-
ят сънародник Виктор
Берар. А той е катего-

днешните ръководители
на младата държава.
Парадоксалното, в слу-
чая с тях е, че те въп-
реки възможността да
се запознаят с изворо-
вите документи, не про-
явяват и най-малко же-
лание да сторят това.
Обвити в пелените на
псевдоидентичността,
те воюват с всички
средства да запазят то-
зи фалшив образ за се-
бе си. Оттук произти-
чат и всички неразби-

мове масово се "обно-
вяват", като светците по
иконите са с имена, на-
писани по законите на
новата азбука, с петте
сръбски букви.

Тези три точки не
може да бъдат предмет
за спор между истори-
ци. Това е предмет от
компетенцията на
юристите. И защо
представителите на
Брюксел не искат да
вникнат в тази истина,
крещящо противореча-

господин Олаф Шолц е
наясно, че възникване-
то на нациите е сло-
жен, продължителен
еволюционен процес,
върху който оказват
влияние и геополити-
ческите фактори. Така
се е родила австрийс-
ката нация, за която не
е сътворявана специ-
ална "австрийска" азбу-
ка и език и която не е
възпитавана в анти-
германски дух. Замис-
лете се върху този факт
господин Шолц - защо
в Австрия няма анти-
германски фанатизъм,
а в Скопие и пред пор-
тите на Брюксел не сек-
ва антибългарската ис-
терия…

При компетентно
обяснена и защитена
българска позиция,
Френското предложе-
ние може да се превър-
не в документ от исто-
рическо значение. Ня-
ма да е излишно, ако
господата Макрон и
Шолц седнат и да по-
разсъждават върху на-
личната в изобилие
фактология. Как се
вписва тя в европейс-
ките ценности, и как
те двамата биха разсе-
яли тази сгъстена
югокомунистическа
мъгла, за да не про-
никне тя в Съюза, ос-
новаващ се единстве-
но на ценности…

* * *
Преди няколко дни

чух коментар по проб-
лема за българското
"вето". В него бе даден
пример с Люксембург,
където се говори един
от немските диалекти,
което не е оспорвано от
Берлин. Само че не бе-
ше споменато, че в
Люксембург няма ут-
върдена образователна
система, която да на-
сажда системно нена-
вист и омраза към Гер-
мания и германците,
както и да присвоява
безцеремонно тяхната
история. Когато вместо
истина се лансира по-
луистина, това си е чис-
та лъжа.

Днес България се
изправя с цял ръст сре-
щу лъжите, фалшифи-
кациите и омразата. И
това е възможно, защо-
то днес тя не е "самот-
ният човек на Балка-
ните", както твърдеше
преди 30 години Робърт
Каплан. Днес Бълга-
рия е равноправен
член на най-демокра-
тичния съюз - ЕС и
взема активно участие
при вземането на ре-
шения. В тази си роля
тя има законното пра-
во да защитава и сво-
ите изконни национал-
ни интереси.

Френското предло-
жение е едно добро на-
чало, което би могло да
се превърне в инстру-
мент, за вникване в
същността на пробле-
мите, произтичащи от
все още неизживените
югокомунистически
илюзии на Скопие
днес.

Èâàí
Íèêîëîâ:

ща на европейските
ценности?

* * *
Не е ли добре гос-

подин Олаф Шолц,
който сигурно се е вър-
нал "обнадежден" от
посещението си в Ско-
пие и София, в нача-
лото на юни, да си
припомни историчес-
ката еволюция, която
доведе до отделянето на
австрийската нация от
германската. В респек-
тиращия труд "Исто-
рия на Австрия - кул-
тура, общество, поли-
тика" професорът от
Виена Карл Боцелка
разсъждава така:
"…Преди Втората све-
товна война е имало
само наченки на само-
идентифициране на
австрийското населе-
ние. Жителите на при-
алпийската република
са се чувствали гер-
манци, понякога дори
като "по-добрите гер-
манци"… Идентифици-
рането с държавата и
поддържането на ней-
ната самостоятелност
нараснали, но и през
1956 г. все още едва 49
процента от населени-
ето имали усещането
за самостоятелна на-
ция, докато 46 процен-
та продължавали да се
обозначават като гер-
манци.

Предполагам, че

по въпроса за геноци-
да на българите в но-
восъздадената по вре-
мето на Тито Социа-
листическа република
Македония.

Затриването с всич-
ки възможно идеологи-
чески, пропагандни,
образователни и дик-
таторски методи на ко-
ренното българско на-
селение беше благоп-
риятствано от устано-
вилата се в глобален
мащаб обществено-по-
литическа конюнктура
след Втората световна
война. Това развърза
ръцете на титовистите
в Македония и те с
хищническо настърве-
ние се втурнаха да ви-
доизменят, в името на
антифашизма, с чисто
фашистки методи, ве-
ковната етнокултурна
същност на хората в
младата държава. Ко-
гато днес ръководите-
ли на авторитетните
държави твърдят, че в
Скопие са осъществе-
ни всички необходими
демократични рефор-
ми, ние - българите -
разбираме отново, че
не принципите, а ня-
какви съображения
движат политиката, до-
ри и в структура като
ЕС, където ценностите
са обявени за водещи
критерии.

И изведнъж идва

ричен: "…Достатъчно е
да се отворят Кедрин и
тогавашните писатели,
за да си представим та-
зи македонска Бълга-
рия от Х век. Преспа,
която царят на бълга-
рите, Самуил, съгради
върху пустия днес бряг
на езерото със същото
име…, която той нап-
рави център на българ-
щината, столицата,
българският град. Бъл-
гария на север от
Балкана, е подчинена
от Йоан Цимисхий
(972). Българската на-
родност и независи-
мост не съществуваха
вече освен в Македо-
ния…" (V. Berard, La
Turquie et l'hellenisme
contamporain, La Ma-
cedoine, IV-me edition,
p. 211 )

* * *
Случаят с Р С Ма-

кедония е феномена-
лен. Успоредно с гено-
цида на коренното бъл-
гарско население, там
започват да се създа-
ват гнезда от ренега-
ти,ползващи се с неог-
раничени привилегии
и които лишени от въз-
можността да имат дос-
тъп до оригиналните
исторически извори,
фанатично възприемат
фалшивата митология
за собствената си същ-
ност. Продукт на тази
етнотехнология са и

рания и преиначава-
ния на проблема, факт,
който в Европа се при-
ема със снизхождение
или с лукава двусмис-
леност.

Между София и
Скопие няма спор за ис-
торията. Спорът е за
нейното пренаписване
с югокомунистическо
мастило. Т. е. става ду-
ма за:

ПЪРВО. Подмяна
или пропускане във
всички учебни помага-
ла, пропагандни маси-
ви и обществени сбир-
ки на компрометиращи-
те думи "България",
"българин", " българс-
ко" и системно насаж-
даната омраза към Бъл-
гария. На юридически
език това се нарича
фалшифициране на до-
кументи и клевети, кое-
то е престъпление.

ВТОРО. Подмяна
на идентичността на
няколко минали поко-
ления, които в реалния
си живот са се опреде-
ляли като българи. Тех-
ните надгробни памет-
ници, особено на въз-
рожденците и револю-
ционерите, или се раз-
рушават, или надписи-
те върху тях се "рестав-
рират" според закони-
те на новата правопис-
на норма.

И ТРЕТО. Църкви-
те и манастирските хра-

Иван Николов е жур-
налист, публицист и из-
дател. Той е главен ре-
дактор на списание "Бъл-
гария-Македония" и ди-
ректор на издателство
"Свети Климент Охрид-
ски". Иван Николов е
един от най-големите
познавачи на балкански-
те въпроси, автор на
многобройни статии и
книги по темата. Текс-
тът е написан специал-
но за БГНЕС.
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7. ÈÑÒÎÐÈßÒÀ Å ÅÄÍÀ

Книгата „Войната се завръща“ на Анри Пози е безпристрастен
свидетел на жестокия геноцид на шовинисти и поробители
от Белград към българите от Македония

"В сърцето на Бал-
канския полуостров, от
Охридското езеро до
Драма и Кавала на
Егейско море, от Солун
до Шар планина над
Скопие има една земя
с 64 000 кв. км повърх-
нина, т.е. два пъти по-
голяма от Белгия, оби-
тавана от 2 500 000 ду-
ши, говорещи един
език, с еднаква култура,
почти всички с еднаква
религия. От този народ
70% са чисти българи!"
- така започва книгата
си "Войната се връща"
(La guerre revient) френ-
ският журналист и пи-
сател Анри Пози (Henri
Pozzi). Книгата "Война-
та се връща" излиза в
Париж през 1934 годи-
на. Тя е насочена сре-
щу жестокия геноцид на
сръбските шовинисти и
поробители от Белград
към българите от Ма-
кедония.
ВЪЛЧИТЕ ЯМИ

...Представете си ед-
на стена, изплетена от
бодлива тел, висока
1.75 м, дебела 2, чиито
телове са толкова гъс-
ти, усукани, толкова об-
тегнати от железните
колове, които я поддър-
жат от самата повърх-
ност на земята до вър-
ха и, че едно куче не
може да се провре. На
всеки два метра по сре-
дата на тази стена са
изкопани кръгли ями,
широки един метър,
дълбоки - два, полузак-
рити с изсъхнали шуб-
раци. В центъра на вся-
ка острието на един же-
лезен кол. Преди шест
седмици близо до Гюе-
шево една жена, след
като била бита и изна-
силена и се е опитала
да мине е агонизирала
два дни с разкъсан ко-
рем върху един подо-
бен кол. На всеки ки-
лометър един блокхаус
от бетон-арме, приле-
пен до телените мрежи,
със стени дебели метър
и половина, издигнат
на тераса. От височи-
ната на която от ран-
на утрин до късна ве-
чер един часовой не
престава да наблюдава
хоризонта. Четири кар-
течници на всяко укреп-
ление - трите обърна-
ти към българската те-
ритория така, че да
държат всички пътища
към заграбените сели-
ща. Човек се пита за-
що е това, ако е вярно,
че населението им се
признава за югославя-
ни?

Много са селищата,
неизброими са нивите,

които пресича телената
мрежа. Аз видях това на
двадесетина места - в
Петрич, Стразимиров-
ци, Извор, Гюешево и
пр. - по цялата дължи-
на на българо-югослав-
ската граница.

Аз видях гробища,
разделени на две...Не-
що повече: гробове! Гла-
вата на мъртвия е меж-
ду телените мрежи, кра-
ката извън. Вълчите
ями са изкопани върху
ковчезите. Аз видях
български майки, гро-
бовете на чиито деца са
на югославска земя, да
идат и да плачат на ня-

лен беше от трима жан-
дарми и един подофи-
цер. Четвърти жандарм
излизаше от една къща.
Той носеше котка, коя-
то правеше усилие да се
освободи от торбата.
Дигнаха потурите на
жертвата, привързаха
ги под всяко коляно и
поставиха вътре котка-
та, вбесила се вече. Ця-
лото село, мъже, жени
и деца гледаха мълча-
ливо. Човекът, комуто
разяреното животно раз-
дираше месата, виеше
от страшни мъки.

...Аз видях във Ве-
лес българските офице-

зитата в черквата и ми
разказваше това . -
Хвърлихме ги във Вар-
дара" - ми отговори.

- Е, добре вярвайте
ми господине, всичко
опитахме- железен тел,
пристяган около глава-
та и коленете с една то-
яга, премазване на
ушите с чук. Мълчат и
мълчат. Тогава прило-
жихме едно великолеп-
но средство! Прикреп-
ваме лицето на един
стол, главата премет-
ната на облегалото.
Държим му отворена
устата и се избиват с
чук един, два, три зъ-
ба. Аз видях твърди на-
тури, които изпаднаха
в ужас още на втория
зъб. На третия - те каз-
ваха всичко! Това стру-
ва повече от 50 удара с
тояга. Жените бяха
най-ужасните! Имаше
една, избихме й чети-
ри зъба и когато я раз-
вързвахме, се изхрачи
в лицето ми. Щях да я
убия! Исках да ги пос-
тавя да седнат на раз-
горените въглища, как-
то г-н Лазич ни показ-
ваше в Кратово.

...Подпрефектът Ни-
колич продължи: "Пред-
ставете си, четиринаде-
сет от приятелите на по-
дофицера Мина дошли
ергени в Кратово, не на-
мират жени да се оже-
нят. При все това жени
не липсваха - полови-
ната от мъжете им бяха
забягнали в България
или лежаха в затвори-
те, но никоя не искаше
сърбин. Една неделя
Мина събра жените от
градчето и каза на при-
ятелите си да си изби-
рат. Те взеха 11 жени,
чиито съпрузи бяха ми-
нали в България. Же-
ните крещят, че са вече
омъжени. Аз разтрогвам
брака ви! - каза Мина.
Въпреки това те отказ-
ват, а също отказаха и
трите млади момичета,
които бяха избрани.
Тогава Мина ги при-
върза за масите и че-
тиринадесетте, и те бя-
ха бити от мъжете, ко-
ито трябваше да станат
техни съпрузи, докато
загубиха сили да викат.
После Мина ги предуп-
реди, че ще повтори съ-
щото следваща неделя,
и после всяка следваща
неделя, докато е нужно.
... И това се повтори
три последователни не-
дели пред очите на ця-
лото градче, докато ка-
заха "да". Като сватбен
подарък всеки съпруг от-
несе в къщи тоягите, с
които току-що бяха си
служили.

