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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Êîé ïîäêðåïÿ(øå) Áîéêî
Áîðèñîâ òîëêîâà äúëãî?
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Европейската комисия съобщи, че
започва наказателни процедури срещу
Република Кипър и Малта заради
схеми за предоставяне на гражданст-
во срещу инвестиции (т. нар. златни
паспорти). Според ЕК предоставянето
на гражданство на тези държави и на
ЕС в замяна на предварително
определено плащане или инвестиция и
без действителна връзка със съответ-
ните страни не е съвместимо
с договора за ЕС. ç

продължила близо 2 часа видеокон-
ферентна среща експертните съвети
по епидемиология и инфекциозни бо-
лести, здравният министър и предс-
тавители на Националния операти-
вен щаб (НОЩ) обсъдиха предло-
жението за носенето на маска на от-
крито. Всички участници са подкре-
пили мярката, но не се съобщава
кога точно ще бъде въведена тя. В
доклад на главния държавен здра-

Шефовете в Левски са принудени да
търсят специалист, който да бъде на-
значен за постоянно на треньорския
пост, съобщава Гонг.бг. След загубата
от Славия с 0:1 наставникът Георги
Тодоров намекна, че може да си
тръгне. Обсъждат се варианти с Жив-
ко Миланов, Димитър Телкийски или
Тодор Симов, но с оглед голямата
вероятност Левски тепърва да слиза
още в класирането е по-възможно
да се заложи на доказано име.

на открито
Òîâà å íàé-ëåêàòà ìÿðêà, çàÿâè çäðàâíèÿò ìèíèñòúð

вен инспектор доц.Ангел Кунчев съ-
що се отправи предложение за въ-
веждане на маски или друго средст-
во, покриващо носа и устата, на от-
крито. Според министър Ангелов е
наложително въвеждането на тази
мярка, защото това е най-леката въз-
можна мярка и с оглед експертизата
на заставащите зад нея той смята,
че трябва да бъде въведена. Щом ек-
спертите категорично подкрепят та-
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Âñè÷êè
ñðåùó ÃÅÐÁ,
àìà íàèñòèíà
âñè÷êè!

нар. Отровно трио,
което се самоназна-
чи да води граждан-
ския протест срещу

управлението на Бойко Бо-
рисов, преди ден роди аб-
сурдния политически нон-
сенс: "Всички срещу ГЕРБ,
но без БСП и ДПС", защо-
то те били... съучастници
на властта!?

Протестът в началото
обедини енергията на хора
от различни социални гру-
пи, като водещи бяха мла-
дите и образовани бълга-
ри, които ярко изразяваха
желанието да си върнат
превзетата от мафията и
мутрите държава. Те иска-
ха едно - нормалност - да
работят и да отглеждат де-
цата си в Родината! От са-
мото начало към протеста
се включи Корнелия Нино-
ва и хиляди социалисти, ко-
ито не пожелаха да го пар-
тизират - за да остане той
граждански и всенароден.
Та този справедлив протест,
който повече от три месе-
ца изпълваше площадите на
България и големите евро-
пейските градове, в пос-
ледно време започна леко
да заглъхва.

Ето защо "опорната точ-
ка" на Триото (без БСП и
ДПС) не само че допълни-
телно го обезсилва, но тя
е против елементарната по-
литическа логика и проце-
си. Защото БСП и ДПС са
втората и трета политичес-
ка сила както в настоя-
щия парламент, така в со-
циологическите прогнози,
дори и на проправителст-
вените агенции. Левицата
от месеци е почти израв-
нена с ГЕРБ, а ДПС въпре-
ки сатанизирането на по-
четния председател д-р Ах-
мед Доган запазва тради-
ционното си влияние. И в
този момент, когато власт-
та е морално и политичес-
ки делегитимирана, изключ-
ването на тези системни и
с европейско присъствие
партии е нелогично и фак-
тически обслужва ГЕРБ и
порочния модел на управ-
ление! Триото се "ослуш-
ва" по отношение на исти-
ната! А тя е една - БСП
беше първата партия, коя-
то обяви битка със Задку-
лисието и систематично
формулираше алтернативи
на управлението на Бори-
сов. Изработи "Визия за
България", която обедини
леви идеи с тези на цент-
ристки, патриотични и еко-
логични партии и органи-
зации.  2
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Социалистите срещу промяната
в наименованието на празника,
предложено от мнозинството

ÂÂ къв тип противоепидемична мярка
и тя по никакъв начин не е ограни-
чаваща за гражданите, а очаквани-
ята са вследствие на засиления кон-
трол и при условие че всички ние
спазваме мерките, заболяемостта от
COVID да намалее с до 30%, ще го
направим, допълни здравният ми-
нистър.  2

Русе. Вицепрезидентът Илияна Йотова посети основно училище "Никола Обретенов" във връзка с честванията
на 90-годишния юбилей на акад. Антон Дончев.

ÁÑÏ çàùèòè
24 ìàé

Снимка Пресфото БТА

Изпълнителното бюро на БСП се
противопоставя на опитите за про-
мяна на наименованието на празни-
ка 24 май и призовава законопроек-
тът, предложен от ПГ на "Обединени
патриоти" и ГЕРБ, да бъде отменен.
Наименованието на националния
празник 24 май от "Ден на българс-
ката просвета и култура и на славян-
ската писменост" да се промени в "Ден
на българската писменост, просвета
и култура". "Подобни промени имат
важен национален характер и широк
международен отзвук, затова трябва
да бъдат предмет на обществено об-
съждане, в което да вземат участие
водещи учени от областта на медие-
вистиката и българистиката. Към
Българската академия на науките съ-
ществуват сериозни звена, специали-
зирани в разработването на тази ши-
рокообхватна и специфична научна
проблематика", заявяват от ръковод-
ството на БСП. ç

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА
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БСП продължава курса
на организационно укреп-
ване и повече функционал-
ност в работата на своите
органи. В тази връзка се
проведе и първото съвмес-
тно заседание на новоизб-
раното Изпълнително бюро
и новите председатели на
съвети. Взе се решение
всеки съвет да направи
детайлен анализ на рабо-
тата на съответното минис-
терство в кабинета "Бори-
сов", в какво състояние е
институцията по отношение
изпълнение на политиките
и от финансова гледна
точка. Съветите трябва не
само да идентифицират
проблемите и откритите
въпроси, но и да предло-
жат начини за тяхното
решаване. Те ще трябва да
изготвят теми за питания,
които депутатите от ПГ на
"БСП за България" да
внесат като въпроси към
съответните министри.

Друга задачи, които
трябва да бъдат изпълне-
ни, е организиране на
срещи с браншови органи-
зации, привличане на
експерти по управленски

теми, изготвяне на предиз-
борна платформа, чиято
база да е програмата за
управление на БСП -
"Визия за България".
Платформата трябва да се
подложи на максимално
широко обсъждане с
хората и социалните групи,
които засяга.

"Нека чуем мнението на
хората. Моля ви, без
популизъм. Ще се ангажи-
раме само с политики,
които са изпълними. Всяко
управление след Борисов
ще е много трудно.

Цели системи и сектори
ще изискват възстановява-
не. Тоест всяко обещание
сега, трябва да е изпълни-
мо при едно евентуално
управление. Приоритетни
за левицата теми трябва
да са: здравеопазването,
икономиката, доходите и
образованието", очерта
посоката на действия
лидерът на БСП Корнелия
Нинова по време на засе-
данието.

"Визия за България" се
актуализира и надгражда
непрекъснато.  Тя е отво-
рен документ, който посто-

Íèíîâà êúì ïàðòèéíîòî ðúêîâîäñòâî:
Ìîëÿ âè, áåç ïîïóëèçúì. Êàêâîòî
îáåùàåì ñåãà, òðÿáâà äà èçïúëíèì

янно се подобрява. На
базата на "Визия за Бълга-
рия" ще бъде изготвена
предизборната програма
на БСП.

Ако спечелим изборите,
тя ще бъде и управленска-
та ни програма. Хората не
искат корупция, не искат
мафия в управлението, не
искат нагласени обществе-
ни поръчки". Това заяви
пред БНТ заместник-
председателят на ПГ на
"БСП за България" и пред-
седател на Националния
предизборен щаб на
левицата Георги Свиленски.
Той допълни, че БСП е
променена и няма да
повтори порочния модел на

ÁÑÏ å ïðîìåíåíà, òÿ å
åäèíñòâåíàòà àëòåðíàòèâà
íà ïîðî÷íèÿ ìàôèîòñêî-
ìóòðåíñêè ìîäåë íà ÃÅÐÁ

управление на Борисов.
"Страстите в БСП се

успокоиха след 12 септем-
ври, когато всички видяха
масовата подкрепа, която
партията дава на полити-
ката, водена от Корнелия
Нинова, както и на самата
нея. През март тази
година БСП бе с рейтинг
от 8%, сега спрямо същи-
те агенции е с 3 пъти по-
високо доверие", посочи
Георги Свиленски. Той
обясни, че това показва
красноречиво, че пътят,
поет от това ръководство
на левицата, е правилен
въпреки всички пари,
които управляващите
панически раздават.ççççç

От стр.1
Отказа коалиция и постове,
водеше последователна опо-
зиционна политика, разкри ог-
ромни корупционни скандали,
беше парламентарен защит-
ник на майките и хората с
увреждания, на пенсионери-
те, на дребните производи-
тели и фермери, защити на-
ционалните традиции и пър-
ва се обяви срещу антикон-
ституционната джендърска
Истанбулска конвенция и
Пакта за миграция.

Неслучайно редица  со-
циални политики на БСП бя-
ха заимствани от управлява-
щите по време на COVID кри-
зата, за да се преодолеят ог-
ромните социални и регионал-
ни неравенства! А днес дори
директорът на МВФ Криста-
лина Георгиева призна, че
плоският данък е вреден за
България и икономиката ни.
Това е звучен шамар за Сер-
гей Станишев и политиката
на ПЕС, които въведоха плос-
кия данък през 2008 г., но и
за Борисов и неговите ми-
нистри, които пазят плоския
данък като свещена крава!

БСП е единствената по-
литическа партия в България,
която се стреми да изпълня-
ва волята на своите избира-
тели и да изпълни със съ-
държание идеята за предс-
тавителна демокрация. Това
се случи с прекия лидерски
избор, който е новаторски за
България и модерна европей-
ска практика. На конгреса си
социалистите показаха, че са
единни зад водената от Кор-
нелия Нинова линия - социа-
листическа, патриотична и ут-
върждаваща националните ин-
тереси в многополюсния свят.

БСП е ярка опозиция от 4
години, докато други протес-
търи от т. нар. градска опо-
зиция бяха министри на Бо-
рисов и негови клакьори. От-
ровното трио не може да из-
ключи БСП от процеса на
промяната, колкото и това да
се иска на някои по-стари
или нови политически игра-
чи. Никой няма монопол над
протеста, над желанието за
промяна, над битката за сво-
бода на словото, за върхо-
венство на закона и спра-
ведливост.

Алтернатива има, но тя не
може да е само на думи, чрез
лозунги и пърформанси. Тряб-
ват политическо лидерство и
позиции, действия и програ-
ма (каквато днес има само
БСП). А на изборите българс-
кият народ ще реши кому да
повери управлението на дър-
жавата. Затова, ако искаме
да отстраним корумпираната
мафиотско-мутренска власт,
трябва всички да се обеди-
ним срещу ГЕРБ, ама наисти-
на всички! Иначе Борисов ще
ни управлява безкрай...

Âñè÷êè ñðåùó
ÃÅÐÁ, àìà
íàèñòèíà
âñè÷êè!

Експертните съвети по епи-
демиология и по инфекциозни бо-
лести към МЗ подкрепят носе-
нето на маски на открито, съоб-
щиха от пресслужбата на Минис-
терството на здравеопазването
след проведеното днес онлайн
заседание.

Мярката има две цели: да
спаси колкото се може повече
хора от заболяването и колкото
се може повече здравни кадри -
медици, сестри, санитари, за да
има кой да ни лекува и кой да
стои на първа линия денонощно,
посочи здравният министър, уточ-
ни БНР. По думите на здравния
министър проф. Ангелов предло-
жението за носене на маски на
открито се отправя все повече
през последната седмица:

"Нямаше лечебно заведение,
в което да съм отишъл и лека-
рите и сестрите да не поставят
това условие, за да продължат
да работят", посочи министър Ан-
гелов, цитиран от БТА. Въпросът
се поставя и от родителски ор-
ганизации, допълни той. Обсъде-
ни са били продължителността на

Åêñïåðòíèÿò ñúâåò ïîäêðåïè íîñåíåòî íà ìàñêè è íà îòêðèòî

карантината, въвеждането на до-
пълнителни противоепидемични
мерки, които да нямат рестрик-
тивен характер, засилването на
държавния здравен контрол чрез
учестени проверки, критериите за
дехоспитализация на пациенти с
доказан COVID-19, кадровата
обезпеченост с легла и медицин-
ски специалисти. На онлайн сре-
щата са взели участие чрез ви-

деконферентен разговор минис-
търа на здравеопазването Кос-
тадин Ангелов, заместник-минис-
търа на здравеопазването Бойко
Пенков, експерти от МЗ и чле-
нове на Експертните съвети по
епидемиология и инфекциозни бо-
лести.

За правилата за дехоспита-
лизация експертите са посочи-
ли, че критериите следва да бъ-

дат преосмислени в частта об-
разни данни, за да имат медици-
те по места по-голяма гъвкавост
при оценка на индивидуалното
здравословно състояние на па-
циентите. Експертите са обсъди-
ли и възможността за намалява-
не на карантината на контактни
лица на носителите на корона-
вирус от 14 на 10 дни.

Все още обаче няма катего-
рично решение дали и кога но-
вите мерки ще влязат в сила. В
доклад на главния държавен
здравен инспектор доц. Ангел
Кунчев също се отправя пред-
ложение за въвеждане на мас-
ки или друго средство, покри-
ващо носа и устата, на открито.
Щом експертите категорично под-
крепят такъв тип противоепиде-
мична мярка и тя по никакъв
начин не е ограничаваща за
гражданите, а очакванията са
вследствие на засиления конт-
рол и при условие че всички
ние спазваме мерките, заболе-
ваемостта от COVID-19 да на-
малее с до 30 на сто, ще го
направим, е допълнил той.ççççç
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"Прогнозираме  - на
база на резултатите от
първото и второто триме-
сечие и на база на отчете-
ните вече от статистиката
резултати за юли и август,
както и на база на това,
което виждаме като поръч-
ки в компаниите до края
на годината и техните
бизнес планове - спад
между 3,5 и 5,5% на брут-
ния вътрешен продукт в
зависимост от сценариите
- как ще се разрази
втората вълна." Това заяви
вчера  пред БНР предсе-
дателят на една от най-
големите работодателски
организации в България -
Васил Велев, Асоциация на
индустриалния капитал.
Сметките на бизнеса се
движат в рамките на
повече предположения за
икономическия спад - и на
международните институ-
ции, и на БНБ, и на прави-
телството. Припомняме, че
спадът за второто триме-
сечие достигна до 8,5%, но
надеждите са, че ако няма
второ "затваряне" на
стопанския живот, то може
да спадне до нива под 7%,

Ñïîðåä Âàñèë Âåëåâ,
àäìèíèñòðàòèâíîòî
óâåëè÷åíèå íà ìèíèìàëíàòà
ïåíñèÿ ñ 20% äî 300 ëâ. å
"ãðåøíî è íåàäåêâàòíî"

Áèçíåñúò î÷àêâà ñïàä íà ÁÂÏ äî 5,5%,
êîéòî íÿìà äà ñå êîìïåíñèðà äîãîäèíà

каквито очаквания изрази
преди време и икономи-
ческият министър Лъчезар
Борисов.

