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Няколко думи

АНДРЕШКОВЦИТЕ
ДА МУ МИСЛЯТ

ИВЕЛИН НИКОЛОВ

До 9 май приключват проверките за надписани обработваеми площи
Ще бъде взето политическо
решение за андрешковците и
айдуците сред земеделските
производители, които са заявили недействителни площи, заяви категорично министърът на
земеделието и храните Валери
Цветанов след проверката на
записванията за директните
плащания за 2009-2010 г. Недо-
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бросъвестните фермери, освен
че създават проблеми на системата, сервират неудачи и на
държавата, каза министърът.
Той уточни, че тези стопани
посочват за своя чужда земя
и при засичането на два и три
парцела страдат и честните
земеделци, които поради преплитането на границите не

могат да си получат парите по
програмата за подпомагане на
единица площ.
Цветанов призна, че недобросъвестните земеделци са
известни, но голяма част от
участниците в казуса със
застъпените земи са напълно
почтени хора, които поради
чуждата алчност попадат в

“черните” списъци.
В срок до 8-9 май службите
на Главна дирекция “Земеделие” трябва да приключат с
проверките на всички земеделски производители. Министър
Цветанов прогнозира, че политическата ножица ще играе за
около 800 човека.
—Ú. 6

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

“В каква посока е
Белоградчик и как се
стига дотам?”, весело ме
застреля с въпрос една
позната преди седмица.
Трийсет хиляди са посетили природния ни феномен
само през почивните дни,
радват се информационните
агенции вчера. От началото
на годината били над
седемдесет хиляди.
Не усетих и капка
неудобство нито у познатата, нито у новинарите. Че
сме българи и че сред нас
има такива, които десетилетия дремаха, без да
разгледат страната ни. Че
трябваше популярна чуждестранна интернет-страница
да номинира Белоградчишките скали за чудо на
света, за да се сетят, че
ги имаме и да се наканят
да ги видят. Много пъти
съм бил там, но мене ме е
срам. Заради онези, които
чак сега откриват Родината. А иначе, затворени в
панелките, какво ли показват на децата си?
Дали ще изчакат резила
някой друг сайт да им
каже, че имаме Баба Вида,
Вазовата пътека на скалите
край Заноге, Узана, Свещари, Сребърна, Триградското
ждрело и Дяволското
гърло, Побитите камъни,
Бакаджика, Старосел,
Перперикон, Траянови
врата, Ковачевица. И
Мазалат, и Иракли, и
Варвара, и Камен бряг, и
още, и още...
Е, по-добре късно,
отколкото никога. Той
Паисий най-добре им го е
казал: “О, неразумний...”
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Най-новата и оригинална част от информационната стратегия на ЕП за популяризиране на европейските избори - избирателната кабина
(Choice Box), бе монтирана до НДК. Мултимедийната кабина ще позволи на гражданите във всички държави членки да пуснат
предварително гласа си за това каква бъдеща Европа искат, но под форма на видеосъобщение
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България - дестинация
за трафик на деца
Европа пуска единен телефон за защита на жертвите
От страна, която е източник, България
се превръща в дестинация за деца, жертва на трафик. Това каза Антоанета Василева, секретар на Националната комисия
за борба с трафик на хора по време на
международен форум за борба с трафика
на деца. По думите на Василева държавата ни е основен източник за трафик на
деца. Тенденция в тази порочна практика
е промяната на страните, където се
извършва трафикът. Ако през 2006 година
основни дестинации са били Португалия,
Франция и Австрия, то през следващите
години това са Великобритания, Гърция,
Холандия, Чехия. Рисковите групи деца,
които стават жертва на трафик, са във
възрастовата категория 6-13 години. В
тези граници основно децата се използват за трудова експлоатация. В границите
13-18 години влизат заплашените от сексуална експлоатация. При 97% от регистрираните случаи на трафик у нас децата
жертви са били от женски пол. По данни

