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Äîáðàòà âåñò:
Ìëàäåæè ñïàñèõà

äâå äåöà
îò óäàâÿíå
êðàé Âàðíà

Младежи от Варна спасиха живота на две деца, а доброто дело не остана незабелязано.
Жена, свидетелка на подвига: "Искам да изкажа огромната си благодарност и възхище-
ние на тези млади хора! Днес (вчера - б.а.) на южния плаж две деца за малко да изгубят
живота си в морето", написа Таня Стоянова. Десетки потребители в мрежата поздравиха
младежите, надявайки се, че те не са рядкост. "Ако всички си помагахме, вместо да се
радваме, когато някой страда, щяхме да сме много, ама много по-напред и добре. Браво
на отговорните хора, които искат да помогнат", отбеляза Делчо Т. ç
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Õåðî ïðåãîâàðÿ
ñúñ Ñïàðòàê -
Âàðíà

Агенти на ФБР претърсиха
имението "Мар-а-Лаго" на
бившия президент Доналд
Тръмп в Палм Бийч,
Флорида, съобщиха
световните агенции.
Вероятната причина е
свързана с пренасянето
на секретни документи.
Разследващите са
представили заповед за
обиск. По това време
Тръмп не е бил в имение-
то си, а в Ню Йорк. Става
дума за 15 кутии с
документи, част от които
- със секретна информа-
ция. Предполага се, че те
са били занесени в "Мар-
а-Лаго" по време на
мандата на Тръмп, който
прекарваше голяма част
от времето си там.

Ðîäæúð Óîòúðñ:
Áàéäúí å âîåííî-
ïðåñòúïíèê,
ïîäêëàæäà
âîéíàòà
â Óêðàéíà

ÔÁÐ ïðåòúðñè
èìåíèåòî
íà Òðúìï
âúâ Ôëîðèäà

Опитният специалист Ди-
митър Димитров може да
се завърне съвсем скоро
в efbet Лига. Херо води
преговори с новака
Спартак Варна. Той е
провел среща с двамата
собственици Асен Мила-
нов и Павлин Николов.
Представянето на Спар-
так от началото на
сезона е доста слабо.
Отборът записа че
тири загуби и едно
равенство. Димитров бе
спряган за национален
селекционер, но ръковод-
ството на БФС се спря
на Младен Кръстаич.
63-годишният треньор е
водил отборите на
Нефтохимик, Литекс,
Велбъжд, Левски, Локо-
мотив Пловдив, Нафтекс,
Ал Насър, Черноморец,
Амкар Перм и Кадисия. В
края на 90-те години на
миналия век работи като
старши треньор на
националния отбор по
футбол на България. ç

оджър Уотърс отново
предизвиква вълне-
ния със своите по-
литически позиции,
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Реколтата от зърно
е добра, като средните
добиви са над 500 и
доближават 600 килог-
рама от декар, обяви
пред журналисти ми-
нистърът на земедели-
ето Явор Гечев, който
представи вчера прио-
ритетите на екипа си.
Не се очаква кризисна
ситуация с реколтата,
няма да има проблеми
с изхранването на бъл-
гарите, увери Гечев. По
думите му сега има

а пътните фирми възложител е държава-
та и е съвсем логично да търсят работа
от държавата. Проблемът с тях е започ-
нал от 2018 г., още с катастрофата при
Своге. Това заяви служебният министър
на регионалното развитие Иван Шиш-
ков по БТВ.

Парите на пътните фирми са блоки-
рани и няма как да ги получат. Нормал-
но е да помогнем на пътния бранш, ус-
танових, че на тях не е плащано за стро-
ителството на "Хемус" - 1, 2 и 3. Послед-
ното правителство, което е плащало, е
предното служебно правителство. Ще на-
мерим начин да им платим парите и ма-
гистрала "Хемус" да бъде изпълнена в
периода, каза още Шишков.

Служебният регионален министър ко-
ментира и строежа на интерконектора с
Гърция: "Има недовършено строителство

Р
които изказва на сцената
и извън нея.

В момента световноиз-
вестният музикант и бивш
лидер на "Пинк Флойд" е
на турне в САЩ, а част от
мултимедията на концерти-
те са портрети на "воен-
нопрестъпници", сред кои-
то са действащият прези-
дент на САЩ Джо Байдън и
предшественика му Доналд
Тръмп.

След като журналистът
Майкъл Смеркониш от CNN
пита Уотърс защо смята,
че снимката на Байдън е
подходяща, 78-годишният
музикант отговаря: "Ами,
като начало, той подклаж-
да огъня в Украйна. Това
е сериозно престъпление.
Защо САЩ не окуражи
президента Зеленски да
преговаря, за да сложи
край на необходимостта от
тази чудовищна, ужасява-
ща война?"

Журналистът възразява
на Уотърс, че той "разбира
нещата погрешно" и обви-
нява страната, която е би-
ла нападната.

Уотърс му опонира, че
войната е започнала не на
24 февруари 2022 г., а
през 2008 г., когато НАТО
е нарушила обещанието
си, дадено на съветския
президент Михаил Горба-
чов през 90-те години на
ХХ век, и е започнала да
се разширява на изток,
достигайки до границата на
Русия.

"Всяка война започва
някъде. Тази започна през
2008 г. (на срещата на
върха на НАТО за първи
път беше повдигната те-
мата за членството на Ук-
райна и Грузия. - бел.
ред.). Руската специална
операция беше отговор на
блока, който искаше да
стигне близо до границите
на Русия", каза Уотърс.

Той посъветва воде-
щия да чете повече и
предложи да си предста-
вим как ще реагира Ва-
шингтон, ако Китай раз-
положи ядрени ракети в
Мексико и Канада. Дома-
кинът заяви, че Китай се-
га е зает с обкръжаване-
то на Тайван, на което Уо-
търс припомни, че Тайван
е част от Китай. Освен то-
ва той отхвърли думите на
водещия, че САЩ "играят
ролята на освободители":
"Тайван е част от Китай и
това е признато от меж-
дународната общност от
1948 г. Ако не знаеш то-
ва, то не четеш достатъч-
но. Отивай да четеш по
въпроса", се обръща во-
калистът на Pink Floyd
към водещия на
интервюто.

6,5 ìëí. òîíà æèòî â õàìáàðèòå òîâà ëÿòî

Ñëóæåáíèÿò ðåãèîíàëåí ìèíèñòúð
îïðîâåðãà Êèðèë Ïåòêîâ:
Ïðîáëåìúò íå å â áþðîêðàöèÿòà,
à â ñòðîèòåëñòâîòî
на интерконектора с Гърция. Не е вярно,
че има проблеми с бюрокрацията. Строе-
жът не е завършен и 4 - 5 министерства
работят в синхрон, за да се решат всички
проблеми. Поискал съм пълен график по
дни, когато го получим, ще го анализи-
раме. Има недовършени работи, не са
много и са поправими, посочи Иван
Шишков.

По думите му в рамките на месец, ме-
сец и нещо се очаква интерконекторът с
Гърция да влезе в експлоатация. ç

магане на земеделски-
те производители и пре-
работватели. Реколтата
от пшеница ще е около
6,5 млн. тона. Земедел-
ските стопани ще си
поучават редовно суб-
сидиите, заяви земедел-
ският министър. Ще
подготвим законода-
телни промени, които
да подпомогнат работа-
та на колегите от ре-
довния кабинет по
представянето на ев-
ропроектите в Брюксел,

посочи Гечев. Той зая-
ви още, че има заба-
вяне на добива на дър-
весина заради поскъп-
ването на горивата.
Още тази седмица оба-
че ще се подготви план
за увеличаване на до-
бива, за да може хора-
та да имат дърва за ог-
рев през зимата. "Про-
мени ще има, но без
политизиране. Докато
съм министър, ще се
държа като надпарти-
ен", каза Гечев.

свръхпредлагане на
зърно в държавите, съ-
седни на Украйна, но
има и план за подпо-

Свлачище край курорта Албена затрупа собствениците на заведението - мъж и жена, които бяха извадени с наранявания от
екипи на пожарната. На същото място преди близо 20 години двама души са загубили живота си, затрупани от свлачището,
докато са били в заведението си.                                                                             Снимка Румен Сарандев, БНР

с Гърция не е завършена
ÍÍ

Íÿìà äà èìà
ïðîáëåìè ñ
èçõðàíâàíåòî,
óâåðè ñëóæåáíèÿò
àãðîìèíèñòúð
ßâîð Ãå÷åâ
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Ðàäåâ: Ìàøèííîòî ãëàñóâàíå
äîêàçà ñâîÿòà åôåêòèâíîñò

"От огромно значение
за всички нас е тези
избори да излъчат устойчи-
во и отговорно управленс-
ко мнозинство, което да се
заеме с неотложните
реформи и вземането на
стратегически за страната
ни решения", заяви вчера
президентът Румен Радев
на работна среща с предс-
тавители на институциите,
отговорни за подготовката
и провеждането на предс-
рочните избори.

"Важно е също така
това мнозинство да се
ползва с висока легитим-
ност. А тя идва от висока
избирателна активност.
Високата избирателна
активност изисква както
активна кампания и анга-
жираност на партиите и на
кандидатите за народни
представители с ясни
програми и послания за
привличане на избиратели,
така отговорна работа на
изборната администрация
и държавата, даващи
увереност в честността,
прозрачността и достъп-
ността на изборния про-
цес", каза Радев.

Да бъде възстановен Съве-
тът за криминологични изслед-
вания в Министерството на пра-
восъдието, е един от основните
приоритети на служебния минис-
тър Крум Зарков.

"България е единствената
страна в ЕС, в която не функци-
онира такъв съвет. Ефективното
противодействие на престъпност-
та е абсолютно невъзможно без
анализите на корените на тази
престъпност. Паралелно с рефор-
мата на правоохранителните и
правоприлагащите органи, тряб-
ва да създадем място, където на-
учно да бъде подобряван нака-
зателният закон", каза Зарков.
И подчерта, че по отношение на
липсата на научна основа на на-
казателната политика на държа-
вата всеки забавен ден се из-
мерва с жертви. "Твърдо сме ре-
шени да задействаме този съ-

Çàðêîâ âúçñòàíîâÿâà Ñúâåòà çà êðèìèíîëîãè÷íè èçñëåäâàíèÿ

Îò îãðîìíî çíà÷åíèå å òåçè
èçáîðè äà èçëú÷àò óñòîé÷èâî è
îòãîâîðíî óïðàâëåíñêî ìíîçèíñòâî,
ñìÿòà äúðæàâíèÿò ãëàâà

Той призова за повиша-
ване на доверието в
машинния вот. "Машинното
гласуване доказа своята
ефективност за драстично
намаляване на недействи-
телния вот, както и на броя
на сгрешените и манипули-

на машините за гласуване.
Друг проблем за ЦИК е

гласуването в чужбина и
по-точно приемането на
избирателните протоколи,
така че членовете на
избирателни комисии да не
чакат до сутринта.

В работната среща
участваха председателят
на ЦИК Камелия Нейкова,

тът за криминологически изслед-
вания в прокуратурата и Съвет
за криминологични изследвания

към министъра на правосъдие-
то, но и двете структури отдав-
на са закрити, припомня изда-
нието.

Друг от приоритетите на слу-
жебния министър ще е осигуря-
ването на сграда за европейс-
ките делегирани прокурори, ко-
ято да бъде предоставена на
Висшия съдебен съвет (ВСС) от
Министерския съвет. Зарков по-
сочи, че трябва приоритетно да
бъде обявена и нова обществе-
на поръчка за строителството на
нов затвор, чието изграждане се
финансира по норвежкия меха-
низъм. "За да гарантираме си-
гурност на тази поръчка, ще
осигурим пълна прозрачност до
документите и ще поискаме
ДАНС да изпрати свой предс-
тавител в комисията за оценя-
ване на документите", каза ми-
нистър Зарков.ç

Няма да нарушаваме закона,
няма да пристъпим към действия,
които не са подплатени с нужни-
те доказателства, в това число
не бих арестувал Бойко Борисов.
Ние живеем в правова държава.
Всяко действие на МВР ще бъде
мотивирано от това, да се спаз-

Èâàí Äåìåðäæèåâ: Äúðæàâàòà äà ñè âúðíå ãðàíèöàòà

Служебният министър представи екипа си. Заместник-министри ще бъдат
Мария Павлова, Юлия Ковачева и Емил Дечев. Доц. Мирослава Манолова

е началник на кабинета на Зарков
Снимка lex.bg

вет", каза министърът, цитиран
от сайта "Лекс. бг".

Преди години имаше Съве-

Държавният глава поиска усилена информационна кампания за машин-
ния вот

Снимка БНР

Службите проверяват служителите, които поправят повредените
машини. Това обясни пред "Нова телевизия Веселин Тодоров, уп-
равител на фирмата, която доставя машините за изборите.

По думите му профилактиката на машините още не е започна-
ла. "Когато някой нещо трябва да прави, той трябва да бъде про-
верен от всички служби - МВР, ДАНС", посочи Тодоров. Той допус-
ка, че служителите се проверяват за досиета в службите. "Те не
ни дължат обяснения, казват: "Този - да, този - не". "Проверката
се очаква да започне до дни, тя е в ресора на службите, каза още
управителят на фирмата.

Ñëóæáèòå ïðîâåðÿâàëè îáñëóæâàùèòå
ìàøèíèòå çà âîòà

рани протоколи, допринесе
и за намаляване на купе-
ния вот", каза президентът
в началото на срещата.

Президентът заяви, че е
необходима активна ин-
формационна кампания за
машинното гласуване.
Председателят на ЦИК
Камелия Нейкова отчете
като проблем съхранението

служебният вътрешен
министър Иван Демерджи-
ев, служебният вицепреми-
ер Христо Алексиев, минис-
търът на външните работи
Николай Милков, както и
представители на държав-
ни институции с отношение
по темета.

Служебното правителст-
во вече одобри разходите
по подготовката и произ-
веждането на изборите в
размер на 70,5 млн. лева.
НС не гласува промяна в
Изборния кодекс и гласу-
ването ще е само с маши-
ни в секциите с над 300
избиратели.

Ще бъдат отпечатани и
бюлетини, които ще влязат
в употреба, ако машината
откаже, защото не може да
се заменя. Прогнозните
разчети сочат, че около 800
ще са секциите в чужбина,
в над 65 държави.ç

ва законът, заяви служебният вът-
решен министър Иван Демерджи-
ев в ефира на "Нова телевизия".

"МВР не може да изсипе два
автобуса с жандармерия, да
превземе ГКПП "Капитан Андре-
ево" и да наложи ред там. Всяко
действие на министерството, под

мое ръководство, ще бъде моти-
вирано от изискването да се
спазва законът.

Пунктът е на държавата, от-
дава се под наем на частно дру-
жество. Между БАБХ и дружест-
вото са възникнали редица вза-
имоотношения. Има издадени

множество административни и
съдебни актове. МВР не може да
бъде арбитър в този спор. Акто-
вете са наслагани един върху друг
и компетентен орган да реши спо-
ра е съдът. (...)

Ние сме набелязали следва-
щите правни стъпки - държавата

да си върне собствената граница
и пълния контрол над нея", каза
служебният министър.

По думите му с още няколко
агенции са предприели стъпки, за
да върнат на държавата граница-
та, но това ще се случи по един
юридически издържан начин.ç

Îñúäèõà Áîéêî
Áîðèñîâ çà êëåâåòà

Софийският районен съд осъди
лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да
плати 5000 лв. обезщетение на бив-
шия началник на кабинета на екс-
министъра на вътрешните работи
Бойко Рашков - Елена Фичерова.
Това съобщи EURACTIV, като се по-
зовава на съдебните регистри.

Фичерова е завела дело за
10 000 лв., разгневена от думите
на Борисов на пресконференция
от 3 юни м. г., на която, без да я
назовава по име, я оклеветил.

"Вчера си е подала оставката.
Кога? Когато вече всичко, което я
е интересувало в МВР и службите,
го е взела, за да информира този,
който я е пратил там. Нямаше дру-
го обяснение. Аз нямам друго обяс-
нение", каза тогава Борисов.

Фичерова подаде оставка дни
след като зае поста в МВР. Прес-
центърът на ведомството обясни,
че решението й е мотивирано от
желанието да не причинява нега-
тиви за политическия кабинет.

В исковата си молба срещу Бо-
рисов Фичерова казва, че неверни-
те твърдения целят да я дискредити-
рат и да внушат, че не е назначена
поради лични и професионални ка-
чества, а за да изнесе и предостави
информация за МВР и службите на
"този, който я е изпратил там".

Решението на Районния съд не
е окончателно и може да се ата-
кува пред по-горна инстанция.ç

ÂÌÐÎ, ÊÎÄ è ÍÔÑÁ
ïðàâÿò êîàëèöèÿ

Предизборно "обединение на
българофилите" правят ВМРО,
партията на Петър Москов КОД
и НФСБ. В коалицията участват
и "Общество за нова България"
и "Български съюз за нова де-
мокрация", съобщи "Нюз. бг".

Обединението бе анонсира-
но пред медиите преди срещата
на въпросните формации, про-
вела се в централата на ВМРО.
На нея не присъства председа-
телят на КОД Петър Москов, ка-
то единствената по-разпознава-
ема политическа фигура, извън
тези от партията на "воеводи-
те", бе бившият депутат от НФСБ
и настоящ председател на фор-
мацията след оттеглянето на Ва-
лери Симеонов Борис Ячев.

