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ИСКАМЕ
ЕКСПЕРТНИ
ДЕБАТИ
Хората на Борисов смятат, че е добре да
има дискусии преди старта на кампанията
Официално предложение за
провеждането на експертни
дебати отправиха вчера представителите на ГЕРБ към БСП.
Идеята бе оповестена от лидера на партията Цветан Цветанов. Предложението на гербаджиите е първият дебат между
експертите да е по-проблемите на сектор “Земеделие”. Хората на Бойко Борисов смятат,

че арбитри в първия дебат
трябва да бъдат самите земеделски производители, които
да изслушат предложенията на
двете страни и да поставят
въпросите си. От ГЕРБ смятат,
че в такава експертна дискусия място имат и представителите на ДПС, защото земеделският сектор бил под техния
контрол. Цветан Цветанов ко-

ментира още, че е добре преди започването на политическата кампания да се проведат
подобни дебати и по други
теми като здравеопазването
например. От партията считат,
че по този начин хората подобре ще се ориентират в истинските политически позиции
на партиите и така изборът им
ще бъде улеснен.
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Няколко думи

ÁÅÇ ÈËÞÇÈÈ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Искането на ГЕРБ за втори дебат с БСП (този път експертен) е напълно логично. Желанието за реванш е по-силно от
здравия разум, но пък ползата за избирателите от подобни
сблъсъци е незаменима. Да припомним обаче, че по общо
мнение точно експертите на ГЕРБ “издъхнаха” по време на
първия сблъсък тези дни. Какво могат да кажат БойкоБорисовите експерти на този втори рунд? Едва ли нещо поразлично от това, което сервираха на първия по тази тема. Да
припомним само идеята им - съкратени миньори и шивачки
да стават фермери. Как си го представяте? Миграцията от
селата към градовете е исторически процес, а не зла умисъл
на българските власти. Опитът да го обърнете ще завърши с
катастрофа. Трябва да се търсят нови форми за стопанисване
на земята. Илюзиите тук са, меко казано, вредни.
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САЩ се тревожели от
купуването на гласове у нас

Всеки втори ученик „удря”
над пет питиета наведнъж

Често говорим за проблемите, които ни тревожат. Един от тях е купуването на гласове. Това
заяви вчера посланикът
на САЩ в България Нанси Макълдауни пред БТВ.
По думите й е много важно, че в борбата с купуването на гласове активно
са се включили от неправителствения
сектор.
Като друг положителен
момент тя открои, че
страната ни се занимава
сериозно с прозрачност-

У

та на средствата и финансирането на партиите. “Аз
защитавам хипотезата, че
САЩ е ангажиран приятел на България и затова ние говорим честно за
проблемите, които виждаме”, отбеляза посланикът.
Корупцията е един
проблем, който съществува във всяка една държава, има го и в САЩ. България не е измислила корупцията,
каза
още
Макълдауни. По думите й
обаче корупцията и орга-

низираната престъпност
са най-големият проблем
на страната ни.
България, която преди пет години стана
пълноправен член на
НАТО, днес има уважението и престижа на лоялен и достоен партньор на Алианса, заяви
междувременно президентът Желю Желев по
време на международна
бизнес конференция “60
години НАТО, 5 години
България в НАТО”.

нас почти всяко трето момче и всяко пето момиче между 15-16 г.
употребяват
наркотик
поне
веднъж в живота си според сравнително международно изследване. Данните от изследването, проведено през 2007 г., бяха оповестени вчера пред журналисти от
Анина Чилева - национален координатор на Европейския училищен изследователски проект за
алкохол и други наркотици
(ESPAD). Участие в проучването са
взели ученици на 15-16 г. от 35
европейски държави. България е
на четвърто място сред пушилите

Подсещат Борисов
да се извини на БСП

Министрите приеха
закона за просветата

Комисията за защита от дискриминацията поиска
имотното състояние на кмета, за да му наложи глоба
Столичният кмет Бойко Борисов и неформален лидер на ГЕРБ
Бойко Борисов вчера бе подсетен от Комисията за защита от
дискриминацията да се извини на
БСП. Борисов ще трябва да предостави на комисията данни за
имотното си състояние, за да
реши тя каква санкция да му наложи заради отказа му да
изпълни негова препоръка.
Кметът Борисов трябваше да
се извини на БСП още миналата
година, като за това се произнесе КЗД. Повод за препоръката
станаха думите на Борисов, че
“всички в БСП са без морал”. Констатацията на Борисов дойде след

решението на кмета на Ветрино
Георги Андреев да премине от
ГЕРБ в БСП.
Най-вероятно неформалният
лидер на ГЕРБ ще отнесе глоба
от 5000 лв.
Междувременно вчера председателят на комисията Кемал Еюп
внесе в парламента доклад за
дейността й през миналата година. През 2008 г. в КЗД са получени 714 жалби и сигнали на граждани, което е с 15 процента повече от 2007 г., каза Еюп. По думите
му българските граждани вече са
по-добре информирани и знаят
как да оформят своите жалби и
сигнали по същество. Той добави,

цигари поне веднъж през последните 30 дни - общо 40%, като процентът на момичетата е по-висок 44%, срещу 36% при момчетата.
Всеки втори ученик у нас е пил
над пет питиета едно след друго
за една консумация през последните 30 дни - 56% от момчетата и
38% от момичетата. На десето
място сме в групата на ученици,
които са се напили през последните 12 месеца. Употребата на
марихуана и хашиш намалява, но
се увеличава употребата на стимуланти и алкохол, според специалистите у нас.

че наложените санкции от комисията през миналата година са за
около 20 хил. лв. Комисията по
защита от дискриминация се е самосезирала 16 пъти за миналата
година по обществено значими
теми, съобщи Кемал Еюп. Той изрази надежда, че до края на годината комисията ще има регионални представители във всеки
областен град.
Кемал
Еюп
добави,
че
продължава и мониторингът на
ведомствата за достъпна архитектурна среда. В отговор на въпрос
Еюп каза, че КЗД все още не разполага с пълната информация по
случая в Рибново.

Основно образование
ще се завършва от 2010
г. след VII клас, а
задължително - след Х.
Това е записано в проектозакона за училищното
образование и предучилищната подготовка и
възпитание, одобрен от
кабинета по време на
вчерашното му заседание. Досега основното
образование
се
завършва в VIII клас.
Според новите текстове обаче в VIII клас
учениците ще имат само
интензивно чуждоезиково или компютърно обучение без други предмети. Задължителният материал по всички дисциплини ще се изучава
само в IХ и Х клас, а в XI
и XII клас ще бъде профилираната подготовка.
Единствено завършилите XII клас с държавна

матура ще могат да
продължат обучението
си в университет.
Миналата седмица
законопроектът бе отложен по настояване на
вицепремиера
Емел
Етем. На въпрос как
приема обвинението на
ДПС, че законът се внася твърде късно преди
края на паламента, министър Даниел Вълчев
се измъкна с думите:
“Рано сутрин никакви
обвинения не приемам.”
Преди заседанието на
кабинета пък Вълчев
каза, че се надява проектозакона да бъде одобрен от министрите. След
като това стана, просветният министър заяви, че
е удовлетворен, но “малко сме се забавили”.
Очаква се в понеделник законът да бъде
внесен в парламента.
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Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 28·, ‡Î.4 œœ«—œ«« Ò˙Ó·˘‡‚‡, ˜Â Ò ÔÓÚÓÍÓÎ Ì‡ ÍÓÏËÒËˇÚ‡ ÔÓ ˜Î. 28·, ‡Î.2 ÓÚ œœ«—œ«« ÓÚ 15.01.2009„.
Â ËÁÏÂÌÂÌ Ë ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ËˇÚ ÔÎ‡Ì Ì‡ ÌÓ‚ÓÓ·‡ÁÛ‚‡ÌËÚÂ
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Á‡ÔÓ‚Â‰ –ƒ - 1067 / 27.07.2000„. ÓÚ Œ·Î‡ÒÚÌËˇ ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡
Œ·Î‡ÒÚ ¡Û„‡Ò , Á‡ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÔÓÁÂÏÎÂÌË ËÏÓÚË: œ» 2168 Ë œ»
4229 Ï.î Ï. ì¬Û„‡ÒÍË Ô˙Úî .
Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 28·, ‡Î.5 œœ«—œ«« ‚ Â‰ÌÓÏÂÒÂ˜ÂÌ ÒÓÍ ÓÚ
Ó·Ì‡Ó‰‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·ˇ‚ÎÂÌËÂÚÓ ‚ ìƒ˙Ê‡‚ÂÌ ‚ÂÒÚÌËÍî Á‡ËÌÚÂÂÒÛ‚‡ÌËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓ‰‡‚‡Ú ÔËÒÏÂÌË ËÒÍ‡ÌËˇ Ë ‚˙Á‡ÊÂÌËˇ ÔÓ ÔÎ‡ÌÓ‚ÂÚÂ Ë ÔË‰ÛÊ‡‚‡˘‡Ú‡ „Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ‰Ó ÏÂÚ‡ Ì‡ Œ·˘ËÌ‡Ú‡.
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4125 ‚ Ï.î¬Û„‡ÒÍË Ô˙Úî Ë œ» 1599 Ë œ» 4191, Ï.
ì Ã‡‚ÓÌÂÓî, Í‡ÍÚÓ Â ËÁÏÂÌÂÌ Ë ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ëˇ ÔÎ‡Ì Ì‡
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Œ·ˇ‚ÎÂÌËÂÚÓ Â Ó·Ì‡Ó‰‚‡ÌÓ ‚ ìƒ˙Ê‡‚ÂÌ ‚ÂÒÚÌËÍî ·. 69/
24.08.2007 „.
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ÓÚ Ó·Ì‡Ó‰‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·ˇ‚ÎÂÌËÂÚÓ ‚ ìƒ˙Ê‡‚ÂÌ ‚ÂÒÚÌËÍî
Á‡ËÌÚÂÂÒÛ‚‡ÌËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓ‰‡‚‡Ú ÔËÒÏÂÌË ËÒÍ‡ÌËˇ Ë
‚˙Á‡ÊÂÌËˇ ÔÓ ÔÎ‡ÌÓ‚ÂÚÂ Ë ÔË‰ÛÊ‡‚‡˘‡Ú‡ „Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ‰Ó Œ·˘ËÌÒÍ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. ÷‡Â‚Ó.
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Кметицата на Коневец Йовка Желева (вляво)
получи “Златен печат” за уникално европейско селище

СЕМ вика на разговор
НТВ заради „Страх”
Още от старта на риалити
предаването “Страх” то е обект
на наблюдение от експертите на
дирекция “Мониторинг” на Съвета за електронни медии. Те са
проследили всички негови издания и вече са установили нарушение на изискванията на Закона за радиото и телевизията,
съобщиха вчера от регулаторния
орган. На заседанието си СЕМ
обсъди трагичния инцидент с 13годишното момче, което се обе-

си при игра, имитирайки риалити шоу.
Заради този случай, който е
първи по рода си, СЕМ кани на
разговор ръководството на Нова
телевизия и изпълнителния продуцент на предаването “Страх” в
понеделник. По време на него
регулаторът ще поиска да разбере какви са вижданията на
НТВ за това предаването да се
излъчва през деня, както и дали
според закона е редно това да

става без сигнализация за “препоръчителен родителски контрол”. Сред останалите въпроси
е и дали в лицензионния договор има клауза за опазването на
физическото и психическото
здраве на малолетните и
непълнолетните.
От СЕМ припомниха, че и с
тяхно указание през 2002 г. БТВ
е преместила в късните часове
кеч предаванията “Първична
сила” и “Разбиване”.
Председателят на СЕМ ще
свика специално заседание на
Експертния съвет във връзка с
предаването “Страх”, което ще
се проведе през следващата седмица, стана ясно още вчера.
cyanmagentayellowblack
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Договорени са 2,8 млрд. лв.
от еврофондовете
Обща информационна система ще следи
договарянето и изпълнението на проектите
АИДА ОВАНЕС

До 10 март тази година
са договорени 2,8 млрд.
лева от еврофондовете,
съобщи вчера вицепрепремиерката Меглена
Плугчиева при откриването на семинар за разкриване и борба с измамите
в регион Вале Д‘Аоста,
Италия, и България. Двудневният форум, който
продължава и днес, е финансиран от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). От май
2008 г. са били одобрени
93 млн. лева, припомни
Плугчиева и поясни, че
има промени в правилата
на работа с еврофондовате. Изгражда се обща информационна система, която да следи процеса за
договаряне и изпълнение
на проектите. “Редно е да

концентрираме целия ресурс, да ползваме добрия
и лошия опит на тези преди нас”, коментира Плугчиева.
Договори за над 85 млн.
евро (над 250 млн. лв.), са
разработени по оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси”, съоб-

щи министърът на труда и
социалната политика Емилия Масларова по време
на форума. “В периода на
криза, който не очаквахме, най-важен е капацитетът на човешкия ресурс”, коментира министърката. Тя допълни, че
за сравнително кратък

— ÏËÌ‡ÎÓ„Ó‰Ë¯ÌË 100 ÏÎÌ. ÎÂ‚‡
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÎ‡˘‡ Ë ÔÂÁ 2009-‡

œ

œ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ÔËÂ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ, Ò ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Â‰˙Ú Ë
Ì‡˜ËÌ˙Ú Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ë ÔÎ‡˘‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÂÍÚËÚÂ, ÒÍÎ˛˜ÂÌË ÓÚ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ ‡„ÂÌˆËË ÔÓ ‘¿– ‚ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ Â„ËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ
Ë ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ë Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒËÚÂ, ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò œÃ— π ÌÓÏÂ
243 ÓÚ 2008 „., Ò˙Ó·˘Ë ¡“¿, ÔÓÁÓ‚‡‚‡ÈÍË ÒÂ Ì‡ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒÎÛÊ·‡. — ‚˜Â‡¯ÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÒÂ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ÓÒË„ÛÂÌËÚÂ ÔÂÁ 2008 „. 100 ÏÎÌ. Î‚. ÔÓ ËÁ‚˙Ì·˛‰ÊÂÚÌ‡Ú‡ ÒÏÂÚÍ‡
Ì‡ Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌËˇ ÙÓÌ‰ Í˙Ï ÏËÌËÒÚ˙‡ Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒËÚÂ Á‡ ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ Ì‡
ÔÎ‡˘‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓÂÍÚË ÔÓ ‘¿– ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë ÔÂÁ 2009 „. Á‡
ÔÎ‡˘‡ÌÂ Ì‡ ‰Ó„Ó‚ÓËÚÂ. —Â‰ÒÚ‚‡Ú‡ ˘Â ÒÂ ËÁÔÎ‡˘‡Ú ÓÚ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ ‡„ÂÌˆËË ÔÓ ‘¿– ‚ ‰‚ÂÚÂ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ˜ÂÁ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÓÚÍËÚË
ÒÏÂÚÍË Í˙Ï ËÁ‚˙Ì·˛‰ÊÂÚÌ‡Ú‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌËˇ ÙÓÌ‰.

период по оперативната
програма са започнали 36
процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и са сключени
договори за споменатите
пари. Проверяват се 80 случая по програма ФАР и
засега нямат сериозни бележки по тази оперативна
програма. Договорите, които в момента управлява
МТСП по програма ФАР,
са над 1000.
Преизчисляват пенсиите за трудов стаж и
възраст, каза социалният
министър Емилия Масларова в отговор на въпрос
защо 500 хил. възрастни
нямат преизчисление на
месечните си пари. Масларова поясни, че става
въпрос за социални пенсии,
както и за такива, които не
произтичат от трудова дейност - за инвалидност и др.

Президентът МЕРИ МАКАЛИЙС:

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

¡˙‰Â˘ÂÚÓ Ì‡ ≈‚ÓÔ‡ Â ÔÓˆÂÒ
Ì‡ ‚Á‡ËÏÌÓ Ó·Ó„‡Úˇ‚‡ÌÂ

Президентът на Ирландия Мери Макалийс и държавният глава Георги Първанов се
срещнаха със студенти в Софийския университет “Св. Климент Охридски”

Бъдещето на Европа е процес на
взаимно обогатяване, а не на обезличаване на държавите, всяка от които дава собствен принос за разви-

тието на ЕС. Това каза президентът
на Ирландия Мери Макалийс при откриването на семинар “Ирландия и
България - европейски партньори” в

Предложиха проф. Андрей Пантев
за орден „Стара планина”
Правителството предложи на президента да награди
проф. Андрей Пантев с орден “Стара планина” - първа
степен, за особено значимите му заслуги за развитието
на българската наука и култура и по повод 70 години от
рождението му, съобщиха от правителствената информационна служба. Андрей Пантев е роден на 26 март 1939
г. в с. Раковица, завършил е специалност “История” в Софийския университет “Св. Климент Орхидски” през 1961 г.
Става кандидат на историческите науки през 1967 г. с
труда си “Английската политика към България 1878-1894”.
Специализира в Англия през 1967 г. и в САЩ през 1979
г. Става старши научен сътрудник по нова българска история в Института за история при БАН през 1974 г. и
доцент в Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 1975 г., доктор на историческите науки през 1985 г. с труда си “Българският
въпрос във Великобритания и САЩ 1876-1903”. Професор
е по нова и обща история в Историческия факултет на
Софийския университет “Св. Климент Орхидски” от 1985 г.
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Софийския университет “Св. Климент
Охридски”. Президентът Георги Първанов и съпругата му Зорка Първанова
също присъстваха на откриването на
семинара и се срещнаха със студенти от висшето училище.
Президентът на Ирландия посочи,
че вижда Европа като едно семейство на нациите - всяка със своя различна гледна точка и характеристики. Много е важно да не се лишаваме
от индивидуалните характеристики на
всяка страна, не искаме нито за миг
да губим чувството за уникалност,
посочи тя и допълни, че Европа предоставя платформата страните да
покажат кои са и взаимно да се обогатяват. Президентът Макалийс каза,
че Ирландия е спечелила от членството си в ЕС, а ирландските граждани според проучванията, са едни от
най-ентусиазираните привърженици
на европейския проект. По-късно президентите на Ирландия и България
откриха фотоизложба “Светлописи от
Ирландия - Аранските острови” на
Иво Хаджимишев в Етнографския музей в София.

РЕВОЛЮЦИЯ

——ƒ ÒÂ Ó·ˇ‚Ë ÒÂ˘Û
‰ËÍÚ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÓÒÚÓ‚
Съюзът на свободните демократи ще работи за създаване на силна дясна формация, която да изведе страната
от икономическата и политическата криза. Това се посочва в съобщение от пресцентъра на партията. На заседание
разширеният ръководен орган
на партията е направил анализ и е решил, че не може да
приеме поставяните от модела
на лидера на ДСБ Иван Костов условия. Съюзът на свободните демократи е самостоятелна формация и няма да позво-

ли върху нея да бъде оказван
натиск, заявяват от формацията. ССД се противопоставя решително на модела на диктатура, разрушил през годините
дясното. Сега със същите методи, но под прикритието на
голяма дясна коалиция се действа чрез натиск, поставяне на
условия, прилагане на двойни
стандарти, за да реализира
отново дясно разединение. Не
приемаме ниските цели на
двойната коалиция да влезе
на всяка цена в парламента,
посочват в съобщението.

ПАРЛАМЕНТЪТ
ЗАТЕГНА ЗАКОНА
ЗА АМНИСТИЯТА
Парламентът прие вчера да
се амнистират извършилите до 1
юли 2008 година престъпления
по непредпазливост, за които по
закон се предвижда лишаване от
свобода до 5 години. Помилване
няма да има за престъпления,
извършени в пияно състояние или
са причинили тежка телесна
повреда или смърт, решиха още
депутатите. Депутатите отхвърлиха предложението на вносителя
от МС процедурата да важи и за
умишлени престъпления, за които по закон се предвижда лишаване от свобода до три години
или друго по-леко престъпление.
Отпадна и текстът, позволяващ
да се помилват рецидивисти и
други осъдени, изтърпяващи
ефективна присъда. Почти няма
закон за амнистията, но такава
беше волята на народните представители, каза министърът на
правосъдието Миглена Тачева
след гласуването. По думите й
при така приетите текстове амнистията ще обхване не повече от
160 затворници.

ДВОЕН ПРАЗНИК
НА ИНВАЛИДИТЕ
ОТ ВОЙНИТЕ
Съюзът на военноинвалидите
и военнопострадалите днес отбелязва 94-ата годишнина от учредяването и 4 години от възстановяването му през 2005 г. с приемането на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.
Предвидено е след водосвет да
бъде припомнен историческият
път на съюза от 1915 г. до днес.
Ще бъдат връчени награди на
военноинвалиди, военнопострадали и съмишленици на организацията. Тържеството ще завърши
с музикална програма. За честването са поканени всички държавни и общински институции и неправителствени организации.

ШЕФОВЕТЕ
НА ИНСТИТУТИ
НАЙ-ПЕСТЕЛИВИ В
КОМАНДИРОВКИТЕ
Кабинетът утвърди вчера по
време на редовното си заседание разходите за командировки
на министрите, техните заместници, областните управители и органите на МС за четвъртото тримесечие на 2008 година. За командировки на министрите и техните заместници са похарчени
малко над 6222 лв. След тях по
харчове се нареждат областните
управители с над 6805 лв. Председателите на държавни агенции
и техните заместници са изразходвали 1658 лв. Малко повече 1859,27 лв., за командировки са
похарчили председателите и
членовете на държавни комисии.
Най-пестеливи в командировъчните са ръководителите на държавни институти - 460 лв.

ОТХВЪРЛИХА
ЖАЛБАТА НА БСП
ЗА КАСИРАНЕ НА
ВОТА В БРЕСТ
Общинската избирателна комисия в Гулянци отхвърли като
недопустима жалбата на БСП за
непровеждане на балотаж в село
Брест на 28 март, съобщават от
пресцентъра на ГЕРБ-Плевен. На
практика решението доказва, че
в събота ще има балотаж в Брест,
на който ще се яви кандидатът на
ГЕРБ Цецо Луканов, който се класира с най-много гласове на
изборите за кмет на първи тур.
Срещу него ще се яви Марияна
Несторова, класирала се втора
на изборите миналата събота.
БСП внесе вчера жалбата и в
общинската избирателна комисия
и в Административен съд в Плевен. От областното ръководството
на ГЕРБ-Плевен очакват, че и
становището на Административния съд ще е същото.
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РАЛИЦА ДИМИТРОВА

Столична община ще отпусне 350 000
лв. за 22-ро ДКЦ в София. Това решиха
вчера общинските съветници на редовното си заседание. По този начин една от
най-големите поликлиники в София, която обслужва квартали като “Гео Милев” и
“Слатина”, ще бъде спасена от фалит.
Общинският съветник Владимир Каролев
обаче не бе съгласен с решението. Дайте ни гаранции, че общинските пари няма
да потънат в ръцете на частници, както
се случва още от времето на Стефан Софиянски, поиска той. По думите му и до
днес в управлението на ДКЦ-то се прилага “моделът Софиянски”. Здравният
център отпуска огромни суми на няколко
фирми за доставка и поддръжка на медицинско оборудване и техника. Голяма част
от техниката обаче стои неизползвана, а
лекарите се принуждават с лични средства да изплащат договорените суми с

въпросните фирми.
Междувременно стана ясно, че СОС е
открил редица нередности и в управлението на Първа градска болница. 300-350
хил. лв. са превеждани от бившето ръководство на болницата на фирми без никакво оправдание, заяви председателят на
общинския съвет Андрей Иванов. Клиниката, освен това, е натрупала огромни
задължения към доставчици на лекарства.
Сметната палата обаче не позволява да
се покрият тези дългове. Столичното заведение е затъвало с около по 170 хил. лв.
на месец, като не са плащани доставките
на лекарства, а са раздавани за заплати.
Новото ръководство е спряло порочните
практики.
Нарушения са открити и в болница
“Шейново”. Липсват документи за деца,
родени в риск от изоставяне между 2003
и 2008 г. Ако се потвърди, че има укрита
документация, Столична община ще сезира прокуратурата.

○
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Софийският районен съд не даде ход на
делото срещу Красимир Горсов, обвинен, че
съзнателно е действал срещу интересите на
дъщеря си Мануела, пострадала сериозно при
катастрофа, причинена от Максим Стависки. Бащата е изтеглил общо над 132 000 лева между
март и април миналата година от дарителските
сметки за лечението на момичето. Голямата
част от парите той похарчил за хазарт. Делото
бе отложено заради нередовно призоваване
на Красимир Горсов.

○
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○

○

○

○

○

○
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Делото срещу
Красимир Горсов
не тръгна

Изложба на традиционни палестински облекла и предмети на изкуството се откри в
музея “Земята и хората” по повод Деня на Земята

Газова бутилка 35 сгради гасят светлините
гръмна,
за „Часът на Земята”
рани двама
Двама души са с тежки изгаряния в болница във Варна
след избухване на газова бутилка. Инцидентът се случил
миналата нощ в Белослав. Пострадалите са баща и син, на
75 и на 48 години. И двамата
са оперирани, но все още има
опасност за живота им. Изясняват се причините за избухването на бутилката.

Убиха 22-годишен мъж край Нови хан
Трупът на 22-годишен младеж бе
открит миналата нощ край с. Нови хан.
По тялото ясно личали следи от огнестрелни рани. Установено е, че тялото е
на младеж от София, който няма крими-

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Спасиха 22-ро ДКЦ
с 350 000 лв. общински пари

нално досие. Разследващите издирват
четири автомобила във връзка с убийството. Това са два Мерцедеса, S-класа,
“Астра” и “Тойта”. Възможно е лицата в
автомобилите да са въоръжени.

Досега 26 града в България са декларирали, че ще участват в “Часът на Земята” и ще угасят осветлението между 20,30
и 21,30 часа на 28 март в събота, присъединявайки се към глобалната кампания
срещу промените в климата, съобщиха
активистите на Международната природозащитна организация WWF у нас.
В София за един час ще бъдат
притъмнени над 35 известни сгради и забележителности - Бизнес парк София,
Британски съвет, Българска народна бан-

ка, БНП Париба С.А. - клон София, Баня
Баши джамия, Катедрален храм “Света
Неделя”, Катедрален храм-паметник “Александър Невски”, Mall of Sofia - фасадни лога
и фасаден видеоекран, Министерски съвет
и всички сгради на министерства, някои театри, куртурни институции, посолства и др.
WWF организира за трети път “Часът на
Земята”. Целта е да се обединят повече от
1 милиард души в над 1800 града по цял
свят и да се покаже, че е време за сериозни действия срещу промените в климата.