на комисията в Европа годишно 200 хил.
деца стават жертва на трафик. В световен
мащаб те са около 1,2 млн.
Децата са основната група в трафика
на хора в Югоизточна Европа. Това каза
Карла Чиварела, регионален координатор на службата на ООН за наркотиците
и престъпленията. Основната група заплашени от трафик деца са от малцинствените групи и особено ромите. Според
Чиварела най-голяма пречка за превенция е липсата на данни и информация
най-вече, защото тази група деца няма
формална регистрация при контролните
органи. По данни на ООН в периода 20032007 г. се наблюдава повишаването на
разследването и осъдителните присъди
на извършители на такова престъпление
в Албания и Черна гора. Основни страни,
които трафикират в България, са Украйна, Румъния, Молдова и Русия.
Очаква се тази година у нас да започне работа по активиране на единен

европейски номер за подаване на сигнали за деца, станали жертва на трафик. От
2003 година се наблюдава увеличаване
на случаите на непридружени деца от
България на границите. По данни от
Държавната агенция за закрила на детето на международен форум за борба с
трафика на деца, тези случаи се увеличават драстично след влизането на страната ни в рамките на ЕС. Според зам.директора на Националната следствена
служба Румен Георгиев страната ни статистически стои добре по брой наказателни производства в сравнение с други
страни. Наказателната политика е само
един фрагмент, но тя очевидно има успех, каза още той. Според него има чисто български принос в наказателното
право - продажбата на неродени бебета
е феномен, който тръгна от България за
Гърция, Италия и др. държави. Тук обаче
той беше на първо място инкриминиран,
каза още Георгиев.
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Ветерани от Втората световна война от Северозападна България и техни колеги от Русия
честваха в Берковица 64-ата годишнина от победата над хитлеристка Германия вчера.
Ветераните поднесоха цветя пред паметника на загиналите във войните в Берковица

Най-малко по трима депутати от район
резултатите от преброяването на населението от 2001 година. Според говорителката на
ЦИК за разпределянето на мандатите се използва методът на
Хеър-Ниймаер, т.е. метод на най-големия остатък. Така за 23-и многомандатен избирателен район в София са
определени 11 манда-

Български автобус с
около 50 пътници е бил
ударен от тежкотоварен
камион в тунел в Черна
гора на път за България и
се е разцепил. Това съобщи за Дарик прокурорът от
Върховната касационна
прокуратура Магдален
Маринов, който също бил в
автобуса. При инцидента
няма пострадали сред
пътниците и екипажа. След
бързо съдебно производство съдът в Черна гора е
признал за виновен и е
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БСП още обмисля листата си
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ристически рейд до Дубровник, организиран от
фирма “Географски свят” за
дните около Гергьовден.
Автобусът можел да се
движи и след катастрофата
и с уменията на някои от
момчетата, пътуващи в
него, с подръчни материали от местна железария,
успели да го сглобят, разказва Маринов. Решаваща
помощ, включително и
пред черногорския съд, е
оказал консулът на България в Черна гора.

○

осъдил шофьора на черногорския камион. Черногорската полиция е изпратила
двамата шофьори на съд по
бързата процедура в Будва, разказва Магдален
Маринов. Тъй като в черногорския град нямало съдия,
делото се е гледало в град
Бар. С повече от 10 часа
закъснение автобусът с
екскурзиантите, който междувременно е бил поправен, се завърна вчера в
София. 50-те наши сънародници се връщали от ту-

та, за 25-и МИР, София
- 10, за Варна - 12, и
Бургас - 11 мандата.
Това е математика, не е
решение на ЦИК. Не е
предпочетен който и да
било от тези многоизбирателни райони. Ако се
прочете методиката, то
всеки може да направи
изчисление за броя на
мандатите, каза Ралица
Негенцова.

