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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Автор на
Декларацията за
независимостта
(1776 г.) и трети
президент на
САЩ (1801-1809 г.)

Âúñòàíèåòî ñðåùó òèðàíèòå
å ïîñëóøàíèå êúì Áîãà!
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ържавата "отсъства" в решаването на
проблемите в туризма през първите 6
месеца на кризата (март-август). А мярка-
та 60/40 не работи ефективно в туризма,
където има много сезонни работници в
големите хотелски комплекси, от една
страна, и много неплатени семейни
работници в къщите за гости и малките
семейни хотели, които фактически нямат
трудов договор, се казва в анализ на
Българската академия на науките (БАН)
за предизвикателствата пред  бранша у
нас в контекста на COVID пандемията.
Отчита се, че кризата, причинена от
коронавируса, е донесла загуби от приб-
лизително 800 млн. евро. За месеците на

Äúðæàâàòà ïðîñïà
êðèçàòà

К ъм българския народ!
По волята на незаб-
венния Цар Освобо-
дител , великият

По повод призива на
вицепремиера Красимир
Каракачанов за протег-
ната ръка между прези-
дент и премиер, държав-
ният глава Румен Радев
коментира, че диалогът
има смисъл само ако бъ-
де поставен на здрава ос-
нова. Това означава по
безспорен начин да из-
чистим истината за за-
писи, шкафчета, коруп-
ционни схеми. Да уста-
новим кои са механиз-
мите, водещи до прова-
ла в управлението. Кои
са механизмите, водещи
до този порочен модел на
управление, и как те
трябва да бъдат отстра-
нени. Едва тогава може
да се води диалог за бъ-
дещето, заяви държавни-
ят глава в ямболското се-
ло Бояджик. Радев из-
ползва случая да призо-
ве гражданите да  гра-
дим правова държава с
независимо правосъдие.
Моята голяма призна-
телност е за всички буд-
ни граждани, които по-
вече от два месеца ос-
порват моралното паде-
ние и зависимостите на
малцина да определят
бъдещето на целия на-
род, изтъкна президен-
тът.

Ðóìåí Ðàäåâ:
Äèàëîã ñ
ïðåìèåðà
ñàìî ñëåä
èñòèíàòà çà
øêàô÷åòî

Ìàíèôåñòúò íà
Íåçàâèñèìîñòòà

братски Руски народ, под-
помогнат от добрите ни съ-
седи, поданици на Негово
Величество Румънския
Крал, и от юначните Бъл-
гари, на 19 февруарий
1878 година сломи робс-
ките вериги, що през ве-
кове оковаваха България,
някога тъй велика и тъй
славна. От тогава и до днес,
цели тридесет години, Бъл-
гарският Народ, непоколе-
бимо верен към паметта на
народните дейци за своя-
та свобода и въодушевя-
ван от техните завети, не-
уморно работи за урежда-
нето на хубавата си земя
и създаде от нея под Мое
ръководство и онова на о'
Бозе почившия Княз Алек-
сандър, държава, достойна
да бъде равноправен член
в семейството на цивили-
зованите народи. Винаги
миролюбив, Моят Народ
днес копнее за своя кул-
турен и икономически нап-
редък; в това направление
нищо не бива да спъва
България; нищо не треба да
пречи за преуспяването й.
Такова е желанието на На-
рода Ми, такава е негова-
та воля - да бъде според
както той иска.

Българският народ и
Държавният му глава не мо-
гат освен еднакво да мис-
лят и едно да желаят.

Фактически независи-
ма, държавата Ми се спъ-
ва в своя нормален и спо-
коен развой от едни узи, с
формалното разкъсване на
които ще се отстрани и
настаналото охлаждение
между България и Турция.

Аз и Народът Ми иск-
рено се радваме на поли-
тическото възраждане на
Турция. Тя и България - сво-
бодни и напълно незави-
сими една от друга, ще
имат всички условия да
създадат и уякчат приятел-
ските си връзки и да се
предадат на мирно вътреш-
но развитие.

Въодушевен от това
свето дело и за да отгово-
ря на държавните нужди и
народното желание, с бла-
гословението на Всевиш-
ния провъзгласявам съеди-
нената на 6 септемврий
1885 година България за
независимо Българско Цар-
ство и заедно с народа си
дълбоко вярвам, че този Ни
акт ще намери одобрение-
то на Великите Сили и съ-
чувствието на целия прос-
ветен свят.

Да живее свободна и
независима България!

Да живее Българският
Народ!

Манифестът е
издаден от цар Ферди-
нанд и подписан от
министрите.  Предста-
вен е в осъвременен
правопис.

800 ìëí. åâðî
çàãóáè çà òóðèçìà
çàðàäè COVID-19

Ãðèãîð Äèìèòðîâ
ñå çàâúðíà

â Òîï 20 ïðåäè
"Ðîëàí Ãàðîñ"

Григор Димитров се изкачи с три
позиции и се завърна в топ 20 на
световната ранглиста. След като достиг-
на до четвъртфиналите на турнира
"Мастърс" в Рим, вече е 19-и в класа-
цията на АТП с 2055 точки. В челото
няма размествания. Лидер в подрежда-
нето с 11 260 точки е Новак Джокович.
Втори е Рафаел Надал с 9850 точки, а
трети е новият шампион на Откритото
първенство на САЩ Доминик Тийм
(Австрия) с 9125 точки. ç

ÑÏÎÐÒ

Ðóñèÿ ìîæå äà
ðåãèñòðèðà

âòîðà âàêñèíà
ñðåùó COVID-19

ÑÂßÒ

Русия може би ще регистрира втора
потенциална ваксина срещу COVID-19
до 15 октомври.  Ваксината се
разработва от сибирския институт
"Вектор". Миналата седмица той е
приключил изпитания в ранна фаза
върху хора. Русия регистрира през
август първата си ваксина, разработен
от института "Гамелей" в Москва. В
ход са изпитанията на "Спутник V"
в последна фаза върху 40 000 души
в Русия.

Óïðàâëåíèåòî å
ëèøåíî íàïúëíî
îò ëåãèòèìíîñò,
êàòåãîðè÷åí å
äúðæàâíèÿò ãëàâà

блокадите сривът е с над 90 на сто и при
реализираните нощувки, и при броя на
пренощувалите лица. До момента общият
спад в търговията, хотелиерството и
ресторантьорството е 18% спрямо нивата
през 2019 г., като най-силно са засегнати
общините, които разчитат на привличане
на чуждестранни туристи. Там е концент-
рирана загубата на работни места. А
намаляването на ДДС за ресторантите не
е ефективно спрямо потребителските
цени, но това може да е частичен ефект
от сивите дейности в сектора. < 4

< 2

Велико Търново. Градът бе център на честванията, посветени на 112 години от обявяване на независимостта на
България. На снимката: Великотърновският митрополит Григорий отслужи тържествен благослов и извърши водосвет за
освещаване на знамената. Снимка Пресфото БТА
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По повод призива на
вицепремиера Красимир
Каракачанов за протегната
ръка между президент и
премиер, държавният
глава Румен Радев комен-
тира, че диалогът има
смисъл само ако бъде
поставен на здрава осно-
ва. Това означава по
безспорен начин да изчис-
тим истината за записи,
шкафчета, корупционни
схеми. Да установим кои
са механизмите, водещи
до провала в управление-
то. Кои са механизмите,
водещи до този порочен
модел на управление и как
те трябва да бъдат отстра-
нени. Едва тогава може да
се води диалог за бъдеще-
то. Другото е лицемерие и
компромис, заяви прези-
дентът пред журналисти в
ямболското село Бояджик,
цитиран от Епицентър.бг.
Радев използва случая да
призове гражданите да

градим правова държава с
независимо правосъдие.
Моята голяма признател-
ност е за всички будни
граждани, които повече от
два месеца оспорват
моралното падение и
зависимостите на малцина
да определят бъдещето на
целия народ, изтъкна
президентът. Държавният
глава изрази още мнение,
че сегашното управление е
лишено напълно от леги-
тимност и не може да
преведе страната ни през
тежката здравна, социална
и икономическа криза.

Във връзка с вчерашно-
то решение на Радев да
освободи началника на
кабинета си Калоян Мето-
диев, държавният глава

коментира, че по този
начин му дава свобода
"да разкрие своя безспо-

Повече от всичко сега е
нужен формат за диалог. Аз
съм готов да гарантирам то-
зи диалог. Наскоро поех ан-
гажимент да се оттегля ка-
то вицепремиер, ако Бойко
Борисов и Румен Радев си
подадат ръка в името на
сваляне на напрежението и
експертен кабинет, който да
изведе България от тази мо-
ментна политическа криза
без реваншизми и полити-
чески пристрастия, заявява
в свое обръщение в Деня
на независимостта лидерът
на ВМРО, министър на отб-
раната и заместник минис-
тър-председател по общест-
вения ред и сигурността
Красимир Каракачанов, ци-
тиран от "Нова телевизия".
Той е категоричен, че дата
не трябва да се употребява
за партийна пропаганда. Ли-
дерът на ВМРО заявява

Êàðàêà÷àíîâ ïðèçîâà çà ôîðìèðàíå íà åêñïåðòåí êàáèíåò
още, че няма смисъл да го-
ворим за Деня на независи-
мостта и бъдещата незави-
симост на държавата ни, ако
не решим важните пробле-
ми на България. В Деня на
българската независимост,
22 септември, призовавам
всички политически фигури
да не използват празника за
злободневни политически
послания, написа Каракача-
нов във Фейсбук. Призова-
вам и протестиращите да не
употребяват подобни светли
дати за партийната пропа-
ганда. Българският народ е
мъдър и не приема безсмис-
лени крайности, разпознава
ПР акции, скрити зад мило-
сърдие, и може да отсее ли-
цемерието. Огромното лице-
мерие! 22 септември трябва
да ни напомни още нещо -
да спрем да злепоставяме
страната си навън. Дали ба-

нално известен български
соросоиден учен ще наре-
ди стандартните клишета
пред западна либерална
медия, дали българи ще
платят на някой балкански
сайт да привиди зад пре-
зидента дългата ръка на ня-
коя велика сила, нека
спрем! Защото не това са
важните проблеми на Бъл-
гария днес. Важните проб-
леми са съвсем други - да-
ли ще успеем да постигнем
истинската промяна на пен-
сиите, за която Обединени-
те патриоти от години ра-
ботим, дали ще успеем да
се възползваме наистина от
референдумите, които нас-
коро по наше предложение
залегнаха в Изборния ко-
декс, дали ще позволим от-
ново контролираният вот да
се възпроизведе заради на-
месата на една противокон-

ституционна партия, дали ще
позволим на югоносталгици-
те в Скопие да направят
България най-мразената
страна в младата македон-
ска държава, дали ще поз-
волим на фанариотите да
менторстват и по отношение
на църквата в Македония,
дали ще изчезнем като на-
ция в тази демографска ка-
тастрофа, която всички наб-
людаваме, и след още 30 го-
дини дефектна демокрация
децата ни ще бъдат малцин-
ство в собствената си дър-
жава. Ако не направим ни-
що от това, няма смисъл да
говорим за Деня на незави-
симостта и бъдещата неза-
висимост на държавата ни.
Вижда се, че протестът ве-
че остана преди всичко
сбор, нахвърли се върху
протестиращите вицепреми-
ерът.ç

Äíåñ ðåøàâàò êîãî ãëîáÿâàò çà äåòå áåç ìàñêà
сдружение Диян Стаматов обви-
ни РЗИ, че е превърнала дирек-
торите на училища в свои нещат-
ни сътрудници.

 Десетки техни колеги се оп-
лакаха, че не се налагат санкции
за родители. Опитайте се да обяс-
ните на първолак на двора да но-
си маска. Цели пейки са осеяни
с маски на малчуганите, допълни
Стаматов. Срещата е между МОН,
РЗИ и работодателските органи-
зации в образованието, за да се
реши каква отговорност носят
школските шефове, учителите и
родителите.ç
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Иван Гешев: Честит
празник, българи!

Главният прокурор Иван
Гешев отправи поздрав
към българите по повод
112-ата годишнина от
обявяването на Независи-
мостта на страната ни,
съобщи "Нова телевизия".
"На 22 септември 1908 г.
в църквата "Св. Четириде-
сет мъченици" в старата
българска столица Велико
Търново княз Фердинанд
обявява независимостта
на България - първата
национална държава в ЕС.
Честит празник, българи,
написа Гешев в Twitter. Към
публикацията е прикачена
и песента "Ден денувам"
от филма "Мера според
мера".

Симеон
Сакскобургготски:
Управляващите да се
вслушат в протестите

В навечерието на Деня на
независимостта експреми-
ерът Симеон Сакскобург-
готски призова българите
към обединение както в
самото общество, така и
между държавните инсти-
туции, съобщи Топнови-
ни.бг. За всички е ясно, че
е време за промяна. Не
толкова на личности,
колкото на стила на
управление и политически
практики. Не можем и не
бива да затворим очи пред
множеството нередности
във функционирането на
администрацията. Не
можем да подминем и
очебийни корупционни
явления или необходи-
мостта от модернизация в
съдебната власт, споделя
още Сакскобургготски. Ако
просто се смени един
кабинет с друг, без обаче
да се премахнат вредните
политически практики,
които опорочават демокра-
тичния процес у нас, дълго
време ще губим енергия в
политически кризи.

Пребиха лекар пред
Университетската
болница във Варна

Лекар от Университетската
болница "Света Марина"
във Варна е бит пред
здравното заведение.
Инцидентът е станал около
22.30 ч. миналия четвър-
тък. Посегателството е
извършено от баща и 31-
годишната му дъщеря. Те
били в болницата, за да
видят какво е състоянието
на по-малката сестра,
съобщи БНТ. Неврохирур-
гът, който излязъл да
говори с тях, им съобщил,
че настанената при тях 27-
годишна жена е починала.
Тогава двамата започнали
да удрят лекаря по лицето
и тялото. Той е с охлузва-
ния. От Районната проку-
ратура във Варна заявиха,
че по случая се води
разследване. С този мотив
от болницата отказаха да
застанат пред камерата ни.
Бащата и дъщерята не са
задържани. Очаква се
съдебномедицинската
експертиза за състоянието
на бития лекар. След това
ще се прецени дали на
двамата ще бъде повдигна-
то обвинение.

рен потенциал другаде,
стига да получи доверието,
което аз му гласувах".ç

Днес ще бъде решено дали
училищни директори ще бъдат
глобявани за ученици без маски
в коридорите и двора, съобщи
Клуб Зет.бг. В първоначална за-
повед на РЗИ глоба за детето без
маска дължи директорът на учи-
лището, като при това я плаща
от джоба си, а не като юриди-
ческо лице. При 2000 лв. глоба
директорът на училището може
на практика да остане без зап-
лата. Няколко училищни сдруже-
ния се възпротивиха срещу за-
поведта на РЗИ, а председателят
на най-голямото педагогическо

Ðàäåâ îòõâúðëè ïðèçèâà íà Êàðàêà÷àíîâ:

Äèàëîã ñ ïðåìèåðà èìà ñìèñúë
ñàìî ñëåä èñòèíàòà çà øêàô÷åòî
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"Сега действащата
Конституция е и ще бъде
преграда пред произвола
на това управление. Поне-
же видяха, че те няма да
съберат 160 гласа за
Велико народно събрание
и нова конституция, при-
бегнаха до абсурдния
способ - да променят
основни правни и демок-
ратични принципи чрез
референдуми. Еманация на
управлението на ГЕРБ е
такава промяна в преход-
ните и заключителните
разпоредби.  Първо,
очакваме вето от прези-
дента. Второ, нашата
парламентарна група е
готова с конституционна
жалба. С две думи - това
няма да се случи." Така
коментира пред БТВ

Ãîòâèì
êîíñòèòóöèîííà
æàëáà, çàÿâè
ñîöèàëèñòúò
ßâîð Áîæàíêîâ

ÁÑÏ: Ïðîìåíèòå â Èçáîðíèÿ êîäåêñ
ñà ðèñê çà íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò

промените в Изборния
кодекс народният предста-
вител от ПГ на "БСП за
България" Явор Божанков.