Борисов се
изправя срещу
„Новера” в съда
Скриха правния анализ за
развалянето на концесията,
можел да навреди на общината
РАЛИЦА ТАБАКОВА

Столична община е готова да отстоява
в съда развалената концесия за боклука
на София с фирма “Новера”. Това заяви
кметът Бойко Борисов вчера след редовната сесия на Столичния общински съвет.
Искаме гаранции, че “Новера” няма основания да иска компенсации и че на общината няма да й се наложи да плаща хиляди левове на гърба на гражданите, контрираха обаче съветниците от БСП.
По въпроса има съставен правен анализ, който описва евентуалните рискове
пред общината при прекратяването на
концесията. Именно този документ стана
причина за размяна на остри реплики
между общинските съветници. Документът
е конфиденциален, бе мнението на Юлия
Ненкова, зам.-кмет по сигурността. Тя обясни, че данните от анализа не трябвало да
се разпространяват, за да не се използват
от защитата на бившите концесионери. В
същото време Георги Кадиев от БСП бе
категоричен, че на съветниците трябва да
им бъде позволено да се запознаят с правните заключения. Той предложи това да
стане на закрито заседание на СОС, на
което срещу подпис всеки ще получи
достъп до текста. Трябва да сме сигурни,
че няма да ни се наложи да изплащаме
огромни компенсации на “Новера”, повтори Кадиев. Според него има опасност
срещу общината да бъде заведено дело.
Неясни са и условията, при които са
избрани новите фирми по чистотата в различните райони на София, каза от своя
страна Жельо Бойчев, председател на
групата на червените общински съветници. Той попита дали са истина информациите, че са договорени и услуги на по-високи от досегашните цени, което би означаcyanmagentayellowblack

вало, че бюджетът на общината няма да
успее да покрие всичко. Какви са критериите, по които са подбрани почистващите
фирми и как ще гарантирате, че боклукът
на София вече ще бъде събиран качествено и редовно, обърна се Бойчев към кмета
Борисов. Повечето въпроси на общинарите от БСП останаха без отговор, а председателят на СОС Андрей Иванов обеща да
свика председателски съвет, който да разгледа подробно правния анализ за развалянето на концесията. Във въпросния съвет
обаче щели да влязат само председателите на комисии. Тук се намеси Владимир
Каролев от НДСВ, който поиска до документите да получат достъп всички общинари. Правният анализ е при г-жа Ненкова.
Всички можете да го видите, бе пък отговорът на кмета Бойко Борисов.
Трима души ни казвате три различни
неща, възмути се Георги Кадиев. По думите му съветниците са разбрали, че анализът е строго конфеденциален, че ще има
председателски съвет за разглеждането му
и в същото време, че всеки общинар ще
може да го види. В крайна сметка от БСП
продължават да настояват заключенията
на доклада да бъдат обсъдени на закрито
заседание на СОС.
Кметът Борисов обясни, че общината е
имала достатъчно основания да прекрати
договора с “Новера”. Да заведат каквито
искат дела, ние сме платили абсолютно
всичко, което са направили, коментира той
по повод настояването на фирмата да си
получи неплатените сметки за почистването на София през февруари. Това е наглост
- една седмица да не се явяват на работа,
а след това да искат да им се плаща, заключи Борисов. И пак обеща до няколко
дни почистването на всички квартали да
бъде нормализирано.
cyanmagentayellowblack
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Все повече „различни” деца
учат в нормални класове
Грижи в среда, близка
до семейната

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

Първите щъркели долетяха
в края на упоритата и
снежна зима и едва към
края на март заеха
гнездата си и край
Благоевград

○

Специалисти-неонатолози
твърдят, че недоносените бебета са с по-неразвита ретина. Ретинопатията трябвало да се установи в ранен период - около
четвъртата седмица от раждането. Ако не се вземат мерки до
5-6 месеца, ретината можела
да се отлепи и новороденото да
загуби зрението си. Неонатологичното отделение при варненската специализирана АГ болница от два дни е първото в
страната, което разполага с действащ апарат за криотерапия
при нарушено зрение на новородени. Благодарение на варненския Лайънс клуб техниката
на стойност 30 000 лева бе
дарена на очната клиника във
Варна със задължителното условие тя да бъде инсталирана и
ползвана от неонатологичното
отделение в АГ болницата.

○

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

ПЕТЪР МАРИНОВ

○

○

○

Апарат за
ретина на
недоносени

○

Правителството одобри промени в правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, съобщи правителствената информационна служба. В изпълнение на един от
основните приоритети на деинституционализацията и с оглед
направените промени в Закона за закрила на детето се предлага регламентиране на видовете социални услуги от резидентен тип. Основната цел на този вид социални услуги в
общността е да предоставя качествена грижа в среда, максимално близка до семейната, за малък брой потребители, за
които към този момент не е възможно отглеждане в семейство. Регламентира се изискване за разработване на индивидуалния план за ползването на всяка социална услуга и
оценка на изпълнението му най-малко на всеки шест месеца
при дългосрочните услуги или след изтичане на срока при
краткосрочните услуги. Дава се възможност на юридически и
физически лица, регистрирани по Търговския закон, желаещи
да предоставят социални услуги, да започнат предоставянето
в по-дълъг период (две години).
Част от измененията се отнасят до социалното подпомагане на чужденците, получили статут на бежанец или хуманитарен статут. Новите текстове създават условия за пълноценната им икономическа, социална и културна адаптация в
страната чрез оказване на подкрепа, за да могат да водят
самостоятелен и независим живот.

○

ботили 1940. През 2008 г. бяха
приети промени в нормативната
уредба, насърчаващи наемането на лица с увреждания в
държавната администрация.
Повишена е ефикасността на
приетите мерки за стимулиране
на работодателите от обичайна
и специализирана работа среда
за наемане на хора с трайни
увреждания. В системата на железопътния, автомобилния и
градския транспорт продължава
преустройството и оборудването на гари и влакове, въвеждат
се светлинни и звукови технически приспособления, които да
улеснят придвижването на хората с увреждания. Осъществено е предвиденото за 2008 г.
разширяване на превозните
възможности за хората с ограничена мобилност, като са въведени в експлоатация 25 мотриси, които обслужват 154 пътнически влака. От юли 2008 г. са
включени специализирани вагони в съставите на ускорените
бързи влакове, движещи се
по маршрута Пловдив-ВарнаПловдив.

○

те заболявания.
Министерският съвет прие
годишен доклад за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности
на хората с увреждания 20082009 г., съобщи правителствената информационна служба. В
него се отчитат резултатите по
конкретните задачи, набелязани по осемте оперативни цели.
Те са насочени към подобряване качеството на живота и социална интеграция на хората с
увреждания и са съобразени с
европейските тенденции за равнопоставеност. Със Закона за
държавния бюджет за 2008 г.
бяха осигурени 143 млн. лева за
финансиране на социалните услуги, делегирана държавна дейност, което е със 72 на сто повече спрямо 2007 г. Продължава изпълнението на програмите
и насърчителните мерки, в резултат на което все повече хора
с увреждания намират своята
реализация на пазара на труда.
През 2008 г. е осигурена заетост
на 3277 лица с трайни увреждания, като средномесечно са ра-

○

Продължава процесът за
създаване условия за интегриране на децата и учениците със
специални образователни потребности. В момента в страната се обучават интегрирано 7351
деца и ученици със специални
образователни потребности
спрямо 4400 през 2007 г. и 5573
през 2008 г. Нарастването на
броя на интегрираните деца и
ученици със специално образователни потребности е с 26,6 на
сто спрямо миналата година. За
подпомагане на интегрираното
обучение са осигурени 933 ресурсни учители и други специалисти спрямо 635 през 2007 г. и
883 през 2008 г. През миналата
година на двете училища за деца
с нарушено зрение в София и
във Варна от МОН е предоставен по един брайлов принтер.
Понастоящем наредбите за прием в училищата по изкуствата
създават равни възможности за
кандидатстване на всички деца,
в това число на деца с увреждания. Премахнати са всички ограничения за кандидатстване, както и списъкът с противопоказни-

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

○

В действие е план по осигуряването на
равни възможности за хората с увреждания

ВАС потвърди глоба от
100 000 лв. на НЗОК
Върховният административен съд е потвърдил
глобата от 100 000 лева, наложена на НЗОК, съобщиха от ВАС. С решение от преди ден ВАС е потвърдил
становището на Комисията за защита на конкуренцията, с което НЗОК беше глобена заради нарушение
на правилата за плащане на аптеките, които имат
договори с нея. От Българския фармацевтичен съюз
(БФС) припомниха, че през ноември 2007 г. са сезирали КЗК, че НЗОК нарушава Закона за защита на
конкуренцията като едностранно и противозаконно
удържа на аптеките по 8 на сто от цената на лекарствата.

15-годишна от интернат
с пукната глава
Възпитаничка на бургаския интернат “Коджакафалията” е с пукната глава след пререкания с възпитател.
Това научи БТА от “Социално подпомагане” в града.
Все още в дирекцията и в отдел “Закрила на детето”
няма писмено уведомление за случилото се. На ученичката е оказана медицинска помощ. Възпитателят
от вчера не е на работа, но не се знае дали е отстранен
или е взел отпуск. За инцидента днес ще има среща
в общината с зам.-кмет и директора на интерната. За
последния месец това е вторият случай в социалното
заведение с пострадал. Децата от интерната станаха
известни покрай клиповете към филма “Баклава”.

700 аптеки затварят врати
АИДА ПАНИКЯН

До края на годината около 700 аптеки в страната е възможно да затворят врати заради намалено потребление и намаляване на надценките на
лекарствата, прогнозира Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки. Само в София през октомви 2008 г. аптеките
са били 1150, а през февруари т.г. реална икономическа дейност имат не повече от 865. През м.г.
по това време е имало около 4200, в момента са
към 3700, като 500 от тях имат около 5% печалба,
т.е. правят не повече от 100 лв. оборот дневно,
което е равносилно на фалит, коментира Костов.
Той допълни, че задълженията на аптеките към
дистрибуторите са около 180 млн. лв., а разходите
за дистрибуция били огромни.
Собствениците на аптеки, както и голяма част
от родителите на малчуганите, са категорично
против забраната на продажба на детски храни в
аптеките. Въпросната забрана е обсъждана миналия четвъртък на второ четене в здравната комисия в Народното събрание и е гласувана промяна
в Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина. Според нея се забранява продажбата
на адаптирани и преходни храни в аптеките. Костов коментира, че това е прецедент в ЕС, тъй
cyanmagentayellowblack

С

промени в Устройствения правилник
на МЗ правителството създава нова
дирекция “Лекарствена политика”. Основната й цел е осъществяването на
лекарствената политиката и разработването на проекти на нормативни актове в тази област, анализирането,
оценяването и прогнозирането на процесите на снабдяването с лекарства.
Ще бъде засилен контролът по осъществяването на централните доставки
на лекарства. В дирекцията ще работят 17 служители.

като и у нас имало наредба, изработена въз основа на нарочна директива на ЕС, според която
на кутиите с адаптирани и преходни храни за
кърмачета и деца до 3 г. пише, че продуктът се
отпуска след консултация с лекар или фармацевт.
“Депутатите са на път да поставят още един нормативен абсурд”, коментира Костов. Основният
аргумент на депутатите за гласуването на забраната е било изказване на директора на Изпълнителната агенция за лекарствата д-р Емил Христов,
че без тази промяна в закона в аптеките можело
да се продават дори кебапчета.
cyanmagentayellowblack
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Столичанин намери хлебарка
в пакетиран хляб
Мъжът направил покупката в
магазин от веригата “Фантастико” в столичния Студентски град,
съобщи агенция “Фокус”. Клиентът на супермаркета си купил
пакетиран хляб тип “Добруджа”
преди два дни вечерта. Този хляб
се прави специално за веригата.
“Случаят с намерената хлебарка в хляб уронва престижа
на зърнения продукт. Очаквам
сега да бъде наложено клишето,
че нашият хляб е с хлебарки”,
коментира председателят на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България
Димитър Людиев. “Фирмата, произвела хляба с хлебарката,

МВФ:
ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОДЕМ - ОТ
СРЕДАТА НА 2010 Г.

задължително трябва да прегледа системата си за безопасност
и да затегне много сериозно
дисциплината на работещите”,
препоръча той. Случаят е показателен, че е занемарена системата за безопасно производство
на храни.
“Нашата продукция е силно
оборотна - сутрин произвеждаме, а вечер продаваме, и няма
как държавата да контролира
този процес. Практиката в Европа е контролът да се оказва чрез
браншовите организации и на
регионален принцип от страна
на контролните органи”, обясни
Людиев.

250 млн. лв. в подкрепа
на предприятията
Правителственият антикризисен план постоянно
се актуализира, заяви премиерът Станишев
Сума от 250 млн. лв.
се насочва към допълнителни мерки за подкрепа на българските
предприятия и за инфраструктура. Това
каза вчера премиерът
Сергей Станишев. Кризата се развива много
бързо в световен и европейски мащаб и започва все повече да
влияе върху реалния
сектор у нас и върху
заетостта, посочи премиерът. Той заяви, че,

очаквайки това развитие, правителството е
създало работна група
с цел да се направи
преструктуриране на
разходите.
Работната група е
сформирала три критерия на залегналите в
бюджета проекти - проекти, които трябва да
бъдат подложени на
допълнителна оценка за
целесъобразност, разходи, които нямат ефект
върху реалната иконо-

мика и са свързани предимно с внос, проекти,
които няма да бъдат
завършени до 2009 г.
заради
технически
обем, сложност и др.
15 млн. лв. допълнително се предоставят на
Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за социална инфраструктура. С
парите ще се реализират 54 проекта в близо
40 общини по “Красива
България”. Министерст-

вото на околната среда
и водите (МОСВ) ще
получи над 5 млн. лв.
допълнително бюджетни кредити за национален конкурс “Чиста
околна среда”, по който
бенефициенти са училища, читалища и др.
На Министерството
на отбраната (МО) ще
бъдат дадени бюджетни кредити за 45 млн.
лв. за закупуване на
жилища. Допълнителни
целеви субсидии за

капиталови разходи се
предоставят на общините в размер на 155
млн. лв. Тези средства
ще се насочат директно към общините и
няма да бъдат управлявани от правителството, посочи премиерът.
Станишев заяви, че
антикризисният план
на правителството постоянно се актуализира и се вземат гъвкави
решения за подкрепа
на бизнеса и хората.

ƒ ≈¬– ÌˇÏ‡ ‰‡ Ó‰Ó·Ë 10% ÔÓÒÍ˙Ô‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÍ‡
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Почти никакви шансове
няма ДКЕВР да одобри исканията на електроразпределителните дружества за
увеличение на цената на
тока от 1 юли с около 10
процента, заяви вчера във
Варна председателят на комисията Константин Шушулов, който взе участие в
националното съвещание по
проблемите на възобновяемите енергийни източници.
Шушулов уточни, че засега в комисията няма внесени конкретни предложения за повишаване на цената на тока. По думите му НЕК
и Електронергийният системен оператор също ще поискат увеличение, което ще натовари много крайните потребители. В условията на

криза не можем да позволим такава стъпка, каза
Шушулов. Той посочи, че е
редно дружествата да преразгледат инвестиционните
си програми за тази година
и да преценят къде могат да
ограничат разходите си.
Не е добра идея да се
ограничават инвестиционните програми на енергийните
дружества, заяви председателят на Управителния съвет
на “Е.ОН България” Гюнтер
Шуберт. Той обаче посочи,
че са готови да водят дискусии по тази тема. Позицията
му подкрепи регионалният
мениджър на ЧЕЗ Любош
Павлас. Той уточни, че в момента дружеството преразглежда разходите си, като
акцент за фирмата ще бъде

повишаването на енергийната ефективност.
Изпълнителният директор на НЕК Мардик Папазян
каза, че компанията все още
не може да посочи какво
увеличение ще поиска, тъй
като не са направени нужните изчисления. По данни
на Папазян кризата се е
отразила значително на из-

носа на електрическа енергия заради сриването на
цените на външния пазар,
като през април - май, се
очаква спадът да е с 90% в
сравнение със същия период на миналата година. Количествата, които изнасяме,
са малки и нямат нищо общо
с миналата година, каза още
шефът на НЕК.

7,3% ÓÚ ÂÎÂÌÂ„ËˇÚ‡ Â ÓÚ ¬≈»
ŒÚ ˆˇÎÓÒÚÌÓÚÓ ‚˙ÚÂ¯ÌÓ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Û Ì‡Ò ÔÂÁ ÏËÌ‡Î‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ 7,3 Ì‡ ÒÚÓ Â ÓÚ ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇÂÏË
ÂÌÂ„ËÈÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË (¬≈»), ÒÓ˜Ë ‚ ‰ÓÍÎ‡‰‡ ÒË Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ
Ì‡ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ËÌ‰ËÍ‡ÚË‚ÌË ˆÂÎË Á‡ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÏËÌËÒÚ˙ œÂÚ˙ ƒËÏËÚÓ‚. ƒÓ„Ó‚Ó˙Ú ÌË Á‡
ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ Í˙Ï ≈— ËÁËÒÍ‚‡ ÔÂÁ 2010 „. 11% ÓÚ ·ÛÚÌÓÚÓ
‚˙ÚÂ¯ÌÓ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ ‰‡ ·˙‰Â ÓÚ ¬≈» ·ËÓÏ‡Ò‡, ‚Ó‰Ì‡, ÒÎ˙Ì˜Â‚‡, „ÂÓÚÂÏ‡ÎÌ‡ Ë ‚ˇÚ˙Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Забраняват промяната на
предназначението на гаражите

При пожар изгоряха 3200 патета и част от постройките на
местния бизнесмен Владимир Желев в хасковското село Голям
извор. Три противопожарни екипа успяха да потушат огъня и
да спасят 2900 пернати от съседните помещения
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Да се забрани промяната
на предназначението на подземните и надземните паркинги и гаражи в съществуващите сгради. Това предвиждат промени в Закона
за устройството на територията, приети от кабинета. Целта е да се подпомогне организацията за паркиране и
движението в големите градове, където ситуацията е изключително сложна.
Друга промяна в закона
забранява строителството на
нови сгради, ако не се осигурят необходимите места за
паркиране на автомобилите
на живущите в тях. Променят
се изискванията за разстоя-

ние между жилищните сгради. Досега то трябваше да е
по-голямо или равно на височината на сградите през
улицата. Сега разстоянието
ще се измерва според височината на постройката, която е откъм най-слънчевата
страна.
Новите текстове предвиждат консултантите в строителството да минат на лицензионен режим, а не на
досегашния регистрационен.
Въвежда се и определение
за големината на градовете,
като най-големи ще са тези
с 200 000 жители, а за много
малки ще се считат градовете с под 10 000 жители.

Подем в световната икономика може да се очаква от средата
на 2010 г., каза директорът на
Международния валутен фонд
(МВФ) Доминик Строс-Кан след
участието си в работата на
парламентарната комисия по
финанси в Париж, предаде
ИТАР-ТАСС. “За да се случи
това обаче, трябва да бъдат
взети съответните политически
решения”, отбеляза Строс-Кан.
Той коментира и все по-актуалната тема за въвеждането на
главна международна валута,
която да замени американския
долар: “Дискусията по темата е
напълно обоснована. По всяка
вероятност такава ще се състои
в близките месеци.

УДЪЛЖИХА СРОКА
НА ПОМОЩТА
ЗА МОСТА
ВИДИН-КАЛАФАТ
Срокът за получаване на
безвъзмездната финансова помощ от Френската агенция за
развитие (AFD) за изграждане
на новия мост над р. Дунав при
Видин-Калафат се удължава до
31 декември 2009 г., предвижда
изменение на финансовото споразумение от 2002 г. за субсидиране на работите и проучванията на моста, според което
AFD ни предоставя 5 млн. евро.
Удължаването се налага поради
изискването с отпуснатата помощ да се финансират само
стоки и услуги с френски или
български произход. На това
условие отговаря само френската компания Инжероп, която в
консорциум с английската ХайПойнт Рендел е независим надзорник и проверяващ инженер
на проектно-строителните работи. Правителството утвърди документа и го предлага на парламента за ратификация.

ПЕТРОЛЪТ СТАВА
70 ДОЛАРА
ДО СРЕДАТА
НА ЛЯТОТО
Цените на петрола ще се
повишат до 70 долара за барел
през второто полугодие на тази
година на фона на съкращаването на квотите от ОПЕК, твърди
изпълнителният директор на найголемия суровинен търговец в
света Glencore International AG
Марк Кетън. По думите му цените на “черното злато” ще
хвръкнат до 70 долара и малко
за барел, след което ще се
върнат на нива от 60-65 долара.
“Членовете на ОПЕК умеят да
лавират, а съкращаването на
квотите изцяло е свързано с
изпълняването на приетото решение. Ще видим какво ще се
случи този път”, каза експертът.
За да спре сривът на цените,
ОПЕК оряза обема на добив на
петрол с 4,2 милиона барела
дневно спрямо септемврийското
равнище. От началото на годината цената на петрола нарасна
със 17%.

ПРАВИТЕЛСТВОТО
ЗАПОЧНА
ПРОЦЕДУРАТА ЗА
БЮДЖЕТ 2010 Г.
Министерският съвет стартира бюджетната процедура за
2010 г. В решението поетапно
са определени отговорностите
на ведомствата, заети с подготовката на бюджета, информацията и сроковете, в които те
трябва да я предоставят на МФ,
МС и НС, предаде, БГНЕС. В
бюджетната процедура за 2010
г. е отчетен фактът, че годината,
в която той ще се планира, е
година на избори.
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Унищожават цигарите със стари бандероли
Акцизът от непродадените до 31 март
тютюневи изделия ще се възстановява
мените в закона е депутатът от Коалиция за
България Румен Овчаров.
Платеният акциз се
възстановява или прихваща въз основа на писмено
искане, подадено до началника на митницата по
седалището на лицето или
по местонахождението на
данъчния склад, предвиждат одобрени текстове.
Необходимо е искането да
бъде подадено не по-късно
от 30 дни от датата на

съставянето на протокола,
а възстановяването да става в 14-дневен срок от влизане в сила на акта за
възстановяване или прихващане. Законът влиза в
сила от обнародването му
в “Държавен вестник”.
Депутатите отхвърлиха
на първо четене проекта
за изменение на независимите народни представители Мария Капон и Елеонора Николова. Законопроектът на Мариана Кос-

тадинова (НДСВ) беше оттеглен от вносителя.
Според Мария Капон
на практика няма приет
закон, защото старите
бандероли изтичат на 31
март и предвидените срокове по него не могат да
бъдат спазени. По думите
на независимия депутат
акцизът, който се очаква
да бъде възстановен, е за
около 125 млн. лв., което
говори за голямо количество цигари. Според нея
○

Цигарите със стари
бандероли, които не
бъдат продадени до 31
март, ще бъдат унищожени, решиха вчера депутатите като приеха окончателно промените в Закона за акцизите и данъчните складове. Текстът гласи, че платеният акциз за
цигарите с бандерол, които не са били реализирани на пазара до влизане в
сила на новите акцизни
ставки, ще се възстановява или прихваща в случаите на унищожаване под
контрола на митнически
органи. Вносител на про-

○
○
○
○
○

ект на Капон и Николова
се предлагаше въвеждането на нулев акциз за биодизела.

’ÓÚÂÎËÂËÚÂ ËÒÍ‡Ú
·ÂÁÔÎ‡ÚÌË ‚ËÁË Á‡ ÛÒÌ‡ˆËÚÂ
ДАНА РУСЕВА

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

карта за пътуване в участъка София
- Перник е 4 лв. За сравнение можем да посочим, че при пътуване от
Перник до София и обратно по прилаганите в този участък зонови
цени, пътникът заплаща 4.60 лв.

○

бряг” (София - Бургас - София през
Пловдив). С новата
оферта цената на
билета за отиване
и връщане с ускорен бърз влак от
София до Варна и
обратно ще бъде
35.60 лв. при пътуване във втора класа, а от София до
Бургас и обратно ще бъде 28.20 лв.
Билетът по релационни цени за отиване и връщане от
София до Варна и обратно за втора
класа е 38.30 лв., а за направлението София - Бургас - София релационната цена съответно е 32.10 лв.
Цената на новата еднодневна

○

БДЖ пуска от април три нови
възможности за ползване на
отстъпка при пътуване с влак, съобщиха от компанията. Трите нови
оферти дават възможност за ползване на намаление при пътуване с
ускорен бърз влак от София до Варна и обратно, както и от София до
Бургас и обратно. Също и за пътуване с еднодневен билет в региона на
София и ползване на еднодневна
карта за пътуване в участъка София
- Перник. Офертата за пътуване с
ускорен бърз влак от София до Варна или Бургас и обратно е с 30% намаление от редовната цена на билета. Тази възможност важи за пътуване с ускорените бързи влакове
“Златни пясъци” (София - Варна София), “Чайка” (София - Бургас София през Карлово) и “Слънчев

○

БДЖ прави намаления

има реален риск част от
тях да се окажат контрабандни. В отхвърления на
първо четене законопро-

Искахме безплатни визи
за руските туристи за този
сезон и така държавата реално можеше да помогне на
туризма. Изнесеният визов
център в Русия не го харесват тамошните туроператори, защото бил бавен в дейността си. Средно 35 евро
струва визата, ако бяха безплатни, това щеше да е реална помощ за туристическия
бранш, заяви при откриването на туристическата борса в
Добрич, организирана от Бюрото по труда, Димитър Димитров, председател на регионалната оранизация на На-

ционалната асоциация на хотелиерите и ресторантьорите. Същото потвърдиха и хотелиери, които приемат детски групи от Русия. Тази година ще увеличим времето
за даване на бонуси до началото на май, каза Димитров.
Заради туристическата
борса площадът пред общината в Добрич беше буквално препълнен, защото хора
без работа се бяха събрали
да търсят препитание, без да
се пазарят много-много за
заплати. “Това е реалната
безработица, а не онази от
статистиките”, коментираха
хората, които се блъскаха, за
да подадат документи.
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ОБЯВЯВА КОНКУРС
За длъжността директор на Българския културен институт в Париж

ОБЯВЯВА КОНКУРС
За длъжността директор на Българския културно-информационен център в Скопие

Изисквания:
z висше образование - образователно-квалификационна степен магистър. Завършеното
образование да е от професионалните направления от областите на висше образование “Хуманитарни науки”, “Социални, стопански и правни науки”, “Изкуства” според
класификатора на областите на висше образование и професионалните направления,
приет с ПМС № 125/2002 г.;
z да имат най-малко 5 години трудов стаж в
областта на културата, науката, средствата
за масова информация, международните отношения;
z да притежават управленска компетентност,
която да включва способност за формиране
на цели, пътища за тяхното постигане и
очаквани резултати;
z да притежават организационна компетентност, а именно способност за планиране и
организиране на дейността и осигуряване
изпълнението на приоритетни задачи, разработване на алтернативни решения и подбор на оптималното от тях;
z да познават и да прилагат българското законодателство в областта на културата; да познават законодателството в областта на културата на страната-домакин; да познават
двустранната нормативна база между Република България и страната-домакин в областта на културата;
z да познават отлично концепцията за българските културни институти в чужбина (публикувана на интернет страницата на Министерството на културата);
z да познават структурата и функциите на Министерството на културата и на неговите
подразделения;
z да имат комуникативна компетентност и
умение за работа в екип;
z да владеят писмено и говоримо езика на
страната-домакин;
z ползването на други езици /английски, немски, руски/ - носи предимство;
z да имат най-малко 1 година професионален
опит в областта на международното културно сътрудничество;
z да имат документ за правоспособност за управление на МПС - категория B;
z добра компютърна грамотност.
Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на БКИ - Париж, и събеседване.
Необходими документи:
z молба за участие в конкурса и автобиография, съгласно Приложение № 1 към чл. 4,
ал.1, т.1 от Наредба № Н-4 от 2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на
държавните културни институти;
z документ за самоличност;
z документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за
длъжността - оригинал и копие;
z документ, удостоверяващ трудовия стаж на
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кандидата - оригинал и копие;
z свидетелство за съдимост;
z документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;
z документ, удостоверяващ професионален
опит в областта на международното културно сътрудничество - оригинал и копие;
z документ, удостоверяващ владеенето на
езика на страната-домакин: диплом за завършено средно образование в специализирана езикова гимназия в България; диплом
за завършено висше филологическо образование; диплом за завършено средно и/или
висше образование в страната-домакин;
сертификат за степен на владеене на езика
на страната-домакин, издаден от оторизирани държавни институции на страната-домакин, разположени на територията на Р
България;
z документ, удостоверяващ владеенето на английски, немски, руски език, ако кандидатът
притежава такъв - оригинал и копие;
z валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство, категория В.
Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български
език и след необходимото признаване и легализация от съответните, оправомощени органи в Република България.
z концепция за развитието на културния институт за срок от четири години, представена в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем
не повече от пет страници, написана на
български език, както следва:
а) стратегия за цялостната политика на управление на културния институт - цели, пътища
за постигане на очакваните резултати;
б) обща концепция за развиване на културната дейност на института;
в) приоритетни области в управлението на института;
г) планиране и реализация на конкретни проекти;
д) финансово планиране и управление на дейността на института;
е) конкретно финансово планиране за осигуряване на допълнителни приходи;
ж) познаване на страната-домакин и контакти
с местни институции - държавни и частни;
з) мерки за разширяване на информационната дейност на института;
и) пътища за разширяването на посещаемостта на института;
z Срок за заемане на длъжността - четири години.
Срок за подаване на документите:
Един месец от датата на публикуване на
обявата.
Място за подаване на документите: Министерство на културата, бул. “Ал.Стамболийски”
17, ет.5, стая 505, “Човешки ресурси”, всеки
работен ден от 14.00 ч. до 17.00 часа.