Въпреки че сривът в
България не е шокиращ
като в някои европейски
държави, Васил Велев
предупреди, че той все
пак е "много голям", неза-
висимо че прогнозата е
доста по-добра от очаква-
нията през март и април.
"Нашите очаквания са, че
през 2021 година няма да
можем да компенсираме
този спад", поясни той.

Според Велев имаме
две пропуснати години
назад в икономиката и
плановете от 2020-а можем
да ги реализираме през
2022 година. "Бизнесът се
справя с една криза, по-
тежка от тази през 2009 г.,
но българският бизнес е
силен, той оцелява. През
2021-ва трябва да има
мерки за подкрепа на
заетостта и доходите поне
за още няколко месеца, и
не по-малко важно -
подкрепа на инвестициите
в икономиката."

Очаквано - според

Велев административното
увеличение на минимална-
та пенсия с 20% до 300 лв.
е "грешно и неадекватно".
Минимална пенсия въобще
не трябва да има - пенсия-
та е такава, какъвто е
осигурителният принос.
Ако някой е с много малка
пенсия - тогава влиза в
сила социалното подпома-
гане. "Грешна политика е и
увеличаване на минимал-
ната работна заплата при
ръст на безработицата и
спад на БВП", посочи още
Васил Велев. Според него
вариантът да харчим
изтегления държавен дълг
за заплати и пенсии не е
особено разумен. Причи-
ната - така ще вървим към
най-нежелателния "гръцки
сценарий" или дългова
криза.

Общо взето, такова е и
мнението на другата
голяма работодателска
организация - Българската
стопанска камара. Отново
пред БНР Димитър Бран-
ков коментира, че вдигане-
то на минималната запла-
та е нелогично, особено в
година на криза и особено

при положение че няма
регистриран ръст на
производителността на
труда.  БСК обаче подкре-
пя вдигането на тавана на
пенсии и запазването на
равнището на максимал-
ния осигурителен доход.
Проблем с пенсиите обаче
има, казва Бранков, "и той
е по-голям от политически-
те игри": "Нямаме решение
още за фазата на изпла-
щане на втората пенсия от
универсалните пенсионни
фондове. Нямаме решение
по отношение на приход-
ната основа на т.нар.
Сребърен фонд. Пропус-
нахме години наред да
бъдат инвестирани средст-
вата на международните
капиталови пазари и по
най-груби оценки имаме
пропуснати доходи за
Сребърния фонд от поря-
дъка на над 500 милиона
лева още от предишните
години, още преди 2008 г."

И още нещо - според
проекта за бюджет на
държавното обществено
осигуряване разходите за
пенсии в страната ще
нараснат с приблизително
17 на сто спрямо този за
тази година, или цели 10%
от БВП. Равнището от
последните години е 8,5-
9%, отбеляза Бранков и
нарече това "значителни
повишения, които поставят
под риск дългосрочната
фискална стабилност на
страната".ç

Äîìàêèíñòâàòà â Áúëãàðèÿ ñà ñ íàé-ãîëÿì
äÿë îò äîõîäèòå ñè çà òîê â ÅÑ

Цената на електроенергията за
бита в ЕС поскъпва за първи път
от години и е относително по-ви-
сока спрямо повечето държави в
Г-20, показва доклад на Европей-
ския съюз за цената на тока и раз-
ходите за енергия през 2019 го-
дина. Причината за това са висо-
ките допълнителни такси, субси-
дии и регулации, обяснява доку-
ментът. Данните показват, че сред-
но 3,3% от доходите на домакинс-
твата в ЕС отиват за покриване на
сметките за електроенергия. В съ-

щото време домакинствата в Бъл-
гария, Румъния и Португалия пла-
щат над 6% от доходите си за тези
разходи - съответно 6,8%, 6,7% и
6,3%. На този фон по-голямото
енергийно потребление в САЩ не
се отразява толкова сериозно вър-
ху домакинствата, защото и дохо-
дите са по-високи.

Относително по-високи са и
цените на електроенергията за
бизнеса. От 2008 година до 2019
година цената на промишления ток
се е повишила с 5% и вече е съпос-

53% от българите казват, че
пандемията вече е засегнала до-
ходите им; 26% още не са пост-
радали, но очакват това да се слу-
чи в бъдеще. Това показва проуч-
ване на "Кантар", поръчано от Ев-
ропарламента и разпространено
вчера. По-високи са процентите
само в Кипър, Гърция, Испания и
Румъния. Най-слабо засегнати са
гражданите на Дания, Люксембург,
Финландия и Швеция.

Голямо мнозинство от евро-
пейците опасяват от пряко въз-

Проблемът с пренаселване-
то се задълбочава и се нуждае
от решение. Изходът е в осъв-
ременяване на националната жи-
лищна политика. В България вся-
ко второ жилище е пренаселе-
но и в същото време расте бро-
ят на необитаемите имоти. Това
становище обяви неправителст-
вената организация "Хабитат-
България". "В градовете прена-
селените жилища са 48%, а в
селските райони - 34%", уточни
пред Радио София Минчо Бенов,
директор на организацията. -
"Ние сме на второ място по пре-
населеност в ЕС, след Румъния.
Средният показател на Европа
е 18 процента." Според данни-
те, цитирани от Минчо Бенов, в
София необитаемите жилища са
25 на сто, в Пловдив - 26%, във
Варна - 30%. В това число са
включени и вилни имоти, както
и такива, закупени с инвестици-
онна цел. "В страната има око-
ло 3,9 милиона жилища и око-
ло 3 милиона домакинства. Ка-
то извадим около 1,2 милиона
необитаемите имоти, излиза, че
тези домакинства са в 2,7 млн.
жилища", допълни Бенов.

По думите му необходимо е
да се създадат стимули и усло-
вия необитаемите жилища да се
отдават под наем, да са в обо-
рота на имоти. Цените на нед-
вижимата собственост в голе-
мите градове  правят недостъп-
ни жилищата, особено когато
става дума за първи дом. Може
би трябва да се създаде няка-
къв вид медиация, с която да
има сигурност за собственика,
че имотът ще се стопанисва доб-
ре, а за наемателя, че няма да
бъде изгонен или да скочи це-
ната (наема). За разлика от стра-
ните в Западна Европа, у нас
липсва каквато и да е регула-
ция на наемния пазар.ç

3 äîìàêèíñòâà
æèâåÿò â 2,7 äîìîâå
ïðè 1,2 ìëí.
íåîáèòàåìè æèëèùà

Áúëãàðèòå ñà ñðåä íàðîäèòå, ÷èèòî ôèíàíñè ñà óäàðåíè íàé-òåæêî îò ïàíäåìèÿòà
действие от пандемията върху
тяхното лично финансово поло-
жение или вече са пострадали:
39% от анкетираните заявяват,
че кризата от COVID-19 вече е
оказала въздействие върху тех-
ните лични доходи, докато други
27% очакват такова въздействие
в бъдеще.

Само 27% очакват ситуация-
та с COVID-19 да не окаже въз-
действие върху техните лични до-
ходи. В 20 държави повечето
респонденти заявяват, че насто-

ящата криза вече е оказала въз-
действие върху техните лични
доходи.

54% от европейците смятат,
че ЕС следва да разполага с по-
вече финансови средства, за да
може да преодолее последиците
от пандемията от коронавируса.
В 20 държави - членки на ЕС,
мнозинството от респондентите
са съгласни с това твърдение
(51% в България), в 14 държави
- членки на ЕС, абсолютно мно-
зинство от респондентите подк-

репят по-голям бюджет на ЕС.
България е сред 18-те дър-

жави, за които общественото
здраве е първият приоритет. Ес-
тония, Латвия и Чехия поставят
икономическото възстановяване
на челно място, докато гражда-
ните на Австрия, Дания и Герма-
ния слагат на първо място бор-
бата с изменението на климата.
В Хърватия, Словакия и Финлан-
дия интервюираните са опреде-
лили заетостта и социалните
въпроси като свой основен при-

тавима с цената в Китай. Но спря-
мо нивата в САЩ е двойно по-ви-
сока. Като цяло цената на електро-
енергията за бизнеса в ЕС по-висо-
ка спрямо повечето страни от раз-
вития свят (Г-20).

По-високи са цените и на при-
родния газ в ЕС спрямо повечето
държави от развития свят, особено
това важи спрямо САЩ след шис-
товата революция. И причината от-
ново са допълнителните такси, свър-
зани с различни регулации и субси-
дии, признават още от ЕС.ç

оритет по отношение на разхо-
дите.

Проучването е проведено он-
лайн (и по телефона в Малта)
от "Кантар" между 25 септемв-
ри и 7 октомври 2020 г. сред
24 812 респонденти във всички
27 държави - членки на ЕС. Про-
учването беше ограничено до ли-
ца на възраст между 16 и 64
години (16-54 години в Бълга-
рия, Чехия, Хърватия, Гърция, Ун-
гария, Полша, Португалия, Румъ-
ния, Словения и Словакияç
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Днес е модерно да се
протестира срещу Борисов
и ГЕРБ. И което е по-важ-
но, безопасно е да се про-
тестира. Така че е нормал-
но човек  да си зададе въп-
роса: След като толкова
много хора не харесват
Бойко Борисов, как така
той е на власт толкова дъл-
го време?  Отговорът на то-
зи въпрос не е особено тру-
ден. Само че е политичес-
ки некоректен. Особено в
светлината на събитията от
последните месеци. Бойко
Борисов управлява толко-
ва дълго, защото голямата
част от българския народ го
харсева(ше) и си го ис-
ка(ше) за върховен управ-
ник. Става дума за хора,
принадлежащи към най-раз-
лични социални групи. Ка-
то почнем от хамалите, ко-
ито не са изкушени от дъл-
готрайни занимания с умс-
твен труд, и свършим с пре-
финените интелектуалци,
гордеещи се със знаенето
на чужди езици и дипломи-
те от западни университе-
ти. Разбира се, в никакъв
случай не бива да забравя-
ме и чуждестранния фактор.
Чужди премиери и всякак-
ви други отговорни полити-
чески фактори не пропус-
каха случай да засвидетел-
стват уважението и дори
любовта си към лидера на
ГЕРБ. Както и да призоват
българското общество да не
спира да гласува за него.
Но нека караме поред и за-
почнем с дългогодишната
вътрешна подкрепа за Бо-
рисов.
Българите си харесваха

Борисов. Харесваха го и ка-
то главен секретар на МВР,
и като кмет на София, и ка-
то премиер. Не е удобно
точно днес да се припом-
нят тези неща, но такива са
фактите. През последните
близо 20 години и данните
от социологическите проуч-
вания, и резултатите от все-
възможните избори показ-
ваха, че повечето наши съ-

Êîé ïîäêðåïÿ(øå) Áîéêî Áîðèñîâ
òîëêîâà äúëãî?
Õóáàâî å íàøèòå èíòåëåêòóàëöè, êîèòî äíåñ ñ òàêàâà ÿðîñò ãîâîðÿò çà "àâòîêðàòà
Áîðèñîâ" è äîðè çà "ñàòðàïà Áîðèñîâ", äà ñè ïðèïîìíÿò ëþáîâíèÿ ñè ïåðèîä ñ íåãî

Петър ВОЛГИН

народници са запленени от
Борисов. Защо? Ами защо-
то лесно се идентифицира-
ха с него.

А се идентифицираха с
него, защото разбираха
какво им казва.

99% от останалите поли-
тици говорят скучно, досад-
но, дълго. На втората ми-
нута от тирадата им прес-
таваш да ги слушаш. Бойко
е тяхната пълна противопо-
ложност. Казва два лафа,
народът се побърква да се
хили и решава, че това е
човекът. Истински човек от
народа. И сравненията с То-
дор Живков съвсем не са
случайни. Някогашният Пър-
ви печелеше именно със
своята непосредственост.
Нямаше висше образова-
ние, не знаеше чужди ези-
ци, не беше изкушен от
сложните философски въп-
роси. Но с аурата си на "чо-
век от народа" ставаше сим-
патичен. Бойко Борисов
прилагаше точно същия но-
мер. И дълго време той му
носеше успех. Особено
сред по-непретенциозната
част от електората.
По-интересното е друго.

Борисов се харесваше до-
ри и на онези, които дър-
жат да бъдат определяни
като  интелектуалци. Да, съ-
щите тези, които сега бър-
зат да се запишат в под-
писките срещу него, не тол-
кова отдавна го величаеха
като страхотен политик и
държавник. Нещо повече,
именно хора, които мина-
ват за ядрото на най-нап-
редничавата част на българ-
ското общество, положиха
огромни усилия, за да ста-
не Бойко симпатичен не са-
мо у нас, но и в чужбина.

Фондации като "Гло-
бална България" и
"Типинг пойнт", лич-
ности като Иван Кръс-
тев и Иво Прокопиев
обърнаха света, за да ни
убедят, че спасението на
България може да се случи
само ако властта бъде пое-
та от ГЕРБ и нейния създа-
тел. За да пропагандират
колкото се може по-успеш-
но тази си идея, дори съз-
дадоха цяла телевизия,
Re:TV се казваше. Тя тряб-
ваше да се бори за върхо-
венство на закона, да за-
щитава либералните цен-
ности и свободата на сло-
вото. Значи беше логично
да се предположи, че й
предстои дълъг живот, тъй

като тези неща не се пос-
тигат бързо. Обаче стана та-
ка, че въпросната телеви-
зия скоропостижно хлопна
кепенците. Да не би защо-
то официално прокламира-
ните цели да бяха постиг-
нати веднъж и завинаги?
Не, разбира се. Финанси-
раната от българските "ли-
берални богаташи" телеви-
зия спря, защото беше пос-
тигната скритата цел за съз-
даването й - Бойко Бори-
сов да спечели цялата
власт. Оттук обаче започна

голямата драма на
подкрепящите Борисов
интелектуалци. Те си
мислеха, че лесно ще
го употребят за собст-
вените си цели.
Че понеже са много ум-

ни, а той не е, ще прави

всичко, което му кажат.
Обаче Борисов се оказа
по-умен от тях. Нищо, че
не е чел Кант и Хегел. Из-
ползва ги, за да го легити-
мират в началото на сери-
озната му политическа ка-
риера, след което ги изри-
та като мръсни котета. Ху-
баво е нашите интелекту-
алци, които днес с такава
ярост говорят за "автокра-
та Борисов" и дори за "сат-
рапа Борисов", да си при-
помнят любовния си пери-
од с него. Да не забравят
колко дълго повечето от тях
бяха буквално зачислени
на хранилка при ГЕРБ.
Имаха достъп до всевъз-
можни европрограми, фи-
нансираха си безброй фес-
тивали и фестивалчета

именно заради близостта
си до управляващата пар-
тия и нейния шеф. И в та-
зи сфера приликата с вре-
мената на Живков е уди-
вителна. Дългогодишният
шеф на БКП и на цялата
държава обичаше интелек-
туалците. Обичаше да си
общува с писатели, артис-
ти, певци, художници, уче-
ни. Строеше им чудни по-
чивни станции и ги обсип-
ваше с какви ли не благи-
ни. За благодарност те не
спираха да го славословят,
а веднага след 10 ноември
1989 г. го заклеймиха като
"автократ" и "сатрап".  Бук-
вално по същата схема се
развиват и отношенията на
Борисов с днешните инте-
лектуалци. Той си ги купу-
ваше, те се продаваха с
удоволствие, а когато кра-
ката му се разклатиха, по-
бързаха да го наругаят.