Министрите
ще обсъждат Закона за контрол
над взривните вещества на правителствено заседание днес от 14 ч.,
съобщиха от правителствената
пресслужба. Ще
бъде обсъден и
проект за приемане на актуализирана секторна пощенска политика на България 20092013 година
Министърът на държавната администрация и административната
реформа Николай Василев ще даде
пресконференция днес относно
представянето на Доклада за състоянието на администрацията през
2008 г. Това информират от пресцентъра на министерството. Документът ще бъде внесен от министър
Василев и на заседание на Министерския съвет днес. Доклад за състоянието на администрацията се изготвя за девети път. За пета поредна
година ръководителите на административните структури в системата на
изпълнителната власт представят информацията по електронен път чрез
интернет
базирана
система
www.sarepor t.government.bg. Докладът в информационната система
е структуриран в 12 раздела, които
отразяват изпълнението на стратегическите насоки, заложени за конкретната година. В него са включени
въпроси за динамиката в развитието
на администрациите, организацията
на дейността им, административното
обслужване, състоянието на държавната служба, достъпът до обществена информация, антикорупционните
мерки и изпълнението на проектите
в подкрепа на модернизацията на
държавната администрация.

○
○

и за разпределяне в
многомандатните избирателни райони остават
209 мандата. Броят на
мандатите се определя
на базата на единна
норма на представителство за цялата страна в
зависимост от броя на
населението. По думите й единната норма на
представителство се
определя на базата на

○

Първата част от тази
методика е свързана с
определяне на броя на
мандатите в многомандатните избирателни
райони. При това положение имаме съвсем
друг начин за отчитане
на резултатите. Тя обясни, че от 240 мандата
31 мандата са мажоритарни в едномандатните избирателни райони
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Участници в международната конфер е н ц и я
“Опазване
на културното
наследство и
насърчаване на културното многообразие - своеобразен образ на глобализацията” ще гостуват в Народното
събрание днес. Това съобщиха от
пресцентъра на парламента. Председателят на Народното събрание
Георги Пирински ще се срещне с делегатите на форума. В разговора ще
участват и депутати от Комисията по
култура. По-късно през деня гостите
ще посетят пленарната зала на Народното събрание, където ще им
бъде представен съвременен и исторически поглед върху българския
парламентаризъм. Георги Пирински
и ректорът на Софийския университет “Св. Климент Охридски” Иван
Илчев ще говорят по темата “130
години парламентаризъм в България”. Делегатите ще разгледат изложбата “Лицата на Учредителното
събрание”, разположена в градинката до парламента. Международната
конференция, която се състоя в София, беше организирана от Постоянното представителство на България
в ЮНЕСКО, Националната комисия
за ЮНЕСКО и Министерството на
културата.

ÃËÌËÒÚÂÒÍË Ò˙‚ÂÚ

ДАНС извършва проверка
по сигнал на “Атака” за обстоятелствата, свързани с приватизацията на електроразпределителните дружества и продажбата на БТК на офшорната фирма “Вива Венчърс”. За
това председателят на ДАНС
Петко Сертов е уведомил с
писмо председателя на ПП
“Атака” Волен Сидеров, съобщиха от партията. От агенцията са изпратили сигнала, подаден от ПП “Атака”, и до
Върховната касационна прокуратура с оглед на проверка
за наличието на данни за
извършено престъпление.
На 30 март 2009 г. “Атака”
изпрати сигнал до ДАНС с
настояване да се проведе
разследване, което да установи какви са били активите
на БТК и ЕРД при обявяването им за приватизация и
какво е съотношението между тези активи и цената на
продажбата.

Броят на мандатите
в многомандатните избирателни райони не
може да бъде по-малко
от три. Това каза Ралица Негенцова, говорител на Централната избирателна комисия.
ЦИК за избор на
Народно събрание приема методиката за определяне на резултатите от изборите за НС.