Той подчерта, че това е
противоконституционен
текст и обърна внимание,
че е показателно накъде
води България подобно
поведение от страна на
управляващите: "Абсурдна
е идеята - основни граж-
дански права и демокра-
тични ценности да бъдат
отменяни и променяни
чрез подлагане на рефе-
рендуми", коментира

По повод вчерашния Ден на
независимостта лидерката на БСП
Корнелия Нинова написа: "Скъ-
пи българи, днес празнуваме сво-
ята независимост. Блестящ акт
на дипломацията, невъзможен
без силата и стремежа към сво-
бода на българския народ. Зато-
ва и в Манифеста за провъзгла-

Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Âñÿêî ãîëÿìî ñúáèòèå â
íàøàòà èñòîðèÿ äúëæèì íà áúëãàðñêèÿ íàðîä

цивилизованите народи". Всяко
голямо събитие в нашата исто-
рия дължим на българския народ.
И днес той държи в ръцете си нас-
тоящето и бъдещето на Родината.
Бъдете здрави, силни и непоко-
лебими във волята си за добру-
ване и просперитет на България.
Честит празник, българи". ç

Божанков.
"Това е риск за нацио-

налната сигурност на
България. Досега гледахме
с ирония на опитите за
съставяне на нова консти-
туция, на Изборен кодекс,
творенията на Данаил
Кирилов. Сега вече изоб-
що не е смешно", каза
още депутатът от левицата.

По думите на социалис-
та, след като скандалите в
България не са намерили
адекватен отговор и
разследване в страната, те
са станали европейска

сяването на Независимостта пи-
ше: "Българският народ, непоко-
лебимо верен към паметта на на-
родните дейци за своята свобо-
да и въодушевяван от техните за-
вети, неуморно работи за уреж-
дането на хубавата си земя и съз-
даде от нея достойна да бъде рав-
ноправен член на семейството на

ПриЗЕМЯване

Просветният министър Кра-
симир Вълчев напомнил на ре-
гионалните инспекторати, че е
забранено да се събират пари
от родителите на учениците в
държавните и общинските учи-
лища. Много хубаво, но далеч
от реалността. В дните между
15 септември и министър-Въл-
чевото напомняне всяко бъл-
гарско семейство с ученик бе
вече ощавено. Както се казва
в един популярен анекдот: "От
колко започва родителската
среща? От 100 лева нагоре…".
В редакцията ни се обаждат въз-
мутени родители, поискани са
им по 50, 100 и даже 200 ле-
ва. Част от тези плащания са
за неща, които държавата е
длъжна да осигурява! Разбира
се, класните ръководители иг-
раят "нежно" на най-тънката
струна - знанието и щастието
на детето. Парите трябвали за
"специални" помагала, за уни-
форми, за минерална вода, за
дезинфектанти, за шкафчета и
столчета, за моливчета и чи-

Âúðíåòå ñå â ðåàëíîñòòà, ãîñïîäèí ìèíèñòúð!
танки, за спорта, който е здра-
ве, за новата дограма и покри-
ва, за какво ли още не. Но кой
родител има гаранцията, че от-
ношението към детето му няма
да се промени, ако откаже да
даде тези - по думите на минис-
търа - незаконно искани пари?
И ще ни ги върне ли някой, или
това е вицът на годината!? В раз-
гара на пандемията и социално-
икономическия колапс много се-
мейства загубиха работа и до-
ход  и тези 100-200 лева са бре-
ме! Теглим 5 милиарда грешни
пари нов заем, плащаме за аме-
рикански изтребители Ф-16 (на
чертеж) и 30% увеличение на чи-
новническите заплати, а от ро-
дителите взимаме пари. Да го-
ворим ли как учебниците ни се
обезбългаряват, как американс-
ки и други чужди фондации бър-
кат с мръсни ръце в душите на
децата ни! Безобразие? Не, ти-
пична БГ реалност. Иначе по ме-
роприятия, тв студия и от прозо-
реца на джипа премиерът Бори-
сов и министрите все повтарят,

че образованието им било при-
оритет. Ще бъдат ли реализира-
ни най-после духът и буквата на
българската Конституция за без-
платно, общодостъпно и качест-
вено образование!? В България
на ГЕРБ, когато върлува демог-
рафска катастрофа, да имаш де-
те, означава огромни разходи -
"доброволен" избор на екип, ко-
личка на цената на приличен ав-

томобил втора ръка, дрешки,
струващи колкото костюм от
"Витошка", едни от най-скъпи-
те в ЕС лекарства и скъпи, но
за сметка на това вредни хра-
ни, забавачка и школо, превър-
нати в машинка за пари, лукс
и привилегия. Върнете се в ре-
алността, господин министър!

Д-р Теофан ГЕРМАНОВ

Íà òîçè äåí

Събития

�   1846 г. - Германският
астроном Йохан Готфрийд Гал
открива планетата Нептун,
използвайки математическите
предположения на френския
математик Юрбен Льоверие.
�   1912 г. - Балканската
война: с указ на цар Ферди-
нанд I е формирано Македо-
но-одринско опълчение.
�   1923 г. - В България
започва Септемврийското
въстание - първото антифа-
шистко въстание в света.
�   1932 г. - Създадено е
Кралство Саудитска Арабия.
�   1944 г. - Към РМС е
създадена детско-юношеска
организация, наречена по-
късно Димитровска пионерска
организация "Септемврийче".
�   1996 г. - С решение на
Управителния съвет на БНБ
девет банки с ликвидни
проблеми са поставени под
особен надзор. Това са: ТС
Банк, Балканбанк, Стопанска
банка, Бизнес банка, Елит
Банка, ТБ "Славяни", ТБ
"Моллов", Ямболска и
Добруджанска банка.
Родени
�   480 г. пр. н. е. - Еврипид,
гръцки драматург
�   63 г. пр. н. е. - Октавиан
Август, римски император
�   1890 г. - Фридрих
Паулус, немски генерал
�   1892 г. - Георги Дамянов,
деец на БКП, председател на
Президиума на Народното
събрание
�   1916 г. - Алдо Моро,
министър-председател на
Италия
�   1920 г. - Мики Руни,
американски актьор
�   1925 г. - Николай
Кауфман, български музико-
вед
�   1930 г. - Рей Чарлс,
американски музикант
�   1938 г. - Роми Шнайдер,
австрийска актриса
�   1943 г. - Хулио Иглесиас,
испански певец
�   1949 г. - Брус Спрингс-
тийн, американски певец
�   1951 г. - Милко Калай-
джиев, български попфолк
певец
�   1956 г. - Паоло Роси,
италиански футболист
�   1984 г. - Матей Казийски,
български волейболист
Починали
�   1813 г. - Софроний
Врачански, български духов-
ник и просветител
�   1835 г. - Винченцо
Белини, италиански компози-
тор
�   1939 г. - Зигмунд Фройд,
австрийски психиатър и
психолог
�   1943 г. - Александър
Вутимски, български поет
�   1973 г. - Пабло Неруда,
чилийски писател, Нобелов
лауреат
�   2018 г. - Росица Данаи-
лова, българска актриса

�

тема. Той обърна внимание
на  острата реакция, което
е получило това твърдение
от чуждите медии, както и
острата реакция на фонда-
цията "Конрад Аденауер",
която, по неговите думи, е
един от създателите на
ГЕРБ. Божанков заключи:
"Това управление във
вътрешен план губи човеш-
кия си облик, във външен
план губи европейския си
облик".

Народният представител
припомни и че от Държав-
ния департамент на САЩ
излязоха с позиция за
протестите и за корупция-
та в България. "В момента
ГЕРБ е в агония и в еро-
зия - виждаме, че цели
структури напускат партия-
та. Тази агония на управля-
ващата партия е напът да
се превърне в агония за
България. Затова трябва
всички да реагираме
решително в този момент
на тази заплаха за нашата
сигурност, която те ни
налагат", завърши Явор
Божанков.ç
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800 ìëí. åâðî çàãóáè çà
òóðèçìà íè çàðàäè COVID-19
800 ìëí. åâðî çàãóáè çà
òóðèçìà íè çàðàäè COVID-19

Кризата, причинена от
коронавируса, лишава
българския туризъм от
приблизително 800 млн.
евро, съобщава investor.bg,
цитирайки анализ на
Българската академия на
науките (БАН) за предиз-
викателствата пред  туриз-
ма у нас в контекста на
COVID пандемията. Панде-
мията е подложила на
безпрецедентен натиск
туристическата индустрия в
България. За месеците на
блокадите - април, май,
юни, още преди старта на
активния летен сезон,
сривът е с над 90 на сто и
при реализираните нощув-
ки, и при броя на пренощу-
валите лица. До момента
общият спад в търговията,
хотелиерството и ресторан-
тьорството е 18% спрямо
нивата през 2019 г., като
най-силно са засегнати
общините, които разчитат
на привличане на чуждест-
ранни туристи. Там е
концентрирана загубата на
работни места. Български-
те туристи не може да
компенсират загубите от
липсващите чужденци това

лято на Черноморието,
показва анализът.

Що се отнася до зимния
туризъм в България, то той
е с много по-ниски показа-
тели от летния, дори и без
криза. По тази причина
въпреки мерките не може
да се очаква приходите от
зимните курорти да ком-
пенсират загубите от
летните (особено предвид
факта, че към момента
Австрия не планира да
затваря своите ски курор-
ти), отчита се в анализа.
Според експертите зимно-
пролетният конферентен и
бизнес туризъм е възмож-
на свободна пазарна ниша
към момента, но за целта
трябва да се подобрят
условията за пътническия
въздушен транспорт и да
се овладее инфлацията
при този тип услуги.

Анализът констатира, че
държавата "отсъства" в
решаването на проблемите
в туризма през първите 6

Äúðæàâàòà "îòñúñòâà" â ðåøàâàíåòî íà ïðîáëåìèòå
â áðàíøà ïðåç ïúðâèòå 6 ìåñåöà íà êðèçàòà

È áúëãàðñêàòà ñëåäà â ñâåòîâíèÿ áàíêîâ ñêàíäàë FinCEN

месеца на кризата (март-
август) - мярката 60/40 не
работи ефективно в туриз-
ма, където има много
сезонни работници в
големите хотелски комп-
лекси, от една страна, и
много неплатени семейни
работници в къщите за
гости и малките семейни
хотели, които фактически
нямат трудов договор.
Според анализаторите
намаляването на ДДС за
ресторантите не е ефек-
тивно спрямо потребителс-
ките цени, но това може

рации, са Латвия, Кипър, Чехия.
Шест от седемте операции са с
участието на "Пиреос" (към се-
гашния момент - обединена у нас
с "Пощенска банка"), като пове-
чето са свързани с Кипърската
народна банка, която през 2013
г. беше в центъра на финансова-
та криза на острова. Има и един
трансфер от декември 2010 г.,
който е дошъл от сметка в Latvian
Trade Commercial Bank.

През ноември 2016 г. "Пире-
ос" и "Насърчителна банка" (пре-
образувана още през 2008 г. в
Българска банка за развитие, но
явно фигурираща в системите със

Три са българските банки, ко-
ито фигурират в изтеклите докла-
ди на американските служби за
борба с финансовите престъпле-
ния. "Инвестбанк", "Пиреос Банк"
и държавната Българска банка за
развитие имат транзакции за над
60 млн. долара, които са опреде-
лени от експертите като съмни-
телни, съобщава бТВ. Това става
ясно от мащабна публикация на
Международния консорциум на
разследващите журналисти, коя-
то се базира на хиляди докумен-
ти на FinCEN. Трансферите са из-
вършвани в периода между де-
кември 2010 г. и април 2017 г.,
като са били обработвани от бан-
ка в Ню Йорк, която е подала сиг-
нали към властите.

Над 31 млн. долара са полу-
чени в България, а близо 32 млн.
долара са били изпратени от
страната. Останалите държави,
участвали във финансовите опе-

гаеми схеми за пране на пари.
Над 2500-те документа са фай-
лове, изпращани от банкови слу-
жители към властите за борба с
финансовите престъпления в САЩ.
Чрез тях служителите сигнализи-
рат за съмнителни действия на
техните клиенти. Въпреки тези сиг-
нали обаче трансферите са били
одобрявани от банките и са поз-
волявали заличаването на следи-
те от криминална дейност, чрез
която са придобити.

Данните са разпространени от
Buzzfeed News сред над 108 но-
винарски организации в 88 стра-
ни. Сред тях е и Международ-
ният консорциум на разследва-
щите журналисти. Авторите на
разследването подчертават, че са
получили достъп до минимална
част от хилядите сигнали за не-
законни транзакции, които бан-
ковите служители подават бук-
вално всекидневно.ç

да е частичен ефект от
сивите дейности в секто-
ра.

Ако има нова вълна от
COVID-19 през декември
анализаторите препоръч-
ват да се намери решение
за редуциран капацитет,
но да не се затварят
хотелите, защото декемв-
рийските празници са
най-голямата възможност
да се компенсират поне
малко загубите, така че да
се дочака следващият
сезон и да могат да се
обслужат кредитите. ç

В рамките на престоя ще бъ-
дат изпълнени планираните ре-
монтни дейности, профилактика
на оборудването и на системите
на блока. Реакторът ще бъде пре-
зареден със свежо ядрено гори-
во за следващата, 26-а поред, го-
ривна кампания. Ще продължи
осъществяването на дейности и
модификации, свързани с дългос-
рочната експлоатация на блока.

Плановият годишен ремонт ще
се проведе при строго спазване
на превантивните мерки, насоче-
ни към ограничаване на риска от
заразяване с COVID-19. Допуска-

Ñòàðòèðà ïëàíîâèÿò ãîäèøåí ðåìîíò íà øåñòè áëîê íà ÀÅÖ "Êîçëîäóé"
нето до работните места се из-
вършва след контрол на телес-
ната температура, по време на
работа задължително се изпол-
зват лични защитни средства,
работните и санитарните поме-
щения редовно се дезинфекци-
рат и постоянно се поддържа ви-
сока хигиена. Направени са про-
мени в организацията на работ-
ното време на сменния персо-
нал, целящи ограничаване на
контактите и поддържане на со-
циална дистанция.

В ремонтната кампания като
подизпълнители ще вземат учас-

отрицателен PCR тест, направен
до 72 часа преди започване на
дейността.

Целта е опазване на здраве-
то на работещите, осигуряване
на безопасната експлоатация на
ядрените мощности и гарантира-
не на надеждни и стабилни енер-
гийни доставки в предстоящия
есенно-зимен период.

Предвижда се плановият го-
дишен ремонт на шести блок да
продължи до края на октомври.
Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" ра-
боти с пълно натоварване на
мощността.ç

Продължи покачването на
цените на основните зърнени
контракти на световните бор-
сови пазари. Така обобщават
ситуацията в периода между 15
и 18 септември от Софийската
стокова борса (ССБ). Пшени-
цата в САЩ се повиши с 2,00
долара до 250,00 долара/тон,
а във Франция - с 1,50 евро
до 195,00 евро/тон. Цените в
Украйна и Русия отново реа-
гираха по-сериозно и добави-
ха съответно по 8,00 долара
до 225,00 и 227,00 долара/
тон.  При царевицата очаква-
нията са за много добра ре-
колта, но използването й за
биогорива доведе до възходя-
ща тенденция - плюс 10,00 до-
лара до 194,00 долара/тон в
Чикаго и плюс 4,00 долара в
Украйна до 187,00 долара/тон.
Ечемикът в Украйна също пос-
къпна с 4,00 долара, а във
Франция нямаше промяна и
съответните котировки са
190,00 долара/тон и 176,00
евро/тон.  При рапицата в Ев-
ропейския съюз (Еuronext) след
седмица на затишие цените съ-
що се повишиха с 8,50 евро
до 392,50 евро/тон.

В подкръг "Зърно" на ССБ
отново за периода от 15 до
18 септември хлебна пшени-
ца се търси на 310,00 лв./тон,
а предлагането е с малка раз-
лика на 310,00 - 320,00 лв./
тон. Фуражната се търси на
300,00 лв./тон.

Царевицата се придвижи
нагоре - до 290,00 - 295,00
лв./тон за купува и 300,00 -
305,00 лв./тон за продава.

При маслодайния слънчог-
лед от място цените на търсе-
не последваха световната тен-
денция и поскъпнаха осезае-
мо - 700,00 - 710,00 лв./тон,
като продавачите също коти-
рат високо - на 720,00 -
740,00 лв./тон без ДДС.

Тъй като ситуацията се ме-
ни с всеки изминал ден, в со-
циалните мрежи стопани неп-
рекъснато сверяват часовни-
ка си. По техни думи в края на
миналата седмица за високо-
олеиновия слънчоглед вече има
предложения за 810 лв./тон
(Ямбол), 830 лв./тон (Плевен)
и 880 лв./тон (Добрич). Обик-
новеният маслодаен върви от
790 до 850 лв./тон, а вече се
появи информация, че цената
му в района на Добрич вече
достига 900 лв./тон.ç

Ëóä áîðñîâ
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старото си име - б.р.) правят най-
голямата от съмнителните сдел-
ки - при нея към сметка в дър-
жавната банка влизат 31 млн. до-
лара.

От "Инвестбанк" са излезли
100 хил. долара към клиент на
"Чехословенска обходни банка".

