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УСПЕХИ В ЛЕЧЕНИЕТО
НА ОНКОБОЛЕСТИТЕ

България ще плаща за още 15 лекарства срещу рак
Все повече болни от рак в
Европа са успели да се излекуват от опасната болест.
Продължителността на живота
на излекувалите се пациенти
не е намаляла, съобщава “Дойче Веле”. В Европа расте делът
на пациентите, които напълно
са се излекували от рак, показват данните от статистиката,
събрана и анализирана от Европейската онкологична организация. Според тях през по-

следното десетилетие на ХХ
век най-забележимо са се увеличили шансовете за оздравяване на болните от рак на белите дробове (излекувалите се
се увеличили от 6 на 8%), на
стомаха (от 15 на 18%) и на
дебелото черво (от 42 на 49%).
Най-важното е, че очакваната
продължителност на живота
при излекувалите се пациенти
е същата, както и при останалата част от населението.

Учените са отбелязват големи различия в страните - найлошо е било положението в
Полша: делът на излекувалите
се е бил 21% при мъжете и 38%
при жените. Водещи в Европа
по дял на излекувалите се мъже
е Исландия (47%), а на жени Франция и Финландия (59%).
У нас 15 нови лекарства
срещу рак ще се плащат от
държавата

Минчо Христов:

Политиката
да се обърне
с лице към
хората
14

Барак Обама:
България доказа
съпричастност
към НАТО
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Няколко думи
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Цвете на
Луната ще
отглеждат
американци
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Президентът на САЩ Барак Обама изпрати вчера писмо
до премиера Сергей Станишев по повод петата годишнина от
приемането на страната ни в НАТО. “САЩ са горди да
застанат рамо до рамо с България като съюзници и приятели...”, се казва в депешата. Малко по-късно агенциите разпространиха и откъси от писмото на Обама до президента на
Литва Валдас Адамкус: “САЩ се гордеят, че стоят рамо до
рамо с Литва като съюзници и приятели...” Край на цитатите.
Циркуляр.
Пет години не са достатъчни за равносметка. Макар че
може да си извадим определени изводи за това, в какъв
съюз членуваме и кой дърпа конците в него. САЩ прекрасно се справят без НАТО в Ирак, което не може да се каже
за НАТО без САЩ в Афганистан. Това пък повдига въпроса
за ролята на присъдружните организации и ползата от тях.
Скоро НАТО ще стане на 60 години. Предпенсионна
възраст. Заникът на дните е неизбежен за всички. Сега е
моментът алиансът да реши как ще се оттегли - с фанфари
или с траурни шотландски гайди.

„Атака” иска
ДАНС да провери
продажбата на БТК
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Първанов
кори депутатите
за Семейния
кодекс
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Йълдъз
Ибрахимова
ще пее в София
на 17 април
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На гости
на община
Сандански
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Южнокорейски активисти влязоха в сблъсък с полицията в Сеул по
време на протести срещу режима на лидера на Северна Корея Ким
Чен-ир. Демонстрантите гориха флагове на КНДР и макети на
заснетата от няколко сателита севернокорейска ракета, която се
намира на площадката за изстрелване
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12 на сто от пътуващите
не слагат колан
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Сигнал до ДАНС за продажбата на БТК внесоха вчера от
партия “Атака”. Хората на Волен Сидеров искат да се направи проверка какви са били активите на БТК, кои са били
фирмите - оценители на активите, и цената на продажбата.
Партията задава и въпроса има ли нарушения при оценяването и има ли облагодетелствани от тази сделка.
Самият Волен Сидеров заяви пред медиите, че Николай
Василев е отговорен за продажбата и че той трябва да бъде
разследван и съден. Според “Атака” трябва ясно да се изясни кой е собственикът на БТК към днешна дата.
Като професионална обида приемам хвърляните в публичното пространство твърдения, че в сделката за продажбата на БТК има корупция или нередности. Така министър
Николай Василев коментира действията на “Атака”. По думите му продажбата на БТК е била “структуроопределяща
стъпка към модернизацията на страната”.

○

○

„Атака” иска ДАНС да
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Все още 12 на сто от пътниците и шофьорите у нас нямат
навик да слагат предпазния
колан, стана ясно вчера. Данните са на европейската мрежа на пътна полиция TISPOL
след проведена едноседмична акция в страните от ЕС.
Полицаи в 23 държави в цяла
Европа са спирали шофьори
от всички възрасти, проверявайки дали са сложили коланите си. Регистрираните нарушения за този период са 132
хиляди, като за България те
са 2265 - 2249 на възрастни и

16 на деца.
Според статистиката по
брой на наложените санкции
страната ни е в една група с
Дания, Финландия, Гърция,
Литва, Холандия и Швейцария. Първенството с 41 035
наказания принадлежи на
Германия, следвана от Румъния с 22 016 и Украйна с
8065.
16 тежки катастрофи са
станали за денонощие на територията на страната, при
които са загинали петима
души, а 23-ма са ранените.

ОЛАФ вижда
напредък в България
администрация, не искаме да се стигне
до объркване и размиване на отговорности. Това е помощ, не вземане на
решение, бе категоричен Сийм Калас.
Премиерът Станишев се съгласи, че е
важно да се засили капацитетът на
българската администрация. И подкрепи диалога между София и Брюксел по
проблема.
Двамата обсъдиха също допълнителните компенсации, които София поиска
за предсрочното затваряне на блоковете на АЕЦ “Козлодуй”.
По темата за световната икономическа криза Станишев коментира, че след
изборите за Европарламент максимално бързо трябва да бъде избран новият
председател на ЕК. Както и да се сформира самата комисия, която да
продължи борбата с последиците от
рецесията. И премиерът, и гостът му се
обединиха около факта, че Брюксел и
София работят в много добро сътруничество.
Днес Сийм Калас ще е във Варна по

Имате много
започнати дела,
но няма присъди,
заяви
еврокомисарят
Сийм Калас
покана на министъра на администрацията и административната реформа Николай Василев. В морската ни столица
еврокомисарят ще посети общинската
администрация и ИА “Морска администрация”, където ще бъдат обсъдени политиките за модернизация. По-късно е
предвидена визита в Икономическия
университет, където Калас ще се срещне с преподаватели и студенти.

Обама писа на Станишев
Поздравително писмо по
повод 5-годишнината от
членството на България в
НАТО получи премиерът
Сергей Станишев от американския президент Барак
Обама. САЩ са горди да застанат рамо до рамо с
България като съюзници и
приятели в постиженията на
НАТО за повишаване на сигурността на нашите нации,
се казва в посланието, цитирано от правителствената
пресслужба.
Обама отбелязва също, че
САЩ отдават дължимото на
смелото лидерство на найновите членове на алианса.
България постигна членството си в НАТО чрез упорство и
с осъществяване на политически,
икономически
и
свързани с отбраната реформи, които бяха предизвикателство за нея, пише още в поздравителния адрес. Американският президент добавя,
че България е доказала

съпричастността си към ценностите на алианса и е пример за дълготрайните ползи
от разширяването на организацията. Трябва да останем
предани на нашите споделени цели за обединена Европа - свободна и мирна, и да
запазим вратата на НАТО отворена за нации, които имат
готовност и могат да носят отговорностите на членството,
посочва още Барак Обама.
Успехът на България е ярък
пример, който другите да
следват, завършва писмото,
подписано с “Искрено Ваш:
Барак Обама”.
Междувременно стана
ясно, че Станишев и Обама
ще се срещнат съвсем скоро на 5 април. Тогава в Прага ще
има работна среща на лидерите на страните от ЕС с американския президент. Държавните глави за пореден път ще
обсъждат общите усилия за
преодоляване на последиците от икономическата криза.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Масов бой в Ихтиман

Сравнителен анализ между конституциите на България и
Белгия бе темата на официален колоквиум, който се състоя
вчера в Брюксел. Във форума се включиха председателят на
българския парламент Георги Пирински и белгийският му
колега Арман де Декер. Търновската конституция е взела за
свой модел белгийския основен закон, писан през 1831 г.
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z Днес от
14.00 ч. ще
има извънредно пленарно заседание, на
което ще се
обсъждат
на второ четене законопроектът за промени в
Закона за избор на евродепутати и
промените в Закона за предотвратяване на кофликт на интереси.
z Комисията по околната среда и
водите ще заседава извънредно днес
от 13.00 часа. Ще се обсъжда проект
за декларация в подкрепа на Белоградчишките скали в глобалната инициатива “Новите 7 чудеса на света”.
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Заместникът на БАРОЗУ:

В България има надпредък в борбата
с финансовите измами, заяви вчера зам.председателят на Европейската комисия
Сийм Калас. Той бе в София и се срещна с премиера Сергей Станишев. ОЛАФ
отбеляза напредък от българска страна
и подобряване на положението, коментира Калас. Той обаче предупреди, че
очакваната оценка на ЕК ще засегне
повече аспекти от икономиката и правосъдието ни. Ако има много започнати
дела, които обаче не са приключени,
тогава видимо проблемът не е решен,
добави гостът, който е и еврокомисар по
административните въпроси, одита и
борбата с измамите. По думите му изкореняването на този вид проблеми не е
никак лесен процес и той изисква време. Сред проблемните области, с които
на България й предстои да се справи,
той постави и конфликтът на интереси.
ЕК може да помогне на България в
укрепването на административния капацитет с експертна помощ, но отговорността в крайна сметка е на българската
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Масов бой в ромската махала на Ихтиман вчера завърши с
арести и ранени полицаи. Боят избухнал рано сутринта между две враждуващи фамилии. Полицията пристигнала много
бързо и предотвратила фатални последици за участниците в
екшъна. За подкрепление били извикани и униформени от
Самоков и Костенец, както и столични жандармеристи.
При потушаването на боя трима полицаи са били леко ранени. Изпочупени са стъклата и на четири полицейски автомобила. Общо десет души са арестувани. Продължава работата
по установяването и на останалите участници в побоя. По
случая е образувано досъдебно производство.
Два пъти годишно в ромския квартал на Ихтиман стават
сбивания, коментира пред медиите зам.-кметът на общината
Стефан Патъров. По думите му инцидентът е възникнал на
битова основа между два ромски рода.

Ден на отворените врати организира на 6
април Министерството на земеделието и храните.
Кампанията е по
идея на вицепремиера Меглена
Плугчиева и земеделския министър Валери
Цветанов. Денят
на
отворените
врати ще е постветен на Програмата
за развитие на селските райони 2007
- 2013 г. Експерти от управляващия
орган на програмата и от Разплащателна агенция ще отговарят на въпроси, свързани с практическото приложение на програмата.
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Приемна на ВС
на БСП
График за прием на граждани от
30 март до 3 април
2009 г.
ВТОРНИК, 1012 Ч.
Кирил Добрев,
секретар на ВС на
БСП и председател на комисия, народен представител в 40-ото НС
Приема и по въпроси на политиката на БСП с младежта
СРЯДА, 10 - 12 Ч.
Ненко Темелков, член на ВС на
БСП и председател на комисия, народен представител в 40-ото НС
Приема и по организационните
въпроси и връзките с местните структури на БСП
ЧЕТВЪРТЪК, 10 - 12 Ч.
Румяна Сидерова, член на ВС на
БСП
Приема и по въпроси на Софийската организация на БСП, и по изборното законодателство

16% от ромчетата
отпадат от училище
преди 9-и клас
Шестнадесет процента от ромските
деца отпадат от училище още преди да
са завършили девети глас. Това съобщи
вчера Деян Колев, директор на Центъра
за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” във Велико Търново. Той
цитира данни на Националния статистически институт. Според проучването в
България има около 800 000 роми, от
които близо 100 000 са деца в ученическа възраст. От тях 99,7% тръгват на училище в първи клас. Във втори клас цифрата вече пада на 97 процента, а до
девети е едва 84 на сто.
Данните показват също, че след 8-ми
клас ромските деца отпадат със 7-8 хил.
на година. На дискусия, посветена на
проблема, Колев представи предложение на учители и директори, според което в малките населени места трябва да
се въведе целодевното обучение. Той коментира още, че с преминаването на 8ми клас от основното в средното образование ще бъдат закрити много училища
от малки населени места. Ромските организации и учители, преподаващи на ромски деца, били сериозно обезпокоени,
че законът не третира въпроса с образователната интеграция на децата.
cyanmagentayellowblack
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Без проверка за агенти
на ДС преди вота
Отпадане на проверката за принадлежност на кандидатите за
членове на Европейския парламент към
Държавна сигурност и
разузнавателните
служби на Българската армия. Това гласуваха вчера на своето заседание членовете на
временната комисия за
промени в изборното
законодателство. Преди месец предесдателят на комисията за досиетата Евтим Костадинов обясни, че около 5
хиляди са хората, които в момента се проверяват преди вота по
партийна линия за
принадлежност към
бившите спецслужби.
25 да бъдат членовете в районните избирателни
комисии,
предложи Мая Манолова от Коалиция за
България. Идеята беше
подкрепена от колегите й, а Лютви Местан
от ДПС изрази политическото съгласие на
партията по въпроса.
Според него не става
въпрос за разточителство при увеличаване

броя на членовете на
РИК. Този брой цели
да се запази съотношението между политическите партии, иначе
съотношението в РИК
спрямо ЦИК ставало
невъзможно.
Мая
Манолова
обясни, че така се прави компромис, за да се
даде възможност на
десните партии да наблюдават изборите за
Европарламента, на
което те реално нямат
право, тъй като нямат
представителство там.
Да бъдат създадени
допълнителни избирателни секции за българите в страни членки
на ЕС, където избирателите са далеч от дипломатическо представителство, настояха депутати от ДПС. Текстът
предвижда при наличие на не по-малко от
100 български избиратели, заявили личното
си желание да гласуват
на съответните евроизбори, да бъдат създадени избирателни секции. Според вносителите с текста се цели да
се поощри избирател-

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Депутатите решиха да отпадне денят за размисъл

До началото на април закондателството за евроизборите ще е факт,
категорични са от комисията

ната активност на
гражданите, живеещи в
чужбина. От ДПС са категорични, че текстът
важи само за българите, живеещи в страни
членки на ЕС. Лъчезар
Иванов от ГЕРБ възрази, че в текста обаче
никъде не е уточнено,
че става въпрос за
страни членки на ЕС. В
текста е записано “чужбина”. Членовете на ко-

Корнелия Нинова: Рейтингът
на ГЕРБ се e сринал с 5%
Рейтингът на ГЕРБ е паднал за пет дни с пет
процента като последица от дебата в предаването
“Референдум”. Това заяви говорителят на БСП Корнелия Нинова, цитирайки социологически проучвания. Хората разбраха, че обещанията на Бойко Борисов за нов стил в политиката са лъжа. Балонът им
се спука, каза още Нинова по повод изявленията на
софийския кмет малко по-рано през деня. В сутрешния блок на Би Ти Ви лидерът на ГЕРБ се сравни с
Барак Обама и заяви, че както всеки би се разходил
с американския президент по “Витошка”, така всеки
искал да застане до Бойко Борисов, за да се “почувства по-силен”. Според нея в момента Иван Костов
използва ГЕРБ като “ракета носител”. Хората трябва
да си отворят очите пред опасността от двойката
Борисов - Костов. Те ще разрушат стабилността на
страната и ще въведат командирско-рестриктивен
стил на управление, заключи Нинова.
От своя страна лидерът на ГЕРБ обвини БСП, че
с искането си за 8-процентова изборна бариера се
стремят да не допуснат в парламента дясната коалиция. Тогава аз предлагам изборната бариера да стане 25 процента, каза столичният кмет.

мисията подкрепиха
текста с предложената
редакция той да се отнася до българите, живеещи в страни членки
на ЕС. Депутатите се
обединиха и около становището да няма бяла
интегрална бюлетина.
Депутатите решиха
и да се съкратят сроковете за кампанията
от 1 месец на три седмици, а денят за раз-

мисъл да отпадне. За
да участва в изборите,
всяка партия трябва да
депозира 50 хиляди
лева, коалиция - 100
хиляди лева, а инициативен комитет по 15
хиляди лева. Ако дадената формация не
получи над 1% електорална подкрепа на
изборите, парите ще
влизат във фонд за лечение на деца.

œÓÏÂÌˇÚ Á‡ÍÓÌ Á‡‡‰Ë ì—ÚÓÎËÔËÌÓ‚Óî
ВEСЕЛКА ВЕНКОВА

За промени в Закона за общинската собственост, в частта
за замените, ще настояват пловдивските народни представители Захари Георгиев от КБ и Бойко Ватев от ВМРО. Те ще предложат промени в ЗОС. Според
тях измененията ще помогнат за
разрешаването на проблемите
на българите, живеещи в кв.
“Столипиново” на район “Източен”. В сега действащия закон
не се позволява замяна на жилища дори и при отчуждаване.
Целта на вносителите не е да се
върне порочната практика на замени “кон за кокошка”, а те да
станат възможни, когато засягат
важни социални програми.
Въпросните промени се отнасят
само до физически лица и ще
може да се осъществи замяна
само на едно жилище и то само
веднъж, обясни юристката от об-

щината в Пловдив Соня Ташева,
която ще подготви предложението. Според Захари Георгиев и
Бойко Ватев, ако то бъде прието, ще се решат проблеми на
120 български семейства, живеещи в блокове по улиците “Крайречна”, “Крайна” и “Калина”, защото техните жилища ще могат
да се заменят с общински. Освен това се подготвя и програма
за дългогодишните проблеми на
населението с “битови и демографски особености” от ромския
квартал “Столипиново”. Програмата предвижда саниране на
жилищните блокове и настаняване на хората, обитаващи в
момента незаконни постройки бараки, бордеи и подобни приспособления за живеене. Средствата за реализацията на тази
програма ще се търсят по оперативни програми от ЕС и от
държавния бюджет, обеща Захари Георгиев.

ДА СЕ ИЗУЧАВА
И КОНСТИТУЦИЯТА
ПРЕДЛАГА „НАПРЕД”
От “Напред” настояват да се
въведе в училище предмет
гражданско образование от
седми до единайсети клас, в
който да се изучават конституцията, Законът за местното самоуправление и местната администрация, Семейният кодекс и
Конвенцията за правата на
детето. Това предложи вчера
депутатът от парламентарната
група Мирослав Мурджов. Движение “Напред” настоява Законопроектът за училищното образование и предучилищното
възпитание да бъде приет до
края на мандата на настоящото
Народно събрание.
Според
него, ако това не стане, ще
бъде спряна образователната
реформа. Целодневна форма на
обучение от първи до четвърти
клас, възстановяване на столовото хранене и изграждане на
национална училищна транспортна мрежа, искат на свой
ред от партия “Лидер”.

ЦАРИСТИ ЩЕ
ВЪЗСТАНОВЯВАТ
ЦЪРКВА
Партията НДСВ е създала
инициативен комитет за възстановяването на църквата в пернишкото село Мещица. Това
обяви депутатът Теодора Дренска. Храмът, който носи името
“Св. св. Петър и Павел”, е строен
през 1870 г. от местни жители.
През 1977 г. е обявен за паметник на културата от местно значение. Необходими са около 50
000 лв. за ремонт и реставрация
на храма. Сега се събират
първите 5000 лв., с които ще се
укрепят основите. Нивото на
подпочвените води е високо.
Вече е получена първата “лепта” от 2000 лв.

ЗАМ.-КМЕТЪТ
НА ПЕЩЕРА
В НСС ПО СЛУЧАЯ
БЕЛНЕЙСКИ
Заместник-кметът на Пещера Атанас Стоилов е бил разпитан в Националната следствена
служба по случая за смъртта на
сестрите Белнейски, съобщи
БНР. Той разполага с любителски видеоматериал, в който се
предполага, че двете момичета
са заснети в курорта “Свети
Константин” край Пещера два
дни, преди да бъдат убити.
Според окръжния прокурор на
Пазарджик Иван Даскалов момичетата от любителския видеоклип не са сестрите Белнейски.
Той уточни, че момичетата от
кадрите са били разпитани още
в началото на разследването.

œ˙‚‡ÌÓ‚ Û˜‡ÒÚ‚‡ ‚ ÒÂ˘‡
Ì‡ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËËÚÂ ‚ “ÛˆËˇ
ПЕЙЧО КЪНЕВ

На 6 и 7 април в Истанбул ще се проведе вторият форум на започналата през
2005 г. инициатива “Алианс на цивилизациите”. Това заяви вчера пред журналисти
външният зам.-министър на България Любомир Кючуков. Възможно е, допълни Кючуков, на срещата да вземе участие и американският президент Барак Обама, който
по същото време ще е на посещение в
Турция. Нашата делегация ще се ръководи

от българския президент Георги Първанов.
“Алианс на цивилизациите” е инициатива, предложена от испанския министърпредседател Хосе Луис Родригес Сапатеро на 59-ата сесия на Общото събрание на
ООН и подкрепена от турския премиер
Реджеп Ердоган. Целта на инициативата е
да намали риска от издигането на “стена
от неразбиране” между Запада и мюсюлманския свят и да предотврати заплахата
от “сблъсък на цивилизациите”. В Истанбул
на срещата ще вземат участие 72 държави.

ДПС и НДСВ сами ще решат дали да са заедно
Либералните партии в
България трябва да решат
дали да се явят заедно на
евроизборите. Така отговори на журналистически
въпрос дали ДПС и НДСВ
трябва да отидат заедно на
вота за Европарламента
през юни председателят на
cyanmagentayellowblack

Алианса на либералите и
демократите за Европа в ЕП
Греъм Уотсън. Понякога в
политиката едно плюс едно
не прави две, допълни той.
Базирайки се на опита си,
Уотсън посочи, че обикновено партиите искат да има
собствен кандидат, особено

ако след това предстоят национални избори. Важното
е, независимо от това дали
ще бъдат с една или с две
листи, кампанията да се основава на еднакви теми и
проблеми, така че либералните идеи да са представени на хората, анализира той.

Строителна и инвестиционна компания
„.—ÓÙËˇ 1330, ÛÎ. ì√˛Â¯Â‚Ó" 83, ¡÷ —Â‰ËÍ‡,
ÚÂÎ. (02) 920 4112 Ù‡ÍÒ (02) 920 1782.

¡˙Î„‡ÒÍ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ, ÍÓˇÚÓ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ Ë Â‡ÎËÁË‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË, ËÌÓ‚‡ÚË‚ÌË
ÔÓÂÍÚË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ.
cyanmagentayellowblack

cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack

ВТОРНИК 31 МАРТ 2009

ÁÚËÃÀÐÈß

4

Бави се
строителството
на социални
домове, заяви
държавният
глава

Проблемите на децата в неравностойно положение обсъди вчера на работна среща
президентът Георги Първанов с представители на държавни органи и местни власти, НПО,
специализирани институции

рябва да поставим като основен акцент нарастващата агресия сред младите хора и децата, заяви президентът Първанов. Той коментира и вродените аномалии у децата, като заяви, че вече е закупено съответното оборудване и комплектоване на съответните
педиатрични звена и клиники. По думите му с промените във фонда за лечение на деца е увеличен обемът
на средствата в размер на 20 млн. лв. Досега във фонда
са постъпили 2800 молби. Президентът заяви, че 268
деца са изпратени за лечение в чужбина, други 317
деца са насочени за лечение в чужбина.

движи този въпрос. Народното събрание гласува на
първо четене новия Семеен
кодекс през есента на миналата година, но проектът не
е разглеждан все още на
второ четене. Георги Първанов изрази недоумение защо
се бави приемането на Семейния кодекс. Не мога да
разбера защо този институт

за фактическо съпружеско
съжителство и опасенията да
не измести брачната институция спъват такъв изключително важен за обществото
ни закон, посочи президентът.
Президентът Първанов
коментира и броя на социалните домове в страната ни.
По думите му позитивна е

ОБЯВА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА
На основание чл.44, ал.1 от ЗДС във връзка с глава V от
ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване на 30.04.2009 г. в сградата
на ОА - Силистра, ул. “Добруджа” 27, за продажба на недвижим
имот - частна държавна собственост в управление на областен
управител на област Силистра, представляващ:
1. Поземлен имот 24030.501.1936 с площ 506,00 (петстотин и
шест) кв.м, ведно с построената върху него масивна сграда (гараж)
със застроена площ 106 (сто и шест) кв.м, с местонахождение гр.
Дулово, ул.”Шуменско шосе”, община Дулово, област Силистра,
описан в АДС №3352/29.01.2009 г.
Дата на провеждане 30.04.2009 г. от 9,30 ч., краен срок за
подаване на заявления за участие в търга до 17,00 часа на
29.04.2009 г. в деловодството на областна администрация - Силистра, ул. “Добруджа” 27.
Начална тръжна цена за участие - 21 313,00 лв. без ДДС;
Цена на тръжната документация - 300,00 лв. с ДДС.
Депозит за участие - 10 000,00 лв. внася се по банкова сметка
на областна администрация на област Силистра в СЖ “ЕКСПРЕСБАНК” АД, Силистра - BG57TTBB94003305016146 - BIC - TTBBBG22
до 16,00 часа на 28.04.2009 г.
Начин на плащане: в български лева и компенсаторни инструменти.
Оглед на имота се извършва след закупуване на тръжни
книжа, с предварителна заявка /по образец/ до 16,00 часа, на
28.04.2009 г.
Тръжната документация се получава всеки работен ден до
17,00 часа на 24.04.2009 г. в отдел ДС и КАК, лично или от
упълномощен представител, след представен платежен документ
за стойността й внесена по сметка на Областна администрация Силистра:
СЖ
“ЕКСПРЕСБАНК”
АД
Силистра
BG93TTBB94003105016145 - BIC- TTBBBG22.

За справки: тел. 086/818838, 086/818832
БУЛСТАТ №118039613 Област Силистра
Областен управител СВЕТЛАНА ВЕЛИКОВА
Факс 818-851
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Метална каса с 3000 лева е
открадната от помещение в
кметството на санданското село
Левуново, съобщиха от полицията. В сейфа, освен пари, е
имало и важни документи. За
обира е съобщил лично кметът
на Левуново. По данни на криминалистите обирът е извършен
чрез взломяване на входната
врата, водеща към кметския
кабинет.