Õ‡Ó‰ÌÓ Ò˙·‡ÌËÂ

От БСП отложиха официалното обявяване на евролистата си. Първоначално
оттам обещали водачът да е ясен още на
24 март, след това преместиха оповестяването за края на април. Отлагането бе
обяснено със забавеното приемане на
новото изборно законодателство. Веднага след гергьовденските празници пък
трябваше да се проведе партиен пленум,
на който тържествено да бъдат представени кандидатите за евродепутати на 9
май, когато е Денят на Европа. Причината за новото отлагане е заради участието
на лидера Сергей Станишев в срещата
на върха на Европейския съюз по Източното партньорство в Прага. Засега денят
за провеждане на пленума все още не е
фиксиран. Най-вероятно това ще стане

другата седмица, след заседанието на
Изпълнителното бюро във вторник, обясни вчера пред “Всеки ден” говорителят
на БСП Корнелия Нинова. Лидерът на
партията Сергей Станишев е провел срещи с някои от избраниците в евролистата.
Според Семра Изетова, член на ИБ на
БСП, пленумът може да бъде и в събота.
Изборите са след 31 дни. Важното е
да спазим срока за регистрация и до
няколко дни ще трябва да вземем все
пак решението, коментира пред “Всеки
ден” Кристиан Вигенин, който бе водач
на предишната евролиста на БСП, а
сега отново е сочен за фаворит за вота.
За негова подгласничка се сочи отново
Илияна Йотова, както беше и преди две
години.
cyanmagentayellowblack
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Трима с леви идеи на
финала в „Големият избор”
лина спечели с голямо
предимство, а в рамките
на цялото си участие тя
защитаваше идеите за необходимостта от референдуми, за образованието и
чистата природа, каза водещият на предаването
Бойко Василев. Той отбеляза, че за него е било
истинско удоволствие да
се запознае с 12-те финалисти в “Големият избор”,
които, по думите му, са
останали да се държат
като екип, въпреки че е
избран победител. Ангелина Атанасова учи трета
година в специалност
“Връзки с обществеността” в Софийския университет. Последният семестър е участвала в Португалия в програмата за
студентска мобилност
“Сократ-Еразъм”.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Трима млади лидери,
изповядващи леви идеи,
завършиха на финала на
първото риалити шоу по
БНТ “Големият избор”.
Победител във формата
стана Ангелина Атанасова от Ямбол. При крайното
класиране на второ и
четвърто място се класираха отново хора с леви
мисли - Николай Мартинов, получил подкрепа от
24,32 процента, и Димо
Господинов - 20,6%. Организаторите от БНТ съобщиха вчера, че Ангелина
ще посети за десетина дни
Брюксел и Люксембург в
края на май. Това съобщиха от ръководството на
БНТ, като уточниха, че в
момента програмата за посещението се подготвя от
представителството на Еврокомисията у нас. Анге-

НАД 30 000 ДУШИ
ПОСЕТИХА
БЕЛОГРАДЧИК ПРЕЗ
ПОЧИВНИТЕ ДНИ

Българският посланик в Париж Ирина Бокова (вляво) - кандидат за
генерален секретар на ЮНЕСКО, придружи посланици на световната
културна организация от 44 страни при тяхното посещение на
историческата крепост Царевец във Велико Търново. На снимката:
Ирина Бокова разговаря с посланика на ЮНЕСКО в Нигерия Майкъл
Ламулеба - председател на 32-та Генерална конференция на
организацията

СОЦИОЛОЗИ:

Около 33% активност
на евровота
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20 май 2007 г. на предишния
вот за Европейски парламент.
Според нея от всичките бъдещи представители в ЕП 3040% ще бъдат от ГЕРБ. Никога досега не сме имали такава последователност в изборите за Европарламент и за
Народно събрание и не може
да се прогнозира как ще повлияе резултатът от първия
избор на втория, каза Бъчварова. Според социоложката
Боряна Димитрова обикновено победата води до еуфория, която на следващия тур,
както е било досега, би трябвало да доведе до още поубедителна победа.