"Причината да отправим та-
зи публична покана към фор-
мациите, които считат предим-
но себе си за българофилски, е
анализът на изминалото Народ-
но събрание, което не само еро-
зира усещането за държавност
и патриотизъм, но и усещането
за национален суверенитет.
Скандалното гласуване за Репуб-
лика Северна Македония беше
само един от случаите, в които
българският национален сувере-
нитет бе жертван в угода на чуж-
ди интереси", коментира Искрен
Веселинов, съпредседател на
ВМРО.ç



ÁÚËÃÀÐÈß 10.08.2022 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß3

Ñîöèîëîã: ÁÑÏ íÿìà íèêàêâà ïîëçà îò
êîíôðîíòàöèÿòà ñ ïðåçèäåíòà Ðàäåâ

ГЕРБ има по-големи
шансове от ПП за първа
сила в следващия парла-
мент. Двуцифрен резултат
в проценти ще е голям
успех за БСП на избори-
те. На политическия
пазар - много партии с
празни сергии. Това е
кратката характеристика
на родния политически
живот два месеца преди
предсрочните избори на 2
октомври на социолога
Живко Георгиев.

"Служебният кабинет
ще бъде по-скоро прагма-
тичен, не реваншистки.
Рокади бяха направени
там, където имаше доста-
тъчно основания. И то в
сектори, където има най-
голямо натрупване на
напрежение и очакване от
страна на широката
публика", посочва той

"Ïðîäúëæàâàìå ïðîìÿíàòà"
çàãóáè 40% îò åëåêòîðàòà
ñè, ñìÿòà Æèâêî Ãåîðãèåâ

Çàìåñòíèê-ìèíèñòúð:
"Âèöåïðåìèåð â ñÿíêà" óïðàâëÿâàøå Ìèíèñòåðñòâîòî íà èêîíîìèêàòà

кабинет, който практически не съ-
ществуваше поради установено-
то единовластие, и се е събирал
един-единствен път за последни-
те 8 месеца? Не се ли правеше
това, за да се изземват функции
на зам.-министрите от човек в
сянка? За обществото Министер-
ството на икономиката и индуст-
рията беше "на БСП", но дали ре-
ално беше така? Истината е, че
ключовите решения се вземаха
от човек, който не е част от пар-
тията и не бе назначен със санк-
цията на нито един от партийните
органи. НС на БСП ще се произ-
несе ли и по действията на този
"вицепремиер в сянка"?ç

нистрация? Мога да дам пример
с Министерството на икономи-
ката и индустрията, където ре-
алният човек, който вземаше ре-
шения, не беше вицепремиерът.
Апелирам да бъде направена и
оценка за действията на човека
в сянка, който реално ръково-
деше министерството и с чиито
решения реално се съобразява-
ше вицепремиерът.

Нека колегите попитат защо
в министерството 6 месеца не
бяха назначени други заместник-
министри, с ясно разписани ре-
сори, които да докладват за свър-
шената и предстоящата работа
пред обществото и Политическия

пред "Марица".
"Създаденият кризисен

щаб за решаване на
енергийната криза ще
свърши много полезна
работа, ако внесе яснота
по това гарантирани ли са
доставките. Ситуацията е
мътна, но газ има, може
да се намери. Големият
проблем е откъде ще
мине и на каква цена",
коментира той.

"БСП няма никаква
полза от конфронтация с
президента. Не мисля, че
и той е настроен за
прекалено изостряне на
отношенията. Няма как
партията да спечели от
конфронтация - и вътреш-
на, и с президента. Отдав-
на няма никакви сериозни
предпоставки за такива
конфронтации, освен
личностни вражди", анали-

Във Фейсбук заместник-ми-
нистърът на икономиката в еки-
пите на Корнелия Нинова и Ни-
кола Стоянов Димитър Данчев
написа: "Зачестяват случаите на
оценки и етикети спрямо трима-
та министри от БСП от страна
на съпартийци. В тази връзка
смятам, че е важно да се знае,
че двойните аршини не са по-
могнали на никого. Да, Нацио-
налният съвет на БСП не за пър-
ви път дава оценки на действия
и личности, продиктувани от ръ-
ководството, въпросът е кой ще
даде оценка на самото ръковод-
ство за поверените му длъжнос-
ти във висшата държавна адми- :

Íà òîçè äåí

Събития
” 1675 г. - Положен е основ-

ният камък на Кралската обсерва-
тория в Гринуич.
” 1792 г. - Френската револю-

ция: в Париж тълпата атакува дво-
реца на Луи XVI и арестуват него и
семейството му.
” 1943 г. - В България е създа-

ден Национален комитет на Оте-
чествения фронт.
” 1954 г. - В САЩ е забранена

комунистическата партия.
” 2003 г. - Юрий Маленченко

става първият човек, който сключ-
ва брак в космоса.
Родени
” 1874 г. - Хърбърт Хувър, 31-ви

президент на САЩ
” 1882 г. - Кимон Георгиев, ми-

нистър-председател на България от
1934-1935 и 1944-1946 г.
” 1912 г. - Жоржи Амаду бра-

зилски писател
” 1951 г. - Николай Петев, бъл-

гарски писател, дългогодишен пред-
седател на СБП, депутат от БСП
Починали
” 1868 г. - Хаджи Димитър, бъл-

гарски революционер
” 2000 г. - Владимир Смирнов,

български актьор

Когато видях това, ми ста-
на забавно, но впоследствие ме
натъжи. Защото колаж или не,
това е начин на мислене. По-
лезните идиоти са силно оръ-
жие. Преди години бях много
толерантен. Смятах, че всеки
има право да защитава всякак-
ви тъпотии, докато стигне нуж-
ното нравствено израстване.

След началото на п(л)анде-
мията се промених. За мен ве-
че е съучастие и толериране на
злото в обществото да не се
бориш срещу тоталитарния под-
ход, осъществяван чрез полез-
ните идиоти.

Щяха ли да затворят пар-
ковете, да слагат КПП-та, да ни
налагат сертификати като на зе-
ленчуци, да ни налагат парца-
ли и препарати в трета клинич-
на фаза на изпитание, ако по-
лезните идиоти не "спазваха

Çà "óìíî-êðàñèâèòå" ïîëåçíè èäèîòè
правилата"?

Щяха ли да крадат и с гъ…ве-
те си, да правят картели, да пол-
зват лесно проследими свърза-
ни фирми и елементарни схеми
с офшорки, ако полезните идио-
ти не се връзваха на примитив-
ния маскарад с нулевата толе-
рантност към корупцията, върхо-
венства на закони и всякакви
бля-бля?

Знаете ли кое е тъжното? Че
почти приехме това за новото
нормално. Проследете ръста на
самоубийствата през последни-
те две години, особено сред мла-
дите хора. Има данни на ООН и
УНИЦЕФ. Но никой не говори от-
крито за това. Увеличението е
стряскащо. И това са само най-
крайните случаи. Колко са дру-

гите психосоматични разстройс-
тва, депресии, тревожност? Тия
ограничителни мерки убиха ра-
достта и желанието за живот на
много хора. Скоро ще проведа
публичен разговор с психолози
по темата, защото тя е изключи-
телно важна и никой не говори
за това!

Отделно много може да се го-
вори тепърва какви антисоциал-
ни, алиенирани и неподготвени
хора ще изкара дистанционното
антиобразование.

Признавам си, че макар и да
се имам за много твърд човек, и
аз няколко пъти съм мислел да-
ли искам да продължа да същес-
твувам в свят, в който някой си
без доказана диагностика дори,
ми налага постоянно някакви ог-

ÏðèÇÅÌßâàíå

думи и действия. Няма да спра
да се къпя, за да "боря злия
Путин". Ще търся отговорност
от онези, които ни "диверси-
фицираха" за сметка на пого-
ловно обедняване на българи-
те и реално не постигнаха ни-
каква независимост.

Много време антиелитите
ядоха и пиеха и все обикнове-
ните хора плащахме сметката.
На мен ми писна да ни правят
на глупаци. И с радост ще дам
живота си да ги видя наказани.
И дори да не го видя, ще го
отдам на идеята рано или къс-
но да се случи.

Няма прогрес без справед-
ливост. Наш дълг е да я постиг-
нем!

Òîäîð Òîäîð Òîäîð Òîäîð Òîäîð ÁÅËÅÍÑÊÈÁÅËÅÍÑÊÈÁÅËÅÍÑÊÈÁÅËÅÍÑÊÈÁÅËÅÍÑÊÈ

зира той ситуацията в
БСП и напрежението
между "Позитано" 20 и
"Дондуков" 2.

"Проблемът на ПП не
са толкова атаките срещу
тях, а това, че не оправ-
даха надеждите на хората.
А и още не знаем какъв е
техният електорат. Добри-
те им резултати на мина-
лия вот до голяма степен

раничения и ме поставя в пос-
тоянно състояние на стрес и
скандали, защото не се "подчи-
нявам". Но моето решение е да
дам всичко по силите си маро-
дерите да бъдат наказани, а не
да се предам.

И дори утре да кажат "прео-
доляхме пандемията, обществе-
ното здраве е под контрол", по-
вечето хора вероятно ще се опи-
тат просто да забравят този кош-
мар. Аз обаче няма да съм от
тези хора. Ще търся възмездие
за психическия тормоз, който бе-
ше наложен на хората.

По същия начин стоят и не-
щата с енергийната криза. По-
лезните идиоти може да спрат
да се къпят. Аз предпочитам да
сложа знак за равенство между

От Фейсбук, заглавието
е на ЗЕМЯ

бяха наказателен вот
срещу тогавашното статук-
во. Доста хора гласуваха
за тях, защото са видели
в ПП инструмента, с
който искат да накажат
ГЕРБ и Бойко Борисов.
Тези хора обаче не са
електорат на ПП.

Лидерът на ПП Кирил
Петков допусна грешки и
загуби поне 30-40 про-
цента от миналогодишния
си електорат.  Петков си
въобрази, че сме При-
балтика или Полша и
избра ярката русофобска
нагласа.

А в България това не е
печелившо. Може би
завидя на световната
политическа кариера на
Володимир Зеленски. ПП
се надяват да са първа
политическа сила, но не
виждам как ще стане.
Досегашните  управлява-
щи преди печелеха от
наказателния вот срещу
статуквото. Сега и срещу
тях ще има наказателен
вот", казва Живко Георги-
ев.ç

Калоян МетодиевДимитър Данчев

Живко Георгиев
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Реколтата от зърно е
добра - средните добиви
са над 500 и доближават
600 килограма от декар,
каза пред журналисти
министърът на земеделие-
то Явор Гечев, който
представя приоритетите на
екипа си на пресконфе-
ренция в сградата на
ведомството. Не се очаква
кризисна ситуация с
реколтата, няма да има
проблеми с изхранването
на българите, каза Гечев.
Продължаващата война в
Украйна затруднява и
ситуацията в съседните
държави, посочи той. Сега
има свръхпредлагане на
зърно в държавите, съсед-
ни на Украйна, но има и
план за подпомагане на
земеделските производи-
тели и преработватели,
каза още земеделският
министър. Тече проверката
на вноса на зърно, няма
да има забрана, но ще
искаме украинското зърно
да не се смесва с българс-
кото, защото нашето е по-
желано и се отглежда по
европейски стандарти,
каза още министърът.
Реколтата от пшеница ще
е около 6,5 млн. тона.

Първи приоритет на
служебното ръководство
на Министерството на
земеделието е да работи
по 405-те забележки на
Европейската комисия по
Стратегическия план (СП)
на България. Октомври
трябва да сме финализи-
рали плана, заяви още
служебният земеделски
министър Явор Гечев.

Явор Гечев нарече
тежка експертна задача
довършването на Стратеги-
ческия план с оглед на
това, че ЕК намира за
недостатъчна амбицията
ни за електронизация и
предоставянето на елект-
ронни услуги. Има компо-
ненти, които са абсолютно
нови. Зелената сделка е
тежко предизвикателство.
Целият Стратегически
план трябва да има инди-
катори и при Първи и
Втори стълб, а когато не
са планирани правилно
нещата, има тежки риско-
ве. В сегашния план не са
предвидени много буфери
и затова говорим за
загуба на средства, каза
Гечев. Той уточни, че няма

Ñëóæåáíèÿò
àãðîìèíèñòúð
ßâîð Ãå÷åâ íÿìà
äà çàáðàíÿâà
âíîñà íà
óêðàèíñêî
çúðíî, íî ùå
èñêà òî äà íå ñå
ñìåñâà ñ
áúëãàðñêîòî,
çàùîòî íàøåòî
å ïî-æåëàíî
è ñå îòãëåæäà
ïî åâðîïåéñêè
ñòàíäàðòè

крайна дата за довършване
на СП според забележките
на Комисията, но че всич-
ко в него трябва да се
планира внимателно,
защото каквото си напи-
шем, това ще изпълняваме.

Служебният министър
добави, че трябва да се
подготви законодателство
за изпълнение на СП и
министерството ще е
готово с промени в Закона
за подпомагане на земе-
делските производители,
които ще бъдат входирани
в Народното събрание,
когато се формира такова.
Ще бъдат подготвени и
други актове, за да оста-
вим добро наследство на
колегите.

Относно работата на
ДФ "Земеделие" Гечев
каза, че там трябва да има
екшън план, за да може
залежалите над 2000
проекта да бъдат задвиже-
ни, заедно с анексите към
тях."Искаме отчетите на
ДФЗ, цифричките, включи-
телно и плановете по
отношение на правилото
N+3 - кога изтичат сроко-
вете, възможностите и
резултатите от тях",допъл-
ни той.

На ГКПП "Капитан
Андреево" всичко е спо-
койно, като към момента
няма опашки от чакащи
камиони, каквито се
образуваха преди дни,
когато държавата и частна
фирма на граничния пункт
влязоха в спор, разрешен
в крайна сметка от поли-
цията. В това увери слу-
жебният министър на
земеделието Явор Гечев,
който представи и тази
тема на пресконференция.
Към настоящия момент
информационната система
на БАБХ до голяма част е
възстановена, администра-
тивните услуги са възста-
новени на 85%, сайтът е
пуснат в действие, така че
ситуацията там се овладя-
ва. Малко с летящ старт
трябваше да оправяме
редица от проблемите,
каза Гечев.

На ГКПП-то няма
чакащи камиони, ритъмът
на работа е нормален
порядък, подчерта служеб-
ният министър на земеде-
лието.  "Показахме, че има
държава от първия ден.
Благодаря на колегите,

защото обикновено минис-
трите си пишат писма,
чакащи отговор с месеци.
Мога да ви уверя, че в
служебния кабинет отгово-
рът е в рамките на 15
минути. Затова в момента
опашката е изчистена,
няма извънредни гранични
събития."

Министърът прогнозира
- споровете между държа-
вата и фирмата "Евролаб",
държаща контрола на
граничния пункт доскоро,
могат да продължат годи-
ни, но държавата ще
направи всичко възможно
да защити интереса си.
Министерството на земе-
делието ще спазва закони-
те при работата на БАБХ
на ГКПП "Капитан Андрее-
во". Понастоящем пробите
от вноса на плодове и
зеленчуците, минаващ
оттам, се обработват в
лаборатория в София.
Проверката на камионите
със стока трябва да про-
дължи от държавата, каза
министърът. Цялата държа-
ва с нейните институции,
включително МВР и Ми-
нистерството на правосъ-
дието, работят за решава-
не на казуса. Работя
много добре с проф.
Христо Даскалов (изпълни-
телен директор) и БАБХ
има пълната ни подкрепа,
допълни той.

Не познавам правител-
ство или държавен служи-
тел, които да са перфект-
ни, каза Гечев, запитан
дали ще прави кадрови
промени. Критерият ще е
експертизата и да се
спазва темпът на работа,
който ще е висок, допълни
министърът. Не чакайте
реваншизъм или целенасо-
ченост. Промени ще има,
но без политизиране.
Докато съм министър, ще
се държа като надпартиен,
каза Гечев.

За Плана за възстано-
вяване и устойчивост, в
който са предвидени
средства за земеделието,
служебният министър каза,
че изпълнението му ще
стартира през октомври.
По думите му министерст-
вото трябва да започне да
пише нормативи за канди-
датстване по плана.

Явор Гечев посочи, че
има забавяне на добива
на дървесина заради

поскъпването на горивата.
Още тази седмица обаче
ще се подготви план за
увеличаване на добива, за
да може хората да имат
дърва за огрев през
зимата, уточни той.

Нека да успокоим
земеделските производи-
тели, че ще си получават
субсидиите нормално,
защото при тази трудна
година те са необходи-
мост, и то в срокове. Това
заяви служебният земедел-
ски министър Явор Гечев
пред журналисти. Той
увери още, че липсата на
работещ парламент няма
да възпрепятства процеса
на законови изменения,
които засягат прилагането
на новите правила за
подпомагане за следващи-
те пет години. "Законът за
подпомагане на земеделс-
ките производители трябва
да се промени, за да
може Стратегическият
план да заработи от
догодина. Това се отнася и
за електронните системи.
Знаете, че проверките на
място трябва да се заме-
нят изцяло от сателитен
контрол", обясни Гечев.

Ако все пак не се
стигне скоро до сформира-
нето на Народно събра-
ние, от Министерството на
земеделието са разработи-
ли и План Б. "Има вариан-
ти основните неща да
тръгнат и по друг начин,
без законодателство,
въпреки това законово.
Това е нещо, което лично
аз не предпочитам, но има
и такава възможност.
Според мен нормалният
начин в една парламентар-
на държава е законовите
промени да стават в
парламента. Не че другото
не е възможно, но не е за
предпочитане", смята
ресорният министър.

За съжаление, не
успяхме да получим пове-
че яснота относно канди-
датстването за останалите
две антикризисни мерки -
дали ще се кандидатства
със заявените площи и
животни за Кампания 2022,
какъв е бюджетът за
пчеларите, изчислени ли
са ставките. "На този етап
мога да ви кажа, че средс-
твата са осигурени, но има
неща, които трябва допъл-
нително да се направят.
Официални срещи с бран-
шовите срещи тепърва
предстоят. Когато ставките
са готови цялостно, ще
разберете", заяви Гечев.

Служебният министър
на земеделието Явор
Гечев представи тримата
си заместници по ресори
по време на първата
пресконференция за

медиите след обявяването
му за служебен министър
на земеделието.Георги
Събев, Крум Недялков и
Валентин Чамбов са
назначените заместник-
министри в настоящото
служебно правителство.