Точно същото ще се слу-
чи и с подкрепата от чуж-
бина. Дълго време евро-
пейските десни обсипва-
ха Борисов с какви ли не
похвали. Да не би искре-
но да го харесваха? Да не
би наистина да смятаха,
че той е далновиден по-
литик, способен да изве-
де страната си към прос-
перитет? Да не би да вяр-
ваха, че ще помогне и за
възраждането на европей-
ската десница? Разбира
се, че не! Радваха се пуб-
лично на Борисов, защо-
то виждаха в него единст-
вено машина за печелене
на избори. Когато те се
проваляха с гръм и тря-
сък в държавите си, ГЕРБ
не спираше да побежда-

ва и така да дава само-
чувствие на европейските
десни. И все още си го
подкрепят, защото не са
загубили надеждата, че
Борисов може да спече-
ли насрочените за март
догодина парламентарни
избори. Лидерът на Евро-
пейската народна партия
в Европарламента Манф-
ред Вебер директно си ка-
за, че хората могат да си
протестират колкото си
искат, ама не протестите
решават кой да е на власт,
а резултатите от избори-
те. Председателят на ЕНП
пък, Доналд Туск, е доста
по-витиеват. Говори по та-
къв начин, че всички да
останат доволни от думи-
те му. Класически висш
евробюрократ. Както и да
го усуква Туск обаче, неп-
редубедените наблюдате-
ли разбират, че и той под-
крепя Борисов. Разбира
се,

тази подкрепа ще спре
в момента, в който
ГЕРБ загуби парламен-
тарните избори.
И тогава ще почнат кри-

тиките - за неспазване
върховенството на закона,
за задушаване на медии-
те, за потискане на сво-
бодата.
А всъщност кой е казал,

че управляващите задължи-
телно ще загубят изборите
догодина? Изобщо не бих
се учудил, ако за пореден
път ги спечелят. Така, както
спечелиха евроизборите и
местните избори миналата
година. И тогава, както и
сега, всички говореха, че
ГЕРБ се срива, че безвъзв-
ратно се свлича в пропаст-
та. Пък накрая стана нещо
съвсем различно. И това е
така, защото ГЕРБ и Бори-
сов не са просто партия и
партиен лидер. Това е оли-
цетворение на българския
народ, на преобладаващия
начин на мислене в Бълга-
рия. ГЕРБ не са злонаме-
рени марсианци, подобно
на онези във "Война на све-
товете" на Хърбърт Уелс.
Бойко Борисов не е някак-
во апокалиптично чудови-
ще, изпратено неясно от-
къде, за да унищожи прек-
расната България. Плът от
плътта българска е и едно-
то, и другото. Вероятно та-
зи констатация не звучи
особено ласкаво за нашия
народ, когото винаги сме
свикнали да определяме
като "мъдър", но това е по-
ложението.

Бойко Борисов с Иво Прокопиев
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На пътя от
София за Самоков
има гранитен памет-
ник на мъж с
широки гърди и яки
мускули, а до кра-
ката му - кирка.
Въздигнат е през
60-те години на
миналия век като
знак, че трудоваци
са построили пътя
София - Самоков.
През 1960 г. се
организира първото
голямо честване на
40-годишния юбилей
на Строителните
войски. По този
повод генерал-
лейтенант Иван
Винаров, тогава
шеф на Главно
управление на пъти-
щата, казва, че
ведомството е ре-
шило да увековечи
съзидателното им
дело. Генералът
направил този жест,
защото преди това
е командвал Трудо-
вите войски. От
тогава и до днес,
а и за в бъдеще
паметникът на
трудовака, както го
знае българският
народ, си остава
най-големият символ
на институцията,
създадена от Алек-
сандър Стамболийс-
ки преди век. На
този паметник има
поставена плоча с
надпис: "Народът с
обич го дарява и
казва топло от
сърце: за мъжест-
вото - чест и
слава на трудоваш-
ките ръце". Думите
са не на кой да е,
а на патриарха на
българската литера-
тура Иван Вазов.

Откъси от
книгата на
Петър Хаджиев
"За мъжеството
- чест и слава
на трудовашки-
те ръце",
посветена на
100-годишнината
от основаването
на уникалната
за България и
света военно-
строителна ор-
ганизация, чете-
те на стр. 6-12

Âå÷íèÿò
çíàê
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През лятото на 1915 г.
правителството на Васил Ра-
дославов вече е направило
своя избор България да влезе
в Първата световна война
на страната на Централни-
те сили. На 2 септември съ-
щата година Александър
Стамболийски заявява пред
монарха Фердинанд, че бъл-
гарският народ ще му потър-
си отговорност за поредна-
та национална катастрофа,
в която въвлича държавата
ни. За тази своя дързост,
"каквато царят не бил виж-
дал в живота си", както пи-
ше в дневника си тогаваш-
ният министър П. Пешев,
земеделският водач е осъден
от военнополеви съд на до-
животен тъмничен затвор.
Тъжното пророчество на
Стамболийски обаче се сбъд-
ва. Четири години по-къс-
но, вече като министър-
председател на победената
във войната България, той
слага подписа си под уни-
зителния Ньойски договор.

В Парижката мирна кон-
ференция участие вземат де-
легати от 27 държави. Но
най-важните и съдбовни ре-
шения са дело само на чети-
рима - френския премиер
Жорж Клемансо, британския
Лойд Джордж, италианския
Виторио Орландо и прези-
дента на САЩ Удро Уилсън.
България се надява най-ве-
че на американската подкре-
па, защото страната ни не е
воювала по фронтовете с ар-
мията на Вашингтон. Но ко-
гато започва да се разглежда
как да бъда наказана Бълга-
рия, Уилсън не е в Париж. А
другите победители от Съг-
лашението са твърде злопа-
метни - те не могат да прос-
тят на българите военния съ-
юз с Германия. "Присъдата
над България ще бъде една
от най-тежките. Не бива да
забравяме, че срещу нас са
се изправили алчни и само-
забравили се хора. Ако се
върнем със старите си гра-
ници отпреди войната, би
трябвало да се смята, че сме
спечелили...", пише в един
момент с оптимистичен тон
Александър Стамболийски.
Но място за оптимизъм ня-
ма, защото присъдата на по-
бедителите за страната ни е
повече от жестока, защото тя
откъсва живи части от Май-
ка България.

България подписва мир-
ния договор в кметството на
парижкото предградие Ньой
сюр Сен. Тягостната церемо-
ния продължава 25 минути.
Вече век битува приказката
как, след като слага подписа
си, Александър Стамболий-
ски счупва демонстративно
писалката или перодръжка-
та в знак на протест срещу
диктата. Муравиев обаче
свидетелства за друго: "На
27 ноември 1919 г., четвър-
тък, в 10,30 преди обед пред-
седателят на делегацията
Стамболийски, придружен от
малка група и от френските
офицери за свръзка, се отп-
рави за кметството на
Ньой... Бе въведен в голе-
мия салон на кметството,
гдето бяха събрани пълно-

мощните делегати на съюз-
ните държави... Клемансо
каза няколко думи и покани
Стамболийски да подпише
договора за мир. Стамболий-
ски се приближи с твърди
стъпки, подписа и веднага
се оттегли назад. Направи
впечатление, че след подпис-
ването той захвърли доста
демонстративно перодръжка-
та настрана... Накрая един
от секретарите на конферен-
цията предложи на Стамбо-
лийски, ако желае, да вземе
перодръжката за спомен. "Не
ми трябва - отговорил той,
- хубав спомен!"

Американският журна-
лист Джеймс Баучер също от-
белязва за в. "Таймс" под-
писването на договора:
"Българският министър-
председател е голям и едър
човек, с решителен вид. Той
веднага отиде до масата и
съвсем делово подписа до-
говора." Така че митът за
счупената писалка от Алек-
сандър Стамболийски по вся-
ка вероятност е роден от на-
рода, който не иска да прие-
ме унижението, на което
страната ни бе подложена
като победена във войната.
А в онези времена в лицето
на земеделския водач вижда
единствения човек, който все
пак е намерил сили по ня-
какъв начин да покаже не-
съгласието си от неправди-
те на договора. А той за
страната ни е повече от
убийствен.

Ньойският диктат налага
на България в срок от 37 го-
дини да изплати репарации
в размер на над 2,25 милио-
на златни френски франка.
Според разчети от последна-
та предвоенна година това са
22% от цялото национално
богатство, а вноските по го-
дишните плащания състав-
ляват 55% от целия държа-

вен бюджет. Съседите ни -
Сръбско-хърватско-словенс-
кото кралство, Румъния и
Гърция, като съюзници на
съглашенските сили и побе-
дителки получават според до-
говора 125 бика, 13 500 млеч-
ни крави, 12 500 коне, 2500
мулета, 9200 вола и 33 000
овце, както и 250 000 тона
каменни въглища.

Териториалните загуби са
още по-големи. България се

1920 г. тя обаче преминава
в границите на Гърция. Из-
конната българска земя Юж-
на Добруджа е включена в
територията на Румъния. По
силата на договора сме при-
нудени да отстъпим Стру-
мишка околия и Западните
покрайнини - Царибродска
и Босилеградска околия, на
Сърбо-хърватско-словенско-
то кралство. Така в първите
три години след Ньой Бъл-
гария се превръща в огро-
мен бежански лагер, като
убежище в родината търсят
над 100 000 българи от от-
нетите ни земи.

Според четвърта част от
договора на страната ни се
забранява да има военни ко-
раби и подводници, военна
авиация, укрепления и т. н.
Чл. 66 е категоричен: "Об-
щото число на военнослуже-
щите в българската армия не
трябва да надминава 20 000
души, включително офицери-
те и чиновниците от допъл-
ващите части". Победители-
те великодушно ни позволя-
ват да имаме и 10 000 души
жандармерия и 3000 души
погранична стража. Премах-
ва се и наборната система
за попълване на армията и
се установява доброволческа,
което още повече утежнява
държавните разходи.

Няколко месеца по-късно
след сполетялата ни трагедия
от Ньой, като премиер на зе-
меделското правителство
Александър Стамболийски
внася в Народното събрание
законопроект за създаване на
Трудова повинност, която да
противодейства на убийстве-
ните клаузи, забраняващи да
имаме собствена армия. "По-
мирявайки се със съдбата си,

включва в Първата светов-
на война с надежда да си
възвърне отнетите й изкон-
ни и населени с българи те-
ритории през Междусъюзни-
ческата война, но губи но-
ви земи - общо 11 000 квад-
ратни километра. При това
е най-жестоко наказана от
всички победени, отбелязват
хронистите: "Германия и Ав-
стрия изгубиха само тери-
тории, които бяха завладе-
ли, а България изгуби те-
ритории, които от векове
принадлежат на народа й".
България остава без Запад-
на Тракия, която първона-
чално се предоставя под уп-
равлението на самите запад-
ни съглашенски сили. През

ние трябва бързо да се прис-
пособим към новите условия
- пише Александър Стамбо-
лийски през февруари 1920
г. в мотивите към Закона за
трудовата повинност. - Ре-
шени да скъсаме един път
завинаги с миналото, реше-
ни да напуснем пътя на бе-
зумните и катастрофални во-
енни лудории, ний трябва
бързо и без колебание да
тръгнем в противоположна
посока по пътя на мирното
и културно стопанско разви-
тие..."

След продължителни де-
бати Законът за трудовата
повинност е приет от На-
родното събрание на 28 май
1920 г., а в сила влиза на

14 юни същата година. На
27 май 1920 г. в заключи-
телното си слово при гла-
суването на проектозакона
за трудовата повинност
Александър Стамболийски
заявява: "Запомнете го то-
ва - трудова повинност ще
бъде една необходимост за
бъдещото общество , за
проправяне на забатачени-
те финанси, за подготовля-
ване на младежите към труд.
Защото казах ви: днешното
общество страда от парази-
тизъм. Ако всички могат да
изкарват прехраната си,
скъпотията лесно може да
се премахне. Пътят за това
е само Трудовата повинност.
Този закон ще бъде спаси-
телен за България, той е ос-
новата на нашата обнови-
телна политика".

Животът на Александър
Стамболийски, роден на
1 март 1879 г., е непрекъс-
нат низ от борба. Безспо-
рен лидер на БЗНС. Осъж-
дан е на доживотен затвор
за дръзката постъпка да
изобличи цар Фердинанд на
4 септември 1915 г. за на-
меренията му да вкара Бъл-
гария в Първата световна
война. По време на Вой-
нишкото въстание от 1918 г.
е председател на Радомирс-
ката република.

През 1920 г., след спече-
лени парламентарни избори
от БЗНС, Стамболийски със-
тавя самостоятелно земедел-
ско правителство. Негово де-
ло са аграрната реформа, За-
конът за трудовата повин-
ност, просветната реформа,
законът за консорциума, за
водните синдикати и др.
Стамболийски съди и винов-
ниците за двете национални
катастрофи, които проигра-
ха шанса за национално обе-
динение на родината ни. Бла-
годарение на усилията му за
преодоляване на международ-
ната изолация, в която из-
пада страната ни след Пър-
вата световна война, Бълга-
рия е приета през 1920 г. за
член на Обществото на на-
родите.

Умъртвен е по особено
жесток начин на 14 юни 1923
година във вилата му в па-
зарджишкото село Славови-
ца, от превратаджиите, сва-
лили на 9 юни 1923 г. за-
конното му правителство,
точно три години, след като
в сила влиза Законът за тру-
довата повинност. Зад прев-
рата са цар Борис III, На-
родният сговор и ВМРО. За
да са сигурни за смъртта му,
неговите убийци отрязват и
главата на министър-пред-
седателя.

Създадената от Алексан-
дър Стамболийски трудова
повинност, впоследствие Тру-
дови войски и Строителни
войски, работи 80 години
много активно за социално-
икономическото въздигане
на страната ни. През 2000
г. институцията бе ликвиди-
рана от правителството на
Иван Костов, без да се от-
чита ролята й за професио-
налното и житейско ограмо-
тяване на непросветените
български граждани.
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През 1942 г. в списание
"Военен журнал", книжка 94,
трудовият офицер Марчо
Марчев в статията "Трудова
повинност - Трудови войски"
ще напише следното: "Идея-
та за създаване на Трудовата
повинност е чисто българс-
ка, родила се и израснала
при наистина трагични обс-
тоятелства за нашия народ
и държава, но същевремен-
но дебело подчертаваща, че
когато един народ е жизнен
и особено дълбоко е внедрил
в душата си висши нравст-
вени качества, той всякога ще
намери начин да наложи во-
лята си за живот и напре-
дък, независимо от най-теж-
ките ограничения и потис-
ничество, които му бяха на-
ложени… Просъществуването
на Трудовата повинност е
продължение на четвъртве-
ковното развитие и усъвър-
шенствуването й във всяко
отношение, въпреки многоб-
ройните противодействия от
страна на отрицателните й
врагове на същата, показа,
че идеята на Трудовата по-
винност е здрава, че тя се
налага и че тя ще продъл-
жава да съществува без съм-
нение във все по-съвърше-
ни форми и прояви. Обсто-
ятелството, че идеята на Тру-
довата повинност несъмне-
но се възприема и осъщест-
вява почти във всички стра-
ни и преди всичко в големи-
те такива, подчертава горна-
та мисъл… Изхождайки от
възпитателната роля на Тру-
довата повинност, имаща ог-
ромно значение за мощта на
българския народ, следва да
заключим, че през редовете
на Трудовата повинност тряб-
ва да преминават по възмож-
ност по-голяма част от бъл-
гарската младеж…"

Светът заговори и
призна уникалната
българска организация

Въпреки опитите идеята
да бъде компрометирана ор-
ганизацията успява да се
легитимира пред света.
През септември 1921 г.
Междусъюзническата конт-
ролна комисия изпраща в
България японския генерал
Насицу Мабучи. Като член
на комисията той написва
доклад, с който опроверга-
ва твърденията на гърците
и сърбите, че Трудовата по-
винност е военна органи-
зация. Преди да отпътува
от страната ни през януа-
ри 1922 г., генерал-лейте-
нант Мабучи заявява: "От-
хвърлям като безпочвени и
неверни твърденията на
Гърция и Сърбо-хърватско-
то кралство, че Трудовата
повинност е военна орга-
низация. Възхитен съм от
добрата организация на ра-
ботата по строежите и от
високия дух на български-
те трудоваци". "Реформата
сега се проучва у нас и се
надяваме, че скоро ще бъ-

Ñúçäàâàíåòî íà òðóäîâàòà ïîâèííîñò ïðåç
1920 ã. å ÷èñòî áúëãàðñêà èäåÿ, ðîäèëà
ñå â òðàãè÷íè çà íàðîäà íè âðåìåíà

де приложена и в Япония…",
ще каже още пред журна-
листи Мабучи от Междусъ-
юзническата контролна ко-
мисия.