Българската следа в досиета-
та FinCEN е от извадка от доку-
менти, които съдържат достатъч-
но информация за бенефициен-
тите и останалите участници в
сделките. България е представе-
на и в списъка с големи частни
клиенти, осветени от теча на ин-
формация - чрез Ружа Игнатова
и схемата One Coin. Строго за-
секретени документи, съдържащи
информация за транзакции на
стойност близо 2 трилиона дола-
ра, изтекоха и бяха наречени до-
сиетата FinCEN. Те разкриват как
някои от най-големите световни
банки са участвали в предпола-

тие и външни организации. Тех-
ните служители, които не са с
постоянно работно място на пло-
щадката, ще бъдат допускани в
централата след представяне на
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Българската поезия от 40-те
години на XX век е важно и знако-
во явление в нашата литература. Но
и твърде сложно заради специфика-
та на индивидуалния творчески
натюрел на поетите, както и заради
различния техен поглед и прочит на
драматичните социално-политически
процеси и преображения през това
десетилетие.

Европа, а и света са разтърсени
от грандиозни промени и най-вече
от тревожното очакване на задава-
щата се нова голяма световна
война, когато съдбата на цялото
човечество отново ще бъде поставе-
на на карта. Назряващите катастро-
фични събития и процеси, свързани
със съдбата на България, се усещат
много остро и болезнено от поетите,
дебютирали през 40-те години на
XX век. И критиката неслучайно
обединява в своите анализи сътво-
реното от Александър Вутимски и
Богомил Райнов, Валери Петров и
Иван Пейчев, Александър Геров и
Веселин Ханчев. Разбира се, тук
трябва да добавим и Божидар
Божилов, и може би и Радой Ралин.
Те най-точно, тънко и болезнено
свидетелстват за това драматично
време.

Особено място в тази група
поети заема Богомил Райнов със
своята лирична поема "Любовен
календар" (1942). Александър Вутим-
ски и Александър Геров също са
магнетично привлечени от образа
на големия град, но в "Любовен
календар" Богомил Райнов ни дава
друг поглед към чудовищния силует
на мегаполиса. От една страна, той
ни показва града с неговите безлич-
ни и еднообразни пейзажи, лири-
ческият му герой се възприема като
пленник на скучната сивота, на
сградите с олющени калкани,
мрачните и неуютни улици, потъна-
ли в мъгла и меланхолични изпаре-
ния, пушеци и натрапчив мирис на
сажди. Поетът натоварва образа на
града с чисто човешки черти, макар
те да са плашещо отрицателни.
Градът заживява свой собствен
живот, развива се по своя логика,
която често пъти е отричаща човеш-
ката логика и води не само до
отчуждение, но и до вледеняващ
страх, до натрапчивото усещане за
несигурност, за предстоящи апока-
липтични сътресения…

От друга страна, драмата на
лирическия герой на Богомил
Райнов е драмата на човека от
тълпата, унизения, отхвърления,
оскърбения, клетника, босяка,
просяка. Този град е не само съсре-
доточие на социалните разслоения и

Îáðàçúò íà ãðàäà â ðàííàòà
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Бъдещите поколения тепърва ще преоткриват благородните
художествени послания в неговото творчество

неравенства, където индивидът е
изолиран от природата, лишен от
нейното многоцветие, богатство,
обаяние и пасторална извисеност и
невинност, но и енергийна турбина
на грубото индивидуалистично
общество, в което резигнацията,
самозатварянето, отчаянието,
безразделно властват.

В поезията на Богомил Райнов,
както и на Александър Вутимски,
Александър Геров и Валери Петров,
все по-силно зазвучават нотките на
социалната тревога. Подобно на
Никола Вапцаров и те усещат, че
главната причина за нещастията на
отделния човек е несправедливата
обществена уредба и в поезията им
започва да зрее бунт срещу социално
политическата система, която прев-
ръща личността в послушно колелце
и винтче от един огромен бездушен
механизъм. При Вапцаров социал-
ната тревога се емблематизира от
бездушието и жестокостта на епохата
и нарастващото класово разделение
на обществото, въплътени в сравне-
нието на живота с озъбено свирепо
куче. Александър Вутимски ражда
зловещата метафора за Черния

Самотата ми е тъй бездънна,
и така задушен съм с мълчание,
като че съм първият човек.

За цялата поема са много харак-
терни полюсните състояния на
чувствата. Героят е ту обезверен,
отчаян, самосъжаляващ се, тъжен,
подтиснат, смазан от безизходица и
пр., ту се хвърля във възторга на
любовните мечтания и очаквания,
жадува да иде в Нови Орлеан и да се
влюби в квартеронка, превъплъщава
се в персонажи на Майн Рид, вижда
себе си като люлеещ се в клоните
Тарзан, в часа по история съпрежи-
вява любовите и разочарованията на
световните герои, рее се с тях над
незнайни морета и океани, и пр.

Резките контрасти в настроение-
то на лирическия герой отразяват
не само обществената драма на
самозатворилото се и изплашено от
настъпващата война градско общес-
тво,  но и драмата на отделния
човек, захвърлен от злата съдба в
убийствено-баналната действител-
ност.

С попътен вятър нижеха се дните,
летяха дати, тежки новини,
избухваха и стихваха събития,
светът вървеше с крачки на войник.

Душата ми от бленове оголил,
тревожен бе денят тревожно-нов;
сред гарванския крясък на неволите
заглъхваше копнежът по любов.

Поетите от 40-те години нато-
варват любовното чувство със
значително повече нюанси и
оттенъци, отколкото техните пред-
ходници символистите. Любовта е
приземена от надоблачните висини
на абстракцията долу върху" в
кърви обляния земен шар" (ако си
спомним израза на Гео Милев).
Затова безнадеждността на любов-

ното чувство и невъзможността то
да се осъществи е зависима не
толкова от индивидуалния човешки
фактор, колкото от бруталната
действителност, потъпкваща елемен-
тарните човешки страсти, увлечения
и платонични въжделения. Любов-
ният календар на чувствата на
Богомил-Райновата лирическа
личност все повече започва да
зависи от световните политически
вихри и щормове, от взривно
нарастващото социално напрежение
на все по-разделеното българско
общество.

Може би главното противоречие,
което разкъсва душата на лиричес-
кия герой, е все по-натрапчивото
усещане, че в смутното военно
време любовта изглежда ненужна,
ненавременна, безсмислена. В
стихотворението "Попътен вятър"
героят горестно отронва:

раздялата разтърсва ме безумно,
и болен върху одъра лежа
на делника сред болницата шумна.

Ранната поезия на Богомил
Райнов не е достатъчно изследвана,
както и мястото на лиричната
поема "Любовен календар" не е
анализирано истински задълбочено
спрямо творчеството на другите
поети от 40-те години. Важно е да
се проследи взаимното влияние и
преплитане на мотиви и символи,
образи и идеи, конструкция на
поетическата фраза и разгръщане
на лирическото повествование
паралелно при Александър Вутимс-
ки и Александър Геров, Богомил
Райнов и Валери Петров, Иван
Пейчев и Божидар Божилов.

Все пак в последно време лите-
ратурният критик Панко Анчев
поднесе няколко проникновени свои
изследвания, в които се връща и

човек, който навсякъде дебне безза-
щитните души. Александър Геров
пък създава апокалиптичния образ
на абсолютното Нищо, от което дори
смъртта е по-привлекателна и не
толкова стряскаща. А в отношението
на Богомил Райнов към реалностите
има нещо симпатично хашлашко.
Героят му не се плаши от хидрата на
отчуждението и самотата и на всяко
покушение на бруталната действи-
телност отвръща с нескрита насмеш-
ка, ирония и сарказъм.

Би могло да се каже, че поемата
на Богомил Райнов е съставена от
циклично редуващи се лирически
картини, в които странно се съчета-
ва разказвателно-сюжетния елемент,
пресъздаващ духовните странства-
ния на героя и неговите въжделе-
ния, съмнения и вътрешни терза-
ния, с постоянно присъстващите
нотки на скепсиса, иронията и
самоиронията. Лирическият герой
на Богомил Райнов пътешества
през епохите, самонаблюдава се във
вечния кръговрат на историята и
природата. Той се усеща толкова
сам и самотен сред многолюдието
на големия град, че от гърдите му
се изтръгва трагичния възклик:

Иван ГРАНИТСКИ

Удостояване с награда "св. Паисий Хилендарски"
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към времето на 40-те години на
миналия век и проследява особенос-
тите на литературния процес.
Струва ни се продуктивно наблюде-
нието на критика, че "отношението
на Богомил Райнов, а и на цялата
литература от 40-те години към
града не е романтичното декадентс-
ко отрицание на всичко, което не е
естествено и което откъсва човека от
природата. Новият човек не иска да
избяга от него, а да го очисти от
пушека и мръсотиите; той знае
техния произход и причините,
които са ги причинили. Затова и те
са много повече обществена реал-
ност, отколкото метафори на безна-
деждния живот и отчуждения човек.
Градът потиска, но не предизвиква
резигнации, не отчайва и не про-
гонва обитателите си, а сам органи-
зира съпротива срещу себе си и
проявява осъзнато желание за
промяна. Именно желанието за
промяна е новата същностна
характеристика на човека в поезия-
та на Богомил Райнов."

Ако подходът на Валери Петров в
ранната му поезия (например в
"Палечко") е предимно романтичен,
възторжено-сантиментален, ако
внушенията на Александър Вутимски
са меланхолични, пресъздаващи
образа на града донякъде нереален и
фантастично разфокусиран, то
Богомил Райнов приземява любов-
ните трепети и блянове в гротеската
на жестоката социална действител-
ност и във водовъртежа на полити-
ческите страсти. Авторът съзнателно
нажежава публицистичния патос на
поетическите си образи. Той директно
заявява: "Към изток се върти компа-
сът днеска. / На любовта е духната
свещта", тоест няма време за любов-
ни страсти, за милувки и целувки
сладки, когато се решава съдбата не
само на Отечеството, но и на целия
свят. И когато всеки мислещ човек е
длъжен да избере на коя позиция ще
застане - на страната на злото, на
безчовечността и разрушението, или
на страната на хуманизма, светлина-
та, прогреса и съзиданието.

Програмно в това отношение е
стихотворението - гротеска "Къде и
как":

Къде и как животът ни ще мине,
приятелко, с тез весели очи?
Къде ще ни огреят на годините
последните опрашени лъчи?

Не бих могъл доволство да ти купя,
дори да имах някакъв талант.
Ти ще намериш своя Гери Купер
в плешив, солидно-глупав спекулант.

А аз блян любовен ще убия
и гневно ще го нарека нечист.
Небръснат в кръчми евтини ще пия,
догде накрая стана символист.

Тъй в нашите различни кариери
ще стигнем ние крайния предел.
Тогаз ще влезем през задгробни двери:
ти - ангел, аз пък - дух на чер козел.

Ще те заровят, с цветове накичена…
И мъка в този миг ще натежи
стихийно над самотната къртичина,
де моят труп спиртосан ще лежи.

Разбира се, "Любовен календар"
е книга с много по-богати послания
и внушения, отколкото гротеската,
шаржа, сардоничното-ироничното.
Стана дума вече, че  поетите от 40-
те години още в ранните си творби
се стремят да изчистят лирическия
си рисунък от абстрактната визия,
от увлеченията на символистите и
стремежа им да избягат от подроб-
ностите на осквернителната според
тях, реална действителност. Ето
защо само за няколко години - от
края на 30-те до началото на 40-те
години на XX век в поезията на
Александър Геров и Богомил Рай-
нов, Александър Вутимски и Валери
Петров, Веселин Ханчев и Иван
Пейчев, зазвучават все по-отчетли-
ви и категорични социални посла-
ния, нараства градусът на социал-
ната ангажираност. В лириката им
се появяват призивни интонации.

В тази стихосбирка на Богомил
Райнов ще открием, макар и еди-
нични творби, които пресъздават
прелестни лирични настроения,
непомрачено от отчуждението светло
и нежно любовно чувство, но
индивидуалният любовен порив
винаги остава в сянката на надвис-
ващите катастрофични световни
събития. И дори невинният трепет
на чувствителното сърце на героя е
подвластен на суровия календар на
бушуващото военно време, както е в
стихотворението "Любовта ми":

Любовта ми премина
календарния кръг на сезоните
и накрая замръзна
- къс тъга - във сърцето, през зимата.

"Любовен календар" ни показва
две паралелно съществуващи
реалности, в които лирическият
герой живее, размишлява, учи и
мечтае. Едната реалност е сивият,
опушен, задимен град на отчуждени-
ето и греха, на лъстивите изкуше-
ния и безсрамния разгул на една
нищожно малка, но разюздана в
жестокосърдечието и бездушието си
управляваща прослойка, на страха
от бушуващата световна война,
която уж е далече от нас, но чуваме
тътена й. Това е градът на отруде-
ните и измъчени хора, това е
мрачната действителност на неспра-
ведливостта, социалното неравенст-
во и класовите антагонизми. С една
дума - светът на подземието.

А втората реалност е в мечтите,
въображението и полета на фанта-
зията на лирическия герой, който
във времето на всеобща скръб и
униние не може да съзерцава своята
възлюбена, когато непрекъснато
чува "на вятъра дивашкия концерт".
Той се мята в леглото си, което е
като гроб неприветно, в гърдите му
болката вече се превръща в навик и
"събития с челичени копита" дълба-
ят мозъка му ден след ден. Той
вижда себе си и своите връстници,
подвластни на жестоката логика на
десетилетието, потопено в неописуе-
ми страдания на милиони невинни
хора, реки от кръв и колосални
разрушения.

Най-силен потрес изпитва
лирическия герой от чудовищния
факт, че човешкия живот губи до
такава степен своята стойност в
това варварско време, че дори
кръвта човешка се обезценява, че
жертвите на единици, а и на цели
народи не само не тревожат силните
на деня, а се приемат едва ли не
като нещо от само себе си разбира-
що се, банална подробност от
пейзажи.

Съдбата на човека започва да прилича
на съдбата на еднодневката:

Като улична песен, прошумяваме бързо: -
днеска още си жив, а утре - не си;
днеска още летиш на дните сред

бързея,
а утре кръвта мокри твойте коси.

Все пак за разлика от лиричес-
кия герой на Александър Вутимски,
който е по-плах, по-деликатен и
незащитен от бруталността на
градската делнична действителност,
героят на Богомил Райнов е по-
силна и властна натура. Той е със
събудено съзнание, което катего-
рично отхвърля примирението, и
затварянето в черупката на граж-
данската индиферентност. Вместо
апатията, меланхолията, бездейст-
вието и отчаянието, той избира
борбата, съпротивата, активната
позиция на мислещата и решител-
на личност. И преди всичко съпро-
тивата на нравственото несъгла-
сие.

С пестник сърцето ще удариш,
ще повлечеш пак жизнения плуг.
И стихове от мъката ще правиш,
догде животът каже ти: "До тук!"

Лиричната поема "Любовен
календар" заема особено място не
само сред сътвореното от поетите
на 40-те години на миналия век,
но и в цялостния контекст на
тогавашната българска литерату-
ра. Тя отразява и регистрира
важни трансформации в общест-
вото, разсъждавайки за любовно-
то чувство в суровия социален
контекст, за разлика от символис-
тите, които разглеждат и опоети-
зират любовта като надоблачно и
неземно чувство. В тази книга
Богомил Райнов приземява,
битовизира, съзнателно огрубява,
а на места и варваризира (ако
използваме определението на Гео
Милев) любовното чувство и
неговия обект. Авторът е убеден,
че в смутните и тревожни време-
на, които обществото преживява
в края на 30-те и началото на 40-
те години на XX век истинската
любов е силна само когато
преодолее ангелическата отстра-
неност и откъснатост от земния
живот и постоянно събужда
духовните сили на личността. В
този контекст можем да разберем
и обръщането на Богомил Рай-
нов, а и на останалите поети от
40-те години, към засилената
употреба на разговорния език,
към насищането на лирическото
изображение с атрибутите на
предметността в Далчевия сми-
съл, към свалянето на доспехите
на усложнеността и натруфеност-
та от метафорите, образите и
сравненията.

Лиричната поема на Богомил
Райнов "Любовен календар" е
както знаково произведение за
развитието на българската  пое-
зия през 40-те години на миналия
век, така и естетическа предпос-
тавка за продуктивни влияния
върху поетиката и стилистиката
на авторите от следващите гене-
рации.
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На 21 септември тази година
се навършиха 120 години от рож-
дението на генерал-лейтенант
Йонко Панов Йонов.

По този повод решихме да
представим част от най-важните
моменти от жизнения и профе-
сионалния път на легендарния
военачалник и партиен деец в
три последователни броя на руб-
риката "Бойна слава".