24-годишен мъж от село
Енина е заплашил с оръжие и
се е опитал да ограби двама
младежи. Престъпникът е
задържан за 24 часа. Младежите са пътували с лек автомобил
“Форд Ескорт” в Казанлък. Мъжът
е спрял колата, качил се и ги
помолил да го откарат до село
Копринка. Впоследствие ги заплашил с оръжие и ги принудил
да го закарат в село Енина, като
междувременно се опитал да ги
ограби.

Акцентът да е върху
агресията у децата

Т

ОТКРАДНАХА
КАСА С ПАРИ
ОТ КМЕТСТВОТО
В ЛЕВУНОВО

СТОПАДЖИЯ
ПЛАШИ С
ПИСТОЛЕТ
ДВАМА МЛАДЕЖИ

СНИМКА БГНЕС

Недопустимо е този парламент да приключи работата си, без да е приел новия Семеен кодекс, който
предвижда улесняване на
процедурите за осиновяване. Това бе категоричното
мнение на президента Георги Първанов, което той изрази вчера по време на работна среща по проблемите
на децата с представители
на държавни органи и местни власти, на неправителствени организации, на специализирани институции за
деца в неравностойно положение, на бизнеса и с медийни партньори. На срещата бе направен преглед на
изпълнението на плана за
дейността на институциите,
който беше набелязан на
дискусията “За децата на
България - откровено и ангажирано”, състояла се през
март миналата година в
Русе.
Държавният глава бе категоричен, че ще настоява
пред ръководството на парламента, премиера и коалиционните лидери да се при-

Първанов кори
депутатите за
Семейния кодекс

тенденцията броят на децата
в приемните семейства да се
увеличава. Президентът даде
пример с това, че близо 6000
деца се отглеждат в семейства на близки и роднини, а
7276 е общият брой на децата, настанени в институции.
Първанов очерта като проблем забавянето на изграждането на новите домове за
предоставяне на социални
услуги. Той посочи, че общините са получили 8 млн. лв.
за закриването на 7 дома. “В
нито една от общините не е
започнало строителството на
новите домове”, заяви прези-

дентът.
200 новородени са оставени за осиновяване от началото на годината в България. Те ще трябва да отидат
в така наречените Дом майка и дете, заяви от своя страна социалният министър Емилия Масларова. Тя също се
обяви за по-бързо приемане
на новия Семеен кодекс.
“Има трайна тенденция за
намаляване на броя на децата в специализирани институции”, каза още министърът. Масларова посочи
още, че 23 специализирани
институции са закрити.

ВАРНЕНКА
Е ПОРЕДНАТА
ЖЕРТВА НА
ТЕЛЕФОННИТЕ
ИЗМАМНИЦИ
70-годишна варненка е била
измамена с 9800 лева, съобщиха от областната дирекция на
полицията във Варна. Жената е
подала оплакване в районното
управление в петък. Тя е съобщила, че същия ден около 15 ч.
е получила обаждане по телефона, като неизвестни са и съобщили, че внучката й е участник
в катастрофа, при която е пострадало дете. За да “отърве”
внучката си, жената предала
близо десетте хиляди лева на
измамниците.

КОМЕНТАР
Таксиджия блудствал
с 15-годишно сираче? Пак баклава...
31-годишен таксиметров шофьор от Бургас е
обвинен, че е блудствал седем дни с 15-годишно момче от интерната “Ал. Георгиев Коджакафалията” в морския град. Според разкази на
деца от социалното заведение мъжът е примамвал непълнолетния Стефан Тодоров, който е с
умствени увреждания, и го насилвал в дома си.
Все още няма официални резултати от направените две експертизи, които уличават таксиметровия шофьор в престъплението, съобщиха от
полицията в Бургас.
Някои деца от интерната обаче отрекоха информацията. Според разказите им въпросният
мъж е бил в двора на сиропиталището веднъж,
за да защити 15-годишния Стефан от нападенията на негови връстници. Момчето е под полицейска закрила и в момента е настанено в социално отчетен професионален център в поморийското село Бата.

Почина Латин Латинов

След кратко боледуване на 63 години в събота почина
Латин Латинов - специалист в областта на
дългосрочните прогнози за времето,
съобщиха от НИМХБАН. Колективът на
ДУМА
споделя
скръбта на близките
на Латин, който бе
наш постоянен автор
и приятел.
Поклонението ще
е на 31 март от 10.30 ч. в Ритуалната зала на
Централните софийски гробища. Погребението
е от 14.30 ч. в с. Чомаковци, Плевенско.

ЕВА КОСТОВА

В деня, в който вървеше работна среща на
тема “За децата на България, откровено и ангажирано”, станаха ясни няколко неща: 200 новородени са оставени за осиновяване от началото
на годината, тоест поели са по пътя на т. нар.
домове за майка и дете. А там - каквото сабя
покаже. Защото броят на децата в специализираните институции може и да намалява, но
проблемите с тях и с техните питомци комай не
стават по-малко. Защото не всички е пари, с тях
не се плаща ни унижението, ни обидата към, и
без туй, ощетените деца и уязвимата им психика. По думите на социалната министърка Емилия
Масларова за социални услуги тази година са
отпуснати 190-200 млн. лв. Тя добави, че на 1
април ще се реализира среща с кметове на
общини, на която сигурно точка първа и единствена ще бъдат децата на България.
Срещата си заслужава внимание, особено
на фона на другата новина от вчерашния ден
- момче от дома за сираци в Бургас било
изнасилвано системно от таксиметров шофьор. Момчето е от (вече печално известния дом
с име “Александър Георгиев Коджакафалията”)
от филма “Баклава”. Онзи ден там имаше
момиче с пукната глава след пререкания с
възпитател. И повечето служби и отдели за
закрила на децата не бяха ни лук яли, ни лук
мирисали. Остана да се разследва случаят.
Както се разследва и изнасилването, за което
споменава момчето. Но докато ние разследваме, току виж в двора на дом “Коджакафалията” кацне отново някоя журналистка от Би Би
Си и пропусне направеното, като види само
ненаправеното. После пак ще трябва да доказваме, че нямаме сестра...
cyanmagentayellowblack
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За рак касата
ще плаща още
15 лекарства
По-евтини медикаменти по линия на
НЗОК, включени в позитивния списък

СНИМКА БГНЕС

АИДА ПАНИКЯН

Незрящи засадиха борчета в манастира “Св. Богородица” в Бургас. За първи път те
участваха в спортен пробег на дистанция от 5 км

Надпревара за усмивка 2009
Двайсет са кандидатурите, които ще
се състезават за голямата награда “Усмивка на годината 2009” във второто
издание на националния дентален конкурс, организиран от вестник Dental
Tribune с подкрепата на Българския
зъболекарски съюз и всички професионални организации в сферата на денталната естетика в България. Както
съобщава сайтът здраве пет, крайният
срок за подаване на документи за участие бе 20 март. След тази дата стартира периодът на журирането, като резултатите от него ще бъдат официално оповестени на церемонията по награждаването, която ще се проведе на 21 април от 19,30 ч. в Чешки културен център,
София. Шест са категориите, в които се

състезават участниците: “Комплексно
естетично възстановяване”, “Керамични
възстановявания”, “Композитни възстановявания”, “Червена естетика”, “Найдобър ортодонтски случай” и “Най-добър
имплантологичен случай”. Тъй като в
момента тече етапът на журиране, всеобщото мнение на членовете на журито
е, че макар и по-малко на брой, кандидатстващите случаи тази година са много по-качествени като цяло от тези на
миналогодишните кандидати. Според
председателя на журито на конкурса д-р Гернот Мьорих - това се дължи както
на изрядния нов регламент, който организатори и жури подготвиха, така и на
повишеното доверие в институцията конкурс “Усмивка на годината”.

Новият позитивен лекарствен
списък включва
1350 продукта, за
които ще се плаща с обществени
средства. Това
съобщи доц. Йорданка Узунова,
председател на
Комисията по позитивния списък.
Включените
в
него медикаменти са средно с
около 10 до 15%
по-ниски цени от
пределните
за
страната. Тоест
цените на лекарствата в списъка
се очаква да са с
около 10-15% пониски от цените
на свободна продажба. По думите
на доц. Узунова
няма заболяване
или група заболявания, за които
досега касата да
е плащала и сега
да не плаща. Напротив, за доста
от лекарствата е
предвидено 100%
да се поема стойността
им
от

държавата. Например за остеопороза намалява
частта, която ще
доплащат пациентите - за лекарствата, които намаляват с 20 до 30%
риска от счупване,
касата ще плаща
както и досега
25%, а за лекарствата, за които е
доказано, че намаляват по-сериозно риска от
счупване, касата
ще плаща 50%.
Значително
се
увеличава процентът на заплащане на лекарствата за диабет,
като инсулините
си остават 100%
платени от НЗОК.
“С новата политика на ценообразуване
вече
фирмите няма да
могат да продават
най-скъпо лекарствата си на найбедната държава”,
коментираха от
комисията. Те поясниха, че в списъка има и около 15
нови лекарства за
лечение на раз-

лични видове рак.
От постъпилите
общо 2300 заявления за включване на лекарства в
списъка, разгледани са били
1500, от които около
100
са
отхвърлени. Те
или нямат регистрирани цени, или
са с изтекли разрешения за употреба, или в някоя
от 8-те страни за
сравняване обществените фондове
не плащат за тези
лекарства, поясниха от комисията.
По думите на специалистите сред
отхвърлените лекарства има и такива, които досега са плащани частично или напълно с обществени средства, но за
тях имало предвидени заместители.
Според комисията
по лекарствения
списък няма да
има драма в обществото с липсващи от досегашния списък на
здравната каса

лекарства.
МЗ вече е провело договарянията за
2009 г. за скъпоструващи лекарства,
за които то плаща,
поясни д-р Нина
Ръсина. Тя поясни,
че е възможно да се
включат и нови лекарства, стига бюджетът да го позволява, след като бъде
направен съответният анализ. Здравната каса ще започне
да плаща лекарства
по новия списък от
1 юни. Времето до
тази дата е необходимо, за да може да
се нагласи софтуерът на аптеките,
които ще продават
лекарства, заплащани от НЗОК.
Нямало опасност
с новия списък бюджетът на касата за
лекарства да се изчерпи преждевременно, защото нивата на реимбурсация
са съобразени с
действащите до момента, смятат членовете на комисията,
която ще работи и
ще обновява “листата” непрекъснато.

○

○

○

○

10-часова операция 6000 съкратени
По 74 000 смъртни случая на Във Варна спасиха мъж спочувствал
удар в гърдите, докато
от Пловдивско
работел, и загубил съзнание, а се
година от опасни вещества
След повече от 10-часова операция на свестил чак след операцията във
в бюрата
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Варна. Д-р Панайотов поясни, че е
направена пластика на аортната клапа, протезиране на висящата аорта
и частично на дъгата на аортата. От
началото на годината 30% от пациентите в клиниката по кардиология
на “Св. Марина” във Варна са били
прети при спешни инциденти, където се изискват адекватни действия
до минути. До вчера в клиниката са
били оприрани 140 пациенти между
40 и 85 г., като 65% от всички оперирани с исхемична болест на
сърцето са мъже.
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разкъсана аорта варненски хирурзи са
спасили живота на 54-годишен мъж от
Русе, съобщи вчера началникът на клиниката по кардиохирургия в университетската болница “Св. Марина” д-р Пламен Панайотов. Пациентът, инж. Борислав Михайлов, който работи в завод в гр. Сливо поле,
е бил докаран в клиниката в четвъртък
вечерта. Операцията на аортата е започнала в 22 ч. в четвъртък и е завършила
успешно в 8,30 в петък. Пациентът, който
вече е контактен и дори става от леглото,
е спасен и благодрениие на бързата и
точна диагноза. Сега той си спомня, че
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Възпитаници на Клуб “Златна ябълка” към СОУ “Св. Климент Охридски” участваха
в детска образователна програма “Игрите на баба и дядо” в рамките на
съвместния проект “Баба и внуче” с Регионален исторически музей Добрич. В
двора на Етнографската къща - музей те представиха игрите, на които са
играли бабите и дядовците им, когато са били на тяхната възраст
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СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Всяка година има 74 000 смъртни случая, свързани с опасни вещества на работното място. Това означава, че 10 пъти повече хора умират поради опасни
вещества, отколкото при трудови злополуки. Много
фирми не обръщат достатъчно внимание на отстраняването или заместването на опасните вещества. Управлението на химическите рискове е особено лошо
в малките и средните предприятия и фирмите подизпълнители. Това заяви Юка Такала, директор на
Европейската агенция за безопасност и здраве при
работа, съобщиха от агенцията, цитира “Фокус”. Около 15% от европейските работници съобщават за
работа с химически продукти през една четвърт от
работното време, 10% - за вдишване на изпарения,
а 19% - за вдишване на прах, пари и дим на работното място. Нанотехнологията е един от рисковете,
които предизвикват най-голямо безпокойство сред експертите по безопасност и здраве на работното място от 21 европейски страни.
Докладът “Експертна прогноза относно възникващите химически рискове”, изготвен от 49 експерти в
Европа, поставя наночастиците начело на списъка с
вещества, от които работниците трябва да бъдат защитени. Нанотехнологията се използва в козметиката и ИТ продукти, като се очаква тя да се превърне
в глобален пазар за много милиарди евро. Необходимо е да се проведат повече изследвания за вредата на наночастиците върху човешкото здраве, се
посочва в доклада. Същевременно експертите разполагат с достатъчно информация, за да се разработят временни практики за намаляване на въздействието им на работното място.
Химикалите на работното място са причина за 8090% от кожните заболявания - на второ място след
мускулно-скелетните смущения (13,6%) в скалата на
професионалните заболявания. В прогнозата са посочени също вещества, които има вероятност да причинят рак. Например - отработени дизелови газове.
По отношение на репротоксичните вещества (които
могат да навредят на репродуктивното здраве) нивото на информираност е много ниско и се ограничава
до здравословен проблем при жените. Такива вещества рядко се вземат предвид в оценките на риска на
работното място и при профилактика.

○

○

○

ПЕТЪР МАРИНОВ
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От началото на годината
в бюрата по труда в Пловдивска област са се регистрирали 6000 работници,
съкратени от фирмите си заради проблемите, породени
от икономическата криза.
Новината съобщи пред журналисти лидерът на КНСБ в
региона Татяна Миран. Тя добави, че това са официални
данни и тези хора имат право на обезщетение. Миран
поясни, че броят на съкратените работници в действителност е доста по-голям, тъй
като не всички от тях имат
право на обезщетение, а
някои не са се регистрирали
в бюрата по труда. Лидерът
на КТ “Подкрепа” в региона
Атанас Кръстев каза, че синдикатите ще извършат проверки дали в местните фирми се спазват правата на работниците от страна на работодателите при съкращаването им, пускането им в
платен или неплатен отпуск
заради проблемите на фирмите. Работници и служители от материалния и публичния сектор в Кърджали
ще протестират утре, съобщиха на БТА от пресцентъра на КНСБ. Протестната
акция е за запазване на заетостта, за защита на доходите и прилагане на повече антикризисни мерки за
заетите. В протеста ще участват и служители от централата на КНСБ и ръководството на Конфедерацията,
водени от президента Желязко Христов.
cyanmagentayellowblack
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2,5 на сто ръст на
промишлената
продукция през 2008-а

Поради зачестилите катастрофи с млади шофьори във Враца вече по нов начин се
дават шофьорските книжки. След беседа за разумно шофиране и спазване на
правилника за движение по пътищата началникът на КАТ в града главен инспектор
Николай Димитров лично връчва документа за правоуправление

Произведената продукция от 100-те найголеми промишлени предприятия за 2008 г.
е с 2,5 процента повече в сравнение с 2007
г., без да е отразено влиянието от изменението на производствените цени, сочат данните от анализа на Българската агенция за
кредитен рейтинг на резултатите от стопанската дейност през 2008 година на стоте
най-големи предприятия от добивната и преработващата промишленост.
Износът е намалял с 3,5 процента, а
относителният дял на износа в стойността
на продажбите намалява от 55,5 на сто през
2007-а на 53,9 процента през 2008 година.
Броят на наетите лица по трудов договор
през 2008 в сравнение с 2007 година е помалък с 0,5 процента, а средният размер на
изплатените възнаграждения на едно лице
се увеличава с 19,1 на сто.
През 2008 година в сравнение с предходната година произведената добавена стойност е намаляла с близо 2,5 процента. Със
същия процент намалява и производителността на труда, измерена чрез произведената добавена стойност на един зает.

Има опасност да спрат
газа за „Кремиковци”
Работниците от комбината отново излизат на протест
МАЯ КАЛПАЧКА

Има опасност от утре да
бъде спрян газът на металургичния комбинат “Кремиковци”. Това обяви вчера
шефът на синдикалната федерация “Металици” към
КНСБ Васил Яначков.
Поддържането на т.нар. горещ режим в комбината, при
който обаче няма производство, води до натрупването
на дългове за газ. По думите
на Яначков комбинатът вече
е получил предупреждание
от “Булгаргаз”. Няма производство и газът, който се из-

ползва, е за поддържане на
“живота” на предприятието.
По данни на Яначков към
момента дълговете на “Кремиковци” към “Булгаргаз” са
за около 40 - 50 млн. лв.
Имаме надежда, че това
състояние на комбината ще
се съхрани още известно
време и се надяваме през
това време нещата да се
раздвижат и нещо да се случи, коментира Яначков.
Бразилската компания
CSN е проявила интерес за
подписване на търговски договор за експлоатация на
коксохимическия завод на

“Кремиковци”, каза по-рано
вчера председателят на синдикалната организация “Металурзи” към КТ “Подкрепа”
Людмил Павлов, цитиран от
Фокус. Договорът е за преработка на въглища, като
фирмата сама ще плаща преработката на суровините. Едновременно с това ще
продължат разговорите за
придобиване на активите на
комбината. Яначков заяви,
че това не е нова идея и че
бразилската
фирма
продължава да проявава интерес да стане инвеститор в
комбината. По неговите думи

положението в комбината е
изключително тежко, а за
съжаление е отклонен найголемият инвеститор, който
ни е идвал на крака - Арселор Митал.
По-късно стана известно,
че работниците от “Кремиковци” ще протестират всеки ден от 1 април. Маршрутът на протестите ще е
същият. Началото е от 9 часа
на площад “Ал. Невски”, ще
продължи по ул. “Раковски”,
до Министерството на икономиката и енергетиката и
оттам - до Министерския
съвет и Народното събрание.

Парното в София няма да поскъпва, газът поевтинява
Парното в София няма да променя
цената си от второто тримесечие на
годината, съобщиха от Министерството
на икономиката и енергетиката. За
абонатите на “Топлофикация - София”
ще важи цената от миналата година 68,33 лева без ДДС.
Вчера енергийният регулатор определи намаление в цената на топлото
със 7,96% за столичани, но на база
увеличението от 1 януари с 19 на сто,
което със заповед на ресорния министър
Петър Димитров не влезе в сила само
за софиянци. Така на практика за або-

натите на “Топлофикация София” парното от април щеше да поскъпне с около
10 на сто, въпреки общото намаление,
утвърдено от ДКЕВР.
Окончателното решение на регулатора е природният газ да поевтинее с
11,18 процента, или с 68,69 лв. от второто тримесечие на годината, като цената му става 545,97 лв. за 1000 куб. м
без ДДС. В утвърдената от регулатора
цена е включена и търговската надценка за “Булгаргаз” от 3 процента. Заради
спада в цената на газа от сряда поевтинява и топлоенергията - с между 5 и

8 процента.
“Топлофикация - Пловдив” ще продава топлоенергия със 7,79 процента поевтино спрямо миналото тримесечие на
цена от 81,25 лв. за мВтч. Дружеството
в Плевен ще трябва да намали цената
си с 7,66 на сто, до 80,61 лв.за мВтч. За
“Топлофикация - Варна” намалението е
със 7,97 процента, до 78,01 лв.за мВтч,
а за “Топлофикация - Бургас” - 5,17 на
сто, до ниво от 69,42 лв. за мВтч. Регулаторът намали и преференциалните
цени на електрическата енергия, произвеждана по комбиниран начин.

Министър Джевдет Чакъров
ще направи първа
копка в Каварна
Министърът на околната
среда и водите Джевдет
Чакъров и кметът на община
Каварна Цонко Цонев ще направят първа копка на инфраструктурен обект на
стойност над 11 милиона
лева. Събитието ще бъде на
1 април от 11.30 часа и на
него се очаква да присъстват
депутати, представители на
МОСВ, РИОСВ, Басейнова
дирекция, АБЧО и други институции.
Първата копка е по проект 58111-37-228 “Развитие
на инфраструктурата за отпадъчни води в Каварна изграждане на главен колек-
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тор VI и прилежащата канализационна мрежа” по оперативна програма “Околна
среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1, Процедура №
BG161PO005/08/1.10/01/02
“Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, съфинансирана от Европейския
фонд за развитие и Кохезионния фонд на Европейската
общност. Стойността на
безвъзмездната помощ по
проекта е в размер на 11
000 339.78 лв. Изпълнител на
строително-монтажните работи е “Крам Комплекс Инженеринг” ЕАД - София.

Белоградчишките скали паднаха до трето място в
класацията за новите седем природни чудеса на
света, след като две седмици заемаха втора
позиция. Сайтът за гласуване за седемте природни
чудеса е www.new7wonders.com. Припомняме, че
гласуването ще приключи на седми юли тази година

¿
ЯМБОЛСКИ ФИРМИ
С НАД 5 ХИЛ. ЛВ.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ

С публични задължения над 5
хиляди лева са 392 фирми от
Ямболска област, съобщи БНР.
От началото на годината на некоректните длъжници са изпратени 248 покани за доброволно
изпълнение, образувани са 150
изпълнителни дела и са издадени
130 постановления за налагане
на обезпечителни мерки.

СПИРАТ ПАРНОТО
В ШУМЕН
От вчера в Шумен започва
поетапното спиране на парното,
съобщиха от топлофикационното
дружество. Прекратяването на
подаването на топло към частните
и обществените абонати се налага, защото дружеството не може
да погасява зъдълженията си към
“Булгаргаз”. По този повод в “Топлофикация” е било получено предупреждение, че доставките на
природен газ ще бъдат принудително прекратени, предаде радио
Шумен.

СЪКРАЩАВАТ
400 ШИВАЧКИ
В ПЛЕВЕН
Около 400 работници от шивашката фирма “Димитров” ООД,
Плевен ще бъдат съкратени до
края на април, съобщи председателят на КНСБ в Плевен Янчо
Андонов. Други 40 ще бъдат освободени от турската фирма “Сартен”, която произвежда амбалаж,
предаде кореспондентът на
БГНЕС в Плевен. От двете фирми
вече са изпратили уведомителни
писма за предстоящите масови
съкращения до Бюро по труда
Плевен. Според директора на бюрото Свилен Русанов писмата са
върнати заради непълна информация за съкратените. Според закона предприятията, които предвиждат масови или частични съкращения в производството си, са
длъжни да уведомят един месец
предварително за това Бюрото по
труда и да подадат точни данни
за броя и длъжностите им. В
зависимост от това дали ще ги
съкратят веднага, или ще им бъдат
връчени предизвестия, на работниците трябва да бъдат изплатени
различен брой заплати. Също от
Бюрото по труда днес обявиха, че
безработицата в региона се повишава постоянно.

ЕВН предлага
увеличаване на цените
на парното от юли
ВЕСЕЛКА ВЕНКОВА

Със 7,8 процента, колкото е инфлацията за миналата година, ЕВН-България
Топлофикация ЕАД предлага на ДКЕВР
цената на парното и топлата вода от 1
юли 2009 г. да бъдат „актуализирани”.
Дружеството предлага със същия индекс
да се актуализира и цената на внесения
ток в мрежата високо напрежение, произвеждан в когенерационните съоръжения, както и цената за пара.
Цените са калкулирани на база очакваната цена на природния газ, която бе
представена по време на общественото
обсъждане на 24 март 2009 г. в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, твърди доставчикът. Евентуално редуциране на цените на газа през
лятото щяло да доведе и до актуализиране на внесените ценови предложения,
обещават от ЕВН.
През първата година от приватизацията ЕВН България Топлофикация ЕАД
изплати изцяло задълженията си към
„Булгаргаз”. Дружеството направи и инвестиции в подобряването на качеството
на снабдяване и на стандартите на клиентското обслужване. Това обаче стана
възможно поради увеличаване на събираемостта през последните 15 месеца с
около 10 на сто, похвалиха се от електроразпределенителното дружество.
cyanmagentayellowblack
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Част от проектите по САПАРД
вече са проверени
Изрядните фермери могат да заведат дела срещу
Министерството на земеделието и храните
Над 40 са проверените проекти по програма САПАРД от
всички 600, които остават да
бъдат разплатени, съобщи за
“Фокус” заместник-министърът
на земеделието и храните Димитър Пейчев.
Проверените проекти са за
над 20 млн. лв., уточни той.
Очаква се те да бъдат разплатени на бенефициентите на
програмата.
Заради нарушения по САПАРД през миналата година
Европейската комисия (ЕК)
спря плащанията по три мерки
на програмата за всички земеделски производители, кандидатствали, получили одобрение на проектите си по тях и
покрили цялата инвестиция. В
много от случаите те са направили това след вземане на кре-

дити с вече непосилни лихви от
банките и срещу залог на голяма част от недвижимото си
имущество, включително и
къщите си. Сега, когато стопаните, изрядно изпълнили проектите си, трябва да получат
половината сума от направената от тях инвестиция, пари
няма, а банките вече са готови да им конфискуват имуществото заради спряното изплащане на заемите.
Преди дни вицепремиерът
Меглена Плугчиева съобщи, че
Министерският съвет е приел
постановление за осигуряване
на 100 млн. лв. на фонд “Земеделие” за разплащане на добросъвестно изпълнените проекти по трите мерки на програма САПАРД. Пейчев обясни
вчера, че 60 млн. лв. от тях ще

бъдат осигурени от бюджета на
Държавен фонд “Земеделие”, а
останалите 40 млн.- от републиканския бюджет. Разплащането на изрядните проекти ще
става на базата на график, оповестен в интернет страницата
на фонд “Земеделие”.
От земеделското министерство осъзнават тежката ситуация, в която са изпаднали земеделските производители с
реализирани, но неразплатени
проекти по програмата. “Казвал съм вече, че ако ние не вземем много бързо решение за
неизплатените проекти по програмата, ще започнат дела и
всички земеделски производители с изпълнени задължения
по договорите ще започнат да
ни съдят и ще ни осъдят дори с
лихви. Тогава държавата ще

плаща много повече пари”, коментира Пейчев.
Според зам.-министъра
“има какво да се желае от агенция САПАРД”, която вече месе-

ци наред е без ръководител.
Избраният с конкурс Георги
Желев, който трябваше да поеме поста, все още не е назначен официално.

