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След като преди
време пред НДК в София поставиха два макета на замразени пилета,
които трябваше (неизвестно как) да агитират да
гласуваме за евродепутати, сега еврочиновниците се качиха едно ниво
по-нагоре. В специални
кабини ще можем да
казваме какво мислим
за изборите и европарламента (стр. 2). Такива
ще има и в други европейски държави, а целият масраф около склоняването на европейците
да гласуват щял да
излезе около 18 млн.
евро (това без да се
броят националните
разходи - партийни и
държавни).
Тази сума ще нараства, защото положението
е отчайващо. От 1979 г.,
когато са първите евроизбори, до последните
от 2004 г. процентът на
гласувалите е паднал от
63 на 46 на сто. За тези
избори прогнозите са,
меко казано, лоши.
Изследване на “Евробарометър” сочи, че над
66% от имащите право
на глас европейци няма
да отидат пред урните.
Тези цифри говорят за
липса на интерес у
европейците към парламента им. Причините
сигурно са много дълбоки и вероятно се коренят в самата конструкция на ЕС. Нужни са
промени, защото с фалшиви бройлери никой
не е успял да закара
народа пред урните.
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Тбилиси издирва „организаторите на метежа”
Министерството
на
вътрешните работи на Грузия
обяви за издирване трима
бивши офицери от грузинската армия, които са заподозрени в организирането на метежа в бронетанковия батальон
в Мухровани. За всякаква
информация за Леван Америдзе, Коба Отанадзе и Георгий
Криалашвили Тбилиси обяви

награда от 50 хил. лари (30
хил. долара).
Вчера по обвинение в опита за преврат бяха арестувани 13 цивилни и 10 сътрудници на военната полиция. Сред
арестуваните цивилни е бившият командир на Националната гвардия генерал-майор
Коба Кобаладзе, който по
думите на адвоката му отри-

ча всякакво участие в метежа. Междувременно грузинският президент Михаил Саакашвили обяви, че служители на контраразузнаването са задържали шпионин
сред собствените дипломати
на страната. И докато президентът обвинява Русия, че
стои зад опита за преврат,
грузинската опозиция се

придържа към друго мнение.
“Смятам, че това е само едно
театрално шоу, спретнато от
Саакашвили, за да се отвлече вниманието на хората от
протестите срещу управлението му”, цитира АФП Давид Гамкрелидзе, лидер на
грузинската опозиционна
партия “Новите десни”.
—Ú. 8
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ПОКАЗНИ АРЕСТИ
В ГРУЗИЯ

Няколко думи
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Най-добрата бойна техника, с която България разполага, бе показана вчера на парада в София по случай Гергьовден
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На 11 май ще станат ясни
листите на ДПС за евроизборите. Това съобщи вчера в Русе
министърът на извънредните
ситуации Емел Етем. Тя уточни, че кандидтурите ще бъдат
одобрени на Централен съвет
на партията. След 11 май, в
рамките на 10 дни пък ще
бъдат уточнени и водачите на
листи за изборите за Национален парламент, каза още
Етем. Тя присъства на празник
на пролетта край хижа “Приста”, който се провежда за
първи път тази година. Инициативата се реализира в рамките на проект “Един празник с
три имена - Гергьовден,
Хъдърлез и Едрелез - да посрещнем заедно пролетта”,
подкрепен финансово от Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към Министерски съвет, чийто председател е Емел Етем. В празника
се включиха детски танцови и
певчески състави - представители на различните етноси в
Русенска област. Вицепремиерът коментира и проблема с
пропадането на няколко къщи
и джамия в Русе в резултат на
спукан водопровод.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

ДПС вади листата си за ЕП на 11 май

В село Сейдол, Разградска област, се проведе традиционният фолклорен събор “Тюлбе-2009”.
Участваха самодейни колективи и индивидуални изпълнители от Лудогорието. Гост на събора
бе вицепремиерът Емел Етем

Eлектронна кабина
рекламира евровота
18 млн. евро отпуска Страсбург за повишаване
на избирателната активност в ЕС
Оригинална мултимедийна кампания
ще вдига избирателната активност за
евроизборите у нас. В центъра на София, до НДК, днес ще бъде монтирана
уникална електронна кабина, която ще
трябва да повиши интереса на българите към изборите за европейски депутати. Това съобщиха от Информационното бюро на Европейския парламент в
София. Кабината ще бъде оборудвана с
микрофон и камера, отвътре ще прилича повече на избирателна урна. Кубът
с височина 2,5 метра ще позволи на
гражданите да пуснат предварително
гласа си за бъдещето на Европа. Влизайки в кабината, човек ще може да
запише свое видеообръщение към кандидатите за евродепутати. Срещу камерата и пред микрофона всеки ще може
да запише лично послание. Такива кабини ще има във всички европейски
столици. Кампанията ще продължи до
самия ден на изборите - 7 юни. Подбра-

ни клипове на избиратели ще се прожектират на големи екрани в Брюксел
и ще бъдат предоставени на медиите.
Кампанията за повишаването на
избирателната активност в ЕС тази година е сред основните приоритети на
Европейския парламент. Вчера стана
ясно, че от ЕП отпускат 18 млн. евро за
кампанията, която трябва да привлече
повече европейци към урните. Това е
първата общоевропейска кампания,
целяща да информира избирателите за
предстоящия вот. Тя преминава под
наслова “Ти решаваш”.
По време на кампанията ще бъдат
разпространени пощенски картички и
билбордове с въпроси, изискващи общоевропейски отговор, например: “Колко етикета да имат продуктите” и “Колко отворени да са границите ни”. По
този начин организаторите на кампанията целят да убедят избирателите, че
всеки глас е важен.

Последните социологически проучвания сочат, че средната избирателна активност на евровота ще бъде
около 33-34 на сто. Едва една трета
от гражданите на ЕС знаят със сигурност кога ще бъдат изборите за Европейски парламент в техните страни. Общо 375 милиона европейци имат
право на глас. 36 милиона от тях ще
гласуват за първи път. От всички
страни-членки ще бъдат избрани 736
представители на Европейския парламент. Ако бъде приет Лисабонският
договор, евродепутатите ще станат
751 - всяка страна-членка ще излъчи
по още един представител. Настоящите избори се провеждат според
договора от Ница. На 7 юни България
ще избере 17 свои представители, а
ако бъде приет договорът от Лисабон, те ще станат 18 - толкова, колкото са и в момента.

СНИМКА БГНЕС
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С курбан и танци в Пловдив почетоха Гергьовден вчера.
Най-важният обред на празника е жертвеното агне.
За курбан се коли първото оягнило се през годината.
То трябва да е бяло и мъжко. Украсява се с венец от зелени клонки, обвити с червен
конец, на едното му рогче се пали свещ
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Пернишкият окръжен съд обяви
в неплатежоспособност фирма “Топлофикация”. От вчера започна и
производството по несъстоятелност
на дружеството. Наложен е общ
запор и възбрана върху имуществото, съобщи БНР. Три фирми бяха
подали иск срещу “Топлофикация”
заради неизплатени суми, а съдът
постанови те да бъдат обезпечени.
Пернишкото дружество дължи
на кредиторите си 140 млн. лв, от
които шест милиона е главница.
Днес в предприятието влиза временен синдик.
На събрание на 27 май кредиторите ще изберат постоянен синдик. Ръководството на “Топлофикация” обяви, че ще обжалва решението пред Софийския апелативен
съд, който трябва да се произнесе
в 14-дневен срок. Процедурата по
несъстоятелност обаче и дейността
на синдика ще продължат до решението на съда.

ÃËÌËÒÚÂÒÍË Ò˙‚ÂÚ
z Премиерът
Сергей Станишев
ще отпътува за
участие в срещата
на върха на Европейския съюз по
“Източното партньорство” днес.
Инициативата е
основен приоритет
на чешкото ротационно председателство на ЕС и има амбицията да
задълбочи отношенията на съюза на
двустранна и многостранна основа
с източните съседи на ЕС - Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия,
Молдова и Украйна. От 16 ч. премиерът Сергей Станишев ще се включи в първата работна сесия в Пражкия конгресен център в чешката столица. Държавните и правителствените ръководители на странитечленки ще обсъдят целите и задачите на Източното партньорство и
ще приемат съвместна декларация.
В рамките на пленарната сесия е
предвидено изказване на българския министър-председател на тема
“Енергийно сътрудничество и транзитни трасета”. Втората работна сесия, посветена на предизвикателствата и възможностите за икономическо сътрудничество, ще продължи
до 19 ч. В дискусията ще участват и
представители на Европейската
банка за възстановяване и развитие и Европейската инвестиционна
банка. От 20 ч. чешкият президент
Вацлав Клаус дава вечеря за
държавните и правителствените
ръководители на страните-членки
на ЕС. В делегацията, водена от
премиера Сергей Станишев, са
включени заместник-министърът на
външните работи Тодор Чуров, секретарят на Съвета по сигурността и
съветник по външната политика на
министър-председателя Боян Чуков
и съветникът по европейските
въпроси на премиера Мария Пинто.
z Заместник-министърът на
икономиката и енергетиката Явор
Куюмджиев ще проведе днес неформална среща с журналисти по
повод третата година от изключването на България от “Списъка за наблюдение” на правителството на
САЩ по прегледа по раздел “Специален 301”. Явор Куюмджиев е
член на Съвета за защита на интелектуалната собственост. Въпреки
заплахата от попадането отново в
т.нар. Списък на пиратите, представеният от българското правителство
Доклад за действията в областта на
защитата на интелектуалната собственост през 2008 г. беше успешно
приет. При техническа възможност
по време на срещата в разговора
по телефона ще се включи и министърът на културата проф. Стефан
Данаилов, който е председател на
Съвета за защита на интелектуалната собственост. Неформалната
среща с журналисти ще се проведе
на 7.05.2009 г. от 10.30 часа в сградата на МИЕ.
z Министърът на културата
проф. Стефан Данаилов ще открие
днес в Рим “Дни на българския
филм”, които се провеждат под неговия патронаж. Откриването е от
19.00 часа в Двореца на експозициите. През дните на българския филм
в Рим ще бъдат показани част от
най-добрите български филми,
създадени през миналата година.
Фестивалът стартира с “Дзифт” на
Явор Гърдев. Вторият ден ще бъде
посветен на БНТ, която ще представи четирите тв серии “Хъшове” на
Александър Морфов. Ценителите ще
видят и “Изпепеляване” на режисьора Станимир Трифонов. Програмата ще завърши с филма на Стефан
Командарев “Светът е голям и спасение дебне отвсякъде”. По време
на форума ще има изложба на плакати за български исторически филми, както и творческа дискусия между гостуващи български актьори и
режисьори и италиански кинотворци и продуценти.
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ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ:

Имаме реален принос
в отбраната на Европа
Президентът подписва новия военен закон днес

СНИМКИ ЮРИЙ СТОЯНОВ

Първанов
поздрави
участниците в
парада

ВАСИЛ ПОПОВ
ЖЕЛЯЗКО ТЕНЧЕВ

На площад “Александър Батенберг” в столицата вчера бе
отпразнуван Денят на храбростта и празник на Българската
армия. Денят на Свети Георги
Победоносец е ден на националната памет, заяви президентът и
върховен главнокомандващ Георги Първанов в словото си преди
военния парад. Според него страната ни има реален принос в
общата европейска отбранителна система. В тон с празничното
настроение държавният глава
отбеляза и няколко важни за
новото военно строителство акцента. И днес Българската армия
е символ на морал и почтеност.
Реформите трябва да бъдат за
постигане на по-добър живот за
военослужещите. Най-важната
задача е подборът, подготовката
и развитието на личния състав.
Специално внимание Първанов
отреди на постигането на пълна
оперативна съвместимост на БА
в НАТО. Предстои ни още много,
за да постигнем онези оператив-

ни способности, с които да отговорим на формиращата се нова
стратегическа визия на алианса.
Това означава да имаме ясен
разчет за онова, което трябва да
дават нашите въоръжени сили за
реакция на конфликтите, каза
Първанов.
След парада пред журналисти президентът призна, че текстове от новия Закон за отбраната
и въоръжените сили, свързани с
гражданския контрол върху армията, крият риск от политически
контрол. Първанов си го представял малко по-различно, но въпреки това ще подпише указ за обнародването на новия закон с надеждата, че при прилагането му
нещата ще се натъкмят.
Министърът на отбраната Николай Цонев смята, че състоянието на Българската армия в момента е отлично. В МО по никакъв начин няма да бъде почувствана финансовата криза и няма
да има проблем с
модернизацията,
каза пред журналисти Цонев. Последният в историята на-

чалник на ГЩ на БА
ген. Златан Стойков
смята, че с новия закон правомощията на
началника на отбраната са съхранени на
95 процента и че числото 32 000 за числеността на армията ще
се съхрани.
Парадът беше открит с прелитане на
вертолет Ми 17, от
който бе спуснат националният трибагреник. Предсавителни
блокове на видовете
въоръжени сили дефилираха, последвани от
военна техника. В парада участваха военните духови оркестри,
гостуващи в страната
по повод 100-годишнината от независимостта на България по

Във въздуха
пръв беше
вертолет
Ми 17

инициатива на Сергей Станишев.
Оркестрите от ЕС, САЩ, Русия,
Украйна и Молдова на общо 14
места в столицата изнесоха концерти в навечерието на празника.
Над столицата прелетя и военнотранспортният самолет “Спартан”,
най-новото попълнение в състава
на ВВС. През площада премина
тежка верижна техника като танк
Т-72, бойна машина на пехотата
(БМП), самоходни гаубици, зенитно-ракетни комплекси.
Пред паметника на Незнайния войн сутринта бе отслужен
водосвет за бойните знамена. От
името на патриарх Максим Знеполският епископ Йоан поздрави
българските военнослужещи за
техния празник като им пожела
да са “крепки, храбри, победонос-

ни”. С изпълнение на “Многая
лета” завърши церемонията.
На площада бяха ветерани
от последната война, държавни
лица, чуждестранни дипломати,
хилядно множество граждани.
Пет хиляди национални флагчета с логото на 100 години независима България бяха раздадени на присъстващите на площада. Гостите получиха настолен
календар с българските бойни
знамена, издаден от Инициативен комитет за 100-годишнината с председател премиерът
Сергей Станишев. Бойните знамена, публикувани в него, се
съхраняват в Националния военноисторически музей, който
вчера предложи много атракции
за хиляди посетители.

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.

Две поколения заедно се засякоха на тържеството
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Мартин Димитров
смъмри съда
Председателят на СДС внесе жалба в ЦИК
срещу регистрацията на Пламен Юруков
ясно също, че партията оттегля внесените документи и
иска те да й бъдат върнати
“незабавно”. Тази фалшива
регистрация няма да я има,
каза Димитров по време на
пресконференция, но отказа
да съобщи откъде има информация за това. Той е убеден също, че всичко, което
се случвало около партията

митров е за изборите да има
една регистрация - на “Синята коалиция”.
В същото време говорителят на ЦИК Александър
Александров коментира, че
не комисията, а Софийски
градски съд (СГС) може да
се произнесе по казуса с
регистрацията на СДС. Мартин Димитров недоволства и

СНИМКИ БГНЕС

Регистрацията на СДС в
Централната избирателна
комисия за евроизборите е
станала с фалшиви документи, подпечатани с фалшив
печат. Това твърди председателят на партията Мартин
Димитров, който вчера внесе жалба в ЦИКЕП срещу
действията на Пламен Юруков и Пламен Радонов, кои-

Синият лидер Мартин Димитров за пореден път се закани на предателите
в собствената си партия

то преди няколко дни подадоха документи за регистрацията на СДС за евроизборите. От заявлението става

в последно време, е заради
ужаса, който много хора изпитвали от обединената десница. Крайната цел на Ди-

по тази тема. Вчера той заяви, че СГС нямало причина да бави решението си за
регистрация на партията,

както и че щяло да бъде
ужасно, ако съдът вземе
решение в полза на Пламен
Юруков. Димитров напомни,
че на извънредно заседание на Националния съвет
на СДС преди дни бяха изключени шестима от членовете на партията - Пламен
Юруков и Пламен Радонов,
и четиримата депутати, които напуснаха синята парламентарна група и се присъединиха към “Ред, законност,
справедливост” на Яне Янев.
Раздорът в сините редици
бе последица от решението
на Димитров да се коалира
с ДСБ и Иван Костов на
предстоящите избори. Според Пламен Юруков много
от членовете на СДС не са
съгласни Костов да е в предизборните листи. Бившият
председател на сините, освен това, не приема и изключването си от партията.
По думите му в устава на
СДС не се дават права на
Националния съвет да отстранява членове. Това можело да стане само в районната организация, в която
той членува. Юруков не пропусна да припомни и казуса
около лидерството на СДС.
Все още няма окончателно
решение на съда, че Димитров е легитимен председател на партията.
Мартин Димитров обаче
продължава да твърди, че
всички проблеми около синьото движение са конспирация от страна на БСП и
ДПС. Очакваме и други опити за провокация, допълни
той. И нарече Яне Янев
агент на левицата и “продукт на Станишев и Доган”.
Атаката му бе породена от
декларация, приета от ръководството на “РЗС”, в която
се казва, че “тези хора, които в момента се опитват да
правят подялбата на СДС,
са амбулантни търговци на
активите на една фалирала
фирма”.

Теглили пари от дебитна
Откриват виртуална
карта на отвлечен бизнесмен библиотека „България”
Някой е теглил пари от дебитната карта на бизнесмен,
обявен за общодържавно издирване, съобщиха от полицията.
Все още няма друга следа от изчезналия във вторник вечерта
Мариян Иванов (42 г.), собственик на фирма за пътнически
превози от село Склаве. От сметките му в страната и чужбина
обаче на два пъти са били изтеглени пари. Единият от банкоматите бил в курортен град. В нито един от случаите не е била
взета максималната сума от 400 лева. Към момента няма сериозни данни за отвличане. Ако похитителите изпразваха сметките му, нямаше да бъдат теглени дребни суми. Сигурно се е
покрил някъде човекът да си почива по празниците. Натрупал
е дългове към банки, партньори и други лица към 400 000 лв.,
казаха криминалисти. Напоследък Мариян се оплаквал често
пред съселяни, че кризата е ударила бизнеса му. Очаквал
помощ от сестра си, която е в Гърция, за да се разплати с част
от кредиторите, допълниха близки до разследването.
ОБЩИНА ДРАГОМАН
гр. Драгоман, ул. “Захари Стоянов” 26
На основание чл. 10а от ЗДСл и чл.13 и чл. 14 от Наредбата за
провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед
№ РД- 100 /28.04.2009 г. на кмета на община Драгоман
ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ОБЩА
АДМИНИСТРАЦИЯ” В ОБЩИНА ДРАГОМАН и
На основание чл. 9а, чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 13 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на
конкурсите за държавни служители и Заповед № РД- 99/
28.04.2009 г. на кмета на община Драгоман
ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

За информация и срок за подаване на документи и за
двете длъжности:
 адрес: Драгоман 2210, ул. “Захари Стоянов” 26
 Стая № 6, III етаж
 07172/23-65
Краен срок за подаване на
документи - 11.05.2009 г.
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Първият етап на виртуална библиотека “България” ще
бъде офицално открит на 11
май от министъра на културата Стефан Данаилов. Това
съобщи в Добрич директорът
на Националната библиотека
Боряна Христова пред представители на библиотеки от
областта. Не става дума за
чип на книга, а виртуална
библиотека, която може да се
ползва от различни места на
страната, все едно сте в София. Включваме се и в голямата европейска програма
“Съкровища на националните
библоитеки в Европейския
съюз” - нашите съкровища ще
бъдат достъпни и за българите, и за гражданите на различни европейски държави,
които проявяват интерес, коментира
Христова.
Тя
допълни, че страната ни се

включва реално с 28 500 файла. По-важното според мен
обаче е, че националната
библиотека включи в тях всичките си каталози, по които
може да се търси от всяка
точка на света. А ние притежаваме над 8 милиона библиотечни единици - книги, ръкописи, старопечатни издания,
карти, музикални издания,
електронни книги и т.н. Досега сме качили на електронен
носител старопечатни издания, електронни книги и архив, защото тук изниква и
въпросът за авторските права.
Според приетите международни норми те не важат до
1929 г., добави още Христова.
Предвижда се електронни
чипове да се вграждат в книгите, но това не е предстояща
задача пред националната
библиотека, тъй като с големия обем единици това щяло
да бъде скъпа операция.

Възстановяват военното
гробище край Прилеп
До август трябва да бъде възстановено военното гробище
край Прилеп. Това съобщи пред БНР посланикът ни в Македония Михо Миков. Той се обяви за предприемането на поясно действие за възстановяването на войнишките гробища.
На македонския фронт, на македонска територия са загинали близо 19 000 български военнослужещи. Мисля си, че
трябва да имаме една по-ясна определена държавна политика и натиск към съвременната македонска държава, за да
се реши въпросът.

ОПИТАХА ДА
ОТКРАДНАТ
БАНКОМАТ
Неизвестни крадци се опитаха да откраднат банкомат в град
Бяла черква, община Павликени,
съобщават от полицията. Бандитите разбили хранителния магазин, в който се намирало устройството, и отстранили сигналноохранителната система. След това
се опитали да прережат метална
част, която прикрепвала банкомата, но не успели и го оставили.
Пари от устройството не са откраднати. Въпреки това крадците
задигнали 230 лева от оборота
на магазина, цигари, алкохол и
други хранителни стоки.

Турски ТИР, пълен с кашони
зеленчуци, катастрофира и се
обърна в канавката на пътя
Хасково-Харманли. Инцидентът е
станал в неделя, а огромният
камион не бе изтеглен до вчера.
Тонове зеленчуци също седяха
разпилени край пътя повече от три
дни. Едва в късния следобед
вчера носачи прехвърлиха стоката
в други камиони, за да спасят
поне част от нея

КОПИЕ НА
АЙФЕЛОВАТА
КУЛА ПОКАЗВАТ
В ПЕРНИК
Умалено копие на Айфеловата
кула е построил перничанин върху
гаража си, предаде радио “Фокус”. 46-годишният Йордан Иванов шест месеца се трудил върху
миникулата, която тежи 300 кг и
е от няколко хиляди метални пластини. Всеки перничанин може да
зърне с очите си “пернишката
Айфелова кула”, която е изложена
върху гаража на Иванов в квартал
“Църква”. Йордан Иванов разказва, че е изчел томове литература
за структурата на парижкия символ, след това заварявал металните пластини с електрожен, грундирал кулата и я боядисал със
сребърен феролит, за да не избива ръжда по нея. За да бъдат
сглобени двете части, се наложило да помагат десет души.

ВОЙНАТА ПО
ПЪТЯ

Пиян шофьор уби момиче
и помете още четирима
Пиян шофьор помете петима пешеходци във вторник вечерта в село Тишевица. От удара на място е загинала 18годишната П.М. Други две момичета, на
16 и 23 години, са настанени в хирургичното отделение на врачанската болница
с охлузни рани и комоцио. Сред пострадалите е имало и едно момче на 19 години, което е със счупен крак. Всички те
са под медицинско наблюдение. Найвъзрастната жена, 42-годишната А.П., е
отказала лекарска помощ. Причина за
катастрофата е движение с несъобразена скорост и употреба на алкохол от
страна на 21-годишния водач с инициали И.И. от град Враца. Направената му
проба с дрегер е отчела наличие на 1,64
промила алкохол в издишания въздух.
Общо шестима души са загинали по
пътищата на страната от вчера досега, а
25 са били ранени при 21 тежки пътнотранспортни произшествия в страната. За
живота на трима от пострадалите има
опасност. В София са станали 65 леки и
три тежки произшествия, при които са
ранени четирима.
cyanmagentayellowblack
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Председателят на Еврогрупата (в която членуват финансовите министри на страните от еврозоната) Жан-Клод Юнкер прогнозира “социална криза” в Европа заради очакваната висока
безработица и призова компаниите да избягват “масови съкращения”, предаде АФП. “Ние отиваме към социална криза, тъй
като тази и следващата година
ще има криза на заетостта” в
Европа, каза той на пресконференция в Брюксел след края на
съвещание на министрите на финансите от еврозоната. “Всички
усилия трябва да се насочат към
социалната и икономическата
рамка на тази ситуация”, добави
той и призова правителствата да
смекчат шока за работниците,
които ще изгубят работните си
места.
Юнкер, който е министърпредседател на Люксембург,
посочи, че даването на приоритет на частичната безработица
в случай на затруднения на компаниите е израз на “социална
отговорност”. Според последните прогнози на Европейската
комисия се очаква през 2009 и
2010 г. в рамките на Европейския съюз без работа да останат
8,5 млн. души.

„Запечатват” зъби на
децата срещу кариеси

СНИМКИ ПРЕСФОТО/БТА

Юнкер
прогнозира
„социална
криза”
в Европа

Манастирът “Рождество Богородично” край село Рожен привлече през почивните
дни много вярващи и туристи от страната и чужбина

На децата между 6 и 9 години ще бъдат поставени
силанти, които ще запечатват зъбите и ще ги пазят от
кариеси. Това е предвидено в одобрената от правителството Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца до 18 г., съобщи на пресконференция вчера председателят на Българския
зъболекарски съюз д-р Николай Шарков, предаде кореспондентът на БГНЕС във Варна. Шарков посочи, че
програмата ще действа до 2014 година, като за целта
е осигурено финансиране в размер на 15,5 млн. лв.
Стоматологът обясни, че силантът е покритие върху
зъба, което запечатва дълбоки участъци по зъбната
повърхност. То е изработено от специален материал,
който е близък до цвета на зъба. Поставя се на първите постоянни зъби на децата и има срок на действие
около 6 години. 98% от децата в Япония са със силанти, съобщи още д-р Шарков. Той посочи, че в Европа
методът се прилага предимно в скандинавските държави. В България се очаква, поставянето на силантите да
започне в края на годината. Ще бъдат обхванати всички деца на възраст от 6 до 9 години, но процедурата
ще се извършва само по желание на родителите.
Предстои кастинг за зъболекарите, които ще могат да
участват в програмата, каза д-р Шарков. Той допълни,
че се предвижда още разработване на методични
ръководства за профилактика на кариеса чрез здравословно хранене, правилна устна хигиена и др., както
и издаването на информационни и обучителни материали за оралните заболявания.
Кметът на София Бойко Борисов ще открие стоматологичен кабинет днес в 32-ро СОУ “Св. Климент
Охридски”, съобщи пресцентърът на Столичната община. Инициативата е с мотото “Детското здравеопазване - приоритет за всички нас”. В съобщението на
пресцентъра се припомня, че на кръгла маса в София
през март е станало известно, че 88 процента от
шестгодишните и 100 процента от децата на 14 години
са засегнати от кариес.
Кабинетът е дарение заедно с техниката в него от
фирмата “Бул ню билд”. Заедно със столичния кмет на
откриването на стоматологичния кабинет в 11,30 ч. във
фоайето на училището ще са и музикантите от група
D2, Орлин Павлов, Тома, Искра Радева, Лилия Вучкова, като и участници в “Мюзик айдъл”.

Европейски наръчник
по главоболие на български език
Страданието е сред десетте най-чести причини
за инвалидизация на стария континет
В бр. 1 за тази година на
списание “Cefalgia” излезе
от печат наръчникът “Европейски принципи при лечението на честите видове главоболие в първичната помощ”, съобщи сайтът Здраве нет. Той е създаден в
рамките на Глобалната кампания за намаляване на
бремето от главоболие по
света под егидата на Световната здравна организация, като общата идея е да
бъде преведен на всички
Фолклорен
празникнадпяване
между
читалищни
състави за
автентична
народна песен
от Южна
България се
провежда в
хасковското
село Горски
извор за пети
пореден път

езици под контрола на съответните национални дружества по главоболие. В подготовката на изданието са
участвали лекари-специалисти по главоболие и лекари
от първичната помощ от
повечето
европейски
държави, както и представители на пациентите и техни защитници посредством
борда на Европейския алианс по главоболие. В консултиращата група по издаването на наръчника са

включени и представители
на националните дружества на страните членки на
Европейската федерация,
сред които има и български
медици. Редактори на
българското издание са
председателят на Българското дружество по главоболие проф. И. Миланов и др А. Бозаров. Специално
следва да се отбележи
фактът, че наръчникът е
преведен на български език
в съответствие с приложе-

ните към оригиналното издание изисквания за превод, който следва определен стандартизиран протокол, създаден от работна
група на програмата “Вдигане на бремето”.
В уводната част на изданието се посочва, че главоболието е сред десетте найчести причини за инвалидизация в Европа. Подчертава
се, че три вида главоболие
(мигрена, тензионен тип и
дължащо се на злоупотреба с медикаменти) са найчесто срещани в практиката и са с особена важност
за първичната помощ, тъй
като представляват повод за
търсене на медицинска грижа точно на това ниво в
здравеопазните системи.