"БОРИХ СЕ ЗА ДОБРУВА-
НЕТО НА НАШИЯ МИЛ
НАРОД БЕЗ ДА ЖАЛЯ
ЗДРАВЕ И СИЛИ, ЧЕСТ-
НО, ВСЕОТДАЙНО"

(опит за представяне на ге-
нерал-лейтенант Панов, човека
легенда - първия командващ бъл-
гарските Гранични войски: нари-
чан първоначално командир, а
впоследствие началник)

Генерал-майор Йонко
Панов. Това звание той
получава през септември
1946 г., а през 1950 г. е
повишен в чин генерал-

лейтенант

Генерал-лейтенант Йонко Па-
нов Йонов е роден на 21 сеп-
тември 1900 г. в пловдивското
село (сега град) Брезово.

Учи в гимназиите в Пловдив,
Стара Загора и София. Работи
като телеграфист. От 1919 г. е
активен деец на БКП (Българс-
ката комунистическа партия).
През 1923 г. участва в Септемв-
рийското въстание. След атента-
та в църквата "Света Неделя"
през 1925 г. емигрира в СССР
(Съюза на съветските социалис-
тически републики). В Москва за-
вършва Висша гранична школа
(1925-1927 г.).

По предложение на Георги Ди-
митров е избран за организаци-
онен секретар на ЦК (Централ-
ния комитет) на БКП. Завърнал
се в България през септември
1928 г., той е арестуван и осъ-
ден по ЗЗД (Закона за защита
на държавата), приет на 4 януа-
ри 1924 г. Прекарва 11 години
(1929-1940 г.) в Софийския, Гор-
ноджумайския (Благоевградския),
Неврокопския (Гоцеделчевския),
Варненския и Сливенския зат-
вори.

Участва в комунистическото
движение през Втората светов-

на война. През март 1941 г. от-
ново е арестуван. Въдворен в
концентрационните лагери "Гон-
да вода", Асеновградско, "Кръсто
поле" край село Еникьой, Ксан-
тийско, и "Свети Кирик", Асенов-
градско. Лежи общо 15 години в
затворите и концлагерите на фа-
шистка България. За освобожда-
ването му води борба и между-
народната общественост. През
ноември 1943 г. е освободен.

През пролетта на 1944 г. ста-
ва партизанин. Началник-щаб на
Първа Софийска партизанска бри-
гада и на Рило-пиринския парти-
зански отряд.

След 9 септември 1944 г.
служи в БНА (Българската народ-
на армия). На 11 септември е
произведен в чин полковник и
назначен за помощник (полити-
чески) командир на Трета При-
морска армия - Варна. Участва в
Отечествената война.

Когато през 1946 г. се съз-
дават българските Гранични вой-
ски, Йонко Панов е назначен за
техен първи командир. През сеп-
тември същата година е пови-
шен в звание генерал-майор.
През 1947 г., запазвайки същи-
те задължения, получава и ранг
помощник-министър. През 1950
г. е повишен в чин генерал-лей-
тенант. И така, за периода 1946-
1953 г., през който е пряко ан-
гажиран с охраната и отбраната
на държавната ни граница, той
преминава през три воински зва-
ния - полковник, генерал-майор
и генерал-лейтенант. През същия
период заема четири длъжности
- командир и началник на Гра-
нични войски, както и помощ-
ник-министър за Гранични войс-
ки и помощник-министър по вой-
ските на МВР.

През 1948 г. е избран за кан-
дидат-член на ЦК на БКП.

През 1953 г., когато минис-
тър на вътрешните работи е Ге-
орги Цанков, Йонко Панов влиза
в остър конфликт с него по кад-
ровите въпроси и по въпроса за
сталинските методи на действие
на специалните служби. Следва
уволнението му. Става обект на
злостна клеветническа кампания.

От опита за разправа е спа-
сен неизвестно по чие застъп-
ничество (по всяка вероятност -
на Вълко Червенков). През 1954
г. с решение на Политбюро отно-
во е повикан на служба и дори
повишен - става заместник-ми-
нистър в Министерството на на-
родната отбрана и началник на
Главното политическо управление
на армията (ГлПУНА). През 1954
г. е избран за член на ЦК на
БКП.

По време на изказването си
пред Априлския пленум на ЦК на
БКП (1956 г.) Йонко Панов изра-
зява несъгласието си с провеж-
даната политика и недоверието
си към качествата на Тодор Жив-
ков.

Член на групата "Петьофи",
вътрешна опозиция на Тодор Жив-
ков в БКП.

Пленумът от 11-12 юли 1957
г. го отстранява от ЦК на БКП.
Снет е като помощник-министър
и е пенсиониран. През 1961 г. е
изключен от партията, разжал-

ван е като генерал, а през ап-
рил заедно със семейството си
са интернирани в ловешкото се-
ло Слатина.

Народен представител в Пър-
вото Народно събрание.

През последните години от
живота си Йонко Панов праща
последователно три изложения до
Политбюро на ЦК на БКП. Пос-
ледното си изложение е писал
месеци преди смъртта си (20 ап-
рил 1962 г.). В изложенията си
той се обявява остро против без-
законията, деформациите и изв-
ращенията на партийната поли-
тика.

Умира на 61-годишна възраст
от сърдечен инфаркт в институ-
та "Пирогов" на 23 юли 1962 г.

През 1990 г. Контролната ко-
мисия при ЦК на БКП реабилити-
ра напълно Йонко Панов като по-
литически деец, а Президентът
на България с указ възстановя-
ва посмъртно званието му гене-
рал-лейтенант.

Автор на мемоарната книга
"Спомени и размисли", издадена
посмъртно през 2000 г.

Има две деца - Емилиян (ро-
ден 1941 г.) и Деляна (родена
1947 г.), две внучки (Сабина и
Биляна), един внук (Йонко) и два-
ма правнуци (Максим и Марио).

Животът на Йонко Панов е
изпълнен с вълнения и напрег-
натост. Бурен, динамичен и сло-
жен. Като времето, в което жи-
вее и работи. Бурен живот през
бурни години. Десетилетия на
важни събития и големи общест-
вени промени. Време на войни,
от които две световни, на въс-
тания и революции. Време на из-
граждане основите (оказали се
фалшиви) на едно замислено като
по-справедливо общество...

Неговите родители са Йова
Миневска и Пано Йонов. В се-
мейството с осем деца Йонко е
първороден син.

Баща му е майстор колар-
дърводелец. Член на Народната
партия. В дома му отсядат пар-
тийните лидери Стефан Бобчев и
Иван Гешов. Участва в Балканс-
ките войни в състава на 3-ти
планински артилерийски полк ка-
то мобилизиран запасен младши
подофицер (младши сержант).
През 1913 г. в края на Втората
Балканска война умира от холе-
ра.

В изключително тежките ус-
ловия за живот малкият Йонко,
останал сирак, е в помощ на май-
ка си в нерадостната битка за
оцеляване на голямото семейст-
во. Въпреки трудностите с ак-
тивното съдействие на вуйчо си
Радньо Миневски завършва пети
(девети) гимназиален клас. Учи
в гимназиите на Пловдив, Стара
Загора и София. Любопитно е да
се знае, че в Стара Загора не-
гов съученик е бъдещият худож-
ник Дечко Узунов.

Принуден е от тежките усло-
вия за живот да се завърне на
село и да започне работа като
пощенски раздавач. Ученолюби-
вият и сръчен младеж овладява
сложната професия на телегра-
фист. А през 1917 г. е назначен
за изпълняващ длъжността на-
чалник на телеграфо-пощенска-

та станция в хасковското село
Ябълково.

По телеграфа са запознава
с Гено Гюмюшев - телеграфист
социалист от Варна. Той е пър-
вия учител на Йонко по социа-
лизъм, увлича го по левичарст-
вото и комунистическите идеи. В
това отношение му помагат и Бо-
рис Бумбаров, както и още два-
ма телеграфисти от Бургас.

През 1919 г. става член на
Българската комунистическа пар-
тия (БКП).

От 27.12.1919 г. до
19.02.1920 г. се провежда все-
обща стачка на работниците и
служителите в железниците и по-
щите в София и провинцията (из-
вестна като Транспортната стач-
ка). Тя завършва без успех. В
нея участва и Йонко Панов, за
което е уволнен от работа и се
разделя с телеграфо-пощенско-
то ведомство.

През 1923 г. става секретар
на Пловдивската окръжна кому-
нистическа организация. Твърде
млад показва завидни способ-
ности на организатор и ръково-
дител в тежките условия на не-
легалност.

Не е съгласен с политиката
на БКП през септември 1923 г.
Обявява се против износа на ре-
волюция. Смята, че въоръжените
акции са възможни само в усло-
вията на така наречената рево-
люционна ситуация.

След неуспеха на Септемв-
рийското въстание емигрира в Съ-
ветския съюз и завършва двего-
дишно военногранично училище
на Коминтерна заедно с Вълко
Червенков.

На 27-годишна възраст на
Берлинската конференция е из-
бран за организационен секре-
тар на БКП.

След завръщането си в Бъл-
гария при трудни условия на дъл-
бока нелегалност работи за въз-

становяване и укрепване на мес-
тните партийни организации.

През септември 1928 г. е
арестуван. Започва процесът сре-
щу 52 комунистически функцио-
нери. Един от тях е бъдещият
ръководител на Гранични войс-
ки.

Из съдебните показания, да-
дени на 21 ноември 1929 г. (чет-
въртък) от Йонко Панов по вре-
ме на съдебния процес срещу 52-
мата (показанията са поместени
в броя от 23.11.1929 г. на вес-
тник "Заря"):

"Член съм на комунистичес-
ката партия. Бях организационен
секретар на Централния комитет.
Не желая да кажа кои бяха дру-
гите членове на комитета, нито
каква бе организаторската ми
дейност. В България дохождах не-
легално - през 1927 и 1928 г.
Подробности не давам.

...заявявам, че съм комунист
още когато партията бе легална,
защото е партия на класата, от
която изхождам. Бях малък, ко-
гато буржоазията закара баща
ми на фронта, гдето той даде
живота си и остави 8 сираци, от
които аз бях най-големият. Аз
трябваше да се грижа за всич-
ки. Отначало бях аргатин в се-
лото ни, после писар в община-
та, междуселски куриер, пощен-
ски раздавач в София, работник
в държавната печатница с 22 ле-
ва месечна заплата и най-после
телеграфист. Страшен бе гнетът
на буржоазния строй върху ми.
Поисках повече хляб - уволниха
ме от служба. Останах на улица-
та. Не се отчаях. Реших да се
боря с всички социални злини,
резултат от капиталистическото
господство. И станах комунист,
след системна подготовка. Такъв
съм и сега. Комунист ще умра.

...Арестуваха ме в участъка.
Първата вечер ме удряха в ко-
рема тъй, че паднах в несвяст.

04.01.1923 г. Йонко Панов (правият) с бойния си другар
Иван Караджов, убит през Априлските събития 1925 г.
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После ме закараха в Дирекцията.
Показаха ми в една стая дренови
тояги с надпис "Аз зная всичко".
Удариха ме първо с една по че-
люстите. После ме стискаха с уреда
"костенурка". Биха ме с гуми до
загубване на съзнание...

...Не е вярно, че се признавам
за виновен за това, че съм бил
член на БКП и на ЦК. Не само, че
не се признавам за виновен, но
аз твърде високо ценя званието
член на БКП..."

На 17 декември Йонко Панов
е осъден на 15 години строг тъм-
ничен затвор. Там е подложен на
тормоз от свои другари под ръко-
водството на най-високопоставе-
ния комунист затворник Добри Тер-
пешев. Обявен е за ляв сектант и
враг на комунистическото движе-
ние. Терпешев е освободен през
1937 г. Година по-късно в затво-
ра попада Георги Чанков, който про-
дължава атаките срещу Йонко Па-
нов.

Независимо от субективните
напъни на Терпешев, Чанков и по-
добните им критици, за обективно
силните позиции на Йонко Панов
не само в националното, но и в
световното комунистическо движе-
ние красноречиво говори фактът,
че през 1935 г. от трибуната на
Седмия световен конгрес на Ко-
минтерна (Комунистическия интер-
национал), проведен в Москва от
2 до 20 август, комунистическият
водач от световна величина по
онова време българинът Георги Ди-
митров в изнесения доклад под-
чертава: "...Ние приветстваме от
тази трибуна вожда на германс-
кия пролетариат и почетния пред-
седател на нашия конгрес - дру-
гаря Телман. Ние приветстваме дру-
гарите Ракоши, Грамши, Антикай-
нен, Йонко Панов. Ние приветст-
ваме Том Мун, който 18 години
вече гние в затвора, и хилядите
пленници на капитала и фашизма.
И ние им казваме "Братя по борба
и оръжие, вие не сте забравени.
Ние сме с вас. Всеки час от на-
шия живот, всяка капка от наша-
та кръв ще отдадем за вашето
освобождение и за освобождени-
ето на всички трудещи се от по-
зорния фашистки режим."

Какъв парадокс! Едновремен-
но висока оценка на най-важния
международен комунистически фо-
рум и в същото време - преслед-
ване у нас в затвора от някои
ръководни дейци на БКП...

През юли 1940 г. е освободен
от затвора. Негови партийни съ-
ратници обаче продължават да му
искат писмена самокритика и
признаване на несъществуваща ви-
на.

По същото време се жени за
лекарката Пенка Кузманова.

През март 1941 г. отново е
арестуван и интерниран в концла-
гера "Гонда вода", намиращ се на
10 километра от Асеновград. До
края на ноември 1943 г. е в кон-
цлагери. Когато се прибира при се-
мейството си, жена му е лекарка
в радомирското село Долна Дика-
ня, а синът им Емилиян е на две и
половина години.

От 7 май 1944 г. е партизанин
в отряда на Славчо Трънски.

Малко по-късно е назначен за
началник-щаб на Първа софийска
партизанска бригада, разбита в
Стара планина към края на май.
По това време Йонко Панов не е
бил в бригадата.

На 21 август 1944 г. е създа-
ден Рило-Пиринския партизански
отряд, на който Йонко Панов е
също началник на щаба. По-из-
вестно събитие, осъществено от
отряда, е акцията в местността
Жабокрек.

Може категорично да се каже
- след 9 септември 1944 г. Йонко

Панов е оставен на по-заден план
както в партията, така и в държа-
вата.

Присвоено му е звание пол-
ковник и е назначен за помощ-
ник-командир на Трета армия във
Варна.

На 10 август 1946 г. XXVI Обик-
новено Народно събрание утвърж-
дава Закон за създаването на Гра-
ничната милиция към Министерст-
вото на вътрешните работи. Зако-
нът се публикува в Държавен вес-
тник (№ 195) на 27 август 1946
г. Тази дата става рожден ден на
съвременните Гранични войски, ко-
ето наименование на българските
органи за охрана на държавната
граница е валидно от 8 октомври
1946 г. Тогава със свое постанов-
ление Министерският съвет преи-
менува Граничната милиция в Гра-
нични войски.

След създаването на Гранични
войски полковник Йонко Панов е
първия техен командващ (тогава
наричан командир). Изгражда ги по
съветски образец.

Йонко Панов поема ръководс-
твото на Гранични войски при из-
ключително усложнена обстанов-
ка в страната и по държавната ни
граница. Така например до среда-
та на юни 1945 г. на българска
територия са разкрити около 60
фашистки конспирации, активно
подпомагани от външни сили. За-
честяват опитите за нелегално пре-
минаване на браздата с различни
цели: разузнаване, диверсии, про-
вокации и други. Обстановката се
усложнява и от неуреденото меж-
дународно положение на България.

В същото време кадровият гра-
ничарски състав по обективни при-
чини е силно орязан. Съгласно при-
етия на 2 юли 1946 г. от Народ-
ното събрание Закон за контрол и
ръководство на войската, в арми-
ята, в състава на която към този
момент са и граничарите, не могат
да служат лица с фашистки проя-
ви. От 151 гранични офицери са
уволнени 62, тоест 41%, а от за-
варения стар команден състав то-
зи процент е 95. Уволнени са и
109 подофицери - 33% от подо-
фицерския граничарски състав.

При това положение Йонко Па-
нов и останалите ръководители на
новосформираните Войски ясно
разбират, че проблемите, свърза-
ни с охраната и отбраната на дър-
жавните граници, придобиват все
по-голямо значение. И вземат съ-
ответните адекватни мерки.