Предлагат 5% ДДС в туризма 6 млрд. евро от търговския дефицит

СНИМКА БГНЕС

Около 15-18% е спадът на туристическите пътувания от началото на годината,
каза вчера вицепремиерът Ивайло Калфин, цитиран от “Фокус”. Данните са от
януари, февруари и средата на март. За
различните страни и процентът е различен, в някои даже има леко увеличение.
Намалели са значително и пътуванията

Под председателството на вицепремиера
Ивайло Калфин (вдясно) в МС вчера
заседава Държавно-обществената
консултативна комисия по туризъм

на българи в чужбина. Туроператорите
от Европа са доста предпазливи, посочи Калфин. По думите му необходимо е
страната ни да се рекламира като целогодишна дестинация.
Под председателството на вицепремиера Ивайло Калфин в МС вчера заседава Държавно-обществената консултативна комисия по туризма. Обсъдени
бяха въпроси, свързани с началото на
летния туристически сезон, както и
състоянието на туристическия бранш в
условията на световна финансова и икономическа криза. Търсят се варианти да
се стимулират българските туристи да
останат да почиват у нас. Калфин посочи, че през миналата година за реклама, насочена към българския турист, са
отишли 6 млн. лв. Първото предложение
на бизнеса е свързано с намаляване
ставката по ДДС - от 7% за определени
услуги да падне до 5% и да се разпростре върху всички видове туристически
услуги, не само върху нощуването и хотелите. Разширява се обхватът на безплатните визи - за деца до 18 години в
организирани групи и деца до 12 години, пътуващи с родители.

е заради енергоизточници
6 млрд. евро от външнотърговския дефицит на България се дължи на вноса на
традиционни енергоизточници, а тези
пари може да се използват значително
по-добре, ако се увеличи делът на енергията от възобновяеми енергийни източници. Това заяви Таско Ерменков,
изпълнителен директор на Агенцията за
енергийна ефективност. България ще
бъде домакин на 5-ия международен конгрес за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, който ще се
проведе от 6 до 8 април. Организатор на

събитието е “Виа Експо”.По време на
събитието фокусът ще бъде върху Австрия
заради водещата й роля в използването на
енергия от възобновяеми източници. Страната е на 5-о място в Европа след Норвегия, Латвия, Швеция и Финландия.
Посланикът на Австрия у нас Клаус
Фабиан съобщи, че 24,1 на сто от консумираната енергия в страната му е от
слънце, вода, геотермални източници. С
днешна дата една четвърт от австрийските домакинства се отопляват именно
от възобновяеми енергийни източници.

Бизнесът иска предпазно
споразумение с МВФ
Мерки при влошаване
на икономическата ситуация и в контекста на настоящата финансова криза
предложи вчера Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ), предаде
“News.bg”. Иска се водещите политически сили да
подпишат споразумение, с
което да поемат ангажимент за запазване на валутното законодателство и
Валутния борд и след изборите до влизането в европейския валутен механизъм и Еврозоната. УС на
КРИБ е взел решение да

започне подготовката или
изработването на такъв
документ, както и да се
стартират консултации с
политическите партии. От
КРИБ искат незабавно
сключване на предпазно
споразумение с МВФ. Наложително е и да се започне процедура по актуализация на държавния
бюджет. Освен това се настоява гарантираният минимален резерв за депозитите в банките да стане
100 хил. евро. По думите
на председателя на КРИБ
Иво Прокопиев тревожен
е спадът на промишленото

производство. В негативна
за производството насока
въздейства и забавянето
на ръста на кредитите за
неправителствения сектор. Според КРИБ Бюджет
2009 е разчетен при прекалено оптимистичен вариант за ръста на БВП, което налага ограничаване
на бюджетните разходи и
внимателно изразходване
на средства от фискалния
резерв в предизборния период. Банковата система е
стабилна, но се наблюдава влошаване на някои от
надзорните показатели, е
изводът на КРИБ.

Предлагат парите от еврофондовете
да влязат в бюджета
Средствата, които ще усвоява страната ни от европейските фондове, да бъдат
включени в националния бюджет, предложи вчера зам.-министърът на финансите
Любомир Дацов по време на дебат “Регионално развитие - отговорност на държавата и общините”, организиран от Българската стопанска камара. Дацов призна, че има
проблеми с административния капацитет
по усвояването на европейските фондове.
cyanmagentayellowblack

Необходимо е да се инвестира в хората.
Кметът на Плевен Найден Зеленогорски
съобщи, че усвоените средства по оперативните програми към момента са по-малко от 1 процент. Данни от Министерството
на финансите от края на февруари, сочат,
че реално получените пари са 27 млн. евро,
а контрактуваните - на 2,8 млрд. евро. Пред
България стоят много сериозни проблеми,
заключи Найден Зеленогорски.
cyanmagentayellowblack
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РЪСТ НА
БЕЗРАБОТИЦАТА
В УНГАРИЯ
Безработицата в Унгария се
е увеличила до 9,1% от активното население за периода декември-февруари, най-високото
ниво от 12 години насам, спрямо
8,4% за периода ноември-януари, съобщи унгарската статистическа служба, цитирана от АФП.
Средният процент на безработицата в рамките на ЕС през януари беше 8,0% по данни на
европейската статистическа
служба Евростат.

АРАБСКАТА ЛИГА
СЕ СЪБРА В ДОХА

СНИМКИ БГНЕС

В катарската столица Доха
беше открита 21-та среща на
върха на Арабската лига. Според ДПА една от основните теми
на форума е заповедта за арестуването на суданския президент Омар Башир, издадена от
Международния наказателен
съд по обвинение за военни
престъпления в Дарфур. Генералният секретар на ООН Бан
Ки-мун също взе участие във
форума въпреки присъствието в
залата на суданския президент.

Над сто курсанти бяха ранени при обсадата на академията. Властите задържаха
някои от екстремистите (на малката снимка), които се опитаха да взривят ръчни
гранати в близост до полицейските хеликоптери

СТРАСБУРГ СТАВА
КРЕПОСТ НА НАТО

20 гинат в полицейска
академия в Лахор
Въоръжени екстремисти атакуваха тренировъчен
център с няколко хиляди курсанти
индийския мегаполис Мумбай и атаката преди месец
срещу отбора по крикет на
Шри Ланка в Лахор.
Индия осъди последната
атака и изрази дълбоко безпокойство за сигурността в
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одолеят рецесията, която изостри
загубите от реклами, тъй като рекламните компании се насочиха към
интернет пространството. През последната година милиони долари
бяха загубени от реклами в града
и щата Ню Йорк, които бяха силно
засегнати от просрочвания на ипотеки, висока безработица и срива
на автомобилния сектор.
От началото на годината над
80 вестника в страната, на помалките пазари, са спрели издаването си поне в един ден от седмицата. Миналата седмица
“Крисчън сайънс монитор” отпечата последния си всекидневен
брой.
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ÌÓÂÏ‚Ë 2008 „. “Ó„‡‚‡ ·ˇı‡ ËÁ‚˙¯ÂÌË ÒÂËˇ ÓÚ ÍÓÓ‰ËÌË‡ÌË
Ì‡Ô‡‰ÂÌËˇ ÒÂ˘Û ÔÓÒÂ˘‡‚‡ÌË ÓÚ ÚÛËÒÚË Ó·ÂÍÚË ‚ ËÌ‰ËÈÒÍ‡Ú‡
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡ ÒÚÓÎËˆ‡. «‡„ËÌ‡ı‡ 174 ‰Û¯Ë, ‡ 239 ·ˇı‡ ‡ÌÂÌË. 28
ÓÚ ÊÂÚ‚ËÚÂ Ò‡ ˜ÛÊ‰ÂÌˆË, 15 Ò‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ËÌ‰ËÈÒÍËÚÂ
ÒËÎË Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ë 9 - ÚÂÓËÒÚË. ¿Ú‡ÍÛ‚‡ÌË ·ˇı‡ ÎÛÍÒÓÁÌËÚÂ
ıÓÚÂÎË ì“‡‰Ê Ã‡ı‡Îî Ë ì“‡È‰˙ÌÚ-Œ·ÂÓÈî, „‡‡Ú‡ ◊ı‡Ú‡Ô‡ÚË
ÿË‚‡‰ÊË Ë Â‚ÂÈÒÍË ˆÂÌÚ˙. ÓÌÚ‡ÚÂÓËÒÚË˜Ì‡Ú‡ ÓÔÂ‡ˆËˇ
ì÷ËÍÎÓÌî Ì‡ ËÌ‰ËÈÒÍËÚÂ ÒËÎË Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ ÔËÍÎ˛˜Ë ÛÒÔÂ¯ÌÓ
ÒÎÂ‰ 57 ˜‡Ò‡. —ÔÓÂ‰ ÔËÁÌ‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌËˇ ÓÒÚ‡Ì‡Î ÊË‚
Ì‡Ô‡‰‡ÚÂÎ - ‡Ò‡·, ‚ÒË˜ÍË 10 ÚÂÓËÒÚË Ò‡ ·ËÎË Ô‡ÍËÒÚ‡ÌˆË,
Ó·Û˜ÂÌË ‚ Î‡„Â Ì‡ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ÎËÒÚÍ‡Ú‡ „ÛÔËÓ‚Í‡ ìÀ‡¯Í‡ Â
“‡È·‡î, ÍÓˇÚÓ Â ·‡ÁË‡Ì‡ ‚ œ‡ÍËÒÚ‡Ì. —ÏˇÚ‡ ÒÂ, ˜Â ìÀ‡¯Í‡ Â
“‡È·‡î Â Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ì¿Î ‡È‰‡î.

Какво липсва сутрин в Мичиган?
Отговорът е ясен - вестници
Вестниците “Детройт нюз” и
“Детройт фрий прес” взеха смело,
но рисковано решение, за да гарантират оцеляването си в дигиталната епоха като намалиха доставките по домовете до трите дни
в седмицата, които са най-популярни сред рекламодателите четвъртък, петък и неделя, съобщи Асошиейтед прес. Вестници с
ограничен тираж ще се продават
на същите цени по павилионите и
кварталните супермаркети в останалите четири дни.
Детройтските издатели се надяват значително да намалят разходите си, без да съкращават
допълнителен персонал, за да пре-

региона, предаде Франс
прес. Министърът на вътрешните работи Паланиапан
Чидамбарам заяви, че страната му съчувства силно на
правителството и народа на
Пакистан.

“˙„‚‡ ‰ÂÎÓÚÓ ÒÂ˘Û
‡ÚÂÌÚ‡ÚÓ‡ ÓÚ ÃÛÏ·‡È
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сградата на полицейския
учебен център. Няколко бойни хеликоптера с командоси
кацнаха на покрива на академията, а отвън бяха разположени бронетранспортьори. Въоръжената група
държа за заложници в
центъра около 150 полицаи.
От сградата се чуваха експлозии и стрелба с автоматично оръжие.
Нито една групировка не
е поела отговорност за нападението, но висш служител
от силите за сигурност на
Пакистан заяви, че то е дело
на привърженици на “Ал Кайда” и на талибаните, които
действат в племенните райони на границата с Афганистан, посочва АП. Както съобщи говорител на полицията,
екстремистите са атакували
полицейския учебен център
от няколко посоки, като
дръзкото им нападение напомняло на нападението в
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Поне двадесет души бяха
убити при нападение на въоръжени бойци срещу полицейски учебен център в покрайнините на пакистанския град
Лахор, предаде Франс прес.
Около сто курсанти бяха ранени. Академията бе обсадена близо осем часа, като на
територията на центъра се
води няколкоминутна престрелка между групата екстремисти, въоръжени с автомати
и ръчни гранати, и извиканите
на помощ пакистански специални части.
Четирима от нападателите, които нахлули в центъра
облечени в полицейски униформи, са били убити, а други трима - задържани. По непотвърдена информация терористите са били около
двадесет и пет. Според някои медии 14 от екстремистите са успели да избягат.
Специални части на пакистанската армия щурмуваха

Страсбург затваря училища,
разполага близо 15 000 войници и полицаи и дори запечатва
шахтите по улиците, готвейки
се за юбилейната среща на
върха на НАТО на 3 и 4 април,
предаде Ройтерс. Засилените
мерки на стойност 110 милиона
евро, имат за цел да гарантират
сигурността на пристигащите
световни лидери, сред които
американският президент Барак
Обама, и да овладеят между 20
000 и 50 000 пацифисти, които
се очаква да протестират по
улиците на града.

ПРОТЕСТИ
В МОЛДОВА
Над 7000 души излязоха на
протест срещу правителството и
корупцията по улиците на молдовската столица Кишинев. Организираното от опозицията
протестно шествие беше наймащабната акция преди парламентарните избори в страната,
насрочени за 5 април.

КРИТИКИ
СРЕЩУ ГЪРЦИЯ
Амнести интернешънъл обвини гръцката полиция в прекомерно използване на сила и
произволно задържане на граждани в скорошните безредици.
Убийството на 15-годишно момче от полицай в Гърция през
декември миналата година стана причина за пораждане на
вълна от масови безредици в
цялата страна. Правозащитната
организация призова гръцките
власти да обърнат внимание на
полицейските практики, които
нарушават човешките права.

≈ ÓÚÔÛÒÍ‡ Ó˘Â 60 ÏÎÌ.
Â‚Ó Ì‡ ‡·ÛÎ
Европейската комисия е готова да предостави допълнителни “около 60 милиона евро”
за Афганистан тази и следващата година,
предаде АФП.
Съобщението идва ден преди международната конференция в Хага, която трябва да
даде нов тласък на усилията за стабилизиране на страната. От тези 60 милиона евро 20
милиона трябва да бъдат използвани за организирането на регионалните и президентските избори, предвидени за август, 15 милиона
ще бъдат предоставени на афганистанската
полиция, а 24 милиона за развитието на селските райони. Помощта ще бъде прибавена
към 700-те милиона евро, които вече бяха
предвидени в бюджета на ЕС в подкрепа на
Афганистан за периода 2007-2010 г., допълва
комисията.

На традиционния фестивал
на храната в Съчжоу, област
Цзянсу, Източен Китай, повече
от 300 вида закуски и специалитети привличаха вниманието на гражданите и туристите, почитатели на народната
китайска кухня
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Вашингтон подхваща
автогигантите с твърда ръка
Белият дом е недоволен
от плановете за
преструктуриране на
концерните
Рик Уагонер, който бе
начело на “Дженеръл
мотърс” осем години, за
мнозина е символ на ръководител, който не успя да
приспособи най-голямата
американска автомобилостроителна компания към
реалностите на времето и
да отговори на очакванията на американците, търсещи все повече по-малки и
по-икономични коли, отбе-

ниците изразиха недоволство от програмите на
“Дженеръл мотърс” и
“Крайслер” за преструктурирането на компаниите с
ангажимент за съкращения в работната сила и
производството в отговор
на резкия спад в продажбите на автомобилния пазар в страната. Закъсалите компании, които получиха 17,4 млрд. долара
заеми през декември, поискаха още 21,6 млрд.
долара допълнителна финансова помощ. При това
положение американското
правителство може да
проведе “хирургически”
банкрут на “Дженеръл
мотърс” и “Крайслер” още
през идния месец, комен-

тира Ройтерс.
Така “Крайслер” получава 30 дни за преструктуриране на бизнеса, заради което ще му бъде
осигурена държавна финансова помощ на стойност $6 млрд. GM има 60
дни за справяне със ситуацията, като конкретна
цифра в случая не се споменава. “Ню Йорк таймс”
съобщи, че Белият дом
дава на “Крайслер” тридесетдневен срок за договаряне на сделка с италианския автомобилен гигант
“Фиат”, за да може да
поиска още финансови
помощи от правителството на САЩ.
Планът предвижда финансова помощ на държа-

Япония получи
руски газ

Бившите румънски министри Кодруц Шереш и
Жолт Над днес бяха дадени под съд от прокурорите
на Дирекцията за разследване на престъпления на
организираната престъпност и тероризма в Румъния
по т.нар. дело за “стратегическите приватизации”,
съобщи агенция Аджерпрес. Двамата са обвинени
за съучастие с цел финансова облага в организирана престъпна група, част от която е международният консултант Стамен Станчев.
Министър Над е обвинен, че е улеснявал изтичането на секретна информация към мрежата за шпионаж на българина Стамен Станчев, консултант на
“Креди Сюис Фърст Бостън”. Въпросните данни са
облагодетелствали, според следователите, спечелването на търгове за консултантски услуги при приватизацията на редица дружества, като “Радиокомуникации” АД, “Румънски пощи” и “Ромтелеком”.
Прокурорите са повдигнали и обвинение във
връзка с приватизирането на дружеството “Електрика Мунтения Юг”, продажбата на пакет от осем на
сто от акциите на “Петром” и други компании под
управлението на министерството на икономиката.

Първата партида руски втечнен природен
газ, произведен в рамките на проекта “Сахалин-2”, беше изпратена в японските компании,
предаде Интерфакс.
“В неделя танкерът излезе от пристанището Пригородное със 145 000 куб.м втечнен
природен газ към терминала Содегаура в токийския залив”, съобщи днес компания Sakhalin
Eneregy. За пръв път в историята руски газ се
доставя в Япония. Тази партида е предназначена за двамата основни купувачи на сахалински газ - компаниите Tokyo Gas и Tokyo Electric.
“Русия излезе на пазара на втечнен природен
газ в Азиатско-Тихоокеанския регион и в нейно
лице Япония и Корея се сдобиха с нов дългосрочен партньор в енергетичната сфера”, подчерта главният изпълнителен директор на
Sakhalin Energy Йън Крейг..
По данни на компанията около 65% от сахалинския газ ще се доставя на 9 купувачи в
Япония, която е най-големият клиент на природен газ в света. Останалото е предназначено за Южна Корея и Северна Америка.
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Бившият грузински лидер
Едуард Шеварднадзе се присъедини към опозиционните призиви за оставка на президента
Михаил Саакашвили, предаде
Ройтерс. Саакашвили свали от
власт Шеварднадзе с т.нар. розова революция през 2003 г. в
бившата съветска република, а
вторият мандат на Саакашвили

изтича през 2013 г., припомня
агенцията.
Опозицията планира митинги на 9 април с искане Саакашвили да подаде оставка, като го
обвинява, че е изневерил на
обещанията да консолидира
демокрацията и че е навлязъл в
разрушителна война със съседна Русия миналата година.

“Ако бях на негово място, щях
да се оттегля”, каза 81-годишният Шеварднадзе пред репортери в резиденцията си в Тбилиси.
Според него, ако протестът на 9
април събере 100 000 души и
повече, настояващи за оставката на президента, то тогава той
трябва да има куража да я подаде.
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Вълна от
имигранти заля
Южна Италия
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ри, коментират наблюдатели.
НРП събра 23,2 на сто от
гласовете на избирателите, а за
Партията на националистическото действие са гласували 16,1
на сто от гласоподавателите.
Според някои бивши турски
политици, говорили пред СиЕнЕн-Тюрк, причините за намаляването на подкрепата за ПСР
са няколко. Например опозиционната НРП, която събра 23,2 на
сто от гласовете на избирателите, успя да си върне влиянието
в крайморските окръзи, а Партията на националистическото
действие извоюва доверието на
16,1 на сто от гласоподавателите предимно в много от градовете в Централен Анадол.
Усилията на ПСР не се увенчаха с успех да спечели кметските места в Югоизточна Турция, населена предимно с кюрди, където прокюрдската Партия за демократично общество
удържа убедителна победа. Припомняме, че миналата година
ПСР избегна закриване от Конституционния съд по обвинение
в антисветска дейност. Партията се надяваше, че местните
избори ще бъдат потвърждение
на това, което тя описва като
“консервативна”, а не “ислямистка” политика, отбелязва ДПА.
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Турският премиер Реджеп
Тайип Ердоган засега не може
да даде отговор защо подкрепата за неговата Партия на справедливостта и развитието (ПСР)
на вчерашните местни избори е
намаляла с близо осем на сто в
сравнение с парламентарните
избори през 2007 година, съобщава турският телевизионен
канал СиЕнЕн-Тюрк.
След преброяване на 99 на
сто от подадените гласове стана
ясно, че ПСР печели изборите с
39 на сто, но въпреки победата
Ердоган заяви, че не е доволен
от резултата. Той призна, че
няма обяснение защо ПСР е
загубила позициите си. Според
наблюдатели до известна степен всичко това е свързано с
усложнилата се ситуация в страната заради световната финансова криза. Безработицата в
страната достигна рекордните
14 на сто. В същото време опозицията е успяла видимо да укрепи политическия си статут.
Главните опоненти на Ердоган Народнорепубликанската партия (НРП), която се смята за
защитник на светските принципи в страната, и Партията на
националистическото действие,
стигнаха до финала по-уверено
в сравнение с предишните избо-
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Подкрепата за
Ердоган намалява
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СНИМКА БГНЕС

Рамеш Саху, служител на службата по чистота в индийския град
Калкута, се опитва да влезе на работното си място - улична
шахта. Хиляди работници в многомилионния град, независимо от
непрекъснатото повишаване на смъртните случаи са принудени да
изкарват прехраната си, почиствайки канализационната система на
града без каквито и да е защитни средства срещу заразите и
отровните газове, завладели “царството на хигиената”

вата при строго определени условия. Едно от тях бе
преструктуриране на GM
без участието на Уагонер.
Вече е известно и че председател на съвета на директорите на GM става 71годишният Кент Креза,
който през своята кариера е работил като директор на “Крайслер” и е член
на управителния борд на
GM от 2003 г.
GM планира да съкрати 47 хил. работни места
до края на 2009 г., а
“Крайслер” - 3000, както и
да редуцира броя на произвежданите
модели.
Съкращенията са най-големите, обявявани от американска фирма, от началото на кризата досега.
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Главният изпълнителен
директор на американската автомобилостроителна
компания
“Дженерал
мотърс” (GM) Рик Уагонер
подаде оставка по настояване на американското
правителство и президента Барак Обама, който в
понеделник оповести своя
план за спасяване на автомобилната промишленост в САЩ.