Твоят глас за
здраве 2009

П

редизборна дискусия за здравеопазване, в която водеща
роля е отредена за читателите,
организира
сайта
Zdrave.net. Това ще стане в
специално разработен за целта форум, в който ще бъде
публикувана информация за
предизборните намерения на
водещите партии у нас. До
всички тях Zdrave.net изпрати
писма с покана да посочат свой компетентен представител, който да отговаря на въпроси на читатели в удобен за тях период от време в дните
между изборите за европейски и
български парламент (8 юни - 4 юли
2009 г.). За читателите на сайта това
ще бъде възможност да се запознаят
с намеренията на всички водещи
партии на едно място, да сравнят предизборните програми, да обменят
мнения, да коментират, анализират и
да задават своите въпроси. Самите
партии пък ще имат шанса да представят политическата си програма за
здравеопазването пред специализирана и компетентна аудитория, да
защитят позициите си и ако имат
желание, дори да заимстват полезни
идеи от мненията и коментарите на
медицинската общност у нас.

Четвъртият
вид главоболие
кластърното,
е също така
важно поради
това, че протича със силна болка, лечимо е, но често е погрешно диагностицирано.
Според
издателите целта на изданието е да помогне на общопрактикуващите лекари
да диагностицират успешно тези нарушения и да ги
лекуват добре, както и да
разпознават проявите на
други тежки болести, протичащи с главоболие, и ко-

гато се налага - да насочват пациентите към специалисти. Серия от пет брошури за пациента допълва
успешно общата идея за
полезност на изданието и
е още едно улеснение за
лекаря в комуникацията му
с пациентите.

ЧЕЛЕН ОПИТ

Придружават пенсионери, теглили пари
Британските пенсионери вече няма да се страхуват да не бъдат нападнати,
връщайки се вкъщи, след като са изтеглили пари от банка, тъй като полицията в
лондонски квартал предлага да ги придружава до дома им. Това обяви говорител на
местната полиция, цитиран от Франс прес, съобщи агенция БГНЕС. Край банките и
пощенските станции ще бъдат разлепени афиши, информиращи техните клиенти, че
могат да се обърнат към полицай, за да ги придружи при пълна сигурност.
“В квартала станаха няколко нападения над възрастни хора, когато се прибираха
у дома, след като бяха теглили пари”, заяви говорителката на полицията в квартал
Уонстид и Снеърсбрук, в източната част на Лондон. Тя уточни, че тази услуга ще се
предлага на пенсионерите, които се връщат вкъщи пеша, а не с автомобил.

black+dopulnitelen5
black+dopulnitelen5

cyanmagentayellowblack
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Високият дефицит по текущата
сметка води до негативно влияние,
твърдят от агенцията
Агенция Fitch Ratings
потвърди икономическата
стабилност на България,
но посочи и отрицателната перспектива на дългосрочния рейтинг на страната ни в чужда валута (“ВВВ
минус”) и на рейтинга в
местна валута, съобщиха
от Министерството на финансите. Според агенцията високият дефицит по текущата сметка прави страната ни податлива на негативното влияние на све-

товните финансови пазари. България е изправена
пред перспективата притокът на капитали да намалее, като проблемът не
може да бъде решен чрез
износ, тъй като световната икономика отслабва.
Fitch оценява запазването на паричния съвет
като особено важно за
икономическата и финансовата стабилност в България. Паричният съвет остава добре подкрепен,

като в края на февруари
т.г. резервите са три пъти
повече от тесните пари
(пари извън банките и
овърнайт депозити в левове и чуждестранна валута). Fitch очаква властите
да се придържат към благоразумна политика за
запазване на паричния
съвет.
Рейтинговата агенция
посочва, че брутният
външен дълг на страната е
нараснал на 102% от БВП

Шести май е празник и на гр. Поморие.
Стотици негови жители се събраха вчера в манастира
“Свети Георги”

Етикети за енергийна ефективност
на домакинските електроуреди

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

бил”, обясни Петър Димитров.
Министърът на икономиката и
енергетиката съобщи и, че споразумението между България и Русия за
газопровода „Южен поток” ще бъде
подписано в средата на май на среща, свикана от Москва, в която ще
участват всички страни по газопровода. Димитров заяви, че България
няма да отстъпи от позицията, че
„Южен поток” е нов газопровод и не
може да погълне нашата газопреносна мрежа.

○

Предстои отпечатването на нова
фактура за парното в столицата. Старата умишлено е била неразбираема, каза министърът на икономиката
и енергетиката Петър Димитров, цитиран от БНР. „Не можем да се готвим за новия отоплителен сезон със
старата фактура. Тя явно умишлено
беше замъглявана, за да не разбират
хората какво плащат и за какво го
плащат. Трябва да има яснота. Новата фактура много прилича на тази за
ток, където пише колко си употре-

○

○

○

○

○

○

○

○

Отпечатват нова фактура
за парното в София

в края на 2008 г., като
същевременно отбелязва,
че рейтингът на България
продължава да е подкрепен от стабилни публични
финанси. През 2008 г.
България за пети пореден
път реализира бюджетен
излишък (3% от БВП). Спестяванията в сметката на
фискалния резерв са се
увеличили на 12.6% от
БВП в края на 2008 г.,
съответствайки на държавния дълг. Останалите
държавни еврооблигации
са с падеж 2013 и 2015 г.,
което ограничава допълнително краткосрочния
риск. Fitch очаква тази
тенденция да се запази,
въпреки че според анализаторите бюджетът ще се
свие към балансиран през
2009 г., когато забавянето
на икономиката се отрази
върху приходите.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Fitch потвърди рейтинга
на България

Е

Европейският парламент
(ЕП) одобри проектодиректива, съгласно която върху етикетите на домакинските електроуреди и в стандартната
информация за тях ще се посочва каква е енергийната им
консумация. Ще се разшири и
обхватът на съществуващата
директива за енергийно етикетиране, като всяка реклама, която изтъква технически
характеристики на хладилни-

Eвтино агнешко от Нова Зеландия за Гергьовден в Бургас
Агнешкото за Гергьовден запази цената си в Бургас, предаде
“Фокус”. Няма увеличение на традиционното за празника месо,
показа репортерска проверка на
агенцията на пазара до бившия
магазин “Краснодар” в морския
град. В повечето частни магазини
цената на агнешкото беше 9-10 лв.
за килограм. В самия магазин до
пазара агнешката плешка се предлагаше по 8,98 лв./кг, а агнешкият
врат по 9,98 лв. Причината да не
поскъпне агнешкото точно преди
празника, както обикновено ставаше преди години е, че в последните месеци в града отвориха врати

няколко големи вериги магазини.
Те са в надпревара да привличат
клиенти с по-ниски цени.
Проверката показа, че в големите вериги, където продават агнешко, в зависимост дали е охладено, замразено, родно или внос от
Нова Зеландия - цената варира до
6,00 лева. Цяло агне охладено,
българско по произход, се продаваше от 12,40 до 11,96 лв. за килограм, преден бут - 9,70, а заден 12,90 лв. Най-скъпи - 16,31 лв./кг
бяха нашенските агнешки котлети.
Най-евтино беше агнешкото
внос от Нова Зеландия. Замразена предна плешка от него се про-

даваше в една от големите вериги
магазини в Бургас на цена от 8,27
лв./кг.
Ден преди празника бургазлии
масово купуваха агнешко месо, на
места се образуваха дори и опашки, особено там, където е по-евтино, но търговците заявиха, че месо
ще има за всички, за да посрещнат празника подобаващо.
Зеленчуците на пазара в морския град също не повишиха цените си осезаемо. Краставици можеха да се намерят на цена от 1,60
лв. до 2,20-2,30 лв./кг. Доматите с
български произход вървяха от
1,80 до 4,40 лв. за килограм.

Различни, но равни
Œ·˘ËÌ‡ —Ú‡Î‰Ê‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡È-‰Ó·Ë ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡ ÊË‚ÓÚ Ì‡ ÓÍÓÎÓ 60 ÊÂÌË
Ë ÌˇÍÓÎÍÓ Ï˙ÊÂ ÓÚ ƒÓÏ‡ Á‡
‚˙Á‡ÒÚÌË Ò ÛÏÒÚ‚ÂÌ‡ ËÁÓÒÚ‡Ì‡ÎÓÒÚ (ƒ¬”») ‚ Ã‡ÎÂÌÓ‚Ó. ¬
ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË Ó·˘ËÌÒÍÓÚÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
Ì‡ÒÓ˜‚‡ Ú‚˙‰Â ÏÌÓ„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡
‚ ÛÒÚÓÈ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌÓÚÓ Á‡‚Â‰ÂÌËÂ Ì‡
Ò˙‚ÂÏÂÌÌÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ ÌË‚Ó.
œÓÂÍÚ˙Ú ì«‡˘ËÚÂÌ‡ ÊËÎË˘Ì‡ ÔÎÓ˘ - ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚‡ Ì‡
ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì‡ ËÌÒÚËÚÛˆËˇ Á‡
‚˙Á‡ÒÚÌË ıÓ‡, Ì‡ÒÚ‡ÌÂÌË ‚
ƒ¬”» Ã‡ÎÂÌÓ‚Óî, ÍÓÈÚÓ Ó·˘ËÌ‡Ú‡ ÒÔÂ˜ÂÎË ÔÓ ‘¿– ˜ÂÁ
Ã“—œ, ˆÂÎË ‰ÂËÌÒÚËÚÛˆËÓÌ‡ÎËÁ‡ˆËˇ ˜ÂÁ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÓ‰ÂÎ
Á‡ Ú‡ÌÒÙÓÏË‡ÌÂ Ë ÔÂÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì‡ ‰ÓÏ‡ Á‡ ‚˙Á‡ÒÚÌË.
Õ‡˜ËÌ˙Ú - ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ‰‚Â
Á‡˘ËÚÂÌË ÊËÎË˘ÌË ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡ («Δœ), ÍÓËÚÓ ˘Â ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÓÚ ÛÒÎÛ„Ë Á‡ 18
ÊÂÌË Ò ÚÂÊÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Û‚ÂÊ‰‡ÌÂ ‚ ÒÂ‰‡, ·ÎËÁÍ‡ ‰Ó ÒÂÏÂÈÌ‡Ú‡ Ò ˆÂÎ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ ËÏ Á‡ ÊË‚ÓÚ.
91 ıËÎ.Â‚Ó Ò‡ Ì‡ÒÓ˜ÂÌË Á‡
ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ «Δœ ‚ ÒÓˆË‡ÎÌÓÚÓ Á‡‚Â‰ÂÌËÂ Ë ÒÎÂ‰ Í‡ˇ Ì‡
ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ - 31
Ï‡È, ƒ¬”» Ã‡ÎÂÌÓ‚Ó ˘Â ËÏ‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ ÌÓ‚
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Ì‡˜ËÌ Ì‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ Ò ÚÂÊÍË ‰Ë‡„ÌÓÁË.
ŸÂ ÒÂ Á‡ÒËÎË ÚÛ‰ÓÚÂ‡ÔËˇÚ‡
Ë Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇÚ‡, ÍËÌÂÁËÚÂ‡ÔÂ‚Ú˙Ú ˘Â ÏÓÊÂ Ò˙˘Ó ‰‡ ‡·ÓÚË ÔÓ-ÒÔÓÍÓÈÌÓ Ò ·ÓÎÌËÚÂ.
“Â ˘Â ËÏ‡Ú ÓÒË„ÛÂÌÓ ÏˇÒÚÓ Á‡
ı‡ÌÂÌÂ ‚ Ò‚ÓËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ,
·ÂÁ ‰‡ ËÁÔËÚ‚‡Ú Á‡ÚÛ‰ÌÂÌËˇÚ‡
Á‡ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·˘‡Ú‡ Ú‡ÔÂÁ‡Ëˇ. ƒÓÒÚ‡‚ÂÌÓ Â Ë Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ ÔÓ ÔÓÂÍÚ‡ (Ï‡¯ËÌË Á‡
ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ, ÏÂ‰ËˆËÌÒÍË ÎÂ„Î‡,
ÎÂÍ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ Á‡ ÔÂ‚ÓÁ Ì‡
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ, ÍÓÏÔ˛ÚË, ÔÂ‡ÎÌË, ÒÛ¯ËÎÌË, ÔÓ‰‚ËÊÌÓ Ó·Á‡‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÒÔ‡ÎÌË, ÒÚÓÎÓ‚Ë
Ë Í‡·ËÌÂÚË), ÍÓÂÚÓ Â Ì‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ 20 861 Â‚Ó.
œÓÂÍÚ˙Ú ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó Ë ÔÂÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡, ‡
Ú‡Í‡ Ò˙˘Ó Ë Ó·Û˜ÂÌËÂ Ì‡ ÔÂÒÓÌ‡Î‡, ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡
Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÂÚ‡Ô‡ ÓÚ Ô‡ÚÌË‡˘‡Ú‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ì¬Ë‡ÎËÒî
≈ŒŒƒ —ÓÙËˇ - ¿„ÂÌˆËˇ Á‡ ÍÓÌÒÛÎÚË‡ÌÂ ‚ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ ˜Ó‚Â¯ÍËÚÂ ÂÒÛÒË. —ÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÍÓÌÒÛÎÚË‡ı‡ Ó·˘ËÌ‡Ú‡ Ë Á‡ ÔÂˆÂÌÍ‡, ÔÓ‰·Ó
Ë Ì‡ÁÌ‡˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ÔÂÒÓÌ‡Î, ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ëı‡
Â‰Ì‡ ·Ó„‡Ú‡ Ó·Û˜ËÚÂÎÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡ Ì‡ Á‡ÂÚËÚÂ ‚ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‡·ÓÚÌËˆË, ËÁ-

ци, перални машини или фурни, трябва да посочва енергийното потребление на продукта. Класификацията на
енергийното етикетиране ще
бъде валидна за срок от 3 до
5 години. Енергийната маркировка помага на потребителите да преценят текущите разходи при закупуването на нови
домакински уреди като хладилници, фризери, перални и
миялни машини, сушилни или

Õ‡‰ 3 ÏÎÌ. ı‡ Â Á‡ˇ‚ÂÌ‡Ú‡
ÁÂÏˇ Á‡ ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ÌÂ
В общинските служби по земеделие до момента са
представени 41 416 заявления за подпомагане по линия на
преките плащания за 2009 година. Само за последното
денонощие преди празничния Гергьовден представените
заявления са 3300, съобщиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).
Обработваемата земя, заявена за подпомагане, е достигнала до 94,2 на сто спрямо размера на подпомогнатата
за миналата година. Увеличен е процентът на заявените за
подпомагане трайни насаждения, семейни градини, пасища, мери и ливади, както и смесени земеползвания.
Общият размер на заявената земя за подпомагане по
всички начини на трайно земеползване към момента е
3 081 367 хектара, уточняват от МЗХ.

Екскурзия до Париж за посетители
на Пролетния пловдивски панаир
ВЕСЕЛКА ВЕНКОВА

‚˙¯Ëı‡ ÓˆÂÌÍ‡ Ì‡ ÒÚ‡ÚÛÒ‡ Ë
ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ. Œ·Û˜ÂÌËÂÚÓ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡.
ƒ¬”» Ã‡ÎÂÌÓ‚Ó Â Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌËˇÚ Û Ì‡Ò ÒÓˆË‡ÎÂÌ ‰ÓÏ
ÒÔÂ˜ÂÎËÎ Ú‡Í˙‚ ÔÓÂÍÚ, Í‡ÚÓ
ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ Â 200 ıËÎ.Â‚Ó.
¬ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ
ÓÚ ÂÍËÔ‡ Ì‡ ‘‡ÌË ÃËı‡ÈÎÓ‚‡,
‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ‰ÓÏ‡, ÔÓ‰Â‰Ëı‡
Â‰Ì‡ ÛÌËÍ‡ÎÌ‡ ËÁÎÓÊ·‡ Ò ÔÂ‰ÏÂÚË, ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ. » ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ı‡ ‡ÁÏËÒ˙Î ‚˙ıÛ ÚÓ‚‡ ‰ÓÍÓÎÍÓ Ë
Í‡Í ‚ÒÂÍË ÓÚ Ì‡Ò Â ÔÓÎÂÁÂÌ , Á‡
‰‡ ÔÓÏÓ„ÌÂ Ì‡ ıÓ‡Ú‡ ‚ Ú‡ÍË‚‡
‰ÓÏÓ‚Â ‰‡ ÔÂÊË‚ˇ‚‡Ú ‰ÌËÚÂ
ÒË ÒÔÓÍÓÈÌÓ Ë ÒÏËÒÎÂÌÓ. œÓÒÎ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ËÁÎÓÊ·‡Ú‡ Â: ì–‡ÁÎË˜ÌË, ÌÓ ‡‚ÌË!î

фурни. За тази цел производителите са длъжни да посочат
консумацията на енергия, независимо от това дали уредът
притежава добри (зелен “А”
клас) или лоши (червен “Г”
клас) характеристики.
Според членовете на ЕП
държавите членки трябва да
предоставят стимули само за
продукти, отговарящи на критериите за енергийна ефективност.

Екскурзия до Париж,
плазмен телевизор и прахосмукачка са наградите,
които Международният панаир-Пловдив ще даде на
трима от гостите на изложението “ПРОЛЕТ 2009”. То
ще се състои от 12 до 17
май в националния изложбен център. В томболата ще
участват попълнилите анкетна карта, която се получава заедно с входния билет. Печелившите талони
ще се изтеглят в присъствието на нотариус на 17 май

от 12 ч. пред входа на Конгресния център.
Посетителите ще видят
най-новите изделия на фирми от 21 държави, участващи в Международния панаир на потребителски стоки
и технологии. Експозициите са разположени в 10
специализирани изложби,
които показват стоки за
бита, строителни материали, мода, козметика и парфюмерия, яхти и лодки, оборудване за водни спортове
и свободното време, храни,
мебели, обзавеждане на
хотели, ресторанти, кафе-

терии и търговски обекти. В
“ПРОЛЕТ 2009” са включени и Салонът на изкуствата
“Импресия” и зона за бизнес консултации “Бизнес
консултинг”.
Любителите на добрата
кухня ще имат възможност
да дегустират ястия, приготвени от известни майстори готвачи по време на 5дневно кулинарно шоу, организирано за първи път в
рамките на новата изложба “ХОРЕКА ПЛОВДИВ”. Тя
ще се проведе от 12 до 16
май на сцена пред палата
номер 2 на панаира.

z

—ËÎÂÌ ÚÛËÒÚÓÔÓÚÓÍ ‚ ¡ÂÎÓ„‡‰˜ËÍ
ÔÂÁ ÔÓ˜Ë‚ÌËÚÂ ‰ÌË
По 10 000 души на ден са посещавали
туристическите обекти в Белоградчик
през празничните дни, съобщи за
“Expert.bg” служителят в Туристическия
информационен център в града Ани Атанасова. Очакванията бяха до края на
почивните дни броят на туристите в района да надхвърли 50 000.Такова увеличение на туристическия поток в Белоградчик не е имало през последните 5-6 го-

дини, уточни Атанасова. Не достигат
местата за паркиране, заведенията и
хотелите в града са пълни.
Над 18 000 туристи са разгледали
града през април. Крепостта и скалите в
Белоградчик през миналия месец са посетени от 12 500 души, а пещерата “Магура” - от 5800 туристи. Само за последните три дни пещерата е разгледана от
5600 туристи, посочи Атанасова.
cyanmagentayellowblack
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Социалист
стана премиер на
баската автономия

СНИМКА БГНЕС

С
Над 1000 гръцки фермери от остров Крит пристигнаха в Атина, за да протестират срещу ниските изкупни цени
на тяхната продукция, както и от нереално малките помощи за бизнеса им, определени от държавата

Социалистът Пачи Лопес беше
избран за премиер на автономната испанска провинция Страната
на баските, съобщиха Франс прес
и ДПА.
Парламентът във Витория избра Лопес с 39 гласа срещу 35 против в исторически вот, предаван
по телевизията. Лопес ще е първият баски премиер, защитаващ
единството с Испания, откакто
през 1979 г. Страната на баските
получи широка автономия. На регионалните избори в Страната на
баските на 1 март Испанската социалистическа работническа партия (ИСПР) на премиера Хосе Луис
Родригес Сапатеро и консервативната Народна партия получиха заедно абсолютно мнозинство
в 75-местния парламент. Това сложи край на 29-годишното управление на баските националисти,
стремящи се към все по-голямо самоуправление и дори независимост
от Испания.

Ядрена сила
дава пример
Обама призова за по-строг договор за
неразпространение на опасното оръжие
Американският президент Барак Обама призова участниците в
конференцията на ООН за ядреното разоръжаване да преодолеят различията си и да затегнат
мерките по Договора за неразпространение на ядрени оръжия,
съобщи Асошиейтед прес. В послание до участниците в двуседмичния форум, който има за цел
да подготви международната конференция по проблемите на ядреното разоръжаване, насрочена за май 2010 г., Обама призова
страните към диалог.
“Договорът трябва да остане
крайъгълен камък за световното
разоръжаване и да продължи да
допринася за световния мир и
международната сигурност”, се
казва в посланието на американския президент.
Последната подобна конференция от май 2005 г., която събра
страните по договора, приключи
с провал. Миналия месец в Прага
обаче Обама обеща да съкрати и
впоследствие да елиминира ядреното въоръжение, което породи надежди, че новата американска политика и подобрените американско-руски отношения ще
дадат тласък на световните усилия за ядрено разоръжаване,
което беше приветствано от Китай и развиващите се страни.
Посланието на Обама беше
прочетено от американската делегатка Роуз Готемьолер, която е
помощник държавен секретар по
въпросите на проверката и спазването на споразуменията за контрол над въоръженията. По думите на Готемьолер САЩ искат да
преразгледат процеса и да поставят балансиран акцент върху трите стълба на договора - разоръжаване, неразпространение и
употребата на ядрените мощности за мирни цели.
Според договора страните
трябва да се откажат от развиването на технологии за разработката на ядрено оръжие в
замяна на ангажимента на петте ядрени сили - САЩ, Русия,
Великобритания, Франция и
Китай - да започнат разоръжаване. Страните по договора имат
право да развиват мирни проcyanmagentayellowblack

грами за ядрена енергетика.
“Предвид заплахата на ядрените оръжия и ядрения тероризъм ние трябва да направим
договора по-силен”, се казва в
посланието на Обама.
На съвместна конференция на
1 април Обама и руският му колега Дмитрий Медведев се договориха да започнат междуправителствени преговори по нов договор за съкращаване на ядрените
нападателни оръжия, като първа
стъпка към “свят без ядрени оръжия”.
Готемьолер, която ръководи американската делегация в
тези междуправителствени преговори,
съобщи, че след края
на конференцията в
Ню Йорк заедно с руския си колега ще
проведат втора среща в Москва. Готемьолер обеща да положи максимални усилия, за да постигне
целите, определени
от американския и
руския лидер, които
заявиха желание да
реализират прогрес
до юни и да постигнат споразумение
преди декември, когато изтича действащият Договор за
съкращаване и ограничаване на стратегическите нападателни оръжия.
На форума в Ню
Йорк Готемьолер
припомни, че към
момента 190 държави са страни по Договора за неразпространение на ядрени оръжия и прикани Индия, Пакистан
и Израел, които засега се въздържат от
участие, да се присъединят към споразумението.
Във връзка с призива на САЩ Израел
подчерта, че няма да

откликне на него, предадоха световните агенции. Според пожелал да запази анонимност висш
представител на израелското министерство на външните работи
договорът е показал своята неефективност и не е попречил на
страни като Индия, Пакистан и
Северна Корея да се сдобият с
ядрено оръжие. “Но най-добре
може да се види каква полза има
от договора, като се погледне
Иран”, казал израелският представител, цитиран от АФП.

cyanmagentayellowblack
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Над сто цивилни
жертви в Афганистан

П

Правителството на САЩ обяви, че има намерение да
намери виновните за гибелта на повече от сто мирни
жители в Афганистан в резултат на въздушни удари на
коалицията в провинция Фарах, предадоха световните
агенции. Очаква се афганистанските и американските
власти да проведат съвместно разследване на инцидента. Американски самолети бомбардираха жилищни сгради в провинцията, в които са се намирали жени, деца
и старци. Междувременно говорителят на Държавния
департамент на САЩ Робърт Ууд заяви, че правителството на САЩ “дълбоко съжалява” за гибелта на мирни
афганистански граждани в резултат на военни операции
с участието на американски сили. Ууд увери, че инцидентът ще бъде “щателно разследван”.

«‡‰‡Ë ÊÂÎ‡Â ÏË Ò »Ì‰Ëˇ
Пакистанският президент Асиф Али Зардари заяви, че иска да постигне
мир с Индия, съобщи
Франс прес. “Ние винаги
сме искали мир. Ние
продължаваме да искаме
мир с Индия”, заяви в интервю за Си Ен Ен Зардари, който е във Вашингтон
във връзка с поканата на

Барак Обама за тристранна минисреща на върха
между президентите на
САЩ, Пакистан и Афганистан. Зардари изрази надежда, че ще може да започне нов диалог с индийското правителство веднага след обявяването на резултатите от парламентарните избори на 16 май.

z

СНИМКА БГНЕС

МВФ прие Косово за член

Най-малко 10 души загинаха и други 35 са ранени, след като взрив разтърси пазар за зеленчуци в смесения багдадски
квартал Дора. От септември миналата година с 355 мирни жители са станали жертви на терористични нападения

Международният валутен фонд (МВФ) е гласувал
с мнозинство за приемането на Косово за член на
организацията, съобщи
ИТАР-ТАСС. В гласуването
са участвали повече от половината страни-членки на
МВФ. Официален представител на косовското управление съобщи също за на-

мерението на страната да
се включи през юни тази
година в Световната банка.
Присъединяването на Косово към МВФ, отбеляза той,
ще даде възможност за получаване на достъп до
допълнителна икономическа помощ, която би задържала чуждестранните
инвеститори в страната.