Корнелия Нинова:
Най-много заменки има
в Столичната община
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Съдията от 7-ми състав на Софийския градски съд Никола Маджаров,
който трябваше да гледа делото за
регистрацията на новия лидер на СДС
Мартин Димитров, си направи отвод
вчера. След самоотвода на съдията
делото ще бъде гледано от друг магистрат. Заседанието все още не е насрочено и се отлага за неопределено
време. От СГС информираха вчера, че
има шест жалби срещу разглеждането
на делото по същество. Те са от името
на всички изключени от партията в
понеделник. Искове са завели Пламен
Юруков, Пламен Радонов, както и Янко
Велев, Иван Кънев и Николай Гацев.
Дори и без СДС, до 12 май в Централната избирателна комисия за Европарламента може да се подадат
документите на Синята коалиция, но
трябва да се види как това може да
стане. Това обясни пред ДУМА главният секретар на СДС Иван Сотиров.
Той допълни, че е невъзможно преди
изборите да се окаже, че има СДС-1
и СДС-2, защото ЦИКЕП може да приеме документите само на единия от
двамата лидери. Ако Синята коалиция излезе на изборите без СДС, това
няма да е добре за всички нас, категоричен бе Сотиров. Според хората
около Юруков от името на Синята коалиция в момента се събира също
подписка за участие в евровота. Мартин Димитров още чака и решението
на ЦИКЕП за регистрацията на СДС
с лидер Юруков.
Говорителят на ЦИКЕП Александър
Александров обясни пред ДУМА, че все

още няма решение относно регистрацията, внесена от екслидера Пламен
Юруков, защото още очакват недостигащите 800 души от синята подписка.
Той информира, че към момента има
само три регистрирани партии в ЦИКЕП, която на практика спира на 12
май да приема документите на партиите за участие в изборите за ЕП. Според него съдбата на Синята коалиция
ще стане ясна, след като участниците
в нея подадат документи за участие във
вота и ЦИКЕП се произнесе по казуса.
Мартин Димитров обвини вчера Сметната палата, че издала удостоверение
на СДС с лидер Пламен Юруков за
регистрация в ЦИКЕП. Той обясни, че
това ставало под натиска на хора от
ДПС. В юридическия свят Мартин
Димитров не съществува. Това коментира вчера в интервю за “Фокус” политологът доц. Васил Пенев. В момента се
забелязва, че самият Димитров е крайно изнервен и нелогичен в действията
си. Той обвинява Юруков, но Юруков е
легитимният председател на СДС.
Може по един парадоксален начин тази
“фалшива” регистрация, която Пламен
Юруков е направил, да се окаже в полза
за СДС, каза още доц. Пенев. По-късно
в специална декларация от СДС обявиха, че ще сезират Еврокомисията, Европейската народна партия и посланиците на страните членки на ЕС за атаките срещу партията и демократично
избраното й ръководство и ще настояват комисията по правосъдие и вътрешен ред да се произнесе по случая.
Налице е брутален натиск от страна на
Ахмед Доган върху българския съд,
оплакват се от СДС.
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“Алфа Рисърч”. ГЕРБ имала
силна подкрепа, но не толкова мобилизиран електорат,
каза Димитрова пред БНТ
вчера. На трето и четвърто
място според изследването
са ДПС и “Атака”. В момента
леко се подценявало представянето на ДПС, но те имали винаги сериозна мобилизация. Димитрова твърди, че
6-7% може да събере на евро-

○

Избирателната активност
за евроизборите ще е около
33%, първа политическа сила
ще е ГЕРБ с 23-24% от гласовете, а втора БСП с 15-16
на сто с твърди поддръжници. Според изследването на
“Алфа рисърч” левите гласоподаватели са в добра мобилизация за изборите. Това
заяви вчера социологът Боряна Димитрова от агенция