Ресорите, за които ще
отговаря Георги Събев,
който бе част и от послед-
ния служебен кабинет, са
Програма за развитие на
селските райони, директни
плащания, Стратегически
план за 2023-2027 г., План
за възстановяване и
устойчивост, както и
Програмата за морско
дело и рибарство.

Друг от зам.-министри-
те, с когото министър
Гечев е работил в преди-
шен кабинет, е, доц. Крум
Неделков. Той ще отговаря
за сектор "Животновъдст-
во", държавните помощи и
регулации, политиката по
агрохранителната верига,
включително и работата с
Българската агенция по
безопасност на храните.

Единственият замест-
ник-министър, който оста-
ва в управлението от
кабинета на министър
Иван Иванов, е Валентин
Чамбов. Той ще отговаря
за горския сектор, както и
за Главна дирекция "Земе-
делие и регионална поли-
тика" и държавното предп-
риятие към МЗм.

Екипите на заместник-
министрите ще бъдат
подсилени от експерти,
чиито имена не бяха
огласени по време на
пресконференцията. Ми-
нистър Гечев не изключва
вероятността да има и
четвърти заместник. "Тази
сграда е видяла много
велики хора, които са
управлявали Министерст-
вото на земеделието.
Надявам се нашият екип,
както и аз, като министър
на земеделието, никога да
не го посрамваме - както
сградата, така и сектор
земеделие", заяви Гечев.ç
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С широтата на своя все-
български поглед великият
Апостол на свободата е об-
хващал цялата българска зе-
мя открай докрай. Доказа-
телство за това е неговата
статия в Каравеловия в.
"Свобода" от 13 февруари
1871 г., в която заявява: "И
ние сме хора и искаме да
живеем човешки, да бъдем
свободни с пълна свобода в
земята ни, там, дето живее
българинът - в България,
Тракия и Македония...." То-
ва е подчертано и в реше-
нието на Общото събрание
в Букурещ през април-май
1872 година: "Събранието
потвърди Левски за главен
апостол за цяла България,
Тракия и Македония".

Македония е заседнала в
сърцето на Левски още в дни-
те, когато през 1862 година
се озовава в Легията на Ра-
ковски в Белград и застава в
първите редици рамо до ра-
мо с легионерите на Раковс-
ки от Македония, начело с
легендарния дядо Ильо Ма-
лешевски и двамата му си-
нове Иван и Христо, Хрис-
то Македонски, Димитър Бе-
ровски, Христо Велешански,
Денко Николов от Кумано-
во и много други. А във Вто-
рата българска легия (1867)
край Левски са героите Спи-
ро Джеров от Охрид - по-
сетне подвойвода на Хаджи-
димитровата чета, Георги
Велезлията, Стоян Везенков
и др. Освен с тях Левски се
свързал с големия син на
Македония архимандрит На-
танаил от Скопско, по-сетне
митрополит Охридски/1874/
. По това време Натанаил е
не само близък съветник на
Раковски по националните и
политическите въпроси, но
е и голям деятел в църков-
ните борби срещу Цариград-
ската патриаршия. Тоя ду-
ховник-революционер, кой-
то с еднаква ревност държал
и кръста, и меча, е бъдещи-
ят водач на Кресненско-Раз-
ложкото въстание от 1878--
1879 г. Неговата стихия е об-
лъхнала силно и младия то-
гава Левски и още по-здра-
во укрепила у него мисълта
за Македония.

Когато Левски поема
апостолския си път към вът-
решността на българската
земя, движейки се от Дунав
на юг, Македония, макар и
най-отдалечена, е била пос-
тоянно в мислите му. Той е
дирил връзка с дейци от там
и ги намирал. Върху това

С широтата на своя всебългарски
поглед великият Апостол на
свободата е обхващал цялата
българска земя от край до край

изрично ни говори една не-
гова шифрована бележка в
тефтерчето му, че има прия-
тели на освободителното де-
ло "близо Охрид а отсам шес
сахата Галешник" (т. е. Га-
личник, Дебърско).

едно с майка си баба Неде-
ля Петкова била учителка
във Велес и образувала мла-
дежки революционен кръжок.
При тях Левски, който им
бил роднина, изпратил своя
доверен човек - карловеца
Попконстантинов с револю-
ционни материали и обра-
зец за избродирване на ре-
волюционно знаме. Станис-
лава изрично пише: " Ние с
мама всяка неделя вечер хо-
дехме в къщата на Георги
Копандов, където се събира-
ха младежи, четяхме корес-
понденцията от ЦК и пеех-
ме народни песни, чрез кое-
то се развиваше в тях сил-
но желание за въстание..."
Знамето е избродирано, но
при завършването му бива
унищожено поради предсто-
ящ обиск по предателство на
турски шпиони. През 1876
година по същия образец е
избродирано от двете учител-
ки знамето на Малешевско-
Пиянечкото въстание.

Вторият документ е пис-
мото на Левски от 20 юни
1871 година, в което съоб-
щава проектираната от не-
го конференция на револю-
ционери от вътрешността. В
писмото четем и следното:
"В повечето места от Бълга-
рия и Тракия са готови на
първо повиквание, пък за
Македония - наредено е да
се свърши и там... А де ще
бъде то никому няма да бъ-
де известно до оня ден." Спо-
ред писмото на Тодор Пеев
от 29 юли 1872 г. до Левски
това място би било Македо-
ния: "То може в тамошните
страни, догдето не се е усе-
тило каквото тъдява, да ста-
не събранието". Кое място в
Македония би било подхо-
дящо за целта? От други до-
кументи (писма на Верко-
вич) би могло да се предпо-
ложи, че това ще бъдат гън-
ките на Пирин планина.

А как се отнесе Македо-
ния към Левски? Отговор
дава ВМОРО. Революцион-
на Македония го издигна до
висотата на свой върховен
ръководител. Тя се построи
в духа на неговите идеи:
вътрешна организация, раз-
читане на собствените си-
ли и всеобщо народно въс-
тание. Духът на великия
Апостол на целия българс-
ки народ се превъплъти, в
македонското освободително
дело и го води докрай, ста-
вайки негов кумир.

- - -

Как е намерил тези хо-
ра? Несъмнено в Цариград,
където е ходил два пъти.
През 1868-1869 (декември-
януари) и през лятото на
1871 година. По това време
- учредяването на Българс-
ката екзархия - най-силно се
чувствал пулсът на църков-
ната борба при участието на
десетки, хиляди македонски
българи от всички краища
на Македония, заседнали ка-
то занаятчии. При втората
си обиколка по българската
земя за основаване на ре-

волюционни комитети от
Никопол до Пловдив и Па-
зарджик Левски направил и
първата си стъпка към ор-
ганизирането на Македония.
През лятото на 1869 година
той слязъл от Пазарджик в
Разлог и поставил началото
на революционен комитет в
Мехомия (днес Разлог). До-
кумент за това е откритата
през 1969 г. записка на све-
щеник Костадин Савов от
Мехомия върху бял лист на
книгата "Истината на пра-
вославието" в която пише:

"Требва да се помни от всич-
ки, че през летото на 1869 г.
в Мехомия идва Апостола
Васил Левски и основа ре-
волюционен комитет от 12
души в къщата на Кипре
Максев". На друго място са
записани и имената на чле-
новете на комитета и резю-
ме от речта на Апостола със
заключителни думи на са-
мия свещеник Савов.

Втора стъпка Левски
направил в Северна Маке-
дония, конкретно в Крива
Паланка (Осоговския манас-
тир), придружен от Тодор Пе-
ев, през август 1872 година.
Съществуват четири мемо-
арни източника за това, но
най-изричен писмен доку-
мент е свидетелството, даде-
но на Тодор Пеев от орга-
низационните ръководители
Стоян Заимов и Христо Ко-
вачев. В точка 2-б на свиде-
телството се казва за Пе-
ев:"...като другар на Левски
за откриване на частни ре-
волюционни комитети в Ра-
домир, Кюстендил и Криво-
речна Паланка (Македо-
ния)".

Че в Македония е имало
и други революционни ко-
митети, с които Левски е бил
във връзка, узнаваме от дру-
ги два източника. Единият
са спомените на Станисла-
ва Караиванова, която за-

БГНЕС припомня, че
авторът на публикацията
Коста Църнушанов е българ-
ски общественик, деец на
ВМРО, историк, публицист и
фолклорист, автор е на ис-
торически изследвания, повес-
ти, исторически романи, ме-
моарни книги.
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Древното селище бе случайно открито през
2003 г. при възстановяване на параклиса
„Св. Никола“ в едноименната местност край
Добринище от Владимир Баряков, уредник и
археолог в музейния комплекс в Банско
Петър ХАДЖИЕВ ос изток-запад. Оригинални-

ят градеж на сградата е от ло-
мени камъни, споени с хоро-
сан. При възстановяването
на храма това не е спазено,
при надграждането вместо ло-
мени камъни са използвани
кръгли речни. Добре личи, че
северната и южната стена са
били продължени на запад,
вероятно храмът е разширя-

даи. Там пише, че дошъл тра-
кийския цар с много красиви
бели коне и същият бил с ог-
ромен ръст...

Вероятно с траките е свър-
зано и светилището, което се
намира в източната част на
местността, разположено е
върху скален масив с отвес-
ни скали от изток и юг. Доб-
ре си личат стъпалата, изсе-
чени в самата скала, водещи
към върха й, откъдето се раз-
крива невероятна гледка - ця-
лата Разложка котловина се
вижда като на длан. По пътя
към светилището, в самосто-
ятелна скала е изсечен него-
лям лик. Подобно изображе-
ние, но много по-голямо има
на южната стена на скалния
масив, върху който е разпо-
ложено светилището.

Намерните монетни и дру-
ги находки, както и наличие-
то на раннохристиянски храм,
са достатъчно доказателство,
че селището е съществувало
и през късната античност, ко-
гато се е радвало на матери-
ално и духовно благоденствие.

За значението на града
през Средновековието говори
една изключително ценна на-
ходка - два оловни моливдо-
вула от IX - X в. и от втора-
та половина на XI в. Те да-
ват основание да се предпо-
ложи, че през този период се-
лището е било икономически
център или пък е изпълнява-
ло ролята на митница.

Най-голямата мистерия за
древното селище си остава
липсата на каквито и да е све-
дения за неговото наимено-
вание. То не се споменава ни-
то в преданията и легендите,
нито в изворите и историог-
рафията. Може би единстве-
но намирането на някакви
надписи ще хвърли повече
светлина по въпроса.

Днес достъпът до тази
уникална археологическа за-
бележителност е свободен, а
в близост има паркинг, как-
то и туристически маршрут с
чудесни места за отдих по
време на обиколката и обо-
собени беседки. Обектът е
реставриран по проект "Под-
крепа за развитието и дивер-
сификацията на туристичес-
ките атракции на община
Банско - БАНСКО, КРЪС-
ТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗА-
ЦИИТЕ", съфинансиран по
ОПРР 2007 - 2013 г.

ван през Средновековието.
Въз основа на архитектурни-
те особености на църквата, тя
е датирана към края на IV
началото на V век.

В процеса на разкопките,
източно от вътрешния град,
е открита втора раннохрис-
тиянска църква. Частично
разкрита, тя е в деструктивен
вид. Проучена е само източ-
ната й част. От полукръгла-
та апсида е запазен южният
сегмент, който достига до ска-
лата. Добре се вижда и юго-
източният ъгъл на сградата.
От дотук разкритото се раз-
бира, че градежът на тази
църква е същият, както на по-
горната, ломен камък, споен
с хоросан. Голяма част от
сградата се е свлякла в посо-
ка на запад.

В очертанията на вътреш-
ния град са разкрити множес-
тво помещения от сгради, из-
градени от каменни зидове с

дебелина 0,65 м. Основите на
зидовете следват релефа на
местността и навсякъде дос-
тигат до материковата скала,
като височината им на места
е до 3,20 м. Във всяко едно от
помещенията са открити пи-
тоси - огромните глинени съ-
дове за съхранение на вино
и зърно, както и други по-
малки керамични съдове.

БАНСКО СКЪРБИ
ЗА ВЛАДИМИР БАРЯКОВ
Тази публикация е в памет на

археолога и историка Владимир
Баряков, опитал се да разгадае
тайните на "Безименния град"
между Банско и Добринище. На
5 август тази година той прик-
лючи земния си път. Роденият в
Банско Владимир Баряков има
несравним личен принос в науч-
ноизследователската и експо-
зиционната работа на музейния
комплекс в Банско. Истински
будител, носещ в ума и в сърцето
си духа и историята на родния си
град. Владимир Баряков беше
социалист по душа и верен дру-
гар на всички, които го позна-
ваха, се казва в съобщение на
БСП - Банско.

С Владимир Баряков се зна-
ехме още от  Софийския универ-
ситет, където той изучаваше ис-
тория. Бяхме набори.  Аз се ин-
тересувах от неговите истори-

чески разработки, той също сле-
деше моите публикации в мес-
тната и националната преса. Със
смъртта на Владимир Баряков
историческата ни наука загуби
изследовател, който денонощно
живееше с миналото на родния
ни край.

Бог да го прости! Почивай в мир, Владимире!

Според археолога Владимир
Баряков тези помещения са
изпълнявали функцията на
складове, имало ги е под вся-
ка сграда и в тях храната се
е съхранявала за дълго вре-
ме. Изключително богат и
разнообразен е монетният ма-
териал - над 200 образци от
III век до XVII век. Сред раз-
критите артефакти попадат
фибули, пръстени, накити,
апликации и стъклени съдче-
та, които заслужават особено

внимание. Те говорят за ня-
когашното благополучие на
града, защото през първите
векове след Христа стъклото
все още е било рядък и скъп
материал.

Наличието на горял пласт
с дебелина 0,45-0,65 м, подс-
казва, че в момент от същес-
твуването си селището е пре-
търпяло пожар, дали вследст-
вие на вражеско нападение
или случайно, това може би
никога не ще се узнае.

Некрополът на селището
е разположен източно и се-
верно от базиликата. Сред
множеството разкрити гробо-
ве има и няколко скелета с
ръст от около 2 м. При поло-
жение че през древността и
Средновековието средният
ръст на хората е бил доста
по-нисък от днешния, този
факт е изумителен. Какви са

били тези хора-гиганти?! От-
кривателят на "Безименният
град" Владимир Баряков има
свое виждане по въпроса.
Според него тези земи са би-
ли обитавани от войнствено-
то тракийско племе даи. Тъй
като гърците привличали и
използвали тракийските пле-
мена за съюзници, когато во-
ювали помежду си отделните
градове-държави, именно ед-
но от тези племена са споме-
натите от Омир в "Илиада" По материали от интернет

През 2003 г. при възста-
новяване на параклиса "Св.
Никола" в едноименната мес-
тност край Добринище стро-
ители се натъкнаха на дре-
вен некропол, а край него и
на 28 скелета. Веднага започ-
ват разкопки с ръководител
Владимир Баряков, уредник и
археолог в Музеен комплекс
- Банско. Оказа се, че там на
площ от 25 дка повече от 3500
години е кипял живот в мно-
голюдно и заможно селище.
По-късно изпод земята на
околността "изниква" цял град,
станал известен с нарицател-
ното име "Безименният град".
Последвалите резултати от ар-
хеологическото проучване са
повече от изненадващи. Оказ-
ва се, че един над друг са нат-
рупани културни пластове от
3000 - 2000 г. пр. Хр., та чак
до Късното средновековие
(XVII в.). Най-старите плас-
тове достигат до 3 м дълбо-
чина, като следите от човеш-
ка дейност не свършват. Мно-
го от намерените материали
са от далечната къснобронзо-
ва и ранножелязна епоха, ко-
ето доказва наличието на
улегнал живот на хората тук
отпреди 4500 - 5000 години.
Има предположения, че това
са били предците на траките.
Това мястото е било избрано
от древните хора, защото
оттук най-добре се виждат ця-
лата околност и всички подс-
тъпи към Разложката котло-
вина - Момина клисура от
Беломорието, Юндола от Тра-
кийската низина и Предел от
долината на р. Струма.

Досега са направени про-
учвания източно от възста-
новената базилика, на площ
от едва 3 дка, но те са доста-
тъчни да се разбере, че тук е
бил разположен един доста
голям град. Според първона-
чалните наблюдения селище-
то е обхващало площ от око-
ло 25 - 30 дка, защитена с
отвесни скали, а където е не-
обходимо - и с крепостни сте-
ни. В най-високата част е съ-
ществувал вътрешен град с
площ от около 5 - 6 дка. От
него е разкрита част от кре-
постната стена с дебелина
1,20 м, както и североизточ-
ната стражева кула с квадра-
тен план, която е изградена
от каменни блокове, споени
с хоросан.

Базиликата от "Безимен-
ния град" спада към едноко-
рабните и едноапсидни ран-
нохристиянски църкви. Пра-
воъгълното тяло на наоса е
разположено по надлъжната
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1979 г. Полковник
Стефан Ангелов,

командир на Петричкия
граничен отряд

13 януари 1963 г. Сватбата на Добринка и Стефан
Ангелови. През онези години българските офице-
ри обичаха своите униформи и се гордееха с тях.
Имаше едно златно неписано правило - по време
на сватбата си да са в парадна военна униформа.
Това правило го спази и старши лейтенант Анге-
лов. А днес с вълнение си спомня: "Тогава цивил-
ни дрехи обличахме само в неделя - и то, когато

бяхме извън казармата (съботата също беше
работен ден)"

Да си призная, никога
през детските и юношес-
ките години не съм помис-
лял да ставам военен. Но
съдбата така е отредила,
че почти половината от моя
жизнен път е била под па-
гон във Въоръжените сили.
Две трети от нея са свър-
зани с опазването на дър-
жавната граница.