Арести в Грузия
Неуспешният опит за метеж не отказа НАТО
от провеждането на военно учение в кавказката република
Грузинските власти арестуваха 13
цивилни и 10 военни за участие в опита
за военен преврат. 50 военнослужещи
от разбунтувалия се бронетанков батальон са извикани на разпит. Министерството на вътрешните работи обяви награда от 30 хиляди долара за информация, която би довела до залавянето на
трима бивши офицери от въоръжените
сили на страната.
Грузинският президент Михаил Саакашвили заяви вчера, че всеки от участниците в метежа в Мухровани “ще
понесе заслужено наказание с цялата
строгост на закона”, предаде ИТАРТАСС. “Ако всички участници в метежа
не бяха сложили оръжие, то техните
действия щяха да бъдат пресечени от
корен”, каза Саакашили. “Както ви е
известно, ние бяхме отцепили целия
периметър около базата в Мухровани,
на всички височини беше разположена
артилерия и танкови части”, допълни

президентът. Саакашвили също така
съобщи вчера, че служители на контраразузнаването са арестували шпионин,
работещ в дипломатическата мисия на
Грузия в НАТО. По думите на грузинския
президент “задържаният е предавал на
противника информация за дислокацията на грузинските войски по време на
августовския конфликт през миналата
година”.
Независимо от разкрития заговор за
метеж НАТО не се отказа от провеждането на военно учение в Грузия. По информация на грузинското министерство на
отбраната във Визиани вече са пристигнали 212 военнослужещи на Алианса.
Военните учения с кодово име “Кооператив лансър/Кооператив лонгбоу” започнаха вчера, но официалната церемония по откриването ще се състои на 11
май. Вчера стратира първата фаза от
ученията, “Кооператив лансър”, която
предвижда изучаване на щабните про-

цедури на НАТО и координацията при
кризисни ситуации на ниво многонационални бригади. “Кооператив лансър” ще
завърши на 19 май. В тази фаза ще
участват около 200-220 души. Вторият
етап от ученията, “Кооператив лонгбоу”,
ще продължи от 21 май до 3 юни. Той
предвижда подготовка за миротворчески операции на ниво батальони. Те са
организирани по сценария на полеви
учения, организирани по сценария на
хуманитарните мисии. В тази фаза ще
участват около 400 души. По информация на грузинското министерство на
отбраната в маневрите няма да участва
тежка военна техника.
Опозиционните митинги в Тбилиси,
които започнаха на 9 април, и инцидентът на 5 май в танковия батальон в
Мухровани не оказаха влияние върху
решението на НАТО да проведе ученията си и те ще протекат по план, заявиха
грузинските власти. Според изявления-

та на министерствата на отбраната и на
вътрешните работи военният метеж е
имал за цел да провали ученията на
Алианса.
Междувременно арменското министерство на отбраната съобщи, че Ереван
няма да участва в маневрите във Визиани. Пет от предварително обявените
двадесет страни, за които се предполагаше, че ще се включат в ученията, се
отказаха. Естония и Латвия мотивираха
решението си с икономически трудности, а Казахстан, Молдова и Сърбия се
отказаха по призива на Русия.
В Грузия досега не е имало военни
учения от такъв мащаб. От страните
членки на НАТО в ученията участват
Албания, Канада, Хърватия, Испания,
Великобритания, Гърция, Унгария, Турция и САЩ. Участват и Украйна, Грузия,
Босна и Херцеговина и Македония, които са членки страни по програмата
“Партньорство за мир”.
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тернешънъл”, специализирана
в разследване на корупцията,
и габонски гражданин внесоха
в съда иск срещу тримата президенти, с който настояват
френските власти да разследват как те и семействата им са
придобили имущество за десетки милиони евро във Франция
и смятат, че това е станало
чрез присвояване на държавни
средства, пране на пари, злоупотреба със служебно положение и съучастие в други
престъпления.
Френското правосъдие уважи иска само на “Трансперънси
интернешънъл”.

○

Френска съдийка обяви за
основателна жалба срещу трима африкански президенти, заподозрени, че притежават във
Франция недвижимо имущество, придобито с присвоени
държавни средства, съобщиха
световните агенции. Решението позволява на прокуратурата да започне предварително
разследване срещу президента на Габон, Омар Бонго, на
Конго, Дени Сасу Нгесо и на
Екваториална Гвинея, Теодоро Обианг.
На 2 декември френският
клон на неправителствената
организация “Трансперънси ин-
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Лукашенко няма да присъства в Прага
«‡ÔÓ˜‚‡ ‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡
ÚËÏ‡ ‡ÙËÍ‡ÌÒÍË ÔÂÁË‰ÂÌÚË
Президентът на Беларус
Александър Лукашенко няма да
участва в срещата на високо
равнище Европейски съюз Каспийски регион, организирана по инициатива на чешкото
председателство на ЕС, която е
днес в Прага, предаде Асошиейтед прес. Форумът поставя началото на инициативата на ЕС
“Източно партньорство”. Лукашенко ще изпрати на форума
заместник-премиер, но засега не
се уточнява неговото име.
Основите на инициативата
“Източно партньорство” бяха
поставени през 2008 г. по предложение на Швеция и Полша
от държавите от Европейския
съюз и 6 държави от Източна
Европа и Южен Кавказ (бивши
републики на СССР) - Арме-

ния, Азербайджан, Беларус,
Грузия, Молдова и Украйна.
Инициативата обхваща свободна търговия, икономическа помощ, редовни консултации по
въпросите на сигурността и
отбраната, както и широка икономическа интеграция между
ЕС и всяка от партньорските
държави. Тя не гарантира обаче членство в ЕС, но предоставя политическото и икономическото сближаване със съюза.
ЕК предвижда 1,4 млрд. евро
за осъществяването на плана
за Източното партньорство до
2013 г.
ЕС подема тази инициатива
в опит да намали влиянието на
Русия върху 6-те бивши съветски републики, които са включени в Източното партньорст-

во, отбелязва Асошиейтед прес.
Беларуският президент от
известно време се опитва да
подобри връзките си с Европа,
където от години е критикуван
заради неспазване на правата
на човека в страната му и заради потискане на опозицията.
ЕС дори наложи санкции на
Минск. Лукашенко обаче
поддържа и тесни връзки с
Русия, припомня АП.
Смята се, че отсъствието на
беларуския президент ще накара мнозина европейски лидери да изпитат облекчение,
защото иначе рискуваха да си
навлекат критики заради срещата си с лидер, известен с
нетолерантността си към дисидентите, отбелязва Асошиейтед прес.
black+dopulnitelen8
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Тъжните песни на шоубизнеса
Кризата удари и
развлекателната индустрия печалбите й в Русия
намаляха с една четвърт
АЛЕКСЕЙ ЧИЧКИН

Билетите за конкурса на
“Евровизия 2009”, който ще
се състои в началото на май
в Москва, вече се продават.
Цените за дневния или вечерния концерт на “Евровизия” варират от 300 до 1800
рубли. За полуфинала - от
800 до 20 хил. рубли. А за
финала билетите ще струват между хиляда и 30 хиляди рубли.
Цените на московското
“европредставление” са
доста по-високи, отколкото на миналогодишната
“Евровизия”: в Белград
най-скъпият билет за финала струваше най-много
100 долара. Но Белград не
е Москва, а и според нивото на развитието на индустрията и пазара на шоубизнеса Сърбия и Русия
дори теоретично са несъпоставими.
Много от анализаторите предполагат, че икономическата криза и съответното намаляване на доходността на руския шоубизнес ще бъде поне частично компенсирано от

предстоящия конкурс на
“Евровизия” и подгряващите го шоупрограми на руски и чужди арстисти.
Според продуцентски
сметки общият оборот на
шоупазара в Русия за
миналата година е бил не
повече от 800 милиона
долара. Заради кризата
той е намалял с близо
една четвърт - заради помалкото концертни програми, стесняването на географията им (заради неплатежеспособността на
повечето регионални шоукомпании) и намаляването на хонорарите на “звездите” не от първа величина. Москва, Санкт Петербург и Сочи остават нещо
като епицентрове на този
пазар в Руската федерация, осигуряващи над 60%
от средногодишните доходни потъпления в шоумузикалната индустрия.
Заради кризата с 15-20
на сто намаляха обемите
на продажба на дискове и
подобна продукция, разходите за организиране на
концерти, снимки и за разпространяване на видеоклипове по телевизията и

“Евровизия” е едно от най-популярните телевизионни шоу предавания в света. Конкурсът се провежда всяка година
от началото на 1956-а. Тази година негов домакин е руската столица

радиото. Приблизително в
същите пропорции са паднали и хонорарите за повечето от отечествените
“звезди”, а посещаемостта
на шоуконцертите през
2008 г. е намаляла с почти
една трета. Естествено, ситуацията трябва да се оправя. И в момента това се
прави с помощта на “Евровизия” и почти едновременните турнета на такива
чужди знаменитости със
стилове, които са отдавна
известни и популярни в Русия (Демис Русос, “Бони
М”, Патрисия Каас, Крис

Норман, Шарл Азнавур,
Мирей Матьо, “Юрая Хийп”,
“Дийп пърпъл”).
Хонорарите за един тричасов концерт на най-популярните руски звезди днес
надвишават 60 хил. долара.
Серия от три например концерта за първата “звездна”
категория се пресмята основно в по-малка пропорция и достига не повече от
300 хил. долара. За останалите “звездни” категории
хонорарите са с една трета, а понякога и двойно помалки.
Шоубизнесът и в Русия

се базира преди всичко на
популярността на изтъкнати изпълнители и имиджмейкърството. Основен
“компонент” при това е
продуцентът, който не
само финансира/съфинансира проектите, но и диктува на артистите имиджа,
репертоара, грижи се за
техническото осигуряване,
води преговори и т. н., изхождайки от “потребителските пристрастия” на аудиторията.
Общо в този сектор на
пазарната икономика има
6 големи корпорации, кои-

то, като правило, яростно
се конкурират помежду си,
ако някой се осмели в буквалния смисъл на думата
да излезе от рамките на
границите на “територията си”.
Корпорациите разполагат със свръхсъвременни студия, където звученето на акомпанимента и
гласа се доведжа до “фонограмно съвършенство” с
помощта не само на компютри, но и на предимно
безработни абсолвенти от
консерваториите и музикалните училища.

На Албиона ще работят до 70 години
¡ËÚ‡ÌÂˆ ÒÔÂ˜ÂÎË
Ì‡È-ıÛ·‡‚‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡
Британски хуманитарен работник спечели конкурса за най-доброто работно място в света, предадоха световните
агенции. Най-доброто работно място в света се състои
в 6-месечно пребиваване на тропическия остров Хамилтън, който се намира на Големия коралов риф.
Конкурсът се организира от туристическата агенция
на австралийския щат Куинсланд, за да популяризира
туризма в региона. Годишно туризмът в Куинсланд
носи на цяла Австралия приходи от 18 милиарда долара.
Победителят е 34-годишният Бен Саутхол. Той работи като хуманитарен служител, но е известен авантюрист. Участва в маратони, скачал е с бънджи, яздил
е щраус и е целувал жираф. Бен спечели финала на
конкурса за най-доброто работно място в света след
4-дневно интервю, състояло се на остров Хамилтън.
Там се бяха събрали общо 16 финалисти. Те показваха
дали отговарят на изискванията на работното място,
а именно дали могат да плуват, да се гмуркат, но и да
създават и да поддържат блог в интернет.
Бен се представи най-добре. Сега той ще работи
като пазач на остров Хамилтън половин година, ще
разполага с луксозно жилище на брега на острова, в
което има 3 огромни спални и плувен басейн. Бен ще
получава заплата от 150 австралийски долара (105
щатски долара).
Пазачът на остров Хамилтън ще има за задача да
се наслаждава по цял ден на природните чудеса на
райското кътче. Той ще плува на воля, ще кара яхта,
ще се пече по плажовете, ще се отдава на подводно
гмуркане, ще ходи и до съседните острови. Единственото му по-сериозно задължение ще се състои в това
ежеседмично да хвали чудесата на Хамилтън и на
околните острови във видеоклипове, който ще се
излъчват по интернет. Бен ще поддържа и блог в
интернет, в който ще разказва за ежедневието си.
Кампанията за най-доброто работно място в света
започна през януари тази година. Кандидатите за
поста бяха 34 684. После бяха съкратени на 50 и
накрая останаха едва 16.

cyanmagentayellowblack

Мащабите на държавния дълг на
Великобритания, който се образува
заради антикризисната политика на
правителството, ще доведе до вдигане на пенсионната възраст до 70 години. Това съобщи британският в.
“Дейли телеграф”, позовавайки се на
данни от Националния институт за

социално-икономически изследвания.
За да плати дълговете, които
представляват 40% от БВП, на британското правителство ще са му необходими години. Бюджетният дефицит в размер на около 600 млрд.
паунда ще бъде компенсиран не порано от 2023 г., смятат експертите

на института. Изследването е показало, че, за да се справи с трудната
икономическа ситуация в страната,
на правителството ще му се наложи
да предприеме непопулярни мерки,
като например да увеличи пенсионната възраст за жените и мъжете до
70 години.
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Õ‡ Á‡‚˙¯ËÎËˇ ‚ ÃÓÒÍ‚‡ 11Ë Ã ‘ Á‡ ‰ÂÚÂÍÚË‚ÒÍÓ ÍËÌÓ (1520 ‡ÔËÎ), ‚ Ú‚˙‰Â ‚‡ÊÌ‡Ú‡ ÒÂÍˆËˇ ì«‡ÍÓÌ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚Óî, Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎÌËˇ ÔËÁ Ì‡ ÊÛËÚÓ ·Â Û‰ÓÒÚÓÂÌ Ë„‡ÎÌËˇÚ ÙËÎÏ Ò ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÌÓ ‚ÌÛ¯ÂÌËÂ ì‘ÛÚ·ÓÎÌË ı‡ÏÂÎÂÓÌËî Ì‡ ÒˆÂÌ‡ËÒÚ-ÂÊËÒ¸Ó‡
—ÚÓÈ˜Ó ÿË¯ÍÓ‚. ¬ ÏÓ˘Ì‡ ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇ ÓÚ Ú‚Ó·Ë Ì‡ ≈‚ÓÔ‡ Ë
¿ÁËˇ ÚÓÈ Í‡ÚÂ„ÓË˜ÌÓ Ë ·ÂÁÍÓÏÔÓÏËÒÌÓ Á‡˘ËÚË ‰Â‚ËÁ‡ Ì‡ ÚÓÁË
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ ÔÓ Ó‰‡ ÒË ÙÂÒÚË‚‡Î
ì¡Ó·‡Ú‡ Ò ÔÂÒÚ˙ÔÌÓÒÚÚ‡ Ë ÚÂÓËÁÏ‡ - ‰ÂÎÓ Ì‡ ˆˇÎ‡Ú‡ Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÒÚî.

Всички мечтаем
за личности
като Джигата

К

Както често се случва у нас, поради
кампанийно насочване на интереса ни
в определена от медиите посока, с агресивни рекламни клипове и визуалнословесни атракции, това скромно 75минутно произведение, осъществено с
оскъден бюджет, остана незабелязано
в протяжната сянка на “Дзифт”. Макар и
коментирано от журито на последния
засега фестивал на българския игрален
филм “Златна роза” във Варна, то не
получи дори диплом за публицистичната мощ, с която защитава най-острия и
актуален проблем за нарастващата
престъпност и хулигански прояви
(съпътстващи не само спортния живот у
нас), които нарушават обществения ред
и заплашват здравето и сигурността ни.
Странно е, че дори

(някогашният хан Аспарух), който след
дълго екранно мълчание се завръща с
друг драматургичен облик на персонаж
с дълбоко изстрадана човешка съдба,
бе пренебрегнат. Майсторски и нюансирано изграденият от него образ на
Джигата - ченге под прикритие в Отдела за борба срещу футболното хулиганство, което самоотвержено се бори срещу насилието, и след като осъзнава, че
не може да се пребори, напуска работата си в полицията - ще остане и в
съзнанието на хората, и сред най-добрите постижения в съвременното
българско кино. Образ на честна, безкомпромисна, принципна личност, която не само не парадира с качествата си,
но ги и изстрадва в днешната действителност, където невинното момче е осъдено, а виновниците остават на свобода
(системата ги измъква с откупи). За такава личност отдавна мечтае както екранът ни, така и масовата аудитория,
която напълно е изгубила вяра в постигането на Правдата. Да не говорим за
младото поколение, което тревожно
търси “патерици” за своето доверие в
чужди образци.
И вместо на Стойко Пеев, наградата за главна мъжка роля на фестивала бе дадена на Михаил Мутафов
за епизодичното му изпълнение в
“Дзифт” - поредният парадокс, с който
вече не ни се ще да свикваме. Не противопоставям актьорите, а се опитвам
реално да съпоставя художествените
стойности по обществената им значимост. Инак “Футболни хамелеони” получи две награди с обществен характер: “Пиер дьо Кубертен” на варненския Олимпийски клуб, която се учредява за първи път, както и “Горчивата
чаша” на Факултета по журналистика

художествената
сила на филма

СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

изпълнителят
на главната роля във
филма Стойко Пеев

Актьорът Стойко Пеев и режисьорът Стойчо Шишков с отличието от Москва

Преди всичко - в автентичното
емоционално въздействие, което постига с документална достоверност на
среда и герои, с хомогенен актьорски
ансамбъл от известни изпълнители
като Стойко Пеев и младите му колеги Димитър Живков, Тихомир Благоев
и Николай Димитров, и аматьори (натуршчици) като боксьора Владимир
Колев-Фанто - медалист от Олимпиадата в Монреал, и много от участниците в шайката на Крис. В преобладаващата част от епизодите на филма
умело се съчетава документалната
хроника с актьорската игра. Този факт
се потвърждава и от формулировката

Нова престижна награда донесе
от Москва български филм
ОЛГА МАРКОВА,
доктор на кинознанието

при СУ “Св. Климент Охридски”.
По време на Варненския фестивал
бях член на жури на МКФ във Варшава.
По тази причина гледах филма доста
по-късно от колегите си - на прожекцията на 19 януари т.г. в чудесната зала
на МВР, където влязох за първи път в
живота си. Бях изумена, че тук, дето
всяка седмица се показват филми, нямаше полицаи. Представете си - в техния салон се прожектира нова българска кинотворба за техния живот и проблеми, при това

създадена по идея
и със съдействие на
Националната служба
„Полиция”
да липсва интерес към нея. Звучи абсурдно, но сурово и реалистично като
сюжета и героите на самия филм. Изводите оставям на вас.

“Месец след нелепото убийство на
невинен човек в центъра на София
след футболното дерби между ЦСКА
и “Левски” - споделя режисьорът
Стойчо Шишков - бях потърсен за
работна среща от представители на
Националната служба “Полиция”, които познават някои от поредицата ми
спортни документални филми. Там ми
предложиха идеята да напиша сценарий за важен възпитателен филм.
След 20 дни им предадах литературната основа, чиято цел бе да предизвика обществена реакция срещу зачестилите престъпни деяния по стадионите и извън тях. До ден днешен
не е осъществен докрай този проект в 20-минутна версия филмът да бъде
показван в училищата, придружен със
специални лекции от представители
на Отдела за борба с противообществените прояви.
Режисьорът продължава да се
“сражава” за финансови средства, с
които да реализира тази версия.
Възможно ли е някой да се съмнява в
значимостта на такъв филм за възпитаване съзнанието на подрастващите? Ако е така, не бива да се чудим
защо стремглаво у нас се увеличава
престъпността. Статистиката вече ни
задушава с всевъзможни видове осакатявания на запалянковци и невинни
граждани, на младежи и деца след
вандалски нападения с камъни, бутилки и бомби над магазини, барове,
коли, автобуси и трамваи, извършвани по улици, паркове, спирки, подлези и всякакви обществени места. Подобни процеси, оставяни да протичат
стихийно, на самотек, без да бъдат
изследвани, документирани и показвани пред обществото, както и без да
бъдат санкционирани от държавните
и обществените институции, е възможно да излязат от контрол. Още повече
че

футболното хулиганство
сумира в себе си всички
компоненти на
престъпността

Кадър от филма
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нения. Те, заедно с разрушената ценностна система, социалния дисбаланс
и неравенството, често избиват в болезнена ярост и агресия срещу всичко, което олицетворява гражданския
ред, сигурност и спокойствие. Щом
сега не могат да се отпуснат средства
за създаването на филми, които биха
способствали за озаптяването на тази
агресия, после, когато Духът излезе
от бутилката, ще бъде не само безполезно, но и безсмислено да се реагира.
“Футболни хамелеони” безспорно
е българският принос в решаването
на глобалния проблем с хулиганство
на и извън стадионите, което след
всеки мач помита градовете, оставяйки жертви след себе си. А тези жертви обикновено са невинни. Сред потенциалните е всеки от нас. За съжаление най-после приетият Закон срещу футболното хулиганство не само
фатално закъсня, но и е твърде либерален за нашата действителност и
буди сериозни съмнения за реална
ефективност.
Но къде откриваме

- фанатична нетърпимост към “противника”, грубо посегателство към личността, злоупотреба с алкохол и наркотици, действие с оръжия и взривни
материали, прояви на психични откло-

на Специалния приз на журито. Режисьорът умело внедрява в агитките
на феновете шайката от седем хулигани и така я включва във вълнуващата атмосфера на голямото дерби.
След това на същите места възстановява със средствата на киното конкретните ексцесии, които са се случили там, за да изгради близките планове и да разкрие израждането на
националното състезание в анархистичен антихуманен погром на шестващи насилници. Те са същите и днес
анонимни престъпници, готови да извадят нож срещу всеки, и то без повод. “Безобидната” на пръв поглед
престрелка прераства във вендета.
Насилието ражда насилие, което води
до война...
Вече от години целият цивилизован свят обединява усилията си за
тотален поход срещу всички видове
тероризъм, фанатизъм и насилие.
Всъщност няма съществена разлика
между идеологическия, религиозния,
расовия, националистическия, футболния и всякакъв друг вид фанатизъм,
който заплашва човешкото съществуване. Отликите са само във времето,
мястото, мащабите и коварната им
непредвидимост. Убедена съм в изключително значимата роля на киното в авангарда на този поход. Игралният филм “Футболни хамелеони” е
пример за това.
black+dopulnitelen11
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Отборът на ДУМА демонстрира впечатляващи умения в пейнтбола по време на празничното честване на 1 май в
Борисовата градина. Журналистическата петорка, която излезе на терена, смаза с тактически умения, бойна
повратливост и стратегическа фантазия своите противници от RED. Пейнтобол двубоите бяха една от
основните атракции. ДУМА за пореден път доказа силни умения за игра в отбор и не остави място за съмнения
кой е истинският победител. Въпреки дъжда хиляди столичани се събраха в Борисовата градина, за да участват в
тържествения митинг по случай Деня на труда. Екипирани с чадъри и дъждобрани хората изчакаха търпеливо
премиера Станишев да се качи на трибуната и да даде заявка за втори мандат на БСП

Последният парад
ВАСИЛ
ПОПОВ

Вчера се състоя поредният парад по случай 6 май - Гергьовден,
Ден на храбростта и празник на
Българската армия. На този парад
се видяха и чуха много нови неща:
чуждестранни военни оркестри,
много произнесени красиви думи,
много обещания. Много радост
сред българската общественост
предизвика новината, че ще бъде
пуснат новият военен закон. Той

възторгна сърцата на всички действащи, резервни, запасни и дори
бъдещи воини на отечеството. Сигурно затова парадът беше един
възторжен, красив, пъстър, абе с
две думи - без малко южноамерикански карнавал.
С нито една дума няма да обидим гостите на нашия празник оркестри, знамена, пера, както и
концертите по градинките, изнесени от тях предните дни. Само си
мислим - ако махнем предните в
парада 7-8 блока от българска
войска, какво да добавим отзад,
като щраусови пера, като мажоретки. И за какво е нужна цялата
тази военна техника? Тя пък какво
представлява? Нашата военна
мощ? Няма такова нещо. Две-три
зенитно-ракетни установки, няколко танка, няколко оцелели истински бойни самолети. И толкоз. Това
е, с което разполагаме, с което се
хвалим, че сме велики.
Този параден карнавал мина-

ва пред очите на върховния главнокомандващ, на цивилния военен
министър и до тях - един униформен. С четири звезди на пагона.
Генерал. Последният за България.
Вчерашният парад може да не
е последен за последния български воин. България винаги ще има
своите воини. Но вчерашният парад е последен за последния в историята на държавата ни началник
на Генерален щаб. Вече няма да
има Генерален щаб, вече няма да
има и негов началник. Оттук насетне, без да обиждаме Златан Стойков, защото той не е виновен, ще
си мислим кой ще строи войската,
кой ще изкомандва “Мирно!”, и
като всеки един истински офицер
кой ще разпореди: “Прави като
мен!”.
Има много последни паради.
Като например потъващият крайцер “Варяг”. България обаче, докато има народ, няма да остави
армията си да потъне.

Синя параноя
Докато
българинът
сладко преглъщаше агнешка плешка с червено
вино, българската армия
тежко пристъпваше на
площада, а бойни самолети кръстосваха небето над
София, навръх Гергьовден
един
самотен
боец
продължаваше да се сражава с триглавата ламя и
да брани честта на Синята
коалиция. Мартин Димитров не знае почивка, не
знае празник, не чувства
умора. Защото усеща, че и
врагът не спи! Кървава
военна сага раздира сините редици и заплашва да
се проточи поне до изборите. През петте дни, в
които българите празнуваха около тежки софри, титанът на дясната мисъл със
завидна енергия успя да
сътвори гръмки и дори забавни новини около своята партия.
Димитров, който все
още не е законен лидер
на СДС, шумно възроди
една отколешна традиция
на сините - отлюспване на
“инакомислещите”. Пламен Юруков и Пламен
cyanmagentayellowblack

Радонов бяха изключени
от партията на извънредно заседание на Националния съвет и обявени за
предатели, агенти на ДПС
и купени от БСП врагове.
Спорно е доколко един
нелегитимен лидер може
да взима подобни решения, още по-спорно е
дали Националният съвет
на СДС има правомощия
да изключва членове. Но
едва ли Мартин Димитров
изобщо се замисля над
тези неща. Прекалено е
зает да разобличава конспираторите и да крещи
по всички медии, че е
предаден от свои. Може
би партийната параноя
замъглява съзнанието, защото на Димитров му
убягва една малка подробност - съдът има последната дума, магистратите решават кой е легитимен и кой не, коя регистрация е законна, и коя не. Още една подробност
- съдът е независим орган.
И в този смисъл забележките на Мартин Димитров,
че СГС работи бавно и че
ще е “ужасно”, ако отсъди

в полза на Юруков, са доста смущаващи. Това че в
партията нелегитимният
лидер си позволява да
размахва мечове и да
реже глави, явно му помпа самочувствието, че
може да раздава правосъдие.
Интересно схващане
за един демократ и яростен антикомунист, който
постоянно вади от гардероба скелетите на тоталитарния режим. Незнайно
защо, но някои от разпалените думи на Димитров
по адрес на Юруков и
Радонов навяват странна
аналогия с параноичната
теория на Сталин за “врага с партиен билет”. Действията му от последните
дни, а и месеци, могат да
бъдат описани само с една
дума - параноя. Параноята на гения, преследван от
всички, геният, превърнал
се в мишена заради великите си идеи...
Има някаква странна
закономерност, преследваща СДС и клонингите
му в кратката история на
синята идея у нас. Люспе-

РАЛИЦА ТАБАКОВА

нето, разцепването, лидерските боричкания в
крайна сметка водят до
политическото самоубийство на изначалната дясна формация. Свръхамбициите на всеки от водачите на партията се превръщат в проклятието на
СДС. Лидерското “аз” в
един момент взема връх
и унищожава партията.
Идеите се губят, размиват
се, а без идеи политиката
няма смисъл. СДС днес е
безидейна партия, тя пропусна момента да се самоопредели и да намери
мястото си в политическия
спектър. Защото отдавна
изчезна времето, в което
идеята “да съборим комунизма” стигаше, за да обединява хора и да печели
съмишленици.