изборите Синята коалиция.
Според нея НДСВ и РЗС имат
потенциален шанс за по един
евродепутат. Демографски
населението на България се
свива и това също влияе на
базата, когато говорим за
намалена изборна активност.
Младите, които ще гласуват,
са родени в най-голямата криза и при ниска раждаемост,
напомни социологът от “Алфа
Рисърч”.
Румяна Бъчварова от
“Маркет линкс” обяви на свой
ред подобни резултати - ниска активност за евроизборите, но малко по-висока, отколкото в дъждовния ден на

○

ГЕРБ не били мобилизирани,
БСП - втори, но с поддръжници,
решени да гласуват

Най-голямото заобикаляне на Закона за
обществени поръчки се случва в Софийската
община. Това каза вчера говорителят на БСП
Корнелия Нинова. По думите й Бойко Борисов изпраща хората си на пресконференция,
за да отвлича публичното внимание от реалните въпроси, на които трябва да отговаря за своето минало и за връзките си с определени кръгове. Най-голямото заобикаляне на
Закона за обществени поръчки се случва в
Софийската община. Според нея от ГЕРБ
показват, че не са компетентни да решават
проблемите на хората в градовете, в които
управляват.
Общо 3543 декара гори на средна цена по
държавна оценка 8.09 лева на квадратен
метър са заменени от 16 до 23 януари 2009
г. Това е периодът между приемането на
второ четене от Народното събрание на законовите промени, с които се налага мораториум върху замените на гори и обнародването на поправките в “Държавен вестник”. Това
съобщи на пресконференция Мирослав Найденов, ръководител на експертната комисия
по земеделие и гори на ГЕРБ. Между 16 и 23
януари са направени 47 замени, като само за
23 януари те са 25, допълни той. За същия
ден, освен 25-те размени, Държавната агенция по горите е разпоредила и 14 договора.
Междувременно от ГЕРБ съобщиха, че кражбите на дървесина са достигнали до 1.5 млн.
кубически метра годишно, докато преди три
години са били към 1 млн. кубически метра.
Основният проблем бил в сливането на контролните и стопанските функции и така се
създавала така наречената “горска мафия”.

Над 30 000 са регистрираните
туристи, посетили историческите
и природните обекти в Белоградчик и региона през шестте почивни дни, съобщи Михаил Михайлов, директор на Историческия музей в града. Над 50 000
души е общият брой на желаещите отново да разгледат града.
Повече от 70 000 души са посетили от началото на годината
номинираните в класацията за
Новите седем чудеса на света
Белоградчишките скали, както и
Историческия музей и пещерата
“Магура”, което е своеобразен
рекорд до момента. Местни жители твърдят, че никога не е
имало такъв огромен наплив от
туристи.

ПРЕЗИДЕНТЪТ
ПОДПИСА УКАЗА
ЗА ЗАКОНА
ЗА ОТБРАНАТА
Президентът Георги Първанов подписа указ за обнародване
на Закона за отбраната и въоръжените сили. Това съобщиха от
прессекретариата на държавния
глава. Законът беше приет от
Народното събрание на 29 април
след бурни обсъждания.

КС ОБРАЗУВА
ДЕЛО ЗА
ИЗБОРНИЯ ЗАКОН
Конституционният съд образува дело по искане на група
народни представители от 40-ото
Народно събрание, гласи информация на сайта на органа. 70
народни представители внесоха
на 30 април иск за установяване
на противоконституционността на
части от Закона за изменение и
допълнение на Закона за избиране на народни представители
в частта за мажоритарния избор
и за 8-процентния праг за коалиции на вота. За докладчик по
делото беше определен съдията
Васил Гоцев, който беше известен и като син министър на
правосъдието от времето на
Филип Димитров. Според вносителите, между които, освен представителите на опозицията, са и
депутатите от НДСВ, новият праг
за коалициите нарушава принципа на политическия плурализъм.
Те негодуват и срещу въвеждането на мажоритарна избирателна система в 31 едномандатни
избирателни района, които съвпадат с многомандатните избирателни райони.