По молба на Александър
Стамболийски в България
пристигат анкетьори от Меж-
дународната организация по
труда в Женева и от Между-
съюзническата контролна ко-
мисия. По поръчение на Бю-
рото на Международната ор-
ганизация по труда през про-
летта на 1922 година у нас
идва известният швейцарски
икономист и социолог про-
фесор д-р Макс Лазар. След
обстойно запознаване с ор-
ганизацията швейцарецът
написва специален доклад от
118 страници, в който опро-
вергава обвиненията срещу
Трудовата повинност, че е
прикрита военна организа-
ция. В него той изтъква, че
тя си е поставила за цел са-
мо благородни трудови зада-
чи за възстановяване на на-
родното стопанство от след-
военната разруха. Освен то-
ва професорът внася в Об-
ществото на народите пред-
ложение за международното
признаване на Трудовата по-
винност и за обявяване на
думата "трудовак" за между-
народен термин. Макс Лазар
е категоричен: "Аз съм въз-
хитен и от организацията, и
от постиженията, господин
министре. Уверих се, че мир-
ната армия от млади трудо-
ваци не е в никой случай
прикрита военна армия. Раз-
бира се, известни социални
принципи, които ги има в
армията, са залегнали и в
трудовата повинност на мла-
дите. Качествата, които об-
разуват младия трудовак, са
същите тези, които правят
добрия гражданин… Но дали

никой не мисли да забрани
на България да си формира
граждани с добродетели? Де-
лото ви заслужава общи сим-
патии и уважения!"

При заминаването си от
страната ни в края на май
1922 година Макс Лазар за-
явява: "Аз си тръгвам от
България с твърдата надеж-
да, че добре разработен и доб-
ре приложен, един институт
като Трудовата повинност
заслужа общите ни уважения,
симпатии и най-вече мисли,

той да бъде разпространен
във всички страни на света.
За последното ви обещавам
да се потрудя при завръща-
нето си в Швейцария и по-
сещението си в Париж". Ми-
сията на Макс Лазар се оказ-
ва успешна. Неговото пред-
ложение за международното
признаване на уникалната
по своя характер и значение
българска организация се
приема.

В средата на 1930 г. в Же-
нева заседава XIV междуна-

родна конференция по тру-
да, чиято основна тема е
принудителната работа. Ос-
новен докладчик на конфе-
ренцията е представителят на
Великобритания професор
Вернон. Той предлага българ-
ската Трудова повинност да
се изключи от обекта на Кон-
венцията за принудителна
работа. Мотивите му са, че
"това е работа, която състав-
лява част от нормалните за-
дължения на гражданите на
една напълно самостоятелна
държава". Предложението му
е прието и за пореден път
Трудовата повинност получа-
ва международно признание.

Организацията на Алек-
сандър Стамболийски не ос-
тава незабелязана в света.
"Влязъл в сила на 14 юни
1920 г., този закон, преведен
вече на турски, няма подо-
бен нему в Европа. Трудова-
ците не се събират, за да се
изпращат да умрат или да
убиват по бойните полета, а
за да работят пътища, кана-
ли, мостове, училища… С
други думи - те не се водят
да разрушават, а да творят!",
отбелязва в своя статия тур-
ският в. "Икдам".

Гръцкият вестник "Кати-
мерини" ще напише: "Бъл-
гария благодарение на една
законодателна мярка е реа-
лизирала такива съобщител-
ни средства, каквито не е мог-
ла да има и добие през цяло-
то последно десетилетие - Тру-
довата повинност."

"По всички краища на
България отредите на нови-
те трудови армии, измисле-
ни и организирани преди
две години от Александър
Стамболийски, са се отда-
ли като търпеливи мравки
на мирното преустройство
на нова България… Тук ня-
ма истинска войска. Истин-
ската българска войска
вместо пушка носи мотика,
вместо раница - камъни, за
да строи мостове и къщи.
Трудовата повинност е един
закон, който цели главно да
подпомогне развоя на бъл-
гарското земеделие или, как-
то поетично се изразява
Стамболийски, да предаде
на идните поколения една
добре обработена градина!",
четем в югославския вест-
ник "Трибуна".

"Какъв безплатен урок за
Европа!", отбелязва в редак-
ционна статия италиански-
ят вестник "Трибуна".

Оценката за създаването
на Трудовата повинност на
видния руски писател и об-
щественик Вл. Лебедев е: "Аз
съм дълбоко убеден, че Тру-
довата повинност ще изиг-
рае огромна роля в страни
със слабо развито народно
стопанство, технически и кул-
турно закъснели, с бедни фи-
нанси и преобладаващо зе-
меделско население. И за
първи път в тия планини,
където с хиляди години на-

На стр. 10Трудоваци на Първомайски парад

Строеж на път в Родопите, 30-те години на миналия век



приложение
ПАТРИОТ

ЗЕМЯ 21 ОКТОМВРИ 2020
СРЯДА

8. 100 ÃÎÄÈÍÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÍÈ ÂÎÉÑÊÈ

Петър ХАДЖИЕВ

Тази година, на 14 юни, уникал-
ната за България и света военно-
строителна организация, наречена
Трудова повинност, а впоследствие
Строителни войски, навърши 100 го-
дини. Рожбата на Александър Стам-
болийски обаче не можа да дочака
своя вековен юбилей, защото в да-
лечната вече 2000 година бе ликви-
дирана от правителство на Иван
Костов, за да отвори пазарна ниша
на много близки до властта частни
фирми. Огромното имущество на
Строителните войски бе разпрода-
дено, а стотици офицери и сержан-
ти бяха изхвърлени на улицата. Два-
десет години по-късно след този сра-
мен антибългарски акт, инициати-
вен комитет от бивши офицери ре-
ши да отбележи 100-годишнината от
създаването на Трудовата повинност,
Трудовите войски и Строителните
войски. За съжаление, пандемията
от Ковид-19, която като огромен ок-
топод задуши в прегръдките се це-
лия свят и постави на колене све-
товната икономика, попречи годиш-
нината да се чества на 14 юни, който
през 90-те години на миналия век
бе определен за празник на Строи-
телните войски. Мина почти цяло-
то лято и едва на 9 октомври 2020
г. във Висшето строително учили-
ще "Любен Каравелов" в София се

Ðîæáàòà íà Ñòàìáîëèéñêè
íå äî÷àêà âåêîâíèÿ ñè þáèëåé
Президентът Румен Радев даде висока оценка за родолюбивото
и народополезно дело на Строителните войски

Във Висшето строително учили-
ще "Любен Каравелов" се състоя и
тържеството за отбелязване на 100-
годишнината от създаването на во-
енностроителната организация.
Присъстваха представители на за-
пасното войнство, бивши начални-
ци на Строителните войски, гене-
рали и офицери. Исторически бе-
лежки за развитието на Трудовата
повинност, Трудовите войски и Стро-
ителните войски прочете генерал-ма-
йор о.з. Борис Анакиев.

Съветникът на президента Румен
Радев по националната сигурност
Илия Милушев прочете приветствен
адрес от държавния глава до участ-
ниците в паметното събитие. (По-
местваме го отделно.).

Председателят на Съюза на офи-
церите и сержантите от запаса и ре-
зерва генерал о.з. Златан Стайков
прочете заповед на министъра на
отбраната, с която с плакет и медал
"75 години от края на Втората све-
товна война" бяха отличени гене-
рал-майор о.з. Радослав Пешлеевс-
ки, бивш началник на Строителни-
те войски, генерал-майор о.з. Бо-
рис Анакиев, генерал-майор о.з.
Митко Веселинов, полковник о.з. Ге-
орги Папазов, последният началник
на Строителните войски полковник
о.з. Крум Крумов, полковник о.з.
Илия Велчев, полковник о.з. Ангел
Ангелов и професор Борислав Бо-

рисов, ректор на ВСУ "Любен Ка-
равелов". Със "Златна лира" на  Съ-
юза на българските музикални и тан-
цови дейци бе отличен и полковник
о.з. Борислав Йотов, последният на-
чалник на Ансамбъла на Строител-
ните войски.

Представителна част на Ансам-
бъла на въоръжените сили изнесе
концерт. Сред солистите бе и народ-
ната певица Гуна Иванова, чиято
певческа кариера започва в Ансам-
бъла на Строителните войски, как-
то и певицата Вили Станева.

В края на тържеството бе откри-
та  и документална изложба на Во-
енния архив във Велико Търново.
Показани бяха документи и сним-
ки, свързани с историята на Трудо-
вата повинност, Трудовите войски и
Строителните войски.

Така отмина тази тъжна годиш-
нина. Трудно е да се каже дали ще
има след време пак празник, защо-
то трудовашките редици оредяват, а
ветераните един след  друг остаря-
ват. Но съградено от тях не само
днес, но и в бъдеще ще напомня за
гениалната идея на Александър
Стамболийски да направи мирна
армия, която чрез труд въздигна
България от кървавите рани на вой-
ните и доказа на света, че тя има
място в обществено-политическия
живот на всяка страна, която възп-
рие идеите на земеделския водач.

събраха ветерани от войските, за да
почетат своя празник.

Той започна в ранната утрин на
9 октомври, когато пред паметника
на Трудовака край "Самоковско шо-
се" бяха положени венци и цветя в
знак на признателност към стотици
хиляди български граждани, отдали
труд и младост за въздигане на стра-
ната ни. Поставен бе и мраморен
знак, на който пише: "Паметна пло-
ча за почитане на трудовия герои-
зъм на хората, служили в ГУСВ,
създадено през 1920 г. Паметникът
е изграден през 1960 г. по идея на
ген. Винаров". Сред ветераните бе
и 86-годишният подполковник о.з.
Тодор Мицковски, облякъл своята
трудовашка униформа. Офицерът е
служил по 10 години в град Враца,
Роман и Козлодуй и казва, че не
пропуска родолюбиво тържество, на
което да не представлява войските,
които са го изградили като човек и
характер.

Топли думи за основателя на Тру-
довата повинност Александър Стам-
болийски каза пред неговия памет-
ник в столицата и Атанас Железчев,
бивш заместник-председател на На-
родното събрание, отбил военната си
служба във военностроителната ор-
ганизация. Той отчете като грешка
ликвидацията на Строителните вой-
ски, защото са лишили от социали-
зация стотици български граждани.
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Поздравявам Ви най-сърдечно
с тържественото честване на 100-
годишнината от създаването на
Строителните войски.

Възникнали като Трудова
повинност в условията на иконо-
мическа разруха след Първата
световна война, Строителните
войски изминават дълъг и изпъл-
нен с мъжество, трудности и
предизвикателства път.

След подписването на Ньой-
ския мирен договор (1919 г.)
България е поставена в ситуация
на страна с изключително сериоз-
ни икономически задължения, като
особено тежка е клаузата за пре-
махване на наборната система.
Още през последните месеци на
Първата световна война обаче в
ръководството на Министерството
на войната се лансира идеята за

Ðóìåí Ðàäåâ, ïðåçèäåíò íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ è âúðõîâåí ãëàâíîêîìàíäâàù íà Âúîðúæåíèòå ñèëè:

Ñòðîèòåëíèòå âîéñêè ñà óíèêàëíî ÿâëåíèå
çà áúëãàðñêàòà âîåííà èñòîðèÿ

създаване на трудова повинност,
като нарочният закон е приет и
влиза в сила от 14 юни 1920 г.
Така, наред със задачата за възс-
тановяване и укрепване на иконо-
миката на страната, правителство-
то на Александър Стамболийски се
ангажира и с проблема за намира-
не на прикрита форма за съхране-
ние на армията. Поставя се
фундаментът на организацията -
прототип на Строителните войски,
които впоследствие се превръщат в
уникално явление за българската
военна история.

В хода на своето историческо
развитие Строителните войски
функционират в рамките на
различни обществено-политически
и икономически реалности и
претърпяват редица трансформа-
ции.

Въпреки превратностите на
времето обаче те успяват да се
утвърдят като значима част от
Въоръжените сили както във
военно, така и в мирно време.
Същевременно доказват своето
ключово място като институция
със специфична социализираща
роля, с важна градивна и съзида-
телна функция. Ето защо хората,
служили и работили в рамките на
Строителните войски, могат с
право да се гордеят, че са били
част от този положителен фено-
мен от военната ни история.

Използвам тържествения
повод, за да се обърна с думи на
признателност и уважение към
всички Вас, които сте свързали
своя житейски и професионален
път със Строителните войски.
Благодаря Ви за ползотворната и

всеотдайна работа през годините,
за безспорния Ви принос по
отношение на общественото и
икономическото развитие на
страната - за изграждането на
съвременна България. Надявам
се, че и занапред ще бъдете все
така активни и ангажирани в
родолюбиви дейности и инициа-
тиви в полза на българското
общество.

Като Ви поздравявам още
веднъж с тържествения повод,
пожелавам на Вас и на Вашите
семейства здраве и благополучие,
воля и енергия за преодоляване
на трудностите, устрем и мотива-
ция за още много успешно завър-
шени начинания и постигнати
цели.

9 октомври 2020 г., София

Снимките в приложението са на Петър Хаджиев и негов архив
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родите са се изтребвали един
друг, зазвъняват железните
лопати на една нова армия
- армията на Труда… аз ви-
дях как тая армия прокарва
пътища, пресушава блата,
копае канали, повдига зда-
ние… видях как се враства в
тялото на нищетата радостен
и мощен трудов организъм,
как се въплъщава живонос-
на велика идея…"

"Ако така интензивно се
работи, каквито са впечат-
ленията ми, то в разстояние
на десет години България би
представлявала чудесна гра-
дина… Мнението ми е, че
Трудовата повинност трябва
да се възприеме не само от
другите страни на континен-
та, но и от целия свят…", ка-
тегоричен е в оценката си
бразилския консул Ибара Де
Гарсия.

Историческата значимост
на военностроителната орга-
низация отбелязва и профе-
сор Адолф Дамашке, водач на
Общия земеделски съюз в
Германия: "В България днес
има две събития от голямо
значение - Трудовата повин-
ност и трудовата поземлена
собственост. За пръв път
вместо военна повинност -
културна повинност, какво по-
добро от това? Това са идеи,
които обхващат големи проб-
леми. България е първата и
единствена държава, която се
зае с тези идеи, осъществява
ги и ги прокарва".