ПОСЛЕСЛОВ
ОТ АНРИ ПОЗИ

... Напуснах Маке-
дония покрусен, развъл-
нуван. Отвратен от то-
ва, което видях там,
чух, разбрах, проверих
лично аз - благодарение
на възможностите за
проучване, с които раз-
полагах и въпреки го-
лемите усилия на белг-
радските агенти да ми
попречат да открия ис-
тината.

И аз заявявам, аз,
французинът, който
дълбоко обича Сърбия
и който достатъчно го
е доказал в течение на
двадесет години - зая-
вявам с чувството, че
моята преценка изразя-
ва много по-малко, от-
колкото е в действител-
ност, че хората, които
представляват днес в
Македония настоящите
господари на Югосла-
вия, които са чиновни-
ци, съдии, свещеници
или полицаи, петнят
своята страна… В Ма-
кедония конфискуват,
затварят, измъчват,
убиват легално, систе-
матично, спокойно,
жестоко.

---
Анри Пози (1879-

1946) произлиза от ста-
ро семейство на френ-
ски протестанти. Май-
ка му е англичанка,
пряка наследница на
благородническия род
Хампден, дал на Анг-
лия видни политически
личности, сред които
Оливър Кромуел. Жур-
налистът Пози служи
близо трийсет години
на френските и англий-
ските разузнавателни
служби на Балканите и
в Централна Европа.

"Написах тази книга,
за да може да узнае ис-
тината Франция, моя-
та родина, страната на
свободата, правдата и
справедливостта, но ко-
ято политици и една
продажна преса държат
в пълно заблуждение.

Тя предизвика във
Франция голямо вълне-
ние. Получих стотици

писма от професори, ра-
ботници, студенти, по-
литици, селяни, минис-
три, които бяха изпъл-
нени с ужас и негодува-
ние от изнесените фак-
ти.

Цялата чужда пре-
са говори за нея и раз-
каза за вашите страда-
ния и мъките на ваши-
те братя в Македония

Всички потисници и
палачи проклинат име-
то ми. Това е най-цен-
ната ми награда, защо-
то тази ненавист по-
казва, че аз съм работил
достойно за каузата на
правдата и свободата,
за каузата на мира, за
който Вие, българите, и
ние, французите, жаду-
ваме и милеем еднакво!

Бъдете търпеливи!
Имайте твърдост и на-
дежда!

Скоро ще удари ча-
сът, в който ще изгрее
над страната ви бляс-
кавото слънце на прав-
дата, когато ще ви се
върнат земите, които
ви заграбиха. Иде часът,
в който вашите братя
в Македония (чиито не-
поносими страдания, чи-
ято непобедима любов
към родината България
видях с очите си, въпре-
ки усилията на потис-
ника да ми попречи) ще
се освободят от кърва-
вото иго, което ги
смазва.

Дано тази книга, в
която вложих цялото
си сърце, цялата си лю-
бов към свободата, ця-
лата си вяра в непобе-
димата сила на исти-
ната, да ускори идване-
то на този велик ден!"

Анри Пози,
Париж, април 1934 г.

колко метра от скъпите
им гробове, понеже им
е забранено да се приб-
лижават.
АЗ ВИДЯХ...

...На 11 август 1931
година, някъде си меж-
ду Безика и Незаполи
трупът на едно двана-
десетгодишно момичен-
це от анексирана Ма-
кедония на което роди-
телите - то е било тога-
ва 6 годишно - са за-
бягнали в България. То
бе оставено в продъл-
жение на четири дн тем-
пература 40° на сянка!
Било е убито с картеч-
ница в момента, когато
е изпращало с ръка це-
лувки на своята майка,
намираща се на съсед-
ния хълм в българска
територия.

...Един селянин бли-
зо до селището Орасак,
между Куманово и Но-
во село, бе привързан
със смъкнати потури за
едно дърво. Цялото му
лице, гърбът и коремът
бяха в кръв. Заобико-

ри, загинали при пос-
ледните сражения по
време на френско-сръб-
ската офанзива през
септември 1918 г. и би-
ли погребани в старата
църква "Св.Панталей-
мон". Те били изровени
от сърбите и остатъци-
те им хвърлени за град-
ските нечистотии. Ви-
дях известни гробища
- в Щип, Градско, Ку-
маново, Скопие, Радо-
виш, Криволак, Велес,
Кратово, Охрид - къде-
то всички надгробни па-
метници бяха разруше-
ни, имената и надпи-
сите на български език
изличени с удари на
чук, църквите разруше-
ни, надгробните плочи
махнати и изпочупени.
Тия места за покой при-
личат на развалини. В
Скопие, например по-
вече от 40 тела са били
изровени от черквата
"Св.Димитър". "Какво
ги направихте? - попи-
тах сътрудника на г-н
Йованович, който ме
придружаваше при ви-

Веднага след изли-
зането от печат на "Вой-
ната се завръща", кни-
гата е забранена в Югос-
лавия, а съдът в Белг-
рад осъжда автора на 20
години затвор. Сръбска-
та терористична органи-
зация "Бялата ръка" му
издава смъртна присъда,
която трябва да бъде из-
пълнена в която и да е
страна по света.
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Нещо си отиде. Но и не-
що остава. Наборните вой-
ници отстъпиха място на
професионалните гранича-
ри, които въвеждат и утвър-
ждават полицейските мето-
ди за охрана, но и запазват
непреходните качества на
пазителите на родните пре-
дели - доблестта, себеотри-
цанието, мъжеството...

Навярно някога някои

Като военен журналист съм
писал за стотици от тях. За
мъжеството на задържалите
нарушители на държавната
граница, за отговорността
на младшия команден със-
тав, за граничарското майс-
торство на старшите на гра-
нични наряди, за всеотдай-
ността на инструкторите и
водачите на служебни куче-
та, за самочувствието на от-
личниците, за гордостта на

г. (Богоявление), когато край
Елхово се скъса въжен мост
над Тунджа и в ледените й
води паднаха десетки безза-
щитни хора. Търсех преди
всичко граничарското учас-
тие в тези трагични мину-
ти. А то беше наистина осе-
заемо. И трябва да се пом-
ни - именно войниците гра-
ничари първи поведоха са-
моотвержената битка за жи-
вота на изпадналите в беда!
Те, рискувайки себе си във
водната стихия на придош-
лата река, спасиха над 30 чо-
вешки живота... Тогава 16
наборни военнослужещи бя-
ха повишени в звание - три-
ма младши сержанти стана-
ха сержанти, а тринадесет
редници сложиха ефрейтор-
ските лентички на пагоните
си, като четирима от тях бя-
ха съвсем "пресни" новоб-
ранци - едва на... три дено-
нощия служба! Пръв във
водния ад се хвърлил млад-
ши сержант Бойко Георгиев
от град Левски. "Тогава ня-
маше време за много мис-
лене. Просто видях, че хора
се давят и скочих..." - така
ми каза след инцидента бое-
цът. А местните жители бя-
ха лаконични: "Ако не бяха
войничетата, черните заб-
радки и некролозите в града
щяха да са много, много по-
вече."

Журналистическата про-
фесия ме срещна и с десет-
ки други характери, каквито

почти във всеки войнишки
колектив има:

Писал съм за случаи, ко-
гато граничарят - сам в на-
ряд и далеч от началничес-
кия надзор, е показвал едно
наистина драгоценно качес-
тво - неподкупност (не се е
поддавал на предлаганите му
пари и валута, скъпи вещи
и... момичета - при това, за-
бележете, както за еднократ-
на, така и за по-продължи-
телна "консумация"). Идеа-
лист, ще каже някой...

Никога няма да забравя
срещите си с активистите на
движението, както тогава го
наричахме - за техническо и
научно творчество на мла-
дежта (казват, че - поради ес-
теството на службата си - ед-
ни от най-ефективните по-
добрения, а защо не и раци-
онализации и изобретения,
по инженерно-техническите
съоръжения на държавната
граница са именно от вой-
ници). Войници са били и
технически ръководители в
разнообразните дейности по
продължаване традициите за
подобряване на битовите ус-
ловия, оборудването на гра-
ницата с контролно-следови
полоси, просеки и завали,
както и изграждането на ко-
муникационните средства...
Зубъри, ще рече втори...

Ами лошите момчета пре-
ди казармата, беладжиите
през първите си месеци служ-
ба - тези, които обаче впос-
ледствие като резултат на
комплекс благоприятни усло-
вия стават истински лидери
в положителен аспект. Нате-
гачи! - ще отсече трети...

Чул съм дълбоки и изст-
радани войнишки истини по
отношение на една, както за
съжаление се оказа - непре-
ходна, и любима за мен ка-
то журналист тема - връз-
карството. Моралисти, ще се
обади четвърти...

Писал съм и за много от
така наречените странни
личности в казармата. "А
знаете ли, колко топлота има
в змийските очи!" - опита
се да ме убеди (и май го нап-
рави) войник от западната
граница, на който любимо-
то занимание в къщи се ока-
за... развъждането на влечу-
ги. Чудак, ще отрони пети...

В журналистическия си
бележник съм съхранил над
600 куриозни, забавни и за-
качливи граничарски епизо-
ди. В този пъстър зелен смях
главен герой на едни от най-
добрите попадения е той -
българският войник грани-
чар. Безименният боец (не-
ка условно го наречем ред-
ник УВОВ - Увов Първи,
Увов Втори...), изрекъл през
десетилетията на вярна и су-
рова служба край браздата
немалко крилати зелени из-
рази или попаднал в мно-
жество куриозни ситуации
със същия цветови оттенък,
които в повечето случаи сам
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Преди две десетилетия си отиде в историята набор-
ната служба край браздата. Една епоха от нашата дър-
жавност - тогава, когато винаги с гордо вдигнати чела
българските войници - охранители на родните предели,
са рапортували пред своя народ за достойни граничар-
ски дела.

По повод предстоящото отбелязване в края на годи-
ната на събитието, в предходните две издания на руб-
риката "Бойна слава" разгледахме темата в историчес-
ки аспект, както и акцентирахме на образа на българс-
кия войник граничар в творчеството на наши популяр-
ни белетристи и поети.

Чрез настоящата публикация се опитваме да заост-
рим вниманието към приемствеността между поколе-
нията граничари - тези, които си отиват, и тези, които
остават.

Навярно една немалка част от читателите на вест-
ник "Земя" са отбили военната си служба край бразда-
та. Те със сигурност има какво да разкажат за своите
преживявания под зеления пагон. Рубриката "Бойна
слава" е широко отворена за техните съкровени споме-
ни и размисли.

звание "младши лейтенант").
Там, където се осъществява-
ха нашите срещи - родните
и лобните места, паметни-
ците и местослуженето на ге-
роите, имаше достатъчно
благотворна атмосфера за
непринуденост и искреност.
Според събеседниците ми
бойците са били силни ха-
рактери, истински бойни
другари, обичащи България
и в същото време със свои-
те смели младежки мечти и
планове за следказармения
си жизнен път...

Спомням си с какво изк-
лючително вълнение прис-
тъпих към отразяването на
трагедията на 6 януари 1996

По пътя на професионалното
си израстване през столетия-
та българските граничари
са преодолявали много
препятствия.
Но и много им остават!

историци ще се сетят - в края
на втората година на трето-
то хилядолетие си отиде ед-
на епоха от българската дър-
жавност - времето на охра-
ната на границите ни от на-
борни войници. Десетки (а
може би и стотици) пъти
границата на България е
прекроявана, но винаги,
въпреки естествените труд-
ности при тези промени,
българският граничар е на
пост. Той с еднаква любов
пази и голяма, но и малка
по територия България. И
Първата, и Втората, и Тре-
тата българска държава.
Именно поради това днес
трябва да си спомним - и за
първите охранители (пра-
българите, северите и пред-
ставителите на останалите
седем славянски племена),
но и за последните (които
дадоха своя неоценим дял за
по-безболезненото премина-
ване от изпълнение на за-
дачите с наборни военнос-
лужещи към пълна профе-
сионализация на състава и
утвърждаване на полицейс-
ките методи за охрана на
държавната граница), както
и за поколенията гранича-
ри между тях.

Като граничен офицер
съм имал възможност да се
срещна с хиляди войници.

майсторите на точния
огън... Защото, смея да твър-
дя, много от наборните вой-
ници по време на службата
си са се реализирали на ни-
вото на професионализма!