лязва Франс прес. Постът
му начело на GM бе зает
от Фриц Хендерсън, досегашен финансов директор
на компанията. През 2008
г. американският гигант за
пръв път от 77 години загуби статута си на най-голям
автопроизводител в света
за сметка на японския концерн “Тойота”. Новината за
оставката на Уагонер дойде малко след като шефът
на най-голямата френска
автомобилна компания
“Пежо - Ситроен” Кристиан Щрайф също се оттегли
от поста си заради финансовите затруднения в сектора.
По време на срещата с
правителствената антикризисна комисия чинов-

Три гемии с 587 нелегални
имигранти вчера достигнаха бреговете на южните италиански
острови Лампедуза и Сицилия,
предаде ЕФЕ, цитирайки съобщение на Бреговата охрана.
Никой от бежанците не е пострадал сериозно по време на
морската авантюра. Първият
плавателен съд стоварил 222ма души на о. Лампедуза, а
другите два - още 365 в пристанищата Сколити и Капо Пасеро
на о. Сицилия.
В края на миналата година
властите в Италия решиха да
връщат незабавно новопристигащите нелегални имигранти,
тъй като центровете за временно настаняване са препълнени,
но въпреки това периодично по
южните брегове на страната
прииждат все нови и нови вълни
бежанци от Африка.
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Топло, още по-топло
Евроатлантическите идеи на Москва
предизвикват все по-голям интерес на Запад
Разговаря
СЕРГЕЙ МЕРИНОВ

В рамките на германската програма “Гости на
ФРГ” група руски политици
имаше възможност да
обсъди проблемите на европейската сигурност с известни дейци от НАТО и
Европейския съюз. Един от
участниците в дискусията,
зам.-председател на комисията по международни
въпроси на Съвета на федерацията, Василий Лихачов стига до извода, че още
не всичко е загубено по
плана за рационално преустройство на системата за
европейска сигурност.
 Василий Николаевич,
вие веднъж споменахте,
че първото столетие на
новия век се оказа прекалено скромно на идеи,
свързани с глобализацията и международната сигурност. Нима живеем по
старите правила?
Общо взето, да. Новият
век наследи от миналия
много позитивни елементи.
Това е Уставът на ООН, статутът на Международния
съд, цяла серия многостранни споразумения с универсален характер, регулиращи, в частност, проблемите
на разоръжаването, борбата с международния тероризъм, глада и нищетата,
инфекциозните болести, нарушаването на правата и
основните свободи на чо-

века, екологията, мирното
усвояване на космоса, на
Световния океан.
В същото време във
външната политика и дипломацията на отделни
държави и блокове се запазва инерцията в мисленето в духа на студената
война, прояви се неспособност и нежелание поновому да се погледне на световния ред през ХХI век с
неговите предизвикателства и заплахи.
Възниква, бих казал,
негативна “критична маса”.
Съставните й елементи са
международно-правовият
нихилизъм, двойните стандарти в политиката, националният и груповият икономически егоизъм, набиващата се на очи неефективност на редица международни финансови структури, съпротивата срещу
принципа на неделимостта
на съвременната сигурност.
 Но нали вече има и
позитивни примери?
- Има и е много приятно,
че едва ли не първа с голяма инициатива излезе Русия. Преди 9 месеца президентът Дмитрий Медведев
предложи да се създаде
нова архитектура на евроатлантическата сигурност.
Инициатива наистина е новаторска и отговаря напълно
на повелята на времето.
 Идеята на президента обаче бе възприета на
европейските простори

Василий Лихачов

не чак скептично, но без
особен ентусиазъм...
- Вярно е. Първоначалната реакция беше, че
може да се поумува по тази
тема, въпреки че в предложенията на Москва имало
малко конкретни неща. И
изобщо в Европа всичко
вече било направено:
съществува Хелзинкският
процес. В отговор руските
представители търпеливо
обясняваха едва ли не на
пръсти: моделът, който
съществува на континента,
е неефективен. Забелязват
се групови интереси, блоково мислене, налице са
опити да се решават собствени проблеми за сметка на другите. Даваха примери: НАТО се разширява
на Изток, инфраструктурата му приближи границите
на Русия, обсъжда се

въпросът за приемането в
алианса на Грузия и Украйна; в криза е Договорът
за обикновените въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ);
Организацията за сигурност и сътрудничество в
Европа (ОССЕ) не успява
да стане водеща структура
в проблемите на сигурността; съществуват проблеми
с нелегитимното признаване на Косово.
 Но Москва не само
показваше проблемите на
съществуващия ред. На
европейските партньори
им бяха предоставени недостигащите детайли?
- На различни международни форуми руското
ръководство обозначи основните смислови блокове
на бъдещото споразумение. Сред тях са:
- юридически задължаващо потвърждаване на
базовите принципи на сигурността на държавите и
отношенията между тях, в
това число недопустимост
на употреба на сила;
- гаранции за осигуряване на равна сигурност на
държавите от Евро-Атлантика на основата на отказ
от осигуряване на собствена безопасност за сметка
на безопасността на другите участници в договора
в пълно съответствие с
Хартата за европейска
сигурност;
- реален отказ от претенции на отделни страни

и техни групи върху ексклузивно
право
за
поддържане на мира и сигурността в Евро-Атлантическия регион.
Сега повечето държави участнички в ОССЕ
смятат, че руското предложение е навременно, че с
него може и трябва да се
работи. Президентът на
Франция Никола Саркози
излезе с предложение в
средата на 2009 г. да се
свика среща на върха на
ОССЕ.
Германският
външен министър Щайнмайер предложи да се организира международна
конференция за съдбата на
ДОВСЕ. Тоест може с известен оптимизъм да се
каже, че руската инициатива постепенно навлиза в
плоскостта на практическото усвояване.
 Но западните партньори имат и “насрещни”
искания?
- Да, те искат Русия да
потвърди сериозността на
намеренията си и да създаде необходимата атмосфера на взаимно доверие. С
тази цел трябва да възобновим участието си в ДОВСЕ, чието напускане Русия осъществи на законни
международно-правни основания, да се откажем от
също така легитимните
действия по признаването
на независимостта на
Южна Осетия и Абхазия,
да прекратим политиката

на “енергиен диктат” и т. н.
Предлага се също така
да се има предвид опита
на ОССЕ да не се разрушава потенциалът на
НАТО и да не се настоява
за юридически задължителния характер на бъдещия Договор за европейска сигурност, като се използва предлогът за
възможни трудности с ратификацията му.
Нашите партньори обаче трябва да възприемат и
руските аргументи. Ефективността на нов механизъм се създава на улица
с двустранно движение.
Ние също имаме претенции и настоятелни искания.
Ето например ние очакваме ратификацията на ДОВСЕ от новите членки на
НАТО - Естония, Латвия,
Литва, прекратяването на
политиката на въвличане в
алианса на Грузия и Украйна, осигуряването на
хуманитарните стандарти
на ОССЕ за рускоговорещото население на страните в Прибалтика, подкрепата за паневропейска
ПРО, създаването на конструктивни отношения
между НАТО и ЕС и Организацията на Договора за
колективна сигурност и
ОНД, подготовката на нов
общоевропейски документ
за енергийна сигурност и
други действия, които да
укрепват мира и сигурността в Европа.
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На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2, чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от
Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3, ал.1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г.
за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти

На основание чл. 90, ал.1 и ал. 2, чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от
Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3, ал.1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г.
за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ТЕАТЪР “199” - СОФИЯ
1. Кандидатите да отговарят на следни- z документ, удостоверяващ трудовия стаж
те изисквания:
на кандидата - оригинал и копие;
z да имат висше образование - образова- z свидетелство за съдимост;
телно-квалификационна степен магистър. z документ за медицински преглед при
първоначално постъпване на работа, какЗавършеното образование да е от профето и когато трудовата дейност е прекрасионалните направления от областите на
тявана за повече от 3 календарни месевисше образование “Изкуства” или “Хумаца;
нитарни науки”, според класификатора на
Документите, издадени в чужбина, се
областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС представят в легализиран превод на
български език и след необходимото при№ 125/2002 г.;
z да притежават управленска компетент- знаване и легализация от съответните опраност, която да включва способност за вомощени органи в Република България.
формиране на цели, пътища за тяхното z концепция за развитието на Театър “199”
- София, за срок от три години, която се
постигане и очаквани резултати;
z да притежават организационна компепредставя в седем екземпляра, подписатентност, а именно способност за планини от кандидата, в затворен непрозрачен
ране и организиране на дейността и осиплик, в обем не повече от пет страници,
гуряване изпълнението на приоритетни
която да съдържа:
задачи, разработване на алтернативни
а) художествени показатели;
решения и подбор на оптималното от тях;
а.а) подробен репертоарен план с постаz да познават и да прилагат българското новъчни екипи за първата година;
законодателство в областта на културата;
а.б) тенденции в развитието на репертоz да познават структурата и функциите на ара за останалите години - жанрови намеМинистерството на културата и на негови- рения, постановъчни екипи;
те подразделения;
а.в) възможности за разширяване на зриz да имат комуникативна компетентност и телската аудитория;
умение за работа в екип.
б) финансово-икономически показатели;
2. Конкурсът да се проведе чрез разб.а) планиране на основните показатели:
глеждане на представените документи и брой спектакли за година, брой зрители,
концепции за развитието на Театър “199” средна цена на билет;
- София и събеседване.
б.б) планиране на съвместни проекти с
3. В срок от един месец от публикува- други театри, с международни организации
нето на обявата кандидатите да предста- и други културни организации;
вят в “Човешки ресурси”, стая 505, етаж
в) стратегии на управлението, политика
5 в Министерството на културата, бул. на заетост.
“Ал.Стамболийски” 17, всеки работен
4. Обявлението за конкурса да се поден от 14.00 до 17.00 часа следните доку- стави на видно място в сградата на Мименти:
нистерството на културата, да се публиz молба за участие в конкурса и автобио- кува на интернет страницата на минисграфия, съгласно Приложение № 1 към терството и в един централен всекидневчл.4, ал.1, т.1 от Наредба № Н-4 от ник.
5. При подаването на документите на
14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни всички кандидати да се предостави копие от длъжностната характеристика за
институти;
z документ за самоличност;
конкурсната длъжност.
z документ за придобито образование, спе6. Срок за заемане на длъжността - три
циалност, квалификация, които се изиск- години.
За информация - тел. 94 00 934
ват за длъжността - оригинал и копие;

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА КУКЛЕН ТЕАТЪР – ТЪРГОВИЩЕ
1. Кандидатите да отговарят на следни- z документ, удостоверяващ трудовия стаж
те изисквания:
на кандидата – оригинал и копие;
z да имат висше образование – образова- z свидетелство за съдимост;
телно-квалификационна степен магистър. z документ за медицински преглед при
първоначално постъпване на работа, какЗавършеното образование да е от профето и когато трудовата дейност е прекратясионалните направления от областите на
вана за повече от 3 календарни месеца;
висше образование „Изкуства” или „ХумаДокументите, издадени в чужбина, се
нитарни науки”, според класификатора на
областите на висше образование и про- представят в легализиран превод на
фесионалните направления, приет с ПМС български език и след необходимото признаване и легализация от съответните опра№ 125/2002 г.;
z да притежават управленска компетент- вомощени органи в Република България.
ност, която да включва способност за zконцепция за развитието на Куклен театър - Търговище за срок от три години,
формиране на цели, пътища за тяхното
която се представя в седем екземпляра,
постигане и очаквани резултати;
z да притежават организационна компеподписани от кандидата, в затворен нетентност, а именно способност за планипрозрачен плик, в обем не повече от пет
ране и организиране на дейността и осистраници, която да съдържа:
гуряване изпълнението на приоритетни
а) художествени показатели;
задачи, разработване на алтернативни
а.а) подробен репертоарен план с постарешения и подбор на оптималното от тях; новъчни екипи за първата година;
z да познават и да прилагат българското
а.б) тенденции в развитието на репертозаконодателство в областта на културата; ара за останалите години-жанрови намереz да познават структурата и функциите на ния,постановъчни екипи;
Министерството на културата и на неговиа.в) възможности за разширяване на зрите подразделения;
телската аудитория;
z да имат комуникативна компетентност и
б) финансово-икономически показатели;
умение за работа в екип.
б.а) планиране на основните показатели:
2. Конкурсът да се проведе чрез раз- брой спектакли за година, брой зрители,
глеждане на представените документи и средна цена на билет;
концепции за развитието на Куклен теб.б) планиране на съвместни проекти с
атър - Търговище и събеседване.
други театри, с международни организации
3. В срок от един месец от публикува- и други културни организации;
нето на обявата, кандидатите да представ) стратегии на управлението, политика
вят в „Човешки ресурси”, стая 505, етаж на заетост.
5 в Министерството на културата,
4. Обявлението за конкурса да се побул.”Ал.Стамболийски” 17, всеки работен стави на видно място в сградата на Миден от 14.00 до 17.00 часа следните доку- нистерството на културата, да се публименти:
кува на интернет страницата на минисz молба за участие в конкурса и автобио- терството и в един централен всекидневграфия, съгласно Приложение № 1 към ник.
5. При подаването на документите на
чл.4, ал.1, т.1 от Наредба № Н-4 от
14.06.2007 г. за провеждане на конкурси- всички кандидати да се предостави коте за директори на държавните културни пие от длъжностната характеристика за
конкурсната длъжност.
институти;
z документ за самоличност;
6. Срок за заемане на длъжността – три
z документ за придобито образование, спе- години.
циалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;
За информация - тел. 94 00 934

black+dopulnitelen10
black+dopulnitelen10

cyanmagentayellowblack+dopalnitelen 4
cyanmagentayellowblack

ВТОРНИК 31 МАРТ 2009

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

11

ДАТАТА

СВЕТОСЛАВ ЯНАКИЕВ

31

- Как е новото име на Софийския затвор?
- ?!?
- Бизнес център.

Предпървоаприлски...
АИДА ОВАНЕС

Но не първоаприлска!
Дългоочакваният списък с
лекарствата, за които ще
плащат здравната каса, министерството и болниците,
вече е готов. И това далеч

не е първоаприлска шега.
След едно-две продължения на срока. Радостната
новина е, че включените в
списъка лекарства струват
на държавата по-евтино.
Логично е, очаква се и пациентът да доплаща за тях
по-малко. Уверенията на
експертите са, че именно
така ще стане - от 1 юни
най-вероятно за лекарствата за кървно, сърце, диабет
и прочее, и прочее, отпускани по здравна каса, ще
се доплаща по-малко. Отделен е въпросът дали лекарството, което сте вземали досега, е включено във
въпросния списък.
Уверенията на експертите са също, че правейки
списъка, са се съобразява-

ли и с бюджета на касата.
Но касата отдавна се притеснява дали ще й стигнат
парите да плаща, защото
лекарствата са малко поевтини, но болните, които
ще ги пият, са доста повече
от миналата година например. Освен това законът
предвиждал 2 пъти годишно да се променя процентът, който поема касата.
Значи сега пускаме лекарствата така, че пациентите
да доплащат по-малко, а
след няколко месеца, като
всичко у нас, променяме
съотношението така, че
пациентът да доплаща повече. Малко по малко...
А дали наистина по-евтините лекарства ще ни излизат по-евтино, ние - по-

Какъвто им е
Богът, такива
са им ангелите
Пак се чу миналата седмица
как 17-годишни тийнейджърки от
Бургас нападнали други едни
тийнейджърки пак от същия този
Бургас, които обаче били на 13
години. Някога на тези деца им
викаха келеши и те съвсем ясно
си знаеха мястото в обществото.
И не задигаха пари и GSM-и, защото тогава телефоните си стояха по домовете. Обаче пак имаше ножове и боксове, каквито
оръдия на труда са използвали
тийнейджърките от Бургас. Но тогава ножовете и боксовете бяха
повече за перчене и рязяне на
хляб, отколкото за нападение над
келешите.
Защо разказвам тия минали
истории? Ами защото разбрах, че
днешните келеши нападали другите днешни келеши заради адреналина, а не заради парите.
Което ме слиса окончателно, защото и аз, като бабата на Тодор
cyanmagentayellowblack

Коруев, не мога да го разбера
това поведение. Ами като искаш
адреналин, скачай с ластичното
въже от Аспаруховия мост. Или
иди на студентска стачка. Може и
да се хванеш да поработиш някъде, а пък те да не ти платят знаеш ли колко адреналин има в
това? Видно е, че освен че им
сбъркахме образованието, явно
съвсем сме им объркали и представите за адреналин на днешните келеши. Защото милите и приятни дечица, които изпращаме с
лачени чепички в първи клас, в
четвърти вече пият като бащите
ни и псуват като дядовците ни.
И това не е от гените, а от
родителската ни немарливост.
Защото, ако раждаме деца, за да
пълним улиците с малолетни банди, не си е струвало усилието.
Това го разказваше много цветно
още Любен Каравелов в повестта
“Мамино детенце”, ама кой да

требителите им, ще усетим
доста след 1 юни. Но фирмите производители усещат, че
в момента им се извиват
ръцете. Лошото ще е, ако и
те започнат да извиват ръце
за лекарства, които нямат
заместители.
Тогава
потърпевшият ще е пак пациентът. Все пак може би
има решение на проблема
“и агнето цяло, и вълкът - сит”.
Със сигурност първата
стъпка към решаването му
се крие в намаляването на
ДДС за лекарствата. В противен случай всеки маньовър с лекарствата може да
се приеме за предизборен
трик или за следизборно неизпълнение на обещанията.
А ако хората не са здрави, и
електорътът е... болен.

ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ

чете. Пък и не съм сигурен дали
още я преподават в училище,
където, според идеята, трябва да
получаваме първите си уроци по
поведение в обществото. А не да
си показваме лачените чепички,
например.
Веднага чувам как някой ще
каже: Ама те гледат такива неща
по телевизията. И тук питам - а
ние защо гледаме такива неща
по телевизията? Нали гледаме
един и същи екран с децата си?
Кой е виновен тогава? Всеки е
отговорен за всичко, което се
случва, защото с действие или с
бездействие ние създаваме хранителния бульон на порока и
престъплението. Тъй че каквото
ни е обществото - такива са ни и
тийнейджърите.
Или, както би казала бабата
на Тодор Коруев - какъвто им е
Богът, такива са им и ангелите.
Такива работи...

1732 - в Рорау, Австрия, се ражда композиторът и диригентът
Франц Йозеф ХАЙДН
(1732-1809). Той е един
от създателите на класическата симфония и
на квартета. Работи
като цигулар, пианист и
частен учител по музика, по-късно става диригент на домашния оркестър на граф Марцин,
близо до Пилзен, където
пише и първата си симфония. Диригент на капелата на княз Естерхази (1761-1790), прекарва две години в Лондон, където произведенията му
триумфират, а неговите т.нар. лондонски симфонии
стават връх в творчеството му. През 1791-а получава
званието “почетен доктор” на Оксфордския университет. През 1792 г., минавайки през Бон, се запознава
с Бетовен и откривайки огромния му талант, го прави
свой ученик. Когато през 1809 г. Наполеоновите войски
влизат във Виена, болният Хайдн се надига от леглото,
за да изсвири на пиано австрийския химн, който самият
той е написал няколко години преди това. Автор на 104
симфонии, 83 квартета, 52 сонати за пиано, 2 оратории “Сътворението на света” и “Годишните времена”,
14 меси, опери и др. Умира на 31 май 1809 г. във Виена.
1889 - АЙФЕЛОВАТА КУЛА е официално открита. Тя е един от найизвестните символи на френската
столица Париж. Наречена на името
на своя създател Густав Айфел
(1832-1923), тя е едно от найпосещаваните места в света с 5,5
милиона туристи на година. Кулата
е висока 320.75 метра. В зависимост от околната температура височината й може да се променя наймного с 8 см заради разширението
на метала. При буря максималното
отклонение е 15 см. Конструкцията
й съдържа над 18 000 метални части и 2 500 000 нита, тежи над
10 000 тона. До върха се стига по
1792 стъпала - това е годината на
обяваване на Първата Френска Република.
1917 - в Марбург, Германия, умира Емил фон БЕРИНГ
(1854-1917), бактериологът, смятан за основател на
имунологията. Роден е на 15 март 1854 г. в Хансдорф,
Полша. От 1874 г. до 1878 г. изучава медицина във
Военния медицински колеж в Берлин. Работи като
военен лекар, а впоследствие става преподавател в
медицинския факултет в университета в Марбург. Получава през 1901 г. първата Нобелова награда за
медицина за своята работа върху серумната терапия,
особено за нейното приложение срещу дифтерита.
Неговият Нобелов медал е изложен в Музея на Червения
кръст и Червения полумесец в Женева.
1966 - изстрелян е съветският летателен апарат
“ЛУНА 10” - първият апарат, навлязъл в обритата на
Луната. Проведени са проучвания от лунната орбита,
включващи изследване на лунното магнитно поле и
радиационни пояси, както и състава на лунните скали
и микрометеоритната активност и радиацията в
окололунното пространство. Важно откритие е наличието на области с висока плътност под басейните на
лунните морета. Контактът с апарата е изгубен на
30 май 1966 г.
1981 - в чест на
1300-годишнината от
основаването
на
българската държава e
открит НАЦИОНАЛНИЯТ
ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА в
София. Създаден по
идея на Людмила Живкова, като е построен
за рекордните за подобен обект по-малко от
4 години. Архитектурният проект е на колектив с ръководител
арх. Александър Баров,
стоманената носеща конструкция е проектирана от
екип от ВИАС, ръководен от проф. Милчо Брайнов и инж.
Богдан Атанасов, а оформлението на околното пространство - от група начело с арх. Атанас Агура. Главен
проектант на парка към НДК е инж. Валентина Атанасова. Знакът символ на НДК е на скулптора Георги
Чапкънов. Окончателното завършване на НДК, който
заема общо площ от 18 300 кв. м, има обем 576 800
куб. м и 123 000 кв. м разгърната площ на 8 етажа
и 3 подземни нива, в които са разположени 13 зали и
55 конферентни помещения с капацитет от 100 до
4000 места, става в края на 1985 г.
2001 - англичанинът Джим ШЕКДАР става първият
човек, успял да пресече с гребна лодка Тихия океан без
междинен престой и съпровождащ екип. Завършва 274дневното си плаване, за които дни изминава близо 17
000 км (10 500 мили) със 150 метра плуване, тъй като
заради силното вълнение край Брисбейн лодката му “Акулата”, се преобръща. Преди това заедно с Дейвид
Джаксън стават първите, пресекли Атлантика с гребане.
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АНДОН ТОТЕВ:
А Бъдещето ни
Н е в туризма
С
К
И
В работата си като
кмет, винаги съм се
ръководил от принципа, че проблемите нямат политически цвят
и желанието ми хората да живеят добре.
Работихме за прозрачност и гласност в
управлението.
Винаги съм разчитал на доверието и
критичността на съгражданите си, защото съм убеден, че те
са най-добрият коректив на всяко управление.
Определихме реални и ясни приоритети, съобразени с динамичното развитие
на общината и безспорното й утвърждаване, като туристически и балнеолечебен

център с национално и
международно значение. Защото, убеден
съм, бъдещото икономическо развитие на
община Сандански е
свързано именно с туризма.
Резултатите от досегашната ни работа
дават основание да кажем, че Сандански се
развива и утвърждава
като модерна българска и европейска община, икономически
просперираща.
Основните задачи,
които си бяхме поставили за изпълнение,
бяха:
Продължаване
реконструкцията на
старата и изграждане
на нова инфраструктура на общината, със
средства както от европейски фондове,
така и от собствени
приходи;
Реализиране на
социалната политика,
насочена към хората в
неравностойно положение, социално-слаби, възрастни хора;
Създаване на условия за съвременен
образователен процес
с грижа за младите и
тяхното бъдеще;
Развитие на културната дейност за
обогатяване на духовния живот на жителите на града и общината, осъвременяване на
материалната;
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Разширяване
сътрудничеството със
Сдружението на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите
и Промишлено-търговската камара.
Установяване на
успешни контакти чрез
различни форми на
трансгранично сътрудничество и евроинтеграция с РГърция и
РМакедония в името
на общите ни интереси;
Активно международно сътрудничество със страни, членки на Европейския
съюз, и побратимяване с градове от Русия
в интерес на бизнеса
и социалната ни политика;
Постигнатите резултати в различните
направления се базират и на стратегията за
развитие на община
Сандански до 2013
год.
Сандански е удостоен със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за “Уникално европейско селище”. Получихме този приз от
Европейския форум на
експертите и официалното представителство
на уникалните селища
в Европа за историческото и културно развитие на града и общината.
Успехите, които община Сандански постигна през изтеклата

Определихме реални и ясни приоритети, съобразени
с динамичното развитие на общината, казва кметът
година, могат да се определят в няколко направления.

Инфраструктура

По тази точка реализирахме следното:
z Рехабилитация
на старата и изграждане на нова инфраструктура на територията на
общината.
Продължихме политиката в това направление като осигурихме финансиране от
местни приходи и участие с проекти по програми, финансирани
от централни ведомства.
z Обекти, финансирани от община Сандански:
За цялостно асфалтиране на 6 км улична
настилка и изкърпване
на асфалтовата настилка на останалите
улици в града, за асфалтиране на улици в
някои от селата, за хоризонтална маркировка на 11 км улици вложихме 1 041 900 лв.
Извършихме основен ремонт на общинската пътна мрежа за
433 837 лв.
За енергийно-ефективна рехабилитация
на уличното осветле-

ние в населените места, за подмяна на разпределителни касети и
извеждане на ел. табла и за основен ремонт
на ел. инсталацията на
Летния театър вложихме 472 516 лева.
Изградихме водопровод по ул. “Бистрица” в Сандански на
стойност 118 583 лв.
Извършихме ремонт
на лечебен профилакториум “Мирото” на
стойност 34 286 лв.,
както и основен ремонт на фонтана при
входа на града на
стойност 120 000 лв.
Изградихме пенсионерски клуб в с. Лиляново на стойност 14
283 лв., пенсионерски
и спортен клуб в с.
Дамяница на стойност
21 600 лв.
135 960 лв. вложихме за закупуване на
инвентар за направление “Чистота”.
Осигурихме компютърни конфигурации
за общинска администрация и читалища на
стойност 20 000 лв.
z Обекти, финансирани от фондове, по
проекти и от министерства:
По програма ФАРМРРБ “Струмският път

от неолита до ранното
християнство” на стойност 315 189 лв.
По същата програма изграждаме бизнесцентър за развитие на
земеделието и туризма
в Сандански на стойност 208 798 лв.
Финансиран
от
МРРБ, изградихме
свързващ водопровод
в Сандански на обща
стойност 956 246 лв.
Очакваме да влезе
в експлоатация Пречиствателна станция за
отпадни води (ПОСВ)
с. Вълково на стойност
594 370 лв. Обектът
има голямо значение
за решаване на екологични проблеми, касаещи чистотата на р.
Струма и принос към
трансграничното ни
сътрудничество
с
РГърция.
С финансиране по
ПУДОС се изгражда
канализацията на с.
Ново Делчево на стойност 700 000 лв. и се
завърши канализацията на с. Дамяница.
1 034 067 лв. са
осигурени от междуведомствената комисия
за възстановяване и
подпомагане към МС,
за изграждане на подпорни стени с. Вино-

гради, с. Левуново, в
района ДДМУИ с. Петрово, както и подпорна
стена и други възстановителни работи по
коритото на р. Санданска Бистрица.
z За поддържане
чистотата в населените места по договор на
общината със “Стройкомтранс” ЕООД се
извършва сметосъбиране и сметоизвозване
на обща стойност 677
932 лв.
Продължават грижите ни за поддържане на зелените площи в Сандански и в
другите населени места, за което сме осигурили 324 000 лв.
След одобрението
от Европейската комисия на националните
оперативни програми и
реалното им стартиране в края на 2007 г. започнахме подготовката на общински проекти, кандидатстващи за
финансиране пред националните оперативни програми и по Националната програма
за развитие на селските райони.
z По ОП “Регионално развитие 2007 2013” са подадени три
проекта на стойност за

Тракийското селище, намирало се на днешното землище
на града, се е наричало Медиус
(т.е. между трите планини - Пирин, Огражден, Алиботуш). Покъсно римляните нарекли селището Дезудава, а дошлите след
византийците славяни го нарекли Свети врач. Той се намира в
Област Благоевград и е в близост до Мелник.
Градът се намира в Санданско-Петричката котловина, в
подножието на Пирин. Курортът
отстои на почти еднакво разстояние от София и Солун и е важен център по международната
магистрала Е 79.
Сандански е разположен
амфитеатрално върху крайните
югозападни склонове на Пирин
планина, по долното течение на
река Санданска Бистрица. Географското му разположение по
средата между Кресненското и
Рупелското дефиле е предпо-

ставка за изключително благоприятните му климатични особености.
Сандански е най-топлият
български град през всички годишни сезони, като продължителността на слънчевото греене
надминава 2450 часа, създавайки условия за целогодишни
слънчево-въздушни процедури.
Въздухът тук е изключително чист. Зимата е мека и топла,
снегът и мъглата са почти непознати.
Градът носи името на
българския революционер и воевода Яне Сандански - деец на
Вътрешната Македоно-Одринска революционна организация
в Серския революционен окръг.
Съчетаването на благоприятни природни дадености, заедно с богатството от минерални
извори с различна термалност
(в района на община Сандански
има над 80 извора с температу-

ра 42-810С), ниска минерализация, богат химически състав, лекуващи множество заболявания
и даващи възможност за къпане
на открито през цялата година,
правят мястото удобно за заселване на човека по тези места
още в дълбока древност, превръщайки селището в един от
най-старите поселищни центрове на Балканите още от времето на Троянската война.
Селището около минералните извори е възникнало през II
хилядолетие преди нашата ера.
До VI век градът е един от
първите християнски епископски центрове в България. В края
на VI век е бил разрушен от варварски племена. От тези времена той носи името Свети врач в
памет на двамата братя Козма и
Дамян - народни лечители. Това
име градът носи до 1947 година,
когато е преименуван на Сандански.