По примера на
България задължителна
трудова повинност
се въвежда в редица
страни на Европа,
Азия и Америка

Задължителна трудова по-
винност по примера на Бъл-
гария въвеждат Унгария, Ав-
стрия, Канада (1932), САЩ
(1933), Япония и Естония
(1934), Германия и Полша
(1936), Румъния и Испания
(1937). На доброволни нача-
ла своя трудова повинност
правят между 1925 и 1939 г.
Швейцария, Холандия, Анг-
лия, Чехословакия, Гърция,
Швеция, Исландия, Литва.
Във всяка страна принципи-
те за устройване на трудова-
та повинност имат свои осо-
бености. От 1928 до 1935 г. в
Германия повинността се из-
гражда на доброволчески на-
чала, но след 1935 година в
нея постъпват всички младе-
жи, подлежащи на обучение.
След една година служба те
се изпращат да дослужват в
различни войски на армия-
та. Унгарците пък свикват
всички на възраст от 21 до
40 години в продължение на
240 работни дни. През 1933
г. новоизбраният американс-
ки президент със заповед при-
зовава 274 375 трудоваци да
работят на различни обекти
в САЩ. Това е времето на
голямата икономическа деп-
ресия, която изхвърля на ули-
цата милиони хора. А учас-
тието им в трудовата повин-
ност осигурява на известна

част от тях хляб и съществу-
ване.

В по-ново време форми-
рования, подобни на българ-
ската Трудова повинност,
създават Куба, Виетнам,
Монголия, Танзания, Лаос и
други страни. Техни младе-
жи получават военно и ин-
женерно образование във
висшето военно училище към
Строителните войски.

Първият трудовашки
набор влиза на 23 май
1921 година

Под знамената са свика-
ни 15 653 души. Младежите
са обучавани в продължение
на 40 дни и след това са би-
ли изпращани на работа по
обектите. Обучението е подоб-
но на това на младите вой-
ници, но е без оръжие, пред-
вид клаузите на Ньойския до-
говор. Макар и за кратко вре-
ме, трудоваците от Първи тру-
дов набор построяват 34 км
железопътни линии, постро-
яват и ремонтират 815 км шо-
сета, подготвят 10 км тесно-
линейно платно, насадени са
десетки хиляди дървета и са
извършени благоустройстве-
ни работи в селищата за 160
млн. лева.

По-късно в трудовите гру-
пи се зачисляват пушки. Обу-
чението и стрелбите ставали
особено предпазливо, в за-
тънтени места. Това продъл-
жава докъм 1930 г., като в
учебния план са включени
възпитателен правилник,
отечествена история, бойни
спомени, единично обучение,
подготовка по стрелба (тео-
рия и практика), бой с нож,
стрелецът в боя, гарнизонна
служба, патрулиране и две
учебни стрелби.

Изповедта на българ-
ския трудовак

1. Аз съм българин - сега
български трудовак, девизът
в службата ми е: "За Бълга-
рия труд".

2. Дошъл съм на служба,
за да отбия дълга си към Оте-
чеството - България - като
съзнателно и най-добросъвес-
тно ще вложа своята съвест,
своя ум, своята воля и сила-
та на своите мишци за ней-

ното разхубавяване, като не
ще пожаля дори и живота си
за доброто на моя народ.

3. Аз вярвам и съм убе-
ден, че само чрез труд ще мо-
жем да спасим България от
икономическо робство.

4. Аз съм български тру-
довак - покровител на сла-
бите и бедните, и ще им по-
магам с каквото мога.

5. Другите трудоваци са
мои другари (братя) - ще им
бъда верен и искрен другар.

6. Началниците си ще по-
читам и заповедите им съз-
нателно и добросъвестно ще
изпълнявам, защото те са
именно, които прилагат за-
коните на страната ни.

7. Ще пазя и изпълнявам
строго и точно законите на
Отечеството си - България,
защото те изразяват волята
на българския народ и воля-
та на моя баща.

8. Ще бъда винаги редо-
вен, честен и трезвен - за-
щото зная, че безчестието и
пиянството са пороци - уни-
жение за човека.

9. Аз вярвам и съм убеден,
че Царството Божие може да
дойде на земята само чрез нас,
а това ще стане когато на зе-
мята хората станат човеци - с
човешка душа и сърце.

10. Аз съм българин и за
благото на моето Отечество
- България, ще работя неу-
морно през целия си живот.

Обещание. Горната изпо-
вед ще прочитам най-малко
веднъж в седмицата.

Тази изповед е публикува-
на в сп. "Трудово дело", бр. 1
от 1927 г. Историческите фак-
ти говорят, че всеки първи не-
делен ден от месеца се устрой-
вало тържество, на което се
удостоявали трима заслужили
трудоваци на фона на българ-
ското знаме да издекламират
"Изповедта на българския тру-
довак", като думите се повта-
ряли от всички в строя, след
това се пеел химнът на Царс-
тво България, както и редица
патриотични песни.

„Аз служих в девети
трудов набор“

Документални щрихи от
живота на 91-годишния Ан-
гел Гриов от разложкото се-

ло Кремен, служил като тру-
довак през 1929 година

…По документи съм роден
през 1909 година в разлож-
кото село Кремен, високо в
Пирин планина. Кога съм
бил на три години, баща ми
Тодор Ценкин, непосредстве-
но след връщането от Бал-
канската война заболява и
умира. По това време умира
и майка ми Мария Ценки-
на. От каква болест са си
отишли, така и не знам. Та
тогава ме е осиновил Пенко
Гриов от Добринище. Бил е
бездетник и затова взима мен
и още две деца - момче и мо-
миче…

От дете бащи ми ме нау-
чи да ходя на черква. Може
би от нелекия живот, който
съм имал, от сирачеството,
но там в храма се разтовар-
вам. Деветдесет и две годи-
ни закарах и всяка неделя
съм в църквата. Кога бях и
по-млад, бях и в настоятел-
ството. Виждаш ли я тази
висока кула? През 1986 го-
дина майстори от село
Елешница я дигнаха, все
трудоваци са били. При гра-
дежа бях в настоятелството
и сега моето име го има из-
писано на плоча. През 1913
г. гърците разрушават кула-
та, която е строена през 1835
година. С доброволни сред-
ства отново я въздигнахме.
Пак с доброволни средства
и труд възстановихме и чер-
квата "Св. Богородица" и ма-
настирчето "Св. Спас". Чо-
век затова е роден, да оста-
вя дири след себе си…

Та питаш ме за трудо-
вашката служба. Помня, че
служих в девети трудов на-
бор. Я сметни кога е било

това? Казваш, че през 1929
година. Сигурно е било то-
гава, защото през 1933 се
ожених. Знаеш как е на се-
ло, мъж, не ходил войник,
и жена, не раждала, ги ня-
мат за нищо.

Събраха ни през пролет-
та в село Баня, Разложко.
Момчета от Якоруда, Бели-
ца, Банско, Добринище, Раз-
лог. Имаше младежи и от
неврокопските села. Бяхме
много, но колко точно, вече
съм забравил. Облякоха ни
в работни дрехи и хайде по
обектите. Шест месеца служ-
ба изкарах. После баща ми
плати откуп за мен, защото
му трябваше работна ръка.

По пътя Разлог-Симитли
правехме канавките на шо-
сето. Всичко се работеше на
ръка, машини нямаше. В
Разлог градихме циментови-
те мостове на реката. А съ-
що чукахме чакъл и на пло-
щада. Това си спомням доб-
ре, защото който не си из-
карваше нормата, на обяд го
оставяха да се бори с чукче-
то и камъка. Храна после,
като достигне другите. Виж,
храна ни даваха хубава. За
шест месеца позагладих ко-
съма. Спехме в училището в
село Баня и в Разлог. По ня-
колко души в стая и почти
на земята.

От началниците помня
поручик Владков от Северна
България. Държеше на реда
този човек - да сме опрятни,
навици да имаме.

Все разпитвам, разпитвам
за моите набори, а те вече
си отидоха от този свят. Мо-
ите селски от Добринище, с
които бяхме трудоваци - Ге-
орги Гърбев, Коле Бонкин,
Томе Каферинов, отдавна се
скриха в земята. Банскалии-
те Благо Вишанин, Георги
Гиздавото, Атанас Златев, Ге-
орги Раов - и те се скриха.
Комай само аз останах от
трудоваците в Разложко.

А, да ти кажа още нещо -
още два пъти обличах уни-
формата. През 1940 година
като трудовак от запаса пра-
вехме картечни гнезда на
турската граница. Та в село
Лесово през нощта гледахме
светлините на Одрин. Пос-
ле, през 44-та, кой знае за-
що, ме взеха запас в про-
тивовъздушните. Носех сна-
ряди. Та тогава с очите си
видях и бомбардировките в
София. Не пожелавам на ни-
кого да види с очите си раз-
рушенията. Страшна работа,
още бучат в ушите ми взри-
вовете, а в съня си се будя
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Те строиха Баташкия водносилов път
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от пламъците. Само мир да
е, момче! Такава бе трудоваш-
ката ми служба, друго какво
да ти река. Имах и докумен-
ти да ти покажа. Рових, ро-
вих в къщи, не можах да ги
открия, сигурно съм ги зат-
рил някъде… (Из публикация
на Петър Хаджиев във в.
"Трудово дело", бр. 23-24 от
14-20.VІ.2000 г. )

Как се роди девизът на
Строителните войски
„Строим и бдим!“

Във времената преди зак-
риването на Строителните
войски, почти над всеки пор-
тал на казармен район има-
ше надпис от две думи
"СТРОИМ И БДИМ!". В тях
просто и синтезирано бяха от-
разени задачите и функциите
на войските за изграждане и
защита на страната ни. Тези
две по войнишки стегнати ду-
ми са от стихотворението
"С труд и песен" на трудова-
ка и поет Йосиф Петров. За
тези които не знаят или са
забравили, ще припомня, че
Йосиф Петров бе най-възра-
стният депутат в VІІ велико
народно събрание, което прие
конституцията на България
след промените през 1989 го-
дина. Доживява до над 90-
годишна възраст, без нито с
една своя дума да отрече вре-
мето, в което бе живял, пък и
ние живяхме.

През 1948 г., когато Йо-
сиф Петров отбива службата
си в Трудова повинност, се
появява антология със заг-
лавие "Строители", издание
на Главна дирекция на Тру-
довата повинност със съста-
вители: трудов началник Ни-
кола Дяков и Максим Наи-
мович, с предговор от Ангел
Цанев - тогава директор по
политическото възпитание
при Трудовата повинност.
Книгата излиза от печат през
септември 1948 г. в тираж
5000 броя. Между публику-
ваните очерци, есета и сти-
хотворения е и прекрасното
стихотворение на Йосиф Пет-
ров, пълно с оптимизъм и
обективно отразяващо тога-
вашния воински живот:

С ТРУД И ПЕСЕН

Юначни, силни, многобройни
през урви, сипеи, бърда,
ний идем с - крилати войни -
герои смели на труда!

Родино, скъпа и любима,
за теб и твоя смел народ
със труд и песни ний градиме
прекрасен и щастлив живот!

Мечта крилата ни опива
в един велик копнеж горим!
Републиката ни щастлива
щастливи ний ще изградим!

Със мишци яки като камък
ломим планинския гранит
и погледа ни с буен пламък
пламти във бъдещето впит.

Шосета, диги и мостове
след нас бележат светъл път
 и в електрически огньове
юзини празнично блестят!

Строим и бдим, но враг хайдушки
щом стъпи в тоя край щастлив,
лопатите ще станат пушки
и всеки камък - боен взрив!

Родино, скъпа и любима,
за теб и твоя смел народ:
със труд и песен ний градиме
прекрасен и щастлив живот!

От Трудова повинност,
през Трудови войски до
Строителни войски

При създаването на Тру-
довата повинност през 1920
г. страната е разделена на 6
производителни области с 12
тр. задруги: 1. Софийска про-
изводителна област със Со-
фийска тр. задруга и Кюс-
тендилска тр. задруга (за
Кюстендилски и Петрички ок-
ръг); 2. Врачанска произво-
дителна област с Врачанска
тр. задруга в Оряхово и Ви-
динска тр. задруга в Белог-
радчик; 3. Плевенска произ-
водителна област с Плевенс-
ка тр. задруга в Ловеч и Тър-
новска тр. задруга; 4. Шумен-
ска производителна област с
Шуменска тр. задруга (за Ру-
сенски окръг и Поповска, Ес-
киджумайска и Шуменска
околия) и Варненска тр. зад-
руга (за Варненски окръг и
Преславска и Османпазарс-
ка околия); 5. Сливенска про-
изводителна област със Сли-
венска тр. задруга (за Бур-
гаски окръг) и Старозагорс-
ка тр. задруга (за Мъстан-
лийски окръг и Старозагор-
ска, Новозагорска, Харман-
лийска, Свиленградска, Хас-
ковска и Кърджалийска око-
лия); 6. Пловдивска произ-
водителна област с Пловдив-
ска тр. задруга в Карлово (за
Пловдивска, Панагюрска,
Карловска и Пазарджишка
околия от Пловдивски окръг
и Казанлъшка, Чирпанска и

Борисовградска околия от
Старозагорски окръг) и Руп-
чанска тр. задруга в Стани-
мака (за Пашмаклийски ок-
ръг и Станимашка, Пещерс-
ка и Дьовленска околии).

Още в първата година на
своето съществуване, на ос-
нование ПМС № 16 от 4
юни 1921 г. и ПМС № 21 от
30 юни 1921 г., организаци-
ята на Трудовата повинност
се променя. Съобразно ад-
министративното деление на
страната на мястото на шест-
те производителни области се
създават 11 окръжни тр. бю-
ра с 15 тр. задруги. Те имат
следните седалища и райони
за производство: 1. Софийс-
ко окръжно тр. бюро със Со-
фийска тр. задруга; 2. Кюс-
тендилско окръжно тр. бюро
в София с Кюстендилска тр.
задруга в Кюстендил и Пет-
ричка тр. задруга в Радомир;
3. Врачанско окръжно тр. бю-
ро с Врачанска тр. задруга в
Оряхово и Видинска тр. зад-
руга в Белоградчик; 4. Пле-
венско окръжно тр. бюро с
Плевенска тр. задруга в Ло-
веч; 5. Търновско окръжно тр.
бюро с Търновска тр. задру-
га; 6. Шуменско окръжно тр.
бюро с Шуменска тр. задру-
га и Русенска тр. задруга в
Разград; 7. Варненско окръж-
но тр. бюро с Варненска тр.
задруга; 8. Сливенско окръж-
но тр. бюро със Сливенска
тр. задруга в Ямбол; 9. Ста-
розагорско окръжно тр. бю-
ро със Старозагорска тр. зад-
руга в Казанлък и Мъстан-

лийска тр. задруга в Хаско-
во; 10. Пловдивско окръжно
тр. бюро с Пловдивска тр.
задруга в Карлово; 11. Паш-
маклийско окръжно тр. бю-
ро с Рупчанска тр. задруга в
Станимака.

Окръжното трудово бюро
има една производителна че-
та, чиято цел е да осигури про-
изводството на собствена из-
дръжка и обучение на трудо-
ваците в различни занаяти.
Четата има управление и че-
тири ядра: продоволствено, в
което се изучават градинарс-
тво, месарство и хлебарство;
стъкмително, в което се изу-
чават шивачество, обущарст-
во, сарачество и ковачество;
превозно-магазинно, което
извършва превоз и складово
съхранение на храни, облек-
ло и др. материали, и техни-
ческо, в което се изучава дър-
воделство, тенекеджийство, же-
лезарство, зидарство и боя-
джийство. Всяка трудова зад-
руга има управление, 3 тру-
дови чети и домакинско ядро.
Към окръжните трудови бю-
ра са сформирани следните
стопанства: свиневъдни стан-
ции в Белоградчик, Разград
и Сливен, риболовни групи
в Оряхово и Варна и тухлар-
на фабрика в Шумен. За крат-
ко съществуват Мъстанлийс-
ко, Пашмаклийско и Петрич-
ко окръжни тр. бюра. Съглас-
но Окръжно предписание
№ 3523 от 31 юни 1923 г. те
се сливат съответно със Ста-
розагорско, Пловдивско и
Кюстендилско окръжни тр.
бюра. Със Заповед № 38 от
27 май 1925 г. Врачанското
окръжно тр. бюро се слива с
Видинското. Останалите осем
окръжни тр. бюра в начало-
то на 1935 г., след подчиня-
ването на Трудовата повин-
ност на министерството на
войната, се преустройват в пе-
хотни работни дружини. 3. и
5. тр. дружини съществуват до
1954 г., а 7. тр. дружина - до
1956 г. Останалите 1., 2., 4.,
6. и 8. тр. дружини продъл-
жават да функционират като
строителни поделения до 2000
г., като претърпяват редица
промени в наименованието и
структурата си.