А мога ли да забравя раз-
говорите си с родственици
и земляци, с командири и
бойни другари на някои от
загиналите граничари при
изпълнение на задачи по ох-
раната на сухопътната ни
граница и морските прост-
ранства на България - млад-
ши сержантите Вергил Вак-
линов, Асен Илиев и Таню
Енчев, както и старши мат-
рос Янчо Блецов (всичките
произведени посмъртно в
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си е създавал. Като оня бо-
ец, който на важно грани-
чарско мероприятие чел (на-
дъхано и патетично) поред-
ното предварително написа-
но и десетки пъти доуточня-
вано от отговорни фактори
изказване: "Ние, бойците със
зелени пагони; ние, пазите-
лите на родните предели -
дружно, денонощно бдим!".
Тогава представителят на
партийно-държавната власт
се смилил: "Дружно - да, но
как така денонощно? Няма-
те ли минутки за отдих, не
ви ли се полагат и не ви ли
дават часове за сън?!". При
което войникът изрекъл (пак
надъхано и патетично) кри-
латата поетична фраза: "Как-
то бдим, тъй и спим!". Или
другият войник, който изк-
лючително страстно обичал
да се занимава с четирино-
ги, но дълго време поради
липса на вакантна длъжност
не му се усмихвал късметът
да стане водач на служебно
куче. И най-накрая, когато
шансът станал факт, боецът
така се зарадвал и с такъв
ентусиазъм се стараел и
престаравал при изпълнени-
ето на новите си функцио-
нални задължения по отно-
шение на животните, че до
края на службата си (а каз-
ват, че и след нея), когато
ходел по малка нужда, си
вдигал... десния крак. Зевзе-
ци, ще заключи шести...

По време на офицерския
и журналистическия си път
съм се срещал и с още мно-
го други силни момчета, изя-
вяващи се като доблестни,
бдителни, мъжествени и сме-
ли бойци. С граничари от ця-
лото войнишко богатство: от
различни набори, граници и
отряди (регионални гранич-
ни сектори), различни по ет-
ническа самоопределеност,
звание и длъжност... И още
- освен пряко участие в ох-
раната на границата, войни-
кът със зелени пагони е из-
пълнявал и редица други
функции. Нима мога да не
отбележа заетостта на бой-
ците, осигуряващи охрани-
телната дейност. Става дума
за шофьорите, свързочници-
те и кльонистите, сапьорите,
готвачите, химиците, сани-
тарите... Воинът със зелени
пагони е бил и един от най-
ярките участници в прегле-
дите на художествената са-
модейност - като певец и ин-
струменталист, като поет и ре-
цитатор... Имал съм изклю-
чителния шанс да се срещна
и с немалко нашенци, чиято
родова памет е съхранила
граничарската жилка. Става
дума за поколенията грани-
чари - дядо, баща, син, внук...
За всички тях приоритетно
съм писал в рубриките на съ-
ществуващия през втората
половина на миналия век
вестник "Граничар" - "От
първо лице", "Какъв бях, ка-
къв съм", "Поколения", "Зе-
лен смях" и други - които,
колкото и нескромно да зву-
чи, в известен смисъл тога-
ва бяха мой патент.

И за какви ли още не съм
писал! Чудаци, натегачи, мо-
ралисти, идеалисти, смелча-
ци... А те бяха просто вой-
ници. Войници на България!

Стана дума вече, че на-
ред с преките ангажименти
по охраната на държавната
граница, войникът е бил и
технически ръководител на

строежа на новата застава,
и телевизионен техник в се-
лото (особено при начална-
та телевизионизация на гра-
ничните райони), и... какво
ли не! Той е бил и акушер в
граничната застава и близ-
кото село (откъснати от све-
та от дълбокия сняг и сил-
ната буря). Разказвали са ми
за случай, когато войникът
- на път от заставата за ро-
дилния дом в града, сам с
родилката в каруцата, при
внезапно възникналите ус-
ложнения е действал бързо,
състрадателно и почти...
професионално. Тогава, ко-
гато край граничната браз-
да под открито небе е било
писано и се е раждал нови-
ят живот. И още - за колко
ли дечица на командирски
семейства войниците са ско-
вавали люлки, правили са
играчки?

Тогава, когато родната
журналистика правеше пла-
хи опити да критикува и из-
важда на показ част от не-
решените въпроси в някои
области от живота, видни (и
несъвсем) колеги - офицери
и журналисти, ме съветва-
ха: "Щом толкова те трево-
жат слабостите в Гранични
войски и искаш да публику-
ваш проблемни теми, кри-
тикувай смело ВОЙНИКА
и... си гледай кефа." Не ги
послушах. И не съжалявам.
При това далеч не винаги
моите "стрели" в нашия и
други вестници бяха насо-
чени срещу войника... На-
вярно на това място е нуж-
но да кажа - в интерес на
обективността нека призна-
ем, че в своята многовеков-
на битност българският гра-
ничен войник има и несъв-
сем удачни прояви от раз-
лично естество. Предлагам
обаче тук и днес да проявим
благородство и ги подминем
със снизходителна усмивка...

Винаги изключително
приятно ме е впечатлявала
голямата любов на крайгра-
ничното население и мест-
ните органи и институции
към войниците граничари.
По достойнство съм оценя-
вал съвместната дейност с
така наречените шефстващи
организации и предприятия.
Радвал съм се на факта, че
войници и творци взаимно
се обогатяват с нов патрио-
тичен заряд. Знам, напри-
мер, за тесните връзки на
поета Анастас Стоянов с
бойците от заставата в с.
Черничево, Кърджалийско.
Първата среща ги свързва

завинаги. А поетът споделя
откровено, че когато му е
нужно ново вдъхновение,
отива да го получи от гра-
ничарите.

Вярвам, че част от пос-
тигнатите успехи в различ-
ни области от живота на до-
били популярност в общест-
вото личности са благодаре-
ние на граничарската им
войнишка закалка: наука
(професор Кръстьо Петков,
професор Рачко Рачков, про-
фесор Тодор Абазов, доцент
Петър Парижков, Георги
Ненчовски), религия (митро-
полит Данаил), белетристи-
ка (Никола Гаговски, Влади-
мир Зарев) поезия (Найден
Вълчев, Петко Братинов, Ди-
митър Стефанов, Димитър
Дублев, Кирил Гончев, Пе-
тър Алипиев, Калин Терзий-
ски), изобразително изкуст-
во (Иван Манев, Кирил
Майски), музика (Димитър
Манолов, Илия Луков, Во-
лодя Стоянов), журналисти-
ка (Дамян Обрешков, Любо-
мир Розенщайн, Росен Пет-
ров), актьорско майсторство
(Олег Ковачев, Любомир
Нейков, Васил Василев - Зу-
ека), футбол (Георги Найде-
нов, Борис Гаганелов, Дани-
ел Боримиров, Радостин Ки-
шишев)... Има и още много,
много други известни у нас
и в чужбина хора, служили
като наборни военнослужещи
граничари (редници, ефрей-
тори, младши сержанти, сер-
жанти или старшини школ-
ници). Като депутата от пос-
ледното Велико народно съб-
рание Петко Огойски, цир-
ковия артист Атанас Мечка-
ров, строителя Игнат Раден-
ков или генерал Велко Па-
лин... Някои от гореспоме-
натите личности са извест-
ни и от други области на жи-
вота. Немалка част от тях
лично познавам. С риск да
бъда обвинен в пристраст-
ност, ще си позволя да ги
охарактеризирам, макар и са-
мо с две думи - добри хора!

Навярно няма да достиг-
нат и дванадесет дузини бро-
еве на най-тиражираното
българско издание, за да се
изброят имената на всички,
които имат пълното основа-
ние да се гордеят от достой-
но изпълнения войнишки
дълг по опазване свещеност-
та и неприкосновеността на
родните предели.

Ето защо ми се иска да
използвам уникалния шанс
и чрез тази голяма по за-
мисъл, но скромна по обем
публикация да се обърна към

всеки български мъж, който
в различно време (по-далеч-
но или по-близко), за раз-
личен период (от 6 месеца
до 3 и повече години) и на
различно местослужене (по-
някога близко, но по прин-
цип - далеч от родния край)
е носил войнишкия грани-
чарски пагон:

Знам, че големите думи
не ти отиват. Но знам съ-
що, че сутрин, когато над
твоя край пристига новият
ден, както и вечер, когато
сънят пълзи към клепачите,
ти начесто се връщаш на
границата.

И си припомняш за гра-
ничарската си младост: за
първия и за последния си вой-
нишки ден; за военната
клетва; за първото и за пос-
ледното излизане на гранич-
ната бразда; за завоювано-
то (а не даденото) право да
бъдеш старши на граничен
наряд; за миговете на гор-
дост, когато като отличил
се през изтеклото денонощие
граничар си заслужил дове-
рието сутрин да издигаш и
вечер да снемаш национал-
ното знаме под звуците на
държавния ни химн, когато
личният състав е взел "За по-
чест"; за минутите мълча-
ние пред подвига на загина-
лите граничари... За наруши-
телите, за бурите и мъгли-
те, за слънчевите дни...

И отново (за кой ли вече
път!) протягаш леко пот-
реперващи ръце към фотог-
рафията с твоя войнишки
лик пред разгърнатото зна-
ме на частта, значката
"Отличник граничар" и бла-
годарственото писмо до ро-
дителите ти. Всичко това
навярно ти припомня за слав-
ни дни и нощи и за себе си си
спокоен - значи служенето
наистина е било мъжко!

Позволих си да те върна
към тези сантиментални и
сурови факти от младост-
та ти със зелени пагони, за-
щото знам, че граничарска-
та войнишка душа е и неж-
на, и корава. За нея не са
безразлични нито свежите
сияния на цветята, нито
трясъка на мълниите. Тя с
еднаква сила (макар и с про-
тивоположен знак) възприе-
ма и чистите утра край
браздата, и разгневените зе-
ници на автоматите...

А знайно е още - срещнат
ли се поне двама мъже и се
заговорят за туй-онуй, неп-
ременно ги овладява оная вой-
нишка разполеност по... спо-

мените. Хеле, ако са служили
граничари! Като теб, напри-
мер. Защото преживяното по
границата (на енската зас-
тава и енския граничен ко-
раб, както и на другите гра-
нични подразделения) нима
може да се забрави...

Нека ме извинят колеги-
те офицери и сержанти гра-
ничари, но ми се струва, че
за популярната мисъл "Вся-
ка майка граничар не раж-
да" незнайният народен ос-
троумец е имал предвид пре-
ди всичко (а може и изцяло)
майката именно на войни-
ка граничар.

А той - българският вой-
ник охранител на родните
предели, никога не е бил
сам. Тук е мястото с благо-
дарност да споменем за те-
зи, които в трудни моменти
през всичките столетия бъл-
гарска държавност са му да-
вали и сила, и кураж, и сме-
лост - командирите, начал-
ниците и родолюбивото мес-
тно крайгранично населе-
ние; както и за най-близки-
те (майката, бащата, люби-
мото момиче...) - тези, кои-
то въпреки  притесненията
винаги са се гордели, че
момчето им служи граничар.
На България!

От края на 2002 г., съг-
ласно европейските изисква-
ния и в изпълнение на Пос-
тановление на Министерс-
кия съвет № 127 от 2001 г.,
в Национална служба "Гра-
нична полиция" не служат
войници и професионализ-
мът на службата е изцяло с
полицейска насоченост.

Замяната на наборните
войници с професионални
полицаи, трансформирането
на войсковата охрана на
държавната граница в поли-
цейска, доброволният (по
собствено желание) характер
на гранично-полицейската
служба, а не задължителни-
ят (съдържащ елемента на
принуда) характер на войс-
ковата служба дават нов об-
лик на охранителя на род-
ните предели - българския
кадрови граничар.

* * *
Няма спор - граничарс-

ката войнишка тема е вели-
ка тема. Тя щеше да е така-
ва дори и само един набор
да беше. А всъщност колко
набори са... Освен велика,
тя е и многоаспектна.

И така - точно преди две
десетилетия си отиде в исто-
рията наборната войнишка
служба край границата. С нея
си отиде и един метод за ох-
рана. И това е естествено.
Но и много неща остават.
Смелостта и решителността
например. Или находчивост-
та и самообладанието. И
най-вече - родолюбието. За
тях "уволнение" няма. Защо-
то и границата остава. И гра-
ничарите - също.

Както е озаглавил едно от
стихотворенията си Петър
Парижков - ОТНОВО ГРА-
НИЧАРИТЕ ВЪРВЯТ! И ще
вървят. Докато я има наша-
та хубава земя. Докато съ-
ществува България!

И занапред те първи ще посрещат изгрева и последни ще изпращат залеза.
За да е мирен и съзидателен трудът на народа ни

Рубриката "Бойна слава"
подготви

полковник от запаса
Киро КИРОВ,

бивш главен редактор
на вестник "Граничар"
и списание "Граница"
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Проф. Кирил
ТОПАЛОВ

Историята на балканс-
кото културно и политичес-
ко развитие е немислима
без онзи тип дейци, които
нашите народи справедли-
во нарекоха Апостоли. То-
ва определение, носещо
смисъла на мъченик, спа-
сител, учител, духовен бу-
дител и жертвоготовен бо-
рец, приляга още на най-
ранните възрожденци, сред
които безспорно най-вну-
шително се откроява фи-
гурата на Паисий. Открил
драмата на историческата
съдба на своя народ,
опознал неговото настоя-
ще и прозрял в бъдещето
му, хилендарският монах
превърна преди 260 годи-
ни своята малка книжка
"История славеноболгарс-
кая" в манифест на нас-
тъпващата нова епоха,
върна историческата па-
мет и достойнството на
българина, конституира не-
говата идентичност и го
пробуди за нов духовен и
политически живот.