Да се служи на грани-
цата се изисква да бъдеш
родолюбец и патриот, да
бъдеш всеотдаен и да съз-
наваш, че това винаги мо-
же да бъде за сметка на
личното ти време. Служба-
та е непрекъсната, свър-
зана с много напрежение
и несгоди, не само на слу-
жителя, но и на семейст-
вото му. Сега все повече и
повече се връщам в спо-
мените си към службата и
границата.

В същото време болка-
та по родителите ми и ба-
щиния дом никога няма да
ме напусне. След подялба-
та през 1988 г. брат ми си
продаде неговия дял, а на
двете ми сестри с дарение
и заплащане аз придобих
техните дялове. Не можех
да се примиря чужди крак
да крачи в бащиния ми двор.

Детството ми? То беше
само труд и трудности. Пом-
ня първата и следващите
бомбардировки по време на
войната 1941-45 година.
Татко беше непрекъснато
запас. Мобилизираха ни
един или два коня, а по-
някога - заедно с каруца-
та. При тревога мама ни
отвеждаше в "Каси дол".
Тогава тя вареше картофи,
смачкваше ги и ги смес-
ваше с брашното - то не
достигаше. Опитвахме се с
брат ми да орем. Така в
мен остана споменът, че
орахме на "Криви ниви", но
на тръгване двамата не мо-
жахме да си качим плуга,
въпреки че опитахме да го
плъзгаме по ока. Помогна
ни съжалил ни съсед.

Пак някога от това вре-
ме ми е останал тъжен спо-
мен. Майка с кобилица и два
бакъра тръгна за мляко от
егрека, който се намираше
на повече от 4 километра
отвъд "Баба река". Аз я
придружавах, но на връща-
не се стъмни и заваля по-
роен дъжд. Пътят, доколко-
то го имаше, беше пълен с
коловози и течаща вода.
При една светкавица с пос-
ледвал гръм мама падна на
колене в коловоза, разп-
лиска се част от млякото,
но тя продължи да държи
във въздуха кобилицата с ба-
кърите. Не зная колко е би-

ло лесно или трудно, просто
или сложно това, но ме е
принудило и досега да съх-
ранявам кобилицата в ба-
раката, закачена до елект-
рическото табло.

До 1956 г. овцете в се-
лото се пасяха на коопе-
ративни начала. Нормално
това ставаше с двама пас-
тири. От наша страна поч-
ти винаги единият от тях
бях аз. Всичките овце на
един и същи стопанин има-
ха еднакви рабоши (знаци,
изрязвания) на ушите за
разпознаване. Помня, че ми
предсказваха, че ще ста-
на голям овчар, защото аз
ги разпознавах на кого са
не по рабоша, а по глава-
та и гърба.

Израснах на село с
участието ми във всички
селскостопански дейности:
отглеждане на добитък, се-
нокос, жътва, вършитба,
дърводобив, окопаване и
наторяване... Но аз бях и
ученик - с една торбичка
вътре с плоча, на която се
пишеше с креда. От една-
та страна по писане, от
другата - по смятане. За
следващия ден изтривах и
написвах домашното на га-
зеното осветление.

Споменът от абитуриен-
тския бал ми е този, че бях
облечен с палто от брат ми.
Останалото беше мизерия.

Не сме гладували, но
то е защото не сме мър-
зелували. Мога да напи-
ша, че храна е имало, но
не и пари.

През 1955 г. постъпих
в Народното военно учи-
лище "Васил Левски" - Со-
фия. Аз бях първият от се-
лото, който се учеше за
офицер. На клетвата ми
нямах близък. За трите го-
дини обучение имах само

едно свиждане от брат ми
Кирил.

И така, една значима
част от живота ми е преми-
нал, образно казано, под па-
гона на военната служба. То-
ва са близо 38 години!

Отначало във военното
училище командир на взво-
да ни беше лейтенант Сто-
ев. Той беше офицер-стру-
на. Стегнат, строен, красив,
вежлив. Беше образец във
всяко отношение.

Изключително се наб-
лягаше и на нощните заня-
тия, с оглед повишаване на
психическата закалка.

По време на офицерс-
ката ми служба в 22 мо-
тострелкови полк (мсп) -
Харманли, станахме голе-
ми приятели с командира
на тежко-картечния взвод
старши лейтенант Узунов от
Любимец. От него съм за-
помнил, че взаимоотноше-
нията между войниците и
командирите трябва да бъ-
дат образно така: Войни-
кът е горещата печка, до
нея е мокрият и измръз-
нал командир. Ако послед-
ният се доближи много до
печката, ще се изгори, ако
се отдалечи повече, ще му
изстине гърбът - тоест не-
обходимо е почетно разс-
тояние във взаимоотноше-
нията между двамата.

През третото лято при
мен се обучаваха студенти
по медицина от Пловдив.
От тях ми останаха незаб-
равими спомени. Един от
тези спомени е за първото
нощно занятие "Войникът
в отбрана". Попитаха ме -
занятието е 3 часа, въз-
можно ли е да бъде усво-
ен материалът за 2 часа?
Отговорът ми беше - да.
Третия час те насядаха на
земята, а аз отворих моя-
та чанта (командирска), в
която се носеха: план-кон-

спект за занятието, хими-
чески молив, полска книж-
ка за донесения с индиго,
джобно ножче, фенерче,
молив с пергел, гума за из-
триване, кибрит и свещ.
Последната разделихме на
3 парчета, по едно за вся-
ко отделение, запалихме ги,
раздадох им по един лист
и им продиктувах текста на
"Велик е нашият войник".
Този марш, "Един завет" и
някои други ги пееха и сви-
реха с уста, когато ги за-
веждах на кино в града. С
това си деяние те предиз-
викваха ръкоплясканията
на хората по улиците.

На раздяла, при увол-
нението, бяха наели целия
ресторант "Червено знаме".
При влизането ми всички
станаха на крака и изпяха
"Велик е нашият войник".
Подариха ми плат за риза.
На път за гарата ме носиха
на ръце, едно значително
разстояние. Година след то-
ва се срещнахме на Плов-
дивския панаир. Срещнах-
ме се и след назначаване-
то им на работа в Пловдив
и в София - Военномеди-
цинската академия.

Споделям, че не приех
с желание да служа на гра-
нична застава, тъй като ве-
че бях сгоден и ми предс-
тоеше сватба. Това беше
през зимата на 1962 г. То-
гава 22 мсп беше в съста-
ва на Хасковската дивизия,
чийто командир беше гене-
рал-майор Ангел Пенков.
Пак тогава Гранични войс-
ки преминаха в подчинение
на Министерството на на-
родната отбрана. Този ко-
мандир стана командващ
Гранични войски и от пол-
ка бяхме преведени чети-
рима офицери в новосфор-
миращия се 18-и граничен
отряд в Ивайловград.

Първата ми нощ на зас-
тавата в село Белополяне
беше на газена лампа, за-
щото имаше авария по тра-
сето. Помня случая, защото
- както в детските ми годи-
ни, на такава лампа през
цялата нощ изучавах инст-
рукциите "Служба на гранич-
ната застава" и "Служба на
граничните наряди".

Не ми беше нужно мно-
го време, за да осъзная, че
учебният процес на заста-
вата изисква висока сте-
пен на подготовка в усло-
вия, максимално близки до
реалността в носенето на
службата. Тук обучението
следва да подготви грани-
чаря за самостоятелни дей-
ствия. На границата при него
няма командир на отделе-
ние или взвод, който да по-
дава команди. Граничарят е
длъжен самостоятелно и
скоростно да оцени обста-
новката, да вземе решение
и да действа. Тук той е и
съдия, и изпълнител. В на-
ряд се отива с бойни пат-
рони за автомат.

Пътуването за втората
застава беше по маршрута
Белополяне, Ивайловград,
Крумовград, Голямо Каменя-
не, Черничево, "Хамбар де-
ре". Целият път беше чакъ-
лиран, без нито метър ас-
фалт, с много неравности.
Пътувахме тягостно по пътя,
това усещане се подсилва-
ше и от обстоятелството, че
съпругата ми беше бремен-
на. Към 23 часа пристиг-
нахме в Крумовград и аз оти-

дох в районното управление
на МВР да питам за пътя до
заставата. Посъветваха ме
да не търся пътя и да не
пътуваме, защото ще има
много трудности. Така и пос-
тъпихме. Оставих шофьора-
войник да спи в кабината, а
ние със съпругата ми оти-
дохме на хотел. На сутринта
потеглихме и пристигнахме
в 10 часа на 24 май в зас-
тава "Хамбар дере". Заста-
вата носи това име, защото
от нея се вижда само късче
небе.

Заставата имаше два аг-
регата, защото не беше
електрифицирана, и водоп-
ровод без вода. В застава-
та и жилището се живееше
на газени лампи. Единият аг-
регат служеше за захран-
ването на кльона, а вторият
- за прожекторния апарат,
който се придвижване с ка-
руца, теглена от 2 катъра.

На по-късен етап голя-
мата болка на заставата бе-
ше, че въпреки и вече елек-
трифицирана, нямаше теле-
визионен приемник. Не ста-
ваше дума, че нямаше въз-
можност да има такъв, за-
щото многократно ни беше
предлаган от шефстващи
предприятия. Работата се
състоеше в това, че през
1965 г. мина работна тех-
ническа група от политот-
дела на Гранични войски, ко-
ито ходеха по покрива, ме-
реха и обявиха, че тук няма
никога да видим телевизор,
защото няма покритие.

Горният случай ме при-
нуди да проведа разговор
с редник Шопов от манев-
рената група на отряда. Една
привечер му споделих на-
шия проблем с телевизия-
та. Той дойде, огледа райо-
на, направи по схема теле-
визионна антена, която пос-
тавихме на 3-метров "прът",
прикрепен на края на три
водопроводни стоманени
тръби по 6 метра (стана
всичко 21 метра), завър-
захме я с три обтяжки. Вля-
зохме в заставата и видях-
ме в телевизора "Опера"
идеалния образ на Анахид
Тачева. Последва мощният
вик "Ура".

И оттогава димитровска-
та стая с телевизора стана
любимо място не само за
войниците. Тук сядахме и ние,
офицерите. Тук идваха съп-
ругата Румяна и двете деца
на командира на заставата
капитан Русинов - Гошко и
Ваня; съпругата на старши
лейтенант Узунов - Златка
и синът им Юлиян. Тук ид-
ваше и моята съпруга Доб-
ринка със сина ни Йордан.
Той, на едно от детските
предавания, излезе, плачей-
ки за това, че Мечо Пух бе-
ше паднал в дупка. Тук всич-
ки представлявахме едно ця-
ло, един колектив, защото
всички заедно понасяхме ра-
достите и несгодите на на-
шия затворен за външния
свят живот.

Като слушател във Во-
енна академия "Г. С. Раков-
ски" - София, на края на
втората година всички бях-
ме повишени с едно зва-
ние. Аз си смених пагона
на 8-ия ден след заповед-
та и то след мъмрене от
началника на факултета
пред строя. Мъчно ми бе-
ше да се разделя с люби-
мия си капитански пагон.
Той ми звучеше гордо. То-

гава смятах, че майор е не
само "старши" офицер, но
и "стар" офицер.

На 2 септември 1974 г.
полковник Корделски, под-
полковник Томов, подполков-
ник Динев и аз, майор Анге-
лов, бяхме четиримата бъл-
гари, които пристигнахме за
обучение в Москва. Там има-
ше много по-големи групи от
нашата - на Германската де-
мократична република, Ку-
ба, Монголия, Унгария. На-
шата група се обучаваше в
отделна стая, самостоятел-
но. Старши ръководител ни
беше полковник Лисов -
участник във Втората све-
товна война. Прекрасен рус-
ки човек! Винаги, когато сме
се хранили, колкото и обил-
но да е било това, той съ-
бираше трохите с длани, по-
емаше ги и казваше: "За
гладуващите по време на
войната!"

Знанията останаха за
службата, а днес предмет
за спомен са топлото от-
ношение на съветските хо-
ра, където и да бяхме. Ни-
кога това няма да увехне и
да го забравим!

Споделял съм много пъ-
ти, че като командир на Пет-
ричкия отряд от 30 до 70%
от времето ми отиваше за
решаване на тилови въп-
роси. Така голям строите-
лен обект се яви изграж-
дането на физкултурен са-
лон. Тогава с много по брой
и големи по сложност труд-
ности се справихме. Ето за-
що и сега изпитвам удов-
летворение от построяване-
то му. Огромната зала да-
ваше възможност за волей-
бол, баскетбол, гимнастика,
подвижна кинокабина и
сцена за представления и
концерти, с оборудвани мо-
билни седящи места. Отвът-
ре имаше и преддверие с
баня. От външната страна
изградихме като пристрой-
ки умивалня и тоалетна за
войници, сержанти и офи-
цери, бално-перален комби-
нат, от който се захранва-
ше и щабът, с парно отоп-
ление. Изградихме клуб за
събрания и съвещания, ка-
бинети за подготовка на
офицерите по гранична и
тактическа подготовка. Се-
га научавам, че към днеш-
на дата от вътрешността и
покрива на физкултурния
салон растат тополи...

Сега, когато мислено се
връщам назад в житейския
си път, не мога да подмина
дните и нощите на големи-
те трудности и отговорнос-
тите, но защо не и на ра-
дости. Всичко това е било
в Гранични войски и най-
вече като командир на от-
ряда. Нека не забравяме,
че отрядите бяха основна-
та структурна единица на
Гранични войски. Да бъдеш
командир на граничен от-
ряд по онова време значе-
ше да чувстваш себе си си-
лен. Успехите идваха от все-
отдайната служба на офи-
цери, сержанти и войници,
с безкористната помощ на
местното население.

Няма да забравя, кога-
то при командировка в се-
ло Клепало научих, че пред-
стои закриване на учили-
щето. Проблемът беше в
това, че нямаше необхо-
димия брой деца. Тогава ре-
ших и преместих, с негово
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съгласие, старшина Геор-
гиев от трета гранична зас-
тава (село Добри лаки) в
село Клепало, тъй като той
имаше три деца. Така ре-
шихме проблема на село-
то, на училището и на стар-
шината.

Мислено се връщам на-
зад за службата ми в гра-
ничния отряд в град Пет-
рич. Може би за мен беше
в най-подходящата възраст,
на най-подходящото място
и време. Там най-добре се
вживях и реализирах в
работата си от граничната
бразда до областния град.
Там оставих най-голямата,
най-трудната, но и най-ре-
зултатната дейност. Затова
и за там спомените ми са
най-мили и незабравими. Не
се опитвам само да възх-
валявам миналото. То беше
съпроводено със 100-про-
центово разходване на мо-
рални и физически сили,
денем и нощем, и постига-
не на нечуваните дотогава
над 90% надеждност на ох-
раната на границата. Аз пом-
ня и други неща и сега се
стряскам и насън за съоб-
щенията за болното дете на
гранична застава, за изгу-
билото се в снега бебе при
падането му от кафеза от
катъра на заставата, за
бременната жена, за свър-
шилите дърва или хляб, за
непроходимия сняг, за пов-
редената свързочна систе-
ма и повалените електри-
чески стълбове от обледя-
ването им...

Границата! Колко много
несгоди, тревоги и лишения,
доброволно лишаване от
нормално работно време. За
мен границата беше всич-
ко - и младост, и служба, и
болка, и възпитание на ха-
рактера. Но аз бях само ед-
на малка частица от всич-
ко това, което спохождаше
живота на мен и този на
целия личен състав. А той,
съставът, беше подбран,
подготвен и възпитан от се-
мейството, училището и вой-
сковия ред. Никога не чух
някакво недоволство от ро-
да на - не съм се хранил,
не съм спал или уморен съм.
Това бяха граничари на на-
борна военна служба. Вой-
ници на и за България!

Преместването ми в Уп-
равление "Гранични войс-
ки" като заместник-коман-
дващ беше внезапно и по
средата на годината, нео-
чаквано за мен. Мотивите
могат да се обяснят с по-
сочените резултати от от-
ряда в Петрич, високата ми
общовойскова подготовка и
нуждата от по-качествена
подготовка на офицерите,

сержантите и редовия със-
тав в Гранични войски.

През лятото на 1985 г.
започна укрепването на ус-
тието на река Резовска. То
беше предшествано от
констатацията на значи-
телно заграбване и прис-
вояване на част от устие-
то и морския залив от тур-
ска страна. Съседите вече
бяха укрепили десния бряг
на реката. Така от българ-
ска страна се предприеха
мерки със закъснение и
при свършен факт. За ук-
репване на българския ляв
бряг на реката бяха моби-
лизирани самосвали, баге-
ри, фадроми, кранове от
всички окръзи на страна-
та. Доставиха се специал-
ни материали от типа на
тетрапод и хексалети. Дей-
ността се ръководеше от
геоинженери, техници и дру-

листи с камера на Калотина
и на 7 май 1990 г. във вес-
тник "Дума" публикуваха
снимки с надпис "Западна-
та граница сваля "бодлите
си". Така лично от него се
положи началото на разру-
хата на западната граница.

В края на ноември
1991 г. след парламентар-
ните избори за министър
на вътрешните работи бе-
ше назначен Йордан Со-
колов - четвъртият минис-
тър през моята служба ка-
то ръководител на Гранич-
ни войски. Временното ус-
покояване и затишие, ко-
ето беше установено при
министър Христо Данов,
постепенно започна да се
променя. Отново се заго-
вори за премахване на ус-
тановената система за ох-
рана от Войските. Госпо-
дин Соколов започна да

ва означаваше да започна
да разрушавам онова, ко-
ето съм изграждал и аз.

Какво е мнението ми за
шестимата преди мен ко-
мандващи Гранични войски.

Искам дебело да под-
чертая дълбокото си ува-
жение и преклонение към
всички тях. Моето мнение
за предшествениците ми е
положително.