Нека да се опитаме да откро-
им по-важните факти в тази на-
сока, свързани с периода на ко-
мандването на Гранични войски от
Йонко Панов (1946-1951 г.):

- с указ № 82 от 16 август
1946 г. всички движими и недви-
жими имущества - казармени сгра-
ди, постове, материални средства
и въоръжение, ползвани и нами-
ращи се в частите и подразделе-
нията, които осигуряват охраната
на границата - се предават без-
възмездно на Гранични войски;

- със заповед от 26 август
1946 г. на министъра на вътреш-
ните работи се назначава коми-
сия, която да извърши прехвърля-
нето на Граничната милиция от Ми-
нистерството на войната към Ми-
нистерството на вътрешните ра-
боти и да изработи правилник и
щат. В състава на комисията е
включен и Йонко Панов. Именно
тя предлага наименованието "Гра-
нична милиция" да се замени с
"Гранични войски";

- след преименуването на 8
октомври 1946 г., Министерският
съвет приема наредба за органи-
зацията, задачите, попълването и
обучението на Гранични войски.
Според нея основните структурни
звена на Войските са сектори,

участъци, подучастъци и постове.
Към Министерството на вътреш-
ните работи се създава Управле-
ние на Гранични войски с команд-
ване, щаб, политотдел и служби;

- през октомври 1946 г. се
назначават новите командири на
сектори. До края на 1946 г. са
уволнени почти всички командири
на участъци и по-голямата част от
командирите на подучастъци;

- през периода на наша тери-
тория само на българо-гръцката и
българо-турската граница са разг-
ромени десетки идващи от юг и
добре въоръжени от западните си
покровители банди, шпионски, ди-
версионни, терористични и други
групи, начело с небезизвестните

тва още през 1947-1948 г. в Гра-
нични войски въпросът с почив-
ката на служителите и техните се-
мейства е решен;

- правителството взема реше-
ние от 1 януари 1948 г. паспорт-
ните бюра да се преименуват в
гранични контролно-пропускателни
пунктове (сухоземни, пристанищ-
ни и на аерогарите) и организаци-
онно се подчиняват на Управле-
ние "Гранични войски";

- първата значка с образа на
граничар, куче и петолъчна звез-
да е учредена в началото на 1948
г. и с нея са удостоявани най-
добрите граничари;

- през 1948 г. моряците гра-
ничари задържат румънската крал-

1926 г. Москва. От ляво надясно: Вълко Червенков, Йонко Панов и Йордан Кискинов като
слушатели във Висшата граничарска школа

за българските граничари Сюлей-
ман Палов ("Парчо"), Емин Медков
("Капитан Медко"), Фаик, "Атем ка-
питан", Кехайов, Тодор Русинов и
други. Подобни инциденти не са
рядкост и на западната граница;

- през зимата на 1947 г. в
България пристигат съветски офи-
цери граничари начело с генерал
Яков Котомин, които след анализ
на обстановката и организацията
на граничната охрана предлагат
важни промени, между които да
се възприеме заставната охрана.
На 9 октомври 1947 г. Колегиумът
на МВР одобрява предложенията
и от 1 ноември същата година те
влизат в сила;

- през 1947 г. е създаден По-
литотделът на Гранични войски;

- броят на въоръжените стъл-
кновения по държавните граници
на България през 1947 г. е 275,
през 1948 г. - 598, през 1949 г. -
306, а през 1950 г. - 267;

- за да се осъществи взаимо-
действие между граничарите и мес-
тното гранично население, през
1947 г. се създават групи за съ-
действие. На 7 февруари 1948 г.
командирът на Гранични войски оп-
равомощава командирите на гра-
нични подразделения да използ-
ват групите за съдействие дори
"за самостоятелни наряди със спе-
циални задачи";

- през 1947 г. на Гранични вой-
ски се предават първите морски
единици - два катера тип МО-4, с
модерно за времето въоръжение.
През 1949 г. граничното морско
подразделение се разраства и се
попълва с корабна техника;

- от края на 1947 г. започва
мащабното оборудване на грани-
цата с участието и на граничното
население - израстват вишки, пра-
вят се плетове (заграждения), стро-
ят се временни землянки, появя-
ват се първите километри конт-
ролно-следова полоса (КСП);

- за разлика от други ведомс-

ска яхта "Раситул" с бивши ру-
мънски висши офицери на борда,
които бягат за Турция;

- със заповед на министъра
на вътрешните работи през 1948
г. в района на София се създава
Централен развъдно-дресировъчен
пункт - за да се подобрят отглеж-
дането и дресирането на служеб-
ните кучета и подготовката на ква-
лифицирани водачи;

- през 1948 г. започват раз-
говори между България и Гърция
за възстановяване на дипломати-
ческите отношения, но гръцкото
правителство отказва да направи
декларация, че признава същест-
вуващите граници. През този пе-
риод от страна на южната ни съ-
седка се извършват много гранични
провокации и инциденти;

- граничната застава е основ-
но войсково подразделение, кое-
то в системата на Гранични войс-
ки съществува от 1948 г. и още
оттогава е център за охрана на
държавната граница, както и на
бойната и учебно-възпитателната
дейност;

- със заповед на министъра
на вътрешните работи от 25 март
1948 г. се формира първата в ис-
торията на нашата страна Гранич-
на школа за подготовка на канди-
дат-подофицери, наименувана на
войводата Хаджи Димитър;

- гръцки правителствени вой-
ски си позволяват наглостта да
преминават на българска терито-
рия. Такъв е случаят например от
17 август 1948 г., когато се за-
вързва бой с наши подразделения
край момчилградското село Чека-
ларово, продължил няколко часа
с трима убити и няколко ранени
от гръцка страна и трима тежко
ранени български граничари;

- от 18 до 25 декември 1948
г. се провежда Петият конгрес на
Българската комунистическа пар-
тия (БКП). На него представители
на Гранични войски поднасят ра-

порт;
- по молба на нашето прави-

телство през зимата на 1948-1949
г. от Съветския съюз пристигат офи-
церите Дмитрий Чугунов, Алексей
Септяков, Никифор Шапорев, Мар-
холин, Виктор Григориевич и Ми-
хаил Столяров, а през есента на
1950 г. и Николай Плосковски.
След една година работа на гра-
ниците те насочват усилията си
за подпомагане Управлението на
Войските по въпросите на бойна-
та подготовка, разузнаването и из-
ползването на помощните средст-
ва;

- в началото на 1950 г. се
открива Народното военно гранич-
но училище, което да подготвя мла-

ди офицери за нуждите на Гра-
нични и Вътрешни войски;

- на 10 юни 1950 г. по време
на наряд граничарите Величко Ма-
чев и Петър Парашкевов проявя-
ват завидно умение и хладнокръ-
вие при залавянето на дошлата
на наша територия с шпионска за-
дача турска разузнавателна кола;

- от 9 септември 1950 г. с
решение на Политбюро на ЦК на
БКП започва да излиза вестник
"Граничар";

- през 1950 г. се провежда
Първият общограничен сбор на от-
личниците в Гранични войски, който
приема специално обръщение до
личния състав;

- първият значителен документ,
който утвърждава новите схваща-
ния, форми и методи в охраната
на границите, се разработва с не-
посредственото участие на полков-
ник Чугунов - това е известната
през онзи период Министерска за-
повед № 32, първите резултати от
изпълнението на която са видни
още през 1950 г.;

- граничната част (граничният
отряд) е основна войскова едини-
ца в Гранични войски. Тя се съз-
дава като военно формирование
на базата на граничните сектори
през 1950 г.;

- през 1950 г. с граничните
органи на Румъния се подписва
Конвенция за възстановяване,
опазване и поддържане на гра-
ничните пирамиди, както и на други
гранични знаци;

- през 1951 г. се изработва
първата значка "Отличник", с коя-
то се награждават всички воен-
нослужещи в Гранични войски, пос-
тигнали високи успехи в охраната
на границата и в бойната и поли-
тическата подготовка.

(Следва)
Рубриката "Бойна слава"

подготви
полковник от запаса

Киро КИРОВ
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В отношенията между
София и Скопие има един-
единствен препъникамък.
Това е македонистичният, не
македонският идентитет.
Проблемът е, че от 1944 г.
в Скопие чрез Коминтерна
и ЮКП се налага сътворе-
ният от Стоян Новакович
македонизъм, който има пре-
тенцията да прередактира
духовната и националната
идентичност на всички пред-
ци - от св. Климент и св.
Наум, от Братя Миладино-
ви и Григор Пърличев до
Даме Груев и Гоце Делчев,
както и да превъзпита в то-
зи дух всички следващи по-
коления.

Част от проблема е и слу-
чаят със сърбизираната ма-
кедонска азбука. В Скопие,
пък и в София, никой не
изтъква незаобиколимия
факт, че тя е творение на
Милован Джилас, тогава
ръководител на Пропаганд-
ния отдел на ЦК на ЮКП,
и на четирима сръбски про-
фесори езиковеди в края на
април 1945 г. Тогава на
Венко Марковски и Блаже
Конески е наредено да при-
емат петте сръбски букви и

Èâàí Íèêîëîâ: Àãðåñèâíèÿò
ìàêåäîíèçúì, Áúëãàðèÿ è ÅÑ
Гражданите на младата държава не може да живеят до безкрай в пашкула
на самозалъгването за идентитета и езика

да изхвърлят буквата "Ъ".
В продължение на близо

70 години пропагандата, об-
разователната система, ме-
диите са успели да внушат
на няколко поколения, че
това е естествен процес и
изконна същност на наци-
онален идентитет и език, по-
близък до сръбския и далеч
от българския.

Разбираме, че македо-
нистичната история е напи-
сана от политиците, а ис-
ториците само я доукрася-
ват с наукоподобни факти.

На тази основа в Бъл-
гария се обособиха два вза-
имноизключващи се подхо-
да към разрешаването на ре-
буса за отношенията ни с
младата братска държава.
Първият бихме го нарекли
ДОКТРИНЕРСКО-КОН-
СЕРВАТИВЕН. Той се при-
държа строго към научната
обоснованост, застъпвана и
изтъквана както от българ-
ската наука, така и от евро-
пейските историци и дипло-
мати вече повече от 150 го-
дини. При условията на аг-
ресивния македонизъм, то-
зи подход не прави опити
дори да потърси нови, по-

резултатни пътища за на-
лагане на истината. Дори
не обръща внимание на все
повече изявяващи се учени
в РС Македония, които тър-
сят рамото на обективната
хуманитаристика. А това го
обрича на безрезултатност.

Другият подход е НАИВ-
НО-ИДЕАЛИСТИЧЕН и
ДОКТРИНЕРСКО-ЛИБЕ-
РАЛЕН. Той не се интере-
сува от агресивността на
наложения с репресии и
кръв македонизъм, а безус-
ловно настоява да призна-
ем всяка прищявка на Ско-
пие в името на европейско-
то бъдеще на държавата.

А европейско бъдеще ли
е с наша помощ в Брюксел
да се настани комунистичес-
кото наследство от времето
на Тито?

В геополитически план-
приемът на РС Македония
в ЕС на пръв поглед ще бъ-
де победа за Съюза. Всъщ-
ност комплексираното наци-
онално самочувствие, под-
хранвано непрестанно с
югокомунистически инжек-
ции, ще бъде вкарване на
идеологически троянски кон
в Брюксел, който ще възп-

роизвежда непредсказуеми
разпри с коминтерновска
закваса.

Тогава?
Това е дилема, която ще

бъде разрешена не от Бъл-
гария, а от самите гражда-
ни на младата държава. До-
ри от гледна точка на пси-
хичното им здраве те не мо-
же да живеят до безкрай в
пашкула на самозалъгване-
то за идентитета и езика, ко-
ито са възприели като из-
начално съществуващи…

Коварната илюзия или

горчивата истина? Среден
път няма!

---
Иван Николов е журна-

лист, публицист и издател.
Той е главен редактор на
списание "България-Македо-
ния" и директор на издател-
ство "Свети Климент Ох-
ридски". Иван Николов е
един от най-големите поз-
навачи на балканските въп-
роси, автор на многоброй-
ни статии и книги по те-
мата. Текстът е написан
специално за БГНЕС.

В разяснителен меморан-
дум за отношенията между
България и РС Македония
относно присъединяването
на Скопие към Европейския
съюз се подчертава, че Ма-
кедония трябва да спазва
стриктно принципите и цен-
ностите на ЕС. В документа
се отбелязва, че в продълже-
ние на 28 години България
безусловно подкрепя незави-
симостта и суверенитета, под-
помага икономически, воен-
но, по всякакъв начин запад-
ния си съсед и остро се е про-
тивопоставяла на регионал-
ните опити за нейното уни-
щожаване като независима
държава. В меморандума се
обръща специално внимание
и на факта, че вече 80 годи-
ни се мълчи за избиването
на десетки хиляди българи,
включително и за преследва-
нето на над 100 000 след 1945
г. по време на управлението
на югославския диктатор Йо-
сип Броз Тито (1944-1980 г.).
За София е абсолютно неп-
риемливо неспазването на
Договора за приятелство и
добросъседство от 2017 г., бло-
кирането на Смесената ко-
мисия по исторически въп-
роси, спирането на всякакви
български инвестиции в стра-
ната и преследването на по-
литици, които открито разк-
риват истината за минало-
то.  Публикуваме част от ме-
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морандума, в който се прави
исторически преглед, свързан
с появата на "македонска"
нация.

Македония е географска и
историческа област, която в
наши дни се намира в гра-
ниците на шест държави -
България, Гърция, Републи-
ка Северна Македония, Ал-
бания, Косово и Сърбия.
Следователно всички опити
за налагане на географския
термин Македония като офи-
циално име на новосъздаде-
ната през 1992 г. държава в
продължение на 28 години
бяха обременени с полити-
ческа чувствителност.

В съседните държави тер-
минът "македонски" се изпол-
зва за обозначаване на геог-
рафски произход, а не на на-
ционална идентичност. В
България стотици хиляди

българи се самоопределят ка-
то "македонци" по отношение
на регионалната си принад-
лежност, като ясно посочват
български етнически произ-
ход. По тази причина въз-
никва значително недоразу-
мение, когато термините "ма-
кедонски" и "произхождащи
от Република Северна Маке-
дония" са взаимозаменяеми
в рамките на международни
форуми.

Когато след Първата све-
товна война част от географ-
ската област Македония е
включена в Кралство Югос-
лавия, преобладаващото мно-
зинство от нейното славянс-
ко население ясно се само-
определя като българско. То-
ва се потвърждава от всички
дипломатически и историчес-
ки сведения от онова време.
Между двете световни войни

Белград се опита да изкоре-
ни българската идентичност
на това население, като му
наложи нова "южносръбска".
Тъй като този опит се оказа
неуспешен, след Втората све-
товна война югославският
комунистически лидер Йосип
Броз Тито прибягна до на-
лагането на още една нова
идентичност - този път "ма-
кедонска", в тогавашната Со-
циалистическа република
Македония (СРМ). Тито бе-
ше улеснен и вдъхновен от
решението на Комунистичес-
кия интернационал (Комин-
терна) от 1934 г. да създаде
нови "македонски", "тракий-
ски" и "добруджански" нации.

Проектът на Тито е реа-
лизиран чрез измислянето на
нова история, поставила ос-
новата на тази нова "маке-
донска" концепция, целяща да
замести традиционната бъл-
гарска идентичност с регио-
нална. Тя е изградена за
сметка на историята и геог-
рафията на съседните държа-
ви, като по този начин пос-
тави основата за бъдещи те-
риториални и малцинствени
претенции от страна на
Югославия. За да приложат
тази политика, "лингвисти"
от контролираната от кому-
нистите Антифашистка асам-
блея за национално освобож-
дение на Македония (АС-
НОМ) обявиха на 2 август

1944 г. съществуването на от-
делен "македонски" език.

Първият Исторически ин-
ститут в СРМ е създаден от
югославските власти през
1948 г. Той има за задача да
изработи необходимите атри-
бути за новата национална
идентичност чрез фалшифи-
циране на документи и изт-
риване на всички връзки с
българските корени, език и
произход на това население.
Тези практики се запазиха и
след разпадането на Югос-
лавия и създаването на пър-
вата независима Република
Македония.

Политиката на Комин-
терна също беше възпро-
изведена за кратко от тота-
литарния комунистически
режим в България под дик-
тата на Сталин. Това дове-
де до масови репресии и
преследвания на българс-
кия народ както в погра-
ничния регион в България,
така и в тогавашната СРМ.
Архивите свидетелстват за
екзекуцията на над 20 000
души между 1944 и 1946 г.,
които са се идентифицира-
ли като българи и са пред-
ставлявали политическия и
интелектуалния елит в
СРМ. Над 100 000 българи
бяха убити, затворени, за-
точени или изпратени в
концлагери.

От Агенция БГНЕС
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Отново псевдопатриоти
посягат на учебниците,
подбудите са русофобски

След 1989 г. в България
се води политика на пълно
изолиране  на българската
нация от Русия и великия
руски народ.  Тази политика
се направлява от неоколо-
низатори, под чийто диктат
у нас се осуетява всеки опит
за изграждане на руски обек-
ти и се създават законови и
икономически предпоставки
за изкупуване на родните зе-
меделски земи от евреи и
турци.