Съвременници на една
динамична епоха и наслед-
ници на богата и драма-
тична история, запознава-
нето с която още от най-
ранните ни години играе
първостепенна роля за
формирането на нашата
културноисторическа иден-
тичност, ние днес не вина-
ги успяваме да си дадем
точна сметка за значи-
мостта на Паисиевото де-
ло. За да оценим истинс-
ката му стойност, трябва
да си зададем въпроса -
какво е знаел българинът
за историята си в услови-
ята на безпросветното и
безправното си съществу-
ване в Османската импе-
рия. Въпросът е особено
важен, защото споменът за
миналото определя насто-
ящето и бъдещето както на
отделния човек, така и на
всеки народ като цяло.
Знаел ли е българинът през
XVIII в., че в ранното сред-
новековие неговата държа-
ва е била една от първите,
най-големите и най-могъ-
щите в Европа, че е люлка
на славянската писменост
и култура, че, с други ду-
ми, до идването на друго-
верците завоеватели на

Преди 260 години Паисий Хилендарски превърна своята малка книжка
„История славеноболгарская“ в манифест на настъпващата нова епоха,
върна историческата памет и достойнството на българина

Балканския полуостров е
била една от трите евро-
пейски "велики сили", на-
ред с Византия и Франкс-
ката империя, определящи
политическия живот в ци-
вилизованата по онова
време част на света?

Писмени свидетелства
за всичко това са се на-
мирали в много европейс-
ки библиотеки, но с някои
единични изключения за
българите те са били и не-
известни, и недостъпни.
Съхранявали са се в кни-
гохранилищата на немалко
манастири и църкви, но са
били познати на ограничен
брой грамотни монаси и
свещеници. Отделни исто-
рически спомени са нами-
рали отглас в народните
песни и предания, но са
имали легендарен характер
и са се възприемали по-
вече в приказен план. Ка-
то оставим настрана отдел-
ните изключения, се изп-
равяме пред един неверо-
ятен за днешния човек
факт: през своето почти
четиривековно безправно
съществуване в империята
масовият българин посте-
пенно е изгубвал истори-
ческата си памет и по то-
ва време вече е живеел
със съзнанието, че откак-
то свят светува, той е под-
чинен на волята на чужд -
и по народност и по вяра
- господар.

Това важи и за всички
останали поробени балкан-
ски народи и не случайно
през просвещенския XVIII
в. и в началото на XIX в.
се появяват първите им бу-
дителски исторически съ-
чинения. (Особено важна
роля в сръбското възраж-
дане например изиграва
историческият труд на бъл-
гарина от видински род
Иван (Йован) Раич "Исто-
рия на разни славянски на-
роди, най-вече на българи,
хървати и сърби ". ) Въп-
реки несъвършенствата на
първите балкански истори-
чески трудове, техните ав-
тори възстановяват прекъс-
натата нишка на истори-
ческата памет на своите
народи, като по този на-
чин не само спасяват на-
родностната им идентич-
ност, но и създават най-
сигурната предпоставка за
тяхното духовно пробужда-
не и за устремяването им
към пълноценен политичес-
ки, обществен, икономичес-
ки и културен живот.

Възкресяването на спо-
мена за някогашната бъл-

гарска държава се прев-
ръща в силен импулс за
пробуждане и бързо раз-
витие на българското на-
ционално съзнание, свър-
зано с чувство за принад-
лежност към една народ-
ностна общност, обедине-
на от език, територия, ис-
торическа съдба, духовна
и материална култура. А то-
ва е първата и най-необ-
ходимата предпоставка за
излизане от гибелната ано-
нимност на дотогавашното
съществуване на българс-
кия народ сред многона-
ционалното море на една
крайно изостанала варвар-
ска империя и за реши-
телно поемане по пътя на
свободно и пълноценно
развиващите се европейс-
ки народи. По своята сила
и по мащабността на ис-
торическите си резултати
тази идея има само един
аналог - делото на Кирил
и Методий и техните уче-
ници за духовното и поли-
тическото спасение и раз-
витие на славянството.

Родът на Паисий е от
Банско - един от бързо раз-
виващите се по онова вре-
ме български стопански
центрове, чиито предпри-
емчиви жители не само са
произвеждали различни
стоки, но и са търгували с
близки и далечни земи. За
ранното пробуждане на ду-
ховни интереси у бъдещия
апостол е допринесла и се-
мейната среда - по-голе-
мият му брат Лаврентий е
монах, по-късно игумен на
Хилендарския манастир, а
най-големият, родолюбиви-
ят заможен търговец Ха-
джи Вълчо, е щедър дари-
тел на българските манас-
тири Хилендар и Зограф в
Света гора. На 23-годиш-
на възраст (приема се, че
е роден в 1722 г.) Паисий
се замонашва при своя
брат в Хилендар и поема
по неговия път - става так-
сидиот, т. е. пътуващ мо-
нах, чиято задача е да бъ-
де свещеник, проповедник
и учител, да събира помо-
щи и поклонници за ма-
настира. (Паисий има чин
йеромонах, който му дава
право да извършва цър-
ковна служба, става и про-
игумен.) Тази духовническа
длъжност му дава възмож-
ност както да обикаля бъл-
гарските земи и да опоз-
нае отблизо нерадостната
участ на своите съотечес-
твеници, така и да се са-
мообразова. Извинението
му, че не е учил "нито гра-

матика, нито светски нау-
ки", трябва да се възприе-
ма повече като израз на
скромност. Със своето де-
ло той се представя като
сериозно образована за
времето си личност с изк-
лючително високи интелек-
туални качества, като много
добре подготвен историк и
талантлив писател, като чо-
век с неспокоен и търсещ
дух и със силно развито
чувство за обществен дълг.

Цялото заглавие на Па-
исиевия труд, предадено
на езика, на който той е
написан, гласи: "ИСТОРИЯ
СЛАВЕНОБОЛГАРСКАЯ о на-
роде и о цареи и о светих
болгарских и о въсех дея-
ния и бития болгарская;
събрано и нареждено Па-

исием иеромонахом бив-
шаго и пришедъша ва Све-
тие гори Атонские от епар-
хии Самоковские в лето
1745 и събравшаго исто-
рию сию в лето 1762 на
ползу роду болгарскому."
Историята се състои от че-
тири главни дяла: първият
съдържа две предисловия,
във втория се разглежда
политическата история, в
третия - културната исто-
рия, а четвъртият предс-
тавлява послесловът.

До идеята за написва-
не на творбата си Паисий
достига в резултат не са-
мо на преките си житейс-
ки наблюдения и на про-
четените книги и ръкопи-
си, които е намирал в бо-
гатите атонски манастирс-

ки книгохранилища и в
църкви и манастири из Бъл-
гария, но и на оживените
полемики между атонските
монаси, в които са нами-
рали израз все по-засил-
ващите се противоречия в
интересите на пробуждащи-
те се за нов духовен и по-
литически живот балканс-
ки народности, независи-
мо от обединяващото ги
православие. Национална-
та идея се оказва по-сил-
на от религиозната, а в
споровете между образо-
ваните монаси най-голяма
доказателствена мощ са
имали историческите аргу-
менти. Ето защо и в нача-
лото на своето произведе-
ние Паисий поставя въп-
роса за необходимостта от
познаване на историята.
Първият от двата увода, с
които започва "История
славеноболгарская", е озаг-
лавен "Ползата от истори-
ята". Той е взет почти из-
цяло от предговора към пол-
ския превод на "История
църковна и гражданска" от
Цезар Бароний, един от ос-
новните чужди извори на
Паисий. Верен на тогаваш-
ната традиция историчес-
ките съчинения да започ-
ват с подобни уводи, бъл-
гарският книжовник тран-
сформира средновековна-
та догма за суетността и
изменчивостта на човеш-
ката съдба в оптимистич-
ната идея, че злото не е
вечно, че онеправданите
народи могат да имат и по-
добра участ.

Не това обаче е един-
ственото, нито пък най-важ-
ното, което той иска да ка-
же на своите "читатели и
слушатели". Истинското му
послание към тях е втори-
ят, оригиналният му увод,

Проф. Кирил Топалов е
литературен критик, писа-
тел и дипломат. Анализът
му е специално предоста-
вен на Агенция БГНЕС.
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озаглавен "Предисловие
към ония, които желаят да
прочетат и чуят написано-
то в тая история". Тук вече
говори не толкова пропо-
ведникът и учителят, кол-
кото будителят и апосто-
лът. Той се обръща към тях
с неподправената сърдеч-
ност на искрена приятелс-
ка беседа: "Внимавайте вие,
читатели и слушатели, ро-
де български, които оби-
чате и имате присърце своя
род и своето българско оте-
чество и желаете да раз-
берете и знаете известно-
то за своя български род
и за вашите бащи, праде-
ди и царе, патриарси и све-
тии, как изпърво са живе-
ли и прекарвали. За вас е
потребно и полезно да зна-
ете известното за делата
на вашите бащи, както
знаят всички други племе-
на и народи своя род и
език, имат история и все-
ки грамотен от тях знае,
разказва и се гордее със
своя род и език." Паисий
разчита не на наставлени-
ето, а на съпричастието,
стреми се не да подчини
чуждото мнение, а да на-
мери разбиране; сякаш не
толкова убеждава, колко-
то се опитва да внуши, че
само припомня известни на
всички неща, намирайки по
този начин най-сигурния
път към доверието на съ-
народниците си.

Но тонът на интимната
беседа се променя рязко,
когато неизбежно се поя-
вява темата за волното или
неволно отродяване и от-
церугателство. Опитният
оратор най-напред конста-
тира факта: "А които не
обичат да знаят за своя
български род, но се об-
ръщат към чужда култура
и чужд език и нехаят за
своя български език, а се
учат да четат и говорят по
гръцки и се срамуват да
се нарекат българи..." След
което логично идва гнев-
ният му упрек, който оба-
че звучи по-скоро като
стон, отколкото като руга-
телство: "О, неразумни и
юроде! Защо се срамуваш
да се наречеш българин и
не четеш и не говориш на
своя език?..." Не омраза,
а дълго събирано огорче-
ние и голяма болка са ро-
дили острия тон и обръ-
щенията "неразумни", "юро-
де" (слабоумни), "безумни"
и др. Паисий познава и
владее въздействащата си-
ла на образното слово: "Но
поради що ти, неразумни,
се срамуваш от своя род
и се влачиш по чужд
език?..." Внушил чувството
за вина и срам от недос-
тойното поведение, той от-
ново търси подкрепа в най-
силното оръжие - аргумен-
тите, придружени от при-
мер: "Но виж, неразумни,
от гърците има много на-
роди по-мъдри и по-слав-
ни. Оставя ли някой грък
своя език и учение и род,
както ти, безумни, оставяш
и нямаш никаква придо-
бивка от гръцката мъдрост
и изтънченост?" Гневният,
понякога саркастичен тон

на обвинението постепен-
но се успокоява и преми-
нава в добронамерено на-
сърчение, нелишено все
пак и от строга нотка: "Ти,
българино, не се мами, знай
своя род и език и се учи
на своя език! По-добра е
българската простота и нез-
лобливост."

Като проникновен на-
родопсихолог, Паисий нами-
ра най-силните си аргумен-
ти в три плана: битов (за
разлика от мнозина други
българите "приемат и го-
щават" в своя дом всекиго
и с радост даряват милос-
тиня); библейски (от Адам
до Давид и Йосиф всички
велики, "праведни и свети
пророци и патриарси" са
били не богати и гордели-
ви търговци, а "прости и
незлобливи", земеделци и
овчари); и исторически
("Или българите не са има-
ли царство и държава? Тол-
кова години са царували и
са били славни и прочути
по цялата земя и много пъти
са взимали данък от сил-
ни римляни и от мъдри гър-
ци. И царе, и крале са им
давали своите царски дъ-
щери за съпруги, за да имат
мир и любов с български-
те царе. От целия славян-
ски род най-славни са би-
ли българите, първо те са
се нарекли царе, първо те
са имали патриарх, първо
те са се кръстили, най-мно-
го земя те завладели. Така
от целия славянски род би-
ли най-силни и най-почи-
тани и първите славянски
светци просияли от българ-
ския род и език...").

Още тук, в предисло-
вието, Паисий изразява ед-
на своя важна идея, която
ще намери разгърнат из-
раз малко по-нататък, в
самото историческо изло-
жение. Достойнството на
един народ и на една дър-
жава се изгражда и мери
както с политическите, та-
ка и с духовно-културните
му завоевания, с развити-
ето на неговата книжов-
ност: "...написах да знае-
те, че нашите български ца-
ре, патриарси и архиереи
не са били без летописни
книги и кондики. Толкова
години са царували и гос-
подствали на земята и са
имали царски истории и ар-
хиерейски кондики, знания
за всичко и за много бъл-
гарски светци жития и
служби."