За мен генерал-майор
Йонко Панов (повишен по-
късно като заместник-ми-
нистър на народната отб-
рана в звание генерал-лей-
тенант), полковник Тодор
Ванков, генерал-майор
Слави Чакъров, генерал-
лейтенант Ангел Пенков, ге-
нерал-майор Минко Минков
(повишен след това като
заместник-министър на
вътрешните работи в зва-
ние генерал-лейтенант и ге-
нерал-полковник) и гене-
рал-лейтенант Стефан Ца-
нов са доблестни българс-
ки военни ръководители.

По време на своето ко-
мандване те успешно ов-
ладяха един непрекъснат и
изключително напрегнат
процес по охраната и отб-
раната на родните преде-
ли. Същевременно бих же-
лал да споделя и моята не-
заличима болка от факта,
че всеки командващ си
тръгна огорчен и опетнен.
Макар, че всички обичаха
Гранични войски!

И за да бъда пределно
искрен, ще спомена, че лич-
но на мен най-симпатичен
с живота и дейността си
ми е първият командващ -
генерал-лейтенант Панов.
Защо? Той е един от най-
подготвените български ръ-
ководни офицери по онова
време. Командващ е през
най-бурния период за Гра-
нични войски. Много прям
и откровен както с подчи-
нените, така и с начални-
ците си от всички нива на
служебната и държавната
йерархия.

През 1990 г. при мен
като командващ дойде бив-
шият командващ генерал-
майор Слави Чакъров. Прек-
ръсти се и каза "Най-пос-
ле след толкова години вля-
зох в Гранични войски!" Ста-
на ми жално и тъжно.

Ще споделя лично мне-
ние, че двете ведомства -
МВР и Министерството на
отбраната, са се ръководи-
ли не само от международ-
ната и вътрешната обста-
новка, но и от собствени
съображения. Когато Гранич-
ни войски бяха към МВР,
военното министерство не
гледаше на тях като на вой-
ска, а МВР се отнасяше към
тях като мащеха. С мъка
си спомням, че когато се
обяви смяна на кокардите
на фуражките, тя беше ва-
лидна само за Министерс-
твото на отбраната. След го-

лямото огорчение на гра-
ничните офицери, за тях то-
ва беше приложено след
две години.

След уволнението ми
бях поканен да участвам в
създаването на охранителна
фирма като вицепрезидент.
Фирмата беше създадена,
обекти за охрана се нами-
раха и работата потръгна.
Всичко беше добре, вклю-
чително и възнаграждени-
ето ми. Независимо от то-
ва само след няколко ме-
сеца аз доброволно напус-
нах фирмата. Сърцето ми
не позволяваше да участ-
вам в експлоатацията на
работещите охранители,
както от ръководството на
фирмата, така и от сто-
панските ръководители на
предприятията, които бяха
обект за охрана.

В тези моменти на се-
риозни изпитания и размис-
ли съзнанието ми беше из-
цяло насочено към липсва-
щата и дълбоко впила се в
мен военна служба.

През есента на 1992 г.
при разговор с полковни-
ците от запаса Игнат Пи-
перков и Коста Ганчев въз-
никна идеята за организи-
ране и създаване на клуб
на запасните офицери и
сержанти - граничари, на
територията на София.
Спомням си, че във Варна
имаше дружество на гра-
ничарите още от 1962 г.
Посочените двама офице-
ри, както и полковник от
запаса Димитър Станчев и
аз направихме едно пъту-
ване с гостуване на капи-
тан Гергинов на Калотина.
Във влака се роди идеята,
че основното предназначе-
ние на клуба ще бъде да
поддържа връзка с грани-
цата. През 1993 г. клубът
беше учреден и три години
бях негов председател, а
полковник от запаса Коста
Ганчев - негов секретар.
Клубът продължава да съ-
ществува и днес, с пред-
седател полковник от за-
паса Павел Станев. Досега
са осъществени около 60
посещения на границата за
честване на годишнини на
поделенията, паметни дни
за загинали граничари, пос-
тавяне на паметни плочи и
други значими мероприятия.

Наред с клуба, повече
от 10 години има и дру-
жество на граничарите от
софийския район "Красна
поляна". То е едно от най-
активните към районната
организация.

И двете структури (клу-
бът и дружеството) просъ-
ществуваха благодарение
на това, че се водеше ре-
довен ежемесечен органи-
зационен живот, без про-
мяна часа и мястото за
провеждане. Наред с това
има интересни теми от вся-
какъв характер, чествания
на годишнини, рождени и
именни дни, национални
празници и други.

Така 20 години аз бях
в ръководните органи на
Съюза на офицерите и сер-
жантите от запаса и резер-
ва. Това е приблизително ед-
на трета от моя живот, през
което време хората рабо-
теха, осигуряваха своето
материално благосъстояние,
а аз бях общественик на
обществени начала, за ко-
ето не съжалявам, защото
останах с чиста съвест.

От службата си получих
длъжност и звание на за-
видна висота. И много ор-
дени, медали, значки, гра-

моти, поздравителни адре-
си по различни поводи... По-
лучих заслужена и добра
пенсия по документи, но ре-
ално в доста ограничени
размери. От тези ограниче-
ния съм понесъл загуби с
размерите на едно прилич-
но жилище.

Но за мен голямата наг-
рада винаги е била от мои-
те подчинени. Преди седем
години младши сержант И.
Ташев се обърна към мен с
рапорта на дежурен по зас-
тава, както когато ми е ра-
портувал по време на служ-
бата през 1964 г. Преди две
години в столицата ме нас-
тигна мъж с обръщение:
"Другарю полковник Ангелов,
нали сте вие?" Отговорих му
утвърдително. Тогава той ми
сподели с гордост, че през
1979 г. е служил като гра-
ничар, тоест преди 39 го-
дини, и че е получил наг-
рада лично от мен.

Какво да кажа за това,
което изказа един грани-
чар от град Елин Пелин: "Ко-
гато служихме при Вас, от
Вас и нас плацът кънтеше,
а районът цъфтеше!"

Има сентенция, че "Сам
човек никога не може да
стане велик". Аз нито съм
велик, нито съм бил сам.
Израсъл съм в многолюдна
домашна среда на порядък,
възпитан съм в дух на мно-
го труд, почтеност, смелост
и родолюбие. Преминал съм
през армейския, граничар-
ския и съюзния обществен
ред и организираност и съм
стигнал до там и до тук,
където съм и сега. Семейс-
твото ми винаги е с мен в
най-трудните и радостните
моменти в службата и жи-
вота ми.

Извървял съм много гра-
пав житейски път. Никой не
ме е теглил на буксир или
ме е тикал отзад по тила.
Не съм бил и под сянката
на някакъв служебен чадър.
Ако съм имал такъв, навяр-
но нямаше да бъда 12 го-
дини със звание полковник,
като през 7 от тях - на
генералска длъжност. Към
мен не са проявявани и сим-
патии, след като мои коле-
ги заедно с длъжността по-
лучаваха и званието, без да
имат някакво служебно
превъзходство.

Изминах житейския си
път под палещите лъчи на
слънцето, което огрява зе-
мята ни, студените и снеж-
ни ветрове, гръмотевични-
те бури, напрегнатите и без-
сънни нощи на границата.

Изминах един живот, за-
почнал от газената лампа.
И преминал през три раз-
лични епохи. Това са три
обществено-политически,
икономически и социални
системи със своите спе-
цифични особености на ка-
питализма, социализма и
демокрацията.

Ще се радвам искрено,
ще бъда истински горд, ако
на общия фон на споделе-
ното дотук от мен в съз-
нанието на добронамерения
читател се очертае непре-
ходното и засилващо се
значение на границата и
нейната надеждна охрана
и отбрана в днешно вре-
ме. Тя, българската държав-
на граница, наистина бе-
ше, е и ще бъде свещена
и неприкосновена!

Рубриката
"Бойна слава"

подготви
полковник от запаса

Киро КИРОВ

1965 г. Капитан
Ангелов - командир на
взвод за подготовка

на младите граничари
от 18-и граничен отряд
(Ивайловград), която се
провеждаше в учебния

пункт на 5-и отряд
(Момчилград) -

дислоциран в село
Чорбаджийско

23.11.2016 г. Зала № 1 на Централния военен клуб
- София. Генерал-майор от запаса Стефан Ангелов

по време на тържественото отбелязване
на 80-годишния му юбилей. През този ден

той събра искрената обич на своите близки,
бойни другари и приятели

2012 г. Петимата от запаса, служили на заставата
в местността Хамбар дере, община Крумовград.

Отляво надясно - полковник Ваньо Иванов,
генерал-майор Стефан Ангелов, подполковник

Кирил Русинов, подполковник Никола Николов
и полковник Николай Владимиров

ги специалисти. За отговор-
ник на обекта бях опреде-
лен аз. Там бях близо 7
месеца, като преспивах във
фургон на самата дига. Нап-
равеното тогава предизвик-
ва и сега възхищение и
размисли, както и недоу-
мение защо е допусната
поредица от огромни греш-
ки от българска страна?!

След 10.11.1989 г. за
министър на вътрешните
работи беше назначен ге-
нерал-полковник Семер-
джиев, който беше попу-
лярен повече като начал-
ник на Генералния щаб на
Българската народна армия.
Аз и целият команден със-
тав бяхме въодушевени от
това, че ние като военни
ще имаме за министър во-
енен професионалист. Тук
искам дебело да подчер-
тая, че генерал Семерджи-
ев беше, е и ще си остане
моят кумир като военен.

Оказа се обаче, че на
10.11.1989 г. много от раз-
личните рангове и ведомст-
ва, за да се предпазят от
"ударната вълна" залегнаха
на "дъното на окопа". След
"вълната" се изтеглиха по
хода за съобщения и се ук-
риха, а други се изправиха
и станаха герои. Аз останах
един от самотниците на брус-
твера на окопа, но оцелях,
въпреки сложните преврат-
ности на обстановката.

В същото време еуфо-
рията от назначаването на
генерал Семерджиев започ-
на учудващо бързо да на-
малява и последователно да
изчезва. Службата ми с ми-
нистъра започна ежеднев-
но да дотяга с постоянните
му указания, че вече има
"Европа без граници". Изис-
ка се да се премахнат гра-
ничната зона и кльонът на
западната граница.

Нещо повече, на 6 май
той изпрати трима журна-

настоява "да се премахнат
тези Войски и службата да
се поеме от Гранична по-
лиция". Осъзнавах много
добре какво означава то-
ва. Посочените обстоятел-
ства ме принудиха на
04.04.1992 г. да напиша
собственоръчна молба за
освобождаването ми от
поста командващ Гранични
войски. Точно след един ме-
сец, през което време бях
на работа, на 04.05.1992
г. ми връчиха указа на Пре-
зидента № 119 и минис-
терската заповед за обя-
вяването на уволнението ми
от действителна военна
служба. В съответствие със
съществуващите норматив-
ни актове, аз трябваше да
бъда 6 месеца в разпореж-
дане, но това не се допус-
на. Споделям и това, че не
след дълго и без моя мол-
ба щях да бъда уволнен.
Написах я с основна при-
чина, че не ми е възможно
да изпълнявам задължени-
ята си. Мотивът ми за то-
ва беше, че е по-добре да
си отида аз, но да останат
Гранични войски, отколко-
то обратното. Не можех да
остана, защото се искаше
те да бъдат премахнати. То-
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Голяма част от днешните ни тра-
гедии се дължи на това, че  живеем
във време със силен дефицит на мо-
рал. И още на това, че властта е в
ръцете на хора с прекалено голямо
самочувствие, което е без покритие.
Изчезнаха необходимите качества,
като скромност, съвест, срам, самоп-
реценка на собствените достойнства.
Хора с много  скромни и малки въз-
можности, даже с никаква подготве-
ност за управление, се стремят да се
домогнат, да грабнат властта в сво-
ите ръце, само за да облагодетелст-
ват себе си и своите близки, да се
замогнат и да живеят в охолство за
сметка на другите, които се трудят
съвестно и имат качества, но не са
така нахални, напористи за самои-
зява. Лошото е, че ние нямаме учеб-
ни заведения за подготовка на кад-
ри за управление. Голяма част от
младите, учили в чужбина, идват у
нас с друго мислене, с прекалено го-
леми амбиции, които често не отго-
варят на тяхната подготвеност и на
техните стремежи за самоизява. Не
бива да се доверяваме на такива  хо-
ра, недоказали се като специалисти
и особено пък като управленци. Не
бива и не можем да вярваме на те-
зи, които нямат опит в специалността
си, в управлението. Как е възможно
да се доверяваме на тези, които имат
минимален трудов стаж само в родс-
твени или собствени фирми? Защо
даваме власт на хора, които не са
управлявали големи предприятия или
заводи и не са постигнали завидни
резултати в своята специалност?

  Още в зората на нашата дър-
жава след Освобождението ни, един
достоен учен - чех, дошъл у нас с
благородни цели, е прозрял много
истини за нас, българите. Това е ис-
торикът Константин Иречек, живял
в България две години, но обиколил
страната ни, видял и описал чудес-
ните ни места и старини, опознал
качествата, достойнствата и отрица-
телните страни на нашия народнос-
тен характер. С чувство на хумор той
пише, че "българин с българин не
може да се разбере, защото те все
гръмогласят". Виждате ли колко про-
зорлив се е оказал Иречек? Тази не-
гова мисъл е толкова истинска, тол-

външната политика на другите стра-
ни, само вредят на целия свят, на
цялото човечество, на Планетата!

   Ние сме само част от света, кой-
то за жалост не върви в правилния
път, не се развива по пътя на ху-
манността и сътрудничеството и то-
ва само му нанася вреди. Земята,
нашата красива планета се нуждае
от истински водачи, които да не стра-
дат от прекалено голямо и неподп-
латено самочувствие! Днес повече от
всякога са нужни лидери, добре под-
готвени за разумно и правилно уп-
равление. Всеки, който има стремеж
за управление,   трябва да има под-
готовка и качества за тази голяма
мисия да се отдаде на народа си. Да
загърби личните си стремежи, соб-
ственото си замогване и забогатя-
ване и да се постарае да работи за
страната и народа си. Това изисква
себеотдаване, което днес е почти из-
чезнало у  управниците. Важното е
един водач да умее да бъде  самоот-
вержен, да мисли и да се отдаде на
благородната мисия за благото на
страната си. Да умее да работи за
"подреждането на  къщата и двора"
на собствената си  държава, да спо-
мага за  създаването на  условия за
мирен и сигурен труд на народа си.
Не ни трябват управници - еднод-

Много пакости и вреди ни
нанасят тези несъстоятелни
стремления у хора, неподходящи
за власт и управление

кова съвременна днес, че тя напъл-
но отразява днешното ни обществе-
но и политическо състояние. До там
сме се докарали, че всеки от нашите
настоящи управници се мисли, как-
то каза един сегашен политик, "за
Аспарух и смята, че животът на дър-
жавата ни започва от него!"  И ше-
говитото прозрение на Иречек за
стремежите към властта у българите
все още е в сила и ни пречи да си
оправим държавата. Той е видял, че
"България е с два милиона населе-
ние, което е разделено на три групи
- бивши министри, настоящи минис-
три и бъдещи министри".

  Много пакости и вреди ни на-
насят тези несъстоятелни стремле-
ния у хора, неподходящи за власт и
управление, на които ние се доверя-
ваме неоснователно, с лекота. Не би-
ва да даваме пълномощия на неп-
роверени хора, на такива, които не
са доказали своите възможности, спо-
собности и качества на специалисти
и управленци!

  Днес в целия свят се усеща де-
фицитът на достойни лидери, на ум-
ни, разумни водачи, които да водят
политика на мир и разбирателство.
Затова светът ври и кипи от разми-
рици, от воини и несъгласия, от про-
тиворечия във външната и вътреш-
ната политика. Светът се раздира от
дълбоки икономически кризи. Задъх-
ва се от болните амбиции на своите
управници, които целят да се дока-
жат само като водачи на войнства-
що население, а не като създатели и
творци на дела съзидателни, твор-
чески и културни.

Историята ще осъди тези жалки
и недостойни водачи, които ще ос-
танат в нейните страници само като
разрушители! Не можем да се въз-
хищаваме на едни последователи на
Нерон, изпаднал в екстаз и изпит-
вал наслада от запаления от него
унищожителен пожар! Осъдителни са
воините и разприте между народите!
Днес, в 21-ви век, е напълно ненуж-
но прекаленото въоръжаване! И под-
готовката за война е също остаряла
и примитивна. Днес на човечество-
то са нужни само взаимноизгодни
сътрудничества -  икономически и
културни!  Всички, които подхран-
ват войната с оръжия, които одоб-
ряват намесата във вътрешната и

невки, такива, които нямат качества
и достоинства за истински  водачи.
Иначе ще стане пак като във вели-
ката мисъл на Констанин Иречек -
достойните ще бъдат  излъгани от
недостойните. Ето я истината, тол-
кова актуална и днес -  "Ние, може-
щите, водени от незнаещите, вър-
шим невъзможното за благото на
неблагодарните. И сме направили
толкова много, с толкова малко, за
толкова кратко време, че сме се ква-
лифицирали да правим всичко от
НИЩО!"   На честните и работливи
ръце, на трезвите и умни глави  на
такива хора се крепи все още наша-
та България!

Братя българи, да си съберем ума,
да внимаваме много!  Да не се оста-
вяме пак в ръцете на хора с високо
самочувствие без никакво покритие!
Да не се поддаваме на ширещата се
чалга, на простотията и неграмот-
ността! Да се доверяваме  само  на
проверената интелигентност, на си-
гурните  и доказани възможности и
достойнства на хора, подготвени за
хуманна и благородна кауза!

Седем пъти да проверяваме и то-
гава да решаваме на кого ще се до-
верим и ще  дадем отново властта!
Да мислим за България, за нас, за
децата ни, за общото ни бъдеще!