НДСВ СЕ НАДЯВА
НА ПОНЕ ДВАМА
ДЕПУТАТИ В ЕП
НДСВ смята, че ще има поне
двама евродепутати след предстоящия вот на 7 юни. Това
обясни вчера пред БНТ Антония
Първанова, която и този път е
втора в листата на жълтите след
Меглена Кунева. От едно невзрачно портофолио за защита на
потребители Меглена Кунева
стана за 2 години еврокомисар
№ 1 и е естествено тя да е водач
на листата на НДСВ, допълни
Първанова. Тя поясни, че като
втора в листата предлага нова
директива за защита на пациентите. Първанова похвали и Соломон Паси, който сам поискал да
бъде последен в листата за евровота. Депутатката отбеляза
също така, че в списъка от кандидати имало един световен
математик, който печелел всички математически олимпиади по
света, певицата Деси Добрева,
която нямала нужда от представяне, и двама директори на езикови гимназии.
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Терористи търсят
у нас материал за
„мръсна” бомба

Радиоактивни
плочки в
Сопот били
цел на
международна
организация,
разкри ДАНС

имал поръчка от евентуални
купувачи на елемента.
Америцият може да се
използва за направата на
т.нар. “мръсна” бомба, известна още като “атомната бомба на бедняците”. Тя представлява обикновен експлозив, примесен със слабо
радиоактивен
материал.

Взривът може да бъде малък
и да не убие никого. Бомбата
обаче създава облак от радиоактивни частици, които
излъчват гамалъчи. След
като проникнат в човешкото
тяло, те разрушават ДНК-то
на клетките. Следва радиационна болест, която може
да убие човек.
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ят Тодоров отказал да разкрие откъде се е сдобил с
плочките, но разследването
установило, че той опитвал
връзка с работници от ВМЗСопот, които да му помогнат
да свали покритието на плочките и така да получи америций в чист вид. От ДАНС не
уточняват дали Тодоров е
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Стотици корморани са свили гнезда по стълбовете с високо напрежение,
намиращи се в Бургаското езеро

Двойно повече катаджии били нужни на София
Личният състав на КАТ в София трябва да бъде увеличен с поне 50%, смята
новият началник на службата главен инспектор Ваньо Стоевски. Пред БНР той
заяви вчера, че ще настоява по улиците
на столицата постоянно да има присъствие на катаджии. Според него това е

3-годишно дете беше нахапано по главата от куче в Айтос.
Малчуганът бил с баба си на
разходка в градската градина.
Близо до парка имало стопанска
постройка с вързана немска овчарка-пазач. Детето влязло през
незаключена врата при кучето,
което го нападнало и разкъсало
част от лицето му. Бабата се
отзовала на виковете на детето
и минути по-късно потърсила
помощ в Спешния център в Айтос, откъдето го препратили в
бургаската болница.

МОМЧЕ ПАДНА
ОТ СТЪЛБ,
ЕДВА ОЦЕЛЯ
Момче на 12-години с опасност за живота е настанено в
Детската реанимация на “Пирогов”. Детето е докарано в София
от болницата в Монтана. Паднало е от 10-метров електрически
стълб. Има сътресение на мозъка, счупена ключица, разкъсан
далак, който е отстранен. В
“Пирогов” е приет и 29-годишен
мъж, който, празнувайки в ресторант в Панчарево, е бил ударен с тъпата част на сатър по
главата.