1876 - турците разрушават с артилерия Дряновския манастир, в който от 29 април се укрива четата
на поп Харитон. След избухването на Априлското въстание близо 200 четници от селата Мусина, Бяла черква,
Михалци, Дичин, Вишовград и др. се събират под ръководството на поп ХАРИТОН и БАЧО КИРО. Тръгват към
Тревненския Балкан с цел да се обединят с други местни
въстаници, но след като са разкрити, се укрепват в
Дряновския манастир, в който има таен склад с провизии и оръжие. В следващите дни се водят почти
непрекъснати боеве с 5-хилядните башибозушки потери. Въпреки призивите да се предадат въстаниците не
слагат оръжие. Във фаталния ден взимат решение да
опитат да пробият блокадата. Ранените начело с поп
Харитон остават в манастира, а останалите на две
групи, водени от Бачо Киро и Петър Пармаков, тръгват
да си пробиват път с бой. Успяват да се спасят малко
над 40 души, като по-късно Бачо Киро и Тодор Кирков
са заловени, осъдени и обесени. В самия манастир пък
са избити останалите въстаници и монаси.
1895 - Руският учен Александър Степанович ПОПОВ (18591906) демонстрира пред Руското
физико-химично общество своето
изобретение - първия в света радиоприемник. Роден е на 16 март
1859 г. в селцето Турински рудник
в Урал. Завършва блестящо университет през 1883 г. и получава
покана да преподава в Минния
офицерски клас в Кронщад. През
есента на 1897 г. Попов пренася
своите опити с електромагнитни вълни на кораби от
Балтийския флот и през пролетта на следващата
година получил надеждна връзка на разстояние около 5
км между транспортния кораб “Европа” и крайцера
“Африка”. През 1901 г. Попов е избран за почетен член
на Руското техническо общество и председател на
Руското електротехническо общество при Електротехническия институт в Петербург. Умира на 13 януари
1906 г. в Петербург вследствие на инфаркт.
1930 - в с. Добромирка, Габровско, се ражда българският поет
Пеньо ПЕНЕВ (1930-1959). Той е
автор на стихосбирките “Добро
утро, хора!”, “Ние от двадесети
век”, “Когато се наливаха основите”, “Дни на проверка”, “Дни върху
приклада” и др. Учи в Севлиево,
като на 17 години прави и литературния си дебют. След това
участва в бригадирското движение - взима участие в строежа на
жп линията Ловеч - Троян и язовир
“Росица”, както и в изграждането
на Димитровград. Работи като журналист във в. “Димитровградска правда” и е сътрудник на в. “Стършел”.
След опити за самоубийство и лечение в психиатрия
слага край на живота си със смъртоносна доза веронал
на 27 април 1959 г. в Димитровград.
1945 - Генерал Алфред ЙОДЪЛ (1890-1946) подписва
в Реймс, Франция, безусловната капитулация на Германия, с което страната приключва участието си във
войната. Документът влиза в сила на следващия ден.
Алфред Йодъл е генерал от Вермахта, началник на
оперативния щаб през Втората световна война. Преди
началото на Втората световна война е назначен за
командир на 44 дивизия - от октомври 1938 г. до август
1939 г. Преди нападението на Полша през септември
1939 г. е назначен за оперативен командващ в щаба на
Вермахта, играейки ключова роля във военните действия
през целия период на войната. Той е и главен технически
и тактически съветник на Хитлер. Получава наранявания
при атентата срещу Фюрера в така наречения “Заговор
от 20 юли”, когато е заложена бомба под масата при
съвещание на Хитлер. Изправен е на съд в Нюрнбергския
процес, където е осъден на смърт чрез обесване. Присъдата е изпълнена на 16 октомври 1946 година.
1992 - Космическата совалка “ИНДЕВЪР”
е изстреляна за първи
път. Конгресът на
САЩ одобрява конструирането на “Индевър” през 1987 г., за
да замести Чалънджър,
след инцидента през
1986 г. Космическата
совалка “Индевър” е
петата и последна
действаща от флота
“Спейс Шатъл” на
НАСА. До 2008 година
“Индевър” е изпълнила
21 полета. Материали,
останали от другите
две действащи совалки “Дискавъри” и “Атлантис”, са използвани в изграждането на совалката.
1999 - Папа ЙОАН ПАВЕЛ II (1920-2005) отива в
Румъния и така става първият римски папа, посетил
източноправославна страна след Великата схизма от
1054 година. Великата схизма е политическо разделение на християнската църква на два основни дяла
- Римо-католицизъм и Източно православие. Разколът
между Рим и Константинопол датира от 1054, когато папа Лъв IX и патриарх Михаил I Керуларий се
отлъчват един друг от църквата.
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гняново се намира
на 12 км от Гоце Делчев и на 40 км от
Банско, на територията на
община Гърмен, сгушено
между четири планини Пирин, Родопите, Славянка
и Стъргач. Селото обхваща
части от долината на река
Места и от западните склонове на Дъбрашкия дял на
Родопите. Благоприятният
климат позволява целогодишен балнеотуризъм. То е
балнеоложки курорт с регионално значение.
Другото, с което е известна областта, е голямото
богатство на пъстроцветни
черги, тъкани на старите домашни станове. Село Огняново е с надморска височина 540 метра, сгушено в богато озеленена хълмиста
местност. Място със собствен извор с минерална
вода, известен като “Мирото”, сред чудна природа и
чист планински въздух. Минералните извори са използвани още през римската епоха.
Пътят, който се спуска
от Огняново, отвежда до
една безценна историческа забележителност - селото-музей Ковачевица,
съхранило специфичната
родопска архитектура от
времето на Българското
възраждане.
Селото представлява
идеално място за културноопознавателен туризъм и
спокоен отдих сред традиционните родопски къщи.
Две хиляди души се къпят всеки месец в минералните извори на Огняново.
Чужденци от цяла Европа
се лекуват с минералната
вода на село Огняново.
Изворите ни са известни
още от римско време и церят над 100 болести, хвалят
се местните жители. Минералната вода е бистра, без
цвят, без мирис, слабо минерализирана, хидрокарбо-

Контакт с нас: с. Огняново, обл. Благоевград
тел.: 07523 20 50, GSM: 0896721245, www.complexgradina.com

Хотелът разполага с две двойни
стаи, една спалня и
два апартамента
тип мезонет, стилно обзаведени и оборудвани с телевизор
и минибар.
Ресторантът
предлага типично
български ястия с
незабравим вкус,
разнообразни салати, вкусни гозби, домашно приготвени

натно-сулфатно-натриева,
силициева, флуорна.
Водата е подходяща за
редица заболявания като
костно-ставни, неврологични, гинекологични заболявания, стомашно-чревни и
чернодробни, заболявания
на отделителната система,
обменно-ендокринни, детски, старчески и професионални заболявания.
Много важен исторически паметник в близост до

Огняново е древният римски град Никополис ад Нестум, IV в. от н.е. Намира се
само на 15 минути път с
кола от Огняновските минерални бани.
Никополис ад Нестум
буквално преведен значи град на победата на река
Места. Древният град е разположен на площ от 13 хектара в южната част на село
Гърмен. Градът е бил основан от римския император

Траян I след средата на IV
в. Градът е обитаван повече
от 14 века, като най-интензивен живот е имало през
късно античниата епоха (IVVI в.).
При разкопки са разчистени 280 м крепосни стени,
основи от обществени и
култови сгради, надгробни
могили. Открити са фрагменти от оброчен релеф на
Тракийския конник, статуйка на Хермес, старохристи-

янска надгробна плоча, над
95 златни и около 22 други
монети, стъклени, бронзови
и керамични съдове, златен
пръстен и други. В близост
до укрепения град са открити 2 раннохристиянски базилики от IV в.
Съществуват две групи
извори. Първата група от 14
извора, известна под наименованието Градски бани,
е разположена по долината
на р. Канина, а втората гру-

па от 3-4 извора, т.нар. Селски бани, се намира на 1 км
североизточно от с. Огняново - откъдето идва и наименованието Огняновски минерални бани. Минералната
вода от изворите е бистра,
без миризма, приятна за пиене и с температура от 350С
до 400С.
Разположени по каньона на р. Канина с чистите си
води и заобиколени от иглолистни и акациеви гори,

Огняновските минерални
бани предлагат приятна почивка през цялата година.
Изключителна гледка се
открива от близките склонове към върховете на величествената Пирин планина.
Благоприятното географско
разположение, чудесните
климатични условия и лечебните качества на тези
минерални извори привличат голям брой туристи целогодишно.

Хотелът разполага с:
z 5 стаи с по 1 двойно
и 1 единично леглo;
z 1 стая с 1 двойно легло;
z 2 апартамента с по 1 двойно
и 2 единични легла;
z Във всяка стая има и разтегателен фотьойл.
В „Алексовата къща” ще намерите:
z лековитостта на минералната вода
(директно от чешмата във вашата стая);
z уюта на домашната кухня;
z здравословността на сауната;
z удоволствието на джакузито;
z бързината на WiFi Интернет-а;
z забавлението на кабелната телевизия.
с. ОГНЯНОВО; Телефон: 0751 98939
GSM: 0884 038 198; 0884 018 999; 0885 864 862
E-mail: info@aleksovakashta.com
www.aleksovakashta.com

Хотел “ЕЛИС” се намира в
с.Огняново. Селото е с надморска
височина 540 метра. Намира се на
12 км североизточно от град Гоце
Делчев в богато озеленена хълмиста местност, сред чудна природа
и чист планински въздух.
Разполага със собствен извор с минерална
вода, известен като
“Мирото”. Хотелът
предлага на клиентите
си база от 22 стаи и
два апартамента. Във
всяка стая има телевизор, кабелна, wireless
network, хладилник,
вана и течаща топла
минерална вода.
Ресторантът е с 40-50 места и
предлага богато меню от традиционни български ястия. За удобството на гостите има паркинг, охрана
и джакузи на открито. В непосредствена близост до хотела има
стара римска баня.
Гоце Делчев, с. Огняново

Тел.: 07523/ 20 65; 088/ 591 84 85
E-mail: hotel_elis@abv.bg; http://elis.vibs-bg.com

Õîòåëñêè
êîìïëåêñ “ÄÅËÒÀ”
ðàçïîëàãà ñ äâîéíè ñòàè,
àïàðòàìåíòè è ìåçîíåòè.
Îò òÿõ ìîæå äà ñå
íàñëàäèòå íà ïðåêðàñíà
ãëåäêà êúì Ðîäîïèòå. Âñè÷êè
ñòàè ñà ñúñ ñàìîñòîÿòåëåí
ñàíèòàðåí âúçåë, òåëåâèçîð,
òåëåôîí, ëîêàëíî îòîïëåíèå.
Â áàñåéíèòå íà êîìïëåêñà âèå
ìîæå äà ñå íàñëàæäàâàòå íà
ïî÷èâêàòà è äà óñåòèòå
äîêàçàíàòà ëå÷åáíà ñèëà íà
ìèíåðàëíàòà
âîäà.
Íà ðàçïîëîæåíèå íà ãîñòèòå å ðåñòîðàíò ñúñ 150 ìåñòà, âèíåí ñàëîí, êîêòåéë
áàð, áàðáåêþ, áàñåéí ñ ðàçìåðè 25 íà 10, äæàêóçè, ôèòíåñ
çàëà, òåíèñ íà ìàñà, ñàóíà,
ìàñàæíî ñòóäèî. Ïðåäëàãàìå ðóìñúðâèç, ñåéô çà öåííîñòè, ïàðêèíã, èíòåðíåò,
ïðîäàæáà íà âåñòíèöè
è ñïèñàíèÿ.
с. Огняново
обл. Благоевград
Тел.: 07523/20 05
Факс: 07523/21 23
GSM: 0899 911 021
e-mail:deltahotel@abv.bg
www.hoteldelta-bg.com

Õîòåëúò å â Þãîçàïàäíà
Áúëãàðèÿ, íà 200 êì îò Ñîôèÿ è íà
8 êì îò Ãîöå Äåë÷åâ. Ðàçïîëàãà ñ
8 ñòàè, 8 àïàðòàìåíòà, ðåñòîðàíò, äâà îòêðèòè è åäèí çàêðèò
áàñåéí ñ ìèíåðàëíà âîäà. Îáçàâåæäàíåòî å â ñòàðèíåí ñòèë, ñ
àâòåíòè÷íè ðèñóíêè ïî ñòåíèòå, ïîäúò â ñòàèòå å ñ êàìåííè
ïëî÷è, à áàíèòå ñà èçöÿëî â êàìúê,
êîåòî äàâà óñåùàíåòî çà áëèçîñò ñ ïðèðîäàòà, ñú÷åòàíî ñ ëóêñ.
Ñòàèòå ñà ñúñ ñàìîñòîÿòåëíè áàíè ñ âàíè, êàáåëíà òåëåâèçèÿ
è îáøèðíè âúòðåøíà è âúíøíà òåðàñà. Àïàðòàìåíèòå ñà 70 êâ.ì
ñ êàìèíè è âàíè ñ äæàêóçè, êàáåëíà òåëåâèçèÿ, èíòåðíåò âðúçêè,
îáøèðíè òåðàñè ñ êðàñèâ èçãëåä êúì ðåêà Êàíèíà, êîÿòî òå÷å äî
ñàìèÿ êîìïëåêñ.

с. Огняново
обл. Благоевград
GSM: 0897897315
0898564942; 0899874521
е-mail: petreliyskihotel@abv.bg
http://www.hotelpetreliiski.info

меса на жар. Това уникално място се посещава от много гости,
които остават с незабравими впечатления
от нашата традиция.
Вие можете да почувствате и българското гостоприемство и да се насладите
на вкусните национални, европейски и турски специалитети.

Ако се нуждаете от място за спокойна и
приятна почивка, заповядайте при нас!
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Òîâà å åäíî ÷óäåñíî ìÿñòî
çà âàøèÿ áèçíåñ è ðåëàêñ!
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Êàíåëîâà êúùà ðàçïîëàãà ñ 8 ñòàè, îáîðóäâàíè ñ êëèìàòèöè,
ãîñòíà è ãîëÿì õîë.
Âñè÷êè ñà ñúñ ñàìîñòîÿòåëåí ñàíèòàðåí
âúçåë, cable TV, ëîêàëíî ïàðíî. Â äâîðà èìà
áàñåéí ñ ìèíåðàëíà
âîäà, áàðáåêþ. Êúùàòà ðàçïîëàãà ñúñ çàëà
çà ãîñòè.

с.Огняново
общ. Гърмен
Тел.: 07523/2058
GSM: 0899/916283
GSM: 0899/916284

Вила ”РАЙ”
разполага с 10 двойни
и тройни стаи,
и 1 апартамент,
разпределени
в две вили - 5 стаи
в едната и 5 стаи
и апартамент
в другата. Всяка
една от стаите
разполага с TV с кабелна,
собствен санитарен възел, тераса
с красива гледка към реката или балкана.
Апартаментът е с две помещения - хол и спалня,
самостоятелен санитарен възел, хладилник, тераса.

cyanmagentayellowblack
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А лозунгът беше:
„Комунисти, напред!”
Благодаря на Васил Попов за статията му в ДУМА
под заглавие “Единни за
Деня на победата”. Защото
9 май 1945 г., денят на победата над фашизма, е найсветлата дата в историята
на човечеството. Този ден
ще си остане вечен празник
за всички народи и поколения. И макар че от години
той вече е и Ден на Европа,
не бива да забравяме - Русия защити цяла Европа! И
ако не беше тя, Русия, щеше
ли да я има днес свободна и
обединена Европа? Никой
не бива да забравя наистина светлия Ден на победата.
Аз сама, още дете, бях в
Освиенцим, лагера на
смъртта, свидетел съм на
случилото се там. Как оста-

нах жива е друга тема... Но
всички трябва да помним, че
комунистите спасиха света
от фашизма, даже трябва да
помнят този факт тези, които днес говорят с омраза за
предишния строй. Войната
беше страшна, а лозунгът
по фронтовете й беше - “Комунисти, напред!” И те
тръгваха в атака... Загинаха
26 милиона, много от тях комунисти...
Аз вече съм стара, болна, обречена. Пиша трудно,
много неща искам да споделя с ДУМА, ала мислите ми
вече не са ясни, объркват
се. Но настоявам поколенията да знаят истината за 9
май 1945 година!
В Русия и децата знаят - победата на
дядовците ни е и наша победа!

НИНА СТАНИШЕВА, София

ЗА НОВО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ДЪРЖАВАТА

Руски Андрюша яхна “Катюша”,
руският Ванка влезе във танка...

PRO DOMO SUA

Промяната към по-добро зависи и от нас ƒÓ·ÓÌ‡ÏÂÂÌÓ Ë ÔËˇÚÂÎÒÍË
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децата ни щастливи, милостиви и добри...

търсим причините извън нас, в другите,
а най-често - в държавата.
Убеден съм, че българинът със свойствения си висок интелект, а също и
трудолюбие, има какво да направи и
може и при съществуващите условия да
прояви по-голяма отговорност, повече
старание и почтеност във всяка работа.
Не споделям ширещото се постоянно
упрекване, противопоставяне и търсене
на причините извън нас - винаги и във
всичко. Дано бъда правилно разбран, но
с криене на данъци, с формално отношение към работата, със заобикаляне на
установените правила, на законите напред не може да се отиде и няма такава
практика в света. Именно поради тези и
други съображения, които не може в
този кратък текст да изтъкна, смятам, че
всеки човек и всички ние заедно, включително и с медиите, бихме могли да
направим усилия и сами да допринесем
за повишаване на качеството на нашия
живот.
Бих искал да припомня крилатата
съдържателна мисъл на американския
президент Джон Ф. Кенеди: “Не мислете
какво можете да получите от тази страна, а какво може да й дадете вие!”
Вярвам, че всеки български гражданин може да направи усилия, а след
като всеки добросъвестно вгражда своята тухличка в общия ни градеж, ще
може наистина да очаква и да получи
по-високи доходи и да осигури по-добър
живот за себе си и за своето семейство.
Убеден съм и професионално в правотата на такъв подход.
Доц. д-р по икономика ИВАН ГАВРИЛОВ

Повече от 40 години
съм абонат на “Работническо дело” и ДУМА.
Преди няколко години
писах до редакцията за
някои подобрения на
вестника, поместихте
мнението ми. Едно от
предложенията ми беше
да се измести програмата на телевизиите от
събота в петък - и това
направихте. Другото,
което поисках от вас, е
да включите в тв програмите и “Евроспорт”,
но това не сторихте.
Защо настоявам ли?
Трябва да знаете, че
много хора купуват вестник и заради телевизионните програми. На
мен лично ми омръзна
да гледам американски
боклуци, псувните, извинете, на доста “шоумени” и чалга-певиците,
които се чудят как поголо да покажат телесните си прелести. Ето
защо аз искам да гледам “Евроспорт”. Да гледам колоездачните обиколки на Италия, Франция, Испания. Там се
запознавам и с природата им, с градовете,
селата им, с планините,
пътищата и природните
забележителности.
Няма спорт в света, който да не е показан по
“Евроспорт”. Помислете
сериозно
по
този
въпрос!
Другото, което искам
да споделя с вас, са цените. Моите сметки показват следното: за едногодишен абонамент
ми искате 192 лв. За
годината отпечатвате
около 300 броя, като
извадим празниците.
Ако ги купувам от будките, ще платя 150 лв.
Около 40 лв. на пощите
ли ги давате, за да ми ги
носят вкъщи? Плюс това
всяка събота давам по

един лев за “24 часа”,
пак заради “Евроспорт”а. И накрая какво излиза - трябва да платя
близо 250 лв.! В Брани
поле на 10 места продават вестници, но никъде
я няма ДУМА-та. Иначе
щях да си я купувам. А
има “Атака” и разни други жълтини...
Какво бих искал да
пишете още по страниците на ДУМА? Понеже
цял живот съм си изкарвал прехраната от земеделие, бих искал да знам
по какъв начин бяха
създадени ликвидационните съвети и има ли
БСП участие в тях. Защо

почти
половината
българска плодородна
земя стои празна? Защо
разни прекупвачи изкупуват от производителите стоката на безценица
и я пласират на много
по-висока цена? Бих
искал да видя и имената
на всички лидери на
партии в България, които може и да надминават 400!
Иначе вестникът наистина ми харесва. Пожелавам на новото ръководство и на журналистите много успехи!
НИКОЛА ЯКИМОВ,
с. Брани поле, Пловдивско

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

Нашата родина България е
заслужено определяна като райски кът на планетата, но нейният народ, за
съжаление, днес
не се радва на
особено добри
доходи и на полагащия му се
качествен живот.
Това е така,
въпреки че в последните години
макроикономическите показатели за страната
ни са сравнително добри. Поради безспорните
трудности на голяма част от
българите,
свързани
със
За да растат
сравнително
ниските доходи, сме свидетели как медиите всеки ден са изпълнени с негативни оценки, виждат всичко в черно и
постоянно в едни или други съсловия се
чуват упреци към държавните институции за недостатъчните доходи и искания
за тяхното повишаване. Едва ли някой
би могъл да отрече основателността им,
особено когато става дума за отглеждането на децата, за издръжката на учениците, за пенсионерите, за селяните с
техния извънредно тежък труд и т.н. Но
това според мен е само едната страна
на този проблем. Мисля, че не се отделя
нужното внимание на другата негова
страна, която е не по-малко важна вглеждането на всеки отделен гражданин в себе си, в качеството на работата
му, в необходимостта от усилия и самодисциплина. С други думи, обобщено
казано, нашето съзнание, отношението
ни към задълженията, а в по-широкия
смисъл на тази дума - и отношението ни
към държавните институции. Това е
извън другия въпрос - за управляващите
и техните задължения и мисъл за държавата, за хората. Повтарям, не бихме
могли да очакваме значително повишаване на доходите ни, ако не се вгледаме
в качеството на нашия труд, ако наред
със сравняването на доходите ни с напредналите държави не се сравняваме и
с производителността на техния труд, с
отговорността на всеки в тези държави
към онова, което прави. Вярно е и е
разбираемо, че са нужни по-добри условия за нашия труд, модерно оборудване,
съвременна техника, но отново ще повторя - не отделяме нужното внимание
и поглед към себе си, а почти винаги

И под слънцето, и в дъжда - заедно с ДУМА
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Страх лозе пази
България е приказна
страна, но...
в сбъркана приказка
ИВАНКО ЧАКЪРОВ

След като ни приеха в
ЕС, България започна да
полага големи грижи за
интеграция и във финансовата система на съюза.
Това е сложен процес,
който протича на различни нива във всички сектори на икономиката. За
съжаление финансовото
ни интегриране съвпадна
с глобалната финансова
криза. А тя постави страните от еврозоната в принципно различни условия.
Ние пък се оказахме във
възможно най-неизгодната ситуация.
Да вземем например

лихвената
политика
по кредити
и депозити
Известно е, че кредитът
е най-честата възможност
у нас за закупуване на
жилище или финансиране
на собствен бизнес. Впрочем това е общоприета
практика по света. Разликата е, че светът, в частност Европа, е едно, а пък
ние - съвсем друго. И това
“друго” си има цифрово изражение. В Италия например кредит за жилище се
тегли с лихва между 2 и 3
процента, у нас тя е с пъти
повече. Да не говорим за
най-обикновените потребителски кредити.
Нека погледнем цифрите. И понеже сме в Европа,
та и цифрите ще са европейски. ЕЦБ намали основната си лихва на 1,25 на
сто преди седмица. Предвид обстоятелствата само
преди няколко дни тя пак
сви основния си лихвен
процент с 25 базисни пункта. А как е у нас? Основният лихвен процент е над
3,5 процента. И пак се
връщаме по света. Препоръката на международните финансови институции
е основната лихва да гравитира около нулата. И
това е естествено, защото
от нея зависят лихвите на
банките. В България лихвите по кредитите варират
от 10 до 17 на сто. Райфайзен банк, при която “всичко е лесно”, в момента дава
обезпечен кредит (ипотека) в евро с лихва 10,2 процента, а за лева тя е 14
процента. Понеже заговорихме за ипотечното кредитиране, ще споменем
само един факт, който е
достатъчно показателен.
За миналата година във Великобритания ипотечните
кредити са 4000, а у нас 300. Разликата е очевидна, нали? Апропо, в България обезпечението, когато
ипотекираш недвижим
имот, е 200 на сто. Схемата е проста - ниска официална данъчна оценка и при
невъзможност да си
върнеш кредита - отнемане и продажба на висока
пазарна цена. Някой може
да попита - защо банките
искат 200 процента обезпечение? Отговорът е абсурден, но при нас е така:
по-ниска оценка, по-малък
кредит, но при висока лихва. Самюел Бекет пасти да
яде - Годо може някога в
Англия да иде, но у нас никога.
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Между другото БНБ
действа като Пилат Понтийски, та и отгоре. Преди
няколко седмици препоръча на банките да си капитализират печалбите. Ще
рече, да се продължи кредитирането, но не непременно сваляне на лихвите.
С други думи - и вълкът да
е сит, и агнето да е цяло.
Но това става само в приказките.