"Áúëãàðèí ñ áúëãàðèí íå ìîæå äà ñå ðàçáåðå"
” Ние, можещите, водени

от незнаещите, вършим невъз-
можното за благото на небла-
годарните. И сме направили
толкова много, с толкова мал-
ко, за толкова кратко време, че
сме се квалифицирали да пра-
вим всичко от нищо.
” За мен най-лошото в

България е чудесното наслаж-
дение, което имат тук хората -
да се преследват един друг и да
развалят един другиму работа-
та. (13.12.1881)

” Българин с българин
не може да се разбере. Те все
гръмогласят.
” България е с население

2 милиона души, което е раз-
делено на три групи: бивши
министри, настоящи минист-
ри и бъдещи министри.
” Българите са много ми-

ли с чуждите и бързо ги прие-
мат за свои. Бедата обаче е
там, че те много лошо се от-
насят към своите си.
” "Българите са много

неопитни и самонадеяни; със
своите детински неразбранщи-
ни бъркат развитието и бъдещ-
ността на Отечеството си. Все-
ки иска да стане министър. Във
време, гдето всички трябва да
се заловят за усърдна работа,
за да уредят и възвисят Оте-
чеството си, занимават се с
дребни лични препирни. Сви-
детелство за това са тукашни-
те вестници, които в Европа
са съвършено без пример по
своя си див език и стил. Няма

възторг, няма самоотвержен
патриотизъм, няма горещата
любов за истината и за добро-
то, няма съгласие (рядко мо-
жеш да намериш тука няколко
души приятели: единът мрази
другия и няма помежду им съг-
ласие).... в писмо от 20
феврyaри 1880 г. до Симеон
Христов - Пиротчанец

Константин Иречек
(1854 - 1918 г.), чешки

историк и български политик
От УикицитатКонстантин Иречек
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Големият скулптор Ве-
личко Минеков прехвърли
90-те години. Ала той про-
дължава да е все такъв -
здрав и читав, мъдър и об-
ладан от воля за нови висо-
ки творчески изяви. Може би
следва примера на великия
Микеланджело, който се
изповядва, че най-добре се
чувства, когато държи дле-
тото в ръцете си. Със свое-
то длето Величко Минеков
създаде многобройни ярки
творби във всички жанрове
на скулптурата.

Дарованието му се осъ-
ществи в десетки високоху-
дожествени паметници, в мо-
нументалната, декоративна-
та и фигуративната компо-
зиция, скулптурни портрети,
малка пластика... Негови
непреходни знаци на красо-
тата са в цяла България и
извън нейните предели.

Гостите на страната ни
още при входа от юг на ма-
гистралата "Струма" се впе-
чатляват от внушителната
фигура на тракийския вожд
Спартак. В древната ни доб-
руджанска земя хората се
вдъхновяват от величестве-
ния паметник на хан Аспа-
рух в Добрич. Столичани се
трогват от въздействието на
"Майка София" пред Цент-
ралната железопътна гара.
Посетителите на изложби в
сградата на българските ху-
дожници на улица "Шипка"
6 дълго се застояват пред из-
лъчващия духовна сила об-
раз на Владимир Димитров
- Майстора. Пред Съдебна-
та палата здраво стъпват из-
ваяните от него два лъва, ко-
ито в органическо единство
с чудесната сграда символи-
зират мощта на нашата дър-
жавност и на нейната опора
- правосъдната система.

Градски площади и пар-
кове в София, Пазарджик,
Варна, Габрово, Търговище,
Бургас, Сливен, Ивайловг-
рад, Добринище, Твърдица,
Малко Конаре... са одухот-
ворени от неговите монумен-
тални творби. Сред шедьов-
рите на българското изобра-
зително изкуство са "Седна-
ла селянка", "Майка", "По-
чивка", "Пиеща селянка",
"Орфей", "Очакване", "Нес-
тинарка", "Жажда", "Роди-
на", "Млада селянка", "Пло-
дородие", "Музика", "Ръчени-
ца", "Арката на свободата"
на Беклемето...

Облада ме родолюбиво
вълнение от въздействието

ÈÌÅÍÈÒ ÂÀßÒÅË

на неговата "Марица", из-
ложена в Културния център
"Кенеди", САЩ. А "Българ-
ка с хляба" на Величко Ми-
неков посреща гости от цял
свят в Международния цен-
тър на ООН в Женева. Кме-
тът на гр. Елванген, Герма-
ния, дълго ми говори за
прекрасния паметен знак на
великия светец Методий, за-
точен от католическите ве-
личия в Рим в баварския
град.

Наскоро Величко Мине-
ков откри в столична зала
прекрасна изложба. Освен
показани нови творби, глав-
но малка пластика и скулп-
турни портрети, той ни из-
ненада и с дарбата си на ху-
дожник. Най-големите бъл-
гарски галерии притежават
негови творения. Авторитет-
ни колекционери на изкуст-
вото в България и чужбина
се радват на красотата, коя-
то излъчват пластиките, съз-
дадени от именития автор.
На много международни из-
ложби известни ценители от-
белязваха открояващото се

участие на българския ма-
естро Величко Минеков. И
всичко това той извая в про-
дължение на близо седем де-
сетилетия. От 1955 г. "Ор-
фей" на току-що дипломира-
лия се скулптор Величко Ми-
неков краси площада в гр.
Търговище. Още в средата
на 50-те години младият ва-
ятел получава високи меж-
дународни отличия, а Наци-
оналната художествена гале-
рия откупува и експонира не-
говите "Седнала селянка" и
"Селянка". Колцина автори
могат да се радват на тако-
ва дълголетно творческо
присъствие на най-високо
място в изкуството.

Имам радостта и честта
да познавам отблизо Велич-
ко Минеков. Приятелството
ни е богато със спомени от
участия в културни прояви
и събития, приятелски сре-
щи и веселия, на лов и екс-
курзии сред дивната българ-
ска природа.

В живописното ателие на
Величко не откъсвах взор от
негови пластики и бях об-

лъчван от духа на прочутия
му учител

Андрей Николов, който
пръв му подава ръка, насоч-
вайки го по пътя на голя-
мото изкуство. Трудно ми е
да споделя светлите чувства,
които ме обземаха, наблю-
давайки как с творчески по-
рив и плам Величко извай-
ва монументални паметни-
ци, динамични фигури, мал-
ки пластики. Като на мно-
гоцветна кинолента са запа-
зени спомени от своеобраз-
ни художествени подвизи на
Величко Минеков.

В началото на 70-те го-
дини изграждахме внуши-
телната Централна железо-
пътна гара. Огромното
пространство пред нея тряб-
ваше да се естетизира. Нас-
рочихме конкурс. Безспорни-
ят победител бе Величко Ми-
неков. До късна доба, качен
на няколкометровото скеле,
той пресъздаваше символа
на столичния град. Успоко-
явах го да не бърза, памет-
никът може да се открие и
след завършването на гара-
та. Ала той бе непреклонен.
Помоли да му осигурим во-
енен хеликоптер и с майс-
торско умение ръководеше
сложния монтаж на огром-
ната композиция. Пътувах-
ме по булеварда с големия
приятел на България - рус-
кия академик Дмитрий Сер-
геевич Лихачов. От колата
той съзря монумента и ме
помоли да спрем за миг.
Дълго се застоя пред памет-
ника и ми сподели, че това
е сред най-хубавите творе-
ния на монументално-деко-
ративната скулптура. А акад.
Д. С. Лихачов, както е из-
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скулптор Величко Минековскулптор Величко Минековскулптор Величко Минековскулптор Величко Минековскулптор Величко Минеков

вестно, е автор и на забеле-
жителни книги за изобрази-
телното изкуство в градска-
та среда.

Впечатлявал съм се от
скромността на популярния
майстор на пластиката Ве-
личко Минеков. Заедно със
Секул Крумов, Димитър
Даскалов и архитектите Бог-
дан Томалевски и Иван Ни-
колов той сътвори прекрас-
ната фигурална композиция
"Априлци", която се извися-
ва над бунтовно Панагюри-
ще. Откриването й съвпад-
на със 100-годишнината от
Априлското въстание. Велич-
ко се бе скрил сред публика-
та. Дълго го увещавах да се
появи на трибуната, за да
приеме поздравленията на
признателните потомци на
априлци.

Предстоеше честването
на 1300-годишнината на бъл-
гарската държава. Естестве-
но беше в добруджанската зе-
мя, на която е стъпила пра-
българската конница, да се
изгради паметник на хан Ас-
парух. Величко Минеков спе-
чели националния конкурс.
За рекордно време той прет-
вори със завидно майсторс-
тво образа на великия съз-
дател на българската държа-
ва. В. Минеков преживя
усилни дни и нощи в Доб-
рич и установи трайни връз-
ки и приятелство с ръково-
дителите и хора на окръга,
което продължава и до днес.

През 1985 г. се навърши-
ха 100 години от съедине-
нието на Княжество Бълга-
рия с Източна Румелия. Ве-
личко Минеков предложи на
националното жури брилян-
тен проект за паметник на
Съединението. И сега в цен-
търа на Пловдив се извися-
ва тоя шедьовър на мону-
менталното изкуство, пред
който постоянно се поставят
цветя и се извършват риту-
али на почит и преклонение
пред подвига на предците,
които въпреки волята на ве-
ликите сили извършиха чу-
дото на българското достой-
нство.

Величко Минеков подари
по-голямата част от авторс-
кия си хонорар във фонд "13
века България", с чиито
средства се изгради и този
великолепен монумент. Това
е само една от неговите тро-
гателните дарителски проя-
ви. Той дари прекрасни про-

Преди броени дни ни напусна голе-
мият скулптор професор Величко Ми-
неков. Във връзка с кончината му,
която оставя голяма празнина в бъл-
гарския духовен живот, публикуваме
очерк за проф. Минеков, писан от не-
говия близък приятел и духовен съб-
рат, бившия вицепремиер и министър
на културата Георги Йорданов, публи-

куван в книгата му "Съзидатели" на
ИК "Светулка 44 Атеней", издадена
през 2020 г. Текстът е по повод девет-
десетгодишния юбилей на проф. Ми-
неков и представлява обширна пано-
рама и оценка на огромното му твор-
чество, получило любовта на българ-
ската публика и широко европейско и
световно признание.

На стр. 12
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изведения на своя роден Па-
зарджишки край. В Художес-
твената галерия на област-
ния град и пространството
пред нея са изложени десет-
ки прекрасни пластики на
Величко Минеков. Показа-
телно, че той е вписан в
Златната книга на българс-
ките дарители, за което е от-
личен и с ордена на светите
братя Кирил и Методий -
Първа степен.

В Националната художес-
твена академия е жив спо-
менът за забележителни про-
фесори скулптори - Андрей
Николов, Марко Марков,
Иван Лазаров, Любомир
Далчев, Иван Фунев... Сред
тях по достойнство се нареж-
да и проф. Величко Мине-
ков. През първата полови-
на на 70-те години той бе
ректор на академията и се
изяви като отличен управ-
ленец на сложния учебен и
възпитателен процес в пър-
вото българско висше учи-
лище по изобразително из-
куство.

Особено ми е приятно да
подчертая, че Величко Ми-
неков е интелектуалец с буд-
на гражданска чувствител-

От стр. 11

ност. Той взе най-дейно
участие в ръководството на
Съюза на българските ху-
дожници като заместник-
председател. Дълги години
бе член на Бюрото на Ко-
митета за култура и два ман-
дата депутат в Народното
събрание. Конгреси на об-
ществени организации пос-
тоянно го включваха в сво-
ите ръководни органи. Важ-

ни обществени събития мо-
тивираха Величко Минеков
за нови творчески изяви. Та-
ка например през лятото на
1979 г., когато се състоя пър-
вата Международна детска
асамблея "Знаме на мира",
той приятно ни изненада със
забележителния знак на
празника на младостта. То-
ва е красивата пластика с
вплетените и вдигнати към
небосвода ръце.

Величко Минеков с въл-
нение ми е говорил за важ-
ни моменти в своя жизнен
път. Още като ученик в про-
гимназията и пазарджишка-
та гимназия бил обзет от
мечти да се посвети на из-
куството. Учителите го на-
сърчавали да извайва от
глина красиви фигури.
Прочутият скулптор Андрей
Николов прозрял, че упори-
тият кандидат-студент е осе-
нен от дарба на художник.
Заема се не само да го обу-
чава, ала го приема да жи-
вее в своя дом-ателие. Мо-
же би легендарният творец
си е спомнил за подкрепа-
та, която е получил в нача-

като оригинален автор, под-
властен на свой художествен
стил. Фигуралните компози-
ции, портрети и малки плас-
тики, които Величко Мине-
ков създава, са вдъхновени
от красотата на отрудените
български жени и плодовете
на вечната ни земя, на оба-
янието на великите ни пред-
ходници. Умението му да из-
гражда оригинални и дина-
мични образи и движения с
високи пластични художест-
вени качества заслужено го
нарежда до първенците на
българското изобразително
изкуство.

Величко Минеков умееше
да печели приятели, да е в
центъра на духовни кръго-
ве. Пример в тази посока е
необикновеното му творчес-
ко съдружие със забележи-
телните майстори на графи-
ката проф. Христо Нейков
и Златка Дъбова. В продъл-
жение на десетилетия три-
мата бяха постоянно заед-
но, споделяйки новаторски
идеи и постижения. Те вза-
имно се насърчаваха, подк-
репяха, веселяха. С проф.
Аксиния Джурова, съпруга
й Георги Христов и други
приятели си устройваха до-
машни театрални представ-
ления и други забавления за
настроение...

А след като се пенсиони-
раха, професорите Величко
Минеков и Христо Нейков
скромно пътуваха с автобус
до Велико Търново, за да
обучават студенти в универ-
ситета "Св. св. Кирил и Ме-
тодий" на старопрестолния
град.

От дълголетния жизнен
път на известния творец
проф. Величко Минеков из-
вират много поуки. Ала най-
важната според мен е: само
дарование не стига. Потреб-
ни са огромни усилия, вдъх-
новен труд, постоянство и
характер. И пълна отдаде-
ност на призванието и на
Отечеството.

Георги ЙОРДАНОВ

Петър ХАДЖИЕВ

Роден съм в разложкото село
Добринище преди 64 години. Още
от малки заживяхме с едно име,
което и днес продължава да е
символ на родното ми място въп-
реки превратностите на време-
то. Защото с живота и делата си
Иван Козарев остана в история-
та ни като първия български пар-
тизанин, който на 26 юни 1941
г. в сражение с полицията край
собствения  му рибарник над Пи-
рин планина възвести началото
на антифашистката съпротива в
страната ни. Народът ни даде
най-точната и вярна оценка за
делото и живота на Козарев, ка-
то създаде народни песни за него,
а на паметника на лобното му
място и днес стои надписът: "Бо-
рец за народно благоденствие".
Като чавдарчета и пионери хо-
дехме на бригада, за да почист-
ваме пътеката към паметника,
въздигнат през 1945 година. А
на 1 април, когато той е прост-
релян по невнимание от своите
другари имаше винаги възпоме-
нателно тържество. Сега всичко
това е минало.

лото на творческия си път
от учители в Италия и
Франция. Знайно е, че съ-
зерцавайки пластика на мла-
дия Андрей Николов, вели-
кият френски скулптор Ро-
ден възкликва: "България е
малка за таланта на такъв
творец!"

Силен отпечатък в твор-
чеството на Величко Мине-
ков дават неговите прочути
учители в академията, про-
фесорите Марко Марков и
Любомир Далчев. Особено
важно е, че талантливият им
ученик още в зората на своя
творчески път се е проявя-
вал не като подражател, а
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Бях на 11 години, когато в
центъра на Добринище през ля-
тото на 1969 г. започна възди-
гането на внушителен паметник
на първия партизанин, след като
местната власт реши да увеко-
вечи подвига му. Като студент
прочетох във в. "Пиринско дело"
статия от онези времена, в коя-
то се разказваше какъв точно
ще бъде паметникът и кой е не-
говият автор. Бойни другари на
Козарев бяха категорични в оцен-
ката си, че скулпторът Величко
Минеков много точно и вярно е
пресъздал образа на героя, дръз-
нал да даде първите изстрели
срещу монархофашизма.

Почти цяло лято продължи
подготовката по въздигането на
паметника и за нас като деца
това бе голяма атракция, защо-

то всеки ден ходехме да гледаме
как върви строежът. Първоначал-
но от  Витоша бе докарана голя-
ма морена, върху която трябва-
ше да бъде поставена бронзова-
та фигура на Козарев. Тя обаче
не се хареса на Величко Мине-
ков. Впоследствие голям камион
стовари огромен за детските ни
очи гранитен камък от Пирин пла-
нина, който на място каменари
одялаха във формата на голям
куб. Най ни впечатли вдигането
на паметника с голям кран. Пре-
ди това бяха издълбани дупки в
камъка. А в краката на бронзо-
вата фигура бе налято голямо ко-
личество олово, което да не поз-
волява на статуята да падне. Зад
паметника строители отляха от
бетон голям стилизаран факел,
символ на борбата. По замисъла
на скулптура този факел е тряб-
вало да бъде облепен със спе-
циален метал, но идеята остава
нереализирана. Паметникът бе от-
крит на 9 септември 1969 г., ко-
гато се отбеляза 25-годишнина-
та от народната власт. Датата е
отбелязана на гранитния поста-
мент на паметника. Доколкото си
спомням, за тази своя творба, а

и за други впечатляващи памет-
ници на национални герои Ве-
личко Минеков получи  Димит-
ровска награда.  Повече от по-

ловин век паметникът на Коза-
рев е символ на Добринище, а
признателни потомци не забра-
вят да сложат свежи цветя.