Така съвсем ясно, ло-
гично и разбираемо за
всички Паисий не само
изяснява подбудите си за
написването на история-
та, но успява да доведе и
своите читатели и слуша-
тели до осъзнаването на
важността на предприетия
от него труд. И всичко то-
ва - без сянка от само-
изтъкване. Напротив -
епохалното си дело той
представя  само  като
скромно изпълнение на
един дълг. Вдъхновеният
манифест на новото вре-
ме, пламенният зов на
апостола за духовно свес-
тяване, за пробуждане на
националната гордост и

достойнство запазва до
края интимно-разговорния
си тон и завършва като
разказ за добросъвестно
свършена работа, предпо-
лагащ не благодарност и
адмирации, а просто раз-
биране и съпричастие.

В същинската част на
своя труд Паисий просле-
дява политическата и кул-
турната история на бълга-
рите от най-древни библей-
ски времена (от легендар-
ния Потоп) до падането на
България под турско робс-
тво. В "Историческо съб-
рание за българския народ"
- главата, с която започва
политическата история, той
извежда произхода на бъл-
гарите от Афет, третия син
на Ной, с което - в духа
на средновековната тради-
ция - нарежда своя народ
сред богоизбраните осно-
ватели на човешкия род и
цивилизация на земята.

Специално подчертава сла-
вянския му характер (нес-
лучайно озаглавява исто-
рията си "славянобългарс-
ка") и с нескрита гордост
го изтъква като най-мно-
гоброен и най-силен сред
останалите славянски на-
роди, на които чрез свои-
те книжовници Кирил и Ме-
тодий дава писменост и
култура. Проследява поя-
вата и заселването на бъл-
гарите на Балканския по-
луостров, многобройните им
войни с Византия и други
враждебни сили за дър-
жавно укрепване и между-
народно признание.

Паисий не само разказ-
ва събитията, но и изпол-
зва всеки удобен случай,

за да изтъкне могъщест-
вото и безстрашието на
българите: "Но не били на-
учени да се покоряват на
царе, а били свирепи и ди-
ви, безстрашни и силни във
война, люти като лъвове.
Един отивал срещу десет
без страх, както и досега
от север излиза всесилен
и мощен във война и бран
народ. Такива били в на-
чалото българите, силни и
яки във война." Познава си-
лата на авторитетните чуж-
ди свидетелства и винаги,
когато това е възможно, ги
привежда с библиографс-
ката точност на добросъ-
вестен изследовател: "В
първата част на Барония,
на лист 567, пише: "Бъл-
гарите са страшни за це-
лия свят, малък народ, но
непобедим." Той знае, че
когато трябва да се изтък-
нат достойнствата на бъл-
гарите, особено ценни са

позоваванията на мнения-
та, изказани от техните
противници: "Така и гърци-
те пишат в своите исто-
рии: "Българите са диви и
непобедими във война." И
пак: "Лют е българският на-
род и непобедими са във
войните." И след като е
привел достатъчно чужди
свидетелства, може да
обобщи, без страх, че ня-
кой ще се усъмни в думи-
те му: "…Римското царство
било силно и славно на зе-
мята, но българите посред
гърците и римляните усво-
или и завладели най-мно-
го земя и царували през
толкова години самостоя-
телно и славно."

При разказа за Конс-

тантин Шишман изложени-
ето на българската исто-
рия се прекъсва с една
кратка глава "Тук внима-
вай, читателю, ще кажем
накратко за сръбските
крале". Предизвикан от спо-
рове с чужди монаси, Паи-
сий е намерил за необхо-
димо да отговори на някои
необосновани претенции.
Той прави един кратък
обективен анализ на успе-
хите и неуспехите на съв-
сем незначителната през
цялото Средновековие
сръбска държавица, същес-
твувала често като подчи-
нена на други, съседни бал-
кански владетели област,
но не скрива и недоволст-
вото си от изопачаването
на историческата истина.
"Кралството им било мал-
ко, много тясно и същест-
вувало късо време… Зато-
ва сърбите и досега уко-
ряват българите. От безу-

мие им се струва, че отна-
чало са били по-славни от
българите с кралство и вой-
ска, и земя. Но не е така.
Всички народи на земята
знаят българите и във
всички истории се свиде-
телства и се намира писа-
но. За сърбите няма никъ-
де никакво писание, нито
свидетелство в латински-
те и гръцки истории... Кол-
кото техни книги има за
кралете им, във всяка пи-
сали различно и несъглас-
но. Кой както е искал и
както е слушал от прости-
те хора, така и писал... И
досега някои от тях вадят
нови неща и натъкмяват
истории и празни речи, но
нямат от началото никак-

во свидетелство за своя
род, както имат българите
от гръцки и латински ис-
тории."

Паисий предупреждава,
че патриотарското "висо-
коумие" и "безумие" водят
до несправедливо и опас-
но надценяване на своя на-
род за сметка на другите
и затова нееднократно се
осланя на авторитетните
свидетелства в исторически
източници на гръцки и ла-
тински. Верността към ис-
торическата истина опре-
деля отношението му как-
то към сърбите, така и към
гърците: "Тук не се писа,
за да се похвалят бълга-
рите, а гърците да се по-
хулят, но забележи, чита-
телю, както се намериха
техните деяния, така се и
написа." Чувството му за
справедливост го довежда
не само до упрека към ви-
зантийската политика на
съглашателство с турците
срещу българската държа-
ва, но и до тъжната конс-
татация за общата вина:
"Ако гърците и българите
бяха имали любов и съгла-
сие, турците не биха могли
да ги надвият по никакъв
начин…"

С погледа и умението
на писател той рисува апо-
калиптичната картина на
нещастията, които споле-
тяват българския народ при
варварското нашествие на
поробителите - насилстве-
ното отвличане на деца и
"млади и красиви юноши"
за еничарската войска и
нечовешките страдания на
техните близки, превръща-
нето на най-хубавите цър-
кви в джамии, заграбване-
то на къщите, нивите, ло-
зята и имуществото на бъл-
гарите, избиването на всич-
ки по-видни, богати и об-
разовани... За да дойде
накрая по омировски епич-
ният и трагичен вопъл: "Така
хората в онова време има-
ли скръб върху скръб и жа-
лост върху жалост."

А за да затвърди зна-
нията върху българската
история и да внуши още
по-силно идеята за слава-
та и могъществото на бъл-
гарската държава, той при-
бавя две кратки глави, в
които изброява имената и
припомня сбито делата на
владетелите й, изтъквайки
"колко знаменити били бъл-
гарските крале и царе".
Библейското изреждане на
имената създава усещане-
то за дълговечност и трай-
ност на българската дър-
жава, а кратките, но сил-
ни и ярки характеристики
на качествата на владете-
лите имат задача да про-
будят националната гордост
на българите, чувството им
за чест и достойнство. Оба-
че историкът не е безкри-
тичен към онези, които не
са били достойни да носят
българската корона, и под-
чертава симпатиите си към
царете, които са "били не-
победими на война и в
тежки и усилни времена по
божия воля освобождава-
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Духовен център разказва за делото
на Паисий Хилендарски, авторът на "Ис-
тория славянобългарска", роден преди три
века в Банско, предаде кореспондентът
на БГНЕС за региона. В музея, където е
била родната къща на Паисий, има ко-
пие на килията в Хилендарския манас-
тир, както и на параклиса, носещ името
на Св. Иван Рилски - небесния покрови-
тел и закрилник на България. Няколко
къта разказват и за двамата братя на
Паисий от Бановия род - Хаджи Вълчо и
Лаврентий.

"Паисий Хилендарски е роден в Бан-
ско през 1722 г., в къща, намираща се
на мястото където днес е изграден Ду-
ховно-историческият център, носещ името
му. Родната му къща е унищожена точно
преди 100 г., когато в Банско през 1922
г. избухва най-големият и опустошите-
лен пожар в града", разказва Никола
Калинков, уредник в центъра.

Къщата се е намирала в т. нар. "Ба-
новата" махала на Банско, където братът
на Паисий - хаджи Вълчо - богат търго-
вец и дарител на Хилендарския и Зог-
рафски манастир, строи още няколко къ-
щи. Има запазена скица на родната къ-
ща на автора на "История славянобъл-
гарска", направена от учителя Ангел Ба-
лев. На мястото на къщата на Паисий по-
късно е поставен камък, който стои и до
днес пред вратата на днешния музей.

Самият Паисий е от богат род на
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търговци на памук, той е най-малкият от
тримата братя, истинското му име е Пе-
тър Банов, десетина години по-рано е ро-
ден Вълчо - богатият търговец, най-голям
е Лаврентий, който е двадесетина години
по-стар от Петър. И тримата са от Бано-
вия род, един от най-старите в Банско.
Екатерина, майката на тримата братя е
от рода на владиците в Банско - Кунде-

вия род. Братята й са служили в Рилския
манастир.

Най-малкият Петър е получил веро-
ятно образованието си в килийно учи-
лище в Банско, след което заминава за
Светата Рилска обител, където е пре-
карал голяма част от живота си. А са-
мите порядки в обителта - пазител на
духовността, книжнината и културата на

българина, е описана подробно в ис-
торията му.

На 23-годишна възраст Петър зами-
нава за Хилендарския манастир, където
са замонашва и започва да носи името
Паисий. Отива там при брат си Лазар-
Лаврентий, който е игумен на манасти-
ра, където последва пътя на най-голе-
мия си брат. Там започва да пише "Ис-
торията си", започната в Хилендарския
и завършена през 1762 г. в манастира
Зограф. Остатъкът от живота си Паисий
отдава на монашеството и историята си.
Смята си, че умира край днешния Асе-
новград през 1773 г.

В Духовно-историческия център мо-
же да се види възстановка на килията
му, която пренася посетителите му сто-
летия назад в миналото, за да усетят
обстановката, при която Паисий е писал
своята "История славянобългарска". Над
килията има копие на параклиса "Свети
Иван Рилски", намиращ се също в Хи-
лендарския манастир. Килията и парак-
лиса са се намирали в южното крило на
манастира, възстановено със средства
от средния и брат и богат търговец ха-
джи Вълчо. А за самата му история мо-
же да се каже, че има огромно значе-
ние, даваща началото на българското
Възраждане.

ли своя български народ
от голямото угнетение и
пленение на други народи
и царства."

Но Паисий ясно е съз-
навал, че историята на един
народ не е само летопис
на войни и междудържав-
ни съперничества. В духов-
ната атмосфера на Света
гора, сред многобройните
български книги в хилядо-
летните манастирски кни-
гохранителници, несъмне-
но подтикнат и от усърди-
ето на другите да събират,
изучават, издават и изтък-
ват при всеки повод из-
вестното за своите свет-
ци и духовни наставници,
той отделя в своя труд спе-
циално внимание на кул-
турната история на бъл-
гарския народ. На чуждите
хвалби с божи угодници и
бранители на православна-
та вяра той противопоста-
вя нещо несравнимо по-го-
лямо - делото на солунс-
ките братя Кирил и Мето-
дий и техните ученици и
последователи. Озаглавява
първата част в този дял
съвсем лаконично: "За сла-
вянските учители", знаей-
ки много добре, че силата
на убеждението не е в мно-
гословието, а в значимост-
та на фактите. Посочва ка-
тегорично българския ха-
рактер на делото на сла-
вянските първоучители: те
създават азбука на бъл-
гарски език и на същия
език превеждат най-важ-
ните богослужебни книги,
които донасят светлината
на знанието и на христи-
янското учение не само на
българите, но и на морав-
ците, русите, сърбите и
други славяни. "Така от це-
лия славянски род най-
напред българите получи-
ли славянски букви, книги
и свето кръщение. При
все че москалите, русите,

сърбите и други се хвалят,
че те по-напред са прие-
ли славянските букви и
кръщението, не е така. Не
могат да представят за то-
ва никакво свидетелство."

Паисий се противопос-
тавя на опитите, които още
тогава се правят, да се
омаловажи българският ха-
рактер на това велико де-
ло, да му се придаде ня-
какъв безличен "славянс-
ки" облик: "Целият народ и
четиримата патриарси, Еру-
салим, Синая, Света гора -
всички говорят болгарска
или воргарска книга, а не
сербска или словенска."
Възразява категорично и
срещу опитите да се уни-
жава достойнството на
съвременните му българи,
жертви на жестока исто-
рическа съдба: "Някои от
русите и немските сърби
се подиграват и ругаят бъл-
гарите, че са прости и нек-
нижни в писането. Но тия
руси и сърби да благода-
рят на бога, задето ги е
опазил от агарянското роб-
ство и гръцката архиерей-
ска власт, от която бълга-
рите страдат." Затова не
смята за излишно, нито за
нескромно, да подчертае
отново, че "българите по-
рано от всички славянски
народи приели православи-
ето, по-рано имали свой
патриарх и цар и започна-
ли да четат на своя език."
В духа на идеите на прос-
вещенския XVIIІ век той се
стреми да внуши дълбок
респект и искрено уваже-
ние към книжовника - учи-
тел, просветител и духовен
наставник, към сътворено-
то от него народополезно
слово и дело. Красноречив
израз на това негово схва-
щане е и самото използ-
ване на думата "учители" в
озаглавяването на този дял
- убедително потвърждение
на изказаната един век по-
късно максима, че Сред-

новековието завършва то-
гава, когато думата "учи-
тел" започва да измества
думата "светец".