Следователно
ние сме
приказна
държава...
Лихвите по депозитите
се увеличиха. Достатъчно
е да се загледаш в телевизионните реклами - порано се рекламираха кредити, а сега - депозити.
Още преди три месеца
Стоян Александров обяви,
че високите лихви по депозити са балон. Който
един ден ще се спука. Да
не ви казвам какво ще
потече от него. Защото
високите депозитни лихви
водят до висока цена на
кредита. А се знае, че
кредитните лихви са в пряка зависимост от депозитните. Но за последните
потенциалът се изчерпа. В
този смисъл и при кредитните такъв потенциал
няма. В крайна сметка се
достигнаха лихвени нива,
от които оттук нататък
обслужването на кредитите ще бъде трудно. Нито
банките, нито клиентите
имат полза от вдигането
на лихвите. И това са го
разбрали в по-развитите
страни от ЕС - там отдавна лихвите по кредитите
са по-ниски. Например
лихвата за т.нар. частен
кредит с фиксирана лихва

чава, че всичко ни е фиксирано. Включително и
лихвите. А за кредитите те
са до 17 на сто. Това е
изгодно за банките. Депозитните лихви са определени до 8 на сто. Също
изгодно. Банките в днешно време не губят. Да загуби една банка е равносилно на това евреин да
стане миньор. Към това
може да прибавим и факта, че банките искат високи такси за обработка на
документи. Тези такси се
прибират авансово и при
неодобрение за кредит не
се връщат. Например в
Пощенска банка и Банка
ДСК таксата за искане на
потребителски кредит е 40
лв. Ако не те одобрят, с
тези пари си вътре. Банката обаче е на келепир.
Втората сбърканост е,
че банките поставят високи изисквания. Всъщност
те са нормални, но за нормалните държави. Условието е да докажеш добър
доход за обслужване на
заема. Ама как да го докажеш, след като те водят
на минимална заплата. Ти
получаваш 2 или 3 пъти
повече, но черни пари.
Банките искат документ и
според него решават дали

в България
няма български
банки
Освен БНБ. Чуждите
банки работят по двоен
стандарт. В собствените си
страни и филиалите по
Европа те дават кредити
при ниски лихви - целта е
да се увеличи достъпът до
финансиране. Там кредитите се отпускат на основа
брутно възнаграждение.
Което е истинско. И рискът
за банката е малък. Но
нашата страна е рискова.
Не се знае коя фирма кога
ще фалира - дали наистина
или фиктивно. И при това
положение финансовата

А нашата страна е рискова - не се знае коя фирма кога
ще фалира, и финансовата криза може да доведе
икономическа рецесия

От 1 януари догодина млади семейства с ипотечни
кредити ще могат да ползват данъчни облекчения, реши
в края на април т.г. парламентът

за една година в Дойче
банк е 4,99 на сто. А ако
решите да използвате “раменкредит”, то лихвата ще
варира в зависимост от
годините на изплащане на
заема, но в рамките на
посочената по-горе цифра.
Лихвата за кредит в размер на 10 хил. евро от
Пощенска банка в Германия за дванайсет месеца е
4,44 на сто.
Естествено възниква
въпросът: защо е така?
Колкото и тривиално да
звучи, основната причина
е, че ние наистина сме
приказна страна, но в
сбъркана приказка. Първото сбъркване е, че сме във
валутен борд. Което озна-

ване на кредит. Което от
своя страна води до свиване на инвестициите, а оттам и на производството.
Съкращаване на работни
места, неувеличение на
заплатите на все още заетите. Безработните стават
все повече, държавата
трябва да плаща и бюджетният дефицит се увеличава. Това пък води до
съкращаване на други разходи и... порочният кръг се
затваря.
Поредната сбърканост
е, че

да ти отпуснат кредит.
Най-смешното е, че те
знаят истината, но документът си е документ. Ако
перифразираме един някогашен израз, ще се получи следното: има документ
- има заем, няма документ
- няма заем.
Третата сбърканост е
свързана с предишната.
Фирмените кредити рязко
се свиха. Основната причина е “черната” икономика. Получават се пари кеш
без издаване на фактура.
Регистрират се печалби с
пъти по-малки от действителните. Съответно и
данъкът е с пъти по-малък.
Естествено това води до
невъзможност за получа-

криза ще доведе до икономическа рецесия. А тя вече
е факт, макар и все още да
не се признава официално.
Факт е и това, че бюджетният ни дефицит надхвърля
вече 4 млрд. лв. А прогнозите са, че снижаването на
инвестициите като цяло ще
бъде повече от 30 на сто.
Ако пак се върнем към
световната практика, ще
видим, че в САЩ например се следи кредитната
история на всеки клиент.
Ако е изряден, заемите се
дават на по-изгодна лихва. У нас едва сега се
създава кредитно бюро за
изследване издължаването на клиентите. Как ще
стане и как ще проработи
- един Бог знае. Но все пак
е нещо. Светъл лъч в
българския финансов тунел. Колко е светъл и дали
въобще е лъч, ще покаже
близкото бъдеще.
Сещам се за една Ботева епитафия: “...Всички
тичат нагоре, Стоил тича
надолу. Всички идат с уши,
Стоил иде без уши...”
Финансовата криза
един ден ще свърши. Всичко ще си дойде на място.
А дали нашата икономика
няма да се окаже в ролята
на Стоил? Откъдето и да
погледнем, банковата ни
система действа на принципа: “Страх лозе пази!”
Това си е типична българска поговорка. Но явно в
Европа не са запознати с
нашенския фолклор...
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—Â‰Ì‡ÎË ‚˙ıÛ
ÒÓˆË‡ÎÌËˇ ‚ÛÎÍ‡Ì
ГЕОРГИ ГОТЕВ

¬ ≈‚ÓÔ‡ ÒÂ Á‡‰‡‚‡ ·ÂÁÔÂˆÂ‰ÂÌÚÌ‡ ·ÂÁ‡·ÓÚËˆ‡ Ë ÒÓˆË‡ÎÌ‡ ÍËÁ‡, Ó·‡˜Â ÂÎËÚËÚÂ Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â ÌÂı‡ˇÚ. »ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÍËÁ‡ ˘Â ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÚÓ‚‡ 8
ÏËÎËÓÌ‡ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ Â‚ÓÔÂÈˆË ‰‡ ·˙‰‡Ú Û‚ÓÎÌÂÌË ‰Ó Í‡ˇ
Ì‡ Ú‡ÁË Ë ÔÂÁ ÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡. Œ·˘ËˇÚ ·ÓÈ Ì‡ ·ÂÁ‡·ÓÚÌËÚÂ ˘Â ·˙‰Â Ì‡‰ 27 ÏËÎËÓÌ‡ - Ì‡È-‚ËÒÓÍËÚÂ ÌË‚‡ ÒÎÂ‰
Í‡ˇ Ì‡ ¬ÚÓ‡Ú‡ Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡ ‚ÓÈÌ‡. ¬ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ÚÓ‚‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ÍÓÏËÒËˇ Á‡‚˜Â‡ ÔÓ„ÌÓÁË‡ ÒÔ‡‰ ‚ ‡ÒÚÂÊ‡ Ì‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡Ú‡ Ì‡
≈‚ÓÒ˙˛Á‡ ÓÚ 4 ÔÓˆÂÌÚ‡, Í‡ÚÓ ÂˆÂÒËˇÚ‡ ÒÂ Ó˜ÂÚ‡‚‡
‰‡ ·˙‰Â ÔÓ-‰˙Î·ÓÍ‡ Ë ÔÓ-ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌ‡, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ
ÒÂ ÒÏˇÚ‡¯Â ‰ÓÒÂ„‡. «‡‰‡‚‡Ú ÒÂ Ë ÒÓˆË‡ÎÌË ‚˙ÎÌÂÌËˇ,
ÍÓËÚÓ ˘Â ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ Ì‡ ËÁÔËÚ‡ÌËÂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËˇ ÂÒÚ‡·ÎË¯Ï˙ÌÚ. ¬˙‚ ‘‡ÌˆËˇ Ì‡ 1 Ï‡È ÏËÎËÓÌË ‰Û¯Ë ËÁÎˇÁÓı‡ ‰‡ ÔÓÚÂÒÚË‡Ú ‚ 300 ÙÂÌÒÍË „‡‰‡ ÒÂ˘Û
·ÂÁ‡·ÓÚËˆ‡Ú‡ Ë ÔÓÎËÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ Á‡Úˇ„‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÎ‡ÌËÚÂ,
‚Ó‰ÂÌË Á‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú ÓÚ ‚ÒË˜ÍË ÒËÌ‰ËÍ‡ÚË Á‡Â‰ÌÓ.
ƒÓÒÂ„‡ ÔÓÙÒ˙˛ÁËÚÂ ‚‡Ê‰Û‚‡ı‡ Ë Ó„‡ÌËÁË‡ı‡ ÓÚ‰ÂÎÌË Ï‡ÌËÙÂÒÚ‡ˆËË, ÒÂ„‡ ‚Â˜Â ‚ÒË˜ÍË Ò‡ Â‰ËÌÌË
ÒÂ˘Û Á‡ÔÎ‡ı‡Ú‡. «‡˘ÓÚÓ Úˇ Ì‡ËÒÚËÌ‡ Â ÒÚ‡¯Ì‡.
¬ »ÁÚÓ˜Ì‡ ≈‚ÓÔ‡ Ì‡ÒÚÓÂÌËˇÚ‡ Ò‡ ÔÓ-ÒÔÓÍÓÈÌË.
Õ‡ 1 Ï‡È ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ·ˇı ‚˙‚ ¬‡¯‡‚‡, Í˙‰ÂÚÓ Ô‡ÁÌËÍ˙Ú Ì‡ ÚÛ‰‡ ÏËÌ‡ ·ÂÁ ÎÓÁÛÌ„Ë Ë Â˜Ë - ÔÓÒÚÓ
ıÓ‡Ú‡ ËÁÎˇÁÓı‡ Ì‡ ‡ÁıÓ‰Í‡ Ë ÒÂ ‡‰‚‡ı‡ Ì‡ ÒÎ˙Ì˜Â‚ÓÚÓ ‚ÂÏÂ. ‡ÚÓ ˆˇÎÓ ‚ »ÁÚÓ˜Ì‡ ≈‚ÓÔ‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÚÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ÓÒÚ‡‚‡Ú ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ÔÓ-‰Ó·Ë, ‰‡ÊÂ
‚ ÌˇÍÓË ÒÎÛ˜‡Ë ‡ÒÚÂÊ˙Ú ÒÂ Á‡Ô‡Á‚‡, ÌÓ ÚÓ‚‡ Â „Î‡‚ÌÓ
Á‡˘ÓÚÓ ËÁıÓ‰Ì‡Ú‡ ÚÓ˜Í‡ Ú‡Ï Â ÏÌÓ„Ó ÔÓ-ÌËÒÍ‡.
œ‡‡‰ÓÍÒ‡ÎÌÓ ÍËÁ‡Ú‡ ËÏ‡ Ì‡È-‚Ë‰ËÏË ËÁÏÂÂÌËˇ ‚ ‡Á‚ËÚËˇ «‡Ô‡‰, Í˙‰ÂÚÓ Ì‡ÔËÏÂ Á‡‚Ó‰ËÚÂ
ŒÔÂÎ Ò‡ Á‡ÔÎ‡¯ÂÌË ÓÚ Ù‡ÎËÚ, ‡ ‚ ÁÌ‡ÈÌË Ë ÌÂÁÌ‡ÈÌË
„‡‰˜ÂÚ‡ ‚ÒÂÍË ‰ÂÌ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ÒÎ‡„‡Ú Í‡ÚËÌ‡‡.
œÓÎ¯‡, ◊ÂıËˇ, —ÎÓ‚‡ÍËˇ, Í‡ÍÚÓ Ë ¡˙Î„‡Ëˇ, Ò‡ ÒÚ‡ÌË, ÍÓËÚÓ Ï‡ÍÓËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË Á‡ÒÂ„‡ ÒÂ ÓÍ‡Á‚‡Ú ÔÓÒÚ‡·ËÎÌË ‚ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ÍËÁ‡Ú‡, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ”Ì„‡Ëˇ, –ÛÏ˙ÌËˇ Ë ÚËÚÂ ·‡ÎÚËÈÒÍË ‰˙Ê‡‚Ë.
ÕÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ œ‡ÚËˇÚ‡ Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ÒÓˆË‡ÎËÒÚË ÔÓÒÚ‡‚ˇ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡ ‚ ˆÂÌÚ˙‡
Ì‡ ÔÂ‰ËÁ·ÓÌËˇ ÒË Ï‡ÌËÙÂÒÚ. ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ Ì‡Ó‰Ì‡ Ô‡ÚËˇ ËÏ‡ ÔÓ-‡ÁÎË˜ÂÌ ÔÓ‰ıÓ‰ - ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ ÒÂ
ÏÌÓ„Ó ÚÛ‰Â˘Ë ÒÂ ‰‡ ÒÂ ÔÂÍ‚‡ÎËÙËˆË‡Ú, ‰‡ Û˜‡Ú,
‚ÏÂÒÚÓ ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ, Ë Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ ‚ ÊË‚ÓÚ‡ Ì‡ ˜Ó‚ÂÍ‡
‰‡ ÒÂ Â‰Û‚‡Ú ÔÂËÓ‰Ë Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ë ÔÂËÓ‰Ë Ì‡
ÔÂÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡. “Ó‚‡ ‚ÔÓ˜ÂÏ ÒÂ Ó˜ÂÚ‡‚‡ Í‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓ Ë‰ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ ‡ÁÎË˜ËÂ ÔÂ‰Ë ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘ËÚÂ
≈‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ËÁ·ÓË.
Õ‡ÒÍÓÓ ‚ ¡ÂÎ„Ëˇ Á‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú ÒË ‰‡‰Óı ÒÏÂÚÍ‡
Á‡ ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌËˇ ÔÓÚÂÒÚ. —ËÎ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÚÂÒÚ‡
Â ‚ ÚÓ‚‡, ˜Â ıÓ‡Ú‡ „Ó ÔÓ‰ÍÂÔˇÚ. ◊‡Í‡ı ‰‡ ‰ÓÈ‰Â ÏÓˇ
‡‚ÚÓ·ÛÒ ÌÓÏÂ 60, ‡ ÚÓÈ ÌÂ Ë‰‚‡¯Â. «‡Â‰ÌÓ Ò ‰Û„Ë
˜‡Í‡˘Ë ÔÓÔËÚ‡ıÏÂ ¯ÓÙ¸Ó‡ Ì‡ ‡‚ÚÓ·ÛÒ ÓÚ ‰Û„‡
ÎËÌËˇ, Á‡˘Ó ÌÓÏÂ 60 ÌÂ Ë‰‚‡. ÿÓÙ¸ÓËÚÂ Ì‡ ÎËÌËˇ
60 ÒÚ‡˜ÍÛ‚‡Ú, ÓÚ„Ó‚ÓË ÚÓÈ. ¿Á ÒË Í‡Á‡ı - Â„‡ÚË
Í˙ÒÏÂÚ‡, Ë Á‡ÔÓ˜Ì‡ı ‰‡ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡Ï, ‰‡ÎË ˘Â ÏË
ÒÚË„Ì‡Ú Ì‡ÎË˜ÌËÚÂ Ô‡Ë Á‡ Ú‡ÍÒË. ¿ ‰Û„ËÚÂ ˜‡Í‡˘Ë
ÒÂ ÛÒÏËıÌ‡ı‡ Ë ÔÓÊÂÎ‡ı‡ ÛÒÔÂı Ì‡ ÒÚ‡˜Í‡Ú‡.
¬ËÌ‡„Ë ÏË Â ·ËÎÓ ·ÓÎÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ Û Ì‡Ò ÒÚ‡˜ÍÛ‚‡
ÌˇÍÓÂ Ò˙ÒÎÓ‚ËÂ, ‡ ‰Û„ËÚÂ ‚ËÌ‡„Ë Í‡Á‚‡Ú - ÂÈ, „ÓÎˇÏ‡
Î‡ÍÓÏËˇ, ·Â, Ì‡ ÚËˇ ‚ÒÂ ÌÂ ËÏ ÒÚË„‡Ú Ô‡ËÚÂ. ‡Í‚Ó
ÒÂ ÓÔÎ‡Í‚‡Ú Û˜ËÚÂÎËÚÂ - ˇ ÍÓÎÍÓ Ô‡Ë ÔÂ˜ÂÎˇÚ ÓÚ
˜‡ÒÚÌË ÛÓˆË, ‚ËÌ‡„Ë ˘Â Í‡ÊÂ ÌˇÍÓÈ. ÀËÔÒ‡Ú‡ Ì‡
ÒÓÎË‰‡ÌÓÒÚ ‚Ó‰Ë ‰Ó ‚ÒÂÓ·˘ ÌÂÛÒÔÂı Û Ì‡Ò Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÔÓÚÂÒÚË. ¿ÍÓ ·ˇıÏÂ ÒÓÎË‰‡ÌË, ‰ÓıÓ‰ËÚÂ
Û Ì‡Ò ˘ˇı‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÌÂ Í‡ÚÓ ÚÂÁË ‚ –ÛÏ˙ÌËˇ, ÚÓÂÒÚ
‰‚ÓÈÌÓ ÔÓ „ÓÎÂÏË. —‡ÏÓ ˜Â Û Ì‡Ò Ò‰ÛÊÂÌËˇÚ‡ Ì‡
‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎËÚÂ Ò‡ ÔÓ-ÒËÎÌË ÓÚ ÒÛÊÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÚÛ‰Â˘ËÚÂ ÒÂ. ¿Á ÎË˜ÌÓ ÌÂ ‚ˇ‚‡Ï Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ÔÓÙÒ˙˛ÁË.
” Ì‡Ò ‰ÂÒÌËˆ‡Ú‡ ÒÂ ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ˇ¯Â Ì‡ ÔÓÌˇÚËÂÚÓ ìÒÓˆË‡ÎÌ‡ ‰˙Ê‡‚‡î ‰‡ ‚ÎÂÁÂ ‚ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡
ÍÓÌÒÚËÚÛˆËˇ, Á‡˘ÓÚÓ È Á‚Û˜Â¯Â Í‡ÚÓ ÒÓˆË‡ÎËÁ˙Ï.
ƒÌÂÒ ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ Ì‡Ó‰Ì‡ Ô‡ÚËˇ ÔÓÔÓ‚ˇ‰‚‡ ìÒÓˆË‡ÎÌ‡Ú‡ Ô‡Á‡Ì‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡î, ‡ ‚˙ÔÓÒÌËÚÂ ÔÂ‰ÒÚ‚ËÚÂÎË Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ‰ÂÒÌËˆ‡ ‚Â˜Â ÌËÍ‡Í‚Ë „Ë ÌˇÏ‡.
ÕÓ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú Â, ˜Â ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÔÂ‰Ô‡ÁÌË ÏÂÊË Û
Ì‡Ò Ò‡ ÒÎ‡·Ë Ë ‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ÍËÁ‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ ËÁ‰˙Ê‡Ú.
¿ÍÓ ÍËÁ‡Ú‡ Û‰‡Ë ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË ÔÓ-ÚÂÊÍÓ, ¡˙Î„‡Ëˇ ˘Â ËÁÚÂ„ÎË Á‡ÂÏ ÓÚ Ã¬‘, ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡ ”Ì„‡Ëˇ
ËÎË –ÛÏ˙ÌËˇ. ÕÓ ÚÂÁË Ô‡Ë Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ‚˙˘‡Ú.
ƒ˙Ê‡‚‡Ú‡ Ë ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎËÚÂ ˘Â ÔÓ·˙Á‡Ú ‰‡ Á‡Ï‡ÁˇÚ Á‡ÔÎ‡ÚËÚÂ Ë ‰‡ ÓÂÊ‡Ú ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ı‡˜Ó‚Â.
≈‰ÌÓ Â, ÍÓ„‡ÚÓ ÍËÁ‡Ú‡ Û‰‡Ë ·Ó„‡Ú‡ ‰˙Ê‡‚‡.
ŒÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ·Ó„‡ÚËˇÚ, ÍÓÎÍÓÚÓ Ë ‰‡ ÔÓÚÂÒÚË‡, ˘Â
ÏÓÊÂ ‰‡ Á‡ÚÂ„ÌÂ ÍÓÎ‡Ì‡, ˘ÓÏ ÒÂ Ì‡Î‡„‡. ” Ì‡Ò ÚÛ‰Ó‚ËˇÚ Ì‡Ó‰ ÌˇÏ‡ Ì‡Í˙‰Â ‰‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ. ¿ Ë ÌÂ ÛÏÂÂ ‰‡ ÔÓÚÂÒÚË‡, Ô˙Í Ë ÌÂ ‚ˇ‚‡, ˜Â
ÔÓÚÂÒÚËÚÂ ÏÓ„‡Ú ÌÂ˘Ó ‰‡ ÔÓÏÂÌˇÚ. ¬ÒË˜ÍÓ ÚÓ‚‡
ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÏÓÊÂ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÎÂÒÌÓ ‰‡
·˙‰Â ‰ÂÒÚ‡·ËÎËÁË‡Ì‡. ƒ‡ÌÓ ÌÂ Ò˙Ï Ô‡‚.
editor@euractiv.com
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Иво Папазов с „Танцът на
Сокола” в Англия и Франция
След успешното представяне на новия си албум
“Танцът на Сокола - музиката на моя род” в Германия, Швейцария и Австрия
с концерти в Хайделберг,
Дорнбирн, Фрайбург, Берн,
Мюнхен, Линц, Виена и
Залцбург,
прочутият
български кларнетист отново стегна куфарите за
промоционно турне, този
път в Англия. Иво Папазов
ще представи музикални
традиции, наследени от поколения негови предшественици и претворени в албум, издаден от “Месечина
мюзик” и лицензиран за цял
свят от престижния френски лейбъл “Harmonia
Mundi”, научи ДУМА от
Виктор Лилов. Участията
са в едни от най-престижните зали на острова, като
една от спирките - вчера,
бе добре познатата зала в
Нюкасъл, където Папазов
получава наградата на Би
Би Си. На 9 май виртуозът

ще свири в Лондон.
Към датите на английското турне са включени и
две дати във Франция едната е в прочутия парижки джаз клуб “Ню морнинг”,
в който българският музикант е свирил за пръв път
през 1993 г. Тогава лично
Патрик Зелмер, след като
чува българския виртуоз в
клуба, подарява инструмента, с който Иво Папазов свири и досега. Финалният концерт ще е на фестивала “Drome” в град Ним,
Франция. Тази проява представя номадски култури от
цял свят и е една неформална среща между автентичните музикални традиции и модерни интерпретации на традиционни музикални стилове.
Поканата към Иво Папазов и оркестър “Тракия” е
първата подобна към
български изпълнител за
участие в програмата като
основен акт. Изпълнението

СНИМКА “МЕСЕЧИНА МЮЗИК”

Виртуозният кларнетист представя новия си
албум в престижни зали в двете страни

му е предвидено да се
състои на основната открита сцена. В допълнение е
планиран и майсторски
клас за музиканти. Поканата за участие на Иво
Папазов в основната про-

грама без съмнение е висока оценка за неговия
принос в световната музикална култура и изключителен шанс за представяне на уникалната българска музикална традиция.

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

¿ÌÌ‡ “ÓÏÓ‚‡-—ËÌÚÓ‚‡ Ë‰‚‡
Á‡ ÔÂÏËÂ‡Ú‡ Ì‡ ì—‡ÎÓÏÂî

В галерия-книжарница “София прес” на ул. “Славянска” 29 в
столицата се състоя премиера на сборника “Пиеси” от
Анатолий Крим, главен секретар на Съюза на украинските
писатели, посрещната с голям интерес от писателската колегия

Оперната прима Анна Томова-Синтова ще
бъде в София по покана на директора на Софийската опера проф. Пламен Карталов през периода 8-12 май, научи ДУМА от Сийка Лапачка. Поводът е премиерата на операта “Саломе” от Рихард Щраус. В рамките на 5 дни оперната прима
ще направи кратък майсторски клас и ще работи
интензивно с изпълнителите на главните роли
върху стил и интерпретация. Анна Томова-Синтова, както знаем, е призната за една от най-добрите изпълнителки на ролята на Саломе в света.
В края на своя наситен с ярки премиери творчески сезон Софийската опера ще представи за
първи път в България още едно рядко поставяно
оперно заглавие - “Саломе” на Рихард Щраус.
Премиерата е на 19 юни от 19 ч. Следващите
представления са на 21, 24 и 30 юни. Спектакълът
се реализира от авторитетен творчески екип диригент Емил Табаков, режисьорка Ребека Шайнер (Австрия), художничка на декора Марион
Майсано (Австрия), художничка на костюмите
Мариела Гемишева.

ИНДИЙСКИ
ПЪТЕШЕСТВЕНИК
ГОСТУВА В МК
Заместник-министърът на културата г-н Явор Милушев ще се
срещне днес в 11 ч. със Сомен
Дебнат, индиец, предприел околосветска обиколка с колело,
научи ДУМА от Министерството
на културата. Целта на г-н Дебнат е повишаване вниманието на
световната общественост към
проблемите на СПИН и популяризиране на индийската култура.
23-годишният Сомен Дебнат планира да посети с велосипеда си
191 държави до 2020 г. за реализиране на благородната си кауза, която се ползва с подкрепата
на индийското правителство. Зам.министър Явор Милушев ще се
срещне днес в 11 ч. с г-н Дебнат
в кабинета си в Министерството
на културата. Сомен Дебнат е започнал своята околосветска обиколка на 27 май 2004 г. Оттогава
той успешно е прекосил с колелото си Индия, Непал, Бангладеш, Шри Ланка, Бутан, Мианмар,
Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан.
Когато е бил на 14 години, Сомен случайно попада на статия
в един вестник със заглавието
“СПИН е по-зловещ и от рака”,
публикацията му прави толкова
силно впечатление, че още тогава той решава да се включи
по свой начин в борбата с ХИВвируса.

ЯСЕН ВАСИЛЕВ
НАПИСА СТИХОВЕ
В ДУХА НА
ГЕО МИЛЕВ
“Сляп виси
безкрая” (заглавието е цитат на Гео Милев) е първата
стихосбирка на
Ясен Василев,
страниците на
която преливат
от стъклени
очи и разтопени часовници,
дървета със и
без листа, огледала и карти
таро, шутове и
отрязани глави, пустини и морета, кръстове и кръгове, еротика и
бунт, материя и мистерия, време
и вечност. Книгата съдържа 22
парчета в духа на Гео Милев най-добрите текстове от проектите “Делюзии”, “Когато часовниците се топят” и “Dirtify”, писани през
последните две години, научи
ДУМА от автора. Книгата ще бъде
в книжарниците от 18 май със
знака на ИК “Хермес”.

„LOS QUEMADOS” В
ЛИЛАВИЯ САЛОН

ÂÌË ƒÊË ‡ÁÍË ‚ÒË˜ÍËÚÂ ÒË Ú‡ÈÌË ‚ —ÓÙËˇ
беше застанал в центъра на
гардероба на зала 1, където
можеше да се купи негов албум, и, широко усмихнат, раздаваше автографи и разговаряше с пристигащите зрители.
В последната минута преди
20 ч. той влезе в залата откъм
последните редове и, свирейки, се придвижи през целия

Изкушената българска
публика, която вече свикна да
общува с най-големи светила
на световната музикална сцена и е посрещала тук артисти
от огромен калибър, преживя
нещо непредвидимо вълнуващо във вечерта на Кени Джи.
За музикантските качества на
53-годишния виртуоз на саксофона (роден е на 6 юли
1956 г.) знаем още преди да
сме мечтали, че ще го видим
на родна сцена - от концерти
по телевизията и аудио- и видеодискове, писания в мрежата и по специализираните издания. Но това, на което станаха свидетели 4 хиляди зрители в зала 1 на НДК, няма
как да се опише. Обикновено
в деня на концерта звездите
се концентрират и не желаят
часове преди това да бъдат
обезпокоявани и занимавани
със срещи дори с местни журналисти. Кени Джи близо половин час преди концерта си
cyanmagentayellowblack

СНИМКА АВТОРКАТА

ВИЛИАНА СЕМЕРДЖИЕВА

салон към сцената, като спираше сред публиката и даваше възможност на зрителите
да го видят, снимат, докоснат.
По-късно уважи и меломаните на трети балкон, като се
качи там и изсвири едно парче специално за тях.
Така до края на концерта,
продължил два часа и поло-

вина, той поддържаше постоянен контакт със зрителите.
Започна с дълга приветствена реч на български език,
запомнена наизуст, представи всеки от своите петима
музиканти, с четирима от които работи повече от 20 години, многократно слиза в публиката, обясни и демонстрира
техниката си на дишане, с която е успял да постави рекорда си за “Гинес” за най-дълго
изпълнение на саксофон - 45
мин. и 47 сек., сподели и други “тайни”. И в София спази
традицията на своите концерти да подарява саксофон, разписан от него, на един печеливш от томболата с купени
албуми - късметът се падна
на наш саксофонист, който бе
качен на сцената и Кени Джи
свири “на ухо” на него и на
дамата му. След концерта публиката беше отново поканена
на гардероба - за разговори и
автографи. Стотици се наредиха на опашка, за да се докоснат до този неземен и толкова земен артист.

Чешкият
квартет
“Los
Quemados” гостува днес от 22 ч. в
Оранжев четвъртък в Лилавия
салон на Чешкия център. Проявата е организирана съвместно със
Столичната община по случай
Деня на Европа. Лубош Соукуп саксофон, Филип Спалени - бас,
Ян Балек-Johny Walter - пиано, клавишни, Ондржей Помайсъл - ударни, са членовете на новата джаз
формация, ориентирана предимно към стила фюжън - смесица от
джаз с елементи от фънк, латино,
афро и боп ритми. Свирят предимно авторски парчета.
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Пускат еднодневни билети
за Калиакра рок фест
„Edguy” и „Cynic” се включват в проявата
на мястото на „Anthrax” и Нийл Морс

“Cynic”

уникална възможност на неговия притежател да стане собственик и да си тръгне от
Каварна с нов мотор. Това ще бъде традиционният подарък за един от рок феновете,
посетил и трите дни на Калиакра рок фест
2009.
Новината за промяна в съпорт бандите,
които ще стъпят в Каварна, вероятно няма
да се хареса на някои фенове, но други пък
ще бъдат изненадани повече от приятно.
На мястото на така очакваните “Anthrax” ще
се яви немската пеуър метъл банда “Edguy”,
които забиха подобаващо у нас в края на
2007 г. В Каварна те ще представят новия
си албум “Tinnitus Sanctus”, който излезе
на пазара през март тази година. Отпадането на “Anthrax” от фестивала е поради
факта, че бaндата и оборудването й няма
да успеят да пристигнат навреме в България след участието си предишната вечер
в Амстердам, въпреки услията на организаторите и огромното желание на самата
банда. Другото достойно попълнение към
тазгодишния Калиакра рок фест - на мястото на Нийл Морс ще видим култовата
американска банда “Cynic”, които се събраха след 13-годишна раздяла (през 2007-а).
Те тръгнаха на турне и също ще представят последния си албум “Traced in Air” от
2008 г. Това ще бъде първото гостуване на
прогресив метълите в България, а на сцената на Калиакра рок фест ще се качат
тематично преди “Dream Theater”.
В четвъртото издание на Калиакра рок
фест - единствения по рода си рок фестивал у нас, и този път ще се срещнат световни рок звезди - идоли на не едно поколение. На 1 юли в Каварна ще вилнеят
хард рокeрите “Motley Crue”, а преди тях на
сцената ще се подвизава сексапилната
Лорин Харис - дъщеря на Стив Харис от

ЧРД!