Изисквания:
z висше образование - образователно-квалификационна степен магистър. Завършеното
образование да е от професионалните направления от областите на висше образование “Хуманитарни науки”, “Социални, стопански и правни науки”, “Изкуства” според
класификатора на областите на висше образование и професионалните направления,
приет с ПМС № 125/2002 г.;
z да имат най-малко 5 години трудов стаж в
областта на културата, науката, средствата
за масова информация, международните
отношения;
z да притежават управленска компетентност,
която да включва способност за формиране
на цели, пътища за тяхното постигане и
очаквани резултати;
z да притежават организационна компетентност, а именно способност за планиране и
организиране на дейността и осигуряване
изпълнението на приоритетни задачи, разработване на алтернативни решения и подбор на оптималното от тях;
z да познават и да прилагат българското законодателство в областта на културата; да познават законодателството в областта на културата на страната-домакин; да познават
двустранната нормативна база между Република България и страната-домакин в областта на културата;
z да познават отлично концепцията за българските културни институти в чужбина (публикувана на интернет страницата на Министерството на културата);
z да познават структурата и функциите на
Министерството на културата и на неговите
подразделения;
z да имат комуникативна компетентност и
умение за работа в екип;
z да владеят писмено и говоримо езика на
страната-домакин;
z ползването на други езици /английски, френски, немски, руски/ - носи предимство;
z да имат най-малко 1 година професионален
опит в областта на международното културно сътрудничество;
z да имат документ за правоспособност за
управление на МПС - категория B;
z добра компютърна грамотност.
Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на БКИЦ - Скопие и събеседване.
Необходими документи:
z молба за участие в конкурса и автобиография, съгласно Приложение № 1 към чл. 4,
ал.1, т.1 от Наредба № Н-4 от 2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на
държавните културни институти;
z документ за самоличност;
z документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за
длъжността - оригинал и копие;
z документ, удостоверяващ трудовия стаж на

кандидата - оригинал и копие;
z свидетелство за съдимост;
z документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;
z документ, удостоверяващ професионален
опит в областта на международното културно сътрудничество - оригинал и копие;
z документ, удостоверяващ владеенето на езика на страната-домакин: диплом за завършено средно образование в специализирана
езикова гимназия в България; диплом за
завършено висше филологическо образование; диплом за завършено средно и/или висше образование в страната-домакин; сертификат за степен на владеене на езика на
страната-домакин, издаден от оторизирани
държавни институции на страната-домакин,
разположени на територията на Р България;
z документ, удостоверяващ владеенето на
английски, френски, немски, руски език, ако
кандидатът притежава такъв - оригинал и
копие;
z валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство - категория В.
Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български
език и след необходимото признаване и легализация от съответните, оправомощени органи в Република България.
z концепция за развитието на културния институт за срок от четири години, представена в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем
не повече от пет страници, написана на
български език, както следва:
а) стратегия за цялостната политика на управление на културния институт - цели, пътища
за постигане на очакваните резултати;
б) обща концепция за развиване на културната дейност на института;
в) приоритетни области в управлението на института;
г) планиране и реализация на конкретни проекти;
д) финансово планиране и управление на дейността на института;
е) конкретно финансово планиране за осигуряване на допълнителни приходи;
ж) познаване на страната-домакин и контакти
с местни институции - държавни и частни;
з) мерки за разширяване на информационната дейност на института;
и) пътища за разширяването на посещаемостта на института;
z Срок за заемане на длъжността - четири години.
Срок за подаване на документите:
Един месец от датата на публикуване на
обявата.
Място за подаване на документите: Министерство на културата, бул. “Ал.Стамболийски”
17, ет.5, стая 505, “Човешки ресурси”, всеки
работен ден от 14.00 ч. до 17.00 часа.
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ОБАМА ЩЕ ПОСЕТИ
ФРАНЦИЯ
Президентът на САЩ Барак
Обама ще отпътува за Франция
на 6 юни. Обама ще посети
крайбрежието на Нормандия по
случай 65-годишнината от инвазията на Съюзниците през Втората световна война.

СЪРБИЯ ВЗИМА
4 МЛРД. ЕВРО
ЗАЕМ

СНИМКА БГНЕС

МВФ и Сърбия подписаха
споразумение за отпускането на
заем за засегнатата от световната икономическа криза балканска страна в размер на 4
млрд. долара. Това бе съобщено
в изявление на международната
институция.

ИКОНОМИКАТА
НА ИРЛАНДИЯ
СЕ СВИВА
Икономиката на Ирландия се
е свила с 2,3% през 2008 г. след
рязък срив през последната
четвърт на годината. Това сочат
официални данни на правителството.

Около 750 души са загинали от началото на месеца в южната част на Судан при сблъсъци заради добитък, съобщиха от ООН.
Според световната организация боевете са предизвикани от похищения на глави добитък между етносите Мурле и Нуер в щата
Джонглей. Във вторник бойците са атакували конвой с храни на ООН, с което доставките на помощи за региона са преустановени

Ашхабад се измъкна
от примката
Прикаспийският газопровод
„Изток-Запад” засега остава
само като добро намерение
В Кремъл се провалиха преговорите между Русия и Туркмения
за стартирането на
принципно договорения през миналата година проект за изграждането от “Газпром”на
нов газопровод в посока запад, по който туркменски газ да поеме
към Европа. “Газпром”
няма пари за това, а
Ашхабад мисли да прокара тръбата, заобикаляйки Русия”, съобщава в. “Ведомости”.
Новата тръба “Из-

ток-Запад” трябваше да
се влее в Прикаспийския газопровод след
четири години, като
строителството щеше
де започне още през
това лято, а стойността
на проекта възлизаше
на близо 1 млрд. долара. По данни на сътрудници от кремълската администрация
документът за газопровода
е трябвало да бъде подписан в края на проведените в сряда преговори между президентите на двете страни -

Медведев и Бердимухамедов, които са разгледали редица въпроси от
взаимен интерес. Та са
подписали общо 11 документа за съвместно
сътрудничество, в това
число становище по
решаването на кризата в Афганистан, както
и въпроси, свързани с
общата и с икономическата безопасност в
региона.
Интересното в случая е, че сред подписаните документи не е
споменат договорът за

строителството на газопровода. На въпрос на
журналисти за причините, довели до тази
ситуация, Алексей Милер, ръководителят на
“Газпром” само е
промълвил: “Напускаме”, без да направи
какъвто и да е коментар. Информация е отказал да даде и министърът на енергетиката на Русия Сергей
Шматко.
Засега само е ясно,
че и двете страни не са
проявили особено желание да подпишат
подобно споразумение,
както споделя източник, близък до руския
газов гигант. Според
него президентът на
Туркмения Бердимухамедов не е пожелал
това по чисто политически причини, доколкото съществуват намерения и реални проекти за газопроводи, заобикалящи Русия.

МААЕ ИЗБИРА
НОВ ШЕФ
Първите три кръга от гласуване в изборите за нов генерален директор на Международната агенция за атомна енергия
към ООН завършиха без резултат, като нито един от двамата
кандидати не успя да спечели
нужното му мнозинство. Следващото гласуване ще се проведе
днес.

Припомняме, че на
приключилата преди
броени дни Десета
юбилейна среща на
Организацията за икономическо сътрудничество (ОИС - в която
членуват Иран, Пакистан, Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан и Афганистан) в
Техеран, туркменският
президент е предложил да се построят газопроводи във всичките четири географски
направления. Това на
практика означава диверсификация на пътищата за извеждане на
туркменския газ към
световните пазари, което със съвместните
усилия на странитечленки на ОИС би извело тези страни в позицията на водещи в
света производители и
доставчици на синьо
гориво.

ТЕЖЪК ИНЦИДЕНТ
Най-малко 14 са жертвите на
тежък пътен инцидент във Владимирска област в Русия. Други
4 са ранени. На около 124 км от
столицата Москва са се сблъскали автобус и камион. Автобусът
се е запалил. Все още не са
ясни причините за трагедията.

СТРЕЛБА
В ИНГУШЕТИЯ
Служители на правоохранителните органи на Ингушетия
влязоха в престрелка с екстремисти, които бяха блокирани в
частен дом в селището Орджоникидзевская, в Сунженски район на републиката. Засега няма
информация за жертви и пострадали.

„Газпром” отново плаши Киев ◊‡‚ÂÒ Ô‡Í Ì‡ˆËÓÌ‡ÎËÁË‡
Споразумението бе подписано в понеделник от Европейската комисия, украинското
правителство и международни
инвестиционни банки. То предвижда 2,5 млрд. евро инвестиции в украинската газопроводна система до 2016 г. в замяна
на привеждането на украинската държавна компания “Нафтогаз” в съответствие с правилата на енергийния пазар на ЕС,
както и да се осигури прозрачността на транзита и равен
достъп до тръбата.

»ÁÚÓ˜Ì‡ ≈‚ÓÔ‡ Â ‚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
Френският в. “Монд” сравнява положението след падането
на правителството на Чехия със ситуацията в Унгария, Полша
и Румъния. Изданието достига до извода, че Източна Европа
е в опасност.
Според журналиста Ив-Мари Л’Абе, цитиран от РФИ, “изтокът е в опасност, тъй като всички тези страни, които относително скоро станаха демократични, са места, където кризата беше по-скоро внесена, а не по някакъв начин създадена
или желана”. Сега те са в пълна степен в шок, след като други
държави като Франция, Италия, Германия и Австрия си послужиха с тях, като си изнесоха например предприятията там.
Сега финансовата криза е последвана от икономическа
криза, а след това от социална криза и накрая от политическа
криза, и истината е, че старите инвеститори като Франция,
Италия, Германия и Австрия изтеглят предприятията и средствата си. И сега тези страни са на ръба на пропастта, пише
“Монд”.
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Венецуелският лидер Уго
Чавес е подписал укази, чрез
които се създават държавни
компании за контрол на летищата и пристанищата.
Формалният повод да направи това е обвинението му, че
чрез тях се осъществяват

наркотрафик, контрабанда и
шпионаж и това е начинът
му да ги прекрати. Опозицията за пореден път разкритикува целенасочената му
политика към поставяне на
всичко под контрола на
държавата.

Още 80 000 безработни
във Франция
Безработицата във Франция продължава да расте, като
за февруари броят на засегнатите се е увеличил със 79 900
души, пише в. “Паризиен”. През януари във Франция са
останали без работа 90 000 души.
Според френското министерство по заетостта броят на
безработните хора в страната е достигнал 3,4 милиона души,
в това число и работниците с частична заетост.
След две години на подобрение тенденцията в областта
на заетостта във Франция се обърна през 2008 г., когато се
регистрираха 217 000 безработни.

Бан Ки-мун призова Г-20
да не забравя бедните
Генералният секретар на ООН Бан Ки-мун призова страните от Г-20, които ще проведат следващата седмица среща в
Лондон, да предоставят на развиващите се страни помощ от
1 трилион долара, предаде ДПА. Той призна, че сумата е
“голяма”, но се оправда с икономическото положение на найбедните държави. Според него именно те ще се понесат найтежко последиците от световната финансова криза.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Руският газов монополист
“Газпром” заплаши Украйна,
че може да спре доставките,
ако компанията не бъде допусната до модернизацията
на транзитните газопроводи,
предаде Ройтерс. От своя
страна украинският премиер
Юлия Тимошенко се опита да
разсее притесненията на
Кремъл, отправяйки пореден
призив за включването на
руски компании в модернизацията на газопреносната мрежа на страната.

“Союз ТМА-14” стартира
вчера от космодрума Байконур
в Казахстан. Корабът ще
транспортира до МКС екипажа
на 19-ата основна експедиция руския космонавт Генадий Падалкин и американския астронавт Майкъл Барат, които ще
останат в орбита половин
година. Третият човек на борда е космическият турист
Чарлз Симони, който втори път
си плаща за “билет” в космоса

cyanmagentayellowblack

cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack

ПЕТЪК 27 МАРТ 2009

ÑÂßÒ

9

Сеул предупреждава Пхенян
за ракетата

СНИМКА БГНЕС

каквато й да е цел е провокативен акт, който нарушава Резолюция 1718 на Съвета на сигурност”, заяви Клинтън. Планираното изстрелване е първото сериозно предизвикателство пред
американския президент Барак
Обама в отношенията му с Пхенян.
В отговор КНДР посочи, че
ако ООН въведе санкции за
изстрелването на спътника, това
ще доведе до срив на шестстранните преговори, пише китайският официоз “Женмин жибао”.
Властите в Северна Корея заявиха, че подобни наказателни
мерки ще нарушат многостранното споразумение, което се
основава върху взаимното уважение и Пхенян може да напусне шестстранните преговори по
атомното разоръжаване на Корейския полуостров.
Японското министерство на
отбраната пък смята да разположи ракети земя-въздух в префектурите Акита и Ивате в отговор на плановете на КНДР,
съобщи японският вестник “Асахи шимбун”.
Според официалната версия
на Пхенян ракетата-носител
Унха-2 (модификация на найсъвременната балистична ракета на КНДР Таеподон-2) ще изведе в орбита в периода 4-8
април националния комуникационен спътник Кванмионсон-2.
Вероятно е обаче Северна Корея да съкрати процеса по зареждането й с гориво до някол-

Обсегът на действие на по-съвременната Таепон-2 се оценява на 6000-8000 км. Експертите посочват, че
ракетата може да носи бойна глава с тегло 650-1000 кг. Според американски разузнавателни спътници
инсталирането на стартовата площадка на полигона Мусудан-ри (на малката снимка) вече е приключило

ко часа. Американските разузнавателни спътници потвърдиха
монтирането на стартовата площадка на поне две ракетни степени, над които е поставен
поддържан от кран похлупак,
който според анализаторите
прикрива евентуално монтирания сателит. Сведенията посочват, че до стартовата площадка
е построен подземен резервоар
за течно гориво.
На фона на международното
безпокойство руският външен
министър Сергей Лавров призова да не се правят преждевременни изводи за фактическата

ситуация и планираното изстрелване на ракета, съобщи РИА
Новости.
На 5 юли 2006 г. КНДР направи първия си опит да тества
Таепон-2, но той завърши неуспешно, след като ракетата се
разпадна 40 секунди след изстрелването. Този път Пхенян
демонстрира много по-голяма
увереност във възможностите си
и дори оповести координатите
на двата района, където може
да паднат двете изразходвани
степени на ракетата-носител.
Първата е в Японско море и
почти сигурно навлиза в ексклу-

зивната икономическа зона на
Япония, а втората е в открити
води в Тихия океан.
В навечерието на пуска
Южна Корея изведе в Японско
море най-съвременния си боен
кораб “Седжон Велики”. Той е и
единственият южнокорейски
боен кораб, снабден с американската система за следене и
насочване “Егис”, способна да
проследява стотици въздушни
цели. В момента в Японско море
действат още 4 американски и
японски бойни кораби със същата система, които ще следят
изстрелването на спътника.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Южна Корея предупреди
северната си съседка, че предвиденото изстрелване на ракета
с изкуствен спътник е “сериозно
предизвикателство и провокация” срещу сигурността в района, предаде агенция Йонхап.
Вероятно става въпрос за балистична ракета Таеподон-2, разположена на площадката за
изстрелване в Мусандари, съобщи японската осведомителна
агенция Киодо.
Ако Северна Корея изстреля
ракетата въпреки предупрежденията на нашето правителство и
на международната общност,
това ще бъде “провокация” по
отношение на сигурността на
Корейския полуостров и Североизточна Азия, заяви говорителят на южнокорейското
външно министерство Вон Те
Же. Според южнокорейския
ежедневник “Чосун илбо” КНДР
ще има техническата възможност да изстреля ракета след 34 дни от монитирането си на
полигона.
Държавният секретар на
САЩ Хилари Клинтън заяви, че
ако Северна Корея осъществи
намеренията си да изстреля в
орбита космически спътник,
Съединените щати ще приемат
това за провокация. Тя ще има
последици за шестстранните
преговори за ядрената програма на Пхенян, предаде Ройтерс.
“Бяхме абсолютно ясни, че
намерението, обявено от Северна Корея, да изстреля ракета за

СНИМКА WWW.CHOSUN.COM

Плашат КНДР със санкции
заради провокацията
със спътника
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ще купи”.
Чешките издания обаче
подчертават, че речта на
премиера е била най-острото изказване на един от
най-високопоставените европейски лидери срещу антикризисните мерки в САЩ.
САЩ повтарят грешките от
30-те години и са избрали
“пътя към ада”, каза Тополанек на пленарна сесия
на Европарламента в Страсбург. Той определи като
“очевиден успех” отказа на
ЕС да приеме повече финансови ангажименти над
пакета за стимулиране на
икономиката от 400 милиарда евро.

○

Преводачът на чешкия
премиер Мирек Тополанек,
който в Страсбург отправи
остри критики срещу антикризисните мерки на САЩ, е
допуснал груби грешки при
превода и е могъл да предизвика сериозен дипломатически скандал. Това съобщават чешки медии, като се
позовават на източник от
делегацията в Страсбург.
Думите на чешкия премиер, че “американците
винаги могат лесно да получат налични средства,
тъй като техните облигации винаги някой ще купи”,
в превод са звучали “тяхното оръжие винаги някой

○

○

Грешката е вярна

○

Изтребител Ф-22 на ВВС на САЩ се разби при изпитателен полет в пустинята край
Калифорния. Самолетите от този модел са смятани не само за най-модерните и найбързите, но и за най-сигурните. Инцидентът предизвика остра критика срещу
Пентагона, който отдели 65 млрд. долара за разработването на Ф-22. Изтребителят
е извършвал тренировъчен полет, когато паднал. Пилотът не е успял да катапултира

Янукович
иска
избори
Лидерът на Партия
на регионите Виктор
Янукович се обяви за
провеждане на предсрочни парламентарни и
президентски избори в
Украйна. “Основната ни
задача е да намерим
начин в най-близко време да свалим тази власт.
Не може да чакаме още
една година. След година от Украйна няма да
остане нищо”, каза той
по време на протест.
cyanmagentayellowblack
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Френската връзка
Москва получава в НАТО
в лицето на Саркози
почти „свой човек”

ВИТАЛИЙ ДИМАРСКИ

През 1966 г. генерал
Де Гол изведе Франция
от военната организация
на НАТО. През 2009 г.
Никола Саркози върна
Франция във военните
структури на Алианса...
Прилича ли на интрига, позволяваща да се
противопоставят двамата
политици и двете политики, да се обвини сегашният президент, обявяващ себе си за неоголист,
в отклоняване от заветите на основателя на Петата република? Не бива
да се забравя, че между
Де Гол и Саркози в съвременната френска история
има още четирима лидери, всеки един от които е
имал собствен поглед
върху взаимоотношенията с НАТО, и всеки един
от които е дал свой принос за еволюцията на
тези отношения.
Сменилият генерала
Жорж Помпиду, а след
него и Валери Жискар
д’Естен и на думи, и на
дело се опитаха не само
да запазят, но и още поздраво да интегрират
Франция в структурите
на атлантическата солидарност, дори и без формалното участие във военната организация на
Алианса. Франсоа Митеран, известен като ляв
политик и известно време дори сътрудничил с
комунистите дори в рамките на коалиционно
правителство,
във
външната политика бе в
по-голяма степен атлантик, отколкото социалист
и умело намираше общ

език с Вашингтон. Жак
Ширак се опита да доведе докрай делото на своите предшественици,
като реши през 1995 г.
да върне страната си във
военните структури на
НАТО. Не успя по няколко причини: заради острата политическа борба
както с опонентите си социалисти, така и вътре в
собствената си партия
заради радикалните
външни промени, станали след 11 септември, и
навлизането на войските в Ирак и изискващи
преосмисляне на новата
международна конюнктура. Освен това Ширак
така и не успя да получи
от американците висшия
пост в южното командване на Алианса в Неапол, който до 1966 г. се
заемаше от френски генерал.
Без съмнение над
всичките четирима президенти тегнеше товарът
на идейното наследство
и личния авторитет на Де
Гол, който и след смъртта
си оставаше влиятелен
политически играч на националната сцена. Никой
от тези, които го смениха, не успя например да
направи забележими социално-политически реформи. Всеки такъв опит
се приемаше от обществото като посегателство
върху завоеванията на
голизма, най-важното от
които беше (и си остава)
системата за социално
осигуряване. Смята се,
че във външната политика генералът е завещал
на съотечествениците си
ако не войнстващ, то

поне достатъчно радикален антиамериканизъм,
дълбоко проникнал в общественото съзнание.
Спомням си какъв бурен протест предизвика
в средата на 90-те години такова безобидно на
пръв поглед начинание
като откриването на
“Макдоналдс” недалеч от
Айфеловата кула. Появата на американския символ на кулинарния примитивизъм до националната светиня толкова
оскърби чувствата на
французите, че се наложи идеята да бъде забравена. Не е случайно и
това, че сега вече почти
световното движение на
антиглобалистите се
роди именно във Франция - първоначално отново под антиамерикански
лозунги.
Всъщност, ако погледнем по-внимателно, ще
видим, че целта на Де
Гол е била не толкова
унищожаването на САЩ,
колкото възвеличаването
на Франция. Прочутият
антиамериканизъм на
генерала по същество е
представлявал антихегемонизъм. “Не трябва да
мислите, че не обичам
англосаксонците. Обичам

ги, но при едно условие те не трябва да се опитват да господстват над
нас” - ето това е целият
антиамериканизъм на Де
Гол, който между другото никога не се е отказвал от тясно сътрудничество с Алианса. Само
дето е смятал, че “ако на
Франция й се наложи да
води война, трябва това
да е нейна война”.
Така че в решението
на Саркози няма нищо
сензационно. Той обяви
намерението си да върне
страната във военната
организация още през
2007 г., веднага след като
бе избран за президент.
И трябва да се каже, не
само в този въпрос, но и
във всички други Саркози е пределно настойчив
и
най-важното,
не
прехвърля върху друг отговорността на взимането дори и на най-трудните решения, щедро подлагайки на риск собствения си рейтинг.
В този случай обаче
президентът получи достатъчна подкрепа: 58%
от французите, според
проучванията на общественото мнение, подкрепят позицията на Саркози по отношение на
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НАТО. Не на последно
място, струва ми се, защото президентът увери
съгражданите си, че ще
запази френския суверенитет над националните
ядрени сили и обеща, че
в мирно време няма да
даде на Алианса нито
един френски войник.
Саркози постигна В
НАТО и това, което не
успя Ширак: висши постове в обединеното командване. Освен това Франция ще може да влияе
върху приемането на оперативни решения във
военния комитет на Алианса, където тя се върна
още при предишния президент.
Москва пък получава
в НАТО в лицето на Сар-

кози почти “свой човек”,
френска връзка, която,
както помним, изигра
много конструктивна
роля по време на кавказката криза през август
миналата година и заедно с германския канцлер
спря (и то изглежда за
дълго) влизането в Алианса на Украйна и Грузия. Освен това френският президент не се отказва от плановете да
изгради собствена европейска отбранителна политика, която няма да
бъде подчинена на
НАТО, а ще е поне паралелна на нея.
Засега все пак успяваме с европейците да се
договорим по-добре, отколкото с американците.

България - притегателен център на Балканите
ВАСИЛ САВОВ

В

Вече 2 години, откакто
България и Румъния са в Европейския съюз. Редица неща
между двете страни се промениха. Но при новите условия те
за първи път са под ударите на
световна финансово-икономическа криза. Тя е още в силата си
и резултатите от нея ще станат
ясни по-късно. Някои непознати
явления обаче се виждат и сега.
Тези дни в румънския печат
се появиха информации, отбелязващи отражението на
възникналата криза върху различните икономически условия
в двете страни. “Привлечени от
по-благоприятната данъчна система и по-ниските такси, писа
в. “Гъндул”, румънските работодатели са по-склонни да
прехвърлят дейността си отвъд
Дунава, опитвайки се да избегнат колкото е възможно ефекта
на икономическата криза.” По
оценки на някои експерти миграцията на бизнеса се обяснява
с по-ниските разходи в Бългаblack+dopulnitelen10

рия средно до 40 на сто. В Русе
вече се усеща значително нарастване на румънски фирми за
наем на недвижима собственост
и се предвижда тази тенденция
да продължи и през 2009 година. Един от мотивите за привличането на румънския бизнес в
България са заплатите - у нас
средната заплата е 267 евро, в
Румъния - близо 400 евро, а в
Гърция - 1400 евро. В България
данъкът върху печалбата е 10%,
а в северната ни съседка - 16 на
сто.
В Гюргево голяма част от
доставчиците на хляб и млечни
произведения са от България.
Представител на търговската
камара в града признава, че
много румънски търговци са
открили магазини у нас. “В
България, казва той, фискалните процедури са опростени.”
Различните финансово-икономически условия в двете страни са причина и за друго явление. От миналата есен крайграничните румънски селища в
Добруджа се снабдяват с дърва

за огрев от България. “Нарязани, сухи, докарани пред портите, разтоварени от придружаващи камионите работници, претеглени точно” - така в. “Романия либера” представя сделките
в Негру Водъ. Заплащането не е
проблем. Дървата български,
парите румънски. Няма долари,
няма евро. Свободна размяна.
Но не цените са главното. За
румънците излиза по-евтино, но
главното е, че “българските
дърва са сухи”, а румънците ги
продават сурови. Кметът на града не скрива: “Много сме доволни. Възможно е и тази година да
доставяме дърва от България.”
Но не само бизнесът и търговията са белегът на промяната.
За румънските селища не е
новост, че ергените канят момите в края на седмицата на кафе
в България. “Тук няма места за
развлечения, така че събота и
неделя голяма част от нас отиват на терасите в България”,
казва жител на Негру Водъ.
По повод очертаващата се
тенденция във взаимоотношени-

ята между двете страни генералният секретар на Асоциацията на бизнесмените в Румъния
Кристиян Първан заключава в
интервю, че България “е по-близо до балканските пазари в
Югоизточна Европа, много атрактивна в сегашния момент”.
Поради фискалните улеснения и по-ниските производствени разходи Русе привлича интересите не само на румънски
фирми, но и на гръцкия бизнес.
Гръцкият в. “Вима” отбелязва, че
изгодата от ниските цени и заплати привлича гърци и чуждестранни компании в България.
Много от тях са задвижили процедура за преместване, а някои
вече са у нас.
Още от 2008 г. компаниите в
Румъния “Kraft Food”, “Nestle” и в
Гърция - “Tate & Lyle Orecta”,
“Crown Corn & Seal”, “Triumph”
са изразили своите намерения
да преместят дейността си в
България.
Не съм икономист и не мога
да преценя накъде водят тези
нови симптоми на кризисните

процеси. Пазарната стихия е
понякога неукротима. Всяко
ново явление има положителна
и отрицателна страна. В чия
полза е то? Само за тези с
дебелите портфейли, или и за
тези с празните торбички. Засега България, Румъния и Гърция
са балканските страни членки
на ЕС. Мога само да констатирам, че българи отиват в Румъния и Гърция да работят за повече пари, а румънският и
гръцкият бизнес се настаняват у
нас. Български търговци от Родопите изнасят дървен материал в Гърция, а от Северна България - в Румъния. Горският фонд
в България не е с неограничени
възможности.
Не си спомням първите ръководители на трите страни да са
се срещали да обсъждат и решават възникващите проблеми
на новите отношения. А това е
от полза не само за тях, но и за
кандидатките от Западните Балкани. Европейският съюз си е
Европейски съюз, Балканите са
си Балкани.
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 Защо Брамс и защо Пловдив беше първата “спирка” на
Павел Минев през 2009-а?
- Брамс бе по предложение
на маестро Георги Димитров, директора на Оперно-филхармоничното дружество в Пловдив.
Бяхме се договорили да свирим
Първия концерт на Дмитрий Шостакович, но той предпочете
Брамс, защото Шостакович повече натоварва публиката, пък
и да се свирят две симфонии в
един концерт (Симфоничният
оркестър изпълни във втората
част Симфония в ре минор от
Цезар Франк - б. а.) е много потрудно. Много исках да свиря
Шостакович, но при споменаването на Концерт за цигулка и
оркестър в ре мажор, оп. 77, в
мен нещо трепна и не
продължих да настоявам. Маестрото ме “съблазни” в името на
композитора.
 Често ли ви се случва да
подарите на публиката два
биса или това бе реверанс към
пловдивските меломани?
- Вторият бис е особено интересен, това е един каприз на
полския виртуоз - композитора
Карол Липински. Когато Паганини имал гастрол в която и да е
страна, се състезавал с главния цигулар на дадената държава. В Руската империя това бил

Под диригентството на Найден Тодоров великолепният, световноизвестен цигулар ПАВЕЛ МИНЕВ, когото познават много повече в Русия и САЩ, свири
за втори път в Пловдив. В програмата на ОФДПловдив, бяха включени концерт от Йоханес Брамс и
симфония от Цезар Франк. Павел Минев е първият
чужденец, приет в групата на щатните солисти към
Московската филхармония още като студент. Годишната програма на Минев включва концерти в
най-големите музикални зали с най-престижните оркестри по света. Българският цигулар
живее в Москва и е първият ученик на титулуваната детска музикална педагожка Йова
Йорданова, неговата майка, която преподава
в Централната музикална школа на Московската консерватория. Минев има над 40 световни премиери и записи на компактдискове в
САЩ, България и Русия. От 2005 г. има договор
с американската компания “Aeolian Artists
International Managements”, Ню Йорк, където работи с победителите от конкурсите “Чайковски” и “Cliburn contests”, както и с професорите на знаменитите New York
Music Schools и Московската консерватория.