Освен на славянските
учители, които е дал бъл-
гарският народ, Паисий пос-
вещава специална глава и
на българските светци, чий-
то списък е не по-малък
от този на българските вла-
детели. Но винаги, когато
е възможно, той изтъква
тяхната значимост както в
чисто християнски, така и
в културно-политически
смисъл, подчертава кни-
жовните им интереси и гри-
жата им за изграждането
и укрепването на българс-
ката духовност и държав-
ност. Ето защо и в тази
глава определя средищно
място при изброяването им
и отново отделя специал-
но внимание на Кирил и
Методий и техните учени-
ци Климент, Наум, Сава, Ан-
геларий и Горазд (наречен
тук Еразъм).

Своята "История славе-
ноболгарская" Паисий за-
вършва така, както я за-
почва - като приятелска
беседа с близки хора, пред
които могат да се споде-
лят интимни неща: както
за липсата все пак на сис-
темно образование ("Не
съм учил никак нито гра-
матика, нито светски нау-
ки, но за простите българи
просто и написах"), така и
за усилието да се преодо-
леят измъчващите го бо-
лести ("Така аз презрях
своето главоболие, от ко-
ето много време страдах,
така и от стомах много вре-
ме боледувах - това през-
рях поради голямото же-
лание, което имах.). Раз-
бира се, най-важно в пос-
лесловието е признанието
за вътрешните подтици, до-
вели до създаването на та-
къв епохален труд. Воден
от съзнанието за голямата
отговорност, която носи

предприемането на подоб-
ни дело, той споделя като
че извинително: "Разяжда-
ше ме постепенно ревност
и жалост за моя българс-
ки род, че няма наедно съб-
рана история за преслав-
ните деяния от първите вре-
мена на нашия род, свет-
ци и царе." Сякаш неуве-
рен, че ще получи опро-
щение за своята дързост,
той намира за необходимо
отново да припомни уко-
рите на "сърбите и гърци-
те", че българите нямат
своя история. Паисий е да-
леч от мисълта да придаде
на извършеното ореол на
някаква изключителност.
Напротив, той се чувства
задължен да обясни ясно
и подробно, че е претър-
сил "всички светогорски
манастири", че две години
е събирал "по малко от
много истории" не само в
Света гора, но и в "немс-
ката земя", че е започнал
историята си в Хилендарс-
кия манастир, но поради
"голям смут и несъгласие
между братята" за непла-
тени данъци я е обогатил
и завършил в Зографския,
където намерил "още мно-

го сведения и писания за
българите"... Тук намираме
и единственото свидетел-
ство за неговата възраст
- през 1762 г., когато е
завършил историята си, е
бил 40-годишен.

Обликът на Паисий се
различава коренно от ти-
пичния образ на средно-
вековния книжовник, все
още преобладаващ по оно-
ва време - средата на XVIІІ
век. С основните си черти
той изразява пълноценно
представата ни за истин-
ския възрожденски писа-
тел, съчетал в една лич-
ност книжовника и общес-
твения деец, подчинил и
живота, и способностите
си на голямата национал-
ноосвободителна идея.
Творбата му, както и ос-
къдните свидетелства за
жизнената му съдба ни го
представят като опитен
оратор и увлекателен съ-
беседник, като добър пси-
холог и вещ познавач на
народната душевност, кой-
то умее да направи чита-
теля и слушателя на сво-
ята история съпричастни
на предприетото дело, а
от тук и на едно ново чув-

ство - за обществен дълг
и отговорност. Пред нас се
появяват чертите на една
неспокойна, любознателна
и самоотвержена натура,
на човек, роден както за
задълбочена книжовна ра-
бота, така и за чисто апос-
толска мисия.

На път, сред онези, за
които е написал и на кои-
то носи светлината на сво-
ята "историйца", го насти-
га и смъртта - през 1773
г. в Амбелино, някогашната
южна част на Станимака
(Асеновград).

Продължава своя път
през вековете неговото
дело, а превратностите в
българската историческа
съдба непрекъснато - и до
днес, след повече от два
века и половина - потвър-
ждават великата прозор-
ливост на апостолското му
послание и значимостта на
неговата личност - мно-
гостранна и богата, дос-
тойна за епохата си, и за
която епохата също бе
достойна. Личност трагич-
но-величава, защото бе
изпреварила времето си -
и тъкмо затова се бе яви-
ла точно навреме.
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Руският президент
Владимир Путин прие
поканата на Индонезия за
участие в срещата на върха
на Г-20, която ще се проведе
в Бали на 15 - 16 ноември.
Това съобщи RBC-Украйна,
позовавайки се на изявлени-
ето на помощника на
държавния глава Юрий
Ушаков, пише ТАСС. "Да,
потвърдихме, че е предвиде-
но нашето участие", каза
той. В същото време Ушаков
не можа точно да отговори
на въпроса дали Путин лично
ще участва в това събитие,
или ще участва чрез
видеовръзка. "Не знам, те
все още канят лично, но има
още много време, надявам
се, че пандемията ще
позволи този важен форум
да се проведе лично, но
просто се страхувам да
гадая", каза той.  "Ние
получихме официална
покана, което е много
важно, като се има предвид,
че индонезийците са
подложени на натиск от
съответните западни
държави", добави Ушаков.
По-рано украинският лидер
Володимир Зеленски също
прие поканата за участие в
тази среща.

Лекари
във Великобритания поиска-
ха увеличение на заплатите
с 30% през следващите 5 г.,
като някои са готови на
стачни действия, ако не
бъдат изпълнени исканията
им. Секторът на здравеопаз-
ването стана поредният
готов да се включи в стачни
действия, след като железо-
пътните работници вече
стачкуват, а служители по
летищата и авиолиниите,
пощите и учителите вече
имат планове за стачки през
лятото. Сега делегатите на
годишната конференция на
Британската медицинска
асоциация в Брайтън
гласуваха за оказване на
натиск върху министрите за
увеличаване на заплащането,
така че да се компенсира
цялото орязване в сектора
след 2008 г.

Най-малко
46 мъртви мигранти бяха
открити в ремаркето на
камион в покрайнините на
Сан Антонио, щата Тексас.
Още 16 мигранти, от които 12
възрастни и четири деца са
спасени и хоспитализирани. Те
страдат от изтощение и
дехидратация, а в ремаркето
не е имало вода. Според
началника на местната
полиция Уилям Макманъс това
е един от най-тежките
подобни инциденти в история-
та на града и по него ще
започне федерално разслед-
ване. По случая са задържани
трима души. Предполага се,
че мигрантите са загинали от
топлинен удар. Двама от
оцелелите и настанени в
болница мигранти са били
идентифицирани като
гватемалци, а националността
на останалите все още не е
установена. Губернаторът на
Тексас, републиканецът Грег
Абът, обвини за трагедията
имиграционната политика на
президента Джо Байдън.

Снимки Интернет
Генералният секретар на НАТО
Йенс Столтенберг заяви преди

началото на срещата на Алианса в
Мадрид, че силите за бързо

реагиране на блока се увеличават
драстично от 40 на 300 хиляди

души. В Мадрид НАТО ще приеме
и новата си стратегическа

концепция, която ще предопреде-
ли посоката на действия и

мисията на пакта за следващите
10 г. Предстои и предислоциране
на тежко въоръжение, на системи

за противовъздушна отбрана в
защита на отделни страни -

членки на НАТО, по източния
фланг, допълни Столтенберг, но не

даде допълнителна информация
как ще бъдат разположени силите
за бързо реагиране. На срещата

България ще бъде представлявана
от президента Румен Радев.

Броят на жертвите от наводненията в индийския щат
Ассам достигна 135 души. Ситуацията в щата е

започнала да се подобрява, водата спада, но нивата
на реките Копили, Барак и Кушиара остават високи. В

зоната на наводненията остават 2,2 млн. души.
Особено напрегната е ситуацията в района Нагаон,
където в резултат на скъсана дига град Силчар е

изцяло под вода. По данни на правителството на Ассам
от стихията в щата са пострадали 2254 села, а около
200 000 жители са евакуирани от опасните райони и
настанени в 538 временни лагера. Наводненията са

повредили най-малко 218 пътища и 20 моста.
Наводнението е предизвикано от мощните мусонни

порои, заради които река Брахмапутра и притоците й
излязоха от коритата си. Властите използват дронове,
за да анализират ситуацията в пострадалите региони.

За оказване помощ на населението са привлечени
части от индийската армия.

Бившият държавен секретар на САЩ Хенри Кисинджър Кисинджър,
чието германско-еврейско семейство е принудено да избяга от

нацистка Германия през 1938 г., е един от хората, които са в основа-
та на изграждането на американската външна политика между края на
60-те и края на 70-те години в качеството си на съветник по нацио-

налната сигурност и държавен секретар

Лидерите на Г-7 планират
международна донорска
конференция за събиране на
средства за следвоенното
възстановяване на Украйна,
предава ДПА. Това става
ясно от заключителното
комюнике в края на среща-
та на седемте най-развити
държави в Германия.

Групата обсъжда възмож-
ността за въвеждане на
таван за цените на руския
петрол. Ресорните министри
проверяват дали такава
мярка може да бъде въведе-
на и за цената на газа.
Целта е Русия да бъде
принудена да продава на
международните пазари
нефт на значително по-
ниски цени. "Ние сме едино-
душни - Путин не трябва да
спечели тази война. Ще
продължим да вдигаме
цената за войната на Путин
и неговия режим", заяви
домакинът на срещата,
германският канцлер Олаф
Шолц. Френският президент
Еманюел Макрон каза, че
Русия има една цел - капиту-
лацията на Украйна. Затова
санкциите срещу Русия ще
отпаднат едва когато плано-
вете на Путин в Украйна се
провалят, единодушни са
лидерите на Г7. В края на
срещата на върха в Герма-
ния стана ясно, че седемте
страни ще осигурят около 5
млрд. долара за борбата
срещу продоволствената
криза в света.

Ã-7 ïëàíèðà äîíîðñêà êîíôåðåíöèÿ
çà âúçñòàíîâÿâàíåòî íà Óêðàéíà
Õåíðè Êèñèíäæúð çà íîâèÿ åâðîïåéñêè ðåä ñëåä âîéíàòà: Ñú÷óâñòâàì íà
ãåðìàíñêîòî ïðàâèòåëñòâî

Междувременно руските
въздушно-космически сили
нанесоха удар с високоточ-
но оръжие по хангари с
оръжия, доставени от САЩ
и ЕС в град Кременчуг
близо до Полтава, заяви
говорителят на руското
министерство на отбраната
ген.-лейтенант Игор Кона-
шенков. "На 27 юни в град
Кременчуг, Полтавска
област, руските въздушно-
космически сили нанесоха
удар с високоточно въздуш-
но базирано оръжие по
хангари с оръжия и боепри-
паси, получени от САЩ и
европейски страни, в райо-
на на Кременчужкия завод
за пътни превозни средст-
ва", каза Конашенков. В
резултат на удара са били
поразени оръжия и боепри-
паси от западно производст-
во, предназначени за по-
нататъшно изпращане на
украинските войски в
Донбас. "Взривяването на
складирани боеприпаси за
западни оръжия предизвика
пожар в неработещ търговс-
ки център, разположен до
завода", добави Конашен-
ков. В понеделник президен-
тът на Украйна Владимир
Зеленски написа в своя
канал в Телеграм, че в
Кременчук гори търговски
център. Той твърди, че
причината е ракетен обст-
рел. На свой ред Дмитрий
Полянски, първи зам.
постоянен представител на

Русия в ООН, каза, че в
ситуацията с търговския
център има много очевидни
несъответствия и прилича на
провокация в Буча, добавя
ТАСС.

Бившият държавен
секретар на САЩ Хенри
Кисинджър изрази съчувст-
вието си към Германия
заради трудната й задача
да намери ролята си в
Европа на фона на войната
в Украйна, предаде ДПА.
"Предвид историята на
Германия за нея не е никак
лесна задача да играе
водеща роля в Европа,
която да се базира на това
да бъде най-голямата
европейска военна сила",

каза Кисинджър пред
журналисти в Лондон.
"Съчувствам на германското
правителство заради зада-
чата, която си е поставило,
както и заради това, че се
заема с нея, без да е
имало възможност предва-
рително да се подготви за
това."

Германия ще играе много
важна роля в оформянето
на новия европейски ред,
който в момента е в процес
на възникване, каза Кисин-
джър. "Това включва и
възстановяването на Украй-
на след войната, което ще
изисква някаква помощ от
типа на "Плана Маршал",
заяви той. ç
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Контролата между
ЦСКА и унгарския шампи-
он Ференцварош, която
бе планирана за вчера, не
се състоя поради изрич-
ното настояване на тре-
ньора на "червените"
Саша Илич. От Борисова-
та градина не уточниха
какво е продиктувало
подобна мярка, но според
някои информации  причи-
ната е големият брой
контузени футболисти в
отбора на ЦСКА и липсата
на състав, с който "черве-
ните" да проведат провер-
ката.