Антируската политика
включва фалшификации на
историята на славяните в
средновековна България. Те-
зи фалшификации се правят,
за да бъде  втълпено на бъл-
гарите, че между българска-
та и руската народност  ня-
ма славянска родствена връз-
ка. Повсеместно да се нало-
жи невярното твърдение, че
преселилите се през втората
половина на VI век многоб-
ройни племена на славяни-
те от днешна Русия и Украй-
на в Мизия, Тракия и Ма-
кедония са играли незначи-
телна роля при образуване-
то на българската държава
(681 г.) и народност (865 г.).
С измами да се наложи мне-
нието, според което засели-
лите се в днешните българ-
ски земи  славяни са били
асимилирани от сравнител-
но малобройните прабългар-
ски племена, които стотина
години след славянското пре-
селение са дошли (през 680
г.) от Южна Бесарабия в
Мизия (земите между р. Ду-
нав и Стара планина). Тези
фалшификации се правят за
отричане на историческите
факти и на преданието, че в
жилите на повечето днешни
българи тече и

славянска кръв, която е
основа на  родството

между българския и

руския народ.

С такива фалшификации
са изпълнени и първите де-
сетина урока на одобрения
от българското образовател-
но министерство учебник по
история за десети клас. В не-
го под формата на спор е
извършена фалшификация
на историята на прабълга-
рите. Необосновано е отх-
върлена тезата, според коя-
то "по произход прабълга-
рите са тюрки". На с. 29 е
написано: "Етногенезисът
на българите се свързва с
древното индоевропейско на-
селение в Централна Азия
(скити, сармати и др.)".

Вероятно тази фалшифи-
кация е направена, за да бъ-
де наложен тезисът, че бъл-
гарите са европейци, но не На стр. 12
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по славянска, а по прабъл-
гарска линия. Те трябва на
всяка цена да следват насо-
чената срещу Русия (и бъл-
гарския народ) евро-атлан-
тическа политика.

Предполага се, че през II
век прабългарите заедно с
други тюркски номадски пле-
мена са се преселили от Сред-
на Азия (вероятно от Узбе-
кистан, където много фамил-

ни имена завършват на "ов"
- като например Арипов) в
Европа (първоначално по зе-
мите между  Каспийско и
Черно море). Азиатският
произход на прабългарските
племена се потвърждава и от
римски автори (началото на
VI в.), които съобщават, че
прабългарите (подобно на
монголците) се хранят с  ко-
билско мляко.

През втората половина
на VII век прабългарските зе-
ми (на север от р. Кубан,
Азовско и Черно море) би-
ли завладени от хазарите,
изповядващи юдаистката
(староеврейската) религия.
Някои от прабългарските
племена, предвождани от Ас-
парух (или Исперих), са по-
теглили на запад към Дунав-
ските области и се устано-
вили (вероятно около 660 г.)
на постоянно местоживеене
в областта Онгъл (днешна
Южна Бесарабия). В про-
дължение на две десетилетия
те извършвали грабителски
нападения във византийс-
ките владения по Черномор-
ското крайбрежие.

Към края на 70-те годи-
ни на VII век между Аспару-
ховите прабългари и осно-
ваната няколко години по-
рано славянска държава  (с
граници на север р. Дунав
и на юг Стара планина) е

бил сключен славяно-

български съюз
за общи действия

срещу Византия.

Този съюз е предизвикал
византийския император
Константин IV Погонат през
680 г. да тръгне с две армии
на поход срещу славянската
държава и нейните съюзни-
ци прабългарите. Но дни
след като предвожданата от
него армия пристигнала с
кораби в дунавските устия,
той се разболял, тръгнал за
Несебър да се лекува и ар-
мията му била разбита от
прабългарите.

При това положение
представителите на военно-
племенната аристокрация на
населяващите Мизия седем
славянски племена се спо-
разумели с прабългарския
вожд Аспарух и със славян-
ското племе севери за съз-
даване на съюзна славяно-
българска държава. В нея
славяните и прабългарите
запазвали своята автономия
и вътрешно управление.
Постигната е договореност,
по силата на която на пра-
българите била отстъпена
територия за заселване в ра-
йона на градовете Шумен и
Преслав. За охрана на гра-
ницата с Византия славянс-
кото племе  севери било пре-

местено към северните скло-
нове на Източна Стара пла-
нина, а седемте славянски
племена били отместени на
запад, като се задължили да
отбиват нападенията на ава-
рите. За столица на новата
държава било определено
славянското селище Плиска,
което се намирало в средата
на отстъпената на прабъл-
гарите територия.

В разглеждания учебник
е извършена дръзка фалши-
фикация на историята на
славяно-българските отно-
шения. В урок № 7 "Създа-
ване и укрепване на българ-
ската държава на Балкани-
те" е написано, че при прес-
ледването (през 680 г.) на
бягащите към Варна "ромеи"
(византийски войски), пред-
вожданите от Аспарух пра-
българи са "завзели" земите
на славянските племена в
Мизия и създали Българс-
ката държава. В нея  "сла-
вянските общности и князе-
те им"   признали "неговата
(на Аспарух) върховна
власт" (с. 32). По-нататък е
отбелязано, че  "Български-
ят владетел заселва т. нар.
"седем племена" по грани-
цата с Византия и Аварския
каганат. На северите той по-
верява защитата на най-важ-
ното направление - прохода
на Източна Стара планина.

Славяните запазват своите
князе и получават известно
самоуправление".

Към урока е добавен текст
"повече" за отношенията
между прабългари и славя-
ни, където е "обяснено", че
създадената (през 681 г.)
"Българска държава" не е би-
ла "славянобългарска", съюз-
на, а каганат. "Изворите"
(византийски хроники) по-
казвали, че "кан Аспарух
подчинява местните славя-
ни в Мизия (....) но в това
не следва да се вижда акт на
пряко завладяване" (галима-
тия, която може само да се
зазубря). "Независимо че
върховната власт в държа-
вата  несъмнено принадле-
жи на българския кан (Ас-
парух), славяните са приоб-
щени към Българската дър-
жава" и дори им били пове-
рявани отговорни защитни
мисии (с. 33). Накрая е зак-
лючено: "Този модел на дър-
жавно устройство се оказва
приемлив и за славяните в
Тракия и Македония, които
гравитират към Българска-
та държава и са включени в
нея през първата половина
на IX век".

Невероятно е при нали-
чие на славянска държава
многобройните снажни сла-
вяни и техните князе да се
оставят да бъдат "покорени"
от Аспаруховите   прабъл-
гари. Особено след много-
годишен живот в областта
Мизия, завоювана чрез бит-
ки с Византия. Нереалистич-
на е и версията за извър-
шеното от хан Аспарух "при-
общаване" на славяните към
Българската държава" .
Обикновено "приобщаване-
то", привличането на хора
за участие  в дадено мероп-
риятие се извършва на ба-
зата на идеи и интереси
(предимно политически, по-
землени и икономически). То
не може да бъде  "модел (об-
разец) на държавно устрой-
ство". Модел на държава е
например  нейната  форма
на управление - монархич-
на, републиканска, съюзна.
През онези (V-VII) векове,
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когато много племена са во-
дили войни за завземане на
земи, върху които да се за-
селят,

представителите на

славянската и прабъл-

гарската военноплемен-

на аристокрация са

имали общ интерес

да се съюзят и съвместно да
защитават завоюваната ви-
зантийска област Мизия. Те
са били изправени пред ди-
лемата - завинаги да оста-
нат на нейната територия
или да се върнат в хазарс-
кия каганат, където ги очак-
вало робство или смърт.

Тези факти дават основа-
ние да се приеме, че Аспа-
руховите прабългари не са
"покорили" и "приобщили"
славяните в Мизия. Мест-
ните славянски племена са
изпълнявали съюзнически-
те си задължения да бранят
съюзната славянобългарска
държава, която е съществу-
вала близо два века  (681-
865 г.).

Може би за прикриване
на славянския произход на
повечето българи във въп-
росния учебник е извърше-
на фалшификация на исто-
рията на формиране на бъл-
гарската държава и народ-
ност. Изтъкнато е, че "осно-
вата на Българската средно-
вековна държава на Балкан-
ския полуостров са древни-
те българи" (прабългарите),
които "в симбиоза със сла-
вяните и с античното насе-
ление на Мизия, Тракия и
Македония се оформя бъл-
гарската средновековна на-
родност" (с. 29). По-нататък
пише: "При днешното рав-
нище на знания е невъзмож-
но да се намерят точни про-
порции на тези етноси, но
наложената представа за
"шепата прабългари, прето-
пени в славянското море", и
за "изчезването" на антич-
ното тракийско население е
далеч от истината".

След това безразсъдно
отричане на славянизиране-
то на Аспаруховите прабъл-
гари е неясно по какъв кри-
терий те са поставени в "ос-
новата" на формираната бъл-
гарска народност. Възниква
въпросът как заселените в
района на град Шумен (Ми-
зия) прабългари са асими-
лирали многобройните гру-
пи славяни, живели на те-
риторията на Тракия и Ма-
кедония (няколко десетиле-
тия преди основаването на
славянобългарската държава
е било създадено славянско
княжество в Южна Македо-
ния). Освен това въпросно-
то отричане е в разрез със
сведенията на съвременни-
ка Йоан Ефески, който през
VI век е написал: "В трета-
та година от смъртта на им-
ператор Юстин (581) прок-
летият народ на славяните
(...) преминаха стремително
цяла Елада, Солунската об-
ласт и цяла Тракия (...) и ста-
наха господари на земята..."
(с. 30).

В антиславянски дух е из-
вършена

фалшификация на исто-

рията на езика  на сла-

вяните.
Манипулативно е напи-

сано, че в продължение на
векове редица държави, в т.
ч. днешна Русия, "са изпол-
звали старобългарския като
официален и богослужебен
език. Така книжовният език
на българите станал трети
"класически език" на средно-
вековна Европа наред с гръц-
кия и латинския" (с. 45). Те-
зи думи звучат гордо, но ис-
тината е, че по онова време
появилият се трети европей-
ски книжовен език не е бил
на прабългарите, а на сла-
вяните. През 867 г. във Ве-
неция християнски църков-
ни служители са търсили
сметка на създателя на сла-
вянската писменост Констан-
тин Философ, като го пита-
ли защо е "създал книги на
славяните" (Пространно жи-
тие на св. Константин-Ки-
рил от Климент Охридски).

Старобългарският (пра-
българският) език в българ-
ската държава постепенно е
отмрял. В днешния българ-
ски език надали има запа-
зени десетина прабългарски
думи. Днес прабългарска реч
може да се чуе в Чувашия
(Русия), където живеят око-
ло един милион потомци на
прабългарски племена, кои-
то през VI век са образува-
ли  Волжка България.

Според чувашки езикове-
ди прабългарският език е
тюркски, в чийто речников
фонд има думи от племена-
та монголи и хуни. В нача-
лото на XXI век в Чувашия
се е състоял референдум по
въпроса дали чувашката
република да се преименува
на Волжка България. Един
от мотивите за това е, че Ас-
паруховите прабългари са се
славянизирали и са забра-
вили своя език.

В разглеждания учебник
(уроци № 9 и 10) няма ни-
що написано за

участието на славяните

в християнизирането на

славянобългарската

държава.

Категорично е заявено,
че това прогресивно за вре-
мето си дело е станало по
инициатива и нареждане на
"българския владетел". Как-
то е известно, християнско-
то покръстване в славяно-
българската държава е ста-
нало през 865 г. при управ-
лението на хан Борис I (852-
893). Той е син на хан Пре-
сиян (от прабългарския род
на хан Крум), но майка му
се е казвала Мария и веро-
ятно е била славянка. Тога-
ва е имало славянски кня-
жества - Великоморавия,
Блатненско (земи до Бала-
тонското езеро в днешна Ун-
гария), където през периода
863-867 г. Кирил и Методий
са превели християнски кни-
ги на славянски език и са
обучили около 50 ученици
славяни.

При така сложилата се
обстановка славянската
аристокрация е била главна
движеща сила за християн-
ското покръстване на славя-
ните и прабългарите и за
въвеждането на славянска-
та писменост в славянобъл-
гарската държава. Израз на
това са следните факти: из-
вършена е замяна на пра-
българската титла кан/хан
със славянската "княз"; мла-
дият княз Борис I  най-нап-
ред е установил (през 853 г.)
съюзни отношения със сла-
вянската държава Великомо-
равия; на смърт са осъдени
52-ма членове на прабългар-
ски боилски (болярски) ро-
дове, които са организира-
ли бунт срещу приемането
на християнството за дър-
жавна религия.

В разглеждания учебник
"славянската писменост" е
наречена "старобългарска"
(с. 43). Написано е, че "на-
чалото на старобългарска-
та писменост е поставено от
византийските монаси и
мисионери Константин-Ки-
рил Философ (827-869) и
Методий (815-885)". Поне-
же братята са  знаели мате-
ринския славянски език и са
били изявени интерпретато-
ри на християнските догми
(Кирил Философ е бил на-
дарен оратор), през 860 г.
византийският император
ги изпратил в Херсон
(Крим) и други райони да
популяризират християнст-
вото сред местните славяни.
Но от текста на посочените
уроци почти не се разбира,
че като славянин Кирил е
изготвил славянската азбу-
ка за славяните във и из-
вън пределите на Византий-
ската империя. Създава се
впечатление, че тази азбу-
ка е на старобългарския
(прабългарския) език.

Главно поради такива ан-
тиславянски писания, съв-
ременни

български псевдопа-

триоти злепоставят себе

си и българската нация,
като публично се обявяват
срещу правото на Русия да
организира чествания и из-
ложби, посветени на създа-
телите на славянската писме-
ност Кирил и Методий.  Те
заявяват, че това право при-
надлежи единствено на бъл-
гарската държава, защото
през 886 г. в нея са получили
убежище преследваните от
немското духовенство Кири-
ло-Методиеви ученици - сла-
вяните Климент, Наум и Ан-
геларий, и са създадени ус-
ловия за разпространяване
на славянската писменост в
Русия и другите държави, къ-
дето преобладават славяните.

Настоящият анализ пот-
върждава правотата на те-
зата, че фалшификациите на
историята на българските
славяни се извършват за  от-
чуждаване на българите от
техния славянски брат - рус-
кия народ. Така те остават
без закрила и биват държа-
ни в робство от евро-атлан-
тическите им господари.

Проф. д.ик.н.
Ангел ДИМОВ
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Снимки Пресфото БТА и Интернет

Чешкият премиер Андрей Бабиш призна, че правителството му е
сгрешило, като е облекчило наложените заради коронавируса

ограничения още в началото на лятото. След като успя да овладее
пандемията чрез строги мерки, чешкото правителство премахна

повечето ограничения преди лятната ваканция.

Стратегическото учение
"Кавказ-2020", в което

поетапно ще участват над 80
000 души, започна в понедел-

ник на военните полигони в
Южна Русия. Основните
действия на войските в

рамките на маневрите ще са
на вътрешните полигони на

Южния военен окръг на Русия
Прудбой, Ашулук и Капустин

Яр, както и на наземните
авиационни полигони Арзгирс-
ки и Копанской. В маневрите
ще участват военнослужещи

не само от Русия, но и от
Армения, Беларус, Китай,

Мианма и Пакистан. Броят на
чуждестранния контингент не

надвишава 1000 души.
Учението "Кавказ-2020" ще
приключи на 26 септември.

Румънските депутати
одобриха вчера 40-процентно
повишаване на пенсиите,
осуетявайки намерението на
центристкото правителство на
малцинството да осигури по-
малко, но устойчиво увеличение
от 14 на сто. Парламентът
одобри повишението от 40
процента с 242 гласа срещу 148
против. Единайсет депутати са
се въздържали при гласуването.
Социалдемократите в опозиция,
които бяха на власт до ноември
м. г. и остават най-голямата
група в парламента, обявиха
през 2019 г. огромно увеличе-
ние на пенсиите от 1 септември
и удвояване на детските
надбавки.

Властите на САЩ
възнамеряват да сформират
коалиция, за да предотвратят
завършването на газопровода
"Северен поток 2". Това заяви в
понеделник държавният
секретар на САЩ Майк Помпео
в интервю за в. "Билд". "САЩ
вярват, че газопроводът
"Северен поток 2" представлява
риск за Европа, тъй като тя
става зависима от газа, идващ
от Русия, а също така заплашва
Украйна. Надяваме се, че
газопроводът "СП 2" няма да
бъде завършен, ние работим за
създаване на коалиция, за да
предотвратим това да се случи",
заяви първият дипломат на
Вашингтон. Проектът "Северен
поток 2" включва изграждането
на две линии на газопровод с
общ капацитет 55 млрд. куб. м
на година от брега на Русия
през Балтийско море до
Германия. Изграждането на
проекта е завършено на почти
94%.