ПАВЕЛ МИНЕВ:

Гордея се с
българския си
паспорт

Без неоценимата подкрепа на
правителството няма да мога да свиря в
родината си, заявява известният цигулар

Разговаря ВЕСЕЛКА ВЕНКОВА

Липински. И когато в една и
съща вечер свирят Паганини концерт, Липински - концерт,
публиката не може да определи
победителя. Тогава започва като
във футбола: свири Паганини
своите капризи, Липински свири своите. И когато Липински
изпълнява този каприз, Паганини на сцената му подарява своя
лък, признавайки неговото
превъзходство. Първият бис
беше една импровизация на Яша
Хайфец, а той е известен и със
своите транскрипции на произведенията на своя приятел Рахманинов.
 Какво е впечатлението ви
от оркестъра на маестро Димитров?
- Брамс - концерт е произведение, което оркестърът е свирил много пъти, това си личи.
Но аз усещам вече едно приятелство, флуиди между мен и
оркестъра, което се чувства и
на сцената, и на единствената
репетиция. Миналата година
свирих с Пловдивската филхармония за пръв път, а сега оркестърът е още по-добър. Искам
специално да благодаря на директора на Оперно-филхармоничното дружество в Пловдив
black+dopulnitelen10

маестро Георги Димитров за
удоволствието, което имах да
музицирам Брамс с този оркестър. Имам желание следващият ми концерт в Пловдив да
бъде под диригентството на маестро Димитров.
 Започнахте с Пловдив
българския си календар, къде
ще свирите по-нататък?
- Предстоят Велико Търново
в края на април, Варна, Шумен,
“Софийски музикални седмици”,
“Варненско лято”, есенният фестивал в Добрич през септември. Това засега - всеки месец
имам по две изяви в родината.
 Какви са другите ви ангажименти през 2009-а, г-н Минев?

„

- Традиционно от 2004 г. обхващам всички големи зали по
света - Карнеги хол (Манхатън,
Ню Йорк), Голямата зала на
Московската консерватория,
Берлинската филхармония, всички големи зали в европейските
столици, азиатските столици.
Това са ми редовните ангажименти.
 Знам, че концертите в
България уреждате сам, а не
музикалният ви агент, от емоционални подбуди ли го правите?
- Не само от емоции и носталгия. Мен ме поддържа българското правителство - Министерството на културата, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на
външните работи, и аз имам не
само моралното задължение.
Когато
престане
тази
поддръжка, аз няма да мога да
отделям седмица или десет дни
за концерти, които са ми на загуба. За цигулката всеки ден
плащам по 100 долара (инструмент на Джовани Батиста Гваданини, изработена през 1763 г.
в Кремона, собственост на
Държавната колекция от музикални инструменти на Русия - б.
а.), в София никой не ми плаща
хотел. Битовизми, но без неоценимата подкрепа на правителството няма да мога да свиря в
родината си, а знаете, че обикалям само с български паспорт, с който много се гордея.
Концертите тук, по два месечно, са в отговор на този огромен жест.
 Предвижда ли се ваш специален концерт, посветен на

Размяна на
мисли става само
между майстори

Годината на България в Русия?
- На 3 април ми предстои концерт с оркестъра на Павел Коган - сина на великия Леонид
Коган. Този състав е един от
седемте най-добри московски
оркестри - от 35-те симфонични
и още 35 камерни. За този концерт, в чиято програма има
български произведения, е
включен в програмата на Годината на България в Русия. Той
струва десетки хиляди долара,
но нашата страна не плаща за
него и стотинка. Така мога да
се отблагодаря, при това без да
заемам мястото на друг български музикант, който би дошъл
за концерти в Русия. Това е на
трети, на 7 април откривам фестивала “Пролет в Русия” с главния оркестър на Москонцерт “Московская камерата”. По мое
предложение Българският културен институт в Москва е от
учредителите на фестивала.
 Какво още през април в
програмата ви?
- След това две седмици ще
съм в журито на международния конкурс “Децата и музиката” в Москва (председател ще е
н. а. на Русия световноизвестният флейтист Александър Корнеев). После си идвам в България за концертите във Велико
Търново, там ще свиря с оркестъра на Музикално-драматичния театър под диригентството на Владко Бошнаков и в
Шумен - със Симфоничния оркестър на Станислав Ушев.
 Концерти, журиране... майсторски класове правите ли
вече?
- Много покани имам, но това
не ми е интересно. Младите хора
не могат да се научат от майсторски клас. Големият виолончелист
Исма казва, че майсторският клас
е феномен, след който студентът
започва да свири по-лошо, но да
мисли по-добре. Това е нещо, което дава тласък в развитието, но
според мен учениците и студентите трябва да се учат. Майсторският клас е за вече оформени музиканти. На Запад, ако вземеш урок
два пъти при известен музикант,
вече можеш да се наречеш негов
ученик. Размяна на мисли става
между майстори. Артур Гримо и
Леонид Коган са свирили на “Страдивари” и “Гуарнери” - това са абсолютно различни инструменти по
начина на звукоизвличане, по
конструкция, по цел... и те много
обичали да си сменят цигулките и
да се чудят как на тази цигулка
може да се свири! Това може да
се случи само на музиканти от
една класа.
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СВЕТОСЛАВ ЯНАКИЕВ

Проектозаконът за училищното образование, който
ще влезе в НС “при раздаването на палтата”, вчера бе
одобрен от МС. Такива базови закони за основна сфера
като образованието, се приемат поне година. В момента
на ресорната комисия в НС
през април и май й остават 7
заседания, на парламентарната зала - 25. Според министъра законът можел да
мине и за 5 дни. Всъщност
той може да мине и за два,
ако никой не гледа ни членове, ни алинеи, ни параграфи. Големият въпрос обаче е:
а после? После - след прескачането на “неучебния” VIII
клас - в IХ учениците няма да
помнят едно химично уравнение, а като вместят целия
базов материал по предметите в IХ и Х клас, в края на
ХII историците ще за забравили що е математика, а математиците ще са “табула
раза” по история .

ДАТАТА

- Дръж метлата, оти требе да ти отчетем тополомера!
- Верно, бе! Шушулов рече, че и чистачките
на “Топлофикация” вече мерят радиаторите.

Новите
секретни леви
БРАТЯ РУЖЕВИ*

Откакто съществува,
вестник ДУМА винаги е
имал една мисия - коректно, точно и надеждно да
информира за всички процеси в лявото пространство. Част от тази мисия е да
даваме трибуна на различни гледни точки, защото
лявата политика не може
да живее на тъмно. Тя трябва да бъде изказана, да
бъде дискутирана, за да
има шанс да се превърне в
истинска част от живота на
хората. ДУМА винаги е
следвала това свое правило и, надяваме се, нашите
читатели ценят последователната ни позиция.
Ето защо не можем и
* Под този псевдоним се подписват Юрий
Борисов и Александър
Симов

няма да приемем едно
събитие, което се случи в
сряда, тази седмица. Екип
на вестника специално отиде, за да отрази дебатите в
дискусионен клуб “Политика 21” с председател Захари Захариев, посветени на
левицата и изборите. Един
от участниците в тази среща - Тихомир Стойчев, човек, който често е писал на
страниците на вестника, с
мотивите, че сбирката е
тайна и закрита, изгони
журналистите.
Всеки репортер в живота си се е сблъсквал с
такова поведение и в него
няма никаква сензация.
Освен че е белег за лошо
възпитание, то не показва
нищо друго. В тази ситуация обаче възникват редица въпроси. Какво толкова тайно щяха да обсъждат
левите от този клуб, че не
допуснаха до дискусията

НАДЕЖДА
УШЕВА

Популярната социална мрежа
“Фейсбук” в интернет пространството с всеки изминал час печели нови
потребители, които бързо се зарибяват по онлайн комуникацията.
Всеки ден те прибавят към виртуалните си приятели поне по един човек. Така само за няколко месеца
се оформя група между 40 и 80
души, сочи проучване, излязло тия
дни в медиите. Социологът Камерън
Марлоу, който наблюдава най-голямата интернет социална мрежа в
света, стига до извода, че реално
контактуваме само с 5 или 6 човека
от тези, които сме прибавили в
списъка си. Проучванията му показват, че във “Фейсбук” средно хората
имат по 120 приятели, но тези, с
които активно си общува, е далеч
по-малък, а дори хората, които имат
профилите на над 500 души,
поддържат контакт едва с 10-15 от
cyanmagentayellowblack

репортерите на ДУМА?
Има ли нещо да се крие в
тема, озаглавена “Левицата и изборите”? На кого
пречи това, че журналисти
щяха да чуят анализа му за
ситуацията? ДУМА не отиде на тази дискусия като
враг, а като медиен партньор.
Когато на един журналист му отрежат достъп до
информация, той започва
да предполага - това е част
от неговата професия.
Може би г-н Стойчев ще
изнесе сензационни факти
за провала на сегашното
управление, но поради носталгия към БСП иска те да
останат достояние на неколцина посветени? Или гн Стойчев ще предложи
вълшебен, но секретен,
ключ за предизборното поведение на новата партия
Българска левица? Или
просто ще си клюкарстват?

За нас изгонването на
журналисти на ДУМА от
дискусия на хора с декларирана принадлежност към
левицата е не само обидно, то е непонятно. Клуб
“Политика 21” е дискусионен форум, а не орган на
политическа структура.
Това означава, че неговата задача е да генерира
идеи, а единственият път на
идеите до хората е тяхното
съобщаване и коментиране. Или клубът, ръководен
от г-н Захари Захариев, се
е превърнал в нещо друго?
Ако е вярно последното,
защо Захариев ни кани и
обсъжда с нас отразяването на неговата дейност?
Или правилата на този клуб
се определят някъде другаде?
Каквато да е истината,
ние ще се опитаме да я
разберем, защото това ни
е работата.

Без страх от
реалността
тях. На това се базира и твърдението, че в момента, когато броят им
надхвърли числото на Дъмбар (150
- индикация на хората, с които може
да поддържаме стабилна социална
връзка), контактите ни само се множат, без да влизат в употреба. Така
остават неосъществени намеренията ни за нови емоции и срещи, а
заедно с тях умират и надеждите да
избягаме... от скуката и самотата.
Интернет сайтове като “Фейсбук”,
дори и да обогатяват социалните ни
връзки в някаква степен, всъщност
отдалечават хората един от друг и
ги ограбват. Отнемат и без това от
дефицитното време за пълноценно и
истинско общуване “очи в очи” в пролуките на забързаните работни седмици, в часовете за почивка...
Привържениците на “мрежовото общество” може би ще се съгласят, че
създаденият от младия американец
Марк Цукерберг “Фейсбук” при всичките “екстри”, които предлага - ано-

нимност, прикритост, разкрепостеност, възможност да се представяш
за какъвто си искаш и когото си искаш, не може да замени живия, човешкия контакт на нашето съществуване, най-малкото онази химия, която протича през нас при общуването
ни лице в лице. Когато сме наистина
с други хора, се случват съвсем различни неща, категоричен е и британският специалист по психология
доктор Арик Зигман.
В крайна сметка всеки сам избира приятелите си. Дори и тези обаче,
които са заклети фенове на интернет
комуникацията, защото предпочитат
илюзорната сигурност на затвореното пространство пред евентуалния
риск на откритото общуване, все някой ден трябва да изкарат новите си
дружки на “бял свят”, извън очертанията на мрежата - за да проверят стойността им или просто да си поприказват с тях на по едно (невиртуално)
кафе, без страх от реалността.

1625 - ЧАРЛЗ I (1600-1649) става крал на Англия.
Той е вторият син на Джеймс I и Анна Датска. Възкачва
се на престола на 25-годишна възраст. Чарлз наследява
непрекъснатите икономически проблеми на баща си. Той
финансира управлението си чрез продажба на търговки
монополи и такса, която се иска от морските градове,
за това че допускат военни кораби в своите пристанища. Проблемите в Шотландия слагат край на 11годишното лично управление на Чарлз и откриват пътя
за Гражданската война. Оливър Кромуел и неговата
модерна армия разбиват при Нейзби кралската войска
през 1645 г. През 1649 г. Чарлз е съден за държавна
измяна и с 68 гласа “за” срещу 67 гласа “против” е
признат за виновен. На 30 януари 1649 г. с решение на
трибунала Чарлз I е екзекутиран.
1845 - в Ленеп се ражда
германският физик Вилхелм
РЬОНТГЕН (1845-1923) - ученият, който на 8.XI.1895 г.
при експерименти с електрически разряди в стъклени
вакуумни тръби открива електромагнитно лъчение, което нарича Х-лъчи (по-късно
наречено рентгеново лъчение). Прави и първата рентгенова снимка. Автор на изследвания върху пиезо- и пироелектрическите свойства на
кристалите и връзката между електрическите и оптичните явления в тях, в областта на магнетизма. Носител
на Нобелова награда за физика през 1901 г. за откритите от него рентгенови лъчи.
1933 - Япония напуска ОН (Общество на народите).
Обществото на народите, известно и като Лига на
нациите, е международна организация, съществувала
между Първата и Втората световна война. Нейните
цели са понижение на степента на въоръженост, разрешаването на международни спорове и подобряването на
световното благосъстояние. ОН функционира като правителство на правителствата, като разрешава спорове
между отделните държави по открит и правно ориентиран начин. Идеята за създаването й е на американския
президент Уудроу Уилсън, но САЩ, както и много други
страни, никога не се присъединяват към организацията.
1963 - в Ноксвил, Тенеси, се ражда една от емблематичните фигури на
съвременното кино - американският режисьор, сценарист, продуцент и актьор Куентин ТАРАНТИНО.
Всичко започва от напускането на гимназията и
работата в архива на
видеомагазин в Калифорния, преминава през първия
незавършен филм “Рожденният ден на най-добрия ми
приятел”, сценариите за
“Истински романс” (1988)
и “Родени убийци”, за да
стигне до привличането на
актьора Харви Кайтел,
който рискува и инвестира в неговия “Глутница кучета”
(1992), превърнал се в големия холивудски пробив. Следват “Криминале”, “Четири стаи”, “Джаки Браун”, “От
залез до зори” и “Убий Бил” 1 и 2. Изявява се и като
актьор в малки роли (“Дестини включва радиото”, “Глутница кучета”, “Десперадо” и др.)
1968 - край Новосьолово, на 18 км от град Киржач,
Владимирска област, при изпитание на нов изтребител
- УТИ МиГ-15, загива съветският космонавт Юрий ГАГАРИН (1934-1968) - първият човек, летял в космоса. На
12.IV.1961 г. обикаля един път (1 час и 48 минути)
планетата на борда на “Восток”. Заедно с него умира
и вторият пилот в самолета Серьогин.
1964 - трус с магнитуд 9,2 по скалата на Рихтер
разтърсва в следобедните часове на петъчния ден Южна
и Централна Аляска - най-силното земетресение в Северна Америка и третият по сила трус, регистриран със
сеизмограф, причинява смъртта на 125 души и значителни разрушения в АНКОРИДЖ, който се намира на 125
км от епицентъра на земетресението.
1977 - в
най-голямата в
историята самолетна катастрофа загиват 583 души,
след като на
летището в
испанския остров ТЕНЕРИФЕ
се сблъскват два самолета. “Боинг-747” на холандската
авиокомпания KLM и на американската Pan Am. Причина за
катастрофата стават мъглата и обърканата комуникация между пилотите и ръковдителите на полетите.
1990 - комисията по външна политика на Народното
събрание препоръчва да се възстановят дипломатическите отношения с Израел, прекъснати през юни 1967
г., след като същата година по време на Шестдневната
война Израел окупира над 68 000 кв. км територии
(Синайския полуостров, западния бряг на река Йордан,
ивицата Газа, Източен Ерусалим и югозападните части
от Сирия - Голанските възвишения). Дипломатическите
отношения са възстановени на 3 май 1990 г.
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Да убиеш музей
Скандал се вихри в Нова Загора, уредници и
археолози от половин България подкрепят колегите си

експонатите и носии,

дълбоко проядени
от молци
- в състоянието, в което са се оказали
след грижите до 2004 г. Разбира се, изложбата е веднага запечатана с лепенки, никой от гражданството не успява
да я види. Ала снимки от злополучните
“експонати” има в сайта на музея и в
момента. След случката уредничката

ВЕЛИАНА ХРИСТОВА

Вече почти два месеца Историческият музей в Нова Загора живее като на
фронта. Войната е между служителите
на музея и възстановения от Върховния
касационен съд на поста директор Иван
Желев. В края на 2003 г. той е бил уволнен от предишния кмет Минко Динев за
несправяне с работата, но е обжалвал
отстраняването си. Съдът го връща на
длъжността му.
Колективът обаче се възправя срещу стария нов директор и застава твърдо
зад сегашния си ръководител Красимир
Велков. Местните медии отбелязват:
Желев бе въведен в музея от полиция. В
сайта на музея се появява едър надпис:

„Протест. Стачка.
Гражданско
неподчинение”.
“За нас случаят с Иван Желев, уволнен със заповед на кмета на общината
поради липса на качесва за заеманата
длъжност, е затворена страница от историята на едно управление, изпълнено с безстопанственост, безхаберие и
управленска немощ. Време на застой,
на липса на перспектива за развитие
на музея, в което безпринципността и
волунтаризмът бяха водещо начало в неговата дейност. От 2004 г. директор на
музея е Красимир Велков, заел
длъжността след конкурс и доказал категорично способността си да ръководи
успешно колектива. Връщането на Иван
Желев ще разруши всичко онова, което
под ръководството на новия директор е
извършено в музея. А то не е никак
малко и ние твърдо и безкомпромисно
ще го отстояваме”, пишат служителите в
декларация, която стои в сайта на музея. Петнадесетината служители заявяват, че няма да допуснат Желев до фондовете и ще го изолират напълно от дейността на музея, дори заради това да
загубят работните си места.
Дотук случващото се би могло някак
да се сведе до междуличностен конфликт - на подобни случки сме се нагледали. Би могло, ако не бяха някои
подробности. Оказва се, че още през
юли 2004 г. назначена от кмета на общината комисия прави инвентаризация
на етнографските материали и оръжието във фонда на музея. И констатира, че
са нарушени нормативните правила за
опазване на движими паметници на
културата - материалите не са зачислени на отговорно лице и за тях не отговаря никой от уредниците; няма инвентарни книги за етнографските материали; не са правени задължителните годишни инвентаризации; голяма част от
безценните

етнографски материали
са унищожени
защото не им е правена задължителната профилактика и обработка. Втора комисия през 2006 г. констатира, че до
2004 г. в музея не е имало цялостна
инвентаризация на фондовете и че няма
протоколи за стара кражба от 1993 г.,
нито пък е установено какво липсва. От
1997 до 2004 г. не е правена профилактика на предметите, което е довело до
унищожаване на част от тях. Бракувани
са картини. По думите на Желев, и когато той е станал директор, не е имало
документ какво има във фондовете преди него. Картините пък са били във влошено състояние заради течове в помещението (по-късно обаче няколко от тях
се откриват в музея, така и не се разбира защо едни са на място, другите не).
Директорът Красимир Велков подава сигнал до районната прокуратура в
Нова Загора за наличие на данни за
престъпление - унищожените при Желев фондови единици и документи с невярно съдържание. Проверката приключва през октомври 2008 г. с... отказ
да се образува досъдебно производство. След обжалване “по нагоре” - в
окръжната прокуратура в Сливен, резултатът е отново отказ. Нещо повече, в
постановлението си от февруари т.г.
сливенската прокурорка В. Калайджиева обяснява, че членът от Наказателния
кодекс, посочен от Велков в жалбата
cyanmagentayellowblack

Запечатаната изложба
Молците
са
гризали
на воля
носии от
сбирката
на музея

Страх!

му, е неправилен - означавал да има
умишлено и съзнателно подготвено
престъпление. Но дори и да се приеме,
че Желев трябва да бъде подведен под
наказателна отговорност за безстопанственост и причинени щети, пише тя, пак
нищо не може да се направи, понеже...

е изтекъл срокът
на давност
Тук вече човек започва да си задава
едни неприятни въпроси. След като още
през 2004 г. са констатирани безобразията, които са ставали в музея, и оттогава се знае за липсите, за унищожените паметници на културата, защо вече 5
години нито кметството, нито Министерството на културата (като отговарящи за
опазването на ценностите) не са сезирали прокуратурата, та се е наложило
новият директор сам да прави това?
Какви закони действат в България, щом
може установени тежки нарушения и
унищожаване на културни ценности под какъвто и член от НК да минат, да
остане без всякакви последици? Поражения има, виновни няма. Колко познато! Нещо повече - човекът, отговорен за
станалото, е върнат от съда на бял кон
на поста директор. Има нещо абсурдно
в това, което се случва.
Чудно ли е, че дори директорът на
дирекция “Музеи, галерии и изобразително изкуство” в МК Руско Русев установява на място, че нежеланието на
уредниците да работят със стария директор е огромно, “позицията им е непримирима и ситуацията е страшна”.
Преди ден и сегашният кмет на общината Николай Грозев ми каза откровено: “В музея цари страх”.

В един храм на културата, в културна и научна
институция, пазеща реликвите на хилядолетна
култура - в Историческия
музей в Нова Загора се
намира единствената у
нас уникална колекция на
тракийски
колесници.
Това огромно богатство
дължим на археолозите
на музея, не на този или
онзи директор. Но за археолозите ще стане дума
нататък.
Та в тази “страшна ситуация” Руско Русев обещава, че ще има проверка от министерството... в
края на април. И казва
пред медиите, че ако не се намери
решение на проблема, “ще се наложат
административни мерки и движимите паметници на културата ще бъдат преместени на друго място”. Хората от музея,
и без това под напрежение, усещат, че
над тях капанът хлопва. Страх!
Междувременно зад служителите на
музея и Красимир Велков категорично
застават с писма и подписки колегите
им от Националния археологически институт с музей при БАН, от музея “Старинен Несебър”, Етнографско-археологическия музей в Елхово, от регионалните музеи в Сливен, Ямбол и Бургас,
от археологическия музей в Созопол и
музея в Стара Загора, специалисти от
музея в Карнобат. Археолози и музейни
дейци от половин България са разбунени и възмутени от случващото се. Това
има ли значение за някого? Директорът
на музея в Елхово Христо Христов, който е бил член и на проверяващата комисия през 2004 г., е най-прям в писмото си: той е видял “тотално унищожени
старинни и уникални традиционни носии от Новозагорско, захвърлени на
тавана на музея; разхвърляни в насипно
състояние стотици единици стрелково
оръжие от различни епохи - управленската неадекватност на лицето Иван
Желев, което трябва да бъде разследвано от прокуратурата. Не бих го назначил и за “чистач” в поверения ми от
община Елхово музей поради практическата ми убеденост, че от безхаберие
ще унищожи и единствения парцал, за
който ще отговаря!”.
Директорът обаче трябва да си
изпълнява задълженията. В средата на
февруари е насрочено откриването на
отдавна замислена етнографска изложба. Служителите обаче поставят сред

Ирина Аврамова е... дисциплинарно
уволнена от Желев. Но понеже тя е общински съветник от БСП при кмет от
ГЕРБ, за капак в ситуацията се вмесват
и политически подозрения.
Ако някой каже, че в такава обстановка може да се работи, ще си изкриви душата. Но хората работят, налага
им се. Вече идват сроковете например
по договор с агенция “Пътища” за археологическо проучване по трасето на
магистрала “Тракия” при с. Биково, на
30-ина км от Нова Загора. Археолозите
изпълняват такива договори, понеже
това е почти единственият начин в музея да влязат някакви пари - 10% от
инвестициите, които инвеститорът е
длъжен да направи за проучването,
остават в музея. Неочаквано обаче се
оказва, че според директора в подобно
проучване по договор имало конфликт
на интереси!