АНДОН ТОТЕВ е завършил ВИНС “Димитър Благоев”- Варна, специалност стокознание. Трудовата си дейност започва като фактурист-счетоводител в “Търговия на едро” - Сандански. Няколко
години по-късно става директор на предприятието. От 1976 г. е
назначен за директор на “Търговия на дребно и обществено
хранене” в Сандански. По време на управлението му е построен
ГУМ и пуснат в експлоатация. В края на 70-те години е избран за
зам.-председател на Общински народен съвет - Сандански, като
заема мястото до средата на 80-те години. От този момент до
края на 90-те е генерален директор на “Интерхотел Сандански”.
От 2003 година и до момента е кмет на община Сандански.

12 000 000 лв.
z По ОП “Околна
среда 2007 - 2013” два проекта за 1 400
000 лв.
z По ОП “Административен капацитет” два проекта за 850 000
лв.
z По ОП “Развитие
на човешките ресурси”
- два проекта на училища от града, по които
общината е партньор.
По
програмите
“Транспорт”, “Конкурентоспособност на
българската икономика” и по Националната
програма за развитие
на селските райони,
продължава работата
по координация и набиране на проектопредложения.

Инвестиционната
политика
И през тази година
работихме усилено за
осигуряване на подходящи условия за решаване проблемите в образованието, културата
и социални дейности.
В системата на образованието се извършиха ключови промени с въвеждането на
делегираните бюджети. Ние сме една от
първите общини в
тази област, за което
получихме допълнително финансиране в

размер на 400 000 лв.
В училищата и детските заведения вложихме инвестиции на стойност 1 839 270 лв. За
изграждане на спортна площадка, плувен
басейн и актова зала
в IV ОУ “Св.Св. Козма
и Дамян” бяха вложени
1 080 168 лв. Общината получи три нови
автобуса от Министерство на образованието
и науката, които са
предназначени за превоз на ученици от населените места, където училищата бяха
закрити.
В културния живот
на Сандански утвърдихме традиционни
дейности и обогатихме
културния календар с
нови. С ежегодните
фестивали
“Пирин
фолк”, “С песните на
сестри
Бисерови”,
“Балкански младежки
фестивал” Сандански
зае свое място сред
фестивалните градове
в страната. Свое място
в културния календар
на общината имат и
Мелнишките вечери на
поезията.
Голям успех за социализирането на културно-историческото
наследство бе откриването на Епископската базилика, чието
проучване и адаптиране в този вид беше

осъществено с проект
по програма ФАР.
Израз на политиката на общината за
повишаване грижите
към младите хора е
финансовото подпомагане на спортната
и туристическата дейност.

Международна
дейност
Общинска администрация продължава
да развива и установява нови контакти с общини от РМакедония
и РГърция, да задълбочава ефективното сътрудничество с окръг
Мийт, РИрландия. Подписахме договори за
многостранно сътрудничество с гр. Воскресенск, Московска област, с район Новокосино, гр. Москва, и с
район Джерзински, гр.
Волгоград. Тези контакти създават условия
за успешно трансгранично сътрудничество, както и за широки
бизнес контакти с РИрландия и Русия.
Добре знаем, че
не всички проблеми
са решени, че ежедневно възникват нови задачи, които ускореното развитие на
община Сандански
налагат. Наясно сме
какво още трябва да
направим.

Забележителности
РОЖЕНСКИ
МАНАСТИР
Само на седем километра от старинен Мелник, по живописен планински път, се намира
Роженският манастир.
Той е най-голямата религиозна обител в Пиринския край и едно от
най-старите духовни
средища в България. Легенда разказва, че в
него е живял свети Иван
Рилски, преди да се оттегли в Рилската пустиня. Сведения за манастира се пазят в манастирската библиотека на
Великата лавра на “Св
Атанасий” в “Света гора”
- Атон.

ЧЕРКВИ
Един от най-интересните обекти на
българското културноисторическо наследство в Мелник, е черквата “Свети Никола”. Тя
е била трикорабна триабсидна базилика, с открити вградени в нея
две оброчни плочки на
богинята Артемида свидетелства за антично светилище от гръкоримската епоха.
Черквата “Свети
Йоан Предтеча” е найкрасивата и цветна в
региона.
Черквата “Свети
Антоний” е трикорабна
базилика и е единстве-

на в България.
Черквата “Света
Варвара” е била голяма трикорабна едноабсидна черква и се намира под Кордопуловата
къща в Мелник.
Черквата “Свети
Георги” в село Златолист съществува от XII
в., но днешния си вид
добива през 1857 г. Тя е
вкопана дълбоко в земята и разполага с богато украсен иконостас,
изписван до 1876 г.
Черквата “Свети
безсребърници Козма
и Дамян”, строена
през 1861г., е с богат
триреден иконостас.
Храмът е един от мал-

кото запазени в цялостния си вид (архитектура, иконостас и стенописи).
Черквата “Свети
Георги” е главният
храм в Сандански.
Култов древен религиозен обект в Сандански е местността
Манастирчето.
Много черкви и параклиси в града и района са посветени на
светците-лечители
Козма и Дамян. Още
от древността Свети
врач - днешен Сандански, е бил известен с
многобройните си лечебни минерални извори.

О

БЩИНА САНДАНСКИ е разположена
на площ от 1002 кв. км. Населението
е 46113 души. Тя е е най-голямата община в Благоевградска област, като
обхваща 54 селища - градовете Сандански и Мелник и 52 села. Сандански
е трети по големина в областта след
Благоевград и Петрич и е административен център на община Сандански. Разположена сред величествения Пирин и граничните
с Гърция и Македония планини Славянка, Огражден и Малешевска, тя заема голяма част от
обширната Санданско-Петричка котловина с
живописната долина на Средна Струма. През
територията й преминава международният път
Е79 и международната жп линия София - Кулата - Атина.
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 Какво става с “Атака”, извинявайте, че ви питам, г-н Христов? Там
“отлюспванията” продължават. Но
вие бяхте един от първите. Защо напуснахте тази партия?
- Ще ви поправя. Бях член на коалиция “Атака”, на която съм и един от
създателите. В партия “Атака” не съм
членувал никога - тя беше регистрирана след изборите през 2005 г. и няма
нищо общо с първоначалната идея, с
която влязохме в парламента. “Атака” е
семейна партия, където Сидеров е председател, доведеният му син - заместник-председател и евродепутат, жена
му - главен редактор на партийния вестник, бащата на жена му доскоро беше
главен координатор. По-скандалното
обаче е, че партия “Атака” направи
обща парламентарна група в Европарламента с ултрадесни националистически движения като това на Вадим Тудор, който и в момента има териториални претенции към България, с внучката
на Бенито Мусолини и с Бруно Голниш,
който е осъден от френски съд за отричане на зверствата на нацистите в концентрационните лагери. Аз не мога да
бъда в такава компания.
 Внесохте законопроект за прекратяването на договора за разполагането на чужди военни обекти на
българска територия. Разположени
са. Чувствате ли се като човек, загубил тежка битка?
- Не се чувствам губещ. Гордея се,
че всичко, което сме обещавали със
Стела Банкова преди изборите, внесохме като конкретни законопроекти. Аз
съм против всякакви военни бази у нас
- американски, руски или пакистански,
все едно. Преподавам международни
отношения и знам, че тези бази ще
привлекат вниманието на терористи от
цял свят. Срещу страната ще бъдат
насочени и балистични ракети. Кому е
нужно това? Виждам, че администрацията на Обама вече започва да преосмисля някои от грешните решения на
президента Буш - иракската война е
друго такова решение. А и наскоро самият Джорж Буш призна, че тази война
е най-голямата му грешка. Призна го и
нашето правителството, изтегляйки контингента оттам. Сега трябва да напуснем и Афганистан.
 Вие сте един от депутатите,
които през цялото 40-о НС се борихте за АЕЦ “Козлодуй”. Каква е равносметката ви?
- Фактите са следните. Един киловат
от “Козлодуй” струва 2,5 стотинки. Ние
плащаме киловата по 17,5 стотинки.
Веднага след присъединяването ни към
ЕС заедно със Стела Банкова внесохме закон за активирането на чл.36 от
договора, който позволява да пуснем
закритите реактори. Шепа чужди лобисти и техните български съучастници закриха два модернизирани и безопасни
реактора на “Козлодуй”. Целта бе България да освободи пазар на ток, за да
може румънската атомна централа в
Черна вода да продава произведения
ток. През тези две години голямата част
от т.нар дясна опозиция, включително и
партия “Атака”, не подкрепяха нашите
усилия, въпреки че говорят съвсем друго пред медиите. Тежка вина носят
Надежда Михайлова, Иван Костов, Меглена Кунева, Соломон Паси и патронът
им Симеон Кобургготски. По мой сигнал ДАНС вече започна разследване.
 Как оценявате своята и на колегите си работа в парламента?
Например - по шестобалната система? Имате ли лични тежки грешки
според вас?
- Не мога да давам оценки на собствената си работа. Това могат да направят само хората, които са ме избрали. Колкото до грешките - допускал съм.
Важното е човек да може да се учи от
тях и да не ги повтаря. А на работата на
парламента бих поставил оценка “слаб”.
Крайно наложително е да бъдат предприети няколко конкретни антикризисни мерки. Първо - отпадането на точковата система при пенсиониране и незабавно преизчисление на пенсиите, като
коефицентът за прослужено време се
вдигне от 1% на 1,5%. Това ще увеличи
еднократно пенсиите с 50% и оттам всяка година те трябва да се осъвременяват. Второ - премахване на ДДС върху
лекарствата. В почти всички европейски страни това ДДС е символично.
Престъпление е да събираш ДДС от
болните хора, а от другата страна мафиоти да го източват чрез подставени
фирми. На година загубите за държавата са за 1,5 милиарда лева. Трето въвеждане на необлагаем минимум и
връщането на прогресивния данък.
Дори в най-либералната икономика американската, богатите плащат повече от бедните. Четвърто - незабавно увеличение на данък печалба на големите
cyanmagentayellowblack

СДС, ДСБ, ГЕРБ и “Атака”, проведоха
съвместни митинги под наслов “Путин
вън”. Лидерът на СДС дори предложи
да денонсираме договора за доставка
на газ от Русия. Това означаваше да
спрат болници, детски градини, училища.
 Нали знаете (полу)шегата - “от
независимите депутати нищо не зависи”. Дали е така?
- За мен е важно политикът да
изпълнява онова, което е обещавал на
хората преди изборите. И да го прави
не в последната година на своя мандат.
Вече три години се опитваме със Стела
Банкова чрез конкретни закони да отпадне ДДС върху лекарствата, за да

МИНЧО ХРИСТОВ е софиянец,
роден е на 27 юни 1962 г. Завършил е история в университета в
Хавана, Куба. Доцент е по политология, специализирал е в Колумбийския университет и в Университета на Сао Пауло. Бил е гостуващ
изследовател в Центъра за изследване на сигурността към Европейския съюз. Автор е на две книги и
десетки научни публикации у нас и
чужбина. Владее испански, френски, руски, португалски, английски
език. Избран е за народен представител в 40-ото НС от листата на коалиция “Атака” и остава член на
парламентарната им група от юли
2005 до февруари 2006 г. Оттогава
е независим народен представител,
член на комисията по енергетика,
заместник-председател на Комисията за борба с корупцията.

МИНЧО ХРИСТОВ:

Политиката ни
да е справедлива
и почтена
Интервю на ЛИЛИЯ ТОМОВА

фирми. В България той е 10%, докато в
Германия е 38%. Едва ли германците
са по-глупави от нас. Незабавно трябва
да бъде премахната таксата за посещение при лекар и доплащането в болниците. Освен неморално, това положение е драстично нарушение на конституцията, която гарантира безплатни медицински грижи. Друг жесток проблем
е липсата на здравни осигуровки за
близо един милион българи. За всички
тези тежки проблеми със Стела Банкова сме внесли конкретни законопроекти, които отлежават години наред. Народното събрание обаче не намира
време за тях.
 Много лоша оценка поставихте
на парламента, кое най-много ви гневи?
- Ще ви дам няколко примера. За
всеки избран депутат политическите
партии получават по 15 хиляди лева на
месец - извън заплатата на депутата.
При условие че държавата няма пари
да осигури животоспасяващи лекарства, това е наистина престъпление. Аз се
срамувам, че само двама независими
депутати изпратихме преди години писмо до финансовия министър, с което го
уведомихме, че не сме получавали, нито
желаем да получаваме подобна субсидия. Друг срамен момент е предложението на партия “Атака” за депутатска

„

Шепа чужди лобисти и техни български
съучастници закриха два модернизирани
и безопасни реактора на „Козлодуй”,
гневи се независимият депутат
пенсия от 1500 лева. Необходима е изключителна непочтеност да говориш
постоянно за пенсионерите и отмяната
на точковата система, но да не подкрепяш единственото предложение в тази
насока, което внесох преди повече от
две години.
 Вие и Стела Банкова може би
единствени от опозицията подкрепихте проекта “Южен поток” от парламентарната трибуна. Кое ви накара да се разграничите от опозицията тогава?
- Интересите на България. Когато
течаха разискванията за газопровода
“Южен поток”, който заобикаля Украйна, ясно заявих от трибуната на Народното събрание, че категорично подкрепям проекта. Призовах и опозицията да
помисли отговорно за интересите на
България и да оставят настрана всякакви политически боричкания. Още тогава предупредих за евентуалните проблеми, свързани с доставката на газ
през Украйна. За съжаление се оказах
прав. Вместо да защити националните
интереси обаче, т.нар. дясна опозиция -

ДУМА да остане критична към
всички, които го заслужават

намалим поне с 20% цената им в аптеките, за премахване на тази унизителна такса за посещение при лекар и доплащането в болниците, за гарантиране на влоговете, за това гражданите да
могат сами да свикват референдум и
този референдум да има задължителен
характер. Направихме предложение за
отпадане на депутатския имунитет и за
отзоваване на народни представители.
Потресен съм сега как някои депутати,
които никога досега не са ни подкрепяли в залата, говорят убедено и възторжено за необходимостта от тези закони. Не съм съгласен обаче, че усилията
ни са напразни и че от нас нищо не
зависи. Има много полезни за хората
закони, които сме успели да прокараме. Като например въвеждането на
мораториум върху строителството в зелените площи и междублоковите пространства и забраната на наказателните лихви при предсрочно връщане на
кредити. Вследствие на наш конкретен
законопроект и сигнали към министъра
на енергетиката и ДКВЕР беше отменено тримесечното отчитане на тока от
ЧЕЗ. Решение, което чешкият монополист още не е изпълнил. Премахването
на унизителната разлика в пенсиите
преди и след 2000 година също е наше
конкретно предложение. Виждам, че
сега много партии заговориха за необходимост от закон за референдумите,
който да дава право на хората сами да
решават важните за обществото проблеми. Жалко е обаче, че го правят
няколко месеца преди изборите.
На стр. 15
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За престъплението
агресия давност няма
Международният наказателен трибунал за бивша
Югославия разигра невероятен парадокс:
престъпниците от НАТО съдиха собствените си жертви
Проф.д-р ВЕЛКО
ВЪЛКАНОВ

Днес цялата прогресивна световна общественост отбелязва деня, в
който преди десет години
бе извършена една подла
агресия - агресията на
НАТО срещу суверенната държава Югославия,
респ. Сърбия.
Тази агресивна война
бе грубо нарушение на
международното право.
Тя бе предприета в нарушения не само на Устава
на ООН, но и на собствените разпоредби на
НАТО. По този начин тя
ангажира и цялата отговорност на ръководителите на държавите от НАТО,
които я започнаха.
Съгласно резолюцията
на Общото събрание на
ООН от 14 декември 1974
г. “Агресивната война е
престъпление против
международния мир”, която “влече след себе си
международна отговорност” (Чл.5, ал.2).
За съжаление Римският статут от 1998 г., с който бе създаден Международният наказателен съд,
не съдържа определение
на престъплението агресия, поради което наказателното преследване
срещу лица, извършили
това престъпление, се
оказва
все
още
невъзможно. То ще бъде
възможно едва след като
бъде приета разпоредба,
определяща агресията,
което съгласно разпоредбите на статута трябва да
стане до края на 2009 г.
Нашата първа задача
е следователно да настояваме за незабавното дефиниране на престъплението агресия. Заедно с
това ние трябва да се
обърнем към Международния наказателен съд
с категоричното искане
веднага, след като бъде
определена агресията
изобщо, да предприеме
наказателно преследване
срещу ръководителите на
държавите от НАТО,
извършили агресията срещу Сърбия. Нека не за-

бравяме, че за престъплението агресия давност
няма. Престъпниците
трябва на всяка цена да
получат заслуженото.
Агресивната война на
НАТО срещу Сърбия
продължи 78 дни. Но 78
дни продължи всъщност
само огневата форма на
тази война. Защото след
тези 78 дни войната на
НАТО срещу Сърбия
продължи в други, “мирни”, форми.
Подопечният на НАТО
Съвет за сигурност, нарушавайки не само международното право, но и
международния морал,
създаде така наречения
Международен наказателен трибунал за бивша
Югославия, пред който
трябваше да се разиграе
един невероятен парадокс: престъпниците от
НАТО да съдят своите
собствени жертви.
Пред това подобие на
съд, известно още като
Хагски трибунал, бяха изправени да отговарят за
извършени не от тях
престъпления Слободан
Милошевич, Милан Милутинович, Войслав Шешел
и много други сръбски
държавни, военни и обществени дейци. Тези,
които не можаха да осъдят, хагските палачи просто убиха. Така именно те
постъпиха със Слободан
Милошевич. Четири години те го съдиха и след
като не можаха, въпреки
огромните усилия да намерят за какво да го осъдят, го убиха.
Нашата втора задача
е следователно да направим всичко възможно да
ликвидираме Хагската
юридическа и морална
аномалия. Трябва да спасим от Хагското Гуантанамо ония, които все още
могат да бъдат спасени.
Съветът за сигурност,
който носи пряката отговорност за създаването
на този изначално нелегитимен орган, следва незабавно да прекрати неговите правомощия. Това
е толкова по-наложително, след като вече съще-

Белград - 10 години по-късно. Митингът

ствува легитимен Международен наказателен съд.
Във всички случаи не
бива да бъде продължен
мандатът на Хагския трибунал. В това отношение
ние възлагаме всичките
свои надежди преди всичко на Русия. Като член на
Съвета за сигурност Русия не трябва да допусне
продължаването на мандата на този изцяло нелегитимен, на този
престъпен орган, какъвто
е Хагският трибунал
Накрая не мога да отмина и въпрос, който пряко ме засяга в качеството
ми на българин. Изправен
съм пред мъчителната необходимост да призная,
че и моята страна, България, участва в престъпната война срещу Сърбия.
Българското правителство, оглавявано тогава от
Иван Костов, предостави
въздушното ни пространство на натовските самолети, за да бъдат те улеснени в нанасянето на своите бомбени и ракетни
удари срещу сръбските
села и градове. Срамувам
се за този акт на тогавашното българско правителство.
Нямам право да говоря от името на целия
български народ, макар и
да зная, че той решително не одобри нашето участие в агресията на НАТО
срещу Сърбия. Но от свое
име и от името на своите
другари от Българския антифашистки съюз (БАС) и
Българския национален

съвет за мир най-покорно
моля братския сръбски
народ да ни прости, че не
успяхме да предотвратим
участието на България в
извършеното спрямо него
престъпление от натовските държави.
Приключвайки, ще си
позволя една реплика на
уважавания от мен генерал Ивашов, според когато днес се води война срещу православните и славянски държави. Необходимо е ясно да посочим
действителния източник
на всички злощастия, които сполетяват човечеството. Този източник е капиталистическата система. Именно тя е източникът на престъпността,
на безчовечността, на
бездуховността, на аморалността.
Капитализмът е враг
не само на славянските и
православните народи.
Той е враг и на мюсюлманските народи. Той е
враг и на католическите
латиноамерикански народи. Той е враг на всички
народи по света.
Ето защо преди всички наши борби трябва да
стои борбата против капитализма.
* Слово, произнесено
на състоялата се на 24 и
25 март 2009 г. в Белград
международна конференция “Агресията на НАТО
- десет години по-късно”,
организирана от Белградския форум за един свят
на равноправните; заглавието е на редакцията
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 След края на 40-ото НС - накъде? Занимава ли ви се още с политика?
- Имам прекрасна професия университетски преподавател съм.
Едва ли ще ми липсва атмосферата
на парламента. Ако обаче имам
възможност заедно с други хора като
мен да обърнем политиката към проблемите на хората и да променим
нещата - с удоволствие бих участвал.
Българската политика има остър
дефицит на справедливост и почтеност. Време е според мен да бъде
въведена мажоритарна система и
хората да гласуват за личности, а не
за анонимни партократи. Ако някой е
black+dopulnitelen15

излъгал избирателите или не ходи на
работа, хората трябва да могат да го
отзоват. Мисля си, че съществуват
реални условия за създаването на
нова политическа формация от почтени хора, които да обърнат поглед
към социалните проблеми на обществото. Към ограбването на хората от
големите монополисти - парно, ток,
вода. Или към застрояването на междублоковите пространства, Черноморието и природните паркове. Или ако
щете, към жестокия проблем със
задръстванията в големите български градове. Всеки ден само в София
се изразходват в задръстванията 600
000 литра гориво. Това прави около
половин милиард лева годишно. Това

са проблемите и е жалко, че само
двама независими депутати се опитваме да предложим конкретни решения.
 Четете ли ДУМА? Не смея да
ви питам имате ли приятели бесепари, особено като дадохте такава слаба оценка на парламента...
- Чета ДУМА редовно и с удоволствие. Особено в последните месеци.
Пожелавам ви да бъдете критични
към всички, които го заслужават. А в
парламента има и много читави хора,
включително и от БСП. Ако те започнат да вземат решения по съвест, без
да се вслушват в партийните централи, със сигурност ще спечелят хората, които са ги избрали.