При това положение
Илич е преценил, че не
разполага с необходимия
брой играчи, за да може

Ñàøà Èëè÷ íàñòîÿë êîíòðîëàòà
ÖÑÊÀ - Ôåðåíöâàðîø äà íå ñå èãðàå

да пусне два различни
състава в мачове, които
са в два последователни
дни. В понеделник "армей-
ците" загубиха с 0:4 от
румънския Сепси, а вчера
трябваше да мерят сили с
Ференцварош. В момента
кадровият потенциал на
сръбския специалист е
изключително ограничен.
Той изпитва недостиг на
играчи, с които да започ-
ва срещите, камо ли да
има вариативност. В
лазарета са Мено Кох,
Тибо Вион, Георги Йомов,
Бисмарк Чарлс, Йоан
Бауренски и Митко Мит-
ков.

Така ЦСКА остана само
с 4 контроли в Австрия.

Кадровият потенциал на
сръбския треньор е
ограничен заради много
контузени футболисти
На българска земя отбо-
рът ще проведе още един
спаринг. Първият официа-
лен мач на "червените" е
на 10 юли, неделя, когато
от 21 часа приемат Арда
на "Армията" в първи кръг
от Първа лига.

Завърналият се след 3-
месечно лечение на
контузия капитан на ЦСКА
Юрген Матай определи
загубата с 0:4 от Сепси в
контролна среща в Авст-
рия  като "трудна за
приемане", но изрази
оптимизъм, че тимът му
ще се подобри за начало-
то на първенството.
"Трудно е човек да е
позитивен след такава
загуба. Трудно е да кажеш
добри неща. За мен е
положителен ден, защото
се върнах в игра. Но пък
е лошо да загубиш с 0:4.
Трябва да работим пове-
че, отколкото сега. Не
може да започнем сезона
по този начин. Напълно
съм уверен, че ще старти-
раме шампионата по
много по-добър начин от
днес. Не обичам да се

оправдавам с умора.
Можем да се учим от тази
среща. Допуснахме прека-
лено много неточности,
които ни струваха скъпо.
Трудна за приемане
загуба. Трябва да премах-
нем лошата енергия и да
останем заедно. Имам
вяра в състава, не се
паникьосвам. Миналата
зима имахме добри резул-
тати, а в крайна сметка
видяхте какво се случи.
Дано губим сега, а не в
официалните срещи.
Идеите на треньора вече
са на показ. Имаме време
да ги направим перфект-
ни. Харесва ми как Илич
иска да работим. Трябва
да изчистим грешките и
да сме готови за първия
мач. Новите вдигат нивото
и духа ни. Можем да
направим добър сезон с
този състав. Ще играем
още един приятелски мач.
Искам да започна от
първата минута. Всичко
зависи от треньора. Днес
беше важно да усетя
тръпката от играта",
коментира Матай.ç

Капитанът на ЦСКА Юрген Матай  записа първи игрови минути в
контролата срещу Сепси след близо тримесечно отсъствие от терена

заради контузия

Ðàôà Íàäàë èíâåñòèðà ñòîòèöè
õèëÿäè â 14-ãîäèøåí áúëãàðèí

Легендата Рафаел Надал ще предос-
тави уникална по рода си възможност
на български тенисист, съобщава БЛИЦ.
Става дума за Иван Иванов, който вече
може да се похвали с това, че е дости-
гал до №1 в Европа до 14 години. Бъл-
гарският талант впечатлява с изявите си,
а това не е убягнало и от очите на Ма-
тадора и всички негови треньори.

Иван Иванов ще получи минимум ед-
на година пълна стипендия в академията
на Рафаел Надал в Испания, като през
тази есен ще замине, за да започне да
се подготвя. Това на практика означава,
че от академията правят инвестиция за

стотици хиляди евро, предоставяйки по-
добна възможност. А именно, тренировки
с най-добрите треньори и играчи, поети
всички разходи по подготовка, развитие и
образование, използване на база на топ
ниво и предоставяне на възможности за
участие на престижни турнири.

Припомняме, че Надал много изкъсо
следи всеки голям талант в академията си
и прекарва там 100% от времето си извън
турнирите, на които участва. Ръководните
фактори на самата организация пък са са-
мо хора от фамилията и най-близкото об-
кръжение на носителя на 22 титли от Го-
лемия шлем.ç

Шампионът на Италия Милан е полу-
чил по-малко пари за тв права от анг-
лийския Норич, който изпадна като пос-
леден от Висшата лига, твърдят на Апе-
нините.

В сметката са калкулирани и парите
от продажба на билети, както и от пред-
ставянето на отборите в различните тур-
нири Според "Гадзета дело Спорт" "росо-
нерите" са получили 77,8 милиона евро,
докато паят за "канарчетата" е по-голям
- 105 милиона.

Ïîñëåäíèÿò â Àíãëèÿ ïî-áîãàò
îò øàìïèîíà íà Èòàëèÿ

Най-много пари от телевизионни права
в Серия "А" за миналия сезон е получил
Интер с 84.2 млн. евро, втори е Ювентус
със 77.9 млн., а Милан е трети. По-назад
са Наполи с 68.5 млн. и Рома с 64.1 млн.
от европейската валута.

Всичко това още веднъж показва колко
голяма е разликата в момента между Се-
рия "А" и Висшата лига. Английските клу-
бове получават далеч по-сериозни суми и
това им позволява да бъдат доста по-сил-
ни на трансферния пазар.ç

 Григор Димит-
ров напусна
преждевременно
"Уимбълдън" още
по време на
първия си мач.
Най-добрият
български
тенисист се
оттегли заради
контузия в
бедрото в
срещата си
срещу америка-
неца Стив
Джонсън при
резултат 6:4,
2:5.

От стр. 1
"Далеч сме до крайно ре-

шение и този процес ще про-
дължи според мен до Нова го-
дина поне, преди да се вземе
такова", призна Ивков.

Изпълнителният директор
на Левски разкри какви са
приходите и разходите на "си-
ните" от месец март насам.
Адвокатът посочи точните су-
ми, които клубът е платил, за
да няма проблеми с лиценза
и картотекирането на нови
състезатели. "Завършихме се-
лекцията на клуба, преди да
започнем подготовката на от-
бора за новия сезон. Толкова
е просто и се чудя защо не е
ставало преди. Качествени, но
евтино взети играчи. Мисля,
че имаме конвертируем млад
отбор, и вярвам, че ще пос-
тигаме още по-добри резул-
тати. Не сме готови за титла-
та, но ние и за Купата не бях-
ме готови", заяви Ивков.

"За периода от март до сега
има приход 5 997 432 лв. -
билети от мачове, клубен ма-
газин, абонаментни карти, тв
права, реклама. Разходи ос-
новно перо обезщетения по
стари задължения - 5 765 409,
02 лева. 278 хил. лева - бив-
ши треньори. 305 хил. лева
Насиру. Макрон - 25 000 лв.",
разкри изпълнителният дирек-
тор на Левски.

Той обяви, че Филип Кръс-
тев ще остане на "Герена" още
един сезон. Ивков разкри, че
след дълги преговори с бел-
гийския Ломел е постигнато
споразумение за оставането
на национала при "сините".ç

"Ñèíèòå"
ïðîäàâàò àêöèè
íà "Þíàéòåä ãðóï"
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05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова и Симеон Ива-
нов

09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
13.00 Последният печели /п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Принцеса Лилифее - аним. филм
14.30 Приключенията на младия Марко

Поло - аним. филм
15.00 Ранчото "Хартленд" - тв филм /5

сезон, 17 епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предава-

не
19.00 Последният печели - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Махалото на прехода: От Мавзолея

до НАТО и ЕС - документален филм
22.00 Отвъд Атлантика - тв филм /6

епизод/ (12)
23.00 По света и у нас
23.25 Ханибал - тв филм /3 сезон, 2

епизод/ (16)
00.10 Светът и ние /п/
00.30 100% будни /п/
02.15 Култура.БГ /п/
03.10 Джинс /п/
03.40 Ранчото "Хартленд" - тв филм /5

сезон, 17 епизод/п/
04.25 По света и у нас /п от 20:00 часа/

bTV

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

предаване с водещ Златимир Йо-
чев

09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели"
13.20 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.20 "По-късното шоу на Николаос Ци-

тиридис" /п./
15.00 Премиера: "Буря от любов" - сери-

ал, с. 12
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал, с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване с водещ Цветанка Ризова
18.00 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение" -

сериал, с.3 еп.61
21.00 Премиера: "Татковци" - сериал, еп.

80
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 "По-късното шоу на Николаос Ци-

тиридис" (най-доброто)
23.00 "Добрият доктор" - сериал, с. 4,

еп. 16
00.00 "Столичани в повече" - сериал,

с. 13, еп. 9
01.00 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 6
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Буря от любов" /п./ - сериал, с. 12

bTV ACTION

05.15 "Опасни улици" - сериал, с. 2, еп. 1
06.00 Анимационен блок: "Приключения-

та на котарака в чизми" - сериал,
с. 2, еп. 5 - 8

08.00 "Опасни улици" - сериал, с. 2, еп. 1
09.00 "Легендите на утрешния ден" - се-

риал, с. 6, еп. 15
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 8, еп. 4
11.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 4, еп. 3
12.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 3,

специален еп. 1
13.00 "Невидимия" - екшън, криминален

(САЩ, 1996), режисьор Джон Грей,
в ролите: Стивън Сегал, Кийнън
Айвъри Уейънс, Боб Гънтън, Брайън
Кокс, Мишел Джонсън, Стивън То-
боловски и др.

15.00 "Опасни улици" - сериал, с. 2, еп. 2
16.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 1
17.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 3,

специален еп. 2
18.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 4, еп. 4
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, с. 8, еп. 5
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Закон и ред:

Специални разследвания" - сериал,
с. 22, еп. 6

21.00 "Южен вятър" - сериал, еп. 6
22.00 Бандата на екшън: "Самоличността

на Борн" - екшън, трилър, мистъри
(САЩ, Германия, Чехия, 2002), в
ролите: Мат Деймън, Франка По-
тенте, Гейбриъл Ман, Адеуале Аки-
ной-Агбадже, Крис Купър, Брайън
Кокс, Клайв Оуен, Джулия Стайлс

00.15 "Южен вятър" - сериал, еп. 6
01.15 "Мъртва точка" - сериал, с. 4, еп. 4
02.15 "Стрелата" - сериал, с. 8, еп. 5
03.15 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 3,

специален еп. 2
04.15 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 1

bTV COMEDY

05.00 "По средата" /п./ - сериал
06.00 "По средата" - сериал, с. 9, еп. 22
06.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
07.00 "Тролчета - купонът продължава" -

сериал, анимация
07.30 "Да живее крал Джулиън!" - сериал,

анимация, с. 3, еп. 23, 24
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "Модерно семейство" - сериал
10.00 "Почти Коледа" - комедия, драма

(САЩ, Китай, 2016), в ролите: Ким-
бърли Елийс, Омар Епс, Дани Гла-
вър, Мо`Ник, Романи Малко и др.

12.00 "Приятели" /п./ - сериал
12.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
14.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
15.30 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
16.00 "Татенца" /п./ - сериал
17.00 "По-късното шоу на Николаос Ци-

тиридис" (най-доброто)
17.30 "Комиците и приятели" (2019 есен)
18.00 "Приятели" - сериал, с. 2, еп. 23, 24
19.00 "Младият Шелдън" - сериал, с. 2,

еп. 7, 8
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал, еп.

30
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 5-7,

еп. 36
22.30 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 9, еп. 8, 9
00.00 "Почти Коледа" /п./ - комедия,

драма (САЩ, Китай, 2016)
02.00 "По средата" /п./ - сериал
03.00 "По-късното шоу на Николаос Ци-

тиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019 есен)
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 11, еп. 1

08.00 "Човекът, който знаеше твърде мно-
го" - трилър, драма (САЩ, 1956),
режисьор Алфред Хичкок, в ролите:
Джеймс Стюарт, Дорис Дей, Бренда

де Банзи, Бърнард Майлс, Ралф
Труман, Хилари Брук и др.

10.30 "Случаите на Поаро" - сериал, с.11
еп.2

12.30 "Приключения с привидения: Про-
кълнатата къща" - фентъзи, хорър,
семеен (САЩ, 2016), режисьор Рон
Оливър, в ролите: Кори Фогелма-
нис, Софи Рейнолдс, Джейми Кене-
ди, Андрю Хър и др.

14.15 "Крадец и измамник" - криминален,
драма (САЩ, 2019), режисьор Мат
Азелтън, в ролите: Тио Джеймс,
Емили Ратайковски, Фред Мела-
мед, Ебон Мос-Бакрак, Айзея Уит-
лок мл. и др.

16.15 "Зеленият фенер" - фантастика, ек-
шън, приключенски (САЩ, 2011),
режисьор Мартин Кембъл, в роли-
те: Райън Рейнолдс, Блейк Лайвли,
Питър Сарсгаард, Марк Стронг, Тим
Робинс, Тайка Уайтити, Анджела
Басет, Темуера Морисън и др.