С разширяване дейност-
та на Трудовата повинност се
развива и устройството. Съз-
дават се нови поделения:
Държавна тухларна фабри-
ка - София; Обща дърводел-
ска трудова фабрика; Шива-
ческа трудова работилница в
гр. Шумен, а по-късно и в
Сливен; земеделско стопанс-
тво в с. Калугерово, модерно
земеделско стопанство при
Кабиюк; Обща обущарска ра-
ботилница в Горна Баня; ри-
боловна команда във Варна;
горски стопанства "Гениш-
ада", "Лонгоза", "Гешева пла-
нина", свиневъдни станции
във Видинско, Сливенско и
Старозагорско.

Изпълнението главно на
пътно, железопътно и мели-
оративно строителство с ре-
довната трудова повинност
има важно стопанско и ико-
номическо значение за стра-
ната. В онези времена един
трудовак струва на държава-
та 30 лв. на ден, докато над-
ницата на наетите отвън ра-
ботници е 2-3 пъти по-скъпо.
Така например произведени-
те от горското стопанство в
Лонгоза траверси струват по
93 лв. броя, а на пазара час-
тните търговци ги продават

по 160 - 170 лв. едната. Така
е и с редица други производ-
ства, които държавата полу-
чава от поделенията на Тру-
дова повинност, с което се
постигат две цели. От една
страна, на износни цени се
осигуряват различни стоки за
потребление от самите трудо-
ви поделения и се снижава
тяхната издръжка, а от друга
- с част от продукцията, коя-
то излиза на пазара, трудо-
вите поделения конкурират
частния капитал и го принуж-
дават да намалява цените, а
така се облекчава значител-
но населението.

"Освен това твърде голя-
мо значение за страната
имаха обучението и възпи-
танието на младежите. В
разкритите работилници,
фабрики и стопанства мла-
дежите не само работеха и
създаваха блага, но усвоя-
ваха и професии. Например
работещите в земеделските
стопанства и конезаводите
трудоваци се ръководеха от
специалисти, под чийто над-
зор отглеждаха земеделски
култури и животни за разп-
лод. Научаваха много неща
от агрономическата наука,
които не им бяха известни.
Затова родителите на много
младежи с радост изпраща-
ха чедата си дори и през ра-
ботния сезон да отбиват своя
дълг с мисълта, че наред с
изпълнението на дълга ще
научат нещо ново, което тех-
ните бащи не знаеха. Ос-
вен това в тези стопанства
се осигуряваха и породисти
разплодници, с което се по-
добряваше животновъдство-
то в цялата страна. В пос-
ледна сметка крайните ре-
зултати от трудовата повин-
ност се определяха и от обс-
тоятелството, че без нея из-
вършените благоустройстве-
ни и други стопански мероп-
риятия нямаше да бъдат осъ-
ществени години наред или
щяха да се осъществят мно-
го по-късно и страната дъл-
го време щеше да изостава",
четем в "Кратка история на
Строителните войски", изда-
дена от Военно издателство
през 1984 година.

Разрастването на Трудова
повинност продължава до 9
юни 1923 г., когато с прев-
рат е свалено законното пра-
вителство на Стамболийски.
Противно на очакванията,
Законът за Трудовата повин-
ност не е отменен. След това
настъпва почти 10-годишен
период - до май 1934 г. на
застой.

През 1934 г. започват съ-
ществени промени в Трудо-
вата повинност. С министер-
ско постановление Трудова
повинност, подчинена на
Министерството на общест-
вените сгради, пътищата и
благоустройството, се поста-
вя в подчинение на минис-
търа на войната. През 1935
г. окръжните трудови бюра
стават "работни пехотни дру-
жини". Започва период на по-
осезаема военна подготовка
на целия личен състав. През
1936 г. със заповед на ми-
нистъра на войната Трудова
повинност се преименува в
Трудови войски, трудовите
началници - трудови офице-
ри и подофицери, а трудова-
ците - трудови войници. През
1939 г. бюджетът на Трудова
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повинност минава към Ми-
нистерството на войната, а
през 1940 г. формално и
практически Трудова повин-
ност влиза в състава на дей-
стващата войска като отде-
лен спомагателен род войс-
ка под името Трудови войс-
ки. През следващите някол-
ко години Трудовите войски
достигат до чисто военно ус-
тройство.

От 1946 до 1969 г. Трудо-
ви войски отново стават Тру-
дова повинност, изживяват
няколко трансформации и
един драматичен опит за
закриване, за да се стигне
до 1969 г., когато с указ от
29 април Трудова повинност
се изменя в Строителни вой-
ски и повече от 30 години,
до тяхното ликвидиране през
2000 г., във военно отноше-
ние те се изграждат като во-
енна структура.

Различни са били наиме-
нованията, които е имала во-
енностроителната организа-
ция през своето 80-годишно
съществуване - от 14 юни
1920 г. до април 1936 г. -
Трудова повинност; от април
1936 г. до 4 ноември 1946 г.
- Трудови войски; от 4 ноем-
ври 1946 г. до 21 ноември
1950 г. - Трудова повинност;
от 21 ноември 1950 г. до 1
януари 1951 г. - Управление
отбранително строителство;
от 1 януари 1951 г. до 1 юни
1951 г.- Управление за спе-
циално строителство; от 1
юни 1951 г. до 29 април 1969
г. - Трудова повинност и от
29 април 1969 г. до 31 ав-
густ 2000 г. - Строителни
войски. След тази дата съз-
дадената от Александър
Стамболийски организация
отиде в историята, след като
влезе в сила законът за лик-
видирането им, гласуван от
синьото мнозинство в пар-
ламента.

Важен момент в живота
на войските е публикувани-
ят в брой 17 от 20.ІV.1969 г.
на в. "Трудово дело" Указ №
400 от 24.ІV.1969 г. на Пре-
зидиума на Народното съб-
рание за изменение Указ за
Трудова повинност, според
който те се преименуват на
Строителни войски. "Проме-
ните, които отличават Стро-
ителните войски от някогаш-
ната Трудова повинност, не
са само в областта на тех-
никата и кадрите - пише в
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уводна статия в. "Трудово де-
ло". - Отдавна ги няма зем-
лянките, наровете и сламе-
ниците. Създадени са отлич-
но обзаведени казарми и ла-
гери, красиви ведомствени
блокове. Стремително се из-
дига линията в диаграмата
на културните придобивки в
поделенията."

Според този указ се въ-
вежда петдневна работна сед-
мица за войниците и се пос-
тановява те да получават
пълния размер на възнаг-
раждението за наднормено
производство.
За 80 години 18 начал-
ници стояха начело на
военностроителната
организация

От 23.VІ .1920 г. до
20.V.1921 г. главен директор
на Трудова повинност е ге-
нерал-майор Иван Русев.

От 21.V.1921 г. до
12.ІІІ.1923 г. главен директор

Тези исторически бележки, събрани в
книгата "За мъжеството чест и слава на
трудовашките ръце" и посветени на 100-
годишнината от създаването на Трудова-
та повинност, Трудовите войски и Строи-
телните войски, бяха написани и завър-
шени през юни 2020 г. в град София по
време на пандемията от КОВИД-19, коя-
то порази България, Европа и света и па-
рализира икономическия и човешкия жи-
вот в стотици държави. Авторът на бе-
лежките о.з. майор Петър Хаджиев е бил
военен журналист от януари 1990 г. до края
на август 2000 г. във в. "Трудово дело",
издание на Строителните войски. Роден е
през 1958 г. в с. Добринище, Благоевград-
ски окръг. Завършва през 1976 г. Разлож-
ката гимназия, а след отбиването на во-

енната си служба в НШЗО "Христо Бо-
тев" - Плевен и в пехотния полк в гр.
Гоце Делчев е студент във Факултета по
журналистика на СУ "Климент Охридс-
ки". Дипломира се през 1984 г. Работи в
редица печатни издания като окръжния
всекидневник в. "Пиринско дело" в Бла-
гоевград, в. "Разложка комуна", в. "Тру-
дово дело", в. "Дума", в. "Република". Бил
е и кореспондент на Българската телег-
рафна агенция за Благоевградски окръг.
От 20 години е в редакционния състав
на в."Земя". Има публикувани стотици
журналистически материали, посветени на
злободневни теми от живота на общест-
вото ни, както и стотици статии, свър-
зани с историята на родния му Пирин-
ски край, България и Македония.

на Трудова повинност е Хрис-
то Стоянов.

От 12.ІІІ .1921 г. до
9.VІ.1923 г. главен директор
на Трудова повинност е Сто-
ил Стефанов.

От 1.VІІ .1923 г. до
7.Х.1926 г. главен директор
на Трудова повинност е ге-
нерал-майор Георги Стойнев.

От 7.Х.1926 г. до 1.VІ.1934
г. главен директор на Трудо-
ва повинност е генерал-ма-
йор Асен Константинов.

От 1.VІ.1934 г. до 1.V.1935
г. главен директор на Трудо-
ва повинност е полковник Ге-
орги Попов.

От 1.V.1935 г. до 30.V.1938
г. главен директор на Трудо-

ва повинност е полковник
Димитър Николов.

От 31.V.1938 г. до
10.Х.1943 г. командир на Тру-
дови войски е генерал-майор
Антон Ганев.

От 10.Х .1943 г. до
9.ІХ.1944 г. командир на Тру-
дови войски е генерал-майор
Константин Аврамов.

От 14.ІХ .1944 г. до
18.І.1946 г. командир на Тру-
дови войски е полковник Ге-
орги Баев.

От 18.І .1946 г. до
13.VІІІ.1949 г. командир на
Трудови войски и командир
на Трудова повинност е ге-
нерал-лейтенант Благой Ива-
нов.

От 13.VІІІ.1949 г. до
4.VІІ.1951 г. главен директор
на Трудова повинност е ге-
нерал-полковник Ангел Ца-
нев.

От 5.VІІ .1951 г. до
24.VІ.1958 г. началник на
Трудова повинност е полков-
ник Павел Димов.

От 24.VІ .1958 г. до
16.Х.1973 г. началник на Тру-
дова повинност и на Строи-
телните войски е генерал-
полковник Благой Пенев.

 От 17.Х .1973 г. до
30.ІV.1978 г. началник на
Строителните войски е гене-
рал-лейтенант Тоньо Петков.

От 1.V.1978 г. до март
1993 г. началник на Строи-
телните войски е генерал-
полковник Васил Василев.

От март 1993 г. до март
1998 г. началник на Строи-
телните войски е генерал-ма-
йор Радослав Пешлеевски.

От март 1998 г. до 31 ав-
густ 2000 г. началник на
Главния щаб и последен ко-
мандващ на Строителните
войски е полковник Георги
Папазов.
Те командваха
строителните дивизии
и ВВИСУ

Под. 64450 - Суходол
Полковник Димитър Горанов
Генерал-майор Петко Симеонов
Полковник Стоян Велинов
Генерал-майор Митко Веселинов
Полковник Калчо Калчев
Полковник Евгени Петров
Полковник Емил Гоцев

Под. 62720 - Плевен
Генерал-лейтенант Антон Вълев
Генерал-майор Йордан Тодоров
Полковник Атанас Лалев
Генерал-лейтенант Васил Пенчев
Генерал-майор Павел Божилов
Полковник Иван Иванов
Полковник Йордан Иванов
Полковник Христо Трифонов

Под. 66340 - Пловдив
Генерал-майор Иван Желев
Генерал-майор Людмил Фандъков
Полковник Страхил Страхилов
Полковник Георги Папазов
Полковник Йордан Спасов
Полковник Владимир Костов

Под. 62180 - Варна
Полковник Григор Минев
Генерал-майор Павел Павлов
Полковник Райко Райков
Полковник Иван Иванов
Полковник Павел Сулай
Полковник Иван Грънчаров

Под. 64580 - Стара Загора
Генерал-майор Делчо Делчев
Генерал-майор Димитър Бояджиев
Полковник Ангел Ангелов

Под.62640 - Челопечене
Полковник Хернани Димитров
Генерал-майор Ангел Нягин
Генерал-майор Петър Кибаров
Полковник Ангел Бояджиев
Полковник Иван Иванов
Полковник Ненчо Геренски

Под. 62560 - София
Генерал-майор Рангел Симов
Генерал-майор Борис Анакиев
Подполковник Любомир Ценков
Полковник Илия Велчев

Под. 64210 - София
Полковник Антон Петров
Генерал-майор Дончо Малчев
Полковник Богомил Богданов
Полковник Тончо Тончев

Началници на ВНВИСУ
Полковник Иван Консулов
Генерал-майор Никола Паунов
Полковник Георги Грънчаров
Полковник Атанас Кичуков

От стр. 11

Трудовашки чешми има навсякъде в България

Ñúçäàâàíåòî íà òðóäîâàòà
ïîâèííîñò ïðåç 1920 ã. å ÷èñòî
áúëãàðñêà èäåÿ, ðîäèëà ñå
â òðàãè÷íè çà íàðîäà íè âðåìåíà
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Ïðàâèòåëñòâàòà èñêàò äà èçáåãíàò
ïàðàëèçèðàùè íîâè êàðàíòèíè

Åâðîïà òúðñè äåëèêàòåí áàëàíñ
ìåæäó çäðàâåòî è èêîíîìèêàòà

Среща
между премиерите на България и
на Северна Македония Бойко Бо-
рисов и Зоран Заев ще се състои
на 11 ноември в София, като част
от македоно-българското съпред-
седателство на Берлинския про-
цес 2020, предаде Епицентър.
Посолството
на Русия във Вашингтон отрече
американските обвинения, че рус-
ки държавни хакери стоят зад ки-
бератаки срещу някои страни в
последно време. В понеделник ми-
нистерството на правосъдието на
САЩ съобщи, че шестима офице-
ри от руското военно разузнава-
не (ГРУ) са обвинени за участие в
"разпространение на зловреден
софтуер по цял свят". Според не-
го хакерската група стои зад про-
никванията в чуждестранни ком-
пютри и атаки срещу Украйна, Гру-
зия и Франция, както и зад опити
за саботаж срещу зимната олим-
пиада в Южна Корея през 2018 г.
заради забраната за участие на
руски спортисти в нея след гран-
диозен допинг скандал.
Украйна
започва изграждането на две во-
енноморски бази за защита на
Черноморския регион, обяви във
Върховната рада президентът на
страната Владимир Зеленски. Той
допълни, че страната продължава
да модернизира военните си ко-
раби. Украинският президент бе
категоричен, че няма да позволи
намаляване на финансирането на
армията през 2021 г. През тази
година за армията на Украйна са
предвидени над 117 млрд. гривни
(4,12 млрд. долара).
В Израел
вчера пристигна първата офици-
ална делегация от Обединените
арабски емирства, след като две-
те страни нормализираха мина-
лия месец отношенията си със
споразумение, постигнато с пос-
редничеството на САЩ. Самолет
на авиокомпания "Етихад еъру-
ейз" с представители на прави-
телството на ОАЕ, придружени от
известни американски полити-
чески фигури, изпълни поле от
Абу Даби до летище "Бен Гури-
он", където бе посрещнат от из-
раелския премиер Бенямин Не-
таняху, външния министър Габи
Ашкенази и финансовия минис-
тър Израел Кац. Визитата на де-
легацията продължи само 5 часа
и беше ограничена в района на
летището, разположено край Тел
Авив, заради опасенията във
връзка с коронавирусната пан-
демия.