Èìåíèò âàÿòåë
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Áèâøèÿò ïðåçèäåíò îáÿâè, ÷å å
îáåêò íà ïîëèòè÷åñêà ðåïðåñèÿ

ÔÁÐ ïðåòúðñè
äîìà íà Òðúìï

Служители на ФБР пре-
търсиха дома на бившия
президент Доналд Тръмп
във Флорида, съобщи в
изявление самият той. По
думите на милиардера ре-
публиканец, имението му в
курорта Мар-а-Лаго е "под
обсада, нападнато и окупи-
рано от голяма група" фе-
дерални агенти. Бившият
президент на САЩ заяви,
че не е бил предупреден за
предстоящото претърсване,
и обвини правоприлагащи-
те органи в "политическо
преследване". "Нищо подоб-
но не се е случвало на пре-
зидента на Съединените ща-
ти досега", подчерта Тръмп.
"Те дори проникнаха в сей-

фа ми!" - добави политикът.
Не е ясно каква е причи-

ната за претърсването, за ко-
ето агентите са представили
заповед. Според Доналд
Тръмп то е дело на радикал-
но леви демократи, които от-
чаяно искат да предотвратят
нова негова президентска
кандидатура през 2024 г.

Източници на Ройтерс
твърдят, че правосъдното ми-
нистерство разследва по ка-
къв начин Тръмп е съхраня-
вал класифицирани прези-
дентски документи, които е
държал в имението. По ин-
формация на Си Ен Ен, при
претърсването Доналд Тръмп
се е намирал в Ню Йорк.  Го-
ворителка на Министерство-

то на правосъдието на САЩ
не отговори на въпроса на
"Асошиейтед Прес" дали пре-
търсването е било разреше-
но лично от главния проку-
рор на САЩ Мерик Гарланд.

През февруари от нацио-
налните архиви на Съедине-
ните щати обявиха, че са по-
лучили 15 кашона с докумен-
ти, които до този момент са
се намирали в имението на
Доналд Тръмп в курорта Мар-
а-Лаго.

Според институцията те

са прибрани там след края
на мандата на Тръмп, в на-
чалото на 2021 г., вместо да
бъдат законно върнати в ар-
хивите. Оттам поискаха раз-
следване за начина, по кой-
то документите, някои от ко-
ито са класифицирани, са
били съхранявани в имени-
ето. Според източник на Си
Ен Ен помощниците на
Тръмп в Мар-а-Лаго са би-
ли разпитани от ФБР през
април и май в рамките на
разследване на работата с

президентски документи.
Бившият президент в мо-

мента е разследван също за
ролята му в събитията на 6
януари миналата година, ко-
гато негови привърженици
щурмуваха американския
Конгрес.

Тръмп все още не е обя-
вил официално кандидатура-
та си за президентските из-
бори през 2024 г., въпреки
че през последните няколко
месеца дава силни индика-
ции за това. ç

Supply of firefighting truck for the needs of the Municipality
of Botevgrad - ref. no. CB007.2.32.165 - PP2 - Supply 1A

Municipality of Botevgrad intends to award a supply contract for Supply of firefighting
truck for the needs of the Municipality of Botevgrad - ref. no. CB007.2.32.165 - PP2 -
Supply 1A with financial assistance from the Interreg-IPA CBC Programme Bulgaria-Serbia,
CCI No 2014TC16I5CB007. The tender dossier is available from the website of the contracting
authority with address: https://botevgrad.bg/ and from the website of the programme with
address: http://www.ipacbc-bgrs.eu.

The deadline for submission of tenders is 09.09.2022, 17:30 o'clock, local time.
Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the

website of the contracting authority https://botevgrad.bg/ and on the website of the
programme http://www.ipacbc-bgrs.eu.

Техник - механик, монтаж на промишлени съоръжения и машини -  2 бр.
Отговарящ на следните изисквания:
” Завършено основно образование или по-висока степен на образование;
” Възможност за работа на смени;
” Опит и познaния относно машините за производство на домакинско стъкло.
Кандидатите могат да изпращат автобиография и мотивационно писмо на адрес: гр.

Търговище 7700, кв. Въбел, Индустриална зона, "Пашабахче България" ЕАД, отдел "Човешки
Ресурси" или на е-mail: sschrprocessbulgaria@sisecam.com. Краен срок за подаване на доку-
менти 25.08.2022 г.

Пашабахче България ЕАД гр. Търговище,
търси да назначи:

Руска ракета, пренасяща
сателит на Иран, е била из-
стреляна в космоса вчера,
предаде Ройтерс. Успешно-
то извеждане в орбита е
част от задълбочаването на
връзките между двете дър-
жави, изправени пред сан-
кциите, наложени им от За-
пада, предаде БТА.

Дистанционният сензо-
рен сателит "Хайам" е бил
изведен в космоса от рус-
ка ракета "Союз" от космод-
рума "Байконур" в Южен Ка-
захстан, откъдето се извър-
шват космическите полети
на Русия.

Техеран отхвърли обви-
ненията, че сателитът мо-
же да послужи за разши-
ряване на разузнавателни-
те способности на Москва
в Украйна, като заяви, чеИзстрелването на сателита се тълкува като задълбочаване на руско-иранските връзки

Ðóñèÿ èçâåäå â îðáèòà èðàíñêè ñïúòíèê, Çàïàäúò ñå ïðèòåñíè
Иран има пълен контрол
върху него от самото нача-
ло на проекта.

Вестник "Вашингтон
пост" съобщи миналата сед-
мица, че американските
власти са загрижени за но-
восъздаденото космическо
сътрудничество между Ру-
сия и Иран, опасявайки се,
че сателитът не само ще по-
могне на Кремъл в Украй-
на, но и ще предостави без-
прецедентни възможности
на Иран да извършват наб-
людение над военни обек-
ти в Израел и другаде в
Близкия изток.

Иран твърди, че сатели-
тът е проектиран за научни
изследвания в области ка-
то радиацията и наблюде-
ние на околната среда за
целите на земеделието. ç

Снимка ГК "Роскосмос"

Журналисти и полицаи пред имението на Тръмп Снимка Jayne Zirkle/Twitter

След новината, че Украйна е спряла
руския петрол през тръбопровода
"Дружба", важната енергийна суровина
поскъпна на международните пазари с
над 1%, предаде БНР.

Украйна е спряла руските петролни
потоци към Южна Европа от 4-ти
август насам, тъй като заради западни-
те санкции страната не получава

Óêðàéíà ñïðÿ ðóñêèÿ ïåòðîë êúì Åâðîïà ïðåç òðúáîïðîâîäà „Äðóæáà“
транзитни такси от Москва, съобщи
във вторник руският тръбопроводен
монополист "Транснефт", цитиран от
Ройтерс.

"Транснефт" посочи, че е извърши-
ла плащания за августовския транзит
на петрол към украинския тръбопрово-
ден оператор "Уктранснафта" на 22
юли, но парите са били върнати

обратно на 28 юли, тъй като плащане-
то не е преминало.

"Газпромбанк", която е извършила
плащането, каза, че парите са били
върнати поради ограниченията на
Европейския съюз, се посочва в
изявлението на "Транснефт".

Русия обикновено доставя около
250 000 барела на ден през южното

разклонение на тръбопровода "Дружба"
за Унгария, Словакия и Чехия, отбеляз-
ва Ройтерс.

Унгарските компании MOL и
Unipetrol, контролирани от PKN Orlen,
са основните купувачи на петрол по
маршрута, докато руските "Лукойл",
"Роснефт" и "Татнефт" са основни
доставчици на петрол. ç

Жителите на Япония запазиха минута мълча-
ние в памет на жертвите на втората атомна
бомбардировка - тази над Нагасаки, извърше-
на преди 77 години от Съединените щати.
Траурната церемония в Парка на мира започна
в 11:02 ч. местно време, когато на 9 август
1945 г. над Нагасаки избухва бомбата, хвър-
лена от стратегически бомбардировач B-29.
Кметът Томихиса Тауе прочете Декларацията
за мир, в която се призовава за пълно ядрено
разоръжаване. Тази година представители на
Русия и Беларус не бяха поканени
на церемонията в Хирошима и Нагасаки
заради руската инвазия в Украйна. По този
повод руският посланик в Япония Михаил
Галузин нарече решението на властите на
двата града, пострадали от бомбардировките,
"срамна стъпка".
Снимка Фейсбук/Yokohama International
Affairs Bureau
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Äåñåò îò Ëîêîìîòèâ (Ïëîâäèâ) èçëúãàõà
Àðäà è ñå êà÷èõà íà âúðõà â efbet Ëèãà

гредите зад Илко Пиргов.
По този начин тимът на

Александър Томаш излезе
начело в класирането с 12
точки, като изпревари с
една ЦСКА 1948. Арда пък
остава шести с 9 пункта в
актива си след пет дву-
боя. В следващия кръг
"черно-белите" имат "же-

лезничарско" дерби срещу
Локомотив в София,
докато възпитаниците на
Александър Тунчев ще
приемат ЦСКА 1948.

Срещата стартира с
отличен шанс за Локомотив
Пловдив още преди да е
изтекла и първата минута.
Бирсент Карагарен беше

Отборът на Локомотив
Пловдив е новият време-
нен лидер в efbet Лига! В
понеделник вечерта
"смърфовете" стигнаха до
труден успех с минимал-
ното 1:0 в домакинството
си на Арда в последен
двубой от петия кръг на
родното първенство.
Единственото попадение
реализира Бирсент Кара-
гарен 19 секунди след
началото на второто
полувреме.

Победата е още по-
сладка за пловдивчани,
след като те я постигнаха с
човек по-малко заради
червения картон на Пиер
Зебли още в 37-ата минута.

Гостите от Кърдждали
пък нямаха и късмет в
днешния сблъсък, след
като на два пъти удариха

Само 19 секунди след старта на втората
част Преслав Боруков реализира за
отбора от Града под тепетата

изведен отляво в половина-
та на Арда на скорост и
центрира към далечната
греда за Бабакар Дион, но
Александър Георгиев успя
да блокира изстрела му.

Само 19 секунди след
старта на втората част
обаче Локомотив откри
резултата. Преслав Бору-
ков получи на централния
кръг, обърна се елегантно,
след което направи чуде-
сен индивидуален рейд
към наказателното поле,
влезе в него отдясно,
справи се с играч на
гостите и подаде за
Карагарен на първа греда,
който бе с гръб към
вратата, но овладя и след
това с пета успя да вкара
топката във вратата на
Симеонов за 1:0.

До края на двубоя
футболистите на Арда
опитаха да притискат
домакините в собствената
му половина, но така и не
успяха да стигнат до нови
реални опасности и
трябваше да се примирят
със загубата.ç

Èëè÷: Çàãóáàòà îò Ñåéíò
Ïàòðèêñ áåøå ìíîãî òåæêà

"Загубата от Сейнт Патрикс
беше много тежка за нас, но ху-
бавото е, че можем да се попра-
вим още в четвъртък. Надявам
се, че ще ги елиминираме. Тази
една седмица с отбора беше мно-
го важна за нас - да възстано-
вим някои футболисти и да се
подготвим още по-добре за ре-
ванша", заяви треньорът на ЦСКА
Саша Илич два дни преди реван-
ша с ирландския Сейнт Патрикс
от третия квалификационен кръг
на Лига на конференциите.

"Червените" допуснаха изне-
надваща загуба с 0:1 на стадион
"Българска армия" в първия мач
и ще трябва да търсят обрат на
реванша в Ирландия в четвър-
тък. "Най-важният урок след пър-
вия мач е, че ако не влезем в
двубоя по начина, по който ис-
каме, после търпим определени
последствия. Мога със сигурност

да твърдя, че имаме много по-
голяма класа от това, което по-
казахме миналия четвъртък, и че
имаме потенциал да отстраним
Сейнт Патрикс. Трябва обаче да
играем по много по-различен на-
чин от това, което демонстрирах-
ме миналата седмица. Сейнт Пат-
рикс се защитава фантастично,
но и те имат определени недос-
татъци. Трябва да ги накараме да
сгрешат, за да можем да вкара-
ме гол, както те успяха да нап-
равят в София", каза Илич в ин-
тервю за клубната телевизия на
"армейците".

"Надявам се, че Линдсет и Бам-
ба ще ми помогнат със своите
качества да постигнем добри ре-
зултати. Давам шанс на младите
футболисти, за мен не е важно
дали някой е млад или стар, а
дали може да донесе качество в
играта ни", допълни той.ç

Серена Уилямс се класира за
втория кръг на турнира по тенис
в Торонто след победа на старта
над испанката Нурия Парисас Ди-
ас с 6:3, 6:4. Трикратната побе-
дителка в турнира изигра едва
втория си мач на сингъл след зав-
ръщането си в игра на "Уимбъл-
дън" през юни след дълго лече-

Ñåðåíà Óèëÿìñ ñ ïúðâà ïîáåäà îò 15 ìåñåöà
ние на контузия и записа първа
победа от 15 месеца насам. В
тежки метеорологични условия -
горещо време, съчетано с висо-
ка влажност, 40-годишната Се-
рена успя да се наложи след дву-
часов мач.

Във втория кръг носителката
на 23 титли от "Големият шлем"

:
Íàêðàòêî

Манчестър Юнайтед
и Ювентус се
договориха за Рабио
Манчестър Юнайтед и
Ювентус са постигнали
договорка за трансфера
на Адриен Рабио. Макар и
непотвърдена, информаци-
ята идва от няколко
различни източника, а
очакванията са играчът да
подпише договор за
четири години с "червени-
те дяволи". Никой обаче
не съобщава конкретна
стойност на трансфера, но
спекулации от последните
седмици сочат, суми
между 15 и 20 милиона
евро. Халфът е част от
"старата госпожа" от
лятото на 2019-а и в
момента вече е в послед-
ната година от контракта
си. След преминавате му
на "Олф Трафорд" Ювентус
ще започне преговори за
полузащитника на Пари
Сен Жермен Леандро
Паредес, за когото ще
бъдат искани между 20 и
25 милиона евро.
БФС урежда две
контроли за
националния отбор
БФС урежда две контроли,
които националният отбор
ще изиграе през ноември
под ръководството на
новия селекционер Младен
Кръстаич, пише Блиц. Със
сигурност е договорена
проверка с Кипър, още се
доуточнява мачът с
Люксембург. "Лъвовете" ще
гостуват и в двете срещи.
През ноември има свобод-
ни дати за контроли на
отбори, които няма да
участват на световното
първенство. Дебютът на
Кръстаич начело на
България е на 23 септемв-
ри, когато посрещаме
Гибралтар в мач за Лигата
на нациите. Три по-късно
гостуваме на Северна
Македония в последна
среща от същия турнир.

американка ще срещне победи-
телката от срещата между олим-
пийската шампионка Белинда
Бенчич и чехкинята Тереза Мар-
тинцова. Във втория кръг продъл-
жава и бившата номер 1 Симона
Халеп. Румънката се наложи с ле-
кота над хърватката Дона Векич
с 6:0, 6:2 за час игра.ç

Двама от най-обичаните
футболисти в историята на
Барселона - Ромарио и
Христо Стоичков, се събра-
ха в Бразилия. Легендата на
българския футбол е в юж-
ноамериканската страна,
където ще вземе интервю-
та от световни шампиони
със "Селесао", а един от тях
е Ромарио. "Христо Стоич-
ков - Гневния. Днес бях с
един от най-великите и най-
добри футболисти на всич-
ки времена. Горд съм, че
мога да го нарека приятел.
Разговаряхме и си спомних-
ме много истории от вре-
мето ни в Барселона.

Добре дошъл в Брази-
лия, приятелю!", написа Ро-
марио под снимка заедно
със Стоичков в социалните
мрежи.ç

Ðîìàðèî: Ñòîè÷êîâ å ñðåä
íàé-âåëèêèòå íà âñè÷êè âðåìåíà
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ÁÍÒ 1

05.10 Още от деня /п/
06.00 Ваканцията на Лили - детски тв

филм /6, последна серия/п/
06.55 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова и Симеон Ива-
нов

09.00 По света и у нас
09.10 Приключенията на младия Марко

Поло - анимационен филм
10.00 Островът на сините птици - 8-

сериен детски тв филм /България,
2019 г./, 1 епизод, режисьори:
Кристина Грозева, Петър Вълчанов,
в ролите: Матей Бърнев, Деян Про-
фиров, Калоян Христов, Ирина Въл-
кова, Антониа Димитрова и др.

10.55 Кой знае отговора - светът, в който
живеем - документална поредица

11.10 Дивия Франк в Калифорния - доку-
ментален филм /3 епизод/п/

12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 На границата - тв филм /5 епи-

зод/п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Принцеса Лилифее - аним. филм
14.30 Тренк, малкият рицар - 26-сериен

анимационен филм /Германия, 2011
г./, режисьор Екарт Фингберг

15.00 Ранчото "Хартленд" 7 - тв филм /10
епизод/

15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно /п/
16.30 Клиника на третия етаж - тв филм
17.00 Олтарите на България
17.10 Дивия Франк в Калифорния - доку-

ментален филм /4 епизод/
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предава-

не
19.00 На границата - тв филм /6, после-

ден епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Най-хубавото нещо - игрален филм

/Италия, 2010 г./, режисьор Паоло
Вирци, в ролите: Валерио Мастан-
дреа, Микела Рамацоти, Стефания
Сандрели, Клаудия Пандолфи и др.

23.00 По света и у нас
23.25 Край на залаганията - игрален филм

/копродукция, 1997 г./, режисьор
Клод Шаброл, в ролите: Изабел
Юпер, Мишел Серо, Франсоа Клю-
зе, Жан-Франсоа Балмер и др. (12)

01.10 Мадам Бовари - игрален филм /п/
(12)

03.30 Олтарите на България
03.40 Ранчото "Хартленд" 7 - тв филм /10

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

bTV

05.30 "Да живее крал Джулиън!" - анима-
ция, сериал, с. 2, еп. 1

06.00 "Трансформърс: Академия Рескю
Ботс" - анимация, сериал, еп. 25

06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин"
09.30 "Преди обед" /най-доброто/
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 "Лекар в планината" - сериал, с. 14,

еп. 5
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал,

с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице"
18.00 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение" -

сериал, с. 4, еп. 3
21.00 Премиера: "Влад" - сериал, с. 4,

еп. 9

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

тиридис" (най-доброто)
23.00 Премиера: "Костюмари" - сериал,

с. 8, еп. 8
00.00 "ФейсБог" - сериал, с. 2, еп. 6
01.00 "Фамилията" - сериал, с. 2, еп. 1
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Лекар в планината" /п./ - сериал,

с. 14, еп. 5

bTV ACTION

05.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 7
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс

Прайм" - сериал, с. 2, еп. 11 - 14
08.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 7
09.00 "Господарят на илюзията" - сериал,

еп. 1
10.00 "Легендите на утрешния ден" - се-

риал, с. 5, еп. 7
11.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 5, еп. 10
12.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 5,

еп. 13
13.00 "Специалистът" - екшън, кримина-

лен, трилър (САЩ, Перу, 1994), в
ролите: Силвестър Сталоун, Шарън
Стоун, Джеймс Уудс, Род Стайгър,
Ерик Робъртс, Марио Ернесто Сан-
чес, Емилио Естефан мл. и др.