18.30 "Най-мрачният час" - биографичен,
военен, драма, исторически (Вели-
кобритания, САЩ, 2017), режисьор
Джо Райт, в ролите: Гари Олдман,
Джон Хърт, Лили Джеймс, Бен Мен-
делсон, Кристин Скот Томас, Сти-
вън Дилейн и др.

21.00 "Пандиз експерт" - комедия (САЩ,
2015), режисьор Итън Коен, в ро-
лите: Алисън Брий, Уил Феръл,
Кевин Харт, Мариана Висенте, Кли-
форд Харис-Ти Ай, Едуина Дикер-
сън и др. [14+]

23.15 "Обратна тяга" - екшън, трилър
(САЩ, 1991), режисьор Рон Хау-
ърд, в ролите: Кърт Ръсел, Уилям
Болдуин, Робърт Де Ниро, Доналд
Съдърланд, Дженифър Джейсън Лий,
Скот Глен, Ребека Де Морни, Клинт
Хауърд и др.

02.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с.11 еп.2

04.00 "Забравен от Бога" - уестърн, драма
(Канада, Франция, САЩ, 2015), ре-
жисьор Джон Касар, в ролите: Кий-
фър Съдърланд, Доналд Съдърланд,
Естър Първис-Смит, Брайън Кокс,
Деми Мур, Майкъл Уинкот и др.
[14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пресечна точка" - публицистично
шоу /п/

06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериен филм
13.30 "Ти си моята съдба" (премиера) -

сериал

15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сери-
ен филм

16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Откраднати мечти " (премиера) -

сериен филм
18.00 "Семейни войни" - телевизионна

игра
19.00 Новините на NOVA - централна

емисия
20.00 "Черешката на тортата" (нов сезон)

- риалити
21.00 "All Inclusive"- сериал, сезон 2
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Хъдсън и Рекс" - сериал, сезон 2
23.30 "Престъпни намерения" - сериал,

сезон 14
00.30 "Военни престъпления" - сериал,

сезон 16
01.20 "Специален отряд: Лайпциг" - сери-

ал
02.00 "Някой като теб" - сериал
03.50 "Ти си моята съдба" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

05.45 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 5 /п/

06.45 "В света на любовта" - романтичен
филм с уч. на Емили Улеруп, Крис-
тофър Ръсел, Дона Бенедикто, Ерик
Густавсон и др.

08.45 "Тъли" - комедия с уч. на Чарлийз
Терон, Макензи Дейвис, Рон Ли-
вингстън, Марк Дуплас, Ашер Майлс
Фалика и др. /п/

11.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 5

12.00 "По-силни" - биографична драма с
уч. на Джейк Гиленхал, Миранда
Ричардсън, Татяна Маслани и др.

14.40 "В кадър"
15.10 "Последният замък" - екшън с уч. на

Делрой Линдо, Марк Руфало, Ро-
бърт Редфорд, Джеймс Гандолфи-
ни, Клифтън Колинс Джуниър, Стив
Бъртън и др.

17.50 "Твърде лично 3" - екшън с уч. на
Лиъм Нийсън, Фамке Янсен, Фо-
рест Уитакър, Маги Грейс, Дъгрей
Скот, Дон Харви и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 7

21.00 "Спешна пратка" - екшън с уч. на
Джоузеф Гордън-Левит, Антъни Кри-
шолм, Даня Рамирес и др.

23.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 7 /п/

00.00 "Купон преди Коледа" - комедия с
уч. на Джоузеф Гордън-Левит, Сет
Роугън, Антъни Маки, Джилиан Бел,
Лизи Каплан, Майкъл Шанън и др.

Тв програма - сряда, 29 юни 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.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Пандиз експерт" - комедия
(САЩ, 2015), режисьор Итън Коен,

в ролите: Алисън Брий, Уил Феръл, Кевин Харт,
Мариана Висенте, Клифорд Харис-Ти Ай,

Едуина Дикерсън и др. [14+]

Времето
Днес време-

то ще е пре-
димно слънче-
во, следобед с
временни уве-
личения на об-
лачността, поч-
ти без валежи.
Вятърът ще от-
слабне, в За-
падна и Централна България и ще стихне, а в източ-
ните райони ще остане слаб до умерен от североиз-
ток. Температурите ще се повишат слабо и макси-
малните ще са между 30° и 35°.              НИМХ/БТА

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 120

ВОДОРАВНО: Казакова (Весела). Абето. Филе. Ерос.
Гек ("Чук и Гек"). Мазаров (Тодор). Ги. Туф. Рикел (Со-
ня). Дот. "Ротор". "Рут". Вино. "Етюд. "Тифани". Доло-
рес. Карате. Никин. РАР. Сиг. КАРАВАН. Ми. Неф.
РАПИД. Гид. ПАН АМ. Кок. "Сара". Исидор. Дело. Ма-
нолов (Димитър). Симона. Нан. Савон (Владимир).
Бик. Негатив. "Те". Нок. Велит. Бал. Фелах. Мар (Ни-
колай). Тави. Тифоз. Шикотан. Митеран (Франсоа).
Катана.
ОТВЕСНО: "Зането". "Одина". Акинети. Кутел. Генин.
Колит. Лаф. Фотон. Фасон. Кафе. Ким (Анатолий).
Рюрик. "Милан". Хор. Солар. Декар. Донев (Доньо).
За. Везир. Сираков (Наско). Гем. Па. Акут. Напор.
Салаш. "Еретик". "Вик". Сатирик. Парол. Фарад. Ди-
вит. КА. "Бов". Варан. Семов (Кирил). "Тот". Вес. Ди-
нар. Галон. Бата. Гонит. Мирон. Таван. "Токито". Еги-
да. Аделина.
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Режисьорът на филма
от поредицата за Джеймс
Бонд "Казино Роял" -
Мартин Кембъл, пристига
в Свети Влас за първото
издание на кинофестивала
"Свети Влас Филм Фест".
Фестивалът ще се прове-
де от 30 юни до 2 юли с
подкрепата на кметството
на  Свети Влас. Феновете
на жанровото екшън кино
ще се насладят на тридне-
вен филмов маратон,
изпълнен с адреналин.
Селектираните девет
филма са сред най-горе-
щите екшън заглавия. Те
са избрани от Селекцион-
на комисия с председател
Мариан Вълев и в състав
проф. Нина Алтъпармако-
ва, Тони Добринска и
Антон Бакарски.

Задача да оценят и
изберат победителите в
отделните категории, се

Джони Деп веро-
ятно ще се завърне
в "Карибски пирати",
след като "Дисни" му
предложи 301 млн.
долара, пише "Дейли
Уайър". Компанията
подготвя сделка за
301 млн. долара,
която ще включва
значително дарение
за благотворителна
организация по
избор на Деп.
Сделката е Джони
Деп да се завърне
като Джак Спароу в
"Карибски пирати 6"
и сериал на "Дисни
Плюс" за ранния
живот на капитана
на Черната перла.

„Äèñíè“ äàâà
ìèëèîíè
íà Äæîíè Äåï
äà ñå âúðíå
â „Êàðèáñêè
ïèðàòè“

Излязоха подбрани
новели на
Реймънд Чандлър
Най-хубавите новели на
Реймънд Чандлър не губят
силата си с времето, а сега
можем да ги прочетем в
нов подбор и превод. "Не-
приятностите са моят зана-
ят" е сборник, в който са
събрани седем от най-
добрите кратки творби на
Чандлър. Изд. "Изток-запад"
В две от тях главен герой е
легендарният Филип Мар-
лоу, а останалите пет ни
срещнат с други емблема-
тични персонажи на автора
- незабравими образи, опи-
сани с майсторство, което
нарежда Чандлър до имена
като Артър Конан Дойл, Да-
шиъл Хамет и Агата Кристи.

Националната галерия
в Лондон излага
картини в 12 музея
Националната галерия в
Лондон ще изложи шедьов-
ри от колекцията си за
първи път в 12 други музея
в Обединеното кралство по
повод 200 години от съз-
даването си. Сред творбите
са произведения на хо-
ландските художници
Рембранд и Вермеер, на
италианските майстори
Ботичели, Караваджо, на
испанския художник Диего
Веласкес, на френските
импресионисти Клод Моне
и Реноар, на английските
романтици Джордж Стъбс,
Джоузеф Търнър и Джон
Констабъл. Ще бъде на-
правено и "изненадващо"
съобщение, свързано с ед-
на от най-известните твор-
би на Националната гале-
рия - "Слънчогледите" на
Ван Гог.

Íàêðàòêî

�

пада на жури с председа-
тел кинокритикът и док-
тор по киноизкуство Деян
Статулов. Професионал-
ният екип се допълва от
носителката на ИКАР,
актрисата Лилия Марави-
ля, режисьора и проду-
цент Димитър Гочев,
сценаристката Ваня
Николова и проф. Коста
Костов, професор по
белодробни болести, член
на Съюза на българските
писатели и киноман.

"Всяка година амфитеа-
търът дава пространство
за изява на много творци
и предлага на гостите на
града истински стойност-
ни преживявания. Кино-
фестивалът е едно от най-
вълнуващите събития в
тазгодишния културен
календар и съм горд, че
градът ни се превръща в
трамплин за обмен на

„Õúøîâå“ ñå çàâðúùà
â Íàðîäíèÿ òåàòúð
„Èâàí Âàçîâ“

Амбиция за власт, кариеризмът и
корупцията са основна тема в коме-
дията "Службогонци", а премиерата е
на  4  юли от 19.00 ч.  Режисьор на
спектакъла е добре познатият от те-
атралната сцена и киното Николай
Урумов. Освен че е режисьор на пи-
есата, Урумов се превъплъщава и в
образа на Станчо Квасников и заед-
но с актьорите на ловешкия театър,
вдъхва нов сценичен живот на Вазо-
вата пиеса.

Макар написана преди 120 годи-
ни, пиесата "Службогонци" от Иван
Вазов е още актуална и насочва вни-
манието към съществуващи и до днес
проблеми в управлението на Бълга-
рия. Тя е сред най-ярките творби в
българската класическа драматургия,
а чрез нея Вазов обръща внимание
на теми, присъщи за хората след Ос-
вобождението.

Комедийният спектакъл "Службо-

„Ñëóæáîãîíöè“ ïî Èâàí Âàçîâ ïðåäñòàâÿ
Äðàìàòè÷íèÿò òåàòúð â Ëîâå÷

Събитието "Нощ под звез-
дите с Vienna Schonbrunn
Orchestra" е на 8 август пред
храм-паметника "Св. Алек-
сандър Невски" с участието
на световноизвестния оркес-
тър на замъка Шьонбрун.

"Идеята е да има ярки, ви-
дими събития, които поста-
вят София на световната му-
зикална карта. Организаци-
ята е огромна, трудна и
сложна", каза Мирослав
Боршош - заместник-кмет на
Столичната община, която е
съорганизатор на събитието.
"За нас е голяма чест да се
представим пред катедрала-
та "Александър Невски". За
живота на музикантите не-
винаги има такива събития,
които се случват веднъж в

Îò Ñîôèÿ çàïî÷âà ÷åñòâàíåòî íà 200-ãîäèøíèíàòà íà Éîõàí Ùðàóñ

таланти и нови идеи",
коментира кметът на
Свети Влас Иван Николов.

Откриващата вечер на
фестивала започва от
21.00 ч. в амфитеатър
"Арена" с касовия филм

"Джурасик свят: Господст-
во" на режисьора Колин
Тревъроу. Началото е
поставено и с дневните
прожекции на закрито на
"355" (The 355) и "Ченгета
на промоция" (CopShop). ç

гонци" е изигран за първи път в теа-
тър "Сълза и смях" през 1902 г. Той е
и едно от първите заглавия на На-
родния театър, където е представен
на 16 януари 1905 г. Материалите за

написването на творбата Иван Ва-
зов събира по времето, когато е ми-
нистър на народното просвещение
в правителството на Константин Сто-
илов. ç

живота. Този концерт е точ-
но такъв, затова е толкова
специален", каза Петър
Хосек - управляващ дирек-
тор на Vienna Schonbrunn
Orchestra. Турнето започва от
София, ще има концерти във
Велико Търново и Варна.

Програмата, освен твор-
би на цялата фамилия Щра-
ус, включва и други бисери
от този период. "Избрахме
песен, която оркестърът не
само ще свири, а може би
и ще пее. Ще има арии, вал-
сове, една много забавна
полка, базирана на клюки-
те, които се разпространя-
ват във Виена", допълни Хо-
сек. Почти всички концерти
завършват с "Радецки
марш". ç

Ìàðòèí Êåìáúë ïðèñòèãà çà ïúðâîòî
èçäàíèå íà êèíîôåñòèâàëà
„Ñâåòè Âëàñ Ôèëì Ôåñò“

Ìàðòèí Êåìáúë ïðèñòèãà çà ïúðâîòî
èçäàíèå íà êèíîôåñòèâàëà
„Ñâåòè Âëàñ Ôèëì Ôåñò“