Öúðêîâåí
êàëåíäàð
“Iron Maden”, с бандата си. На 2 юли Каварна ще се люлее под жиците на цели три
германски хеви и пауър метъл банди - “Blind
Guardian”, “Edguy” и рок легендите
“Scorpions”. В заключителната вечер на 3
юли ще ни връхлетят култовите прогресив
метъли “Dream Theater”. Те ще бъдат подкрепени от авангардното звучене на “Cynic”,
които ще са техен съпорт и в други дати от
предстоящото европейско турне на “Dream
Theater”, научи ДУМА от Радост Пенева.

известният актьор
Стивън
Уедингтън, популярен от филмите
“Последния мохикан” и “Слийпи
холоу”, както и
Лея Гонзалес от
“Завръщане
в
къщата на призрачния хълм”, и
Люси Браун от
новите
хитови
британски серии
на “Praimvil” и култовата класика
“Минотавър”.

Св. мчк.
Акакий

√ÎÂÌ ’˛Á Ô‡Í
Ó„Î‡ÒË ‡‚‡Ì‡
Á‡ Ô‡ÁÌËÍ‡ È
ДАНА РУСЕВА

СНИМКА ЛИЧЕН АРХИВ

нен инженер на
станция в екипаж,
който пътува към
Арктика, а героят
му се казва Гейтс
(в превод от английски Портите).
Неговата съкровена мисия, найобщо казано е...
да оцелее.
Филмовите
звезди, които участват във филма,
са Дийн Кейн, познат от тв сериите “Супермен”, и

7

“Edguy”

Ã‡ÈÍ ƒÊÓÌÒ˙Ì
ÓˆÂÎˇ‚‡ Ì‡ ¬ËÚÓ¯‡
Майк Джонсън
приключи преди
дни снимките за
най-новия
си
филм “Frost Giant”
(“Ледено чудовище”) - хорър, заснет предимно в
планината Витоша, както и при
село Долна Малина, научи ДУМА
от Светлана Терзиева-Сесил.
Майк Джонсън се
превъплъщава в
ролята на маши-

Разпитват свидетел на убийство:
- Значи, вие сте чули два последователни изстрела, така ли?
- Да.
- Къде се намирахте по това време?
- При първия изстрел бях на около
пет метра от мястото на случката,
а при втория вече бях на повече от
сто.

Ст. н. с. АЛЕКСИ ПОПОВ, директор на
Националния природонаучен музей при БАН
ГЕОРГИ РУСЕВ, актьор
ДИМИТЪР КЕРЕЛЕЗОВ, писател
ДОЛОРЕС АРСЕНОВА, депутатка
ДОБРИН ВЕКИЛОВ-ДОНИ, поппевец
ЗАПРЯН ДАЧЕВ, член на ВС на БСП
ИВАН БОГДАНОВ, художник
КАТЕРИНА МАЛЕЕВА, тенисистка
Проф. КОНСТАНТИН ДЖИДРОВ, художник
МАРИАНА БОЯДЖИЕВА, член на ВС на БСП
НЕЛИ КАЦАРСКА, член на ВС на БСП
СТЕФКА ЕВСТАТИЕВА, оперна певица
СНИМКИ “ЖОКЕР МЕДИА”

Еднодневните билети за Калиакра рок
фест 2009, който тази година ще се състои
от 1 до 3 юли в Каварна, ще бъдат пуснати
в продажба днес, съобщават организаторите от община Каварна и “Жокер медиа”.
Те могат да бъдат купени в билетния център
на НДК и в интернет в мрежата на
Ticketstream.bg и Eventim.bg. Цената на
билета ще е 55 лв. и с него ще може да се
посети само един от фестивалните дни по
избор. Освен еднодневен билет на същите
места може да се купи и тридневен билет
за фестивала с цена 100 лв., който дава

Виц
Виц

От дясно на ляво Майк Джонсън, Дийн Кейн,
Стивън Уедингтън и Лея Гонзалес

Концертът на баскитариста на “Дийп
пърпъл” Глен Хюз, който е почетен гражданин на Каварна, беше гвоздеят на вчерашната програма за празника на крайморския град. От няколко години той не
пропуска участие в проявите на 6 май,
дори си е купил къща там. 30 временни
обекта, в които се предлагат всякакви
вкусотии - от агнешко, през традиционните кюфтета и кебапчета, рибата до мидените деликатеси, изкушаваха многобройните гости, естествено - полети с бира и
вина. В програмата се включиха още Зоран Миливоевич, Николина Чакърдъкова
и др. В традиционната гергьовска томбола голямата награда беше комплект билети за всички концерти на предстоящия
тридневен Калиакра рок фест, на стойност около 5000 лв.

Миглите на Азис - в изложба
Една от най-големите поп фолк
звезди в България - Азис, предостави миглите си за изложбата
“Изкушението чалга” по молба на
кураторите. Експозицията проследява историята на чалга културата
у нас през последните 20 години
и може да бъде видяна на втория
етаж на Софийската градска художествена галерия до 30 май.
Азис е единственият изпълнител, удостоен със специално вни-

мание по случай културното събитие, информира ДУМА Нели Жекова. Освен образа на тв водещия
сред картините в изложбата могат да бъдат разпознати и лицата
на други чалга певци, но определено миглите на Василка са найголямата атракция. Красивият
дамски аксесоар, декориран с
флорални елементи, е представен от авторите като автентичен
обект и фетиш.

¿ÎËÒËˇ ÍÓÌÚÛÁË ÂÍ‡ÌÌËˇ ÒË Î˛·Ó‚ÌËÍ
Топ изпълнителката на “Ара мюзик” - Алисия, засне
клип към последната си песен “Имаме ли връзка”. За
видеореализацията тя се довери на хитовия сръбски
режисьор Деан Миличевич. Снимките бяха направении
в най-луксозния петзвезден хотел в зимния македонски
курорт Маврово. В лентата сексапилната певица влиза
в ролята на отблъсната от любимия си. Певицата максимално се вживяла в ролята си и с една от нейните
масивни гривни ударила силно мъжа - неин екранен
любовник. Това сцепило веждата му и се наложило да
бъде зашит в най-близката болница. Видеото на “Имаме
ли връзка” може да се гледа ексклузивно по Фен ТВ,
информира ДУМА Валентина Ненова.
cyanmagentayellowblack
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ПРОГРАМАТА

7 МАЙ

ВРЕМЕТО
06.45
09.35
10.15
11.00
12.00
12.25
12.55
13.55
14.25
15.35
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
20.50
21.20
21.25
21.30

Денят започва - сутрешен блок
Здраве
Дързост и красота - тв филм /2247 епизод/
Жените с Марта Вачкова /токшоу/
По света и у нас
Бързо, лесно, вкусно - кулинарно шоу
Евърууд - тв филм /21 епизод/п/
Заедно. Гергьовден и Хъдърлез
Записки по българските въстания - тв филм /8 серия/
Знаци по пътя. Христо Ковачев
По света и у нас
Новини на турски език
Забавен колеж - анимационен филм
Мотоспорт екстра
Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
Частен случай
По света и у нас
Седмо чувство - семейна игра
Евърууд - тв филм /22, последен епизод/
Лека нощ, деца!. Канопюсчетата
Златните песни на “Златният Орфей”
По света и у нас
БНТ такси
Моето семейство - тв филм
50 години БНТ. 1975
Евровизия 2009 - клипове на песните
Футбол. Хамбургер - Вердер, полуфинална среща-реванш за
Купата на УЕФА - пряко предаване от Хамбург
00.10 Обратно броене - филм за “Евровизия 2009” /3 част/
00.40 Шоу “Елит” - предаване за шоубизнес/п/
01.10 Обсебен - игрален филм /Канада, 1999 г./

05.30
06.20
06.50
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
17.00
18.00
19.00
20.00
21.30
22.00
22.30
23.30
01.00

“Любовта е във въздуха” /п./ - сериал, еп. 6
Детски клуб Дисни. “Крякаща тайфа” - сериал, еп. 29
“Тази сутрин” - информационно предаване
“Бон Апети” - кулинарно шоу с Иван Звездев
“Часът на мама” - токшоу за настоящи и бъдещи
родители
“Господарката на Троя” - сериал, еп. 28
bTV Новините
“Шоуто на Слави” /п./
“Лицето на другата” - сериал, еп. 62
“Буря в рая” - сериал, еп. 157
“SMS” - сериал, еп. 72, 73
“Горчиво” - шоу за младоженци
“Любовта е във въздуха” - сериал, еп. 7
“Комиците” /п./ - комедийно шоу
bTV Новините - централна емисия
“Шоуто на Слави. Бягство към победата” - токшоу
Music Idol - риалити
bTV Новините - късна емисия
“Шоуто на Слави” - вечерно токшоу
“Моите мили съседи” - сериал, еп. 13
“SMS” /п./ - сериал, еп. 72, 73

07.00 “Здравей, България” - сутрешен блок на НТВ
09.30 “На кафе” - предаване на НТВ
11.30 “ВИП БРАДЪР: Голямото плюскане” - реалити шоу, на
живо
12.00 “Календар” - информационна емисия на НТВ
12.30 “Господари на ефира” - забавно предаване на НТВ /п/
13.00 “Страсти на леда” - сериен филм
14.00 “Забранена любов” - сериен филм :/п/
14.30 “Блясък” - сериен филм
15.30 “Едно момиче в Аляска” - сериен филм
16.30 “Забравени досиета” - сериен филм, 4 сезон
17.30 “Часът на Милен Цветков” - предаване на НТВ
18.15 “Сделка или не” - телевизионна игра
19.00 “Календар” - информационна емисия на НТВ
20.00 “ВИП БРАДЪР” - реалити шоу, на живо
22.30 “Господари на ефира” - забавно предаване на НТВ
23.00 “Календар” - информационна емисия на НТВ
23.15 “Гатака” - игрален филм, с уч. на Итън Хоук, Ума Търман,
Джъд Лоу, Лорън Дийн, Гор Видал и др.
01.15 “Едно момиче в Аляска” - сериен филм /п/

07.00 “Сутрин в 7” - сутрешен блок
09.00 “Пътеводна светлина” - еп. 162 - повторение
09.45 “Великото изкуство на магията” - развлекателна програма
10.00 “ТВ диагноза” - здравно предаване на ТВ 7
11.00 “Непокорните” - сезон 4, еп. 41
12.00 Новини
12.15 Телешопинг
12.30 “По-добрата половинка” - еп. 3, риалити сериал, САЩ,
2007
13.30 “Летящият цирк на Монти Пайтън” - еп. 4
14.05 “Чиста лъжа” - еп. 14
15.00 “Следобед с ТВ 7” - токшоу на ТВ 7
16.40 Телешопинг
17.00 “Пътеводна светлина” - еп. 163
17.50 “Микросвят” - анимационни миниатюри
18.00 “Вярно с оригинала” - политическо токшоу с Петър
Волгин
18.45 “Великото изкуство на магията” - развлекателна програма
19.00 Новини
19.30 “Отблизо” - публицистично предаване
20.00 “Свръхестествено” - сезон 2, еп. 15
21.00 “Проследяването” - криминален, мистерия, Англия, 1998,
с Джереми Теобалд, Алекс Хау, Люси Ръсел, Джон Нолън
22.20 “Кой е шефът тук?” - сезон 3, еп. 12
23.00 Новини
23.40 “Отдел “Наркотици” - криминална драма, САЩ, Канада,
2002, с Джейсън Патрик, Рей Лиота, Лойд Адамс
01.30 “Летящият цирк на Монти Пайтън” - еп. 4, сериал,
комедия, Англия, 1969, с Греъм Чапман, Джон Клийз, Ерик
Айдъл, Майкъл Палин, Тери Гилиъм - повторение
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ОВЕН
ƒÌÂÒ ÒÂ ÓÔËÚ‡ÈÚÂ ‰‡ Ì‡ÏÂËÚÂ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ ‚ Î˛·Ó‚Ú‡ Ë ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÚ‡ Ò ËÌÚËÏÌ‡Ú‡
ÒË ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡. ÀËÔÒ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÒÚ‚Ó ÓÚ ‚‡¯‡
ÒÚ‡Ì‡ ÏÓÊÂ ‰‡ Ò˙·Û‰Ë ÔÓ‰ÓÁÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ˜Ó‚ÂÍ‡ ‰Ó
‚‡Ò, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‡ÍÓ ÒÚÂ ÒÍÎÓÌÌË Í˙Ï Ú‡ÈÌÒÚ‚ÂÌÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ.

ТЕЛЕЦ

20

ƒÌÂÒ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÌÓ ‰‡ ÔÂÓÒÏËÒÎËÚÂ
ÌˇÍÓË Ò‚ÓË ÔÎ‡ÌÓ‚Â, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú Ë ‰‡ ÌˇÏ‡Ú
ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓÁËÚË‚ÂÌ ÂÙÂÍÚ ‚˙ıÛ ‚‡Ò Í‡ÍÚÓ Ó˜‡Í‚‡ÚÂ.
—ÚÂÏÂÚÂ ÒÂ ‰‡ ÒÔ‡Á‚‡ÚÂ Ó·Â˘‡ÌËˇÚ‡ ÒË Í˙Ï ÔËˇÚÂÎËÚÂ Ë ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ‚Ë.

Ñàíäàíñêè

Днес ще се усили вятърът от северозапад, като ще бъде
умерен, а в Дунавската равнина и Източна България и
временно силен. Облачността над страната ще бъде
променлива, често значителна. На отделни места, главно
в Източна България и планинските райони, ще превали
краткотраен дъжд. Към края на деня от запад облачността ще започне да намалява. Дневните температури
слабо ще се понижат и максималните в по-голямата част
° и 22
° , в района на
от страната ще бъдат между 17
22°
17°
София около 17
° . Атмосферното налягане е близко до
17°
средното за май - няма да се променя съществено. Над
планините облачността ще бъде по-често значителна
и на места ще превали. Към края на деня от запад
облачността ще започне да намалява. Ще духа умерен,
по билата и върховете и силен вятър от северозапад.
Очаквана максимална температура на 1200 метра около
10
°, а 2000 метра - около 44°
°. Над Черноморието ще има
10°
по-често значителна облачност и на места, главно по
Северното крайбрежие ще превали краткотраен дъжд. Ще
духа умерен и силен северозападен вятър, който до края
на деня ще се ориентира от север. Максимални темпе°. Температурата на морската вода
ратури между 17
° и 19
17°
19°
е 13
°-14
°. Вълнението на морето ще бъде слабо.
13°
-14°

ИЗГЛЕДИ ЗА 8 И 9 МАЙ

БЛИЗНАЦИ
—ÚÂÏÂÚÂ ÒÂ ‰‡ ÌÂ ÔÓÔÛÒÌÂÚÂ ÂÏÓˆËËÚÂ, Ì‡ ÍÓËÚÓ
ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÂ Ì‡ÒÎ‡‰ËÚÂ, ‡ÍÓ ÔÓ‰„ÓÚ‚ËÚÂ ËÎË
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ËÚÂ ‰‡ÎÂ˜ÌË Ô˙ÚÛ‚‡ÌËˇ. ƒÓ·Â Â ‰‡ ÛÍÂÔËÚÂ Ì‡‰ÂÊ‰‡Ú‡ ÒË, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‡ÍÓ ‚Ë ÒÂ ËÒÍ‡ ‰‡
ÊË‚ÂÂÚÂ ‚ Ô˙ÎÌ‡ ı‡ÏÓÌËˇ Ò˙Ò ÒÂ·Â ÒË.

РАК
ƒÌÂÒ ÒÂ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ÈÚÂ ÓÚ ÒËÎÌË ÂÏÓˆËË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú
‰‡ ‚Ë ÔÓ‰ÚËÍÌ‡Ú Í˙Ï ‚ÁËÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂ‡ÁÛÏÌË
Â¯ÂÌËˇ. œÓÒÚ‡‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡ ÌÂ Ó·ÒÂ·‚‡ÚÂ ıÓ‡Ú‡,
ÍÓËÚÓ Ó·Ë˜‡ÚÂ. œÓ-‰Ó·Â Â ‰‡ Á‡ÌËÊËÚÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ
Ó˜‡Í‚‡ÌËˇÚ‡ ÒË ÓÚ ÔˇÍÓÚÓ Ó·Í˙ÊÂÌËÂ.

ЛЪВ
ƒÂÌˇÚ Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡ ÒÂ˘Ë Ë Ò·ËÍË Ò ·ÎËÁÍË,
ÔËˇÚÂÎË ËÎË Ó‰ÌËÌË. ŒÚ‰‡ÈÚÂ ÒÂ Ì‡ Á‡·‡‚ÎÂÌËˇ, Í‡ÚÓ ÒÂ ÓÔËÚ‡ÚÂ ‰‡ ÒÂ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂ ÓÚ ÏËÒÎËÚÂ,
Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÚÓ ‚Ë Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ. œÓ-‰Ó·Â
Â ‰‡ ÒÂ Ì‡ÒÎ‡‰ËÚÂ Ì‡ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ËÏ‡ÚÂ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡.

ДЕВА

максимални
23°/28°

»Á·ˇ„‚‡ÈÚÂ ‚ÒˇÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÚ‡ ‚Ë Ò
ÔËˇÚÂÎË Ë ·ÎËÁÍË, ÔÓ-‰Ó·Â Â ‰‡ ÒÚÂ „ÓÚÓ‚Ë ‰‡
Ì‡Ô‡‚ËÚÂ ÌˇÍÓË ÍÓÏÔÓÏËÒË, Á‡ ‰‡ ÒÂ ‡‰‚‡ÚÂ
ÓÚÌÓ‚Ó Ì‡ ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ ‚ ‰ÓÏ‡ ÒË. »Á·ˇ„‚‡ÈÚÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂÔÎ‡ÌË‡ÌÓ Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂ.
максимални
24°/29°

В петък все още ще духа до умерен западен вятър.
Предимно слънчевото и топло време ще се задържи и
през първите три дена от следващата седмица.
Преобладаващите минимални температури ще бъдат
между 9 и 14
° , максималните - между 23 и 28
° , по
14°
28°
Черноморието от 17 до 22
° . Над планините в следо22°
бедните часове ще се развива купеста облачност.

ВЕЗНИ
ƒÌÂÒ ÒÂ ÓÚ‰‡ÈÚÂ Ì‡ ‡ÁÛÏÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ. ƒÓ·Â Â
ÔÓÌÂ Á‡ Ï‡ÎÍÓ ‰‡ Á‡„˙·ËÚÂ ÏËÒÎËÚÂ Ë „ËÊËÚÂ ÒË
ÓÍÓÎÓ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ËÎË Ï‡ÚÂË‡ÎÌÓÚÓ ‚Ë Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ.
ƒÂÈÒÚ‚‡ÈÚÂ Ú‡Í‡, ˜Â ‰‡ ‰ÓÒÚ‡‚ËÚÂ ‡‰ÓÒÚ Ì‡ ÒÂ·Â ÒË
Ë Ì‡ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ Ó·Ë˜‡ÚÂ.

СКОРПИОН
◊ÂÁ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂ ˘Â ÔÓÎÛ˜ËÚÂ Ë
‰Ó·Ë ÌÓ‚ËÌË ÓÚ ÔËˇÚÂÎË, ÔÓÁÌ‡ÚË ËÎË ·ÎËÁÍË. ÕÂ ÔÂÌÂ·Â„‚‡ÈÚÂ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚÚ‡ ÒË ‰‡ ÒÚÂ
·ÎËÁÓ ‰Ó ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ÒË. ŒÚÌÂÒÂÚÂ
ÒÂ Ò ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í˙Ï Ì‡È-‚˙Á‡ÒÚÌËÚÂ Ë ‰Âˆ‡Ú‡.

СТРЕЛЕЦ
¡˙‰ÂÚÂ ÏÌÓ„Ó ÔÂ‰Ô‡ÁÎË‚Ë ‚ ÊÂÎ‡ÌËˇÚ‡ ÒË. ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ‰‡ ÒÂ ÒÚÂÏËÚÂ Í˙Ï ÌÂ˘‡, Á‡ ÍÓËÚÓ ÒÚÂ
ÒË„ÛÌË, ˜Â ˘Â Ò‡ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌË
ÂÏÓˆËË Á‡ ‚‡Ò. ÕÂ ÓÒÚ‡‚ˇÈÚÂ ÌˇÍÓÈ ‰Û„ ‰‡ ‚ÁÂÏÂ
‚‡ÊÌÓ Â¯ÂÌËÂ, Í‡Ò‡Â˘Ó ÎË˜ÌËˇ ‚Ë ÊË‚ÓÚ.
ЧЕТВЪРТЪК, 7.05.2009
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”
14.25 “Искам да знам”
15.00 Другите новини
15.15 “Да разбереш. Да
простиш”
16.00 Новини
16.20 Сериал: “Принцесата
на цирка”
17.10 “Хайде да се оже-

ним!”
18.10 “Федералният съдия”
19.00 Новини
19.30 “Следата”
20.15 “Нека да говорят”
21.05 Сериал: “Горещ лед”
22.00 Време
22.30 Сериал: “Заставата на
Жилин”
23.25 “Човекът и законът”
00.25 Нощни новини
00.40 Филм: “Пет вечери”
02.20 “Да разбереш. Да
простиш”
02.50 “Следата”
03.30 Сериал: “Заставата на
Жилин”
04.20 “Модна присъда”
05.10 Сериал: “Горещ лед”

КОЗИРОГ
ƒÌÂÒ Â Ì‡ÎÓÊËÚÂÎÌÓ ‰‡ ÔÓÎÓÊËÚÂ ÔÓ‚Â˜Â „ËÊË
ÓÍÓÎÓ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓÚÓ ÒË Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ. ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ‰‡
ÌÂ ÒÂ ÔÓ‰‰‡‚‡ÈÚÂ Ì‡ Î‡ÒÍ‡ÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ Ï‡ÎÍÓ
ÔÓÁÌ‡ÚË ‚Ë ÓÒÓ·Ë. œÓ-‰Ó·Â Â ‰‡ ÒÂ ‰Ó‚ÂËÚÂ Ì‡
ËÌÚÛËˆËˇÚ‡, ÍÓˇÚÓ ÌËÍÓ„‡ ÌÂ ‚Ë Â ÔÓ‰‚ÂÊ‰‡Î‡ ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡.

ВОДОЛЕЙ
»Á·ˇ„‚‡ÈÚÂ ‰‡ ‚ÁËÏ‡ÚÂ Á‡ÂÏË ÓÚ Ó‰ÌËÌ‡, ‰ÓË
Ë ‰‡ ÒÏˇÚ‡ÚÂ, ˜Â ‚ Ò˙‚ÒÂÏ ÒÍÓÓ ‚ÂÏÂ ˘Â
ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ „Ë ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ. ÕÂ ÒÂ ÓÔËÚ‚‡ÈÚÂ ‰‡
Ì‡Î‡„‡ÚÂ ÏÌÂÌËÂÚÓ ÒË Ì‡‰ ‰Û„ËÚÂ. œÓ‚ÂÊ‰‡ÈÚÂ
Ò ÔÓ‚Ë¯ÂÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ‡Á„Ó‚ÓËÚÂ Ò ËÌÚËÏÌ‡Ú‡ ÒË ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡.

РИБИ
ŸÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÚÂ Ò ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÂÌÂ„Ëˇ, ÍÓˇÚÓ ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ Á‡ Á‡ÌËÏ‡ÌËˇ, Á‡ ÍÓËÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÌÂ
‚Ë ÓÒÚ‡‚‡ ‚ÂÏÂ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ‚ÂÏÂÚÓ ÒË Á‡ ÒÂ˘Ë
Ò ÔËˇÚÂÎË Ë ·ÎËÁÍË Ë ˘Â ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÚÂ Ì‡ÒÚÓÂÌË
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-ÔÓÁËÚË‚ÌÓ Í˙Ï Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÚÓ Ë ·˙‰Â˘ÂÚÓ.

cyanmagentayellowblack
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ЦВЕТАНКА
ТОДОРОВА
ЛОЗАНОВА

087 ЯЛТА
бул. Цар Освободител 20;
подлеза на СУ
CINEMA CITY
Мол София, бул. Ал. Стамболийски 101
CINEPLEX
бул. Арсеналски 2
MTEL IMAX
Мол София, бул. Ал. Стамболийски 101
АРЕНА ЗАПАД
ж.к. Илинден, бул. Тодор
Александров 64, до метростанция Вардар
АРЕНА МЛАДОСТ
кв. Младост 4, Бизнес парк
(до Технополис)
ВЛАЙКОВА
ул. Иван Асен II
ДОМ НА КИНОТО
ул. Екзарх Йосиф 37
ЕВРО-БЪЛГАРСКИ
КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР
бул. Александър Стамболийски 17
Работно време: пн-пт
09:00–19:00 сб 10:00–
18:00;
кино: 09:00-22:00
ЛЮМИЕР
пл. България 1, Национален дворец на културата
ОДЕОН ФИЛМОТЕЧНО
КИНО
бул. Патриарх Евтимий 1

родена на 6 май
1929 г., г. Златица

Честит 80 г.
юбилей!
На най-добрата
баба, майка и
съпруга от все
сърце пожелаваме здраве, бодрост, дълголетие и много щастливи моменти с най-близките
и искрено обичащите те хора.
Носим в сърцата си твоята
човечност, топлота и загриженост към всички. Етичността
и честността ти винаги
са предизвиквали искреното уважение на хората,
които те познават. Гордеем се с теб, обичаме
те и ти благодарим
за всичко!
Внуци Андрей, Иван и цялото семейство

“‡ÎÓÌ Á‡ ·ÂÁÔÎ‡ÚÌ‡ Ó·ˇ‚‡
‚˙‚ ‚ÂÒÚÌËÍ ƒ”Ã¿
»ÏÂ:
.........................................................
œÂÁËÏÂ:
..................................................
‘‡ÏËÎËˇ:
.................................................
ΔË‚ÂÂ˘ ‚:
................................................
“ÂÎÂÙÓÌ Á‡ ‚˙ÁÍ‡:
..................................

"АЛТЕА"
Адрес: ул. "Деян Белишки" 58
Телефон: 958-31-02

"

"АНА"
Адрес: бул. “Витоша” 95
Телефон: 953-41-57

¡»À Œ¬» ¿œ“≈ »
Пловдив - Весела 99
Варна - ЕТ Лафазанова
Стара Загора - ЕТ Бояна
Бургас - ЕТ Везни
Плевен - ЕТ Св. Казаков
Троян - Аптека Билек
Ямбол - ЕТ Съни

032 67 71 80
052 63 24 42
042 86 31 90
056 21 809
064 80 31 40
046 66 36 54

ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ
На 1 май 2009 г. се
навършиха 15 години
от загубата на скъпата ни и
непрежалима майка и баба
ƒ»Ã»“–¿ “ŒÕ◊≈¬¿ Ã»“≈¬¿
на 82 г.
а на 15 май 2009 г. 38 години
без нашия обичан и незабравим
баща и дядо
—À¿¬» ’¿ƒΔ»Ã»“≈¬ Ã»“≈¬
на 64 г.
от с. Ковачевец, Търговищка област
Неусетно отминават годините, но болката и
споменът за прекрасните родители,
баба и дядо, посветили живота
си на семейството, остават.
Дълбок поклон пред светлата им памет!
Цанка, Славка, Антон, Георги, Таня, Валентин, Ваня

blackdop 20

ÈÇÌÈÍÀ ÅÄÍÀ ÃÎÄÈÍÀ ÎÒ ÑÌÚÐÒÒÀ ÍÀ

‡Í‡‰ÂÏËÍ Õ» ŒÀ¿…
Õ. »–»¡¿ƒΔ¿ Œ¬
С много обич, болка
и признателност.
От сем. Ирибаджакови и сем. Мутови
Панихидата ще се проведе на 8.05.2009 г.
Централни софийски гробища парцел № 10 от 11 ч.

ƒ≈ÕŒÕŒŸÕ» ¿œ“≈ » ¬ —Œ‘»ﬂ

“ÂÍÒÚ Ì‡ Ó·ˇ‚‡Ú‡:
.....................................................
.....................................................
.....................................................