Íàêðàòêî

:

Европа очевидно се
движи по ръба, избирайки
мерки с цел да избегне
парализираща втора пълна
карантина заради пандеми-
ята, коментира ДПА. Ще
бъдат ли тези мерки доста-
тъчни и ще ги приемат ли
европейците?

След няколко седмици
на нов ръст на случаите на
COVID-19 на целия конти-
нент, в понеделник Уелс
наложи регионална каран-
тина, а Словения обяви
едномесечно "състояние на
епидемия". Чешката армия
отпусна 165 т материали на
властите в Прага за пост-
рояване на голяма полева
болница.

За да поставят положе-
нието под контрол, страни-
те се надпреварват да
налагат отново вечерен
час, носене на маски и
ограничения върху социал-
ните събирания.

"Не можем да губим
време: трябва да действа-
ме, въвеждайки всички

Ученици с маски пресичат релсите близо до метростанция във
Франкфурт. Германската канцлерка Ангела Меркел обяви, че са
необходими временни болезнени мерки, "за да не претоварим

нашата здравна система, да държим училищата и детските заведения
отворени и заради нашата икономика и нашите работни места".

Мъж, носещ
защитна маска, за

да ограничи
разпространението
на коронавируса,

гледа мобилен
телефон до статуя
на панди в парк
във вторник в

Токио. Японската
столица потвърди

вчера над
130 нови случая
на коронавирус.

Финалният дебат на 22
октомври между двамата
кандидати за президент на
САЩ на изборите на 3 но-
ември, Доналд Тръмп и
Джо Байдън, ще премине
при известни процедурни
промени, предаде АП. Те бя-
ха обявени от независима-
та комисия по кандидатпре-
зидентските дебати. Целта
е да се избегнат хаосът и
нелицеприятните сцени от
първия дебат, на който два-
мата претенденти, най-ве-
че Тръмп, се апострофира-
ха безразборно един друг,
често с нелюбезни репли-
ки, и смисълът на дискуси-
ята до голяма степен се из-
губи.

Главната промяна е, че
микрофонът на всеки от

Ïðîìåíÿò ïðàâèëàòà çà ôèíàëíèÿ äåáàò ìåæäó Òðúìï è Áàéäúí

Американският президент Доналд Тръмп нарече главния експерт по
инфекциозни заболявания на САЩ д-р Антъни Фаучи "бедствие" и се
опита да увери предизборния си щаб, че ще спечели на американски-
те президентски избори. Тръмп каза още, че ще си създаде по-големи
проблеми, ако уволни Фаучи, който е на противоположни позиции за
борбата с коронавируса. "Ако го слушах, смъртните случаи щяха да са

500 хиляди", изтъкна Тръмп: "Хората казват: "Просто ни оставете
на мира. Уморихме се от това".

необходими мерки, за да
предотвратим тотална
карантина", каза италианс-
кият премиер Джузепе
Конте през уикенда, обявя-
вайки по-строги мерки за
борба с вируса. Това е
послание, което може да
се чуе от много лидери - от
Франция през Германия,
Швейцария, Австрия и
Чехия до Русия.

В европейските страни,
включително бившите
съветски републики в
Централна Азия, се наблю-
дава ръст на случаите на
COVID-19 от близо 1 млн.,
достигайки общо над 8
млн. за последните 7 дни,
сочат данни на СЗО.

Броят на починалите в
Европа прехвърли 250 000,
но "кривата на смъртните
случаи" не е така стръмна
както на ръста на заразе-
ните, тъй като тенденцията
е пациентите да са по-
млади, а болниците подоб-
ряват прилаганите терапии
в сравнение с първия пик

през април.
Докато правителствата

се опитват да избегнат
парализиращи нови
карантини, шефката на
Европейската централна
банка Кристин Лагард
призна, че сегашните
целеви антиепидемични
мерки имат и отрицателен
ефект.

"Втората вълна на

епидемията в Европа, по-
конкретно във Франция, и
въвежданите нови ограни-
чения, засилват несигур-
ността и тежат върху
икономическото възстано-
вяване", каза Лагард пред
френския в. "Монд".

Пандемията може да
доведе до загуба на работ-
ни места, прогнозира
Лагард. ç

Снимки Пресфото БТА
и Интернет

двамата ще бъде изключ-
ван, докато опонентът му
прави встъпително изказва-
не по всяка от темите. 90-
минутният дебат ще бъде
разделен на шест 15-минут-
ни сегмента, като всеки кан-
дидат ще има две минути
за встъпително изказване,
без да бъде прекъсван, пре-
ди да се премине към отк-
рит дебат по темата. При
открития дебат обаче пре-
късванията от опонента ще
бъдат приспадани от общо-
то му време за дебата.

Комисията бе подложе-
на на натиск от предизбор-
ния щаб на републиканеца
Тръмп да не се променят
правилата, докато екипът на
демократа Байдън изрази
надежда за един по-дисцип-

линиран и подреден дебат.
Комисията заяви, че "смя-
та за подходящо да прие-
ме мерки с цел да се спаз-
ват договорените правила
и за неприемливо да се
променят самите правила".

Кампанията на Тръмп
възрази срещу нововъведе-
нието, но каза, че той все
пак ще участва в дебата в
четвъртък вечерта в Наш-
вил, щата Тенеси. Дебатът
се очаква да бъде гледан
по телевизията от десетки
милиони американци. Смя-
та се, че това е последна
възможност за двамата съ-
перници да се обърнат към
националната аудитория и
да убедят все още нереши-
лите избиратели как да гла-
суват на 3 ноември. ç
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Селекционерът на
националния отбор по
футбол Георги Дерменджи-
ев бе категоричен в
интервю Би Ти Ви, че
повиканите в представи-
телния ни тим играчи са
на добро ниво. "Българс-
кият футбол не е на добро
ниво, но и ние не трябва
да го хулим толкова.
Очаквахме мача с Унгария
от много време. Аз бях
наясно, че ако не спече-
лим двубоя, ще ни бъде
много трудно в другите
две срещи. Футболът вече
е много сериозна наука.
За да се направи една
подготовка, трябват много
специализирани и комп-
лексни знания. Ние много
изостанахме в това отно-
шение. Трябва да обърнем
внимание на школите, на
подрастващите. Знам
какви са възможностите
на играчите и съм убеден,
че дават всичко от себе
си", каза Дерменджиев.

"Аз и екипът ми наблю-
даваме около 30 играчи.
Трябва обаче да се съоб-
разяваме с моментното

Ãåîðãè Äåðìåíäæèåâ:
Íå ôàâîðèçèðàì èãðà÷èòå
íà Ëóäîãîðåö
Никой не ми налага кого да
викам в националния отбор,
декларира селекционерът

Централният бранител Божидар Чорбаджийски подписа договор за два сезона с
полския елитен Стал Мелец.  25-годишният Чорбаджийски преминава в новия си
отбор като свободен агент, след като разтрогна договора си с ЦСКА по взаимно
съгласие. Защитникът, който има 9 мача за националния отбор на България, за

последно игра под наем през миналия сезон в Стяуа (Букурещ).

Наставникът на ЦСКА
Стамен Белчев
бе обявен за
Треньор на месеца. След
церемонията специалистът
коментира какво е състояние-
то на "червените" преди
срещата от Лига Европа с
румънския Клуж: "Надявам се
ЦСКА да изглежда по начина,
който играхме с БАТЕ и Базел.
Да бъдем дисциплинирани,
компактни, да се опитаме да
използваме силните си страни
и да се възползваме от
слабите страни на противника.
Сравнение от мача с Берое
трябва да изглеждаме
различно. Пламен Гълъбов се
подобрява, както знаете,
имаше счупено ребро. От една
седмица тренира, но не е
готов. Иван Турицов също
тренира наравно с останалите,
но не мисля, че е готов за 90
минути. Групата е много
тежка, а фаворит е Рома.
Отборите на Йънг Бойс и Клуж
са балансирани тимове, но
ние знаем силните и слабите
им страни".

Ботев (Пд) успя
да спечели време
в делото с бившия наставник
на тима Желко Петрович,
съобщава Sportal.bg. Черногор-
ският специалист осъди клуба
да му плати 102 хиляди евро,
плюс допълнителни 15 хиляди
лева разноски по делото.
Петрович беше освободен
преди близо година, а клубно-
то ръководство не прие
условията му за раздяла по
взаимно съгласие, след което
треньорът потърси правата си
в Спортния арбитражен съд.
Ботев беше осъден да плати
220 хиляди лева до края на
октомври, но от клуба са
намерили вариант да внесат
само 5000 швейцарски франка
(9195 лева), за да изискат
цялата документация по случая.

:
Íàêðàòêî

Георги Дерменджиев
ще остане начело
на националния

отбор до края на
календарната година

Снимка Пресфото БТА

УЕФА обяви наря-
дите за предстоящи-
те първи мачове от
груповата фаза на Ли-
га Европа. В четвър-
тък ЦСКА приема ру-
мънския Клуж от 19,55
часа на Националния
стадион "Васил Левс-

ÓÅÔÀ èçáðà ñúäèèòå íà ðîäíèòå
òèìîâå â Ëèãà Åâðîïà

От стр. 1

Повече от ясно е, че
следващият треньор на
Левски ще бъде бълга-
рин, и то с ниски фи-
нансови претенции.
Клубът дължи голяма
сума на последния
треньор Петър Хубчев
и неговите асистенти.
Наскоро изпълнител-
ният директор Павел
Колев заяви, че след
като е преглеждал до-
кументите, е устано-
вил, че в последните
години абсолютно
всички наставници са
измъквали неустойки
от Левски.

В същото време Ге-

Íà "Ãåðåíà"  ãîòâÿò òðåíüîðñêà ðîêàäà

ки", а в 22 часа Лудо-
горец е домакин на
белгийския Антвер-
пен. От УЕФА решиха
мачът между ЦСКА и
Клуж да бъде ръково-
ден от турския съдия
Халил Мелер с по-
мощници Мустафа Ей-

сой и Шевчет Комюр-
чоглу.

Двубоят между Лу-
догорец и Антверпен
пък е поверен на из-
раелеца Рой Рейнш-
райбер, а асистенти
ще му бъдат Давид Би-
тос и Двир Шимон. ç

орги Тодоров включи 18
футболисти в групата
за мача от 1/16-фина-
лите за Купата на Бъл-
гария срещу Партизан
(Червен бряг). Двубоят
на стадион "Градски" в
Червен бряг е днес от
14,30 часа.  Нападате-
лят Станислав Иванов
остава във "фризера",
както беше и в мача
със Славия (0:1). Той не
е нито контузен, нито
наказан, но въпреки то-
ва Тодоров няма да
разчита на него. Тре-
ньорът изпълнява раз-
пореждането на мажо-
ритарния собственик
Наско Сираков, който

се ядоса на Иванов за-
ради отказа му да пре-
мине във втородивизи-
онния германски Ерц-
гебирге (Ауе). Младеж-
кият ни национал явно
ще трябва да търпи
унижението и да гледа
отстрани любимия си
отбор, вместо да бъде
на терена и да помага
с каквото може.

Аут от групата за
гостуването в Червен
бряг е и капитанът Ни-
колай Михайлов, Анд-
риан Краев и Симеон
Славчев. Завръща се
Валери Божинов, кой-
то може да получи
шанс за изява. ç

състояние на българския
футбол. Как някой да ми
налага кого да викам в
отбор? Това означава да
плюя на репутацията си.
Играчите на Лудогорец не
ги фаворизирам. Това са
футболисти, които са
играли срещу Реал (Мад-
рид), ПСЖ и други топ
отбори в Европа и имат
рутина. Сега се радвам, че
ЦСКА влезе в групите на
Лига Европа, защото
българските футболисти в
тима ще натрупат опит и
ще могат да помогнат на
националния отбор",
продължи националният
селекционер. - Излизането
от това състояние е трудно
и трябва много работа.
Ние от дълго време само
говорим. Хората, които го
коментират, дори нямат
необходимите знания да го
направят. Трудно е да се
каже кой трябва да управ-
лява българския футбол.
Не мога да кажа кой как
се е справял, като шеф на
БФС. Знам, че не трябва
да се правят компромиси."

"Играта се получава от

качеството на футболис-
тите. Ние имаме 3-4-ма
души, които играят извън
България. Имаме много
грешни трансфери на
млади футболисти - оти-
ват, играят по долните
дивизия в Италия пример-
но, после се връщат у
нас. Всеки собственик
има свои виждания и

стратегия за клуба си -
дали ще разчита на
българи, или чужденци.
Моят договор е много
ясен, знае се докога е. Аз
продължавам да изпълня-
вам своите функции",
обясни Дерменджиев,
който има договор до
края на календарната
година. ç
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ÇÅÌß07.30 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким (п)
08.00 "Не се страхувай" (п)
09.00 "Лява политика" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Думата е ваша" (п)
12.05 Документален филм
12.30 ТВ пазар
12.45 "Дискусионен клуб" (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"
22.00 Новини (п)
22.30 "Актуално от деня" (п)
23.15 "За историята свободно" (п)
00.15 "Нашият следобед с БСТВ" (п)
01.30 "Лява политика" (п)
02.30 "Дискусионен клуб" (п)
03.50 "Студио Икономика" (п)
04.50 "Не се страхувай" (п)
05.50 "Общество и култура" (п)
06.50 Музикален антракт

ÁÍÒ 1

05.10 Още от деня /п/
06.00 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
13.00 Последният печели /п/
14.00 Когато сърцето зове - тв филм /9

епизод/
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Очи в очи с животните - Ципокрилите

насекоми - осите
15.20 Влакът на динозаврите 2 - анимаци-

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

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

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 В кадър
22.00 Дълбоката държава - тв филм /6

епизод/ (14)
23.00 По света и у нас
23.30 Събота вечер с Митко Павлов /п/
00.30 Светът и ние /п/
01.00 100% будни /п/
02.55 Култура.БГ /п/
03.55 Вечната музика /п/
04.25 Когато сърцето зове - тв филм /9

епизод/п/

bTV

05.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3, еп. 2
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикри-

тие" - анимация, сериал, с. 4, еп. 14
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. 112
15.30 "Търговски център" - сериал, с. 15,

еп. 97 - 99
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

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

с. 14, еп. 73
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 3,

еп. 86
21.00 "Фермата: Пътят на една мечта" -

риалити, с. 6
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 20, еп. 6
01.00 "Новите съседи" - сериал, еп. 46
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 55

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп. 13
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Роботи под прикритие" - сериал, с. 4,
еп. 4, 5

07.00 "Трансформърс: Роботи под прикри-
тие" - сериал, с. 4, еп. 6, 7

08.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп. 13
09.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 10
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 6
11.00 "Кости" - сериал, с. 12, еп. 10
12.00 "Стоте" - сериал, с. 5, еп. 13
13.00 "Завръщане в бъдещето III" - фантас-

тика, комедия (САЩ, 1990), в роли-
те: Майкъл Джей Фокс, Кристофър
Лойд, Лиа Томпсън, Елизабет Шу,
Мери Стийнбъргън и др.