Ще захвърлим всичко
което сме градили с години, да върви
по дяволите заедно със заплатите ни по
400 лв., казват вече отчаяни и уредници, и археолози.
За да има абсурдът завършен вид,
за Красимир Велков, освободен от поста директор поради обстоятелствата,
сега няма щат в музея. Кметът Грозев
казва, че му е предложил да го назначи
в отдел “Култура” на общината, но той
не пожелал. Преди това същото предлагал на Желев, но той искал да се
върне като директор. Според мен найдоброто е да се обяви конкурс за поста,
но се оказва, че и това не може, твърди
Грозев. Попитал писмено министър Данаилов може ли да обяви конкурс, но
юристите на министерството отговорили, че Желев е върнат на пост, който е
заел по стария закон, той не предвижда
конкурс. Пореден абсурд. Мога да уволня директора, но само ако сега станат
нарушения в музея, а иначе чакам проверката на министерството и ако тя установи нередности, би трябвало прокуратурата да се заеме с тях, смята кметът.
Но, както вече се знае, прокуратурата
няма да се заеме - поради давност!
В музея обаче хората не могат да
чакат проверка до края на април.
Обърнали са се с писмо до министерството то да изпрати комисия незабавно.
Всички административни действия в музея ще се блокират в момента на започването на проверката, каза преди
ден зам.-министър Иван Токаджиев.
Това не може да продължава, веднага
щом започне проверката, ще предизвикам в музея среща с всички служители, няма идея той да се мести другаде,
заяви Токаджиев.
cyanmagentayellowblack
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Защо държавата прехвърли
редица пълномощия
на общините?
Данъчната оценка на жилищата почти
се изравни с пазарната им стойност
Доц. ЙОРДАН СЪЕВ

Имам чувството, че българските законодатели са с пророчески способности. Те още
миналата година са предвидили наближаващата финансова
криза и са предприели мерки,
от които да се възползват
дънъкосъбирателите. В частност това се отнася за общините. Първата стъпка беше да им
се даде право директно да
събират данък сгради и такса
смет. Втората е да определят
промилите за тази цел. А с
третата ги подпомогнаха, като
увеличиха данъчната оценка на
жилищата с 50 на сто. Това е
крайно неаргументирано, особено по отношение на панелните жилища. Защото стойността им не само че не се е
увеличила, но и чувствително
се е понижила. За повечето от
новопостроените жилища също
няма основание за повишаване на данъчната оценка, защото органите за приемането им
в експлоатация не ги окачествяват подобаващо.
В периода на строителен
бум и повишено търсене на

О

нови жилища цената на маломерен двустаен партамент в
София достигна около 40 хил.
евро. След кризата обаче тя
спадна до към 32-33 хил. евро
с тенденция за по-нататъшно
понижение. Защото вече има
над 120 хил. апартамента, които се предлагат, а търсенето е
за не повече от 20 на сто от
тях, което ще спадне и още
повече. При тази ситуация пазарната цена ще се снижи и
под 30 хил. евро. В същото
време данъчната оценка възлиза на 65 хил. лв. или 32 500
евро и върху нея се начислява
данък сгради и такса смет. При
това жилището може да бъде
необитаемо, защото е купено с
инвестиционна цел, но от момента на издаване на акт 16
върху него се дължат данък
сгради и такса смет. При това
положение е редно, ако някой
си е купил жилище, но впоследствие е изпаднал в затруднено положение, държавата
или общината да му го купи по
данъчна оценка. Само че ако
това стане, няма да има от кого
да се събират данък сгради и
такса смет.

тдавна се знае, че при климатичните условия на нашата
страна в над 90 процента от
годините културите се нуждаят от напояване. През сухи
години, като 2007 например,
средните добиви от царевица
у нас бяха едва 142 кг/дка.
Като се има предвид, че при
д обиви под 250 кг/дка разходите за
производството не се покриват от
стойността на получената продукция,
е ясно за какво става дума.
Напояването, което е едно от основните агротехнически мероприятия, е възможно само ако е икономически изгодно за производителите.
Една от основните величини, които
определят икономическата ефективност в случая, е цената на водата. И
ето го препъникамъкът! Досега цените са определяни от дружествата “Напоителни системи”. Цените на водата, която пием, или тази, която се
използва от индустрията, се лимитират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).
Елементарният икономически анализ показва, че когато цената на водата превишава 0.18-0.20 лв./м 3 , напояването на култури като царевица,
слънчоглед, соя и др. е икономически
неизгодно за производителя. През
2009 г. цената на водата, доставена
по гравитачен път от дружествата
“Напоителни системи”, да бъде 0.27
лв./м 3, а при помпено изкачване - над
0.50 лв./м 3 (с ДДС). Чудно ли е тогава
защо от 1.7 млн. дка напоявана царевица до 1990 г. сега площите са сведени до нищожни размери. Ето защо,
както е при цените за напояване на
ориза, които са десетократно по-ниски, цените на водата за напояване
следва да се диференцират за отделните групи култури, за да бъдат икономически приемливи.
В разглежданата заповед са фиксирани и цените на водата за напояване, доставени от десетки малки
black+dopulnitelen22

И в сегашната кризисна обстановка държавата и общините
се оказаха с неадекватна реакция. Държавата трябваше да
увеличи данъчната оценка с не
повече от 10-15 процента. От
своя страна общините трябваше
да реагират със снижаването на
промилите до 1 на хиляда. За
данък сгради и такса смет за
2009 г. в Софийска община те са
съответно 1,875 и 1,6. Всеизвестно е, че когато данъчната тежест е висока, данъкоплатците
търсят начини да я избегнат и
има доста начини това да стане.
Поради това една община като
Бургас отчита, че не е прибрала
годишно приходи от данък сгради и такса смет за най-малко
500 хил. лв. За целта ще се предприемат мащабни проверки, но
това също струва пари. Общината ще похарчи примерно 80 хил.
лв. за тях, като вероятността е
да събере данъци и такси за към
160 хил. лв. Ако обаче данък
сгради и такса смет са върху 1
промил, от доброволно плащане
постъпленията ще бъдат наймалко 300 млн. лв., без затова
да се похарчи дори 1 лв. за
събирането им.

Отделен въпрос
е
защо държавата
прехвърли
редица пълномощия на общините
за действие в данъчната област.
Отговорът е ясен. На първо място
с това се намалява държавно-бюджетната издръжка за общините.
Като им се дава възможност да
събират повече приходи, това означава че те трябва да поемат и
разходите - инфраструктура, благоустрояване, чистота, транспорт
и т. н. Другият фактор е психологически. Недоволството от повишените данък сгради и такса смет
се прехвърля от държавата към
общинските ръководства. А пък
от това следва, че за непочистените улици, за неизвозения боклук, за дупките по градските пътища, за нередовния транспорт и за
всичко останало са виновни кметовете и общинските съветници,
а не премиерът и министрите.
Нито със законите, нито с
решенията на местните парламенти се защитават интересите на гражданите, както иначе
би трябвало да бъде по евро-

Панелки, панелки, но доста хора
са доволни, че имат поне тях...

пейски и американски образец.
В противовес на това у нас е
създадена система, при която
хората имат безкрайно много
задължения и почти никакви
права.
Ето един парадокс - стана
известно, че поставяните на
покривите на жилищни блокове антени за мобилни телефонни връзки са изключително
вредни за здравето и дори за
живота на обитателите. Хората
масово се разболяват от различни болести. Това по принцип се знае, но не се прави
нищо съществено, за да се
промени положението - нито се
иска съгласие от живеещите в
блоковете за поставяне на антените, нито разрешение от
лабораторията за физични фактори, която установява дали
излъчванията от антената няма
да бъдат вредни за хората. А
такова е положението с още
много неща...

Неангажираността към напояването
е в разрез с българските интереси
Обработените води от над 170
големи и 2000 малки язовира се
оттичат към съседни страни и морета
ИВАН ВЪРЛЕВ

сдружения в
страната, които общо напояват около 100
хил. дка. Найчесто
тези
цени са в границите 0.05 0.15 лв./м 3, т.е.
повече от три
пъти по-ниски
от държавните.
Ето защо тези
макар и неголеми системи
се използват, а
държавните
покриват едва
5 на сто от
възможните
площи. В реОбработените води на големи и малки български язовири се
зултат обрабооттичат безполезно за българската икономика към... чужбина
тените води от
над 170 голененапояваните площи през следвами и 2000 малки язовира се оттичат
щите 15-20 години ще бъдат с над 20
безполезно за нашата икономика към
на сто по-ниски от досегашните.
съседните страни и морета.
Осъществяваната досега политиНе е нужно човек да е пророк, за
ка на неангажираност на държавата
да прозре, че при посочените абсурдкъм проблемите на напояването е в
ни цени на водата нашата земя ще
разрез със собствените й и на гражостане жадна и през 2009 г. В резулданите интереси.
тат получаваната продукция и съотПосочената необичайна разлика
ветно цените на храните пряко ще
в цените на водата, доставена от гозависят от вариациите на климата.
лемите и малки напоителни системи,
Поради затоплянето в глобални мапоказва, че е наложителна проверка
щаби получаваните у нас добиви от

на методиката за ценообразуване.
Дори ако се наложи в началото на
още незапочнатия преход към
възстановяване на напояването
държавата да субсидира цените, например с 0.10 лв./м3, това ще бъде
икономически напълно оправдано.
В резултат допълнителната продукция от напояването, която се изразява в милиони тонове зърно, ще
стабилизира и гарантира износа, от
което следват преки финансови изгоди за страната. Изложените съображения имат още по-голямо значение в периода на световна икономическа криза. Затова се налага
държавата да използва максимално
икономическия потенциал на нашата плодородна земя.
В случая е неизбежен и въпросът:
къде е изходът? През последните 78 години от научно-техническите
съюзи (НТС) на специалистите от
селското стопанство и НТС по водно
дело са отправени редица писмени
предложения до “Напоителни системи” и до Министерството на земеделието. Многократното повтаряне в
публикации или служебни доклади
вече 18 години не са дали реални
резултати. Това налага създаването
на Висш експертен съвет за борба
със сушите към министъра на земеделието. Той трябва да бъде съставен от независими експерти. След
обстойни обсъждания, включително
с неправителствени организации,
този съвет следва да подготвя предложения на министъра за осъществяване на отдавна забавеното
възстановяване на напояването в
нашата страна. Пилеенето на националното водно богатство не може
да бъде оправдано от каквито и да
било ведомствени интереси.
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Краят на културата
Народната ни музика и обичаи биват задушавани
от задокеански „модерности”, киното ни умира
заради американските екшън водевили
ПЕЙЧО КЪНЕВ

През последните 19 години в
културната утроба на България
се случиха много промени. Добри
и лоши, правилни и грешни, смислени и безсмислени. Но нека
първо да си изясним какво означава думата култура и какво значение има тя за развитието и
съдбата на една нация. Етимологията на думата е спорна. Съществуват две теории за произхода
й. Първото е, че култура произхожда от латинския корен “colere”
(обитавам, култивирам, почитам),
а второто: от “cult” и “ur” (преклонение към светлината). ЮНЕСКО
дефинира понятието култура като
“множеството от отличителни духовни, материални, интелектуални и емоционални черти на дадено общество или обществена група. Културата обхваща освен изкуството и литературата, начина
на живот, формите на съжителство, ценностните системи, традициите и вярванията”.
В днешни дни България може
да се “похвали” с

тотална деградация
на ценностите
и морален разпад на личностите.
Не знам кога и от кого бяха засети
по нашите земи черните семена
на дехуманизацията, но мрачните
им цветя разцъфват навсякъде
около нас. Нека ме извини уважаемият читател, че съм грабнал кофата с катранено черната боя, но
ми се струва, че светлината в края
на тунела, в който са изпаднали
българската духовност и култура,
е от идващия насреща влак. Краят на културата започва тук, когато ние се блъскаме в гърдите и се
наричаме европейци.
В самата си същност културата на една нация е съставена от
нейните изкуства, духовност, народопсихология, манталитет, религия, поведение, мода. Ще се
опитам да раздробя някои от тях,

да разгледаме екзоскелета (ако
им е останал) и да обобщим резултатите.
Като флагман на българската
висока култура се смята изкуството, дало ни най-голяма известност пред света - класическата
музика. Някои от най-големите ни
композитори от близкото минало
са Марин Големинов, Панчо Владигеров, Любомир Пипков, Веселин Стоянов, Парашкев Хаджиев
и др. А кои са техните наследници днес и има ли повод да се
гордее българската класическа
музика с нови постижения в този
жанр? Не мога да си спомня кога
за последен път четох в пресата
за претъпкани зали заради премиерата на някое родно класическо произведение. Държавната
музикална академия и Нов
български университет “бълват”
всяка година стотици класически
музиканти, за които няма реализация. И те я търсят навън. Същото се получава и с оперното ни
изкуство. Новите ни оперни певци намират препитание като хористи в оперите на други европейски държави или обикалят
земното кълбо в ниско заплатени
турнета. Кои от днешните солисти биха могли да се сравнят с
Николай Гяуров, Никола Гюзелев,
Борис Христов или с Райна Кабаиванска, Гена Димитрова, или с
примата на музикалния театър
Божана Продева? Нашите днешни таланти (а те са много)

страдат от липсата
на каквото и да било
държавно
спонсорство

В българските скулптура и
изобразително изкуство ситуацията е идентична. Изключение
правят само няколко “свободни
електрона” като Вежди Рашидов,
Георги Чапкънов и др., които
представят много от своите творби в галерии извън България.
Като че ли новата българска
литература е някакъв светъл проблясък в момента. Много съвременни български писатели са издавани извън България. Романите на Георги Господинов, Алек
Попов претърпяха издания на
няколко езика. Има и много актуални български писатели, живеещи зад граница,
като Владислав Тодоров и Илия Троянов. Мисля, че
единствено нашите
писатели са положителното глобализиращо явление,
което се появи в
България. Но дори
и при това положение ние все още чакаме нашия Нобелов литературен
лауреат.
Всъщност примерите за сегашната ни духовна нищета биха могли да
бъдат изреждани
до безкрайност, но
предпочитам да
разгледам вероятните причини, довели ни до това
житие. Ние, българите, разполагаме
с много силен генофонд, твърд хаЧалга кънти, народ стене...
рактер и сме се до-
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казали в историческите анали
със силата си и устояването срещу трагедии. Не претендирам, че
притежавам перото на Чудомир
или разбирането на професор
Семов за народопсихологията на
нацията ни, но бих могъл да се
опитам да раздробя генезиса на
проблема и да го разгледам. Найважният от тях е, че модерната
история на България не е била
благосклонна към децата си. Ние
като нация винаги сме били малко встрани или, по-точно казано,
малко назад от движението на
света. Точно това изоставяне е
довело до забавените процеси в
сегашното ни развитие.
Например в България никога
не се е случвала музикална революция, докато в световен мащаб
тя вече приключи. Музикалното
наследство, което имаме, се опира най-вече на класическата музика. Няма друга. 99 на сто от
сегашните ни изпълнители на модерна музика - рок, поп, джаз,
техно, са просто хора, работещи
успешно с индиго. Копиращи световните музикални тенденции,
при това много лошо. За чалгата
дори не ми се говори.
Другата световна революция,
която подмина нашата родина, е
литературната. Никой в България
не говори за написването на великия български роман. Не сме
имали изгубено поколение, не
сме имали Х поколение, не сме
имали “битническо” поколение.
Тук има война между поколенията, и то на кръчмарско ниво. Без
да е креативна, без да е смислена, едно поколение от автори
сочат друго поколение. И това
при положение, че в България
литературният ни пазар е в окаяно състояние. Тъжно за нас,
смешно пред света.
А за сексуалното възпитание
на днешните български тийнейджъри просто нямам думи. Но
и за това има виновници, разбира
се. В много малко български училища се преподава сексуално
възпитание. А то е нужно не по
малко от часовете по религия.

Децата ни
израстват неуки
в това отношение, незнаещи и
вследствие на това - агресивни.
Бъдещето на България цъфти
сред плевелите на безкултурието и духовната безпътица. Друг е
въпросът с глобализиращите и
поглъщащите ни американски
ценности. Учиш бързо, харчиш
много, живееш на кредит и умираш на кредит... Народната ни
музика и обичаи биват задушавани от полуфабрикатните, задокеански “модерности”, езикът ни
се просмуква с англицизми, киното ни умира заради американските екшън водевили. Много
скоро децата ни ще проговарят
английски преди българския.
Много скоро ще се превърнем в
хора без морал, без ценности и
без висшите идеали на нашите
духовни учители от миналото.
Много скоро. Ако не направим
нещо.
Ще си позволя волността да
преработя едно изречение на големия Папа Хемингуей, и то би
звучало така: “България е прекрасно място и си струва да се
бориш за него.”
Аз съм съгласен само с втората му част.

Îò äóìà íà äóìà,
òà â... ÄÓÌÀ

¬ÒË˜ÍÓ Ã‡‡
‚Ú‡Ò‡Î‡...
ПАНЧО ПАНЧЕВ

ÃËÌ‡Î‡Ú‡ ÒÂ‰ÏËˆ‡
˜ÂÚ‡ ‚˙‚ ‚ÂÒÚÌËˆËÚÂ, ˜Â
„Î‡‚ÌËˇÚ ÒÂÍÂÚ‡ Ì‡ ≈‚ÓÔ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ ’‡‡Î‰
–¸ÓÏÂ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌËÎ
ÛÍ‡Á‡ÌËÂ, Á‡·‡Ìˇ‚‡˘Ó
ÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÛÏËÚÂ
ì„ÓÒÔÓÊ‡î Ë ì„ÓÒÔÓÊËˆ‡î.
Œ·‡˜Â „Ó‚ÓËÚÂÎˇÚ Ì‡ ≈œ
Í‡Á‡Î, ˜Â Á‡·‡Ì‡Ú‡ ËÏ‡
ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÂÌ, ‡ ÌÂ
Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ ı‡‡ÍÚÂ. ¿
Ô˙Í ÍÓÌÒÂ‚‡ÚÓ˙Ú ‘ËÎËÔ
¡ÂÌ‰·˙Ì Ì‡ÂÍ˙Î ÚÓ‚‡
Ì‡Ô‡ÁÌÓ ı‡˜ÂÌÂ Ô‡ËÚÂ Ì‡ ‰‡Ì˙ÍÓÔÎ‡ÚˆËÚÂ. ÕÂ ÏË
Â Ê‡Î ÚÓÎÍÓ‚‡ Á‡ Ô‡ËÚÂ Ì‡ ‰‡Ì˙ÍÓÔÎ‡ÚˆËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡
Ó·˙„Ì‡ÎË ‚Â˜Â, ‡ Á‡ Á‚Û˜‡˘ËÚÂ Í‡ÚÓ ÔÂÒÂÌ Ë ‡Á‚Ëıˇ˘Ë Ï˙ÊÍ‡Ú‡ Ù‡ÌÚ‡ÁËˇ ‰ÛÏË ìÏ‡‰ÏÓ‡ÁÂÎî,
ìÙÓÈÎ‡ÈÌî, ìÒÂÌ¸ÓËÚ‡î.
» Ï‡Í‡ ÚÓÁË Ô˙Ú ‰‡ ÌÂ Â ÔÓÒÓ˜ÂÌ‡, ‡Á Ô‡Í Ì‡ÏË‡Ï ‚˙‚ ‚˙ÔÓÒÌ‡Ú‡ ËÌËˆË‡ÚË‚‡ ‚Â˜Ì‡Ú‡ ·˙Î„‡ÒÍ‡
ÒÎÂ‰‡. Ã‡È Ì‡ ¿ÌÊÂÎ ¬‡„ÂÌ˘‡ÈÌ Â ÔÓÁÂÌËÂÚÓ, ˜Â
ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ ·ˇıÏÂ Ò˙˛ÁÌËÍ Ì‡ √ÂÏ‡ÌËˇ ÔÂÁ ¬ÚÓ‡Ú‡
Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡ ‚ÓÈÌ‡, ÒÚË„Ì‡ ÒÂ ‰Ó Õ˛Ì·Â„ÒÍËˇ Ò˙‰, ÒÎÂ‰
Í‡ÚÓ ·ˇıÏÂ Ò‡ÚÂÎËÚ Ì‡ —˙‚ÂÚÒÍËˇ Ò˙˛Á, ÚÓÈ ÒÂ ‡ÁÔ‡‰Ì‡. –Â‰ÌÓ Â ‰‡ Ó˜‡Í‚‡ÏÂ, ˜Â ÒÂ„‡, ÍÓ„‡ÚÓ ‚ÎˇÁÓıÏÂ ‚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á, Ì‡¯ÂÚÓ ˜ÎÂÌÒÚ‚Ó ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡
ÌÂ ÏÛ ÒÂ ÓÚ‡ÁË. «‡˘ÓÚÓ Ó‰Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ Â ‰‡ ÒÂ Á‡ı‚‡˘‡ÏÂ Ò ÌÂ˘‡ Í‡ÚÓ ÒÚÓÂÌÂÚÓ Ì‡ Ë„Ë˘‡ Á‡ „ÓÎÙ,
‰Ó ÍÓËÚÓ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÒÚË„‡ ÔÓ‡‰Ë ÎËÔÒ‡ Ì‡
Ô˙ÚË˘‡. »ÎË ‰‡ ÒÂ‚Ë‡ÏÂ Ì‡ Ì‡Ó‰‡ ‰Û„Ë ÔÓ‰Ó·ÌË ËÁÌÂÌ‡‰Ë, ·Û‰Â˘Ë Û ·‡·‡Ú‡ Ì‡ “Ó‰Ó ÓÛÂ‚ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÚÓ ‚˙ÁÍÎËˆ‡ÌËÂ ì¬ÒË˜ÍÓ Ã‡‡ ‚Ú‡Ò‡Î‡, Ò‡ÏÓ
‚ÂÊ‰Ë ÌÂ ÚÂ„ÎËÎ‡!î
œË¯‡ ÚÂÁË Â‰Ó‚Â ÌÂ Á‡ ‰‡ ‰˙Ê‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ Â‚Ó‰ÂÔÛÚ‡ÚËÚÂ - Ò Í‡Í‚Ó ÒË ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡Ú ‡·ÓÚÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ Ë ÒË Á‡‡·ÓÚ‚‡Ú Ì‡‰ÌËˆËÚÂ, ‡ Á‡˘ÓÚÓ Â‡ÍˆËËÚÂ
(‚˙ÁÏÛ˘ÂÌËÂ, ‡‰ÓÒÚ, ÌÂ‰ÓÛÏÂÌËÂ), ÍÓËÚÓ ÔÓÌˇÍÓ„‡
ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡Ú Ó·˙˘ÂÌËˇÚ‡ ì„ÓÒÔÓÊÓî Ë ì„ÓÒÔÓÊËˆÂî, Ò‡ ÒÚ‡‡ ÏÓˇ ÚÂÏ‡.
œÂ‰Ë „Ó‰ËÌË (ÏÌÓ„Ó) ÒÂ ·ˇı Á‡ÔÓÁÌ‡Î ‚ ¡ÂÎËÌ
Ò Â‰Ì‡ „ÓÒÔÓÊËˆ‡ (·˙Î„‡Í‡), ÍÓˇÚÓ ÔÂÂ¯Â ‚ Ú‡ÏÓ¯Ì‡Ú‡ Ÿ‡ÚÒÓÔÂ‡. ŒÚË‚‡Ï ‰‡ „ÎÂ‰‡Ï ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ
Ò ÌÂÈÌÓ Û˜‡ÒÚËÂ, ÍÛÔÛ‚‡Ï ÒË ÔÓ„‡ÏÍ‡ Ë ˜ÂÚ‡ ÔÂ‰
ËÏÂÚÓ Ì‡ ÏÓˇÚ‡ ÔÓÁÌ‡Ú‡ ‰ÛÏË˜Í‡Ú‡ ìÙ‡Ûî („ÓÒÔÓÊ‡). ¡Â, ‚ËÍ‡Ï ÒË, Á‡˘Ó ÚÓ„‡‚‡ ÏÂ Î˙ÊÂ, ˜Â ÌÂ Â
ÓÏ˙ÊÂÌ‡? œÓÒÎÂ Úˇ ÏË ËÁˇÒÌË, ˜Â ÌÂ ÏÓÊÂÎÓ ‰‡ Â
ÒÓÎËÒÚÍ‡, Í‡Í‚‡ÚÓ ·Â¯Â, ÚÓÂÒÚ Ò˙Ò ÒÓÎË‰ÌÓ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ë ‰‡ ÔË¯Â, ˜Â Â „ÓÒÔÓÊËˆ‡, ÒˇÍ‡¯
Â ÓÚ ÍÓ‰Â·‡ÎÂÚ‡. ŒÚ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È ÏÓÊÂ ‰‡ ËÁÎÂÁÂ
˜Û‰ÂÒÌ‡ ÍÓÏÂ‰Ëˇ Ì‡ ÔÓÎÓÊÂÌËˇÚ‡. ÕÂ ÁÌ‡Ï Á‡˘Ó ÌÂ
Ò˙Ï ˇ Ì‡ÔËÒ‡Î. »ÌÚÂÂÒÌÓ Â ‰‡ ÒÂ ÓÚ·ÂÎÂÊË, ˜Â ÔË
‚ÒË˜ÍË ÔÓ‰Ó·ÌË ÒÎÛ˜‡Ë ‚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ÒÚÓË ÊÂÌ‡. ÕÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ù‡ÌˆÛÁËÚÂ Í‡Á‚‡Ú ìÿÂ¯Â Î‡ Ù‡Ï!î (“˙ÒÂÚÂ ÊÂÌ‡Ú‡!)
—Â˘ÌÂ¯ Ï˙Ê, Í‡ÊÂ¯ ÏÛ ì„ÓÒÔÓ‰ËÌÂî Ë ‚ÒË˜ÍÓ
Â Ì‡Â‰. ÕÓ Í‡Í‚Ó ‰‡ Í‡ÊÂ¯, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ˘Û ÚÂ· ÒÚÓË
‰‡Ï‡? ÕÂ ÏÓÊÂ¯ ‰‡ ÒÂ Ó·˙ÌÂ¯ Í˙Ï ÌÂˇ Ò ì‰‡ÏÓî.
ÕÂ ‚˙‚Ë Ò˙˘Ó ‰‡ Í‚‡ÎËÙËˆË‡¯ ÏÎ‡‰ËÚÂ Í‡ÚÓ „ÓÒÔÓÊËˆË, ‡ ÌÂ Ò˙‚ÒÂÏ ÏÎ‡‰ËÚÂ Í‡ÚÓ „ÓÒÔÓÊË - ÚÓ„‡‚‡
ÏÓÊÂ¯ Á‡ÒÎÛÊÂÌÓ ‰‡ ÔÓÎÛ˜Ë¯ „Û· ÓÚ„Ó‚Ó ËÎË ‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÌ ÁÌ‡Í, ˜Â ÒË Ó·Ë‰ËÎ ‰‡Ï‡Ú‡. ÃËÒÎÂÎ Ò˙Ï
‰‡ ÔÂ‰ÎÓÊ‡ - Í‡ÍÚÓ ËÏ‡ ì„ÓÒÔÓ‰ËÌî, ‰‡ ËÏ‡ Ë ì„ÓÒÔÓ‰ËÌÍ‡î. ¿Ï‡ ÚÓ Ô˙Í Á‚Û˜Ë Í‡ÚÓ ÓÚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÏËÌ‡ÎËˇ ‚ÂÍ. ÕÂ ËÏ ÁÌ‡Â¯ Ë ËÏÂÌ‡Ú‡, ˜Â ‰‡ „Ë Ì‡ÁÓ‚‡‚‡¯ (Í‡ÍÚÓ ÌË Û˜‡Ú ÓÚ ≈œ), Ò‡ÏÓ Ò Ù‡ÏËÎËËÚÂ: »‚‡ÌÓ‚‡, —ÚÓˇÌÓ‚‡ - Ú‡Í‡ Ó·˘Û‚‡Ú Û˜ËÚÂÎÍËÚÂ. ¿ ‚ ÌˇÍ‡Í‚‡ ‰ÂÚÒÍ‡ „‡‰ËÌ‡ ÌÂ‚˙ÒÚÌÓ ÏÓÏË˜ÂÌˆÂ ·Â¯Â Á‡ˇ‚ËÎÓ, ˜Â ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓ‡ÒÌÂ, ËÒÍ‡ ‰‡ ÒÚ‡ÌÂ ì„ÓÒÔÓÊ‡î.
“Ó ÔÓÒÚÓ ËÒÍ‡ÎÓ ‰‡ ÒÚ‡ÌÂ Û˜ËÚÂÎÍ‡ Í‡ÚÓ „ÓÒÔÓÊ‡Ú‡
Ì‡ „ÛÔ‡Ú‡ ËÏ. “ÛÍ ‚Â˜Â ËÏ‡Ï ÔËÂÏÎË‚Ó ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ - ‰Âˆ‡Ú‡ ‚ÏÂÒÚÓ ì„ÓÒÔÓÊÓî, ‰‡ ÛÔÓÚÂ·ˇ‚‡Ú ÔÓ˜ÚËÚÂÎÌÓÚÓ Ë ‰ÓÒÚÓÈÌÓ ìÛ˜ËÚÂÎÍÓî.
¬ÔÓ˜ÂÏ ΔÛÎËÂÚ‡ Í‡Á‚‡¯Â ìÕ‡Ë˜‡È ÓÁ‡Ú‡ ÚË
Í‡ÍÚÓ ˘Â¯, Úˇ ‚ËÌ‡„Ë Ì‡ ÓÁ‡ ˘Â Ûı‡Âî. “Ó‚‡ Ò Â‰Ì‡Í‚‡ ÒËÎ‡ ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ Ë Á‡ ‰ÛÏËÚÂ ì„ÓÒÔÓÊ‡î Ë ì„ÓÒÔÓÊËˆ‡î, Ë Á‡ ËÏÂÌ‡Ú‡. ÿÂÍÒÔËÓ‚‡Ú‡ „ÂÓËÌˇ ÔÓÒÎÂ‰‚‡ Î˛·ËÏËˇ ÒË –ÓÏÂÓ ‚ ÓÚ‚˙‰ÌÓÚÓ, ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ Á‡ÏËÒÎˇ ÍÓÈ ÓÚ Úˇı Â ÃÓÌÚÂÍË Ë ÍÓÈ Â ‡ÔÛÎÂÚË. ¿Á Ò˙˘Ó
ÒÏˇÚ‡Ï, ˜Â Ú‡Í‡ Â Ô‡‚ËÎÌÓ. ◊Â Ó·Ë˜Ú‡ ÏÂÊ‰Û ‚Î˛·ÂÌËÚÂ, Í‡ÍÚÓ Ë ÔËˇÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ (ÍÓÂÚÓ ÌÂ Ú˙ÔË ‰‚ÓÈÌË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË) ÏÂÊ‰Û Ò˙·‡ÎËÚÂ ÒÂ ‚ Â‰ËÌ Ó·˘ Ò˙˛Á
‰˙Ê‡‚Ë, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÚÓË Ì‡‰ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚËÚÂ. —Ë„ÛÂÌ
Ò˙Ï, ˜Â ˘Â ÔÂÊË‚ÂÂÏ Ë Ò˙Ò Á‡·‡Ì‡Ú‡ Ì‡ ÌˇÍÓˇ
‰ÛÏ‡ ËÎË Ô˙Í, ÔÓ-‚ÂÓˇÚÌÓ, ˘Â Á‡·‡‚ËÏ Á‡·‡Ì‡Ú‡.
ƒÌÂÒ Ó·‡˜Â Â 27 Ï‡Ú - ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËˇÚ ‰ÂÌ Ì‡ ÚÂ‡Ú˙‡ Ë ‡Á, Í‡ÚÓ ·Ó„ÓÏÓÎÂˆ ÓÚ ı‡Ï‡ Ì‡ ÃÂÎÔÓÏÂÌ‡,
˘Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ï ‰‡‰ÂÌ‡Ú‡ ÏË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÔË¯‡ ÚÂÁË
Â‰Ó‚Â Ë ˘Â ÔÓÁ‰‡‚ˇ ÓÚ ‚ÒÂ Ò˙ˆÂ ‚ÒË˜ÍË Ò‚ÓË ÍÓÎÂ„Ë ÔÓ ‚ˇ‡ - ÔÓÁÌ‡ÚË Ë ÌÂÔÓÁÌ‡ÚË, Á‡ ÍÓËÚÓ ÒˆÂÌ‡Ú‡ Â
ÔËÁ‚‡ÌËÂ Ë ÔÓÙÂÒËˇ, Î˛·Ó‚ Ë Ò˙‰·‡. «‡‚˙¯‚‡Ï Ò
Û·ÂÊ‰ÂÌËÂÚÓ ÒË, ˜Â ÿÂÍÒÔË ÌˇÏ‡ ‰‡ ÌË ÒÂ Ò˙‰Ë, ‡ÍÓ
ÓÒÚ‡‚ËÏ Á‡·‡‚ÂÌ‡ ÔÓ‰ Ò‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÊÂÍÚÓËÚÂ
‚‡Ê‰‡Ú‡ Ì‡ ÃÓÌÚÂÍË Ë ‡ÔÛÎÂÚË Ë ÔÂÌÂÒÂÏ ‚ ÊË‚ÓÚ‡ Ò‡ÏÓ Ó·Ë˜Ú‡ Ì‡ –ÓÏÂÓ Ë ΔÛÎËÂÚ‡.
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На ред е YES Класацията
„Голямото четене”
поколението
AntiDPS