Ã‡ÎÍË Ó·ˇ‚Ë, ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇ Ë ‚˙ÁÔÓÏËÌ‡ÌËˇ ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú
Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌË 9705200, 9705226 Ë Ì‡ e-mail: documentacia@duma.bg

"АРОНИЯ 2001"
Адрес: бул. "Пенчо Славейков" № 6
Тел.: 953-13-08
Приготвяне
на лекарства
"ВЕЛИ"
Адрес: жк "Младост" 4,
битов комбинат, до
бл.416
(до ресторант "Амигос")
Тел.: 975-48-67

"МЕДЕЯ-74"
Адрес: жк Бъкстон,
ул. "Ген. Суворов" № 56
(базара на ъгъла с ул.
"Вихрен")
Телефон: 955-54-32
"ПАНАЦЕЯ" - КАТЯ ИЛИЕВА
Адрес 1: жк "Овча купел1", бл. 507, вх.Д
Тел.: 957-47-01
"СТУДЕНТСКА"
Адрес: Студентски град,
бл.60 вх.В
Телефон: 868-01-15
"ФАРМА - Б. ИВАНОВ"
Адрес: ул."Костенски водопад", бл. 242,
срещу ДКЦ XXIX
Тел.: 958-25-68

Èçìèíàõà 40 äíè îò ñìúðòòà íà
ñêúïàòà íè ñúïðóãà, ìàéêà è áàáà

‰Óˆ. ‰- Ì‡ Ù.Ì.
—‚ÂÚÎ‡ ÷‚ÂÚÍÓ‚‡
¬ÂÎÍÓ‚‡
Свят пример за нас
са твоята обич,
всеотдайност
и творчески
постижения.
Възприела от ранна
възраст от родителите
си социалистическите
идеи, достойно
ги отстояваше
до последните си дни.
От семейството

Íà 2.05.2009 ã. ñå íàâúðøèõà
20 ÃÎÄÈÍÈ
áåç

“–≈Õƒ¿‘»À ¿
—“¿ÃŒ¬¿
Õ≈ÕŒ¬¿
25.09.1945-2.05.1989

Светлият пример, който
тя остави след себе си, няма
да бъде заличен в спомените ни.
С много обич и уважение
да си спомнят за нея всички,
които я познаваха и обичаха.
Поклон пред светлата й памет!
От семейството
ÏÎ×ÈÍÀ

…Ó‚Í‡ ƒÂ˜Â‚‡
ÛÏ‡ÌÓ‚‡
Обичаме те от
цялото си сърце!
От Цони, Маша,
Каменито, Анчето,
Божо и приятели
Поклонението ще се извърши
на 7 май 2009 г. от 14,00 часа
В Ритуалната зала на Централните софийски гробища.

blackdop 20
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България може да приеме
срещата Ананд-Топалов
Най-малко 3 млн. евро трябва да е наградата за двубоя
за шахматната корона, смята Силвио Данаилов
почва в София идната седмица, Данаилов
възнамерява да разговаря с потенциални
спонсори за издигането на евентуална
българска кандидатура за мача. Поради ангажиментите си със съпътстващите този турнир прояви Топалов няма да може да вземе
участие в демонстративната среща между националния отбор на Азербайджан и сборен
тим на света, в който е включен и Ананд.
Мачът започва утре в Баку, като в програмата на мероприятието е включена и тържествена церемония по връчването на шахматния Оскар за най-добри постижения през
2008 г. на Ананд. Резултатите на Топалов
през миналата година са по-добри от тези на
индиеца, настоява Данаилов. Той спечели
най-силните турнири в Билбао и Нянджин и
е №1 в световната ранглиста с голяма преднина пред останалите. Най-доброто постижение на Виши за изтеклата година бе да победи шестия в света в мача за световната
титла. Това, разбира се, е сериозно постижение, но недостатъчно за спечелването на Оскар-а, твърди мениджърът на Веско. След тоалетния скандал в Елиста през 2006 г. обаче
шансовете на българина да получи каквато и
да било награда в Русия са мизерни (шахматният Оскар се присъжда от руското списание
“64”), обяснява ситуацията Данаилов.

—‚ÂÚÓ‚ÌËˇÚ ¯‡ÏÔËÓÌ
ÔÓÔÛÎˇËÁË‡ ¯‡ı‡ ‚ ◊ËÎË
Световният шампион Вишванатан Ананд направи кратка четиридневна обиколка в
Чили с цел популяризирането на шаха в страната. През
миналата година президентът
на местната шахматна федерация Даниел Ярур отиде
специално до Испания, за да
покани индийския гросмайстор да гостува в латиноамериканската държава. Една от
основните цели на визитата
на световния шампион беше
подпомагането на идеята за
включването на шаха като
предмет в училищната програма. По време на посещението Ананд изнесе няколко
лекции в различни ВУЗ-ове,
а главната атракция бе минимачът от две партии с найсилния чилийски гросмайстор
Иван Морович. Двете срещи
по ускорен шах, които се проведоха в столицата Сантяго,
показаха по безапелационен
начин, че индиецът няма конкуренция в кратките контроли. Той се наложи и в двете
партии в типичния си безпощаден стил, в което сами можете да се убедите.
В. Ананд - И. Морович
1.e4 e5 2.Kf3 d6 3.d4 ed4
4.Kd4 Kf6 5.Kc3 Oe7 7.g3 d5
8.Og2 0-0 9.f4 c5 10.Kde2 d4
11.Kd5 Kc6 12.h3 Kh6 13.0-0
Kf5 14.g4 Kh4 15.Oh1 Kg6
16.c3 dc3 17.Kec3 Oe6 18.Oe3
Od5 19.Kd5 Tc8 20.Tc1 b6
21.De2 f6 22.Tfd1 De8

23.e6 f5 24.g5 Цh8 25.h4
Od8 26.h5 Kge7 27.a3 Kd5
28.Od5 Oe7 29.Цg2 Od6 30.b4
cb4 31.h6 Ke7 32.Db2 Dg6
33.hg7 и черните се предават.

Дългото отсъствие от състезателната арена обаче даде
своето отражение и иначе
борбеният индиец финишира състезанието с осем поредни ремита нещо, което не
му се беше
случвало досега. Резултатът в
Линарес, както
и не особено
убедителното
представяне на
последвалия
“Мелъди Амбер” в Ница, не
притесниха
о с о б е н о
Ананд, който
и з п о л з в а
Аруна, красивата съпруга на Ананд, п ъ л н о ц е н н о
го придружава навсякъде т у р н и р н о т о
време, за да
Посещението в Чили бе
изпробва някои от новостите
поредното представително
в дебютния си репертоар. Те
мероприятие от шампионсковероятно ще влязат в употрето битие на “тигъра от Мадба по време на предстоящия
рас”. След като спечели свему мач за световната титла с
товната титла в Бон през окВеселин Топалов, който е
томври миналата година,
предвиден за април догодиАнанд игра само в един серина. Индийският гросмайстор
озен турнир - този в Линарес.
твърди, че все още е твърде
По-голямата част от останарано да започва подготовкалото време той посвети на
та си за това важно събитие и
официални събития и срещи,
в момента прави само “генесъпътстващи амплоато му на
рални планове”.
световен първенец. Това е
Въпреки че вече близо 20
доста изморително за шампигодини е в челото на световона, който признава, че пония шахмат, Ананд не е загукрай новите си ангажименти
бил вкуса си към черно-белие прелетял над 6000 км само
те битки. Твърди, че главната
над родната Индия. След
му мотивация е удоволствиевръщането си в Европа той
то, което получава от играта.
дори бе почетен гост по вре“За мен титлите и турнирните
ме на световния икономичеспобеди не могат да бъдат
ки форум в Давос. Вследствие
единствен
стимул
да
на извънредната си “шампипродължа да играя, обяснява
онска” натовареност Ананд за
философията си той. - Разбипърви път от много години
ра се, те са важни цели, коинасам се отказа да участва в
то чертаят пътя ми. Но мотитрадиционния турнир във
вацията идва от играта. УвеВайк ан Зее. Завърна се на
рен съм, че един ден тази моигралното поле едва в Линативация ще секне и аз ще
рес, откъдето имаше добри
спра да се състезавам. Но за
спомени като победител в
момента просто се нуждая от
последните две издания.
кратка почивка.”

Според Силвио Данаилов,
мениджър на най-добрия ни
шахматист, не е изключено
мачът за световната титла
догодина да се проведе у нас

ЗАДАЧА
—ÚÂÏÂÈÍË ÒÂ Í˙Ï Ï‡˜ Á‡
Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡ ÚËÚÎ‡ Ë ËÁ„‡Ê‰‡ÈÍË ËÏË‰Ê Ì‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÂÌ ¯‡ıÏ‡ÚËÒÚ (ÍÓÂÚÓ Ë ·ÂÁ ÂÍÎ‡ÏÌË
ìÚËÍÓ‚Âî ÒË Â ·ËÎÓ ˜ËÒÚ‡ ËÒÚËÌ‡), ÔÂÁ 20-ÚÂ „Ó‰ËÌË Ì‡ ÏËÌ‡ÎËˇ ‚ÂÍ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ ¿ÎÂıËÌ
ÒÂ ‚ÔÛÒÍ‡ ‚ ‡ÁÎË˜ÌË ¯‡ıÏ‡ÚÌË ÔËÍÎ˛˜ÂÌËˇ. —ÎÂ‰ ÔÓ·Â‰‡Ú‡ ‚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËˇ ÚÛÌË ‚
Õ˛ …ÓÍ ÔÂÁ 1924 „. ·˙‰Â˘ËˇÚ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ¯‡ÏÔËÓÌ ÔÓÒÚ‡‚ˇ
Ë Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ÂÍÓ‰, Í‡ÚÓ ‰‡‚‡
·ÎËÌ‰ ÒÂ‡ÌÒ Ì‡ 26 ‰˙ÒÍË, ÍÓÈÚÓ Á‡‚˙¯‚‡ Ò ÂÁÛÎÚ‡Ú +165=5 ‚ ÌÂ„Ó‚‡ ÔÓÎÁ‡. —ÎÂ‰ ÚÓ‚‡
Ì‡ 1 ÙÂ‚Û‡Ë ÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ ¿ÎÂıËÌ ËÁÌ‡Òˇ ÔÓ‰Ó·ÂÌ
ÒÂ‡ÌÒ ‚ œ‡ËÊ, ÚÓÁË Ô˙Ú ÒÂ˘Û
27 Ò˙ÔÂÌËˆË. –ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú Â ÔÓ‰Ó·˙ ÓÚ ÔÂ‰Ë, Í‡ÚÓ ÒÂ‡ÌÒ¸Ó˙Ú Á‡ÔËÒ‚‡ Â‰‚‡ 3 Á‡„Û·Ë Ë
‰‚Â ÂÏËÚ‡. œÂÁ 1933 „Ó‰ËÌ‡
‚ ◊ËÍ‡„Ó, ‚Â˜Â Í‡ÚÓ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ
¯‡ÏÔËÓÌ, ¿ÎÂıËÌ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡
ÂÍÓ‰‡ ÒË ‰Ó 32 ‰˙ÒÍË. ¬ Â‰Ì‡
ÓÚ Ô‡ÚËËÚÂ (Ò ˜ÂÌËÚÂ Â ¿Ì‰ÂÒÓÌ) ÒÂ ÒÚË„‡ ‰Ó ÒÎÂ‰Ì‡Ú‡
ÔÓÁËˆËˇ

“ÛÍ ¿ÎÂıËÌ Í‡Á‡Î Ì‡ ÔÓÚË‚ÌËÍ‡ ÒË, ˜Â ÏÛ ‰‡‚‡ Ï‡Ú ‚ ÔÂÚ
ıÓ‰‡ Ë ÚÓÈ, ÒÎÂ‰ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÂÌ
‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ‚‡Ë‡ÌÚËÚÂ, ÒÂ Ò˙„Î‡ÒËÎ Ë ÒÂ ÔÂ‰‡Î. ‡Í˙‚ Ï‡Ú Â
ì‚Ë‰ˇÎî ¯‡ÏÔËÓÌ˙Ú?
ŒÚ„Ó‚Ó
24.Tg8+ ÷h7 (ËÎË 24...Tg8
25.Kf7+ ÷g7 26.Dh6+ ÷f7
27.Df6+ ÷Â8 28.hg8Dx) 25.Df5+
÷g8 26.Tg1+ ÷h8 27.Df6+ Ò
ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘Ó 28.Dg7x.

Дни след като Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) обяви официално условията за кандидатстване за домакинство
на мача за световната тилта между Вишванатан Ананд и Веселин Топалов, мениджърът
на българския гросмайстор - Силвио Данаилов, заяви, че е нереално да се играе такъв
двубой при награден фонд по-малък от 3 млн.
евро. Според първоначалните данни мачът
трябва да се проведе през април следващата година, като ФИДЕ изисква от евентуалния домакин да гарантира награден фонд от
поне 1 млн. евро. В тази сума не влиза
задължителната вноска за Международната
федерация, която е в размер на 20% от наградния фонд. За да се подсигури срещу неприятни изненади, шахматната централа иска
и 8-месечна банкова гаранция за парите, както и депозит от 100 000 евро преди крайния
срок, който е 30 септември 2009 г. Странатадомакин ще стане известна най-късно на 9
октомври т.г., когато ФИДЕ ще обяви чия
оферта е преценила за най-изгодна.
Според Данаилов е твърде възможно
България да се включи в наддаването, въпреки че по разбираеми причини кандидатура
на неутрална страна би имала по-големи
шансове. По време на супертурнира от веригата Голям шлем “М-тел мастърс”, който за-

‡ÚÍË
¿ÏÂÌÒÍËˇÚ „ÓÒÏ‡ÈÒÚÓ “Ë„‡Ì ÓÚ‡Ì‰ÊˇÌ ÒÔÂ˜ÂÎË 11-Ëˇ ÓÚÍËÚ ¯‡ÏÔËÓÌ‡Ú Ì‡
ƒÛ·‡È Ò Ì‡„‡‰ÂÌ ÙÓÌ‰ 45 000 ‰ÓÎ‡‡. œ˙‚ÂÌÂˆ˙Ú ÙËÌË¯Ë‡ Ò˙Ò 7 ÚÓ˜ÍË ÓÚ 9 Ô‡ÚËË,
ÍÓÂÚÓ ÏÛ ‰ÓÌÂÒÂ Ì‡„‡‰‡ ÓÚ 6000 ‰ÓÎ‡‡.
—˙˘Ëˇ ·ÓÈ ÚÓ˜ÍË Ò˙·‡ı‡ Ë ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ ‰‚‡Ï‡
‚ ÍÎ‡ÒË‡ÌÂÚÓ - ƒÏËÚËÈ ¡Ó˜‡Ó‚ (–ÛÒËˇ) Ë
¿¯ÓÚ ¿Ì‡ÒÚ‡ÒˇÌ (¿ÏÂÌËˇ), ÌÓ ÔÓ-ÒÎ‡·ËÚÂ ËÏ
ÚÛÌËÌË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË „Ë ÓÒÚ‡‚Ëı‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ
Ì‡ ‚ÚÓÓ Ë ÚÂÚÓ ÏˇÒÚÓ.
***
¬ËˆÂÔÂÁË‰ÂÌÚ˙Ú Ì‡ ¯‡ıÏ‡ÚÌ‡Ú‡ ÙÂ‰Â‡ˆËˇ Ì‡ ¿ÁÂ·‡È‰Ê‡Ì Ã‡Ë Ã‡ÏÂ‰Ó‚
ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔËÏËË Ò ÛÒÔÂı‡ Ì‡ ‡ÏÂÌÒÍËˇ „ÓÒÏ‡ÈÒÚÓ ÀÂ‚ÓÌ ¿ÓÌˇÌ, ÍÓÈÚÓ ÒÔÂ˜ÂÎË ˜ÂÚ‚˙ÚËˇ ÚÛÌË ÓÚ ÒÂËˇÚ‡ √‡Ì ÔË Ì‡
‘»ƒ≈ ‚ Õ‡Î˜ËÍ. ì¬ËÌ‡„Ë Ò˙Ï Í‡Á‚‡Î, ˜Â ¿ÓÌˇÌ ÔÓ·ÂÊ‰‡‚‡ Ú‡Ï, Í˙‰ÂÚÓ ÌÂ Ë„‡Â “ÂÈÏÛ
–‡‰Ê‡·Ó‚î, Á‡˘ËÚË ˜ÂÒÚÚ‡ Ì‡ Ò˙Ì‡Ó‰ÌËÍ‡ ÒË
Ã‡ÏÂ‰Ó‚. ìœÂÚËˇÚ ÚÛÌË ÓÚ Ì‡‰ÔÂ‚‡‡Ú‡ ˘Â
ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â ‚ ≈Â‚‡Ì, Í˙‰ÂÚÓ ÔÓ·Â‰‡Ú‡ Ì‡
¿ÓÌˇÌ Â „‡‡ÌÚË‡Ì‡ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ì‰ÓÏ‡¯ÌËÚÂ ÒÚÂÌËî, ÒÏˇÚ‡ Ã‡ÏÂ‰Ó‚. - ¬ÒË˜ÍÓ
Ó·‡˜Â ˘Â ÒÂ Â¯Ë ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎÌÓ Â‰‚‡ ÒÎÂ‰
ÔËÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¯ÂÒÚËˇ ÚÛÌË, ÍÓÈÚÓ Â
ÔÎ‡ÌË‡Ì Á‡ Í‡ˇ Ì‡ „Ó‰ËÌ‡Ú‡, Ë ‡Á ‚ˇ‚‡Ï,
˜Â Í‡ÈÌËˇÚ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎ ˘Â Â “ÂÈÏÛî, Ó·Ó·˘‡‚‡ Ò˙Ì‡Ó‰ÌËÍ˙Ú ÏÛ. —Ú‡ÚËÒÚËÍ‡Ú‡ Ó·‡˜Â
ÒÓ˜Ë, ˜Â ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰Ì‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ ¿ÓÌˇÌ Â
ÒÔÂ˜ÂÎË ‰‚‡ ÚÛÌË‡, ‚ ÍÓËÚÓ Â Ë„‡Î Ë –‡‰Ê‡·Ó‚ - ‚ÚÓËˇ ÂÚ‡Ô ÓÚ √‡Ì ÔË ÒÂËˇÚ‡ ‚
—Ó˜Ë Ë ìÃÂÎ˙‰Ë ¿Ï·˙î ‚ ÕËˆ‡. ÀË‰Â˙Ú Ì‡
‡ÏÂÌÒÍËˇ ¯‡ıÏ‡Ú ÒÔÂ˜ÂÎË Ë ‰‚‡Ú‡ √‡Ì ÔË
ÚÛÌË‡, ‚ ÍÓËÚÓ Û˜‡ÒÚ‚‡, Ë ‚Â˜Â ËÏ‡ 360
ÚÓ˜ÍË ‚ „ÂÌÂ‡ÎÌÓÚÓ ÍÎ‡ÒË‡ÌÂ. “‡Ï ÎË‰Â Â
–‡‰Ê‡·Ó‚, ÍÓÈÚÓ ËÏ‡ 363,33 ÚÓ˜ÍË, ÌÓ Ò˙·‡ÌË ‚ ÚË Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌËˇ ÓÚ ÒÂËˇÚ‡. —˙Ò Ò˙˘Ëˇ
·ÓÈ ÚÓ˜ÍË Â Ë ÛÒÍËˇÚ „ÓÒÏ‡ÈÒÚÓ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ √Ë¯˜ÛÍ, ÍÓÈÚÓ Ó·‡˜Â Â Û˜‡ÒÚ‚‡Î ‚
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ÔÓÁ‚ÓÎÂÌËˇ ·ÓÈ ÚÛÌËË - 4.
“‡Í‡ Á‡ÒÂ„‡ Ì‡È-‰Ó·Ë ¯‡ÌÒÓ‚Â Á‡Ô‡Á‚‡ ¿ÓÌˇÌ, ÍÓÈÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ Ò˙·ÂÂ ÚÓ˜ÍË ‚ Ó˘Â ‰‚Â
Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌËˇ. —ÎÂ‰‚‡˘ËˇÚ ÔÂÚË ÂÚ‡Ô ÓÚ Ì‡‰ÔÂ‚‡‡Ú‡ Ì‡ ‘»ƒ≈ Â ÓÚ 8 ‰Ó 24 ‡‚„ÛÒÚ ‚ ≈Â‚‡Ì.
***
‘»ƒ≈ Á‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú Û˜Â‰Ë ÂÊÂ„Ó‰ÌË
ÚÂÌ¸ÓÒÍË Ì‡„‡‰Ë, ÍÓËÚÓ ˘Â ÒÂ ‚˙˜‚‡Ú Ì‡
ÚÂÌ¸ÓË, ÔÓÒÚË„Ì‡ÎË ÓÒÓ·ÂÌË ÛÒÔÂıË ÔÂÁ
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË. Õ‡ 1 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë Ú.„. ÊÛË,
ÒÙÓÏË‡ÌÓ ÓÚ 7 ˜ÎÂÌÓ‚Â Ì‡ ÚÂÌ¸ÓÒÍ‡Ú‡
ÍÓÏËÒËˇ Í˙Ï ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡Ú‡ ÙÂ‰Â‡ˆËˇ, ˘Â
Ó·ˇ‚Ë Ô˙‚ËÚÂ ÌÓÏËÌË‡ÌË, ÍÓËÚÓ ˘Â ÒÂ
·ÓˇÚ Á‡ Ì‡„‡‰ËÚÂ ‚ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ 5 Í‡ÚÂ„ÓËË:
ÃÂ‰‡Î ìÃËı‡ËÎ ¡ÓÚ‚ËÌËÍî ˘Â ÒÂ ‰‡‚‡ Ì‡
Ï˙ÊÍË ÚÂÌ¸Ó ËÎË Í‡ÔËÚ‡Ì Á‡ ÔÓÒÚË„Ì‡ÚË
Ì‡È-‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË ‚ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌËˇ Á‡ Ï˙ÊÂ,
Í‡ÚÓ Ì‡È-„ÓÎˇÏ‡ ÚÂÊÂÒÚ ËÏ‡Ú Ò‚ÂÚÓ‚ÌËÚÂ
Ô˙‚ÂÌÒÚ‚‡ Ë ÓÎËÏÔË‡‰ËÚÂ.
ÃÂ‰‡Î ì—ÂÏ¸ÓÌ ‘ÛÏ‡Ìî Â ÊÂÌÒÍËˇÚ ÂÍ‚Ë‚‡ÎÂÌÚ Ì‡ ÔÂ‰ıÓ‰Ì‡Ú‡ Ì‡„‡‰‡.
ÃÂ‰‡Î ìÃ‡ÍÒ ≈‚Âî ˘Â ÒÂ ÔËÒ˙Ê‰‡ Ì‡
ÚÂÌ¸ÓËÚÂ Ì‡ ˛ÌÓ¯Ë Á‡ ÔÓÒÚË„Ì‡ÚË Ì‡È‚ËÒÓÍË ÂÁÛÎÚ‡ÚË ‚ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚‡ Á‡
ÏÎ‡‰ÂÊË, ‡ Ò˙˘Ó Ë Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎËÚÂ Ì‡ ÁÌ‡ÏÂÌËÚË ¯‡ıÏ‡ÚÌË ¯ÍÓÎË Ë ‡Í‡‰ÂÏËË, Í‡ÍÚÓ Ë
Ì‡ Ò˙Á‰‡ÚÂÎËÚÂ Ì‡ Û˜Â·ÌË ÔÓ„‡ÏË.
ÃÂ‰‡Î ì»Ò‡Í ¡ÓÎÂÒÎ‡‚ÒÍËî Â Ì‡„‡‰‡Ú‡ Á‡
Ì‡È-‰Ó·˙ ¯‡ıÏ‡ÚÂÌ Û˜Â·ÌËÍ, ‡ Ò˙˘Ó Ë Á‡
ÒÂËˇ ÒÚ‡ÚËË Ë ÔÓ„‡ÏË Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡
¯‡ıÏ‡ÚËÒÚËÚÂ.
ÃÂ‰‡Î ì“Ë„‡Ì œÂÚÓÒˇÌî Â Ì‡„‡‰‡ Á‡
ÓÒÓ·ÂÌË ÔÓÒÚËÊÂÌËˇ ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË. œ˙‚‡Ú‡ ˆÂÂÏÓÌËˇ ÔÓ ‚˙˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚ÓÛ˜Â‰ÂÌËÚÂ Ì‡„‡‰Ë Â ÔÎ‡ÌË‡Ì‡ Á‡ 10 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë Ú.„.
***
œÂÁË‰ÂÌÚ˙Ú Ì‡ ‘ËÎËÔËÌËÚÂ √ÎÓËˇ
¿ÓÈÓ ÓÙËˆË‡ÎÌÓ Ó‰Ó·Ë ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
¯‡ıÏ‡Ú‡ ‚ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ Ì‡ Ì‡˜‡ÎÌËÚÂ Ë ÒÂ‰ÌËÚÂ Û˜ËÎË˘‡ ‚ ˆˇÎ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡.
ìÿ‡ıÏ‡Ú˙Ú Â Ë„‡, ÍÓˇÚÓ ‡Á‚Ë‚‡ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌËÚÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌË Ë ‡Ì‡ÎËÚË˜ÌË ÛÏÂÌËˇ.
ƒÂˆ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÒÂ Á‡ÌËÏ‡‚‡Ú ÓÚ Ï‡ÎÍË Ò ¯‡ıÏ‡Ú, ÒÂ ÒÔ‡‚ˇÚ ÔÓ-‰Ó·Â Ò Ó·Û˜ÂÌËÂÚÓ ÓÚ
‚˙ÒÚÌËˆËÚÂ ÒË, ÍÓËÚÓ ÌÂ ÔÓÁÌ‡‚‡Ú ‰Â‚Ì‡Ú‡
Ë„‡. Õ‡Â‰ Ò ÚÓ‚‡ ¯‡ıÏ‡Ú˙Ú Â ÒÂ‰ Á‡ÌËÏ‡ÌËˇÚ‡, ÍÓËÚÓ ÒÔÓÏ‡„‡Ú Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÒËÎÌ‡ Ô‡ÏÂÚ, ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ, Ò‡ÏÓÛ‚ÂÂÌÓÒÚ,
Ò‡ÏÓÓˆÂÌÍ‡ Ë ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡î, ÒÂ Í‡Á‚‡ ‚ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËˇ ÓÚ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ÏÂÏÓ‡Ì‰ÛÏ. «‡ ‰‡ ÔÓÍËÂ ÌÛÊ‰ËÚÂ ÓÚ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË ÔÓ ¯‡ı ‚˙‚
‚ÒË˜ÍËÚÂ 35 000 ‰˙Ê‡‚ÌË Û˜ËÎË˘‡, ‘ËÎËÔËÌÒÍ‡Ú‡ ¯‡ıÏ‡ÚÌ‡ ÙÂ‰Â‡ˆËˇ ˘Â Úˇ·‚‡ ‰‡
ÔÓ‰„ÓÚ‚Ë ÔÓÌÂ ÔÓ Â‰ËÌ ÚÂÌ¸Ó Á‡ ‚ÒˇÍÓ
Û˜Â·ÌÓ Á‡‚Â‰ÂÌËÂ ‰Ó ÌÓÂÏ‚Ë 2009 „., ÍÓ„‡ÚÓ
ÒÚ‡ÚË‡ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡.

Õ‡ ÒÎÂ‰‚‡˘Ëˇ
ÌËˇÚ ¯‡ıÏ‡ÚËÒÚ
˜Â¯ÍËˇ ÊÛÌ‡ÎËÒÚ
‚ÒË˜ÍË ËÁ„‡ÌË ‚
ÚËË!