Италианците подкрепят
намаляване на броя на парла-
ментаристите - депутати и
сенатори, от 945 на 600,
показва екзитпол от проведения
през уикенда референдум. От
общо над 61 000 секции,
преброените гласове по данни
на вътрешното министерство до
момента са от почти 4000
секции. От тях 69% са отговори-
ли с "да", а 30 на сто са дали
отрицателен отговор. Двуднев-
ното гласуване беше и за
кметове в над 900 общини,
както и за областни управители
в 7 региона.

Британската депутатка
и бивша премиерка Тереза Мей
обвини правителството, че
застрашава мира в Северна
Ирландия и по този начин
поставя на риск целостта на
Обединеното кралство със
законопроекта, който променя
клаузи в договореното с ЕС
споразумение за Брекзит.
Консервативната депутатка,
която ръководеше кабинета по
време на преговорите за
Брекзита от 2016 до средата на
2019 г., заяви, че няма да
гласува за предложения от
приемника й Борис Джонсън
текст, който по думите й "би
нанесъл неизмерими щети на
репутацията на Обединеното
кралство".

Íàêðàòêî
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СЪОБЩЕНИЕ
Загубена е диплома на Ма-

рия Димова Гочева за сред-
но-специално образование с
номер 871/01.07.1988 г., из-
дадена от МФ "Йорданка Фи-
ларетова". Същата да се счи-
та за невалидна.

Всички ресторанти, баро-
ве и кръчми в Англия ще зат-
варят вече по-рано, в рам-
ките на нови мерки за бор-
ба с коронавируса, съобщи
ТАСС.

В декларация в парла-
мента британският премиер
Борис Джонсън "потвърди,
че от четвъртък ресторанти-
те и баровете в Англия ще
трябва да затварят в 22.00
часа", обявиха от "Даунинг
стрийт" в комюнике.

Броят на заразените с
коронавируса във Великоб-
ритания се удвоява на все-
ки 7 дни и ако този темп се
запази, в средата на октом-
ври ще има по около 50 000
нови случая на ден, заяви
главният научен съветник на
правителството Патрик Ва-
лънс.

В Турция също се затяга
контролът във връзка с но-
сенето на маски и спазва-

нето на противоепидемични-
те мерки в учрежденията,
фирмите, заведенията, ма-
совия транспорт, учебните
заведения.

В редица окръзи ще бъ-
дат въведени ограничения
за движение в обществения
транспорт в определени ча-
сове на хората над 65-годиш-
на възраст.

Това посочи турският
президент Реджеп.Ердоган в
изявление, което направи
след заседание на специа-
лизирания Научен съвет за
борба срещу коронавируса.
То бе посветено на критич-
ното нарастване на заразе-
ните и болните в страната.

Специално място в нови-
те мерки срещу разпрост-
ранението на коронавируса
се фиксира засилване на
контрола по изолацията на
позитивните случаи.

"Всеки, който е регистри-

Гигантските пожари, които
опустошават от повече от месец
западното крайбрежие на САЩ,
започват да се превръщат и в
бреме за изтощените пожарни-
кари, чиито огромни  усилия са
усложнени от коронавирусната
пандемия, предаде АФП.

В Калифорния над 19 000 по-
жарникари се опитваха да се
справят с 27 големи пожара. Ог-
нените стихии там вече опусто-
шиха над 20 000 кв. км и отнеха
живота на над 30 души. Те поста-
виха под въпрос и традиционните
техники за борба с пожарите, каз-
ва Дарел Робъртс, ръководител на
пожарникарски батальон, който
има 20 г. стаж зад гърба си. За
Робъртс няма съмнение, че кли-
матичните промени допринасят за
пожарите. Заради спазване на ан-
тикоронавирусните мерки пожар-

Îãíåíàòà ñòèõèÿ â Êàëèôîðíèÿ ïîäëàãà
ïîæàðíèêàðèòå íà ñåðèîçíè èçïèòàíèÿ

ран като носител на вируса
и трябва да бъде изолиран
вкъщи, но не спазва изиск-
ването, а ходи на работа или
излиза навън, ще бъде тре-
тиран като престъпник спо-
ред закона", каза Ердоган.

"Следим отблизо работа-
та по създаването на вак-
сина срещу вируса в свето-
вен мащаб. В същото време
напредваме и по създаване-
то на ваксина в нашата стра-

на. Приключиха успешно
първите 2 фази по тестува-
нето върху животни, а след-
ващия месец ще започнат
изпитанията върху хора.
Планираме през първите ме-
сеци на следващата година
да пуснем и наша, турска
ваксина", каза Ердоган.

Броят на починалите от
новата инфекция в Турция
вече е 7574 души, а на за-
разените - 304 610. ç

Тропическата буря Бета връхлетя американския щат Тексас в понедел-
ник вечерта местно време. Стихията е ударила сушата на около 8 км
северно от Порт О'Конър в Тексас, с ветрове със скорост от 72 км/ч.
Бета е деветата наименована буря, която връхлита континенталната
част на САЩ тази година. Така бе подобрен рекорд, поставен през
1916 г. За първи път освен това буря, за чието име е използвана
буква от гръцката азбука, връхлита сушата на САЩ. В петък бяха

изчерпани възможните имена за бури, започващи с букви от латинс-
ката азбука и така се стигна до използване на гръцката азбука за

втори път от 1950 г. досега.

никари носят свои лични палатки
на базовите лагери, за да се пред-
пазят от зараза.

Пожарникарите изпитват как-
то физическа, така и психологи-
ческа умора от битката с огъня.
Те се борят с пламъците между
24 и 36 часа, а после си почи-
ват при температури от над 38.
Вървят из трудни терени часове
наред, а после трябва да се вър-
нат обратно, след което отделят
част от времето за почивка за
почистване на пожарникарското
си снаряжение. Пожарникарите
освен това пропускат и рождени
дни на свои близки, не могат да
бъдат до болен член на семейс-
твото си. Всичкият този стрес во-
ди до по-висок процент на деп-
ресиите и на самоубийства сред
пожарникарите съпоставимо със
средното за страната.ç
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Ïàðî Íèêîäèìîâ:

Òîâà å èãðàòà íà ÖÑÊÀ!
 Легендата на ЦСКА

Аспарух Никодимов спо-
дели своето мнение за
моментната форма на
"червените". Според него
"червените" са заслужава-
ли да постигнат успех в
дербито срещу Лудогорец,
но са направили доста
грешки в отбрана и про-
пуски пред вратата на
"орлите". Ето какво още
каза той пред колегите от
"Тема Спорт":

"ЦСКА заслужаваше да
победи Лудогорец, но
допусна груби грешки в
защита при двата гола, в
същото време направи
много пропуски. ЦСКА
можеше да спечели с 2-3
гола разлика този мач.
Само Соу изпусна поне
две чисти положения. Той
направи по-трудното, като
не вкара от тези позиции.
При ситуацията фронтално
срещу вратата можеше да
му скъса мрежата, но... са

защита трябва да са
малко по-внимателни, да
спират атаките далеч от
вратата.

Трябва да се отбележи,
че ЦСКА беше ощетен с
неотсъдена дузпа. Ясно е,
че при такъв спринт с
пръст да те бутнат, ще
паднеш. А Моци бутна
Кейта директно с ръка и
бе нормално крилото да
загуби равновесие. Това
беше чиста дузпа - нари-
сувана! Ако това положе-
ние беше в Разград, в
полза на Лудогорец, едва
ли щеше да бъде подми-
нато.

В Лига Европа не бива
да се допуска никакво
подценяване на Б36
Торсхавн. Виждаме какви
големи изненади стават в
тези фази на евротурни-
рите. Няма място за
отпускане срещу нито
един отбор", завърши
Паро. ç

Ïàðî Íèêîäèìîâ:

Òîâà å èãðàòà íà ÖÑÊÀ!

Â Õúðâàòèÿ çàñèïàõà ñ
ïîõâàëè Áîáè Öîíåâ

 В Хърватия засипаха със су-
перлативи халфа на Левски Бо-
рислав Цонев. Юношата на "си-
ните" игра през миналия сезон в
местния Интер (Запрешич) и си
личи, че е оставил отлични впе-
чатления в страната.

"През лятото на 2019 година
Борислав Цонев се превърна в
най-скъпото попълнение на Ин-
тер, след като за него бяха пла-
тени 150 000 евро, а той доказа
качествата си и оправда инвес-
тицията. Тимът отпадна от елита
и след 38 мача и 8 попадения в
първенството Цонев стана сво-
боден агент. Но той не трябваше
да чака дълго и се завърна в Лев-
ски - клуба, в който израсна. Съ-

дейки от първите му мачове, пре-
минаването му при "сините" е ис-
тински хит. За два мача Борис-
лав отбеляза 3 гола. Представя-
нето му беше блестящо. Фантас-
тично начало на Цонев, но това
очевидно се очакваше от него в
Левски и доказателството е то-
ва, че взе фланелката с №10",
написаха в Хърватия.ç

заслужавали да постигнат
успех в дербито срещу
Лудогорец, но са направи-
ли доста грешки в отбрана
и пропуски пред вратата
на "орлите.

ЦСКА впечатли с предс-
тавянето си, държеше
добър ритъм през цялата
среща и нито за миг не
отпусна педала.

Отборът показа увере-
ност и самочувствие, нито
за миг не се притесни и
не се огъна. Дори при 2:1
продължи да натиска и да
търси още голове, а не се
затвори с цел да брани
преднината си. Tочно
такъв подход отива на
ЦСКА.

"Червените" дадоха
надежда, че излизат от
летаргията. Това е играта
на ЦСКА! Газене и мачка-
не на съперника през
цялото време. Да действа
нападателно и да взима
страха на противника. В

Ðîáúðòà íà
ëèíèÿ çà
ìà÷à ñ Áîòåâ

Нападателят на Левски
Найджъл Робърта по всяка ве-
роятност ще бъде на разпо-
ложение на Георги Тодоров за
гостуването на Ботев (Плов-
див) в събота. Двубоят в Ко-
матево е от 21:00 часа и ще
бъде предаван пряко по "Дие-
ма Спорт".

Нидерландецът вече се чув-
ства значително по-добре и
съвсем скоро се очаква да за-
почне тренировки наравно с
отбора.

Робърта получи контузия в
един от първите мачове на си-
ните за сезона. При загубата от
Царско село с 0:1 той бе заме-
нен принудително в края на пър-
вото полувреме. Нападателят не
бе на разположение на Георги
Тодоров за мачовете с Монта-
на, Етър и ЦСКА 1948.

През миналия сезон нидер-
ландецът се превърна в гол-
майстор на тима, реализирай-
ки 11 попадения в 19 мача,
но през тази кампания все
още не е поразявал против-
никовата врата.ç

Наставникът на ЦСКА 1948
Красимир Балъков си припомни
периода, в който бе наставник
на Етър, а след това и национа-
лен селекционер. Бала стори то-
ва в студиото на "Нова" по слу-
чай Деня на независимостта.

"Ако нямам оптимизъм, няма
да съм в България. Точно заради
това съм се прибрал тук - на-
деждата да променим нещо, да
се опитаме да се обединим и да
имаме генерация, която имахме
през 90-те години. Имаме талан-
ти, но трябва да им се дава по-
вече шанс. За българската дейс-
твителност беше много изненад-
ващо и обединяващо това, което
направихме в САЩ. Има обаче
не една държава като нас, която
е повтаряла това. Без да влиза-
ме в политика, защото от поли-
тика не разбирам, имаме нужда
от обединение. Това е малкият
ни проблем - не можем да се
обединяваме".

Първата българска ракета Вик-
тория Томова прогресира с три
места в световната ранглиста. Тя
достигна до полуфиналите на тур-
нира по тенис на червени корто-
ве в КансюрМер (Франция) и уве-
личи актива си на 543 точки. Така
Томова се изкачи до 133-тото мяс-
то в света.

Завърналата се на корта след
повече от три години отсъствие
Цветана Пиронкова е с 430 точ-
ки. Цвети отстъпи с една позиция
преди старта на "Ролан Гарос" и в
момента е 157-а в ранглистата.

Ашли Барти остава лидер с
8717 точки. Второто място заема
Симона Халеп, а трета е Наоми
Осака.ç

Òîìîâà ïðîãðåñèðà ñ 3 ìåñòà â
ñâåòîâíàòà ðàíãëèñòà, Öâåòè âå÷å å 157-à

Áàëúêîâ: Èìàìå òàëàíòè, íî òðÿáâà äà èì ñå äàâà ïîâå÷å øàíñ

"В Търново всички бяхме обе-
динени. Ако не бяхме, нямаше да
постигнем тези резултати. С Анг-
лия загубихме с 6:0 и сцената с
расизма - като теглиш чертата и
погледнеш назад, това беше ин-
сценировка, което не отговаря на

България. Имаше ги сцените, но
това стана изведнъж. Няма как
да не бъдем зависими от велики-
те сили. България трябва да бъде
гъвкава както в политиката, така
и в спорта, за да вървим нап-
ред".

занимават със спорт. Вече съм
дядо на момче. Казва се Диего.
Синът ми върви по своя път и го
подкрепям. Поддържам връзка с
Португалия и Германия. Където
съм минал, винаги съм имал доб-
ри отношения. Приятелството се
печели трудно, но се губи лес-
но. 30 години съм живял в чуж-
бина и по-малко в България. За
мен светът е отворен. Най-ху-
баво ми е в България. Трябва да
се потрудим малко, за да си оп-
равим някои неща. Бях в Герма-
ния по време на пандемията. Мо-
же би си седях вкъщи около ме-
сец. Тази пандемия ще промени
много неща. Тя вече промени и
в икономиката, и в нагласата за
живота. В Германия изработиха
една концепция, която е уникал-
на. То се вижда, че при тях има
по-малко заразени футболисти.
Вече пускат и публика. В първи-
те мачове, които се изиграха
там, имаше публика".ç

"Аз съм за протестите, но
мирните. Не съм за блокиране-
то на улиците. Не може да не
подкрепим протестите, защото
това е обществено мнение, но
ако няма прикрити задни мис-
ли. Спортът е краткотрайна про-
фесия. Всеки, който се занима-
ва с него, трябва да мисли как-
во ще прави след това. Има при-
мери за хора, които не се зани-
мават с футбола, но са много
успешни. Георги Илиев, който е
един от най-големите бизнесме-
ни у нас, успя да се реализира
след футбола".

"Етър има ново ръководство и
друга политика. Когато някой се
обади, с удоволствие си казвам
мнението. Аз съм щастлив, че връ-
щането ми в Търново ще се за-
помни с минимален успех, а не с
негативизъм. Пожелавам на клу-
ба да бъде упорит. В петък играем
срещу тях - ЦСКА 1948 - Етър".

"И двете ми деца няма да се
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Вестник ЗЕМЯ
е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.

ÇÅÌß07.30 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким (п)
08.00 "Лява политика" с Александър Симов

(п)
09.00 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Безценна перла" - сериен филм
12.05 "Холивудски знаменитости"
12.30 ТВ пазар
12.45 "Лява политика" с Александър Симов

(п)
13.45 ТВ пазар
14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ

Елена Пенчукова
15.30 Новини
16.00 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким
16.30 "Думата е ваша" - открита линия със

Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 Документален филм
18.10 ТВ пазар
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Актуално от деня"
20.00 "За историята свободно"
21.00 Киносалон БСТВ: "Деца на слънцето"

(2014 г.) Македония/Сърбия
22.30 Новини (п)
23.00 "Актуално от деня" (п)
23.40 "За историята свободно" (п)
00.40 "Нашият следобед с БСТВ" (п)
02.00 "Лява политика" с Александър Симов

(п)
03.00 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев

(п)
04.00 "Студио Икономика" с Нора Стоичкова

(п)
05.00 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)
06.00 "Безценна перла" - сериен филм (п)
06.50 Музикален антракт

ÁÍÒ 1

05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва сутрешен блок с Хрис-

тина Христова
09.00 По света и у нас
09.10 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели забавно-познава-

телно семейно куиз шоу/п/
14.00 Търсачи на реликви 3 тв филм /11

епизод/
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Очи в очи с животните Животните,

които ни обличат /2 част/
15.15 Влакът на динозаврите анимационен

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

Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня коментарно предаване
19.00 Последният печели забавно-познава-

телно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 В кадър
22.00 Бригада тв филм /3 епизод/ (14)
23.00 По света и у нас
23.30 Събота вечер с Митко Павлов /п/
00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.40 Култура.БГ /п/
03.55 Вечната музика /п/
04.25 Търсачи на реликви 3 тв филм/11

епизод/п/

bTV

05.30 "Домашен арест" - сериал, с.2 еп.9
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикри-

тие" - анимация, сериал, с.2 еп.13
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с.2

еп.92
15.30 "Търговски център" - сериал, с.15

еп.37 - 39
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с.14 еп.53
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с.3

еп.66
21.00 "Фермата: Пътят на една мечта" -

риалити, с.6
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с.19 еп.10
01.00 "Новите съседи" - сериал, еп.26
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Завинаги" - сериал, с.2 еп.35

bTV Action

05.15 "Луцифер" - сериал, с.3 еп.19
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Рескю Ботс" - сериал, с.4 еп.19 - 22
08.00 "Луцифер" - сериал, с.3 еп.19
09.00 "Готъм" - сериал, с.5 еп.2
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал,

с.4 еп.3
11.00 "Последният кораб" - сериал, с.5

еп.1
12.00 "Стоте" - сериал, с.4 еп.6
13.00 "Конфликт в Малко Токио" - екшън,

криминален, комедия (САЩ, 1991),
режисьор Марк Лестър, в ролите:
Долф Лундгрен, Брандън Лий, Тиа
Карере, Кари-Хироюки Тагава и др.