15.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп. 14
16.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 11
17.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 1
18.00 "Кости" - сериал, с. 12, еп. 11
19.00 "Българската следа в УЕФА Шампи-

онска лига" - магазинно предаване,
еп. 1

19.30 Студио "Шампионска лига"
19.55 Пряко, УЕФА Шампионска лига,

I кръг от груповата фаза: Реал Мад-
рид - Шахтьор

22.00 Пряко, УЕФА Шампионска лига,
I кръг от груповата фаза: Байерн
Мюнхен - Атлетико Мадрид

00.00 Студио "Шампионска лига"
00.30 "УЕФА Шампионска лига" - обзорно

магазинно предаване
01.45 УЕФА Шампионска лига, I кръг от

груповата фаза /запис/: Манчестър
Сити - Порто

03.30 "Кости" - сериал, с. 12, еп. 11
04.15 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 11

bTV COMEDY

05.00 "Гранд" /п./ - сериал
06.00 "Гранд" - сериал, с. 3, еп. 8, 9
07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ -

сериал
08.30 "Полицаят от Рубльовка" /п./ - сери-

ал
09.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
10.00 "Прясно изцеден" - романтичен, ко-

медия (Германия, 2012), в ролите:
Диана Амфт, Том Влашиха Алексан-
дер Байер, Силвестер Грот и др.

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

сериал
14.00 "Полицаят от Рубльовка" /п./ - сери-

ал
15.00 "Преспав" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
18.00 "Приятели" - сериал, с. 3, еп. 21, 22
19.00 Премиера: "Дивата Нина" - сериал,

еп. 105
20.00 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 58
20.30 Премиера: "Селцето" - сериал, еп. 1
22.00 "Полицаят от Рубльовка" - сериал,

с. 2, еп. 4

23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 4, еп. 19, 20

00.00 "Прясно изцеден" /п./ - романтичен,
комедия (Германия, 2012)

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

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 2, еп.
21, 22

08.00 "Х-Мен началото: Върколак" - фан-
тастика, екшън, приключенски (САЩ,
Великобритания, 2009), в ролите:
Хю Джакман, Лив Шрайбър, Райън
Рейнолдс, Дани Хюстън, Кевин Дю-
ранд, Доминик Монахан, Тейлър Кич

10.30 "Ривърдейл" - сериал, с. 3, еп. 1, 2
12.45 "Ефектът на спусъка" - драма, трилър

(САЩ, 1996), в ролите: Кайл Маклок-
лън, Елизабет Шу, Дърмът Мълроуни,
Ричард Т. Джоунс, Бил Смитрович,
Майкъл Рукър и др.

14.45 "Бебе Бос" - анимация, комедия,
семеен (САЩ, 2017), режисьор Том
Макграт

16.45 "Опасна връзка" - трилър (САЩ, 2019),
в ролите: Клер Креймър, Миа Топа-
лиън, Дейвид Фумеро, Хедър Макко-
ум и др.

18.45 "Играта на Ендър" - фентъзи, екшън,
приключенски (САЩ, 2013), в роли-
те: Харисън Форд, Ейса Бътърфилд,
Хейли Стайнфелд, Абигейл Бреслин,
Бен Кингсли, Вайола Дейвис, Гевин
Худ и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Невидима зона" - спортен, биогра-

фичен, драма (САЩ, 2009), в ролите:
Куинтън Ерън, Сандра Бълок, Тим
Макгроу, Джей Хед, Лили Колинс,
Рей Маккинън, Кати Бейтс и др.

23.30 "На парчета" - трилър, хорър (САЩ,
2017), в ролите: Джеймс Макавой,
Хейли Лу Ричардсън, Брад Уилям
Хенк, Аня Тейлър-Джой, Ким Дайрек-
тър, Стърлинг Браун и др. [14+]

02.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.
1, 2

04.00 "Смъртоносна надпревара 2" - фан-
тастика, екшън, трилър (ЮАР, Герма-
ния, 2010), режисьор Рул Рейне, в
ролите: Дани Трехо, Шон Бийн, Винг
Реймс, Люк Гос, Лорън Кохан, Робин
Шу и др. [14+]
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05.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериал,
сезон 8 /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) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Антитела" (преми-

ера) - сериал, 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!" - сериал,

сезон 22
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериал,

сезон 8
01.30 "Женени с деца" - сериал, сезон 8
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Остани с мен" - сериал /п/
04.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"

- сериал /п/

Êèíî Íîâà

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

07.00 "Мистерии от малкото градче: Смър-
тоносно начинание" - мистерии с уч.
на Джуъл Килчър, Колин Фъргюсън,
Ерин Карплък и др. /п/

09.00 "Игра на чувства"- семеен филм с уч.
на Тамин Сърсок, Травис ван Уин-
къл, Тифани Хайнс и др. /п/

11.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10

12.00 "Босът на бисквитките" - семеен
филм с уч. на Пипа Блек, Рик Малам-
бри, Маккензи Фой, Лейни Казан

13.50 "Нашата история" - романтична ко-
медия с уч. на Маги Лоусън, Сам
Пейдж, Марко Грацини, Франсис Фла-
нагън и др.

15.45 "Гордо изправен: Разплатата" - ек-
шън с уч. на Кевин Сорбо, Ивет
Нипар, Хали Рам, Дженифър Сайпс,
Ричард Дилард и др. /п/

17.45 "Корумпиран град" - криминален филм
с уч. на Марк Уолбърг, Ръсел Кроу,
Катрин Зита-Джоунс, Джефри Райт,
Бари Пепър, Кайл Чандлър и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 4

21.00 "Индиана Джоунс и последният кръс-
тоносен поход" - приключенски ек-
шън с уч. на Харисън Форд, Шон
Конъри, Алисън Дууди, Денхолм Ели-
ът, Джон Рис-Дейвис и др.

23.30 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 4 /п/

00.30 "Човекът, който познаваше безкрай-
ността" - драма с уч. на Дев Пател,
Джеръми Айрънс, Тоби Джоунс, Сти-
вън Фрай, Джереми Нортъм, Кевин
Макнали, Шазад Латиф, Падрайк Ди-
лейни и др.

Тв програма - сряда, 21 октомври 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.

Затопляне
Днес над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значител-

на облачност ще има в Югоизточна България и там на отделни места
не е изключено да превали съвсем слаб дъжд. Минималните темпера-
тури в повечето места ще останат от 1 до 6 градуса. Отново на много
места ще се образуват слани. Дневните температури ще бъдат от 14
до 19 градуса, по морето до 20-21. Повишението на температурите ще
продължи и в следващите дни. По-чувствително ще се повишат днев-
ните стойности, като към петък на места ще доближат 25 градуса. Ще
се повишат слабо и минималните стойности и в повечето места опас-
ността от слана ще отмине.

В събота ще бъде слънчево, на места в котловините и низините
сутрин - с мъгли или ниски облаци, които с изгрева на слънцето бързо
ще се разсейват. Ще се появи и усили вятър от запад - в Дунавската
равнина умерен и временно силен.

В неделя облачността ще се увеличи, а температурите ще се пони-
жат с няколко градуса и ще са около и под 20 градуса. Ще остане
почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток, слаб до умерен.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Невидима зона" - спортен,
биографичен, драма, в ролите: Куинтън Ерън,
Сандра Бълок, Тим Макгроу, Джей Хед, Лили

Колинс, Рей Маккинън, Кати Бейтс и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 199

ВОДОРАВНО: "Задачата". Енона. Тананарив. Лар.
Калина Ковачева. Ланер (Йозеф). Ганимед. Тив. Ви-
тан. Тасо (Торкуато). Зет. Натаван (Хуршидбану).
Сарот (Натали). Косат. КА. Табани. Енева (Лили).
Розобер. Нелина. Рагулин (Александър). Тилак. Си-
лал. Ето. Ари. Еналиди. Инар (Франсоа). Лив (Егон).
Тамарин. ТА. Самота. Рата. Рицари. АМАРА. Кик.
Нино Киров. Па. Анилиди. Ара. Воронов (Стефан).
Томан. Каратаван. Маса (Фелипе).
ОТВЕСНО: Катализатори. Исикава (Такубоку). "Да-
лавера за леваци". Ор. Танин. Тобоган. Макара. Ча-
нев (Руси). Табулатор. Нот. Канарин. "Нел". Латини-
на (Лариса). Так. Такири. "Има". Илов (Никола). Та-
рогато. "Неда". Анива. Иван Асен. Тир. "Мод". Се-
ван. "Ването". Иракит. Читатели. Инари. ОМ. Голе-
ман. Вилан. Тарама. Навес. Канарата. "Орас". Ма-
радона (Диего). Акира. Ивана.
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Маестро Саша Гьотцел
гостува в зала "България"
Саша Гьотцел ще дирижи-
ра националния филхар-
моничен оркестър на 22
октомври в зала "Бълга-
рия". Програмата на
концерта включва
възхитителните "Метамор-
фози" на Рихард Щраус и
най-известното произве-
дение на Моцарт -
Симфония № 40.  Маест-
рото само на 19 години
вече свири на цигулка
във Виенската опера. Там
е силно вдъхновен от
големи диригенти като
Зубин Мета, Марис
Янсонс и Сейджи Озава.

Египет с нова находка на
древни саркофази
Египетски археолози са
открили още древни
саркофази в обширен
некропол южно от
Кайро. Става дума за
колекция от разноцветни
запечатани саркофази
на над 2500 години в
некропола Сакара.
Намерени са над 80
саркофага. Археолозите
са се натъкнали и на
разноцветни и позлате-
ни дървени статуи. По-
рано Би Би Си съобщи,
позовавайки се на
министерството на
културата, че на платото
Наска в Перу археолози
са открили 37-метров
геоглиф на повече от
2000 години, изобразя-
ващ котка.

Íàêðàòêî

"Íåèçáåæíè ÷àñîâå" - èçëîæáà
æèâîïèñ íà  Äîëîðåñ Äèëîâà

Милена Балчева-Божко-
ва и проф. Чавдар Попов
са съставители на нов дву-
езичен албум на българс-
ки и английски език, озаг-
лавен "Петдесет жени в
българската живопис".

Много бляскав, но заб-
равен е животът на една
от първите художнички
Елисавета Консулова-Вазо-
ва (1881-1965). Тя е съпруга
на общественика и политик
Борис Вазов, който пък е
брат на Патриарха на бъл-
гарската литература Иван
Вазов. Между двете све-
товни войни Вазова има
изключителен междунаро-
ден успех. Сред основате-
лите е на дружеството
"Родно изкуство". В този

"Ïåòäåñåò æåíè â áúëãàðñêàòà æèâîïèñ"

Ïåò òåàòðàëíè òðóïè ãîñòóâàò â ÷èòàëèùå "Ñúãëàñèå 1869"
В Плевен пет театрални

трупи с популярни актьори
ще гостуват на сцената на
читалище "Съгласие 1869".
Театралният маратон се от-
крива с българско заглавие
- "Тест" от Елин Рахнев, с
участието на Христо Шопов
и Асен Мутафчиев. Екипът
ще изнесе две представле-
ния в една вечер, за да се
отговори на интереса на
любителите на театралното
изкуство. Режисьор е Лиза
Шопова, музиката - на Пе-
тя Диманова, а сценографи-
ята и костюмите - на Ане-
лия Райкова.

В афиша следват "Тя, той
и още двама-трима" с Аня
Пенчева в главната роля на
5 ноември; "Баща ми се каз-
ва Мария" - постановка на

:

В Галерията на СБХ, ул.
"Шипка" 6, на 20 октомври
се откри вернисаж на
Долорес Дилова. Известна-
та художничка представя
около 50 картини, излезли
от ателието й в последните
2-3 години.

"Неизбежните часове" на
работа идват след срещи с
природата, с обсебващи
места, които са й въздейст-
вали така силно, че е
невъзможно да не изрази
това въздействие.

Всяка една история има
ново начало в картините,
местата заживяват нов
живот в тях, отвъд реал-
ността. Те променят худож-
ничката наблюдател, а
една промяна не остава
статична, води до други
промени, влияе, рефлекти-
ра в работите, в състояния-
та, изразени в нейната
живопис.

Дилова  се вълнува как
понякога на пръв поглед
случайното неизбежно
води в нови посоки. Всич-
ко е било и ще бъде верига

Âåñåëà Äåë÷åâà
ïÿ ïðåä 100-
õèëÿäíàòà
àóäèòîðèÿ
â Ïîëøà

Българското сопра-
но Весела Делчева пя
на второто издание
на фестивала Game
Music Festival в полс-
кия град Вроцлав.
Солистката на Музи-
калния театър и
Софийската опера и
балет е официален
глас на Baldur`s Gate
3. Певицата нашумя с
ролите си в спектак-
лите на Музикалния
театър: "Фантомът на
операта", "Булевардът
на залеза", "Зоро",
"Бягство", както и в
мюзикълите за деца -
" Аладин" и "Магьосни-
кът от Оз".  Блести в
ролята на Цейтъл в
мюзикъла "Цигулар на
покрива" в Оперетата.
Започва творческия
си път от вокална
формация "Таласъм-
че".ççççç

от неизбежни връзки,
последователни натрупва-
ния, на които тя придава
нов смисъл.

Нейното творческо
кредо е искреност и
откровеност, без специал-
ни концепции и извън
теченията и определения-
та за модерност да върви
по своя път. Това, което я
владее, е цветът - дълбо-
чината му, нюансите,
ролята му в предаването
на лично внушение за
мястото, за преживявания
и срещи.

Последно нарисуваните
картини са рефлексия от
дългоочаквано, но несбъд-
нато пътуване, един поглед
през завесата на ограни-
чения.

Долорес Дилова е
носител на Първа награда
в конкурса "Млад живопи-
сец" за 1987 г. и Наградата
на конкурса "Човекът и
морето" (1988), Голямата
награда на СБХ на Биена-
лето на малката форма
(2008), Голямата награда за

живопис на Бианалето
"Приятели на морето",
Бургас 2014. Предоставила
е авторско право на нейни
картини в имение в Порт-
ланд, САЩ, за заснемане
на холивудския филм
"Картината" (The Picture) с
участието на Николас
Кейдж. Избрана е в албум
"50 жени художнички в
българската живопис за
периода XIX-XX век", спон-

сорирана от руския княз
Никита Лобанов-Ростовски.

Нейни творби има в НХГ
и в други галерии в стра-
ната, а също така и в
частни галерии и колекции
във Франция, Англия,
Италия, Германия, Япония,
Израел, САЩ, Испания,
Австрия, Гърция, Турция,
Унгария, Кипър, Швейца-
рия, Русия, Китай, Слова-
кия, Холандия.ççççç

Асен Блатечки, на 20 ноем-
ври; "Търновската царица"
с Елена Петрова в главна-
та роля - на 26 ноември;
"Умопомрачение" с Асен
Блатечки и Койна Русева -
на 7 декември. Места мо-
гат да се ангажират от би-
летния център на читалище
"Съгласие 1869".

По същото време трупа-
та на Драматично-кукления
театър "Иван Радоев" в Пле-
вен предлага за възрастни
и деца - "Картоиграчи" от
Гогол, "Вишнева градина" от
Чехов, "Господа, другари,
пичове и дами" по текстове
на Ляпин, Гогол, Чехов и Ха-
шек, "Грозното патенце" по
Андерсен, "Тигърчето Спас
и малкото голямо слонче"
от Рада Москова.ççççç"Той, тя и още трима" с Аня Пенчева

период се изявяват и мо-
дернистичните ни худож-
нички като Вера Недкова
(1908-1996) и Вера Лукова
(1907-1974), както и Султа-
на Суружон (1900-1962), ко-
ято впоследствие става из-
ключително популярна и в
Израел.

Милена Йоич е единст-
вената българска худож-
ничка, която има творба в
музея на жените художнич-
ки във Вашингтон. Осезае-
мото присъствие на жени
в българското изобразител-
но изкуство има през пър-
вите две десетилетия на ХХ
век, но те стават факт на
границата на ХIX и ХХ век,
спорадични са по характер
и са основно в областта на

живописта. Впоследствие
жените започват да се изя-
вяват все по-активно в

пластичните изкуства - жи-
вопис, графика, скулптура,
текстил и керамика.ççççç