alex

Романът на Иван Вазов - “Под
Игото” спечели викторината на
КАНАЛ 1 “Голямото четене”.
Аз лично гласувах за “Време
разделно”, но радостното е в
това, че първите четири романа
са български. От това по-хубаво
няма. Вие за кой роман гласувахте, ако не е тайна?

“Под игото” е брилятно напомняне какво време е било, но
има малко общо със света, който обитаваме днес. Гласуването
за този роман показва две неща,
но не знам кое от двете е правилно. Или че цялата българска литература е толкова смешна, че
първият й роман остава все още
най-добрият, или че просто у нас
не се чете, а “Под игото” благодарение на училищното иго става
единствената национално споделена книга между повечето от
нас. И с това не искам да кажа,
че Вазов се е провалил като писател. Вазов е бил на висотата
на времето си, а част от неговото творчество пренася тази висота и до наши дни. Целта на всеки един роман е да бъде израз
или пък лице на определена епоха, заради това ме е яд за “Под
игото”. Защото сякаш бележи
нашето застиване в историята.
Той е израз на историческия ни,
който стана литературен, проблем. Невъзможността да се видим в настоящето. България
съществува единствено в своето
минало или като пожелание за
бъдещето, но никога тук, сега.
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alex
Аз гласувах, но искам да направя едно уточнение за моя избор. Ако трябваше да гласувам
със сърцето си, вероятно нямаше да избера българска книга и
щях да се спра или на “Пътеводител на галактическия стопаджия”, или на “Майстора и Маргарита”, или “Сто години самота”,
или “На изток от рая”. Все пак
обаче съм убеден, че в България
трябваше да спечели български
роман и безотказно гласувах за
един от най-добрите, дори найдобрия роман, писан на български език - “Тютюн” от Димитър
Димов. В избора си бях воден от
следните мотиви и се моля никой
да не се обижда, че ги излагам.
Според мен няма начин, ама наистина няма начин “Под игото” да
е ЛЮБИМ роман на някой българин. “Под игото” е роман-институция, натоварен с цялата историчност на ситуацията, писан от писателя, титулуван като “патриарха”, писан с амбицията да бъде
българският епос на Освобождението. “Под игото” определено не
ми харесва като роман. Върви
трудно, леко скучен е, а образите с изключение на два - Мунчо
и Кондов, са клиширани до безобразност. Преди да ме обвините
- не казвам, че романът не трябва да се изучава, а просто не
мога да повярвам, че е любим на
някой. Гласуването за “Под игото” е машинално и просто не вярвам в неговото осмисляне.
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РИЙ СТОЯНО
СНИМКИ Ю

Афиш

○

Червеният купол на R.E.D кани
младите да се забавляват с
намигване към политиката

Оптимист ли си? Обичаш
ли хората с идеи и интелект?
Искаш ли сам да градиш живота си и да избираш бъдещето
си? Ако отговоряш с ДА на
тези въпроси,
Яркочервеното полукълбо на R.E.D.
ти си от новото
е новото място за купонясване на
YES-поколение
младежите от Студентски град
и идва твоят
РЕД. Тава са
само част от
посланията на
най-новата
кампания на
R.E.D, носеща
провокиращото
име “РЕД ПРОтест”. Само че
не се заблуждавайте,
не
става въпрос за
протести, шествия и стачки.
А за тест, при
това тест “ПРО”
или “ЗА” желанията на младите хора. Огромен червен
геокупол в Студентски град
кани новото поколение да танцува, да пее и да се забавлява и да се замисли върху своите представи за бъдещето на
страната.
Искаме да тестваме нагласите на младите, казват организаторите на “РЕД ПРОтеста”. Търсим отговори на въпросите какви са потребностите
на студентите, дали те имат
нужда от култура, от спорт, от
изява. И как могат да направят
така, че да бъдат чути от своите връстници. Под купола на
R.E.D. няма призиви за протестиране. Въпреки че всеки от
гостите там получава забавни
календари и
брошури с каминистър
рикатурните
Културният ов пожела
ил
на
образи на поСтефан Да
вото парче
успех на но ED Energy
литиците от
R
Кампанията, която продължава до 14 април,
на Йоанна и сме на ред”.
днешния ден - ще има три тематични седмици. Първата
DJ “Ние
Бойко Борисов седмица - от 23 до 29 март - е музикална.
с пожарникар- Студенти от Музикалната академия на живо на песента е да събуди
ски костюм, изпълняват любимите си хитове. Втората сед- младите хора от апатията.
Сергей Стани- мица, до 5 април, ще е театрална. Тук ще се С помощта на огромен
шев на мотор, вихрят младите таланти от НАТФИЗ. Те ще червен YES бутон в клипа
Иван Костов, покажат свои късометражни филми и теат- младежите разбиват на
метнал турис- рални постановки. От 6 до 12 април е времето пух и прах сивотата на
тическа рани- на художниците. Тогава гостите на „РЕД ежедневието, събираща в
ца на рамо... ПРОтеста” ще разглеждат различни изложби себе си боклуците, агресиДа помислим и уъркшопове. Входът е отворен за всички и е ята, мутрите и корупцията.
върху полити- напълно безплатен.
Промоцията на песента бе
ката и да поисотново под
каме да променим нещата. Но
купола
с нашето положително учас- ния R.E.D.
н
а
тие в нея, призовават от R.E.D. цвят.
R.E.D с
Р Е Д
Уникалната геосфера в
участиСтудентски град се превърна в П Р О ето на
сцена на млади таланти от Му- т е с т ъ т
Кирил
зикалната академия, НАТФИЗ тръгна с
Добрев,
и Художествената академия. хитовото
културВсеки ден до 14 април в по- парче на
ния милукълбото на R.E.D. ще има R E D
нистър
концерти, изложби и театрал- Energy и
Стефан
ни постановки. От младите за Йоанна
Данаимладите. А 20 часът е начал- “ Н и е
лов
и
ният час на голямото караоке сме на ред”. Песензам.-мишоу. Заедно с DJ Айвън сту- та и клипът към нея са по по- нистъра по
образовадентите могат да премерят ръчка на www.red.bg.
нието Ваня Добрева.
Под червения купол ще
певчески умения, като избиПовече култура, изкуство,
рат измежду 25 000 хитови бъдат раздадени над 20 000 спорт и активни млади хора.
парчета. А за най-добрите вся- копия на диска, а парчето ще Нека с тях да се противопостака вечер има награда от 100 се завърти по всички музикал- вим на това, което не ни харепрезерватива, отново в черве- ни радиа и телевизии. Идеята сва, казват от R.E.D.
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ОТ ФОРУМА

Сигурно и моето мнение няма
да съвпадне с общоприетото, но
аз смятам, че лидерството на
“Под игото” идва не толкова заради качествата на книгата, колкото заради изграденото още от
училище съзнание, че Вазов е
Патриархът на българската литература и че “Под игото” е първият български роман. Поколения
българи са учили по този роман,
разказвали са историята на Руско-турската война по него, преразказвали са “Радини вълнения” в час по писмени упражнения и са цитирали финала с образа на клетия Мунчо на изпити за
гимназията или матури. А може
би има и много българи, за които “Под игото” е един от малкото
прочетени наши романи. Просто
защото е задължителна литература в училище и няма как да
прескочиш даден клас, без да те
изпитат поне няколко пъти върху
него.
Не отричам по никакъв начин
мястото на Вазов и “Под игото” в
историята на родната литература. Но точно този роман, според
мен, не може да изиграе ролята
на книга, която да те промени, да
те жегне и да те вдъхнови за философски прозрения. Защото за
мен това е истинската стойност
на литературата. Може би тук е
и ролята на “пресолената манджа”. Прекалено много анализи и
критици са се изказвали върху
творчеството на Вазов. И невръстният читател, защото “Под игото” се чете още преди гимназията, предубедено възприема и образите, и историите в книга. Сякаш ни е отнето вълшебството
сами да преоткрием тайнството
на думите.

BlueberryPie
“Под игото” е книгата, която
започвах около пет пъти и
завърших само веднъж - естествено по задължение. Това е една
от най-скучните книги, които съм
чела. В качеството си на такава,
успя да ме задържи доста дълго
далеч от творчеството на Вазов,
а когато се престраших да го наближа, беше с огромна доза
скептицизъм. Ако това наистина
е любимата книга на българите,
значи българите са спрели да
четат в седми клас. Не обичам
класациите и не участвам в такива. Струва ми се изключително
трудно и ненужно да опредeляш
любима книга, филм, приятел,
заведение, дреха, торта, пържола. Ясно е защо. “Под игото” е
любимият роман на българите...
и любимото състояние, коментира днес една приятелка.

skit
“Под игото” е роман първенец, във времевия смисъл на
тази дума. Но не е най-добрият
български роман. Иван Вазов е
мощен поет, много добър разказвач и посредствен, простете,
романист. Ако в поезията на Вазов, влиянието на Юго е подчертано благотворно, то в първия
български роман е убийствено.

Ganapati
За мен изборът на “Под Игото” означава само едно и то е, че
просто другите романи никой не
ги е чел (или усетил). Просто
най-известното заглавие, което
звучи в главата всеки от принудителното му изучаване в училище и готовите анализи по него.
За мен това е показателно за
въздухарския псевдопатриотизъм на българина. Нещо като
да скандираш “България над
всичко и всички”, без да можеш
да усетиш истинската й красота
със сърцето си. За съжаление ми
се струва, че “книгата” за българина е нещо задължително четиво от училищните години, а не
начин да си нахарани душичката. Искрено се надявам народът
да е гласувал за този роман, защото той ги е изпълнил най-много, в сравнение с другите - а не
просто защото звучи авторитетно. Та моята душица (в този момент) се храни най-добре от изброените с “НА ИЗТОК ОТ РАЯ”
и “Малкият принц”...
cyan magenta yellow black
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ÔÂÏÂÊ‰Ëˇ ÚÂ
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Õ‡‰ÂÊ‰‡ Ë
‡ÁÍ‡ˇÌËÂ
‚ ¡˛Ê

“Исках да създам една забавна,
секси, опасна и едновременно с това
тъжна, странна и сериозна история”,
казва режисьорът на “В Брюж” Мартин
Макдона. И въпреки че филмът е
неговият пълнометражен дебют, англичанинът се е справил блестящо във
всички аспекти на смелото начинание.
След поредната поръчка наемните
убийци Рей (Колин Фарел) и Кен
(Брендън Глийсън) са изпратени на
принудителна почивка в най-запазения
средновековен град в Белгия - Брюж. И
докато Кен с удоволствие прекарва
времето си в разглеждане на забележителности, по-младият му колега
предпочита да обърне няколко бири в
някой бар. В началото атмосферата е
спокойна и неангажираща, но постепенно мрачните готическите краски
започват все повече да обгръщат
действието. В случая клишето, че Брюж
е пълнокръвен герой в сюжета, е
съвсем уместно - архитектурата на
града помага в голяма степен за
цялостното въздействие на филма.
Мартин Макдона заслужава поздравления също за свежия диалог и страхотно
изградените образи - въпреки ужасните
неща, които са извършили, изпитваме
известна симпатия към тях. Режисьорът
ги представя като обикновени хора,
които също имат чувства. Брендън
Глийсън е перфектен в ролята на
улегналия наемен убиец Кен, който се
радва на най-прозаични неща в живота;
душата на по-младия му другар Рей е
разкъсвана заради инцидент в миналото - една от най-силните роли в кариерата на Колин Фарел; Рейф Файнс пък
се вписва чудесно в образа на абсурдния им шеф Хари, който пречупва
нещата изцяло през своя собствен
морален кодекс.

ÀÛ‰‡ Ì‡‰ÔÂ‚‡‡

М

етеор случайно пада върху американката Сюзън Мърфи в деня на нейната
сватба и тя необяснимо пораства до
15 метра височина. Военните незабавно вземат мерки и тя е заловена и
пратена в таен правителствен лагер,
в който името й е сменено на Гинормика. Налага й се да живее затворена
заедно със сбирщина чудовища до момента, в който извънземен робот
каца на Земята и започва атака над
страната. Пълната безизхозица кара
президента да пусне на бойната линия досегашните пленници...

Video
DVD

&

ÃËÒËˇ ¬‡‚ËÎÓÌ
Филмът “Мисия Вавилон” е поредната адаптация по книга - проектът е
вдъхновен от “Babylon babies” на Морис Данте. Някои от промените спрямо оригиналния разказ са изключително радикални, но са били нужни
за реализирането на идеите на френския режисьор Матю Касовиц. Той
съзнателно не набляга на компютърните ефекти, тъй като според
него те лишават филма от неговата
душа: “Исках да направя филм, в
който зрителят може да усети кръвта,
мръсотията и потта.”
Французинът повежда героите на
епично пътешествие из цялото земно кълбо, което може да промени
съдбата на човечеството. Сблъсквайки се с най-различни препятствия, те
са подложени на изпитания, за каквито не са си и помисляли.

–‡Ï·Ó

≈ÔË˜ÌÓ
Ô˙ÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ
ËÁ ˆˇÎÓÚÓ
ÁÂÏÌÓ Í˙Î·Ó

ÕÓ‚ ÊË‚ÓÚ

20 „Ó‰ËÌË ÒÎÂ‰ ÔÓÒÎÂ‰ÌËˇ ÙËÎÏ ÓÚ ÔÓÂ‰Ëˆ‡Ú‡ ƒÊÓÌ
–‡Ï·Ó (—ËÎ‚ÂÒÚ˙ —Ú‡ÎÓÛÌ) ÓÚÌÓ‚Ó Â ‚ ÒÂ‚ÂÂÌ “‡ÈÎ‡Ì‰,
Í˙‰ÂÚÓ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ ÍÓ‡·˜Â ÔÓ ÂÍ‡ —‡ÎÛËÌ, ·ÎËÁÓ ‰Ó Ú‡ÈÎ‡Ì‰ÒÍÓ-·ËÏ‡ÌÒÍ‡Ú‡ „‡ÌËˆ‡ (Ò ÃË‡ÌÏ‡), Í˙‰ÂÚÓ ÚÂ˜Â Ì‡È-‰˙Î„‡Ú‡ „‡Ê‰‡ÌÒÍ‡ ‚ÓÈÌ‡. ÓÌÙÎËÍÚ˙Ú ÏÂÊ‰Û ·ËÏ‡ÌˆËÚÂ Ë ·ÛÌÚÓ‚ÌËˆËÚÂ ÓÚ ÂÚÌË˜ÂÒÍËÚÂ Ï‡ÎˆËÌÒÚ‚‡ ‡ÂÌ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡
‚Â˜Â 60-‡ „Ó‰ËÌ‡. ÕÓ –‡Ï·Ó, ÍÓÈÚÓ ÊË‚ÂÂ ÔÓÒÚÓ Ë ÛÒ‡ÏÓÚÂÌÓ
‚ ÔÎ‡ÌËÌËÚÂ, ÓÚ‰‡‚Ì‡ Â ÓÚÍ‡Á‡Î ‰‡ ÒÂ ·ËÂ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ
ÚÓ‚‡, ˜Â ÏÂ‰ËˆË, Ì‡ÂÏÌËˆË Ë ·ÛÌÚÓ‚ÌËˆË ÏËÌ‡‚‡Ú ˜ÂÒÚÓ ÔÂÁ
ÓÔÛÒÚÓ¯ÂÌËˇ ÓÚ ‚ÓÈÌ‡Ú‡ ‡ÈÓÌ. ¬ÒË˜ÍÓ ÒÂ ÔÓÏÂÌˇ, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ
ÔÓˇ‚‡‚‡ Â‰Ì‡ „ÛÔ‡ ÏËÒËÓÌÂË, Á‡˘ËÚÌËˆË Ì‡ ˜Ó‚Â¯ÍËÚÂ
Ô‡‚‡, Ò ÏÓÎ·‡ –‡Ï·Ó ‰‡ „Ë ÔÂ‚Â‰Â ÔÓ ÂÍ‡ —‡ÎÓÛËÌ, Á‡ ‰‡
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ ÏÂ‰ËÍ‡ÏÂÌÚË Ë ı‡Ì‡ Á‡ ÔÎÂÏÂÚÓ ‡ÂÌ.

Страница на
ЕМИЛ ДИНЧЕВ

ìÃ‡ÎË Ë ‡Áî,
ËÎË ·ÂÁ„ËÊÌÓ
ÎË Â ÓÚ„ÎÂÊ‰‡ÌÂÚÓ
Ì‡ Â‰ÌÓ ÍÛ˜Â
Младоженците Джон и Джени
решават да напуснат мразовития
Мичиган и да започнат нов живот в
Западен Палм бийч, Флорида.
Справяйки се с първоначалните
предизвикателства на брака,
двамата стигат до важната стъпка
да създадат семейство. Джон обаче
не е убеден, че е достатъчно зрял
за такова нещо и споделя страховете си със свой колега, който му
предлага да вземе кученце за
Джени, тъй като то не изисква
никакви грижи. Дали обаче отглеждането на домашен любимец е
толкова безобидно занимание?
cyanmagentayellowblack

¬‡Ì ’ÂÎÒËÌ„
‘ËÎÏ˙Ú Ì‡ —ÚË‚˙Ì «ÓÏ˙Ò ÌË ÔÓÚ‡Ôˇ ‚ Ó·‡ÁÂÌ,
Ò‚˙ıÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ, ÌÓ ËÁ„ÎÂÊ‰‡˘ ÔÂÍ‡ÎÂÌÓ Â‡ÎÂÌ Ò‚ˇÚ,
‚ ÍÓÂÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ ÒÂ ‡Á‚Ë‚‡ ‚ ÀÓÌ‰ÓÌ, –ËÏ, œ‡ËÊ Ë
“‡ÌÒËÎ‚‡ÌËˇ ÓÚ ’I’ ‚. - Ú‡Ï, Í˙‰ÂÚÓ ˜Ó‚Â˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Â ‚
ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú‡ Á‡ÔÎ‡ı‡ ÓÚ ÔÂ‚˙ÔÎ˙˘‡‚‡˘ÓÚÓ ÒÂ ÁÎÓ:
˜Û‰Ó‚Ë˘‡, Ì‡‰ÊË‚ÂÎË ÌˇÍÓÎÍÓ ÔÓÍÓÎÂÌËˇ, ÌÂÔÓ‰‚Î‡ÒÚÌË Ì‡ ÏÌÓ„Ó·ÓÈÌËÚÂ ‡Ú‡ÍË Ì‡ Ó·Â˜ÂÌË ÒÏÂÎË ‰Û¯Ë. ¬
ÎÂÌÚ‡Ú‡ ƒ‡ÍÛÎ‡, ◊Û‰Ó‚Ë˘ÂÚÓ Ì‡ ‘‡ÌÍÂÌ˘‡ÈÌ, ◊Ó‚ÂÍ˙Ú‚˙ÎÍ Ë ‰Û„Ë Ò‡ ÛÏÂÎÓ ÔÂÒ˙Á‰‡‰ÂÌË Í‡ÚÓ ‰ÓÒÚÓÈÌË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆË Ì‡ ÍÎ‡ÒË˜ÂÒÍËÚÂ ÒË ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌËˆË.

cyanmagentayellowblack
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Артисти ветерани
честваха Деня на
театъра
Актьорът е актьор докрая, защото това
е призвание за цял живот, каза Цветана
Платиканова, председателка на сдружението на творци, работещи с деца, “Приятел на детето”. Тя честити празника на
актьорите ветерани, които бяха се събрали по повод Международния ден на театъра - 27 март. Събитието, организирано по
идея на актрисата Цветана Платиканова,
се състоя в Мраморната зала на Руския
културно-информационен център в сряда
вечерта.
Съорганизатори са клуб “Театър” - на
актьорите социалисти, общество “Русский
клуб” и сдружение “Приятел на детето”.
Заедно с членовете на клуб “Театър” и
“Русский клуб” присъстваха възрастни творци от Дома на артистите ветерани и представители на Федерацията за приятелство
с народите на Русия и ОНД.
Приемете поклон от нас - вашите съратници и ученици, каза зам.-министърът на
културата Иван Токаджиев, който поднесе
от трибуната специалните благопожелания за здраве и дълголетие от името на
министър проф. Стефан Данаилов и от свое
име. Вие, обръщайки се към ветераните цял живот сте правили изкуство и сте подготвяли поклоните на нашите актьори, посочи зам.-министър Токаджиев, чието приветствие бе посрещнато с бурни ръкопляскания от присъстващите в залата. Той
изрази загрижеността на министерството
към творците ветерани и непреходните
ценности на българската култура.

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

НАДЕЖДА УШЕВА

Водещата на програмата Цветана
Платиканова откри вечерта и поздрави
колегите си с празника

Всичко е театър, всичко е спектакъл...
Една от задачите на театъра е да осмислим житейските “театрални” ситуации, в
които попадаме всеки ден. Театърът е
скрита истина. Ние, артистите, трябва да
изградим друг свят, защото това е наша
привилегия, гласи част от посланието на
световноизвестния бразилски режисьор
и драматург Аугусто Боал - приветствие
от Международния театрален институт,
което бе прочетено от актрисата Джуни
Александрова, председателка на клуб
“Театър”.
Първи на сцената - да поздравят
възрастните творци, излязоха малките
Виктория и София, възпитанички на Цве-

Творците бяха
уважени от
по-младите
си колеги
с етюди, песни
и рецитали
в РКИЦ

тана Платиканова, която бе водеща на
празничната вечер. В програмата с актьорски монолози, рецитали и поздравления се включиха колегите Ралица Димова, Васил Вачев, Александър Тончев,
Джуни Александрова, която прочете свое
стихотворение. От младата трупа на Арт
театър се изявиха директорката Милена
Червенкова и Здравко Здравков и Стефан Минев с откъси от спектакъла “Пази
главата”.
Организаторите зарадваха творците
ветерани с разнообразна и забавна програма, в която актьорските изпълнения
се редуваха с клавирни музикални творби, руски романси и няколко песни на
вокална група “Веселите момчета”. Виртуозите на хармоничното пеене, както ги
наричат, искрено развеселиха присъстващите и приповдигнаха празничната атмосфера. Певецът Николай Любенов закри концерта с тържествените тонове на
“Многая лета”, към чието изпълнение се
присъединиха Цветана Платиканова и останалите гости и зрители в залата.
Вечерта приключи със скромен коктейл и... с дългоочакваната томбола, в
която всеки билет се оказа печеливш.
Присъстващите на тържеството си
тръгнаха с малки подаръчета и красиви
предмети, изработени в творческите ателиета на сдружение “Приятел на детето”
под ръководството и с авторското участие на Цветана Платиканова. Ветераните, много от които се срещнаха за пръв
път след години, изразиха своето задоволство от хубавата вечер и изказаха
благодарност към организаторите и Министерството на културата.

„Орфей” се възроди след
11-годишно отсъствие
Новият брой на сп. “Орфей”
- дело на Любомир Левчев,
вече е факт. Засега все още
не е решен големият проблем
къде почитателите на литературното слово могат да намерят изданието, сподели известният български поет и писател. Но “Орфей” го има поне в
книжарницата на “София
прес”, чийто председател Николай Петев заедно със Съюза на българските писатели,
Съюза на българските журналисти и Съюза на българските
художници застана зад идеята за възраждането на списанието.
“Орфей” започва да се издава у нас през 1991 г. “След
първите си 7 години то успя да
изпадне в икономическа кома
и да прекрати да излиза, но не
и да съществува”, каза в словото си по повод появата на
първия брой на списанието за

т.г. Любомир Левчев. “Временното изчезване на “Орфей” успя
да покаже колко качествени
хора са го харесвали и ни даде
кураж да го възродим”, добави
още поетът.
Тъй като у нас и по света е
имало други издания със същото име, Любомир Левчев подчерта, че отличието на неговото списание от тях е във факта,
че то е международно списание за изящна словесност, изкуство и бизнес, при това реално и актуално. В “Орфей”
се публикуват нови, неиздавани творби на наши и чужди
автори. “Ако трябва да похваля
списанието, достатъчно е само
да прочета съдържанието му и
имената в броя”, каза Любомир Левчев. Това са Алекзандър Тейлър (“Сутринта, когато умря Уилям”), Благовест
Сендов (“Мъхът и демокрацията”), Джак Харт (“Луната в мочурището”), Лилиан Уотърс
(“Словата на Суфита”), Хедър

Любомир Левчев (от дясно) и Николай
Петев при представянето на първия брой
на сп. “Орфей” за 2009 г.