14.30 "Коли на мечтите" - автомобилна
поредица, еп.13

15.00 "Луцифер" - сериал, с.3 еп.20
16.00 "Готъм" - сериал, с.5 еп.3
17.00 "Стоте" - сериал, с.4 еп.7
18.00 "Последният кораб" - сериал, с.5

еп.2
19.00 Часът на супергероите (премиера):

"Легендите на утрешния ден" - сериал,
с.4 еп.4

20.00 Екшън в 8: "Изчезнали" - сериал, еп.7
21.00 bTV Новините
21.30 Студио "Шампионска лига"
22.00 УЕФА Шампионска лига, пряко:
00.00 Студио "Шампионска лига"
00.30 Шампионска лига, обзор
01.15 УЕФА Шампионска лига /запис/:
02.45 "Изчезнали" - сериал, еп.7
03.45 "Последният кораб" - сериал, с.5

еп.2
04.30 "Готъм" - сериал, с.5 еп.3

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия взрив" /п./ -
сериал

06.00 "Теория за големия взрив" - сериал,
с.7 еп.17, 18

07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ -

сериал
09.00 "Двама мъже и половина" /п./ - сери-

ал
10.00 "Срок за влюбване" - романтичен,

комедия (САЩ, Австралия, 2002), ре-
жисьор Марк Лорънс, в ролите: Сан-
дра Бълок, Хю Грант, Алиша Уит,
Дейна Айви, Робърт Клайн, Хедър
Бърнс и др.

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

ал
14.00 "Супер екипаж" /п./ - сериал
15.00 "Преспав" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу

18.00 "Приятели" - сериал, с.2 еп.5, 6
19.00 Премиера: "Дивата Нина" - сериал,

еп.85
20.00 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп.38
20.30 "Преспав" - сериал, еп.55, 56
22.00 "Супер екипаж" - сериал, с.2 еп.4, 5
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с.3 еп.3, 4
00.00 "Срок за влюбване" /п./ - романти-

чен, комедия (САЩ, Австралия, 2002)
02.00 "Теория за големия взрив" /п./ -

сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Фамилията" /п./ - сериал, с.2 еп.14,
с.3 еп.1

08.00 "Матрицата: Презареждане" - фантас-
тика, екшън, трилър (САЩ, Австралия,
2003), в ролите: Киану Рийвс, Лорънс
Фишбърн, Кари-Ан Мос, Хюго Уивинг,
Моника Белучи, Рей Антъни и др.

11.00 "Фамилията" - сериал, с.3 еп.2
12.15 "Скрити числа" - биографичен, драма,

исторически (САЩ, 2016), в ролите:
Октавия Спенсър, Джанел Моне, Та-
раджи Хенсън, Глен Пауъл, Кевин
Костнър, Кирстен Дънст и др.

14.45 "Невероятна ваканция" - комедия (САЩ,
1988), в ролите: Дан Акройд, Джон
Канди, Анет Бенинг и др.

16.30 "Сватбено проклятие" - трилър (тв
филм, САЩ, 2018), в ролите: Ана
Хъчисън, Одри Ландърс, Лейни Мако-
ли, Мелиса Болона и др.

18.30 "Критична точка" - екшън, кримина-
лен, трилър (САЩ, Германия, Китай,
2015), в ролите: Едгар Рамирес, Люк
Брейси, Тобиас Сантелман и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Фантастичната четворка" - екшън,

фантастика (САЩ, 2015), в ролите:
Майлс Телър, Кейт Мара, Майкъл
Джордан, Тоби Кебъл и др.

23.00 "Матрицата: Революции" - фантасти-
ка, екшън, трилър (Австралия, САЩ,
2003), в ролите: Киану Рийвс, Лорънс
Фишбърн, Кари-Ан Мос, Хюго Уивинг,
Моника Белучи и др.

01.30 "Фамилията" /п./ - сериал, с.3 еп.2
02.30 "Юношество" - биографичен, драма

(САЩ, 2014), в ролите: Итън Хоук,
Елар Колтрейн, Патриша Аркет, Тама-
ра Джолейн и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериен
филм, сезон 7 /п/

06.30 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"

- сериен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериен

филм
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериен

филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) - сериен

филм
18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна еми-

сия
20.00 "Откраднат живот: Антитела" (преми-

ера) - сериен филм, сезон 10
21.00 "Игри на волята: България" (премие-

ра) - риалити, сезон 2
22.30 "Братя" (премиера) - сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериен филм,

сезон 20
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериен

филм, сезон 7
01.30 "Женени с деца" - сериен филм, сезон

7
02.30 "Завинаги свързани" - сериен филм
03.30 "Остани с мен" - сериен филм /п/
04.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"

- сериен филм /п/

Êèíî Íîâà

06.10 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 9 /п/

07.10 "Загадки при разпродажби: Виновен
до доказване на противното" - мисте-
рии с уч. на Лори Лафлин, Сара
Стрейндж, Стив Бачич и др. /п/

09.00 "Загадки при разпродажби: Убийство
по ноти" - мистерии с уч. на Лори
Лафлин, Сара Стрейндж, Стив Бачич и
др.

11.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 9, 2 епизода

12.40 "Безнадежден романтик" - романтич-
на комедия с уч. на Криста Ален, Каси
Томсън, Френч Стюарт, Брандън Джо-
унс и др. /п/

14.30 "Музика в сърцето" - романтична
комедия с уч. на Деби Гибсън, Робърт
Гант, Паскал Хатън, Лейн Едуардс и
др.

16.10 "Младежки дух" (премиера) - музи-
кална драма с уч. на Ел Фанинг, Арчи
Мадекве, Агниешка Гроховска, Златко
Бурич и др.

18.00 "Господарка на злото" - приключенс-
ки филм с уч. на Анджелина Джоли, Ел
Фанинг, Шарлто Копли, Имелда Ста-
унтън, Лесли Манвил и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 14

21.00 "Карибски пирати: Сандъкът на мърт-
веца" - приключенски екшън с уч. на
Джони Деп, Орландо Блум, Кийра
Найтли, Джак Дейвънпорт и др.

00.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 14 /п/

00.40 "Максимален риск" - екшън с уч. на
Жан-Клод Ван Дам, Наташа Хенст-
ридж, Пол Бен - Виктор и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - сряда, 23 септември 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.

ГГГГГорещо
Минималните температури ще са от 9 до 13 градуса в

повечето места.
Днес минималните температури ще са от 9 до 13 градуса.

Повече облаци ще има над Западна България, но тя ще бъде
предимно средна  и висока. След обяд  в западните райони ще
превали дъжд, на места придружен от гръмотевици..

Вероятност за валеж, придружен от гръмотевици, ще  има и в
София, където максималната температура ще достигне 25 градуса..

Ще бъде топло, с максимални температури от 25 до 30 градуса.
По морето ще духа слаб бриз и ще бъде слънчево.
В четвъртък и петък температурите ще се повишават. Минимал-

ните ще са от 11 до 16, а дневните през първия ден от 26 до 31, а
в петък от 28 до 33 градуса. Ще се появи отначало слаб вятър от
югозапад, който впоследствие ще се усилва.

В събота в източните райони и северно от планините ще духа
силен южен вятър. Температурите там ще бъдат високи, до 33
градуса, на места до 35.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Фантастичната четворка" -
екшън, фантастика (САЩ, 2015), в ролите:

Майлс Телър, Кейт Мара, Майкъл Джордан и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 179

ВОДОРАВНО: Дебитори. АМАТИ. "Ти не си сам".
ТАП. "Зелените барети". Лир ("Крал Лир"). "Тараре".
АК. Мир. Тел. Нисим. НУТЕЛА. ОН ("Общество на
народите"). Вир. Рибар. Асана. Ибанес (Висенте).
Ганик. Тенакел. Барак. Коридор. Сок. Дакота. Ора
(Антонио). Ени. Нива. Ара. Анон. Бона. Емитер. Ма.
Ло. Ерат (Кристине). Лори. Баритон. Танака (Хии-
ти). МОКА. Ивац. Дан. Тимол. "Тоника". НАНО. Или-
терат. Линин. Нене (Баптиста). "Или".
ОТВЕСНО: Детелини. Етаноламини. Билирубин. Ки-
нороман. Винер (Юлия). Табакова (Цветана). Ико-
ни. Тен. Теракота. Еталон. Носител. Нера. Еро ("Еро
от оня свят"). Ритала. Ели. Аманитин. Бисер. Ас.
Дорит ("Малката Дорит"). Воле. Абанос. Борат. Та-
нин. "Тамарина гара". "Елаците". Рес. Нар. Арон. Ке
(Шарл). Мате. Иван Асен. Радари. Татами. Иконо-
мика. Ал (Данил). Типик. Рик. Кина. Анати.
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В Ню Йорк бяха разда-
дени престижните телеви-
зионни награди "Еми".
Комедийният сериал "Шитс
Крийк" и драматичният
"Наследници" са големите
победители. Те взеха
съответните отличия за
най-добра поредица. Най-
награждаваният сериал
стана друга поредица -
"Пазителите".

Изпълнителите на
главните роли в "Шитс
Крийк" Юджийн Леви,
Катрин О'Хара, Даниел
Леви и Ани Мърфи събраха
всички актьорски отличия
за комедия.

Джереми Стронг, изпъл-
няващ главната роля в

Три стъклописа в манастир на Герхард Рихтер
Църква в бенедиктински манастир в Толей в западната част на
Германия отново отвори врати след 2-годишна реконструкция.
Бяха представени три витража, изрисувани от именития немски
художник Герхард Рихтер. Само 70 души са поканени на
церемонията заради пандемията и влезлите в сила мерки.

170 години от създаването на първия български оркестър
"Симфониета" - Шумен ще участва на международния фестивал
"Софийски музикални седмици". Поканата е във връзка със 170
години от създаването в Шумен на първия български оркестър.
Концертът бе в зала "България". Солист бе пианистът Веско
Стамболов. Прозвучаха творби на Владигеров, Големинов,
Гурецки и Чайковски.

�

Íàêðàòêî

Ñåðèàëúò "Ïàçèòåëèòå"
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главна роля. Зендая
Коулман взе съответното
отличие при дамите за

На 27 септември от 11.00 ч.
в Камерна зала "България"в рам-
ките на 51. международен фес-
тивал "Софийски музикални сед-
мици" ще изнесе концерт пиа-
нистката Мария Бобрина. В прог-
рамата: Лудвиг  ван Бетовен.

Мария Бобрина е родена в
Москва на 20 януари 1994 г. За-
почва да учи пиано още на 4-
годишна възраст в Музикалното
училище "Глинка".

От 2005 г. продължава об-
разованието си в Централното
музикално училище към Мос-

"Посланието във всяка творба
трябва да бъде много просто -
като почукване по вратата. Да не
бъде обременено с много техни-
ка, със сложна композиция, с мно-
го словоизлияния и претрупвания,
а просто трябва да докосва този,
който гледа моята творба". Това
казва ямболският художник Цве-
тан Казанджиев в навечерието на
своята 60-годишнина.

В галерия "Средец" на Минис-
терството на културата е предс-
тавена юбилейната изложба на
твореца. Той е подготвил 32 про-
изведения в голям формат - жи-
вопис, графика, рисунка и аква-
рел - жанрове, в които художни-
кът работи вече 40 години.

"Голяма част от нещата, които
излагам, са правени специално за

Ìàðèÿ Áîáðèíà ñâèðè
â çàëà "Áúëãàðèÿ"

Þáèëåéíà èçëîæáà íà
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Това са трети издания на интересните четива. В
"Шести отдел" се разказва за дейността на уникал-
ната структура на Държавна сигурност, получила
известност едва след 1989 г. Авторът е дългогоди-
шен служител и последен началник на отдела и от
позицията на своя опит "от първо лице" разказва
увлекателно и компетентно за пресичането на прес-
тъпната дейност и предотвратяването на вредни за
държавата последици в няколко направления: по-
литическо, икономическо и опазване на културно-
то наследство. Особено интересен е разказът за
оперативното наблюдение с превантивна цел вър-
ху членовете на семейството на Тодор Живков.
Както и разработката и разследването на Живков
след Ноемврийския пленум на ЦК на БКП 1989 г.

В сборника с портрети и есета "Български об-
рази" проф. Димитър Иванов разгръща широка

ÊÍÈÃÈ

Издателство "Земя"

пусна на пазара

две нови заглавия

с автор

проф. Димитър

Иванов:

"ШЕСТИ ОТДЕЛ" и

"БЪЛГАРСКИ

ОБРАЗИ"

панорама на лица и характери във вековната ни
история: от тракийските богове, през среднове-
ковните светци войни и владетели до политици и
държавници на XX и XXI век. Представени са "в
обем и в цвят" българи, които вече са се записа-
ли в историята или в момента я пишат. Сред тях
са държавни глави и министър-председатели от
Царство България, от Народната република и от
днешния ден. Наред с тях са представени писате-
ли, дипломати, генерали, спортисти. Присъстват
и образи "в негатив" - политически ренегати и
лицемери, олигарси и силови босове - всеки от
тях със следа в обществената памет.

Заявки за книгите може да направите в ре-
дакцията на в. "Земя" - София 1000, ул. "Пози-
тано" 20а, тел: 02/ 944 10 26, или на e-mail:
zemia_core@abv.bg. Цена по 10 лв. за книга.

"Наследници", грабна
наградата за най-добър
драматичен актьор в

"Èñòîðèè
ñ Ëàìáî"
çàêðèâà "Ñöåíà
íà êðúñòîïúò"

В Пловдив  със спектакъла
"Истории с Ламбо" ще бъде
закрит театралният фестивал
"Сцена на кръстопът". Това е
24-тото издание на форума,
чийто създател е Стефан Да-
наилов. В представлението
участват ученици на професо-
ра, които разказват за него.

Сред тях са Ваня Щерева,
Радина Боршош, Владислав Ка-
рамфилов-Въргала, Валери
Йорданов, Башар Рахал, Дарин
и Деян Ангелови.

Данаилов е емблематичен
актьор с над 150 роли в кино-
то, театъра и телевизията, дъл-
гогодишен преподавател по ак-
тьорско майсторство в НАТ-
ФИЗ.ç

ковската държавна консервато-
рия "П. И. Чайковски" (в класа
на М. А. Марченко, а през 2007
г. - в класа на народния артист
на Армения проф. Юрий С. Айра-
петян), което завършва с отли-
чие.

През 2017 г. пианистката за-
вършва с отличие и Московска-
та държавна консерватория (в
класа на проф. Айрапетян). Те-
мата на заключителната и дисер-
тационна работа е "Васил Казан-
джиев и неговото пианистично
творчество".тази изложба. Предполагам, че

хората, които знаят за начина,
по който аз рисувам, ще бъдат
приятно изненадани от послед-
ните ми неща. И самото аранжи-
ране на изложбата допринася за
тези послания, които поднасям

ролята си в "Еуфория",
като 24-годишната актриса
е и най-младата победи-
телка в тази категория.
Наградените "поддържа-
щи" артисти в драматични
поредици са Били Кръдъп
и Джулия Гарнър.

Най-много отличия (11)
получи друг сериал -
"Пазителите". Той бе
отличен в категорията
"най-добра ограничена
поредица". 7 награди "Еми"
обра "Мандалорианецът" -
новият сериал във вселе-
ната на "Междузвездни
войни". Церемонията бе
водена от комика Джими
Кимъл в почти празната
зала "Стейпълс център"=ç

тайно към зрителя, да бъдат по-
добре възприети. Има и две жи-
вописни неща с формат 1м/40
см по стихове на Омар Хаям", спо-
дели Казанджиев. Експозицията
ще остане в галерия "Средец" до
8 октомври.ç

"Óâè, íå å áåçêðàéíî
äúëãî íà äíèòå áÿëîòî
ïëàòíî" - Îìàð Õàÿì