ÃËÒÎÓ‚Ì‡ Ë
ÒÎÓ‚ÂÒÌ‡ ÌË˘ÂÚ‡
АНДРЕЙ ПАНТЕВ

Изненадан съм
от стремителната
способност
на
българите, с която
възприеха стереотипите и стандартите на това разголване в различни
предавания на телевизиите. Странна
е тази показност,
при положение че
в чисто психографски смисъл българите сме вид стеснителен,
почти прикрит народ. От друга страна, гигантското разпространение на такъв вид шоупрограми като че ли най-добре сигнализира колко селективно възприемаме от Запада само
непривлекателните изяви.
Това всъщност е мания в целия свят, но
при нас паралелно с риалити шоу и други
такива неща, които не казвам, че не трябва
да съществуват, нямаме “Арт ченъл”, “Кълчър
ченъл”, нямаме нищо подобно на американската “PBS”. Нямаме такава програма, която,
ако говорим за демокрация на копчето, да
можеш да превключиш. В България такава
алтернатива просто липсва. Това става особено актуално след 9 часа вечерта. Основният герой по това време са бикините или пистолетът. И след това се чудим откъде идва
насилието. Насилието идва и у нас, и отвън от
насилственото внедряване на една героична
пошлост. Едва ли не трябва да изкрещиш,
като ти присъдят някаква награда, или непременно трябва да покажеш колко си разкрепостен в секса. А в същото време - и това е найизумителното - докато върви този процес на
почти зоологическа експозиция, все по-дълбоко у нас и в цялото общество се вгражда
идеята на фарисейството. На лицемерието,
което, кой знае защо, се опитват да наричат
възпитание и добри обноски.
Изумен съм колко много свестни и интелигентни хора се вкопчват в телевизора, наблюдавайки една риалити история. Този вид програми станаха част от нашето ежедневие и
бит и човек вече се чувства порицан, ако не
е в течение или ако го отхвърли тази среда.
Много е лесно в интелектуални среди да се
подиграеш на “Биг брадър”, но в същото време тайно да го следиш. Такова нещо забелязах преди 20 години и в самия американски
академичен свят, в който бях за кратко време.
Те ме питаха иронично дали гледам сериала
“Дайнасти”, а на другия ден разбирах, че са
напълно в течение на динамиката на това
“Дайнасти”.
Страшно ни става, когато започваме с основание да се замисляме дали разни мегаломански или фанатични идеи, като това светът
да бъде удавен в пошлост, не е една поизначална и по-организирана програма, при
която да седнеш пред телевизора и да не
мислиш как е минал днешният ден, е някаква
утеха. Преди 15 години беше изчислено, че
намаляването с 40 на сто на равнището на
стандарта на живот в Южна Америка е увеличило с 40 процента продажбата на телевизори като алтернатива и като уединение. Пред
екрана е по-лесно да забравиш за нещо лошо.
Зная, че това може би звучи като теорията за
“класовата борба” и прочие, но тази зависимост е очевидна. Това започва да прилича на
програмирана акция, при която убиването на
мисълта върви по незабележим път. Забелязваме колко са пошли така наречените чатове
в интернет и колко фантастични познания
проявяват нашите младежи в самата електронна система и с техниката. Аз се изумявам
колко средно грамотни деца манипулират
безукорно в мрежата.
С една тухла можеш да вдигнеш дворец,
можеш и тоалетна. Не искам да приличам на
мърморещ старец, но вижте колко е елементарно говоренето в чатовете - от политически
коментар до любовни закачки. Всичко там е
запълнено с грандиозна мисловна и словесна
нищета. За това говоря, а не, че нещо не
трябва да го има. Не трябва да сме като
шопите, които са казали навремето, че тренът,
който минава през Вакарел, не им трябва,
защото ще им плаши овцете.
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МОЗАЙКА

Изложба показва
историята в лъчи
Може да се видят и
образци на специалните холограми, с които
ще бъдат защитени
всички дипломи за висше образование у нас
Холограми на исторически ценности от
българските земи; светлинен образ на разписката, получена от Васил Левски за внесени
от него пари за създаването на Българското
книжовно дружество
(БАН); различни видове защитни холограми;
учебни холографски установки, лабораторни
образци на светочувствителни материали,
произвеждани в Централната лаборатория
по оптичен запис и обработка на информацията при БАН - това са

част от интересните експонати, които
всеки любопитен и любознателен човек
може да види
от вчера в централното фоайе на академията. В експозицията, която бе открита
вчера, са изложени и образци на холограмите, които
от това лято
ще вардят от
фалшифициране всички дипломи за висше образование у нас.
Лабораторията посвети изложбата на 60ата годишнина от откриван е т о
на хол о графс к и я

ИНДИЯ СЪЗДАВА
КОСМИЧЕСКО КЪРИ
Военни учени в Индия са започнали изпълнението на нова задача - създаване на космическо
къри за индийския космонавт, който ще полети
през 2015 г. Според британски източници създаването на национални индийски ястия за космоса не
е толкова лесна задача. Кърито трябва да е люто,
да има много мазнина и много съставки. По думите на индийски учени в космоса на астронавтите
се дава храна, която е лесно усвояема. Лютите
ястия и сосове могат да предизвикат киселини и
неразположение у космонавта. Въпреки това задачата е до 2015 г. учените да създадат космическа
бхуджия (зеленчуци с къри), която да напомня на
пилота за дома му.

ЗАТОПЛЯНЕТО НА АТЛАНТИКА
Е ЗАРАДИ ПРАХ
Американски
учени са установили, че понижаването на концентрацията на естествени аерозоли (прах) в атмосферата над Атлантика в последните години е една от
основните причини
за повишаването на
температурите в региона. Статията на изследвателите е публикувана в сп. Science. Преди учените
знаеха, че праховите частици в атмосферата отразяват слънчевите лъчи и така се намалява топлината, която стига до повърхността на Земята. В новото изследване са използвани спътникови снимки за периода 1992-2007 г. за изчисляване на средната концентрация в атмосферата на вулканичен
прах и други частици, носени от вятъра от Африка.
След обработка и анализ на данните учените стигнали до извода, че намаляването на праховите частици над Атлантика е предизвикало 67 до 69 на
сто от затоплянето на океана в последните години - средно с 4 градуса на всеки 10 години.

Венцислав Съйнов обяснява тайните на лъчите

метод и на деня на
създаването си, уточни
директорът ст.н.с. Венцеслав Съйнов. Учените показват резултати
от своите фундаментални и приложни научни
изследвания, публикации, патенти, резултати от богатото си межд у н а -

родно сътрудничество.
За бизнеса са особено
интересни разработените в лабораторията
светочувствителни материали, които по своите качества превъзхождат предлаганите на
международния пазар
от чуждестранни
фирми. А също - патентования фазово-стъпков интерферометър за измервания с висока точност, включително в “реално” време, както
и защитни покрития и други чудеса, постигнати
с помощта на
оптичния запис
на лъчи.

ОТКРИХА НАЙ-ХИЩНАТА
ТВАР НА ЗЕМЯТА

Холографски
вимпел,
2009

СНИМКИ БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

1. Китайска
дърворезба

2. Православна
икона

3. Реликви
на Левски

Международен екип
палеонтолози избра име
на най-опасната твар,
обитавала океаните на
Земята - Predator X. Това
е нов тип плиозавър, живал на планетата ни преди 147 млн. години. По
много белези той е
превъзхождал тиранозавъра, имал е 4 плавника
и 15-метрово тяло, тежал
е 45 тона, а зъбите му са
били 30 см. Челюстите на
животното са стискали със сила 15 тона. Череп на
чудовището е бил намерен по време на палеонтологични разкопки в Арктика, недалеч от архипелага Шпицберген. Екипът е ръководен от д-р Юрн
Хурум от Природния музей на Осло. Заедно с черепа са намерени и 20 000 парчета от скелета.
Според учените хищникът е заемал първо място в
хранителната верига - като бялата акула. Те били
изумени от плавниците, след направените експерименти се установило, че звярът е използвал два
чифта плавници, за да постигне космическо ускорение. Премиера на документалния филм “Predator
X” ще има на телеканала History.

БАН предложи закон за научните титли
Готов проект за Закон за
научните степени и научните
звания предложи в НС екип от
БАН, документът бе одобрен и
гласуван от Общото събрание
на академията.
Проектозаконът запазва
традиционни практики за България, въвежда гаранции за запазване на качеството на самите титли, като в същото време
предлага децентрализиране на
процедурите за научните звания и длъжности, обясни един
от авторите - акад. Александър
Попов. В документа е записано,
че научните степени - Доктор и
Доктор
на
науките,
се
присъждат на национално равнище и важат за всички институции в страната. Научните звания за хабилитирани и нехабилитирани лица обаче, необходими за заемане на едноименните длъжности, се присъждат
на място в съответното висше
училище или институт и са ваcyanmagentayellowblack

лидни единствено за него.
Срочни трудови договори се
допускат единствено за наетите хонорувани преподаватели и
учени или за гост професорите.
За времето, през което един
човек работи на втора месторабота обаче, той си взема неплатен отпуск. Проектът предвижда научна степен да се
присъжда от Специализиран
научен съвет към Националната агенция за атестиране (НАА).
Той поставя минимални изисквания за факултетните научни
съвети във вуз и научните съвети в институти - те се състоят
само от хабилитирани лица и
носители на научна степен.
Въвежда се изискване дисертацията за “доктор” да е написана
върху поне 2 публикации, една
от които е в чуждестранно издание или е доклад в пълен
обем в сборник от международен форум. За “доктор на науките” изискванията брой статии

се определят от Националната
агенция за атестиране, но една
трета трябва да са в чуждестранни списания с импакт фактор. Въвеждат се и максимални
срокове за присъждане на степента - около два месеца. Както
и определени отговорности и
санкции в определени случаи
за рецензентите.
Научните звания за хабилитирани лица се присъждат от
съвети на място във вуза или
института, които са получили
права за това от НАА, която
определя и минимални изисквания за получаване на съответните звания. Ако на място
няма упълномощен от НАА
съвет, званието се присъжда от
Специализиран научен съвет
към агенцията. Нехабилитираните звания се присъждат на
място и с полагане на съответен изпит. Хабилитираните лица
се атестират на всеки 5 години,
нехабилитираните - на три.

Националната агенция за
атестиране е към президента
на страната. Тя има Атестационен съвет, Апелативна комисия,
Специализирани научни съвети
(СНС) и Контролни научни комисии към СНС. Присъждането
на степени и звания де факто
приключва в СНС, Атестационният съвет няма функции в тази
дейност. Той определя правилата. Членовете на Атестационния съвет се избират от хабилитираните членове на научната
общност и от докторите на науките по процедура, описана в
проекта, и се назначават от президента. Апелативната комисия
има 9 членове, от които поне 4ма юристи, тя разглежда възражения по присъдени или не степени и звания. Тази комисия не
се произнася за научното естество на въпроси, свързани с кандидатите. Тя препраща процедурата обратно в съответния
съвет за преразглеждане и не-

говото второ решение е окончателно. Контролните научни
комисии към СНС решават
въпроси, свързани с оспорване
на научните приноси на кандидатите.
Финансовите разходи за
присъждането на степени и звания са за сметка на вузове и
институти, а при отнемане на
степени и звания - за сметка на
агенцията.
Вариентът, подготвен в БАН,
не стига до степента на пълна
либерализация, каквато бе лансирана от министър Даниел
Вълчев след обсъждане на темата в тесен кръг около него.
Идеите на министъра предизвикаха недоволства и брожения в
по-голямата част от научната
общност. Проектозакон от МОН
до момента обаче не се е появил.
Страница на
ВЕЛИАНА ХРИСТОВА
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Веско и Мартин разменят
ролите си на 3 април

СНИМКИ ЕМФ

Известните български музиканти със световна кариера - Веско Пантелеев-Ешкенази и Мартин Пантелеев,
ще свирят и дирижират произведения на Й.С. Бах, М.
Брух и А. Дворжак в съвместен концерт на 3 април в
зала “България”, от 19.30 ч. Проектът е част от музикалния цикъл “Концертмайсторите”, организиран от “Кантус фирмус”, Класик ФМ радио и М-Тел, научи ДУМА
от Йорданка Райкова. В този концерт двамата талантливи братя ще разменят ролите си на сцената. В началото двамата музиканти ще бъдат заедно солисти в
концерта за две цигулки от Бах. След това диригентът
Мартин Пантелеев ще застане като солист пред Класик
ФМ М-Тел оркестър, а цигуларят Веско ПантелеевЕшкенази за първи път ще заеме диригентския пулт в
изпълнение на популярния Концерт за цигулка от Брух.
Във втората част Веско ще бъде солист под диригентството на Мартин в Концерта за цигулка от Дворжак.
След концерта на 3 април, двамата музиканти ще се
съберат отново на сцената на зала “България” на 28
април, този път заедно с Камерния оркестър Концертгебау от Холандия, чиито членове са от редиците на
световноизвестния Кралски Концертгебау оркестър.

Йълдъз Ибрахимова
отново ще пее в София
Певицата ще изнесе концерт в зала
“България” с трима турски музиканти
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извиси същността на творбата, с
артистичност и открито удоволствие Дийн и Дикова редяха своите открития...”
В рамките на тазгодишното
им представяне в Европейския
музикален фестивал и в сътрудничество с Чешкия център, трио
“Арденца” ще изпълни камерни
творби от Бохуслав Мартину
(1890-1959).

○

Следващата музикална среща
от програмата на Европейския
музикален фестивал - с трио “Арденца”, е днес от 19.30 ч. в камерна зала “България”, научи
ДУМА от Милена Димитрова. Ансамбълът започва своето съществуване от творческото съструдничество между американския
челист Джефри Дийн и българската пианистка Даниела Дикова. В началото триото е провокирано от възкресяването на полузабравени шедьоври на българската инструментална музика един от тях е “Коментарии” от К.
Илиев. След този успех БНР ги
кани да запишат клавирното трио
от Иван Спасов. С присъединяването на младата цигуларка Галина Койчева триото получава настоящото си име.
През 2005 г. в цикъл концерти
в камерна зала “България” “Арденца” изпълни знакови творби
от музиката на ХIХ и ХХ век. Критиката е единодушна по отношение на новаторския и зрял музикален прочит на ансамбъла: “...по
мистичен начин вълнуващо се

○

○

Откривателският дух на трио
„Арденца”

○

Столичната библиотека ще се
включи в Дните на София в
Москва, научи ДУМА от Христина Гъдева. Културната проява ще
се състои на 8 и 9 април в руската столица. През първия ден
на форума в библиотека “Тургенев” в Москва ще бъде представено фототипно издание на книгата на Мавро Орбини “Славянските царства”, издадена през
1601 г. в Пезаро, Италия. Тя е
най-старата книга в колекцията
от редки и ценни издания на
Столичната библиотека.

СТЕФАН ЧЕРНЕВ В
ДОМА НА КИНОТО
Церемония по награждаването на победителя в “Jameson
Short Online 2009” ще се състои
днес от 18.30 ч. в Дома на киното. Това е Стефан Чернев за
филма му “Парче от дъгата”. В 19
ч. ще започне прожекцията на
филмите, които зрителските гласове са подредили на първите 10
места, научи ДУМА от офиса на
“София филм фест”.

ВЪРХУ ЛИСТ
ХАРТИЯ
Изложба с 80 графики и рисунки от 52-ма художници, избрани от 3300 произведения, ще
бъде открита днес от 18 ч. в
СГХГ. Те са от фонда на Софийската градска художествена галерия. Изложбата отразява различни периоди от развитието на
графиката и рисунката у нас.
Показаните творби дават представа за промените в стиловото
развитие на българското изкуство от началото на XX в. до наши
дни. Включени са творби на
Васил Захариев, Иван Милев,
Николай Райнов, Веселин Стайков, Жорж Папазов, Давид Перец и др.

ПОЧИНА
КОМПОЗИТОРЪТ
МОРИС ЖАР
СНИМКА СМЕ

духов инструмент, който придава на
произведението мистицизъм и се използва предимно в религиозната
музика.
Една от най-талантливите и забележителни певици у нас през последните десетилетия, Йълдъз Ибрахимова, притежава уникален гласов
диапазон, който обхваща цели четири октави. Родена е в България, а от
1993 г. живее в Турция. Певицата не
ограничава своите интереси и музикални търсения само в полето на
джаз музиката - взема участие в
концерти на Студиото за експериментална музика; изпълнява пиеси
от Джон Кейдж, навлиза в територията на модерната авангардна музика; смесва руски цигански романси
с класически произведения; балкански и турски фолклор с джаз; детски
песни от Балканите и Европа. Преподавателка е по джаз пеене в METU
(Близкоизточния технически университет) - в катедрата по музика и
изящни изкуства, и в музикалния

○

Пиеси от европейската класика и
турската класическа музика, образци от българската и турската народна
музика, поднесени като импровизации, изпълнение от вокал, пиано,
канун и ней ще прозвучат в концерта
на Йълдъз Ибрахимова на 17 април от
20 ч. в зала “България”, научи ДУМА
от Даниела Диманова. Организатори
на проявата са “София мюзик
ентърпрайсис” и посолството на Република Турция у нас. Билетите се
продават от вчера на касата на зала
“България”, онлайн на адрес
www.ticketpro.bg и неговите партньори по 20, 30 и 40 лева. Всеки от
музикантите, които ще бъдат на сцената заедно с Йълдъз Ибрахимова,
са виртуози в сферата на своя инструмент и се нареждат сред най-добрите музиканти в Турция - Хакан
Токер (пиано), Тахир Айдоглу (канун)
и Бългън Джаназ (ней). Канунът е
стар струнен инструмент, напомнящ
цимбал, който се използва предимно
в турската класическа музика. Ней е

СТОЛИЧНАТА
БИБЛИОТЕКА
ГОСТУВА
В МОСКВА

факултет “Baskent University”.
Йълдъз Ибрахимова е участвала в
турнета в над 40 страни в цял свят.
През 2002 г. в Йоханесбург, ЮАР, е
специален посланик на ООН, където
изнася концерт, на който представя
България и Турция на “Световния
форум за екология и социално развитие”.

Честват норвежкия
писател Кнут Хамсун
Актьорите Силвия Лулчева и Васил Бинев ще
четат стихове, откъси от романи и пиеси на Нобеловия лауреат Кнут Хамсун (1859-1952) на 1 април
от 17 ч. в новата конферентна зала на СУ “Св.
Климент Охридски”. Преводите са на преподаватели и студенти от специалност скандинавистика,
научи ДУМА от Богдан Дворецки. Литературната
вечер е в рамките на честването на 150-годишнината от рождението на бележития норвежски писател.
Ще бъдат представени новите издания на два
романа на Хамсун - “Глад” - първия модерен роман
в европейската литература, и “Виктория” - лирична
сага за любовта, публикувани от “Хемус груп”, както и книгата на Евгения Тетимова “Кнут Хамсун и
България”.
Актьорът Явор Милушев, зам.-министър на културата, прочете стихотворение на Хамсун на откриването на изложбата в Народната библиотека “Св.
св. Кирил и Методий”. Тя е посветена на творчеството на писателя и влиянието му върху българската
литература. С безплатен вход ще бъдат прожекциите на игрални филми по произведения на Хамсун
в СУ. Сред тях са “Хамсун и киното” - “Глад” - днес
от 16 ч., “Телеграфистът” - на 1 април от 13 ч.
“Втората вълна” на честването ще е през есента, когато ще бъдат представени романът на Хамсун “Мистерии” и сборник с научни доклади от конференцията “Хамсун - творец на три века”.

Великият композитор Морис
Жар, носител на “Оскар” за музика към филмите “Доктор Живаго” и “Лорънс Арабски”, почина в Лос Анджелис на 84годишна възраст, след като
през последните години се
бореше с рака, съобщи Нюз.бг.
През февруари
Морис Жар
получи в Берлин “Златна мечка” за цялостно творчество.
Роден е през 1924 г. в Лион.
Прочува се в Холивуд, след
като композира оригиналната
музика към филма на Дейвид
Лийн “Лорънс Арабски”. Покъсно работи и над музиката
към друг филм на същия режисьор - “Доктор Живаго”, появил
се по екраните през 1965 г.
Жар е автор на музиката за над
150 филма. Работил е заедно с
някои от най-великите режисьори - Алфред Хичкок, Джон
Хюстън, Лукино Висконти,
Питър Уиър. От средата на 80те г. на миналия век Морис Жар
живее в САЩ, където композира симфонична музика, музика
за театър и балети. Морис Жар
е баща на пионера на електронната музика Жан-Мишел Жар.

black+dopulnitelen17

cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack

ВТОРНИК 31 МАРТ 2009

18

ÑÓÅÒÀ

МОДЕРНИЯТ
МАНИКЮР

ÒÂ‰Ì‡ ‰˙ÎÊËÌ‡,
ˇÍË ˆ‚ÂÚÓ‚Â
Пролетта е най-подходящото време да
се замислите за красотата на ноктите, иначе никакви ярки тоалети по последния писък
на модата не могат да спасят незавършената визия без подходящ маникюр.

Актуални са
сините нюанси
Ако видите момиче със син лак на ноктите, не я гледайте с недоумение, а потърсете същия цвят в облеклото й. Когато роклята или полата са с аналогичен нюанс, значи
тя вече е в крак с модерните изисквания за
този сезон. Синият цвят е много актуален
сега и за обувките, и за дрехите, и, разбира
се, за маникюра. Забравете обаче за изкуствените нокти. На мода са натуралните,
при това - не дългите.
Онези, които не могат да преглътнат
вероятността маникюрът им да е със син
цвят, могат да се спрат на оранжевия,
жълтия, зеления, червения. Последният,
между другото, никога не е губил позициите
си. Но все пак синият е най-специалният и
актуален писък на модата тази пролет.

Стилът на първите дами
Обърнете внимание, че жени - народни
представителки, бизнес лейди, както и
съпруги на политици и първите мъже на
държавата предпочитат френски маникюр.
Ноктите с естествен цвят, очертани на върха
с бял лак, не са фаворит на сезона, обаче
за поддържането на строг имидж, лишен от
суетност, са идеален вариант. Натуралният
маникюр е лесен само привидно: той изисква по-сериозна и щателна поддръжка,
както и повече време.
Някои от първите дами избират варианта с изкуствени нокти със средна дължина,
покрити с камуфлажна пудра. Това е бежово-розово непрозрачно покритие, което
може да бъде и с цвят на мляко с нескафе.
Добре имитира натуралните нокти, а и е
дълготрайно.

Нейл арт или
атрактивност
Дамите, които харесват наличието на
рисунки върху ноктите, ще бъдат в крак с
модата и този сезон. Вярно е, че трябва да
се спазва и изискването за по-къс маникюр,
но той ще изглежда най-хармонично с не
прекалено ярък нейл арт, съчетан с тънки
райета и линийки. А с помощта на специален бляскав прашец могат да се създават
най-модерни варианти на артистичната
украса на ноктите. Особено ефектно ще
изглежда такъв маникюр, озарен от слънчевите лъчи - ноктите придобиват неповторимо сияние. Нейл артът се прилага и при
педикюр: дълготраен е и, веднъж нанесен,
не изисква специална поддръжка.
Когато формата на нокътя не е много
красива, има опасност дори и късият маникюр да не изглежда сполучливо и да я
загрози още повече. Дамите в подобни
случаи използват следния трик: променят
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Никога досега спазването на
изискванията за красиви нокти не е
било толкова лесно, както този сезон
външния вид на нокътя с помощта на хартиена подложка. Това обаче е възможно
само в специализираните салони, като се
избира дори формата на желания маникюр:
квадратна, правоъгълна, трапецовидна...
Върху “порасналия” нокът няма проблем да
се нанесе и лак с желан цвят.
А модните рисунки могат да се правят
не само от професионална маникюристка. В
днешно време се продават лакове с тънки
четчици, което позволява да се нанасят
самостоятелно различни шарки. Върху розов или бял фон е достатъчно да се нарисуват елегантни черни чертички, а до тях една сребърна. Ако не се чувствате сигурни
в това начинание, помолете приятелка да
ви помогне поне при първите опити в нейл
арта, за да придобиете сигурност по-късно.
Надали някой ще се сети, че артистичната
украса не е направена в маникюрен салон,
а е дело на фантазията и сръчните ви ръце.

Антикризисен шик
На почти всяка практична дама й се е
налагало да спестява - дори и на дребно, за

да купи колкото може по-бързо някоя модерна джунджурийка или да си я направи
сама. Не е лесно да се създаде от всеки
гривна или пръстен, но да се положат определени грижи за ноктите, особено когато
на мода е късият маникюр, е напълно
възможно. А и в условията на световна
криза няма да ви струва много скъпо.
Тубичката с крем или масло за ръце е
достатъчна поне за месец. Лакочистителят
стига за два. Укрепващият ноктите лак също
се използва поне 4-6 седмици. Дори да
включим в сметките “умния емайл”, собственоръчният маникюр веднъж на седем дни
ще струва средно 2-3 лв. В салоните това
е средната цена на пръст.

Нежни като розов цвят
За красотата на женските ръце поетите
са писали стихове, използвайки приказни
епитети. Ако искате да чуете и вие подобна
проява на емоции от близките, добре е да
усвоите няколко трика за грижата за маникюра си и комплиментите са ви сигурни.
Във всеки салон използват различни

—˙‚ÂÚË Á‡ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ
ÒÎÂ‰
ÒÎÂ‰ ÁËÏ‡Ú‡
ÁËÏ‡Ú‡
По време на есенно-зимния сезон ноктите стават тънки, чупливи и дори
жълтеникави, което предполага необходимост от витаминни комплекси за
тяхното укрепване.
Помага доста в това отношение калцият, както и т.нар. умен емайл. Това
е специално лечебно покритие, което най-добре е да се купува само в
аптеките. По сергиите продават много фалшификати. С помощта на умния
емайл вече след седмица ноктите стават по-здрави, плътни и без пукнатини.
Препоръчва се редовно да се използва и крем за ръце, който трябва щателно да се втрива и във върха на пръстите.

технологии на грижа за ръцете. Но както и
да ги наричат - спа процедури, воден масаж
или парников ефект, техните главни етапи
си остават пилингът и възстановяващите
маски. Това удоволствие е предназначено
не само за кожата на пръстите, но и за
кутикулата и ноктите. За да се наслаждавате на ръце, нежни като розов цвят, се
премахва връхният загрубял слой на епидермиса и се дава път на младите клетки.
Резултатът в домашни условия може да
бъде не по-лош от този в салоните, ако се
използва специален ексфолиант за ръце
или средството за бърз маникюр. Ако в тях
присъства авокадово, маслиново или друго
растително масло, кожата ще стане особено нежна и мека, защото овлажняващите и
подхранващите свойства на тези компоненти са общоизвестни. Пет-шест минути са
достатъчни, за да се премахнат “мъртвите”
клетки. Ако кожата на ръцете е прекалено
чувствителна, не бива да я травмирате с
прекалено обилно третиране с агресивни
средства за поддръжка, съдържащи киселини и абразивни частички. Полученият резултат може да се закрепи, като щедро
нанесете върху кожата лек крем и сложите
козметични ръкавици, пропити със специален лосион или перлен екстракт. Това ще
овлажни кожата и ще уеднакви цвета й.
Не бива да използвате ексфолиант, ако
по ръцете си личат дори малки порязвания
или пукнатини. В тези случаи е най-добре
да дезинфекцирате проблемните места и да
нанесете върху кожата не мазен овлажняващ крем.