Салфидж (“Стихове”) и мн.др.
Ако някой все още се чуди
дали издаването на подобно
списание има смисъл, ще цитирам пасаж от уводните думи
към първата книжка за 2009-а.
“...Орфическата идея за реинкарнация на душата е давала

възможност на всеки да се
изживява като преродилия се
Орфей. И тъй като орфизмът е
религия на любовта, и днес
всеки влюбен има право да
докосва тези струни и да открива в себе си звука на красивата магия.”

Традицията „Сурва” в снимки и мултимедия
Проектът “Лица на
маски, маски за лица”
може да се види до края
на седмицата в Националната художествена
галерия, за чието откриване ДУМА писа. Негови автори са Нели Гаврилова – фотограф-художник, Симеон Мильов – етнолог, и Бойко
Йорданов – фотограф.
Целта на проекта е да
популяризира в България и в чужбина фолклорния обичай “Сурва”
- културен феномен,
продължаващ и до днес
една от най-старите и
непреходни традиции в
българската обредност.
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Този обичай е поставил
началото на най-значимия Фестивал на маскарадните игри на Балканския полуостров,
провеждан от 1966 г. до
днес в Перник, поясни
за ДУМА Нели Гаврилова.
В резултат на едногодишна работа, изследване и заснемане,
авторите са издали албум от 96 страници,
подготвили са фотоизложба и мултимедия с
най-характерните
съвременни маски и
костюми, отразяващи
духа на сурвакарския
обичай, типичен за над

Концерт на Христина Маринова - цигулка, и Антони Данов
- флейта, организират Националната музикална академия
“Панчо Владигеров”, арт център
“Алтера” и Салонът за музика
и рефлексии на 27 март от 19
ч. в арт център “Алтера”, Интерпред, ул. “Драган Цанков” 36. В
програмата - творби на Телеман, Бах и Пиацола. Поредният
концерт от проекта “АлтерМюзик” пак предлага програма,
съпоставяща творби от времето на барока и XX век. Теоретикът на събитието отново ще
бъде Илия Граматиков.

СТУДЕНТИ ОТ НБУ
В ЧЕШКИЯ ЦЕНТЪР
“Зона за младите” е продукция на студенти и преподаватели от НБУ. Тя ще бъде
представена на 30 март от 18
ч. в Лилавия салон на ЧЦ.
Участват Темис Мартекас ударни инструменти, Йоргос
Кавуракис - класическа китара, на рояла е Емил-Марк
Ханджиев. В програмата са
включени творби на Бах, Терихен, Кавуракис, Делеклюз,
Розауро, Палиев, Вила-Лобос.

КНИЖОВНА
ПРЕМИЕРА
Издателство “Сиела”
и Университетската библ и о т е к а
представят
на 31 март от
17 ч. в библиотеката
книгата на
италианския
журналист
Джузепе Модрич
“В
България
след Съединението”, написана преди 120
години.

ПОСВЕЩАВАТ
КОНЦЕРТ НА ЕМИЛ
ДИМИТРОВ

СНИМКИ БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

АЛЬОНА НЕЙКОВА

В САЛОНА ЗА
МУЗИКА И
РЕФЛЕКСИИ

50 селища от Пернишка област. През януари
2008 г. те бяха експонирани в градската художествена галерия
“Любен Гайдаров” Перник, а през декември същата година, по
препоръка на Министерството на културата, част от творбите
бяха представени в
Европейския парламент в Страсбург в рамките на честването на
Българската Коледа и
традиции. От лични,
семейни и музейни архиви авторите са издирили и проучили уникални архивни снимки

(от 1920 до 1970 г.) маски, групи и портрети на сурвакари от Югоизточна България. Така
днес те разполагат с
основата за създаването на архив, съхраняващ
несравнимата
българска идентичност
в целия регион.
Първият кадър по
проекта “Лица на маски, маски за лица” е
направен на 9 юни 2007
г. в село Извор, а последният - в село Долна Секирна на 9 декември същата година. За
тези шест месеца са
изминати 2760 километра, а снимките са от

общо 22 селища в Пернишкия регион. Направени са над 10 000 дигитални кадъра. За архива на проекта са селекционирани около
400 кадъра на автентични маски и костюми. Издирени и сканирани са над 120 архивни снимки от семейни
албуми, вестници от 30те години на ХХ век и
фондовете на Етнографския институт с
музей - София, Регионалния исторически
музей - Перник, и териториална дирекция
“Държавен архив” Перник.

Четиригодишнината
от
смъртта на Емил Димитров ще
бъде почетена с пролетния концерт “Родени в България” в
Магическия театър на Астор
(зад хотел “Хемус”) на 28 март
от 19 ч., съобщи БТА. Дует
Трайчеви (Теодора и Тодор)
ще представят първия си дуетен албум “Искам да те нарисувам”. Сред участниците в концерта са и Астор, Ники Атанасов, Бистра Окереке, вариететни артисти (Бойчо Костадинов)
майстори на степа, хип-хопа,
модерния балет.

ГЕОРГИ МАМАЛЕВ
ИГРАЕ В „СТАНИ
БОГАТ”
“Изграждане на спортни
площадки в домовете за изоставени деца” е каузата, за
която Георги Мамалев ще играе благотворително в предаването “Стани богат” днес от
21 ч. Това е и втората благородна кауза в къщата на
“ВИП Брадър 3”. След като в
сряда Мамалев и медицинската сестра Кристияна събираха пари за първата кауза
на “ВИП Брадър 3”, танцувайки под ритъма на салсата,
царят на комедията ще
продължи да добавя пари към
общата сума на съквартирантите. От стола на богатството
актьорът ще разсмива зрителите на телевизионното
състезание със забавни вицове и смешни истории.
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Романтична история разказва за една много
приятна женска слабост, която при някои се превръща в истинска мания - пазаруването на неограничено количество дрешки и обувки. Което, казват,
запълвало емоционални празнини и козметично
оправяло други личностни проблеми. Сладникавата
главна героиня на име Беки (Исла Фишър) е именно
такава - пълна с ентусиазъм госпожица, която е готова да се бие по време на разпродажби за нещо,
което може и никога да не облече. Според каноните
на жанра обаче тя също така е умна, съобразителна,
романтична до безразсъдство и призвана да се справи с всички несгоди...
Cinema City 19:30, 21:45
Cineplex 21:00
Арена Запад 12:10, 14:20, 16:30, 18:40,
20:50, 23:00
Арена Младост 12:10, 14:20, 16:30, 18:40,
20:50, 23:00

ПРЕМИЕРИ

Гаджето на най-добрия
ми приятел
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ОВЕН
ƒÓ·˙ ÏÓÏÂÌÚ ‰‡ ÓÚÍËÂÚÂ ÌÛÊÌ‡Ú‡ ‚Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ. ŸÂ ËÏ‡ÚÂ ÌÓ‚Ë ¯‡ÌÒÓ‚Â Á‡ ËÁˇ‚‡ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÏÂ‰ËËÚÂ ËÎË Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÒË ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌˆËˇ. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ Á‡ ‡ÁÔËÎˇ‚‡ÌÂ,
ÌÂ ÒÂ Á‡ÂÏ‡ÈÚÂ Ò ÏÌÓ„Ó ÌÂ˘‡ Ì‡‚Â‰Ì˙Ê.

10

ТЕЛЕЦ

12

Õ‡ÒÚÓÂÌËÂÚÓ ‚Ë ˘Â Â ˜Û‰ÂÒÌÓ, ‡ ÚÓ‚‡ ˘Â ‚Ë
ÔÓÏÓ„ÌÂ ÔÓ-ÎÂÒÌÓ ‰‡ ÓÚı‚˙ÎËÚÂ ÌÂÔËˇÚÌËÚÂ
ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌË Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇ. —‚ÂÚ˙Ú ˘Â ÒÂ ÓÔËÚ‡ ‰‡ ‚Ë
ÔÓÏ‡„‡. ¬‡ÊÌËÚÂ ÌÂ˘‡ Ó·‡˜Â Ò‚˙¯ÂÚÂ Ó˘Â ÒÛÚËÌÚ‡, ÔÓ-Í˙ÒÌÓ ÌˇÏ‡ ‰‡ ‚Ë ÓÒÚ‡ÌÂ ‚ÂÏÂ Á‡ ÚÓ‚‡.

Ñàíäàíñêè

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 17 мин. и залязва
в 18 ч. и 46 мин. Продължителност на деня - 12 ч.
и 28 мин. Луната изгрява в 6 ч. и 14 мин. и залязва
в 20 ч. и 1 мин. Фаза - 1 ден след новолуние. Найниската температура на този ден в София е била
измерена през 1931 г. -5.7 градуса, а най-високата през
1940 г. 24.1 градуса. Най-ниската температура на 27
март в Пловдив е измерена през 1932 г. -3 градуса,
а най-високата през 1940 г. 26.6 градуса. В Плевен
на тази дата най-ниската температура е измерена
през 1932 г. -4.6°, а най-високата през 1940 г. 28.9
градуса. Над страната ще има разкъсана облачност,
която през нощта над много райони ще намалява до
ясно, а през деня и до слънчево време. Ще духа слаб
вятър от югозапад. Преобладаващите минимални
температури ще бъдат между минус 4 и 1 градуса,
а максималните - между 8 и 13 градуса. За района
на София минималната температура ще е около минус
3 градуса, максималната - около 10 градуса.

ИЗГЛЕДИ ЗА 28 И 29 МАРТ

максимални
2°/13°

БЛИЗНАЦИ
ƒÌÂÒ ˘Â ËÏ‡ÚÂ Ó„ÓÏÌ‡ ÌÛÊ‰‡ ‰‡ ÒÏÂÌËÚÂ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡Ú‡, ‡ ÚÓ‚‡ ˘Â ‚Ë Ì‡Í‡‡ ‰‡ ‡Á‚˙ÚËÚÂ
ÓÚ‰‡‚Ì‡ Á‡·‡‚ÂÌË ÚÂÎÂÙÓÌË. —ÍÎÓÌÌÓÒÚÚ‡ ‚Ë
Í˙Ï ÙÎËÚÓ‚Â ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓ‰‚Â‰Â ‰Û„Ëˇ ˜Ó‚ÂÍ,
·˙‰ÂÚÂ ˇÒÌË ‚ ÌÂÒÂËÓÁÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ì‡ÏÂÂÌËˇÚ‡ ÒË.

РАК
ƒÌÂÒ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ˜Û‚ÒÚ‚‡ÚÂ Ï‡ÎÍÓ ÔÓ-ÒÚ‡ÌÌÓ Ë
‰‡ ‚Ë ÒÂ ËÒÍ‡ ‰‡ ÒÚÂ ÔÓ-‰‡ÎÂ˜Â ÓÚ „Û·‡Ú‡
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ. —ÂÚË‚‡Ú‡ ‚Ë Ò‡ ÒËÎÌÓ ËÁÓÒÚÂÌË,
ÍÓÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ‚Ë Ì‡Ô‡‚Ë ÎÂÒÌÓ Ó·Ë‰˜Ë‚Ë. œËÂÏ‡ÈÚÂ ÌÂ˘‡Ú‡ ÔÓ-ÎÂÍÓ Ë ÔÓ-ÒÔÓÍÓÈÌÓ.

ЛЪВ
ƒÌÂÒ Â Ë‰Â‡ÎÂÌ ‰ÂÌ Á‡ ÒÂ˘Ë Ë Ó·Ò˙Ê‰‡ÌËˇ, Á‡
ÔÛ·ÎË˜ÌË ËÁˇ‚Ë, Â˜Ú‡ ‚Ë ˘Â ÒÂ ÎÂÂ ÎÂÍÓ Ë ÏÌÓ„Ó
Û·Â‰ËÚÂÎÌÓ. ≈, ÔÂ‰ËÓ·Â‰ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ˘ÌÂÚÂ
ÌˇÍÓË ÒÔ˙ÌÍË, ÌÓ ÚÂ ÎÂÒÌÓ ˘Â ÒÂ ‡ÁÂ¯‡Ú. ¬Â˜ÂÚ‡
ÒÂ Ó˜ÂÚ‡‚‡ ‰ÓÒÚ‡ ÂÏÓˆÓˆËÓÌ‡ÎÌ‡.

ДЕВА

Филмът залага на блондински чар и момчешки
дивотии, като събира примата на лековатите романтични комедии Кейт Хъдсън с екранни партньори,
специализирали в по-грубите шеги. Дейн Кук (“Чък
за късмет”) изпълнява ролята на вечния ерген Танк,
превърнал дарбата си да унижава жените в източник на допълнителни доходи. Схемата действа така:
зарязани господа го наемат, за да излезе с техните
бивши. Срещите са така разтърсващи, че момичетата набегом се завръщат в обятията на старите си
половинки. При поредната наглед елементарна мисия обаче нещата съвсем се объркват...
Cinema City 15:20, 19:30
Арена Запад 11:40, 13:40, 17:45, 21:50
Арена Младост 11:40, 13:40, 17:45, 21:50

максимални
5°/15°

√ÓÎˇÏ‡Ú‡ ‡Ì„‡ÊË‡ÌÓÒÚ ÌˇÏ‡ ‰‡ ‚Ë ÔÂ˜Ë ‰‡ ÒË
‚˙¯ËÚÂ ÔÂÙÂÍÚÌÓ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌËÚÂ Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇ,
‰ÓË ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ ÔÓı‚‡Î‡. ÕÂ ‚ˇ‚‡ÈÚÂ ÏÌÓ„Ó
Ì‡ Ó·Â˘‡ÌËˇÚ‡, ÍÓËÚÓ ‚Ë ‰‡‚‡Ú, ‰ÓË ‰‡ Ò‡ ‚ ÔËÒÏÂÌ‡
ÙÓÏ‡, ‡Á˜ËÚ‡ÈÚÂ ÔÂ‰Ë ‚ÒË˜ÍÓ Ì‡ ÒÂ·Â ÒË.

ВЕЗНИ
В събота над по-голямата част от страната ще
преобладава слънчево време; вятърът от югозапад и
юг ще се усили и температурите ще продължат бързо
да се повишават. Това ще продължи и в неделя. Очаква
се в края на седмицата максималните температури
да достигнат 14-20 градуса, а в понеделник-вторник
в много райони от страната температурата ще
превиши 20-21 градуса. Минималните също ще се
повишат и ще бъдат от 5 до 11 градуса.

Гран Торино

ƒÌÂÒ ˘Â ËÏ‡ÚÂ ÊÂÎ‡ÌËÂ ‰‡ Ó·˘Û‚‡ÚÂ Ò ÔÓ‚Â˜Â
ıÓ‡. –‡·ÓÚ‡Ú‡ ˘Â ‚Ë ÒÔÓË, ‡ÍÓ ÌÂ ˇ ‚˙¯ËÚÂ
Ò‡ÏË. —ÛÚËÌÚ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÛÒÂ˘‡ÚÂ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ë ÌÂ‰Ó‚ÓÎÒÚ‚Ó, ÌÓ Ó˘Â Ò Ô˙‚Ëˇ ÔËˇÚÂÌ
‡Á„Ó‚Ó ˘Â ÛÒÔÂÂÚÂ ‰‡ ‡ÁÒÂÂÚÂ ÚÓ‚‡ ÛÒÂ˘‡ÌÂ.

СКОРПИОН
œÓ„ËÊÂÚÂ ÒÂ Ë Á‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËˇ ÒË ÔÓÒÔÂËÚÂÚ.
ƒÂÌˇÚ Â ‰Ó·˙ Á‡ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ÒÂ Á‡ÌËÏ‡‚‡Ú Ò
ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË ËÎË ÌÂ‰‚ËÊËÏË ËÏÓÚË. ÕÂ
ËÒÍÛ‚‡ÈÚÂ, ÏÓÊÂ ‰‡ Á‡„Û·ËÚÂ ‚ÒË˜ÍÓ Ë ÌÂ ÒÂ
‰Ó‚Âˇ‚‡ÈÚÂ ÔÂÍ‡ÎÂÌÓ Ò‡ÏÓ Ì‡ Â‰ËÌ ˜Ó‚ÂÍ.

СТРЕЛЕЦ
ŸÂ ÒË ‚˙Á‚˙ÌÂÚÂ ‚ˇ‡Ú‡ ‚ ıÓ‡Ú‡, ÔË ÚÓ‚‡ ÔÓ
ÌˇÍ‡Í˙‚ ÏÌÓ„Ó ‰Â·ÂÌ ÔÓ‚Ó‰. ƒÓË ÌÂÒÂËÓÁÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÍÓÎÌËÚÂ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÛÒÔÂÂ ‰‡ ÔÓÏ‡˜Ë
‰Ó·ÓÚÓ ‚Ë Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ. ƒÌÂÒ Â ‰Ó·Â ‰‡ ‡·ÓÚËÚÂ
‚ ÂÍËÔ Ë ‰‡ ‚ÁÂÏ‡ÚÂ ÔÓ‰ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ò˙‚ÂÚËÚÂ Ì‡ ÍÓÎÂ„ËÚÂ ÒË.
ПЕТЪК, 27.3.2009

Поредната отлична драма под режисурата на
Клинт Истууд, като този път той дори си е поверил
главната роля. Филмът разказва за пенсионирания
автоработник и ветеран от Корея Уолт Ковалски самотен, ненавиждащ съвременна Америка, отчужден от децата и внуците си вдовец, който обича
единствено студена бира, силни цигари и разговори с кучето си. Суровият Ковалски се оказва съсед
на голяма азиатска фамилия, която бързо заплюва
като банда варвари. Голямата промяна в него идва
неусетно и от егоистичен циник той става внимателен и болезнено справедлив покровител на съседските деца Тао и Су, за които накрая ще направи
почти Христова саможертва.
Cinema City 16:30, 18:45, 21:00
Арена Запад 11:10, 13:30, 15:50, 18:10,
20:30, 22:50
Арена Младост 11:10, 13:30, 15:50, 18:10,
20:30, 22:50
За премиерните филми четете на стр. 25
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06.00 Новини
06.05 „Федералният съдия”
07.00 Новини
07.05 „Добро утро”
10.00 Новини
10.15 „Добро утро”
11.10 „Малахов+”
12.05 „Модна присъда”
13.00 Новини
13.15 „Контролна покупка”
13.50 „Нека да говорят”
14.30 „Детективи”
15.00 Другите новини
15.25 „Да разбереш. Да
простиш”
16.00 Новини
16.30 „Огънят на любовта”

17.20 “Хайде да се оженим!”
18.10 „Федералният съдия”
19.00 Новини
19.30 „Поле на чудесата“
20.20 „Нека да говорят”
21.05 „Богата и обичана”
22.00 Време
22.30 „Клуб на веселите и
находчивите”
00.30 Закрита прожекция.
Премиера на филма
„Яр”
03.35 „Да разбереш. Да
простиш”
04.05 „Модна присъда”
05.05 „Богата и обичана”
05.50 „Федералният съдия”

КОЗИРОГ
ŸÂ ÒÂ Ì‡ÎÓÊË ‰‡ ÒÂ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÂ Ë Ò ÌÂ ÚÓÎÍÓ‚‡
ÔËˇÚÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË. ŸÂ ‚Ë ‰‡ÁÌˇÚ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ÒÂ
‡ÁÏÓÚ‡‚‡Ú Ë „Ó‚ÓˇÚ ÏÌÓ„Ó, ÌÓ ˘Â Úˇ·‚‡ ÌˇÍ‡Í
‰‡ „Ë ËÁÚ˙ÔËÚÂ. ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‰‡ ÒÂ ÔÓˇ‚ˇÚ ÔÓ·ÎÂÏË
ÓÚ ÎË˜ÂÌ ı‡‡ÍÚÂ. ÕÂ „Ë ÔÓ‰ÏËÌ‡‚‡ÈÚÂ.

ВОДОЛЕЙ
ŸÂ ÛÒÔÂÂÚÂ ‰‡ ‰‡‰ÂÚÂ ‚ÓÎˇ Ì‡ ‰˙Î·ÓÍÓ Ú‡ÂÌË ˜Û‚ÒÚ‚‡,
ÌÓ ‰‡ÎË ÌˇÍÓË ˘Â ‚Ë ‚˙ÁÔËÂÏÂ Ì‡ ÒÂËÓÁÌÓ.
“ˇ·‚‡ ‰‡ ËÁ‰Â·ÌÂÚÂ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ. ¬ ÊÂÎ‡ÌËÂÚÓ ‚Ë Á‡ ÌÓ‚Ë ÔË‰Ó·Ë‚ÍË ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ ÌˇÏ‡ ÌË˘Ó
ÎÓ¯Ó, ÌÓ Â ‰Ó·Â ‰‡ ÔÓËÁı‚˙ÎËÚÂ ÌˇÍÓË ÌÂÌÛÊÌË ÒÚ‡Ë ‚Â˘Ë.

РИБИ
œÂÍ‡ÒÂÌ ‰ÂÌ ‰‡ „Ó ÔÓÒ‚ÂÚËÚÂ Ì‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ÒË
Ë Ì‡ Î˛·ËÏËÚÂ ÒË Á‡ÌËÏ‡ÌËˇ. ŸÂ ËÏ‡ÚÂ ÊÂÎ‡ÌËÂ
‰‡ Ì‡Ô‡‚ËÚÂ ‰ÓÏ‡ ÒË ÔÓ-ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÂÌ. ¬ÒÎÛ¯‚‡ÈÚÂ ÒÂ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌÓ ‚ ÂÍÎ‡ÏËÚÂ ÔÓ ÏÂ‰ËËÚÂ, ‡ÍÓ
ËÒÍ‡ÚÂ ‰‡ ÒÂ ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ ÓÚ ÔÓÎÂÚÌËÚÂ ‡ÁÔÓ‰‡Ê·Ë.

cyanmagentayellowblack
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„Рики е повери” идва
за Салона на изкуствата
Златното италианско трио ще донесе много темперамент
и красива музика в зала 1 на НДК на 12 май
формации с марка
“Италия”.
Групата в състав
Анджела Брамбати,
Анджело Сотджу и
Франко Гати има 15
успешни участия в найпрестижния музикален
фестивал в Италия “Сан Ремо”, и богата
дискография от 25 издадени албума, продадени в Европа и Латинска Америка в завидни
тиражи. Сред множеството от хитовете на
триото са и песни, композирани от колоса в
италианската музика
Тото Кутуньо.
“Рики е повери” (в
превод “Богати и бедни”) е създаден през
1968 г., но истинският
успех ги спохожда чак
през 1981 г. Хитовете
им оглавяват класациите за поп музика в
Италия, Белгия, Испания, Гърция, както и
страните от Латинска
Америка, както и в
България, Унгария,

Трима полицаи си говорят на
интелектуални теми. Първият казва:
- Ей, абе вие знаете ли, че на
Марс има съществителни?
Вторият се замисля и вметва:
- Това според мен са само хипотенузи...
Третият, много възмутен:
- Вие сте абсолютно импотентни по въпроса!

ЧРД!
ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ, политик
НЕДА ПОПОВА, журналистка
ИВАЙЛО ЦВЕТКОВ, художник
ХИЛДА КАЗАСЯН, джаз певица
ЮКСЕЛ КАДРИЕВ, тв водещ

Öúðêîâåí
êàëåíäàð
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СНИМКА “АРТ БГ”

Една от най-популярните италиански
групи за всички времена - “Рики е повери”, пристига в София
по покана на “АРТ БГ”
за концерт в зала 1 на
НДК на 12 май, който
ще се състои в рамките на ежегодния Салон на изкуствата, научи ДУМА от Елиза
Стоева.
Най-обичанoто италианскo трио ще представи у нас своите платинени песни, продадени в милиони копия не
само в Италия, но в
цяла Европа и Латинска Америка. “Che
sarra”, “Se m’inamoro”,
“Mamma Maria”, “Sara
perche ti amo”, “Made in
Italia”, “Cosi lontani” и
много други са неизменна част не само от
репертоара на групата,
но и от колекцията
“Златни италиански хитове”,
прославили
“Рики е повери” като
една от най-успешните

Виц
Виц

Анджела, Франко и Анджело ще заредят българската публика
с много емоция и позитивизъм

Румъния, Русия, Полша и много други.
И до днес интерeсът към “Рики е
повери” не стихва. Италианската преса неотдавна ги обяви за най-

концертиращата поп
формация извън пределите на Италия. Усмихнатите Анджела,
Франко и Анджело са
от малкото вечно актуални музиканти и

професионалисти, които оставят след себе
си уникалната емоция
в публиката, която в
техните концерти е
винаги част от спектакъла.

Св. мчца.
Матрона Солунска

КИТАЕЦА И
ВИОЛЕТА В
„НАРИСУВАЙ СЕ...”

Роман Костомаров,
Алексей Тихонов, Алексей Ягудин, Иля Авербух и Ирина Слуцкая са
само част от най-добрите и известни руски
фигуристи, световни и
олимпийски шампиони в
този спорт, които участват в новия хитов сериал “Страсти на леда”.
Сериалът е заснет
през 2008 г. В него известните кънкьори на Русия заедно с професионалните актьори разкриват историята на фигуристката Наталия Тимурова всеки делник от 13
ч. след края на турския
сериал “1001 нощи”.

СНИМКА “СОФИЯ МЮЗИК ЕНТЪРПРАЙСИС”

«‚ÂÁ‰ËÚÂ Ì‡ „Депеш мод” добавиха 5 дати към турнето си
ÛÒÍËˇ ÎÂ‰
ÔÓ ÕÓ‚‡ Ú‚

Заради масирания интерес към турнето на
групата Дейв Гахан, Мартин Гор и Анди Флечър,
добавиха още дати към “Tour of the Universe”.
Концертите ще се състоят през декември в
Обединеното кралство и Ирландия. В Дъблин
“Депеш мод” ще са на 10-и, в Глазгоу - на 12и, в Бирмингам - на 13-и, в Лондон - на 15-и,
а в Манчестър - на 18-и декември.
Билетите влизат в продажба от днес. Цените са между 35 и 45 британски лири и могат
да бъдат купени от www.livenation.co.uk. Пропуски за шоуто в Дъблин вече се предлагат на
цена 62 евро от www.ticketmaster.ie.
“Депеш мод” ще започнат световния си тур
на 10 май в Израел и ще завършат европейската му част на 12 юли в Испания. Ще свирят
на 36 дати, между които - 26 грандиозни шоута
на стадион, включително и нашето, което ще
е на 18 май на “Васил Левски” в София.
Билети за голямото събитие, организирано
от “София мюзик ентърпрайсис”, все още могат
да бъдат закупени на цени от 40, 45 и 55 лв. от
билетен център НДК, касите на Тикетпро в
цялата страна и онлайн на www.ticketpro.bg.