15.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 8
16.00 "Господарят на илюзията" - сериал,

еп. 2
17.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 5,

еп. 14
18.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 5, еп. 11
19.00 Часът на супергероите: "Легенди-

те на утрешния ден" - сериал,
с. 5, еп. 8

20.00 Екшън в 8 (премиера): "Мръсният
Джон: Историята на Бети Бродерик"
- сериал, еп. 3

21.00 Суперкупа на УЕФА: "Великите фи-
нали" - обзорно предаване

21.30 Студио Суперкупа на УЕФА
22.00 Суперкупа на УЕФА, пряко: Реал

Мадрид - Айнтрахт
00.15 Студио Суперкупа на УЕФА
00.45 "Операция Ескобар" - криминален,

биографичен (Великобритания,
2016), в ролите: Брайън Кранстън,
Джон Легуизамо, Даян Кругър, Ей-
ми Райън, Олимпия Дукакис, Джей-
сън Айзъкс, Бенджамин Брат [16+]

03.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 5, еп. 11
03.45 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 5,

еп. 14
04.30 "Господарят на илюзията" - сериал,

еп. 2

bTV COMEDY

06.00 "Хотел Елеон" - сериал, с. 2, еп. 15,
16

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

07.30 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 12, еп. 5, 6

08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -
сериал

09.30 "По средата" /п./ - сериал
10.00 "Lego: Филмът 2" - анимация, ек-

шън, (САЩ, Австралия, Дания, Ка-
нада, Норвегия, 2019), режисьори
Майк Мичъл и Триша Гъм

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

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

тиридис" (най-доброто)
17.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3
18.00 "Приятели" - сериал, с. 5, еп. 10, 11
19.00 "По средата" - сериал, еп. 5, 6
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал,

еп. 60
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 9, еп. 11
22.30 "По средата" /п./ - сериал
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 11, еп. 21, 22

00.00 "Lego: Филмът 2" /п./ - анимация,
екшън, приключенски (САЩ, Авст-
ралия, Дания, Канада, Норвегия,
2019)

02.00 "Хотел Елеон" /п./ - сериал
03.00 "По-късното шоу на Николаос Ци-

тиридис" /п./
03.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

05.45 "На фокус" - рубрика
06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 5, еп.

16, 17
08.00 "Умирай трудно" - екшън, трилър

(САЩ, 1988), в ролите: Брус Уилис,
Бони Беделия, Реджиналд ВелДжон-
сън, Алън Рикман, Александр Году-
нов и др.

10.30 "Ривърдейл" - сериал, с. 5, еп. 18,
19 (последен)

12.30 "Небостъргачът" - екшън, трилър
(САЩ, 2018), в ролите: Дуейн Джон-
сън, Нев Кембъл, Пабло Шрайбър,
Роланд Мьолер и др.

14.30 "Кралицата на Шотландия" - исто-
рически, драма, биографичен (Ве-
ликобритания, 2018), в ролите: Сър-
ша Ронан, Марго Роби, Джо Алуин,
Дейвид Тенант, Гай Пиърс, Джак
Лоудън, Джема Чан и др.

17.00 "Героят" - романтичен, драма (САЩ,
2017), в ролите: Сам Елиът, Лора
Препън, Кристен Ритър, Ник Офър-
ман и др.

19.00 "Майор Пейн" - комедия, приклю-
ченски, семеен (САЩ, 1995), в
ролите: Деймън Уейънс, Майкъл
Айрънсайд, Скот Битълоу, Албърт
Хол и др.

21.00 "Умирай трудно 2" - екшън, трилър
(САЩ, 1990), в ролите: Брус Уилис,
Бони Бедилиа, Уилям Атъртън, Фран-
ко Неро, Денис Франц, Уилям Сад-
лър, Колъм Мийни, Джон Легуизамо

23.30 "Лунна афера" - екшън, комедия
(Франция, Белгия, 2015), в ролите:
Рупърт Гринт, Рон Пърлман, Робърт
Шиън, Стивън Кембъл Мур, Ерик
Ламперт, Кевин Бишъп и др. [14+]

01.30 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 5, еп.
18, 19

03.30 "Момиченцето с всички дарби" -
екшън, приключенски (САЩ, 2016),
в ролите: Джема Артъртън, Пади
Консидайн, Глен Клоус, Сениа На-
нуа  [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Една жена" - сериал филм /п/
06.00 "Специален отряд" - сериал, сезон

4 /п/

07.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "Ти си моята вселена" - с уч. на

Даниел Айхингер, Саския Валенсия,
Францис Фултън-Смит, Лиза Чир-
нер и др.

11.30 "Бон Апети" - кулинарно предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериен филм
13.30 "Ти си моята съдба" - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сери-

ал
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Откраднати мечти" - сериал
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - риалити
21.00 "Магнум" (премиера) - сериал, се-

зон 4
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Специален отряд" - сериал, сезон 4
23.30 "Айнщайн" - сериал, сезон 1
00.30 "Военни престъпления" - сериал,

сезон 17
01.20 "Домът, в който си роден, е твоята

съдба" - сериал
02.00 "Някой като теб" - сериал
03.30 "Ти си моята съдба" - сериал /п/
04.40 "Не ме оставяй" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

06.30 "В кадър"
06.50 "Фениксът на любовта" - романти-

чен филм с уч. на Саскиа Вестер,
Гюнтер Барон, Йени Бах, Флориан
Вюнше и др. /п/

09.00 "Сватбен марш: Любовта се завръ-
ща" - романтичен филм с уч. на
Джак Уагнър, Синди Бъзби, Джоузи
Бисе, Тайлър Хайнс и др. /п/

11.00 "Последният Кенеди" - трилър с уч.
на Джейсън Кларк, Кейт Мара, Ед
Хелмс, Брус Дърн, Джим Гафиган,
Оливия Търлби и др.

13.15 "Виж кой говори" - романтична
комедия с уч. на Джон Траволта,
Кърсти Али, Олимпия Дукакис,
Джордж Сегал и др.

15.15 "Носталгия" (премиера) - драма с
уч. на Джон Хам, Катрин Кийнър,
Джон Ортиз, Ник Оферман, Джеймс
Легрос, Брус Дърн, Елън Бърстин

17.50 Игрален филм /п/
20.00 "От местопрестъплението: Маями" -

сериал, сезон 8
21.00 "Добре дошли в джунглата" - ек-

шън-комедия с уч. на Дуейн Джон-
сън, Шон Уилям Скот, Кристофър
Уокън, Росарио Доусън и др.

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

00.00 "Обикновени мечти" - трилър с уч.
на Бил Пакстън, Джош Уигинс, Со-
фи Нелис и др.

Тв програма - сряда, 10 август 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, 17.00 ч., "Героят" - романтичен, драма
(САЩ, 2017), в ролите: Сам Елиът, Лора Препън,

Кристен Ритър, Ник Офърман и др.

Времето
Утре преди обед ще е предимно слънчево. Следобед над Западна и

Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облач-
ност, на много места ще има краткотрайни, временно интензивни ва-
лежи от дъжд. В планинските райони ще са придружени с гръмотеви-
ци, има условия и за градушки. На изток ще е предимно слънчево, но
ветровито. Ще духа силен вятър от север-североизток. Максималните
температури ще са от 26°C - 28°C - на места в Западна България, до
32°C - 34°C - в източните райони на Горнотракийската низина. Преди
обед над планините ще бъде предимно слънчево. Около и следобед
над масивите от Западна и Централна България ще се развива купес-
то-дъждовна облачност, на много места ще има интензивни валежи
дъжд, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра. Ще
духа умерен до силен вятър от североизток. Максималната температу-
ра на 1200 м ще бъде около 22°C, на 2000 м - около 13°C. По
Черноморието ще бъде предимно слънчево, но ветровито. Ще духа
умерен, след обяд и силен, вятър от север-североизток. Максимални-
те температури ще са 28°C - 31°C. Температурата на морската вода е
26°C - 27°C. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, следобед по
южното крайбрежие ще е 5 бала.                             НИМХ/БТА

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 150

ВОДОРАВНО: Рафинада. Анапа. Балакирев (Милий).
Рор. Монитор. "Летало". Такев (Лозан). Тенакел. Ко-
тов (Пьотр). Саварина. Дин. Ваталин. Бак. Ракитак.
Па. "Монако". Ага. Ретамар (Роберто). Ретина. ЛИ-
КУД. Вин (Вилхем). Том. Витилиго. Акара. "Ам". Но-
ло. "Анар". Линотипер. Ламе. Каната. "Или". АЛ. Ро-
тор. Касано (Алехандро). Ни. Ат. "На мама". Ви. Ата-
мани. Ели. Комотини. Игор ("Княз Игор"). Камари-
ла. Анада ("Мечта, наречена Анада").
ОТВЕСНО: Работодатели. Иконика. "Фанатик". Тита-
нати. ОМ. Силикон. Макимоно. "Ама". Натев (Ата-
нас). Ромул. Таратор. Таков (Йордан). Ванадинит.
Тати (Жак). Дир. Сакар. Гопак. Мил (Михаил). Бар.
"Татик". Воле. "Анана". Елеватори. "Орисани". Раве-
нала. "Ена". Лами. Тарикат. Калина. Ин. Варакин
(Иван). Гитана. ОМЕГА. Полен. Панорама. Алод. "Па-
ролата". Амарела. ИРА.
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Оливия Нютън-Джон,
суперзвездата, носи-
телка на награди "Гра-
ми", която триумфира
на върха на поп, кънт-
ри и денс класациите с
хитове като Physical и
You're the One That I
Want, всеобщата лю-
бимка Санди от мюзи-
къла "Брилянтин", почи-
на на 73 години, писа
Асошиейтед прес. Певи-
цата, продала над сто
милиона записа, е по-
чинала в понеделник в
ранчото си в Южна Ка-
лифорния, съобщи съп-
ругът й Джон Ийстър-
линг.

Нютън-Джон е ярка
знаменитост в развле-
кателната индустрия.
Само в САЩ 14 нейни
сингъла са в топ 10 на
класациите, печели че-
тири награди "Грами",
играе водещи роли в
"Брилянтин" с Джон Тра-
волта. Дуетът на Тра-
волта и Нютън-Джон
You're the One That I
Want е сред най-голе-
мите хитове. ç

Арт галерия Le Papillon
във Варна показва от 11
август до 7 септември
изящния лиричен реали-
зъм в творбите на Андри-
ан Бекяров.

Картините му са вирту-
озно изпълнени в харак-
терния за него детайлен
реализъм както в масле-
на, така и в акварелна
техника и са обединени от
темата "Когато времето
спря". Прецизният му
маниер и фин рисунък
показват безспорен
талант, търпение, пълна
точност към детайла и
любов към изкуството.

Сюжетите на неговите
произведения издават
отношението му към
класическия начин на
изграждане на картина и
най-вече светоусещане на
съзерцател, оценяващ
преходността на красота-
та на момента. Изпитва

Двадесет и петото из-
дание на "Банско джаз
фестивал" събира стоти-
ци хора и в делничните
дни, а музикалното съби-
тие продължава. Тази го-
дина фестивалът предла-
га целодневна програма,
музика звучи на различ-
ни точки в града. Кулми-
нацията на всяка от фес-
тивалните вечери са кон-
цертите под открито не-
бе на централния площад
"Никола Вапцаров". В
първата вечер от новата
седмица на сцената из-
лязоха Едиз Хафизоглу и
Розалиа де Соуза. На
сцената Де Соуза изле-
зе с Паоло ди Сабатино
- пиано, Антонио де Луис
- бас, Роберто Роси -
ударни, и Сандро Деида
- саксофон. ç

Â Áàíñêî
äæàç ôåñòèâàë
áëåñíà Ðîçàëèà
äå Ñîóçà

Ìóçåé â Ëîíäîí ùå âðúùà êîëåêöèÿ íà Íèãåðèÿ

търпение да работим с На-
ционалната комисия за му-
зеите и паметниците на Ни-
герия, за да осигурим по-
дългосрочна грижа за тези
ценни артефакти."

Колекцията на "Хорни-
ман" е малка част от 3000
до 5000 артефакта, взети от
бившето кралство Бенин

през 1897 г., когато британ-
ски войници го атакуват, до-
като Великобритания раз-
ширява политическото и
търговското си влияние в
Западна Африка. В Британ-
ския музей се съхраняват
повече от 900 бенински
предмети, а Националният
музей на Шотландия при-
тежава други 74.

Артефактите включват
фигури на животни и хора,
множество предмети от ме-
синг и бронз от художни-
ци. Общият термин бенинс-
ки бронзови фигури се из-
ползва за обекти от слоно-
ва кост, корали, дърво и
други материали, метални
скулптури. Нигерия, Египет
и Гърция, както и коренно-
то население от Северна
Америка до Австралия, нас-
тояват да им бъдат върнати
артефакти. ç

Музей в Лондон се съг-
ласи да върне колекция от
бенински бронзови фигури,
плячкосани в края на 19-и
век от днешна Нигерия. Кул-
турни институции в цяла Ве-
ликобритания са под натиск
да предадат артефакти, при-
добити от колониалната
епоха, предаде Асошиейтед
прес.

От Музея и градините
"Хорниман" в югоизточната
част на Лондон обявиха, че
ще се разделят с колекция
от 72 предмета. Решението
е взето, след като Нацио-
налната комисия за музеи-
те и паметниците в афри-
канската държава официал-
но поиска артефактите да
бъдат върнати по-рано та-
зи година.  "Доказателства-
та са много ясни, че тези
предмети са били придоби-
ти чрез сила, а и външна

консултация подкрепи мне-
нието ни, че е както морал-
но, така и уместно да вър-
нем на Нигерия собстве-
ността й", заяви в деклара-
ция Ив Салъмън от управа-
та на музея.

 "Хорниман" има удовол-
ствието да предприеме та-
зи стъпка и очакваме с не-

Марсело Молина - най-младият хо-
реограф в трупата на Старозагорс-
ката опера, избран от Борис Ейфман
във втората творческа лаборатория
на Dance Academy, се завърна в Бъл-
гария. Той участва в творческа лабо-
ратория в Санкт Петербург.

Молина бе един от четиримата
участници във второто издание на
академията, организирана от фонда-
ция Innopraktika и Russian Seasons
School, избран сред 100 кандидати
от цял свят. Другите хореографи са
от САЩ, Италия и Република Север-
на Македония. Творческата задача е
била да създадат нова хореография
за спектакъла Global Values заедно с
още 11 артисти от цял свят, на въз-
раст от 16 до 18 г.

"Бях най-младият избран хореог-
раф от четиримата. Хореографията,
която създадох, се нарича Out-fit - не-
окласическа пиеса, която говори за
ролята и социалното значение на дре-

Ìàðñåëî Ìîëèíà ó÷àñòâà â òâîð÷åñêà
ëàáîðàòîðèÿ â Ñàíêò Ïåòåðáóðã

Îëèâèÿ Íþòúí-
Äæîí - ñèìâîë
íà òðèóìôà,
ïî÷èíà íà 73 ã.

IN MEMORIAM

потребност да спре вре-
мето. Момент на спокойс-
твие, душевна хармония в
"Когато времето спря",
издаваща неговата пое-
тична и емоционална
натура, чиято живопис
разказва отвъд видимото.

Творбите са без изли-
шен драматизъм, с внуше-
ние за простор, изпълне-
ни дори в различни техни-
ки - маслена, рисунка с
туш и перо, в разпознава-
емия стил на Бекяров на
мекота и дълбочина на

изграждане на акварела.
Усещаме "Лятото" и в
планинските, и в морските
пейзажи, усещаме физи-
чески аромата на зрелите
ябълки, в "Нощна гради-
на", носталгичните нотки в
"Капитанска среща". ç

хите в съвременното общество. С из-
ползването на стелажи за дрехи и
цветни облекла исках да покажа и да
поставя под въпрос начина на мис-
лене, стереотипите и вярванията, ко-
ито решаваме да "носим" в днешно
време. Използвайки дрехите като ме-
тафора, петима млади и талантливи
танцьори успяха да изобразят граци-
озно моята визия и да предадат на
публиката тревогите си по свеж, за-
бавен и носталгичен начин. Публика-
та оцени и аплодира различния и ярък
подход, намери го за наистина зав-
ладяващ, интересен и нов, нещо, ко-
ето не са виждали досега", разказа
след завръщането си в Стара Загора
Марсело Молина.

Талантливият мексикански танцьор
е пред премиера на балетен спекта-
къл "Одон" на сцената на Античния
форум "Августа Траяна" на 17 август
от 21.00 ч.

Заедно със своята колежка от Гър-

ция Елени Марку, Молина поставя хо-
реографията на двуактния балет по
музиката на Марк Джон Макенкрое
и Марк Джей Салиба с многонацио-
налната балетна трупа на Староза-
горската опера. ç

"Светлината

от миналото"

Èçÿùíèÿò ëèðè÷åí ðåàëèçúì
íà Àíäðèàí Áåêÿðîâ
Èçÿùíèÿò ëèðè÷åí ðåàëèçúì
íà Àíäðèàí Áåêÿðîâ