Изяществото на
истинска лейди
Тайната е в подмладяващите процедури за ръце. Нали истинската лейди винаги е длъжна да изглежда неподвластна на
времето. Никой няма да може да познае
ЕГН-то ви по ръцете, ако се грижите за тях,
използвайки стягащи и избелващи кремове. Специалистите казват, че еластичността на кожата се запазва с помощта на
парафинова маска, която от време оно се
радва на заслужено внимание от страна на
нежния пол. Някои предпочитат да си слагат за през нощта “парафинови ръкавици”,
за да стегнат, подмладят и овлажнят ръцете. Други пък прилагат процедурата при
наличието на неприятни болезнени усещания в ставите и напрегнати мускули. Особено важно е, че процедурата има ефект дори
и след първия път.
Ако възниква необходимост и да се
премахне възрастовата пигментация или
възлите на съдовете, козметолозите еднозначно препоръчват фотоподмладяване. На
светлината на лазера, меко докосващ
повърхността на кожата, откликват дори
дълбоките й слоеве, където започва бурната дейност по обновяването на колагеновите и еластиновите влакна и разрушаването
на ненужните пигментни натрупвания. Епидермисът при това остава цял и непокътнат.
Единственият недостатък на подобно лазерно третиране е в това, че резултатите са
налице едва след 5-10 процедури
Страницата подготви
АЛЬОНА НЕЙКОВА
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ВРЕМЕТО
06.45
09.35
10.15
11.00
12.00
12.25
13.40
13.55
14.05
14.45
15.30
15.45
16.00
16.10
16.40
16.55
17.20
17.50
18.00
18.30
19.00
19.45
19.50
20.00
20.30
20.55
21.55
22.00
22.30
23.00
23.05
23.35
01.25
02.25

Денят започва - сутрешен блок
Здраве
Дързост и красота - тв филм /2221 епизод/
Жените с Марта Вачкова /токшоу/
По света и у нас
Бързо, лесно, вкусно - кулинарно шоу
Телепазарен прозорец
Япония днес
Иде нашенската музика - фолклор /п/
Синята лампа - тв филм /9, последна серия/
Език мой
Голямото междучасие
По света и у нас
Новини на турски език
Забавен колеж - анимационен филм
Големите шпионки - 26-сериен анимационен филм
Открито с Валя Ахчиева
Частен случай
По света и у нас
Седмо чувство - семейна игра
Евърууд - тв филм /4 епизод/
Лека нощ, деца!. Канопюсчетата
Златните песни на „Златният Орфей”
По света и у нас
БНТ такси
Референдум - публицистично шоу
50 години БНТ. 1970
Позорните убийства на ХХ век. Лорд Луис Маунтбатън
- документален филм на БиБиСи /3 епизод/
По света и у нас
Евровизия 2009 - клипове на песните
Едни от нас с Ива Димитрова
От другата страна на рая - игрален филм /САЩ, 2003г./
Референдум - публицистично шоу /п/
По света и у нас /п от 22.30/

06.20 Детски клуб Дисни. “Приключенията на Мики и Доналд”
- сериал, еп. 32
06.50 “Тази сутрин” - информационно предаване
09.30 “Бон Апети” - кулинарно предаване с Иван Звездев
10.00 “Часът на мама” - токшоу
11.00 “Господарката на Троя” - сериал, еп. 6
12.00 bTV Новините
12.30 “Шоуто на Слави” /п./
13.30 “Лицето на другата” - сериал, еп. 40
14.30 “Буря в рая” - сериал, еп. 135
15.30 “SMS” - сериал, еп. 27, 28
16.30 “Горчиво” - шоу за младоженци
17.00 “Клетва за отмъщение” - сериал, еп. 91
18.00 “Комиците” /п./ - комедийно шоу
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Music Idol - токшоу
21.30 “Аламинут” - комедийно шоу
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 “Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23.30 “В името на родината” - част 2, Екшън, минисериал,
Русия, 2003 г.
00.30 “SMS” /п./ - сериал, еп. 27, 28
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07.00
09.00
09.45
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30
14.00
15.00
16.40
17.00
17.45
18.00
18.45
19.00
19.30
20.00
21.00
23.40
00.40
01.10

“Страсти на леда” - сериен филм /п/
“Здравей, България” - сутрешен блок на НТВ
“На кафе” - предаване на НТВ
“ВИП БРАДЪР: Голямото плюскане” - на живо
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Господари на ефира” - забавно предаване на НТВ /п/
“Страсти на леда” - сериен филм
“Забранена любов” - сериен филм :/п/
“Блясък” - сериен филм
“Среща с Джордан” - сериен филм
“Забравени досиета” - сериен филм, 3 сезон
“Часът на Милен Цветков” - предаване на НТВ
“ВИП БРАДЪР новини”
“Сделка или не” - телевизионна игра
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“На чисто” - публицистична рубрика
“ВИП БРАДЪР” - реалити шоу
“Царете на комедията” - забавно шоу
“Забранена любов” - сериен филм
“Господари на ефира” - забавно предаване на НТВ
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Отечествен фронт” - предаване на НТВ
“Хай тек” - предаване за информационни технологии
“Лесни пари” - тв игра
“Среща с Джордан” - сериен филм /п/

“Сутрин в 7”, сутрешен блок
“Пътеводна светлина”, еп. 135 - повторение
“Великото изкуство на магията”, развлекателна програма
“Маса за петима”, сезон 2, еп. 18
“Непокорните”, сезон 4, еп. 14
Новини
“Маями Вайс”, сезон 1, еп. 9
“Новини по радиото”, сезон 4, еп. 17
“От местопрестъплението. Ню Йорк”, сезон 3, еп. 11 повторение
“Следобед с ТВ 7”, токшоу на ТВ 7
Телешопинг
“Пътеводна светлина”, еп. 136
“Микросвят”, анимационни миниатюри
“Вярно с оригинала”, политическо токшоу с Петър Волгин
“Великото изкуство на магията”, развлекателна програма
Новини
“Отблизо” - публицистично предаване
“От местопрестъплението. Ню Йорк”, сезон 3, еп. 12
“Къщата на духовете”, драма, САЩ, Дания, Португалия,
Германия, 1993
“Два метра под земята” ООД”, сезон 3, еп. 12
“Новини по радиото”, сезон 4, еп. 17, - повторение
“Къщата на духовете”, драма, САЩ, Дания, Португалия,
Германия, 1993 - повторение

cyanmagentayellowblack

ОВЕН
ŸÂ ÒÚÂ ÔÓ-ÒÂËÓÁÌË ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ, ‡ ÚÓ‚‡ ÌÂ
Â Ì‡È-‰Ó·‡Ú‡ ‚Ë ÙÓÏ‡. Õ‡ËÒÚËÌ‡ ËÏ‡ ÏÌÓ„Ó
ÌÂ˘‡ Á‡ ‚˙¯ÂÌÂ, ÌÓ Ò Ï‡ÎÍÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó Á‡ ıÛÏÓ
‚ÒË˜ÍÓ ÒÚ‡‚‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ-ÔËÂÏÎË‚Ó.

ТЕЛЕЦ
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¿·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÒË„ÛÌË ÒÚÂ ‚ Ò‚ÓˇÚ‡ Ô‡‚ÓÚ‡ Ë ÌË˘Ó
ÌÂ ·Ë ‚Ë ÒÔˇÎÓ Í˙Ï ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡ÏÂÂÌËˇÚ‡ ‚Ë. ≈, ‰Ó·Â Â ‰‡ ÒË ‰‡‚‡ÚÂ ÒÏÂÚÍ‡ Á‡
‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ Ô‡‚ËÚÂ Ì‡ ÓÍÓÎÌËÚÂ.

Ñàíäàíñêè

Времето ще остане топло. Почти тихо с минимални температури между 5 и 10
° . В София 10°
около 66°
°. Преди обяд над страната ще има
разкъсана облачност, временно намаляваща и до
слънчево. Около и след обяд от запад отново ще
се заоблачи и на отделни места ще превали
краткотраен дъжд. Възможно е да прегърми.
Максимални температури - между 18 и 23
°, в
23°
отделни райони до 25
°, по Черноморието 16 - 20
°.
25°
20°
В София - около 18р. Атмосферното налягане ще
е близко до средното за март. Над планините
облачността ще е предимно значителна. На места
ще превали краткотраен дъжд. Ще остане топло
с максимална температура на надморска височина
° . Над
1200 м - около 15
° , на 2000 м - около 10
15°
10°
Черноморието в ранните сутрешни часове и покъсно през деня облачността ще е значителна.
Ще превали краткотраен дъжд. Максимални температури на въздуха - между 16 и 20
°.
20°
ИЗГЛЕДИ ЗА 1 И 2 АПРИЛ

БЛИЗНАЦИ
ƒÓÒÚ‡ ‡ÁÒÂˇÌË ˘Â ÒÚÂ ÔÂÁ Ô˙‚‡Ú‡ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ Ì‡
‰ÂÌˇ Ë ˘Â Ô‡‚ËÚÂ ÌÂ Ò‡ÏÓ ÒÚ‡ÌÌË Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ,
ÌÓ Ë ‰ÓÒÚ‡ ÒÚ‡ÌÌË ÌÂ˘‡. Ã‡ÎÍÓ ÔÓ‚Â˜Â ÒÂËÓÁÌÓÒÚ
ÌˇÏ‡ ‰‡ ‚Ë Ì‡‚Â‰Ë.

РАК
ÀÂÍÓ ‡ÁÒÂˇÌË Ë ‚ËÚ‡Â˘Ë ËÁ Ó·Î‡ˆËÚÂ ˘Â ÒÚÂ
‰ÌÂÒ. œÓÒÚÓ ÒÂ Ì‡ÒÚÓÈÚÂ - ÔÓÒÎÛ¯‡ÈÚÂ ÏÛÁËÍ‡, ÔËÈÚÂ ÔÓ‚Â˜Â ‚Ó‰‡ Ë ÌÂ ‰‡‚‡ÈÚÂ ÛıÓ Ì‡
ÍÎ˛ÍËÚÂ.

ЛЪВ
Õ‡˜‡ÎÓ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËˇ ‰ÂÌ Ì‡ ÏÂÒÂˆ‡ Â Ó˘Â Â‰ËÌ
¯‡ÌÒ ‰‡ ÔËÍÎ˛˜ËÚÂ Ò ÌÂ˘‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÌÂ ÒÚÂ
ÛÒÔÂÎË. »‰ÂË, ‡Á·Ë‡ ÒÂ, ÌˇÏ‡ ‰‡ ‚Ë ÎËÔÒ‚‡Ú,
‡ ı˙Ò Ó˘Â ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ. —ÔÓÒÓ·ÌË ÒÚÂ Í‡ÚÓ ‚‡ÎˇÍ ‰‡
ÔÓÏÂÚÂÚÂ ‚ÒË˜ÍÓ ÔÓ Ô˙Úˇ ÒË.

максимални
18°/20°

ДЕВА
œÂÁ Ô˙‚‡Ú‡ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ Ì‡ ‰ÂÌˇ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ì‡·ÂÎÂÊËÚÂ ˆÂÎËÚÂ ÒË, Ë ÚÓ ÌÂ Ò‡ÏÓ Á‡ ‰ÌÂÒ, ‡ Á‡ ˆÂÎËˇ
‡ÔËÎ. —ÎÂ‰Ó·Â‰ Úˇ·‚‡ ‰‡ ‰ÓÍ‡ÊÂÚÂ Ì‡ Í‡Í‚Ó ÒÚÂ
ÒÔÓÒÓ·ÌË, ÌÓ Ì‡È-‚‡ÊÌÓÚÓ - ÌÂ ÒÂ ÓÚÍ‡Á‚‡ÈÚÂ ‰‡
ÒÎÂ‰‚‡ÚÂ Ì‡˜ÂÚ‡ÌÓÚÓ.
максимални
13°/17°

06.00
07.00
09.30
11.30
12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
15.30
16.30
17.30
18.00
18.15
19.00
19.45
20.00
21.00
22.00
22.30
23.00
23.15
00.15
00.40
02.00

«Œƒ»¿

Ще преобладава облачно и дъждовно време. Позначителни и продължителни ще бъдат валежите
в Западна България, а по-слаби и главно през
втория ден - в източните райони. От североизток
ще проникне по-хладен въздух и температурите ще
се понижат.

ВЕЗНИ
Ã‡ÎÍÓ ÌÂ‚ÌÓ Á‡ÔÓ˜‚‡ÚÂ Ú‡ÁË ÒÂ‰ÏËˆ‡. ﬂ‚ÌÓ
ËÏ‡ÚÂ ‰ÓÒÚ‡ ÌÂ‰Ó‚˙¯ÂÌË ÌÂ˘‡ ÓÚ Ï‡Ú. ¬ÏÂÒÚÓ
‰‡ ÒÂ ÚÓÏÓÁËÚÂ Ë Ó·‚ËÌˇ‚‡ÚÂ, Á‡ÔÓ˜ÌÂÚÂ „Ë Â‰ÌÓ
ÔÓ Â‰ÌÓ, Ô˙Í ‰ÓÍ˙‰ÂÚÓ „Ó ‰ÓÍ‡‡ÚÂ.

СКОРПИОН
ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ‰‡ ÒÚÂ Ó·ÂÍÚË‚ÌË. “Ó‚‡ ÔÓ ÔËÌˆËÔ
Â ÚÛ‰ÌÓ ‰ÓÒÚËÊËÏÓ, ‡ Ë ‚ËÂ Ò ÚÓÁË ÓÍÂ‡Ì ÓÚ
ÂÏÓˆËË Ò˙‚ÒÂÏ ÒÂ Ó·˙Í‚‡ÚÂ. » ‚ÒÂ Ô‡Í Â ‰Ó·Â
‰‡ ÔÓ„ÎÂ‰ÌÂÚÂ ÌÂ˘‡Ú‡ ÓÚÒÚ‡ÌË, ˘Â ‚Ë ÔÓÏÓ„ÌÂ
Á‡ ÏÌÓ„Ó ÌÂ˘‡.

СТРЕЛЕЦ
«‡ÔÓ˜‚‡ÚÂ ‰ÂÌˇ Ò ÍÛÔ ÌÂ˘‡ Á‡ ‚˙¯ÂÌÂ. ŒÔËÚ‡ÈÚÂ
‰‡ ÒÚÂ ÔÓ-‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌË Ë ÔÂˆËÁÌË, Á‡˘ÓÚÓ ‚ÒË˜ÍÓ
ÒË Â Á‡ ‚‡¯‡ ÒÏÂÚÍ‡. œÓÒÎÂ Ë ‰‡ Ì‡ÏÂËÚÂ ‚ËÌÓ‚ÌË,
‚Â˜Â ˘Â Â Í˙ÒÌÓ.
ВТОРНИК, 31.3.2009
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”
13.45 „Детективи”
14.20 Премиера. „Искам да
знам” с Михаил Ширвиндт
15.00 Другите новини
15.15 „Да разбереш. Да
простиш”
16.00 Новини

16.20 Сериал: „Богата и
обичана”
17.10 “Хайде да се оженим!”
18.10 „Федералният съдия”
19.00 Новини
19.25 „Следата“
20.15 „Нека да говорят”
21.00 Сериал: „Горещ лед”
22.00 Време
22.30 Сериал: „Палав ангел”
23.30 Филм: „Птицата-звънарка”
00.55 Нощни новини
01.10 Филм: „Кралска регата”
02.40 „Следата”
03.20 Сериал: „Палав ангел”
04.20 „Модна присъда”
05.10 Сериал: „Богата и
обичана”

КОЗИРОГ
“Û‰ÌÓ ˘Â ÒÂ Ì‡ÒÚÓËÚÂ Á‡ ‡·ÓÚ‡ ‰ÌÂÒ. »Ï‡ÚÂ ÏÌÓ„Ó
Ë‰ÂË Í‡Í ‰‡ Ì‡Ô‡‚ËÚÂ ÌÂ˘‡Ú‡ ÔÓ-‰Ó·Ë Ë ‚ÒË˜ÍËÚÂ
ÚÂ Á‚Û˜‡Ú ÒÍ‡Ì‰‡ÎÌÓ ‰ÓË Ò‡ÏÓ ‚ ÛÏ‡ ‚Ë. ¿ÍÓ ÓÔËÚ‡ÚÂ
‰‡ „Ë ÔËÎÓÊËÚÂ, ÏÓÊÂ Ô˙Í ‰‡ ÌÂ Â ˜‡Í ÚÓÎÍÓ‚‡ ÁÎÂ.
œÓ‚ÓÍË‡ÈÚÂ Ò‡ÏË ÒÂ·Â ÒË.

ВОДОЛЕЙ
«‡ÔÓ˜ÌÂÚÂ ÒÂ‰ÏËˆ‡Ú‡ Ò ÔËÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÚÂÌÒÍËÚÂ Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇ, ˜Â ÛÚÂ ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÚÂ, Í‡ÚÓ
Ì‡ ¯Â„‡ ÌÓ‚Ëˇ ÏÂÒÂˆ. ¬ÂÏÂ ÌˇÏ‡ ÏÌÓ„Ó, Ú‡Í‡
˜Â - ‰ÂÈÒÚ‚‡ÈÚÂ ÂÍÒÔÂ‰ËÚË‚ÌÓ.

РИБИ
¡˙‰ÂÚÂ „ÓÚÓ‚Ë ‰‡ ‰ÂÈÒÚ‚‡ÚÂ Ì‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÒÍÓÓÒÚ, Á‡˘ÓÚÓ ÌˇÏ‡ Ó˘Â ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂ ‰Ó Í‡ˇ
Ì‡ Ï‡Ú, ÚÓ ÒË Â ‰ÌÂÒ ‚ 24 ˜‡Ò‡. ¿ ÛÚÂ ˘Â
ÏÓÊÂ ‰‡ ‡ÁÍ‡Á‚‡ÚÂ „ÂÓËÒÍË ËÒÚÓËË Á‡ ‰ÌÂ¯ÌËÚÂ ÒË ÔÓ‰‚ËÁË.

cyanmagentayellowblack
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Жасмина става репортер
на „Календар” по Нова тв
23-годишната бургазлийка Жасмина Тошкова,
известна като асистентка
на водещия Румен Луканов,
е новият “Звезден репортер” на Нова телевизия.
Русокосата чаровница,
която в момента завършва
финанси в УНСС, сама
предложи една от темите в
предаването: какво е необходимо на България, за да
бъде въведено еврото. Жасмина се е срещнала дори
с икономиста Димитър Чобанов, с когото са разговаряли по този въпрос. Интервюто ще бъде излъчено

тази вечер.
От екипа издават, че
Жасмина е имала най-много притеснения по време на
снимките в парламента,
иначе всичко останало е
минало като по вода. Красивата репортерка навсякъде е била разпознавана от
хората, които се обръщали
към нея с Жеси, а тя от своя
страна им отвръщала с усмивка, позитивизъм и чар.
В рубриката “Звезден
репортер” ще има първоаприлска анкета с депутати
в Народното събрание,
сред които са Стефан Со-

Жасмина
Тошкова

Виц
Ако често се прибираш вкъщи порано от обикновеното и не намираш
мъж в гардероба на спалнята си, то
е време да се замислиш: или нещо с
гардероба ти не е наред, или твоята
жена не е толкова красива, както ти
се струваше преди сватбата...

фиянски, Антония Първанова, Павел Чернев. Записът
ще бъде излъчен в сряда
вечер. На Международния
ден на детската приказка в
четвъртък ще разберем
дали децата четат приказки, а репортерката на “Календар” ще бъде облечена
като принцеса и ще разговаря с детската писателка
Мая Дългъчева. Трябва ли
да бъде въведен минимален изборен праг - мнение
по темата ще дадат депутатите Николай Свинаров,
Яни Янев и Стоян Витанов
в петък.

ЧРД!
БОЯН ТРАЙКОВ, журналист
ВАЛЕНТИН МОЛЛОВ, бизнесмен
ИВАН ЯХНАДЖИЕВ, художник
ИВАЙЛО ГЮРОВ, певец

z

КАТЯ ЧУКОВА, актриса

Радио риалити за безопасно шофиране

КИРАН КОЛАРОВ, режисьор

Същинска надпревара между участниците в първото радио риалити за
безопасно шофиране “Обади се, като
стигнеш!” се организира от бензиностанции ЕКО в ефира на Дарик радио.
Петимата участници, избрани след кастинга, ще се състезават за голямата
награда - 500 литра гориво. Четирима
мъже и една жена вече поеха към
първата си мисия, в която с ограничена скорост до 50 км/ч ще доказват

НИКОЛАЙ ИЛИЕВ, бивш футболист

МАРКО МЕЧЕВ, депутат

уменията си да шофират безопасно.
Двама професионални инструктори ще
ги съветват и насърчават да започнат
да променят мисленето си зад волана
и да се справят със старите си навици.
След упорита работа в края на седмицата всеки ще покаже какво е научил.
Първият отпаднал ще има възможност
да затвърди знанията си от първата
мисия, като повтори първото ниво на
обучение по безопасно шофиране.

ФИЛИП ДИМИТРОВ, депутат
ЦВЕТЕЛИНА ДАМЯНОВСКА, член на ВС
на БСП

Първото цвете на Луната
ще отгледат американци
Изборът паднал на синапа заради
бързия растеж и жилавостта на растението,
което трябва да понесе 14-дневната лунна нощ
Американската компания
Paragon Space Development
представи прототипа на прозрачен оранжериен купол, в
който трябва да бъде отгледано първото цвете на Луната, а след това и други растения, съобщава New Scientist,
цитирайки информация от
прессъобщението на компанията.
Фирмата има за цел да
направи фотография на
първото цвете под прозрачен
похлупак на фона на лунния
пейзаж. Вече е избрано и
растението, което за сефте
ще цъфне на естествения
спътник на Земята. Това е
цъфтящият в жълто синап,
предпочетен заради бързия
му растеж и неговата жила-

вост. За да може да преживее студа на лунната нощ,
която продължава 14 земни
денонощия, растението вече
трябва да се е развило в рамките на един лунен ден - условие, на което синапът отговаря отлично.
Прототипът на лунната
оранжерия на Paragon е прозрачна капсула от стъкло,
подсилена с метал, с диаметър 9 см и височина 30 см,
осигуряваща достатъчно пространство за отглеждането
на 6 растения. Създателите й
обаче трябва да я модифицират значително, така че да
защитава цветята от изключително неблагоприятните
условия на средата, в т.ч. космическата радиация и екстАндреа

Под прозрачен похлупак на
Луната ще расте синап

ремно променящите се температури
на
лунната
повърхност - от минус 170
градуса до повече от 100
градуса по Целзий, като заедно с това запазят прозрачността на стените й, за да
могат да се получат ясни
снимки на първото лунно
цвете.
Авторите на проекта трябва да се справят и с редица
други предизвикателства,
като например в какво ще
бъде засято растението. Тъй
като нормалната почва изсъхва и се втвърдява твърде
бързо, изследователите смятат да използват по-лепкава
и влажна субстанция, подобна на получения от морски
водорасли агар.

Обявяват Андреа за
национално издирване
Титулована като сексбомбата на
2009-а, поп фолк певицата Андреа
наскоро се сблъска с дребно произшествие късно през нощта в центъра
на Сливен. На излизане от местна
дискотека изпълнителката стана свидетел на инцидента, информираха
ДУМА от “ВИП комюникейшън”. Естествено ослепителната блондинка веднага била разпозната и вниманието
на всички се насочило към нея. Няколко дни по-късно местната прокуратура започнала следствие по слу-

чая и потърсила Андреа да представи видяното от нея като свидетел.
Поради голямата си професионална заетост и най-вече заради ангажиментите си в Румъния, свързани с
новия й международен проект с Кости, Андреа не успя да се отзове на
изпратените призовки. Въпреки че тя
не е единственият очевидец, следователят по делото обявил, че ще я
обяви за национално издирване, за
да получи и нейната гледна точка за
случилото се.

СНИМКА ВИП КОМЮНИКЕЙШЪН

Банкова грешка прави перуанка милионерка
Перуанка със скромен социален статут
беше изненадана, когато посети клон на Националната банка, за да
изтегли
месечната
издръжка от съпруга си
за детето им, и откри, че
е “забогатяла”, предаде
black+dopulnitelen

АФП. При банкомата 31годишната Хулия Васкес
поискала състоянието
на сметката и машината
показала фантастична
сума на стойност 128
млн. евро. Тя веднага
уведомила банковия
служител, който, за да

се увери в чудото, я
посъветвал да изтегли
пари колкото 6 месечни
вноски. Салдото обаче
показало, че огромната
сума почти не е намаляла. От банката обяснили, че става въпрос за
човешки пропуск.

Öúðêîâåí
êàëåíäàð
31
Преп. Ипатий,
епископ Гангърски.
Преп. Аполоний

СЛАВЯНСКИ ГЕЙ
ПАРАД ПЛАНИРАТ
В МОСКВА
Представителите на сексуалните малцинства планират да проведат в Москва гей парад с участието
на чужденци във финалния ден на
конкурса “Евровизия”, предаде Интерфакс. Организаторите на мероприятието предупреждават, че
няма да се ограничат само с улична акция. “В рамките на “Славянски
гей парад” ще се проведат културни и политически инициативи от 14
до 17 май, а на 16 ще се отбележи
международният ден срещу хомофобията. Акцията ще се нарича
вече не “Московски гей парад”, а
“Славянски”, тъй като в нея ще
участват и представителите на гей
общността от Беларус, които специално пристигат за тази цел в
руската столица.

ЕРОТИЧЕН ЖУРНАЛ
ПОВДИГА ТАБУТА
В ЛИВАН
От статиите за мастурбацията и
хомосексуализма до колоните със
заглавие
“Моят първи
път” изданието “Джасад”
(“Тяло” - на
арабски) повдига табутата в ливанското общество и бързо стана обект на противоречия, съобщи АФП. Излизащото на 3 месеца списание, се
появи за първи път в Ливан през
декември м.г. с тираж от 300 екземпляра и се продаде за 11 дни
на цена от 10 долара. Изданието
вече е във фокуса на омразата на
множество религиозни женски организации в Ливан, които призовават за неговото затваряне, като го
обявяват за порнография. Хората,
които са срещу този проект, трябва
да се върнат към нашето литературно наследство, което включва
“Парфюмираната градина” и “1001
нощи”. Тези творби могат да шокират дори най-освободените западни читатели”, твърди главната редакторка на изданието.
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ÊÎËÅËÀ

ОТВСЯКЪДЕ ПО НЕЩО

ТЕСЛА

ПУТИН ДАВА НА РЕГИОНИТЕ
20 МИЛИАРДА РУБЛИ
ЗА НОВИ КОЛИ
Министър-председателят на
Русия Владимир Путин подписа
на 24 март постановление №253,
с което утвърди правилата за
разпределение и предоставяне
през годината на средства от федералния бюджет за руските региони за закупуване на автотранспортни средства и комунална техника. За целта премиерът разпореди да се отделят
средства в размер на 20 милиарда рубли. Председателят на
профсъюза на ОАО “АвтоВАЗ”
Николай Карагин съобщи, че Путин е поръчал на профилираните ведомства да ускорят провеждане на конкурси по закупуване
на автомобили за държавни нужди. Според Карагин в “АвтоВАЗ” се надяват, че търсенето на продукцията им ще нарасне и за сметка на предоставянето на руските граждани на
преференциални и изгодни автомобилни кредити.