‰ÂÌ „ÂÌË‡ÎÔÓÍ‡Á‡Î Ì‡
. ŒÔÓ˜ÂÌÒÍË
ÒÂ‡ÌÒ‡ Ô‡-

œÂÁË‰ÂÌÚ˙Ú Ì‡ ‘ËÎËÔËÌËÚÂ √ÎÓËˇ
¿ÓÈÓ (‚ ˆÂÌÚ˙‡) ÔËÒ˙ÒÚ‚‡ Ì‡ Ú˙ÊÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÔÓ‰ÔËÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÏÓ‡Ì‰ÛÏ‡, Ò
ÍÓÈÚÓ ¯‡ıÏ‡Ú˙Ú ·Â ‚˙‚Â‰ÂÌ Í‡ÚÓ
Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ Û˜Â·ÂÌ ÔÂ‰ÏÂÚ ‚ Û˜ËÎË˘Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡
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ÎÐÚÆÈÅ

22
ога точно е изобретен арбалетът* не се знае,
но първото му достоверно споменаване е през
341 година пр.Хр. в битката при Ма Линг –
Китай. Най-старият артефакт – части от бронзов арбалетен механизъм са датирани от 228
г. пр.Хр., отново там. Въпреки това, може да се
предположи, че арбалетите са изобретени доста поотдавна, и то на много места едновременно. Китайският и европейският са коренно
различни, що се отнася до спусковия/затворния механизъм. В джунглите на Африка (главно при пигмеите), Малая, Тайланд, Виетнам, Бирма
местните племена използват открай време арбалети
собствена конструкция. Древните гърци са използвали също подобно на арбалет оръжие - т.нар. гастрофет (гастрофетът се е опирал в земята и в корема
на стрелеца и така чрез собственото му тегло се е
запъвал). В древния Рим арбалети като оръжие почти не са се ползвали. Въпреки това римляните са го
познавали - и то с почти идентична форма като средновековния европейски арбалет. Най-ранните документирани изображения на римски арбалет са от IV
век - открити са при разкопки в градовете Пюи и
Полиняк на Лоара във Франция. От същия период се
среща и понятието "manuballista", т.е. ръчна машина
за изстрелване. При разкопки има открити части от
арбалет, датирани от римско време. Вероятно през
ранното Средновековие франките са използвали арбалети през V век при нахлуването им в Англия. Покъсно употребата и разпространението им се свързва
главно с норманите.

измества арбалета, в останалата част от Европа той е масово използвано оръжие. През
XIV и XV век дори е стандартно оръжие във фламандските и
френските градски опълчения.
От 1230 г. във Франция съществува дори титлата грандметр
на арбалетните стрелци. По
ранг тази титла стои малко подолу от маршал на Франция.
Последният грандметр на арбалетните стрелци умира през
1534 г. Арбалетчици придружават Кортес и Писаро при завоюването на Новия свят
(1521-1524). Кортес започва
своя поход за завоюването на
Мексико с 500 пеши войници,
16 конници, 12 стрелци с аркебузи и 30 арбалетчици. През
1555-1557 г. шведите използват арбалети при войната им с
Русия - това се смята като по-
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През 1096 година византийската принцеса Анна Комнина описва нормандския арбалет като варварско и жестоко оръжие. Ето какво споделя тя за „варварския лък”:
…стрелите, използвани от
този лък са много къси, но дебели и тежки, с железни накрайници. Тетивата изпраща
стрелата с ужасна сила и когато тя попадне във воина, не
отскача от щита, а напротив,
тя го пробива изцяло, след
това преминава през дебелите железни пластини и излита от обратната страна…
Интересното е, че Анна
Комнина (1083-1148) твърди,
че дотогава византийците не
са познавали арбалета.
Описаните къси, дебели и
тежки стрели им дават и тяхното наименование: болт, болтове (на англ. Bolt, на немски
Bolzen). За арбалетни стрели
може да се говори само при
съвременните арбалети. Приблизително по същото време през 1139 година, това оръжие
е забранено - поне за използване срещу християни, от папа
Николай II на Втория Латерански събор (1059), и то под заплахата от отлъчване от
църквата, а това в тогавашна
Европа е било сигурна смърт с
много други последствия.
Въпреки това забраната не е
била спазвана и затова покъсно тя отново е била подновена от папа Инокентий III специално срещу Ричард I
(Лъвското сърце) Английски и
Филип Август Френски. Немският крал Конрад III също забранява арбалетите в своето
кралство. Когато, при обсадата на замъка Шалю, при Лимож във Франция, Ричард
Лъвското сърце, страстен
привърженик на арбалетите и
радетел за тяхното разпространение, е ранен от арбалетна стрела и умира 11 дни покъсно (6.4.1199), смъртта му се
приема като небесно наказание, което му е присъдено за
неподчинението
му
към
църквата. Разказва се, че преди да умре, Ричард, сам изкусен арбалетчик, помилва стрелеца, но след смъртта му арбалетчикът бива одран жив за
назидание... Ислямският свят от
времето на кръстоносните походи също забранява арбалетите – поради формата им на
кръст (на английски арбалет
дори се нарича crossbow), защото се използват от кръстоносци, а и вероятно защото от
коня е практически трудно арбалетът да се запъне. След
завръщането си във Франция
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* От латински Arcus (дъга,
лък) + Ballista (машина за изстрелване) произлязло от
гръцкото Ba'llein (хвърлям, изстрелвам) става латинското
Arcuballista, а оттам на старофренски Arbalestre. В руския,
сръбския, словенския и българския език е известно и наименованието самострел.
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ги съпоставя с най-добрите
лъкове. Тези арбалети се полват основно за лов. При тежките арбалети „дулната енергия” е съответно 400 дж. За
сравнение: дулната енергия
на фитилния мускет с калибър
18-20 мм е около 7000 дж.
Болтът на лекия арбалет тежал около 40 г и начална скорост не повече от 70 м/с. За
да се улесни прицелването
без мерни прибори, болтовете се изготвят с еднакво тегло. 40-грамовите болтове летели към 250 метра, като били
смъртоносни до 150 метра, на
80 метра се пробивала ризница – това обяснява 3- и 4ъгълното сечение на бойните
стрели, а на 50 метра и поблизо се пробивали и метални брони, и комбинирани доспехи от стомана и кожа. Без

Изработка на арбалети
Връх на арбалетен болт

С уменията на
Вилхелм Тел
от Кръстоносния
следното използпоход Филип Авване на арбалегуст създава рети като военно
дица редовни оторъжие. Арбалеряди арбалетчити се изполват
ци, а също така и
по-нататък за заотряди конни арщита на замъци и
балетчици. Масоукрепления, какво арбалетите са
то и за лов - като
се използвали при
безшумно и бекръстоносните позоткатно оръжие.
ходи, превземанеУмението да
то на гр. Яфа през
се стреля с лък
1192 г. от кръсноизисквало дълго
носците се дължи
обучение, умеглавно на арбание и сила, докалетчиците (на Рито да стреля с
чард I - Лъвското
арбалет можел
сърце).
Преди
бързо да се натова - по време на
учи всеки, дори и
обсадата на креда нямал необхопостта Акра , за
димите физичесРичард I се спомеки данни. Едно
нава следното:
предимство на
... един от турарбалета е, че за
ците се пъчеше,
разлика от лъка, той първо са
изправен на крепозапъва и след това стрелецът
стната стена,
може да се премерва на споАрбалетчик, скрит зад своя щит павезе. С
дразнейки другикойствие - арбалетът може да
десния си крак е стъпил в стремето на
те, но крал Ричард
се прикладва подобно на
арбалета. Той е приклекнал, за да може да
му нанесе смърто- закачи куката на колана си за тетивата. При пушка, а също така позволява
носна рана, прострелецът да си сменя позиизправянето му арбалетът ще е запънат и
низвайки сърцето
след като сложи болта в ореха, стрелецът
цията със зареден арбалет.
му с арбалет...
ще може да се прицели над ръба на щита
Арбалетчикът можел да стреПри тази обсаля и приклекнал или дори легда Ричард I използва между
състав едно спрямо друго,
нал. През XIV-XV век на бойдругото и контингент от 1000
спойката между тях се е праните полета в Западна Еврогенуезки арбалетчици, които,
вила много трудно и вероятпа един добре обучен стрестреляйки залпово, буквално
ността лъкът да се спука точлец с английски лък можел да
отваряли проходи в редиците
но там, е била много голяма.
изстреля около 6 добре прина сарацините, пристигащи в
През зимата опасността от
целени стрели или до 12 стрепомощ на града.
спукване на металния лък от
ли без прицелване - с много
студа била особено голяма.
Първоначално лъковете на
по-малка вероятност за попаЗа разлика от Англия, къдеарбалетите в Европа са били
дение. Арбалетчик с мощен
то след края на XIII век лъкът
от монолитно дърво - главно
арбалет изстрелвал за същотис, от ранното Средновекото време 1 болт
вие започват да се правят
(или 4, ако се
композитни или съставни
ползвал по-лек
лъкове - от няколко слоя
арбалет, запъдърво, рог и конски или гован със стреме
вежди сухожилия. За изработи коланна кука).
ката на един такъв лък отиваНай-големите
ли сухожилията на поне 20
дължини на изживотни. Първото достоверно
стрелите
са
споменаване на стоманен лък
съответно 250 м
за арбалет е през 1314 г.
за лъка и 360 м
Дотогава със сигурност е имаза
арбалета.
Ефективна стрело опити да се направи лък от
лба се е водела
стомана – най-малкото защона по-къси дисто е по-евтин, по-компактен е,
танции. Дулната
а и изисква много по-малко
енергия на летруд (за изработката на качекия – т.е. такъв,
ствен композитен лък са били
който се запъва
необходими 2-3 години), но
само с коланна
технологично не е било
кука, арбалет
възможно произвеждането на
обикновено
стоманен лък. За да се изкове
надвишава 100
лъка са били необходими няЧертеж на огромен арбалет, замислен от джаула
(140колко парчета стомана – осЛеонардо да Винчи 180 дж), което
вен че не са били с еднакъв

Средновековни воини с
лъкове и арбалети

мерни прибори – прицелвайки се само по кокълчето на
палеца и горния ръб на острието на болта, можело да се
стреля със задоволителна точност до 60 метра.
Тежкият арбалет имал дъга
на лъка от 1 метър и повече,
и ускорявал 100 -грамовия
болт до 90 м/с. Далечината на
стрелба можела да достигне
420 метра, но ударната сила
била достатъчна само до 250
м. Тежките арбалети пробивали ризници на 150 метра, леките брони пробивали на 5070 метра, а стоманените брони на 25 м. Ефективна стрелба по движеща се цел можело да се води на 70 метра.
Скорострелността на тежкия
арбалет била 1, по-рядко 2 изстрела в минута. Първоначално тежкият арбалет се обслужвал от двама стрелци,
скрити зад щита павезе.
Производството на средновековни арбалети е било единично и е било силно повлияно от физическата характеристика и желанията на поръчителя, а също така, и то в
немалък размер, от самото
естетическо възприятие на
майстора на арбалети. През
Ренесанса пропорциите на
златното сечение се срещат
навсякъде и може да се предположи, че прилагането им
при изработката на арбалети
е било формулирано като
сбор от правила.
Страница на
ЖЕЛЯЗКО ТЕНЧЕВ
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Тройни премии в ЦСКА
при победа над Левски
Реал (М) проваля лагер на „червените” в Австрия
Единият от собствениците на ЦСКА
Димитър Борисов надъхал футболистите
на Любослав Пенев след тренировка на
тима. Босът на “Титан” се появил на Панчарево следобед, след като армейските
играчи свършили заниманията си, и ги
надъхал за предстоящото “вечно дерби” с
Левски на 9 май. Борисов бил с три коли
охрана. Той обещал на играчите, че до
срещата в събота, която е от 17.45 ч. на
Националния стадион “Васил Левски”, ще
им изплати 3 премии накуп. При евентуална победа над вечния съперник шефът
гарантирал сериозни суми за капитана
Тодор Янчев и съотборниците му. Шефът
на ЦСКА изтъкнал, че след победа над
Левски “червените” ги очаква розово
бъдеще, съобщава сайтът Sportal.bg.
Изпълнителният директор на ЦСКА

Венцислав Живков пък смята мача за найважен през пролетта и той ще има решаващо значение за 32-рата титла на армейците, които преди 2 дни отпразнуваха
61 години от създаването на клуба.
“Левски изпитват трудности в играта
си. Не сме обсъждали още със собствениците премиите на играчите при евентуален успех над Левски, но ви уверявам, че
те ще бъдат наистина солидни и всички
ще останат доволни. Не мога да кажа все
още суми, но има вероятност възнагражденията да бъдат в троен размер. След
дербито с Левски обаче ни предстоят тежки мачове с Локо (Сф) и Черно море”,
заяви Живков. “Запознат съм със статистиката, окято сочи, че по-добрият отбор
губи в тези дербита. Тя не ме притеснява.
Много пъти се е случвало Левски да е в

лошо състояние и да ни победи. Напоследък обаче ЦСКА започна да нарушава
тези традиции. За нас е плюс, че Гонзо
няма да играе. Уважавам го изключително много като човек и футболист. Той винаги когато играе, дава всичко от себе си.
Много е борбен и е голям мъжкар, а освен това всеки знае, че има 15 гола срещу ЦСКА”, каза още Живков.
Междувременно стана ясно, че летният лагер на ЦСКА в Австрия се проваля заради испанския гранд Реал (Мадрид). Австрийците отхвърлили резервацията на “червените”, защото “кралският клуб” наема цялата база, която
традиционно използва всяко лято. От
Реал искали да се готвят за новия сезон в изолация и това изключвало
присъствието на други отбори.

¡‡ÚÍÓ‚ Ò ÛÎÚËÏ‡ÚÛÏ Í˙Ï ¬ÂÎÂ‚ Á‡ ‰Â·ËÚÓ

Вратарят на Сливен Здравко Чавдаров е уловил удар на Георги Иванов
пред погледа на защитниците Владимир Зафиров и Стефан Киков (вдясно)
по време на мача от 25-ия кръг на “А” група, спечелен от Левски с 1:0.
Гонзо игра с маска и донесе победата на “сините” с гол в 72-рата мин, но
получи контузия и ще пропусне дербито с ЦСКА в събота
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ча следващото лято. Според
него Астън Вила е перспективен млад отбор, поради което най-добрите играчи трябва да се стремят да останат в
него. “Ще се радвам, ако Гарет Бари реши да остане,
защото той е невероятен футболист. Ще гласувам за него
за играч на сезона в нашия
тим”, призна Стенли. “В момента играя на ниво, помагам на отбора и радвам феновете. Дори когато не си в
оптимална форма, трябва да
действаш като добър съотборник. Това е най-доброто, което можеш да сториш. Аз не се
предадох в нито един момент”, завърши Петров.

○

Стенли близо до
нов договор с Вила
Българският национал
Стилиян Петров заяви, че се
чувства щастлив в Астън Вила
и възнамерява да подпише
нов договор с клуба. Преговорите между халфа и ръководството на бирмингамци
продължават няколко седмици и двете страни са много
близо до споразумение. “Преговаряме от известно време.
Ще видим кога всичко ще
бъде уточнено. Това може да
стане следващата седмица
или пък през лятото. Не мисля, че някога някой ме е чул
да се оплаквам от престоя си
в Англия”, коментира роденият в Монтана полузащитник,
чийто контракт с клуба изти-

Хонорари на
външни автори
се изплащат
всяка сряда
от 14 до 16 часа
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ИЗТОЧНА „Б”
ГРУПА, 23-И КРЪГ:
Дунав - Берое 0:0, Несебър Спартак (Пд) 2:0 1:0 Костов (15),
2:0 Митев (22); Черноморец (Бч)
- Светкавица 1:3 0:1 Христов (40),
1:1 Илиев (66), 1:2 Танев (75автогол), 1:3 Петров (90); Волов
- Свиленград 3:1 3:0 Атанасов (3,
29 и 75), 3:1 Христов (87); Локо
(СЗ) - Нафтекс 2:2 0:1 Колев (27),
1:1 Попчев (53), 1:2 Христов (70дузпа), 2:2 Михайлов (82); Миньор (Рад) - Родопа 4:1 2:0 Лачов
(3 и 26), 3:0 Тодоров (75), 4:0
Лачов (79), 4:1 Георгиев (80);
Марица - Любимец 1:0 1:0 Учиков (88); Калиакра - почива
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ЗАПАДНА „Б”
ГРУПА, 23-И КРЪГ

○

в събота. Велев се оправдал с желанието на
Гонзо да играе срещу
тима на Лечков. Батков
обаче не е приел обяснението и предупредил наставника, че ще
бъде освободен, ако
загуби и от ЦСКА, с
което на практика сезонът ще бъде провален. Голяма е вероятността при загуба на
“сините” от “вечния
враг” Велев да бъде
уволнен, въпреки изявленията на юриста, че
няма да го гони. Ако
Кокала бъде освободен, до края на сезона
начело на Левски ще
застане Бисер Хаздай,
който наскоро бе повишен от наставник на
резервите в помощник
в представителния тим.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Собственикът на
Левски Тодор Батков е
провел среща със старши треньора на тима
Емил Велев и спортнотехническия директор
Даниел Боримиров, на
която поискал обяснение защо звездата Георги Иванов-Гонзо е
играл срещу Сливен, а
не е бил запазен за
“вечното дерби”. Батков
потърсил обяснение
защо абсолютният голмайстор в сблъсъците с
“червените” не е бил изваден веднага, след
като е получил травмата, а е бил оставен на
терена до края на мача.
В него пловдивчанинът
получи разкъсване на
мускулни влакна на
прасеца и няма да участва в сблъсъка с ЦСКА
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Юнайтед покори Арсенал
Бербатов на втори финал
в Шампионската лига
Двубоят на ст. “Емирейтс” в
Лондон беше решен само за
четвърт час. Гостите откриха още
в 8-ата минута, след като кореецът Парк Жи-сунг се възползва
от подхлъзване на младока
Киърън Гибс и технично прехвърли плонжиралия вратар Мануел Алмуния. Само 3 минути покъсно Кристиано Роналдо се разписа от пряк свободен удар от 40
метра и накара феновете на домакините да започнат да напускат трибуните. В 61-ата минута
португалецът направи резултата
класически, след като засече
извеждащо подаване на
Уейн Рууни. Малко след
влизането на Бербатов, в
74-ата минута Дарън
Флечър атакува капитана на домакините Сеск
Фабрегас в наказателното поле. Италианският
рефер Роберто Розети
(Ит) отсъди дузпа и му
показа червен картон,
защото беше последен
в отбраната на гостите.
Робин ван Перси не
сгреши от бялата точка
и фиксира крайното 1:3.
Бербатов получи
ниска оценка от в. “Дейли Мирър” за изявите
си. Българинът замени
английския национал
Уейн Рууни и получи 6
по 10-балната система.
Толкова имат и другите две резерви на
Юнайтед - Рафаел да
Силва и Райън Гигс. За
играч на мача е избран
Роналдо с 9. От Арсенал с най-високи оценки са Коло Туре и Йоан
Парк Жи-сунг поздравява Кристиано Джуру - по 7.
Роналдо за първия му гол срещу Арсенал.
“Това е най-болезДвамата вкараха всичките попадения на неното отпадане”, заЮнайтед за победата с 3:1 в реванша яви мениджърът на Арот полуфиналите в Шампионската лига сенал Арсен Венгер

¡˙Î„‡Ëˇ ÓÒÚ‡‚‡ 20-‡
‚ Ò‚ÂÚ‡ ÒÔÓÂ‰ ‘»‘¿
България запази 20-ото си
място в световната ранглиста
на ФИФА за месец май. Размествания сред първите 39 отбора липсват, тъй като през април бяха изиграни едва 22 международни срещи - 20 квалификации за Чалъндж къп в Азия и
2 приятелски мача в Африка.
Представителният ни отбор има
840 т., а основният ни конкурент за класиране в ЮАР 2010

- Ейре, е 34-а със 761 т. Другите ни съперници в квалификационна група 8 - Кипър, Грузия
и Черна гора са съответно 75а с 460 т., 110-а с 332 т. и 117а с 284 т. Лидер продължава да
бъде Испания с 1729 т., пред
Германия 1362, Холандия 1360,
Бразилия 1281, Италия 1271,
Аржентина 1195, Англия 1173,
Хърватия 1151, Русия 1117,
Франция 1074 т. и др.

Датският нападател
на Арсенал Никлас
Бендтнер е
надскочил Димитър
Бербатов в спор за
висока топка в
края на втория
полуфинал,
спечелен от
Юнайтед с 3:1

Цветана Пиронкова и Мартина Гледачева отпаднаха в първия
кръг на двойки на тенис турнира
в Рим (награден фонд 2 млн.
долара). Българките отстъпиха с
4:6, 1:6 на италианките Корина
Дентони и Алберта Брианти.
Преди това Цвети напусна надправарата на сингъл, след като
загуби със 7:6(2), 4:6, 1:6 от
Флавия Пенета (Ит).
усещането, че никога не
сме играли на полуфинал.
Започнахме доста добре,
като най-разочароващото
бе, че мачът свърши, преди да е започнал. Трудно е
да се преглътне”, коментира още Венгер.
Колегата му сър Алекс
Фъргюсън пък смята, че
силното начало е било решаващо за успеха на
възпитаниците му. “Отборът ни трябва по-често
да печели Шампионската
лига. Отново сме на финал
и сме гладни за нова победа. Радостно е, че именно
в този момент Кристиано
Роналдо се връща във форма”, коментира шотлан-

децът и добави, че Юнайтед е
фаворит в турнира, тъй като
може да играе под напрежение. Той обаче е крайно разочарован от червения картон,
показан на Дарън Флетчър.
“Топката тръгна в различна
посока и избяга на Фабрегас.
В този случай нищо не можеш да направиш. Във всички
големи мачове на Юнайтед
Дарън е бил голям футболист
и сме разочаровани, че няма
да играе на финала”, допълни
сър Алекс.
Късно снощи пак в Лондон
се игра вторият полуфиналреванш между Челси и Барселона, който определи
съперника на Юнайтед.
Първата среща завърши 0:0.

œÓ‰‡‚‡Ú 10 ÍÌË„Ë Ì‡ ¬ÛˆÓ‚
Á‡ 5000 Î‚. ‚ ‡‚‡Ì‡
Легендарният български футболист и треньор Иван Вуцов представи в Каварна автобиографичната си книга “Истини за живота и футбола” по покана на кмета на общината
Цонко Цонев. Специални гости на промоцията бяха Иван
Славков, Вили Вуцов, арабистът Киряк Цонев, Едуард Папазян, който е съавтор на книгата, и др. Иван Вуцов получи
поздравления от д-р Здравко Георгиев и Кристияна Вълчева, които бяха гости на Каварна по повод празника на града.
След презентацията 10 от книгите бяха разиграни на благотворителен търг. Събраната сума от местни бизнесмени
възлезе на 5000 лв. Тя бе предоставена на фондация “6
май”, основана от завърналите се от Либия български
медици. В края на срещата шоуменът Кофе Бабоне отправи
оферта към Иван Славков да стане селекционер на Гана по
футбол, която бе приета светкавично.

Шестима наши тенисисти
на 1/8 финал в Сандански
Шестима българи победиха в срещите си от първия
кръг на тенис турнира “Интерхотел Сандански Къп”
(награден фонд 10 000 долара). Поставеният под №2
Ивайло Трайков надигра с
6:3, 6:2 участващия с “уайлд
кард” Александър Лазов за
80 минути. Софиянецът поведе с 4:1 в първия и с 4:0
във втория сет, което беше
достатъчно за крайния му
успех.
Съперник на 1/8-финала
ще му бъде македонецът
Томислав Йотовски. Тихомир Грозданов, №4 в схемата, разгроми с 6:0, 6:1 Шендрит Деари (Мак) и за място сред най-добрите 8 ще
спори с Васил Младенов,
който отстрани със 7:6(2) 7:5
руснака Игор Руд (Рус).
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Легендата на холандския и
световния футбол Марко Ван
Бастен подаде оставка и вече не
е старши треньор на холандския
гранд Аякс, съобщиха от клуба в
специално изявление. “Основната причина, заради която оставката на Ван Бастен бе приета, е,
че той не изпълни зададените
цели и заради това, че той не
смята, че ще може да подобри
нещо през следващия сезон.” 44годишната легенда на “лалетата”
застана начело на гранда от Амстердам през юли 2008 година,
след като 4 години бе национален селекционер на Холандия.
Кръг преди края Аякс е трети с
65 т., след вече шампиона АЗ
Алкмаар 77 и Твенте 69.

ПИРОНКОВА
И ГЛЕДАЧЕВА
ГУБЯТ В РИМ

СНИМКИ БГНЕС

Манчестър Юнайтед надигра с 3:1 като гост Арсенал и
с общ резултат 4:1 се класира
на финала в Шампионската
лига. Димитър Бербатов влезе резерва в 67-ата минута и
не успя да се отличи пред
вратата на домакините. Все
пак капитанът на националния отбор се класира за втори
път на финал в турнира след
2002 г. Тогава с Байер Леверкузен той отстъпи с 1:2 на
Реал Мадрид. “Червените дяволи” пък са
първият отбор,
който може да
спечели Лигата за втори пореден
път.
Финалът е на
27 май на
“Стадио
Олимпико” в Рим.

след загубата от Манчестър Юнайтед с 1:3 в
срещата реванш от полуфиналите на Шампионската лига. “Феновете бяха тук за голяма
вечер и да ги разочароваш наистина боли”, добави френският специалист
пред
“Скай
Спортс”. “Найтрудното
нещо за мен
бе, че ние
имахме

ВАН БАСТЕН
ПОДАДЕ ОСТАВКА

Тодор Енев отстрани с 6:1,
6:1 втората ракета на Македония Илия Мартиноски за
72 минути. В следващия
кръг той ще срещне поставения под №1 австралиец
Джон Милман. Симеон Иванов победи със 7:6(2), 6:2
французина Филип Фресино (Фр), а Валентин Димов
надделя със 7:6(2), 6:2 над
Цветан Михов. Шестимата
заработиха по 1 точка за
ранглистата на ATP и по 200
долара. В други срещи: №5Никита Кривонос (САЩ) Саша Стоисавлевич (Сър)
6:3, 6:4; №6-Матео Воланте
(Ит) - Павел Катляров
(Блрс) 6:2, 6:3; Вадим Алексеенко (Укр) - №7-Милян
Зекич (Сър) 6:4, 6:4; Адриан Босел (Швейц) - Джибрил Диара (Ав) 7:6(4), 6:0.

СУПЕР АГУРИ ПРЕД
ЗАВРЪЩАНЕ ВЪВ Ф1
Японският отбор Супер Агури
може да се завърне изненадващо във Формула 1 през 2010 г.
Тимът се оттегли преди година от
световния шампионат заради
провалена сделка с основния им
спонсор. Наложеният от ФИА
таван на бюджетите от 40 млн.
паунда дава обаче възможност
на малките отбори да бъдат конкурентоспособни на съперниците
си. От федерацията обявиха още,
че ще разкрият места за нови
отбори, като се очаква броят на
колите да се увеличи на 26.

НАКАЗАНИЕТО
НА ФЕЛПС ИЗТЕЧЕ
Тримесечното наказание на
плувеца Майкъл Фелпс изтече.
Американецът, който спечели
рекордните 8 златни медала в
Пекин 2008, получи забрана да
се състезава, след като беше
заснет да пуши марихуана от
таблоида “Нюз ъф дъ Уърлд”. Той
ще се завърне в басейна следващата седмица в Шарлът, Северна Каролина.

КЛИВЛАНД ПРЕГАЗИ
АТЛАНТА С 27 Т.
Кливланд Кавалиърс разби с
99:72 като домакин Атланта
Хоукс в първа полуфинална среща от Източната конференция
на НБА. ЛеБрон Джеймс
завърши с 34 т., 10 борби и 4
асистенции, а Мо Уилямс вкара
21 т. за “кавалерите”. На Запад
Денвър Нъгетс победи със
117:105 Далас Маверикс и води
2:0 в серията. Кармело Антъни и
Нене отбелязаха по 25 т. за 15ия пореден домакински успех на
“златните буци”.

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ
ще излиза

талон за
безплатна
обява!
ТЪРСЕТЕ ГО!
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