Дора Месарош дойде
с любимката си
Унгарската порно кралица Дора Месарош излезе на сцената на зала
“Универсиада”, където започна изложението “Ерос
шоу”, с любимата си екранна партньорка - Линда
Рач. Двете често мерят
бюст пред публика, а и в
розови продукции, както
се случи и пред български зрители, дошли да
видят техните горещи
представления, както и
еротичните актриси от Унгария, Румъния и Италия.
Палавата Дора е почитателка на еднополовата любов, заради което
повечето й роли са в лесбо продукции.
Посетителите на “Ерос
Дора Месарош (отляво)
шоу” до 28 март ще имат
и любимата й екранна
възможност да пазаруват
партньорка Линда Рач
разнообразни сексиграчки и еротично бельо с 50-процентно намаление. Входният
билет е 15 лв., като вратите на зала “Универсиада” ще
бъдат отворени от 18 ч. до полунощ.
cyanmagentayellowblack

След като се раздели с Азис,
Китаеца откри голямата си любов
- певицата Виолета. Двамата стягат сватба през есента, но сензациите започват още от този уикенд. Те ще гостуват в два поредни дни в предаването “Нарисувай
се...” и ще създадат първата си
обща картина. Виолета ще представи на зрителите на Фен ТВ
новия си клип към песента “Как се
прави” в неделя от 13 ч. В “Нарисувай се...” на 28 март, събота,
Китаеца ще разкрие любопитни
подробности за запознанството си
с Виолета и съвместния им живот.
Той ще открехне и завесата за
раздялата си с Азис, с когото не
са се виждали от 8 месеца.

САКИС РУВАС
ПЕЕ У НАС
НА ТАЕН КОНЦЕРТ
Гръцкият изпълнител Сакис
Рувас ще пристигне в България, за
да се включи в
новото издание на
“MAD Secret Concerts от GLOBUL”.
На
събитието
световноизвестната звезда ще изпълни специален дует с Galia и
ще представи песента “This Is
Our Night”, с която ще се състезава за Гърция на Евровизия през
май т.г. в Москва. В момента Галя
и Сакис усилено се готвят за
съвместния си дует, като си комуникират през интернет. Повече
информация за предстоящия на 7
април таен концерт е публикувана на www.mad.tv и www.globul.bg,
уточни за ДУМА Вълчо Калудов.
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ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ
Днес се навършват 10 години от кончината
на нашата съпруга, майка и баба

Ã»À¿Õ ¿
Õ» ŒÀŒ¬¿
¡¿À“Œ¬¿
на 80 години
Не е истина, че
мъката голяма ще
позатихне и ще се
стопи.
Една е истината,
теб те няма и нас ужасно ни боли.

Поклон пред светлата ти памет!
От семейството

ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ
10 години без скъпата ни
съпруга, майка и баба

Бърза помощ
Телефон: 150; 02/ 983 52 24; 02/ 975 92 60
ВиК - Повреди
Телефон: 02/ 812 21 21; 02/ 920 68 71
Гореща линия за жертви на насилие
Телефон: 02/ 981 76 86
Гражданска защита
Телефон: 0800 20112; 02/ 862 60 75; 02/ 962 04 39,
02/ 962 04 41
Единен номер за спешни повиквания
Телефон: 112
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дългогодишен служител в Комитета за
държавен контрол и партиен секретар на кварталната организация
Живя честно, скромно и достойно.
Да си спомним за него!

СНС по “Молекулярна биология, биофизика и биохимия” при ВАК ОБЯВЯВА, че на 13.04.2009 г. от
14 ч. в заседателната зала на ИФР-БАН, София,
ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 21, ще се проведе публична
ЗАЩИТА на дисертацията на Йордан Стоилов Йорданов на тема: “Въглехидрат-зависима адхезия на
клетки от асцитен тумор на Guerin към твърдофазово
имобилизирани
гликопротеини
от
извънклетъчния матрикс”, за присъждане на образователната и научна степен “ДОКТОР”. Научен
ръководител: ст.н. с. II ст. Светослав Иванов,
научен консултант: ст.н. с. II ст. Иван Гошев.
Рецензенти: проф. д-р Емил Ангелов, д.м., и проф.
Петър Недков, д.х.н. Материалите по защитата са
на разположение в библиотеката на ИМБ-БАН.

Вестник „Жарава”
издание
на българските
антифашисти
Каталожен № 289
„Български пощи” ЕАД
Ã‡ÎÍË Ó·ˇ‚Ë, ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇ Ë ‚˙ÁÔÓÏËÌ‡ÌËˇ
ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌË 9705200, 9705226
Ë Ì‡ e-mail: documentacia@duma.bg

СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА
пл. "Славейков" 4, тел. 9806688 - централа, 9805672
- директор
УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ СУ "СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ"
бул. "Цар Освобоител" 15, тел. 8467584, факс
8467170

КАТ - Автопроизшествия
Телефон: 165; 02/ 982 49 01; 02/ 982 49 02

ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
бул. "Свети Георги Софийски" 1, тел. 9523171 директор, 9230250

Планинска спасителна служба
Телефон: 963 20 00; 0887 100 237

От семейството

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
бул. "Васил Левски" 88, тел. 9882811 - централа,
факс 8435495

ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА НА БАН
ул. "15 ноември" 1, тел. 9898446 - централа, 9878966
- директор, факс 9862500

МВР - София
Телефон: 166

Мъката не стихва,
обичта не угасва.

БИБЛИОТЕКА НА РУСКИЯ КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР
ул. "Шипка" 34, тел. 9433154

Електроразпределение - аварийна служба
Телефон: 07001 00 10; 02/ 847 01 61; 02/ 847 01 62;
02/ 847 01 63; 02/ 847 01 64

МБАЛ "Н.И.Пирогов"
Телефон: 02/ 915 44 11

ƒ»Ã»“–»Õ¿ ¿Õ√≈ÀŒ¬¿
¬≈À»ÕŒ¬¿

¡»¡À»Œ“≈ »

ЦЕНТРАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА БИБЛИОТЕКА
бул. "Цариградско шосе" 125, бл.1, тел. 709027 читалня, 704161, факс 708078
ЦЕНТРАЛНА ТЕХНИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА
бул. "Д-р Георги М. Димитров" 52, тел. 9717131,
9711101

¬¿ΔÕ» “≈À≈‘ŒÕ»
Министерство на труда и социалната политика
Телефони за информация и консултации:
МТСП - 0 900 32 111 и 02/987 16 22

0800 14 008 - за съобщения за допуснати трудови
злополуки, включително и такива, за които има съмнения, че са укрити и не са съобщени в дирекциите
“Инспекция по труда”.

Агенция по заетостта:
Телефон за въпроси: 02/980 87 19

Държавна агенция за закрила на детето: 02/981 76 86

Агенция за социално подпомагане
София 1051, ул. ‘Триадица’ 2,
телефон: 02/811 96 07, горещ телефон: 02/935 05 50
Главна инспекция по труда
Горещ телефон: 0700 17 670 за консултация по въпроси, свързани със законността на трудовите правоотношения, осигуряването и спазването на изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд и контролът по предоставянето на посреднически услуги за
намиране и наемане на работа.

Министерство на здравеопазването
Телефон: 02/981 01 11
Национална здравноосигурителна каса
Информационен център за права и задължения на
гражданите: 9659 159
Национален телефон на НЗОК за консултации на
граждани: 0800 14 800
Информационен телефон на дирекция “Европейска интеграция и международно сътрудничество”:
9659 116

—œ≈ÿÕ¿ Ã≈ƒ»÷»Õ— ¿ œŒÃŒŸ
БЪРЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
тел.: 150
МБАЛ ПО СПЕШНА
МЕДИЦИНА "ПИРОГОВ"
бул. "Ген. Тотлебен" № 21
Регистратура: тел.: 9154-213
Централа: 9154-411
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКА
АКАДЕМИЯ
ул. "Св. Георги Софийски" 3
Бърза помощ: тел. 9225-543
Централа: 9226-000
I-ВА МБАЛ ЕАД
Адрес: бул. "Патриарх
Евтимий" № 37
Тел.: 988-36-31
МБАЛ "Царица Йоанна"
Адрес: ул. "Бяло море" 8
Регистратура: тел. 9432-203
Централа: 9432-170
МСЦ "МЕДСТОМ"
Адрес: бул. "Дондуков" № 26-А
Тел.: 981-00-00

МЦ "ЛОРА"
Адрес (1): бул. "Христо Ботев" 10
Тел.: 952-06-75, 953-05-80
Адрес (2): бул. "Гоце Делчев", бл. 76
Тел.: 859-31-56
Адрес (3): жк Люлин, бл. 134
Тел.: 925-09-85
Адрес (4): жк Левски-В, бл. 9-А - партер,
Тел.: 946-61-22
СБАЛ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА
ХИРУРГИЯ
Адрес: ул. "Св. Георги Софийски" № 1,
Стоматологичен факултет, ет. 11
Тел.: 952-60-01, 954-48-22
24-часов прием на пациенти
ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР
Адрес: ул. "Екзарх Йосиф" № 59
Тел.: 981-00-06
Денонощна спешна психиатрична помощ
ЦЕНТЪР ПО
ТРАНСФУЗИОННА
ХЕМАТОЛОГИЯ
ул. "Братя Миладинови" 112,
тел. 92 104 17, регистратура 92 104 70

ÃÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÂ ‡·ÓÌË‡ÚÂ ‚ ‡·ÓÌ‡ÏÂÌÚÌËÚÂ ÔÛÌÍÚÓ‚Â Ì‡ ¡—œ, ‚ ÍÎÓÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ì¡˙Î„‡ÒÍË ÔÓ˘Ëî Ë ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌËÚÂÎÒÍËÚÂ
ÙËÏË: ì¿ÚÂÙ‡ÍÚî, Œ¡¬ ì¡ÎËÁÌ‡ˆËî, ìƒÓ·Ë œÂÒî, ìÃÓ·ËÎÂ ÃÓ·ËÎÂÒî, ì–‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ì‡ ÔÂ˜‡Ú‡î Ë ì—ËÎ‚Ëˇî
blackdop 30
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Два
македонски
отбора са
сериозно
подозирани
в нагласени
мачове

УЕФА разследва
още Черно море
СНИМКА БГНЕС

Е

Европейската футболна
асоциация
(УЕФА)
продължава разследването
на мача от турнира “Интертото” през 2007 г. между
Македония Гьорче Петров от
Скопие и Черно море от Варна по подозрение, че резултатът е манипулиран в полза
на залагания. Това обяви
човек от УЕФА по време на
заседанието на Изпълнителния комитет на евроцентралата
в
Копенхаген
и
допълни, че уредените мачове са проблем №1 според
президента на централата
Мишел Платини. В първия
мач варненци разгромиха
домакините с 4:0, а на реванша в Бургас спечелиха с
3:0. Разследването по двубоя
в Скопие продължава и не е
прекратено. УЕФА поиска
съдействието на Интерпол в
борбата с манипулирането
на мачове от букмейкъри.
“Нелегалните залагания, в

Мишел Платини иска да се бори с
нагласените резултати във футбола

които са замесени директно
хора от клубовете, убиват
спорта. Ако резултатите се
уреждат предварително, то
любимият ни футбол вече не

БФС и GLOBUL с нов договор
GLOBUL и БФС преподписаха договора си за партньорство.
Мобилният оператор ще бъде официален спонсор на националния ни отбор по футбол до лятото на 2010 година. Компанията ще продължи да финансира футболната централа и “трикольорите” и ще рекламира чрез отбора своята търговска марка и услуги. Споразумението предвижда и специален бонус за
“лъвовете”, ако се класират за световното първенство в ЮАР.
Взаимоотношенията между GLOBUL и БФС датират от 2003 г.

е истински”, каза Мишел
Платини. От УЕФА организацията обвиниха още един
македонски клуб Победа
Прилеп заради измама със

залози. Ще бъдат разследвани президентът и играч на
клуба. “Срещата, която е подозрителна, е от I квалификационен кръг на Шампионската лига с арменския Пюник Еревен, играна на 13 юли
2004 г. Обвинението е на
базата на различни източници. Специална комисия ще
обсъди случая на 17 април,
заявиха от УЕФА. Обект на
разследване са още 10 мача
от последния турнир за Купата на УЕФА и 15 от миналия сезон поради съмнителни залагания. Всички срещи
са от предварителните кръгове. УЕФА въведе т. нар. “предупредителна система”. В
нея са включени 27 000 мача
от първите и вторите дивизии на всяка от 53-те страни
членки на асоциацията.

Божинов остава в София
да тренира за Кипър
Нападателят Валери Божинов ще продължи възстановяването си в София по
специална програма, изготвена от лекаря на националния отбор д-р Михаил Илиев
и специалисти от мюнхенската клиника. Играчът на Манчестър Сити няма да пътува
с националите днес за
Дъблин, където утре вечер
излизат в решителната световна квалификация с Ирландия. Той страда от бедрено
разтежение и летя за Германия за допълнителни прегледи. Божинов ще започне
леки кросове в понеделник и
във вторник ще се прецени
дали може да играе срещу

Кипър на 1 април. Билетите
за тази среща са с цени 5, 10
и 15 лв. и ще бъдат в продажба от утре на касите на
стадиона.
Мениджърът по спортните въпроси в Херта Берлин
Дитер Хьонес обяви, че не е
пуснал нападателя Валери
Домовчийски в националния
отбор заради лека травма.
Освен това от БФС изпуснали срока за повиквателната
и са закъснели с 10 дни.
Живко Миланов е възстановен от травмата и е на разположение на националния
селекционер Станимир Стоилов за мача с Ейре, както и
капитанът Стилиян Петров.

«‡ ¬ÂÎËÍ‰ÂÌ ¡˙Î„‡ÒÍËˇÚ ÒÔÓÚÂÌ
ÚÓÚ‡ÎËÁ‡ÚÓ ˘Â ‰‡‰Â ÚË ‰ÊËÔ‡
Shevrolet Captiva

Нападателят на
Коринтианс
Роналдо финтира
Деда (вляво) и
Леандриньо от
Понте Прета в
мач от 16-ия кръг
в Бразилия.
Феномена отбеляза
два гола за
равенството 2:2

Õ‡ 5, 12 Ë 19 ‡ÔËÎ 2009 „. ÔÂ‰ÒÚÓˇÚ ÚÂ„ÎÂÌËˇ Ì‡ Ô‡ÁÌË˜ÌËÚÂ
‚ÂÎËÍ‰ÂÌÒÍË ÚË‡ÊË Ì‡ ¡˙Î„‡ÒÍËˇ ÒÔÓÚÂÌ ÚÓÚ‡ÎËÁ‡ÚÓ. ¬ÒÂÍË ÏÓÊÂ
‰‡ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜Ë ‚ Ë„‡Ú‡ 6/49 Á‡ ÒÔÂ˜ÂÎ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Ê‡ÍÔÓÚËÚÂ ‚ ÚËÚÂ
ÚÂ„ÎÂÌËˇ Ò ÚÓÚÓ ÙË¯ Ì‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Â‰ËÌ ÎÂ‚. “Ó‚‡ Â Á‡ÎÓ„˙Ú Ë Á‡
ÒÔÂ˜ÂÎ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚË ÒÛÔÂÎÛÍÒÓÁÌË ‰ÊËÔ‡ Shevrolet Captiva ‚ Ë„‡Ú‡
ì¬ÚÓË ÚÓÚÓ ¯‡ÌÒî Ì‡ —ÔÓÚ ÚÓÚÓ.
»Ì‡˜Â ‚ÒˇÍ‡ ÌÂ‰ÂÎˇ ÒÂËÈÌËˇÚ ÌÓÏÂ Ì‡ ‚‡¯Ëˇ ÚÓÚÓ ÙË¯ ‚ Ì‡ÈÒÚ‡‡Ú‡ Ë ‡Ú‡ÍÚË‚Ì‡ ˆËÙÓ‚‡ Ë„‡ Û Ì‡Ò ÏÓÊÂ ‰‡ ‚Ë ‰ÓÌÂÒÂ ÌÓ‚Ëˇ
Shevrolet Aveo. ¿ÍÓ ÓÚ‚˙Ì Â ÒÚËÎÂÌ, ÓÚ‚˙ÚÂ ÚÓÁË ÎÂÍ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ e
Ì‡ËÒÚËÌ‡ ËÁÛÏËÚÂÎÂÌ. —˙Á‰‡‰ÂÌ ‰‡ ÓÔÚËÏËÁË‡ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ Ë
ÍÓÏÙÓÚ‡, Aveo ÔÂ‰Î‡„‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÏˇÒÚÓ Á‡ ‚ËÒÓÍËÚÂ ¯ÓÙ¸ÓË. «‡
ÔÓ-‰˙Î„Ë Ô˙ÚÛ‚‡ÌËˇ Û‰Ó·ÌËÚÂ ÒÂ‰‡ÎÍË ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ÓÔÓ‡.
œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ Ë ÓÔˆËË ÔÓ ËÁ·Ó Í‡ÚÓ ÍÎËÏ‡ÚËÍ‡ Ì‡ÔËÏÂ, Ò ÍÓÈÚÓ
Â„ÛÎË‡ÚÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÍÛÔÂÚÓ. ÓÎÍÓÚÓ ÔÓ‚Â˜Â Í‡‡ÚÂ Aveo,
ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚÍË‚‡ÚÂ, ˜Â ÚÓÈ Â ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ, ‚ ÍÓÈÚÓ ÒÂ ˜Û‚ÒÚ‚‡ÚÂ
Í‡ÚÓ Û ‰ÓÏ‡ ÒË Ë ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ „Ó ËÏ‡ÚÂ, ‡ÍÓ Ë„‡ÂÚÂ ÚÓÚÓ.
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В БОТЕВ
ПРОТЕСТИРАТ
ЗА ПАРИ
Футболистите на Ботев бойкотираха тренировката вчера.
Те протестират срещу забавянето на изплащането на заплатите им. Играчите се събраха в
съблекалнята на клубния стадион “Христо Ботев”, но отказаха
да излязат на тренировка. Те
проведоха дълъг разговор с
треньорското ръководство, но не
пожелаха да подновят заниманията. След това старши треньорът Костадин Ангелов и помощниците му Кирил Андонов и
Васил Василев обявиха, че подават оставки. Президентът на
Ботев Димитър Христолов отново преговаря с представители
на бизнес дамата Ирена Кръстева за продажбата на клуба.

ОПЕРИРАТ ДВАМА
В ЛЕВСКИ
Футболистите на Левски
Цветан Димитров и Жоазиньо
ще се подложат на операции.
Резервният страж на “сините”
ляга днес под ножа заради
херния и ще отсъства от терена
3 седмици. Треньорът Емил
Велев остава само с двама вратари - безспорният №1 Герги
Петков и Божидар Митрев. С
тима ще тренира и юношата
Ивайло Василев. Бразилският
халф пък ще претърпи хирургическа интервенция на левия
крак заради увреден менискус.

ПИЕТРОБОН СЕ
ЗАВЪРНА С ГОЛ
Аржентинският нападател на
ЦСКА Херман Пиетробон се
завърна с гол в двустранна игра
на тима, проведена на базата в
Панчарево. Той бе върнат в
отбора по настояване на старши треньора Любослав Пенев,
след като от чичо му Димитър
бе пратен в Локо (Мз), а после
замина на проби в беларуския
БАТЕ (Борисов). В спаринга се
появи и националът Здравко
Лазаров, който не играе от
ноември, когато получи контузия в мача с Литекс.

МЛАДЕЖИТЕ БИХА
АКАДЕМИК СФ
Младежкият национален тим
победи Академик Сф с 3:1 в
контрола преди евроквалификацията в Алмати с Казахстан на
1 април. Мачът се игра в 2 части
по 30 минути и една от 45. През
първата Мариян Огнянов удари
2 греди. Дани Златков откри за
националите с глава в 39-ата
мин, а след центъра Будинов с
шут от линията на наказателното поле простреля вратаря Марио Кирев и изравни. В 94-ата
мин Сашо Тонев вкара уникален гол с шут в сглобката, а в
следващата атака Радо Димитров оформи резултата. Селекционерът Иван Колев използва
21 футболисти. Само централният защитник Виктор Генев
игра през цялото време. Заради
контузия за мача в Алмати отпадат Павел Виданов, Андрей
Стоев и Дани Кики.

ТОТО 2
25-И ТИРАЖ
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Владо Арабаджиев
ще кара и картинг
илотът Владимир Арабаджиев потвърди, че ще участва в състезанията по картинг от националния шампионат. И през този сезон 24-годишният пловдивчанин ще участва във Формула Мастър, както и в
първенствата по картинг на България и Югоизточна
Европа. Още куп колоритни пилоти придобиха лиценз С, който дава право на участие и в международни състезания. Сред тях е коментаторът на Формула
1 Момчил Манчев. На пистата се завръщат Даниел
Кисимов и Пламен Ташков. Те ще дават пример на 7годишните си синове Валентин и Алекс, които също
се състезават. След едногодишни тренировки на картинг писта “Виница” лиценз извоюва кметът на Варна
Кирил Йорданов. Неговият син - Петър, вече направи
своя дебют в картинга през 2008 г. Сред фаворитите
за отличия са майсторите Мишел Георгиев, Стефано
Ловчалиев, Христо Василев. Първият кръг на шампионата ще бъде на 11 и 12 април в Хасково.

СНИМКИ БГНЕС

П

ТОПАЛОВ ЗАВЪРШИ
1:1 С КАМСКИ
В НИЦА

Германският пилот на отбора Ред Бул от
Формула 1 Себастиан Фетел позира в болид, направен
от пясък, на плажа край Мелбърн, където в неделя
новият сезон стартира с Гран при на Австралия

Цвети и Гришо отпадат
Тенис
федерацията
наказва
побойнички
Първите ракети на България Цветана Пиронкова и Григор Димитров приключиха участието си на престижни тенис турнири.
Пловдивчанката отпадна още в I кръг
на “Сони Ериксон Оупън” в Маями (общ
награден фонд 4,5 млн. долара), след
като отстъпи с 3:6, 7:5, 3:6 на Франческа

Скиавоне (Ит). 21-годишната Пиронкова, № 49 в света, бе пробита в осмия
гейм на първия сет и го загуби с 3:6. Във
втората част Цвети достигна съперничката си, след като губеше с 1:3. В решителния сет след 3:3 италианката направи 2 пробива и затвори мача след 2:32
часа игра. Българката няма победа в 3
срещи с италианката.
Григор Димитров също отпадна в турнира от сериите “Чалънджър” в Хорат,
Тайланд (награден фонд 50 000 долара). 17-годишният хасковлия и тайландският му партньор Китипонг Вачирамановонг, които участваха с “уайлд кард”,
се отказаха при 4:6, 2:2 срещу братята
Санчай и Сончай Ративатана, № 4 в
схемата.

Управителният съвет на БФТенис пък
наказа Таня Германлиева и Далия Зафирова за неспортсменско поведение по
време на държавното първенство в зала.
Двете се сбиха след полуфиналния мач,
спечелен с 6:2, 4:6, 7:6 (7:4) от Германова. Тогава се наложи двете да бъдат
разтървавани от роднини и съдии. Тенисистките бяха дисквалифицирани от турнира. Федерацията им налага и парични
глоби, като им отнема и по 100 точки за
националната ранглиста. При подобно
нарушение състезателните им права ще
бъдат спрени за 1 година. Централата
възложи домакинство на ТК Локомотив
Пловдив на двубоя за купа “Дейвис” с
Латвия от II кръг на Група 2 от Евро-Африканската зона, насрочен за 10-12 юли.

Йовчев води още петима
гимнастици на Евро 2009

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Президентът на БФСГ
Йордан Йовчев ще заведе
още петима български състезатели на европейското
първенство по спортна гимнастика в Милано от 2 до 4 април. Пловдивчанинът ще участва само на коронния си уред
халки и на място ще избере

кое от двете си съчетания ще
изпълни. В отбора са още
Ярослав Вовск, Александър
Батинков и Еди Пенев. Ралица Милева и Илияна Шейтанова ще ни представят при
жените. Мъжкият състав се
готви в Швейцария и оттам на
29 март ще замине за Италия.

84 пилоти във Велико Търново
Рилски спортист стана първият балкански клубен шампион по
баскетбол. Пред 2500 зрители тимът от Самоков победи
македонския Фершпед Работнички Скопие с 84:77 (19:15, 21:23,
18:21, 26:18) на финала в Балканската баскетболна лига

Рекорден брой заявки за участие получиха организаторите на първия кръг от шампионатa за туристически автомобили, затворен маршрут Велико Търново. 84 пилоти от 10
класа подадоха документи за участие в състезанието през
уикенда. Миналата година състезанието в Търново дебютира
в календара на Българската федерация по автомобилен
спорт като открито. Перфектната организация от страна на
организаторите от Етър Рейсинг направи състезанието първи
кръг от шампионата на затворен маршрут за сезон 2009.

Лидерът в ранглистата на
ФИДЕ и бивш световен шампион Веселин Топалов завърши
наравно 1:1 точки с Гата Гамски
(САЩ) в 10-ия кръг на шахматния турнир “Амбър” в Ница,
Франция (награден фонд 216
000 евро). Двамата гросмайстори си размениха по една победа
с черните фигури. Първо българинът спечели на блинд на 33ия ход, а после американецът
взе реванш в ускорения шах на
30-ия ход. Топалов разделя
шесто място в класирането с 9,5
т. Негов съперник в последния
11-и кръг е лидерът Левон Аронян (Арм), който има 13,0 т.

КОТООШУ С ОСМИ
УСПЕХ В ОСАКА
Калоян Махлянов-Котоошу
записа осма победа на големия
пролетен турнир по сумо “За
Купата на Императора” в Осака, Япония и ще завърши състезанието с положителен баланс.
В среща от 12-ия кръг българинът избута от дохиото “одзеки” японецът Кайо. Днес сумистът от Джулюница излиза
срещу монголския “Йокодзуна”
(“Велик шампион”) Хакухо, срещу когото има 6 победи и 15
поражения. Хакухо е едноличен лидер без загуба в турнира,

ЛИТОВКА ПОСТАВИ
СВЕТОВЕН РЕКОРД
НА ПИСТА
Симона Крупецкайте от Литва стана световна шампионка със
световен рекорд в бягането по
часовник на 500 м за жени по
колоездене на писта в Прушков,
Полша. Тя победи с време 33,296
сек и изпревари бившата рекордьорка Ана Миърис (Авл) - 33,769
сек. Трета завърши Виктория
Пенделтън (Вбр) с 34,102 сек.
Световна шампионка в индивидуалното преследване е Алисън
Шенкс (НЗел) пред олимпийската вицешампионка Уенди Хувенагел (Вбр) и Вилия Серейкайте
(Лит). При мъжете на бързина
отборно шампион е Франция
пред Великобритания и Германия. В преследването по точки
титлата взе Камерън Майер (Авл)
с 24 т. пред Даниел Круцфелдт
(Дан) 22 и Крис Нютън (Вбр) 21.

РЕЗУЛТАТИ НБА
Кливланд Кавалиърс надигра Ню Джърси Нетс с 98:87 и
подобри клубния си рекорд с
58 победи. Орландо Меджик
пък нанесе 19-а загуба на шампиона Бостън Селтикс - 84:82,
и го измести от второто място
в Източната конференция. Други резултати: Атланта - Сан Антонио 92:102, Вашингтон Шарлът 95:93, Индиана - Маями 90:88, Торонто - Милуоки
115:106, Филаделфия - Минесота 96:88, Ню Орлийнс Денвър 88:101, Далас - Голдън
Стейт 128:106, Финикс - Юта
118:114, Ню Йорк - ЛА Клипърс
135:140 (след продължение).

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ
ще излиза
Альона Савченко и Робин Шолкови (Германия) защитиха световната
си титла при спортните двойки на шампионата на планетата по
фигурно пързаляне в Лос Анджелис (САЩ) с общ сбор от 203,48 т.
Сребърни медалисти отново са Дан и Хао Чжан (Китай), а бронзови
Юко Кавагучи и Александър Смирнов (Русия). Българските дебютанти
Нина Иванова и Филип Залевски останаха 23-и в кратката програма
и не участваха във волната. Състезаващият се за България при
мъжете Георги Кенчадзе остана 45-и от общо 50 фигуристи и също
няма да се пързаля във волната програма
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