KIA НОМЕР 3

Първо беше Kia ceeТd, втори дойде кросовърът Soul. Идва
и Kia №3, представена засега като концептуален вариант. Тя
е дело на дизайнерите на марката Питър Шрайер и Грегъри
Гийом, които са я направили и доста актуална със стила й на
малък еднообемен хечбек. В основата на автомобила е легнала платформата, използвана вече в Hyundai i20 и градския кросовър Soul. Междуосието на Kia №3 е малко удължено - до 2615 мм, но общата дължина от 4045 мм на колата
е по-малка от тази на “душата” Soul. Двата автомобила ще
бъдат сериозно унифицирани по интериор и двигатели, а
производството на “тройката” ще се концентрира в завода
на Hyundai в Чехия. Серийният №3, вече с нормално име, ще
тръгне на конвейера през есента.

ПЪРВИТЕ 100 000 НАНО
САМО НА ЛОТАРИЯ

ÍÓÎ‡Ú‡, Á‡‰‚ËÊÂÌ‡
ÓÚ ËÒÍ‡Ú‡

н

На 26 март се състоя световната премиера на новото
попълнение в гамата модели на
американската компания Тесла
(Tesla) - първата в света показала сериен суперспортен модел
с електрическо задвижване. Основаната през 2003 година Tesla
се специализира в подготовката
и направата на екологично съобразни електрически автомобили, нещо, което едва стартира, и
то само при някои традиционни
автопроизводители. Премиерата
на автомобила идва много точно на фона на стагниращата автоиндустрия и изявлението на
президента Барак Обама, че
иска да види поне милион електромобили по пътищата на
Щатите до 2015 година.
Новият автомобил, както
беше обявено предварително, е
седан, определян от марката,
като семеен. Въпреки че с визията си Tesla Model S се причислява към седаните, от компанията заявяват, че във вътрешността му могат да се возят петима
възрастни и две деца, а товарната вместимост на автомобила е
по-добра от тази на стандартните комбита. Благодарение на
големите габарити на колата,
чиято дължина е без малко 5 м,
и благодарение на удачното
разполагане на акумулаторите,
пътниците ще се чувстват във
вътрешността на салона достатъчно свободно. Поради характера на задвижващата си
система колата може да превоз○
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ва багаж и под предния капак.
Електрическата задвижваща
система и вградените в пода
мощни батерии гарантират свободен пробег до 300 мили (480
километра) без необходимост от
презареждане. От Tesla са предвидили три варианта на батериите, с капацитет за съответно
256, 368 и 480-километрови автономни пътувания. Става дума
литиево-йонни акумулатори, които са напълно достойни за футуристичния характер на задвижването й. Животът на акумулаторните батерии е между 7 и 10
години, а зареждането им може
да става от елмрежа с работно
напрежение 110, 220 или 440
волта най-много за четири часа.
При маса от 1,7 тона седанът
притежава сериозна динамика.
Model S е в състояние да се ускори от 0 до 60 мили в час (96
км/ч.) за по-малко от 5 секунди и
да развие максимална скорост
на движение от 130 мили в час
(208 км/ч.). В плановете на Tesla
фигурира и производството на
спортен вариант на седана, който ще се ускорява от 0 до 100 км/
час за по-малко от 5 секунди.
Tesla ще стартира официално производството на Model S
през 2011 година, като сериозни надежди се възлагат на получаването на федерална помощ
в размер на 350 милиона щатски долара, с които да бъде изграден производствен комплекс
в Калифорния. Базовата цена на
Model S се очаква да бъде мал○
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ко под 50 000 щатски долара.
Всъщност цената на колата е
по-висока от сравнимите конвенционални масови марки седани.
Според Tesla обаче данъчните
облекчения за екологичност на
колата, евтиното обслужване и
липсата на разходи за гориво ще
направят колата доста конкурентоспособна на по-евтините автомобили с двигатели с вътрешно
горене. Електроспотистът ще се
предлага още на пазарите в
ЮАР, Япония, Австралия и Великобритания.
В стандартното обзавеждане
новата кола има панорамен
стъклен покрив, спортна спирачна система Brembo, 17-инчов
сензорен дисплей, чрез който
може да се сърфира в интернет,
светодиодни светлини, лети
джанти с размер 21 цола.
Според производителя автомобилът поставя началото на
ново поколение превозни средства, които ще помогнат на автоиндустрията и икономиката да
стане независима от внасяните
отвън изкопаеми горива.
“Това, което искахме да докажем на автомобилната индустрия, че е възможно да се създаде конкурентоспособна електрокола на конкуретна цена... Надяваме се, че индустрията ще ни
последва!” - се казва в официално изявление на компанията.
Tesla има планове за производство на около 20 000 автомобила годишно във фабриката си
в Южна Калифорния.
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Хонда Акорд Купе хубава и динамична

Първите 100 000 автомобила Нано, най-евтиният сериен
в света, ще бъдат разиграни на лотария, защото търсенето
е прекалено голямо и мощностите на завода в Гуджарат се
оказаха крайно недостатъчни.
Лотарийните билети ще са
достъпни в 1000 града на Индия от 9 април, а доставките
на Nano тръгват през юли. Автомобилът за един лакх (100
000 рупии, или 1987 щатски
долара) е четириместен, има
три нива на комплектация в
Индия - Standard, CX и LX.
Последното ниво е с платнена
тапицерия, централно заключване, преден електропакет,
щекер за зареждане на мобилен телефон и заден спойлер.
Двигателят е само един - бензинов с ходов обем 624 куб. см
и максимална мощност 35 к.с.

cyanmagentayellowblack

Хонда Акорд Купе модел 2009-а не може
напълно да замести липсващия истински
спортен автомобил в гамата на японската
марка, какъвто беше изцяло алуминиевият
и революционен модел от края на миналия
век NSX. Пък и любителите на баварките
като че ли останаха без конкуренция по
светофарните стартове - нещо, което отива
на промяна с появата на новото купе с мощност 271 к.с.
Колата определено предизвиква асоциации при поглед към нея за бързина и атрактивност. Тук не става дума за нормален
седан Акорд със заварени задни врати, а за
нещо доста повече. Първото нещо е стилът,
който не е от еднодневките и няма скоро да
излезе от мода, като определено вдига с клас
нивото на автомобила. В сравнение със седана
купето е по-късо и тясно. Има доста агресивно
настроено окачване и намалено предавателно
отношение на диференциала за повишаване на
динамичността при ускоряване.
Вътре чувството за по-висок клас продължава. Многоконтурното табло е черно с акценти
от полиран алуминий, седалките са много
спортни и отлично държат тялото в завой.
Въпреки формулата си за спортно купе влизането на задните седалки не е трудно и мястото
е напълно достатъчно за двама възрастни.
С новата кола се предлагат два двигателя
- базовият е 190 к.с., четирицилиндров, DOHC,
вторият е V6-цилиндров с ходов обем 3,5 л и

мощност 271 к.с. Той е с по четири клапана на
цилиндър и механизъм за променлив режим
на работа на клапаните, независимо че е с
един разпределителен вал. Мощността на мотора се предава към колелата през шестстепенна механична или петстепенна автоматична предавателна кутия.
Джантите са 18-цолови, гумите са с размер
235/45R18.
Новото купе идва в три нива на оборудване - базовото LX-S, средното EX и топ - EX-L,
като само с последното ще може да се
поръчва големият агрегат. Тук стандартно са
включени 270-ватова AM/FM/6-дискова аудиоуредба със седем говорителя и автоматичен
контрол на нивото на звука според скоростта
на движение.
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МАРЧЕЛО ЛИПИ: Не бива да подценяваме Ейре
Селекционерът на Италия
Марчело Липи предупреди,
че отборът на Ирландия не
трябва да бъде подценяван,
след като на неговото кормило стои опитен треньор
като Джовани Трапатони.
Треньорът на световните
шампиони от Германия 2006
счита престоящия мач като
уникална възможност пред
тима му да си осигури комфортна преднина в групата и
да доиграе спокойно квалификациите. Италия води в
група 8 за ЮАР 2010 с 13 т.
от 5 мача пред Ейре 13,
България и Кипър по 4. “Не

бива да подценяваме ирландците заради равенството им с България в събота, а
по-скоро трябва да гледаме
всичко това, което те направиха в досегашния етап от
квалификациите”, каза Липи.
В предстоящия мач утре в
Бари Трапатони ще се изправи за първи път срещу страната си, която води в периода 2000/2004 и записа 25
победи, 12 равенства и 7
поражения. Липи не скри
уважението си към Трап, определи го като спортна икона и го похвали за ентусиазма, с който работи на 70-го-

дишна възраст.
“За мен е чест да водя
Ирландия в световната квалификация по футбол. Ние
отиваме в Бари за победа.
Това заяви пред “Скай
Спортс” мениджърът на ирландския тим Джовани Трапатони. “Ние ще покажем на
всички, че сме добър отбор с
голям дух. В Италия смятат
Ирландия за добър отбор и
това не е заради мен. В световната ранглиста Ирландия
е далеч зад Италия, но
въпреки това те имат респект
от нас”, допълни Трапатони.
Мачът е в сряда от 21,45 ч.

Стоилов решава
за Божинов днес
Станимир Стоилов
ще решава дали
ще използва
Валери Божинов
(вляво) срещу
Кипър след
тренировката днес

БЪЛГАРИЯ СЕ
ИЗКАЧИ 37-МА
Националният отбор се придвижи с 3 места напред в представянето си в световните квалификации, според статистиката на
ФИФА. Преди мача в Дъблин
българите бяха 40-и, но вече са
на 37-о място с 4 хикса от 4 мача.
Италия се изкачи на 13-о място.
Ирландия също подобри позицията си - от 21-ва на 20-а.

ПЕНЧЕВ ОСТАВА
НАЧЕЛО НА БОТЕВ
Марчело Липи

Ники Михайлов
тренира с
мъжете, Миланов
на преглед
в Мюнхен
Шуреят на Миланов - вратарят Николай Михайлов, пък
направи първа тренировка с
мъжкия национален тим. Синът
на президента на БФС беше
повикан на пожар от младежкия национален тим, чийто капитан е, след като преди мача
в Дъблин отпадна гласеният за
титуляр Георги Петков. Талантът дебютира за България
преди години при Христо Стоичков на турне в Азия. Вратарят, който е собственост на
Ливърпул и играе под наем в
холандския Твенте, тренира
вчера под ръководството на
Любо Шейтанов и в компанията на другия “син” юноша Димитър Иванков.
Халфът Велизар Димитров
също имаше здравни проблеми вчера и бе пратен от треньорския щаб на “трикольорите”
да тича отстрани по време на
тренировката. От лекарския
щаб се надяват футболистът на
украинския Металург (Донецк)
да бъде възстановен за мача в
сряда, от 18.00 ч. на стадион
“Васил Левски”.

Националният селекционер Станимир Стоилов заяви,
че днес ще реши дали Валери Божинов ще вземе участие
в световната квалификация
срещу Кипър. Тогава нападателят на Манчестър Сити ще
направи първа тренировка с
топка и на по-високи обороти.
“Ще видим дали ще може да
разчитаме на него, или ще
викнем още един играч, за да
попълним групата от 18 футболисти”, каза Стоилов. Той
призна, че е малко късно да
се вика нов играч за мача в
сряда. “По-важно е да възстановим Божинов. Нов играч
евентуално може да бъде използван като резерва, а и при
всички положения се ориентирам към опитен футболист”,
обясни селекционерът.
Контузеният защитник
Живко Миланов замина на
преглед в Мюнхен по препоръка на спортния директор на
Левски Даниел Боримиров,
който уреди миналата седмица там да бъде консултиран и
Божинов.

ÿ‚Â‰ ˘Â Ò‚ËË Ï‡˜‡ Ò ËÔ˙
СНИМКИ БГНЕС

ÿ‚Â‰ÒÍ‡ Ò˙‰ËÈÒÍ‡ ·Ë„‡‰‡ ˘Â ˙ÍÓ‚Ó‰Ë Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËˇ ¡˙Î„‡Ëˇ - ËÔ˙ ÛÚÂ. –ÂÙÂ Â Ã‡ÚËÌ »Ì„‚‡ÒÓÌ, ¯Â
ÏÛ ÔÓÏ‡„‡Ú œÂÚÂ Ã‡ÚËÌÒÓÌ Ë ≈ËÍ ¡Â„ÒÚÂÌ, ‡ ÂÁÂ‚ÂÌ Ò˙‰Ëˇ
Â ƒ‡ÌËÂÎ —Ú‡Îı‡Ï‡. —˙‰ËÈÒÍË Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎ Â ı˙‚‡ÚËÌ˙Ú ‡ÎÓ
ƒ‡„ÓÚËÌ œÓÎˇÍ, ‡ ‰ÂÎÂ„‡Ú ¯‚ÂÈˆ‡Âˆ˙Ú œËÂËÌÓ À‡‰Ë.
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За двубоя старши
треньорът на вицешампионите Емил Велев
няма да разчита както
на заминалия за Мюнхен национален защитник Живко Миланов,
така и на оперираните
Цветан Димитров и
Жоазиньо. Вратарят
започва възстановителни процедури другата
седмица

○

би за забранени стимуланти след мача. По
този начин допинг комисията продължава
практиката си да тества футболисти във
възловите мачове от
шампионата. Левски
води с точка аванс
пред
първенеца
ЦСКА, а Черно море е
трети на 9 т. след “сините”.

○

Националната комисия по допинг контрол (НКДК) ще направи проверка в дербито
на 20-ия кръг на “А”
група Черно море Левски в събота. Двубоят е от 16.30 часа на
варненския стадион
“Тича”. Хора от комисията ще определят по
двама играчи от отборите, за да дадат про-

○

○

○

○

○

Допинг контрол на Черно море - Левски Шенсой поема Пирин
Наджи Шенсой е новият старши треньор на
Пирин. Решението е взето след неколкочасово
заседание на акционерите в клуба. От днес роденият в Косово бивш наставник на Беласица започва тренировкии. Той ще дебютира срещу Бела в
Кюстендил. Договорът му ще бъде до края на
сезона с опция за удължаване. Шенсой заменя на
поста Петър Михтарски, който подаде оставка след
домакинската загуба с 1:2 от Локо (Мз). Освен с
него шефовете на Пирин уговаряха Ангел Червенков и Стефан Деверич. “Причината да изберем
Шенсой е фактът, че само той има “Про” лиценз”,това заяви босът на Пирин Николай Галчев.
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Петър Пенчев ще остане на
поста старши треньор на Ботев,
а негов помощник ще бъде Иван
Кочев. Това обявиха от клуба,
след като президентът Димитър
Христолов не успя да склони да
поеме отбора специалист с лиценз “Про”, който да замести
подалия оставка Костадин Ангелов. За да избегне служебни загуби в следващите си мачове,
Ботев ще ползва лиценза на
“Коце Лаптопа”, който ще стои
на трибуните. Президентът Христолов е решил да не наказва
играчите, бойкотирали тренировките миналата седмица. Нарочените за изгонване Апостол Попов, Васил Василев, Димитър
Петков, Георги Андонов, Николай Харизанов и Николай Манчев остават в тима, въпреки че
бяха набедени от боса, че са
организитори на бунта.

МОК ПОДКРЕПИ
УАДА СРЕЩУ
ФИФА И УЕФА
Президентът на Международния олимпийски комитет Жак Рох
подкрепи правилата на Световната антидопингова агенция
(ВАДА) относно тестовете за
забранени
вещества
в
извънсъстезателно време. По
думите на белгиеца това е начинът да се даде сериозен отпор
на допинга в спорта, а ФИФА и
УЕФА не трябва да се противопоставят на УАДА. Футболните
централи са твърдо против новия
кодекс, като настояха правилото
да важи за отборите, а не за
отделните футболисти. Според тях
проверки трябва да има само на
тренировъчните бази.

ИЗРАЕЛ И
КАЗАХСТАН
ПРАВЯТ 1:1 ПРИ
МЛАДЕЖИТЕ
Израел
и
Казахстан
завършиха 1:1 в първата среща
от група 6 на евроквалификациите за младежи, играна в Хайфа. В 44-ата минута Бузгало
откри за домакините. В началото на втората част Абухов от
гостите получи червен картон.
С 10 души те изравниха чрез
Канатаев (63). В четвъртък Казахстан посреща България.
Мачът е от 14.00 ч. в Алмати. В
групата са още Швеция и Черна
гора. За Евро 2011 в Дания се
класират победителите от 10-те
групи, както и 4-те най-добри
втори отбори.

НАГРАДИХА ХИДИНК
В РУСИЯ
Националният селекционер
на “Сборная” и наставник на
Челси Гуус Хидинк бе удостоен
със званието “Заслужил треньор
на Русия”. Помощниците му Александър Бородюк и Игор Корнеев
получиха същото признание. За
най-проспериращ футболист в
представителния тим на страната пък бе избран Алан Дзагоев
от ЦСКА (Москва).

БЕЕНХАКЕР
ИЗГОНИ БОРУЦ
Селекционерът на Полша Лео
Беенхакер отстрани от състава
титулярния вратар Артур Боруц.
Холандският спец е бесен заради грубите грешки, които стражът
допусна в квалификацията срещу
Северна Ирландия (2:3).

Основател
Стефан Продев
cyanmagentayellowblackdopulnitelen 39
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Най-малко 22 души загинаха, а други 132 бяха ранени по време на световната
квалификация Кот Д’Ивоар Малави. По информация на
вътрешното министерство на
страната-домакин стадионът
в Абиджан е бил препълнен,
а голямото струпване на хора
доведе до срутване на стена
на една от трибуните. Полицията използва сълзотворен
газ, за да разпръсне тълпата.
Това предизвика паническо
бягане, довело до трагедията. Въпреки нещастието властите разрешиха мачът да се
играе.
ФИФА разпореди
разследване на инцидента.
Над 50 000 зрители
препълниха стадион “УфуеБоани”, за да наблюдават
завръщането на местния идол
Дидие Дрогба в игра. Нападателят на Челси пропусна
първите шест квалификации
на Кот Д’Ивоар заради контузия, но вкара 2 гола при

СНИМКА БГНЕС

22-ма загинали
на мач в Африка

Запалянковци носят ранен зрител на мача Кот Д’Ивоар Малави, завършил 5:0. Срутване на трибуна на препълнения
стадион в столицата Абиджан доведе до смъртта най-малко
на 22 зрители, а 132-ма бяха ранени

Стъпкани
зрители
на стадиона
в Абиджан,
след
трагедията
Кот Д’Ивоар
громи с 5:0
Малави

ЗОНА ЮЖНА
АМЕРИКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

* Първите четири отбора
се класират за световното
първенство в ЮАР 2010, а петият играе бараж с четвъртия
от зона КОНКАКАФ (Северна и
Централна Америка) за участие на Мондиала.

завръщането си. На терена
домакините нямаха проблеми
и съкрушиха Малави с 5:0. По
един път се разписаха Ромарич, Калу и Коне.
Други два от фаворитите в
зона Африка - Египет и Нигерия, стартираха третата фаза
на квалификациите с неочаквани равенства. Шампионът
на Африка Египет завърши
1:1 със Замбия в група С, Нигерия пък направи 0:0 като
гост на Мозамбик в група В. В
края на мача Обафеми Мартинс пропусна да вкара от
чиста позиция за гостите.
Гана победи Бенин с 1:0 в
мач от група D.

БРАУН ГП
УВОЛНЯВА
270 ДУШИ
Отборът на Браун ГП предвижда да се раздели с почти 1/
3 от персонала си. Часове след
изключителния двоен триумф в
Австралия в първия старт за
сезона изпълнителният директор на тима Ник Фрай разкри,
че около 270 души ще бъдат
уволнени. По думите му това се
налага предвид новите технически промени и поради факта, че
Браун ГП е частен клуб.

ПРАНДИ ОБЯВИ
СЪСТАВА ЗА
СВЕТОВНАТА ЛИГА

Бразилия взе точка в Кито

П

Вратарят
на Еквадор
Франсиско
Севалос
избива
топката от
главата на
бразилеца
Луизао в
световната
квалификация
от зона
“Южна
Америка”,
завършила
1:1 на
олимпийския
стадион
“Атахуалпа”
в Кито

Новият селекционер на мъжкия
национален тим по волейбол
Силвано Пранди обяви разширения състав за срещите от Световната лига. Отсъства контузеният
диагонал Боян Йорданов. РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ: Андрей Жеков,
Георги Братоев, Иван Зарев, Иван
Станев. ДИАГОНАЛИ: Владимир
Николов, Данаил Милушев, Николай Учиков. ПОСРЕЩАЧИ: Матей
Казийски, Пламен Константинов,
Методи Ананиев, Тодор Алексиев,
Мартин Пенев, Цветан Соколов,
Мирослав Градинаров. ЦЕНТРОВЕ: Красимир Гайдарски, Христо
Цветанов, Теодор Богданов, Николай Николов, Светозар Иванов,
Стойко Ненчев. ЛИБЕРО: Теодор
Салпаров, Владислав Иванов.

еткратният световен шампион Бразилия завърши
наравно 1:1 като гост на Еквадор в среща от 11ия кръг на квалификациите в зона Южна Америка,
играна в Кито. С огромен принос за спечелената
точка бе вратарят на Интер Жулио Сезар, който
спаси гостите от загуба след решителни намеси.
Домакините напълно надиграха именитите си
съперници, но пропуските им в нападение ги лишиха от заслужен успех. Противно на случващото
се на терена “селесао” поведе с 1:0 с гол на резервата Жулио Баптища в 74-ата минута. Минута
преди края Кристиан Нобоа изравни.
Чили спечели с 3:1 като гост в Перу и се
утвърди на трето място в класирането. Алексис
Санчес откри за гостите още във 2-ата минута,
а след още 30 Умберто Суасо удвои от дузпа.
Жоан Фано намали 2 минути по-късно, но в 70ата минута Матиас Фернандес направи 3:1 след
пас на Санчес.

12 заявки от чужбина за 59-ата Обиколка на България
ганизатори на надпреварата. Стартът на
Обиколката е на 6 септември, а финалът
й - на 13-и. Сред потвърдилите вече
участие са националните отбори на Германия, Люксембург, Гърция, Латвия и
други. Между подалите заявки клубни
тимове са елитният Рултер Вилар (Хор),
румънските Динамо (Букурещ) и Делма
2003, австрийският КТМ Юнкерс, гръцки-

ят Космоте Кастро, немските ЛКТ Бранденбург и Профилайн и други. Очакват
се заявки от поне още десетина клуба
от Европа. Нашият тур се провежда успоредно с Обиколката на Хърватия, като
и двете са с еднакъв коефициент 2.2 за
световната ранглиста. Организаторите от
БКС очакват в скоро време и заявки на
отбори от други континенти.

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

«‡ÔÓ˜‚‡ VI ÚÛÌË
ì»ÒÍ‡Ï ‰‡ ·˙‰‡î

Състезаващият се за Дунав 2007 Владимир Николов защити титлата
си в конкурса за
най-добър забивач по време на
Мача на Звездите в българския
баскетбол. Победител в двубоя
стана отборът
на “Леденика”,
който се наложи
с 98:95 над тима
на “Тойота”. За
“Най-ценен играч” в мача бе
определен Роб
Престън
от
Спартак
Пл,
завършил с 11 т.
и 7 борби

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ
Около 350 деца от 15
отбора от Благоевградска
област участват в тазгодишния турнир по футбол “Искам
да бъда”, който се провежда
за шести път по инициатива
на ДАМС и Програмата за
развитие на ООН за България. Старта на проявата обявиха на пресконференция
Михаил Балабанов - заместник-председател на ДАМС,
Баки Хюсеинов - съветник на
министър Емилия Масларова по Програмата на Десе-
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СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

12 отбора от чужбина досега са заявили участие в тазгодишната 59-та международна колоездачна Обиколка на
България. Сред тях има както национални, така и елитни клубни отбори от Европа, съобщи генералният секретар на
Българския колоездачен съюз Цвятко
Чолаков. Той и президентът на велоцентралата Венелин Хубенов са главни ор-

КЛАСИРАНЕ
Парагвай 11 7 2 2 18 8 23
Aржентина 11 5 4 2 17 7 19
Чили
11 6 1 4 17 14 19
Бразилия 11 4 6 1 16 5 18
Уругвай 11 4 4 3 21 10 16
Колумбия 11 3 5 3 6 8 14
Eквадор 11 3 4 4 13 18 13
Венецуела 11 3 1 7 12 22 10
Боливия 11 2 3 6 13 24 9
Перу
11 1 4 6 6 23 7

тилетието на ромското включване (2005 - 2015 година),
Апостол Апостолов - кмет на
Симитли, Мария Методиева “Отворено общество” - София,
Аглика Георгиева - “Балканика Холдинг Груп” АД, и Цветан Георгиев - главен координатор на турнира.
Посланиците на проекта
“Искам да бъда” са бившите
и настоящи национали Росен Кирилов, Даниел Боримиров, Стилиян Петров и
Георги Петков

ще излиза

талон за
безплатна
обява!
ТЪРСЕТЕ ГО!
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