МОРЕТО ИЗХВЪРЛИ
ДВЕ МЪРТВИ
ДЕЛФИНЧЕТА

СНИМКА БГНЕС

Международни терористи
се опитват да се доберат до
радиоактивния елемент америций, складиран в Сопот.
Разкритието направи вчера
специален агент Ангел Стоев, ръководител на ДАНС в
Пловдив, цитиран от Дарик
радио. Според българските
служби америцият може да
бъде използван за направата на т.нар. “мръсна” бомба.
От ДАНС разбрали, че терористична организация е наела международни търговци,
които трябвало да достигнат
до силно токсичния материал, който бе конфискуван в
Сопот преди около година.
През август 2008 г. 150
радиоактивни плочки бяха
иззети от частен дом в Сопот
при спецоперация на ДАНС.
Бе повдигнато и обвинение
срещу Тодор Тодоров, който
укривал америция в собствения си гараж. При разследването станало ясно, че плочките са с покритие от рядко
използвания елемент америций, който е изкуствено получен радиоактивен химичен
елемент от групата актиноиди. Плочките са източник на
йонизиращи лъчения, опасни
за здравето на хората. Сами-

НЕМСКА ОВЧАРКА
НАХАПА
3-ГОДИШНО ДЕТЕ

важно и за превенцията на пътни инциденти, и за контрола над нарушителите.
Главен инспектор Стоевски подчерта също, че особено внимание ще се
обърне на използването на мотоциклетите в пътния контрол. Като цяло обаче
в КАТ имало проблем с недостига на

хора. Регистрираните автомобили при
нас са над 700 000, а щатът не е увеличаван от момента, когато колите са били
150 000.
Според Ваньо Стоевски с техниката
в службата, за която ще отговаря, няма
проблеми.

Морето е изхвърлило на
централния плаж в Бургас телата на две мъртви делфинчета,
предаде БГНЕС. Те били забелязани от хора, дошли на плажа да спортуват рано сутринта.
Някой е заровил телата им в
пясъка, в близост до моста на
плажа. За инцидента е уведомена регионалната инспекция
на околната среда и водите.
Преди няколко дни мъртви лебеди бяха открити в района на
резервата “Алепу”, на метри от
плажа във вилно селище “Дюни”.
Предполага се, че в заблатените части на резервата има още
умрели лебеди.

Престрелка между враждуващи
фамилии окървави Павликени
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денонощието. Кметът на
града Ангел Генов свика
извънредна среща на общинското ръководство и
полицията заради зачестилите случаи на насилие в
града. През последните
месеци имаше няколко инцидента, в които участват
представители на ромското население в града. В
края на януари в Павликени започна подписка, организирана от младежи,
подкрепена от бизнеса, с
която жителите на Павликени се възпротивяват срещу “бездействието на полиция, съд и прокуратура”.
Въвеждането на частни
гардове в Павликени е
една от мерките, която
вече се обсъжда сред населението.

ВОЙНАТА НА ПЪТЯ
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Къща в Алфатар се е подпалила
от паднала мълния миналата нощ,
съобщиха от пресцентъра на полицията в Силистра. По време на
гръмотевична буря към 19 часа
вечерта постройката била поразена от мълния, изгорели са телевизор и част от мебелите в една от
стаите. Няма пострадали хора.
Пожарникарите успели бързо
да пристигнат на мястото на инцидента и да потушат лумналия пожар. Така са предотвратили разпространението на огъня към
съседните постройки.

○

Мълния подпали къща

○

всички участници в инцидента са от Павликени и са
криминално
проявени.
Диян Стефанов е арестуван, а оръжието му е иззето. Според разследващите
прекомерното количество
алкохол и стара вражда
между две ромски фамилии
са причина за кървавата
трагедия.
Първоначално убиецът
се опитал да се барикадира в къщата си, но след
личен контакт с началника
на управлението в Павликени и районния прокурор
се е предал на органите
на реда. Засилено полицейско присъствие ще има
в ромския квартал, докато
обстановката не се нормализира, като ще се акцентира върху тъмната част на

○

Пиянска свада, прераснала
в
престрелка,
завърши с един труп и четирима ранени в ромския
квартал в Павликени.
Екшънът се разиграл миналата вечер в дома на
семейство, празнуващо
Гергьовден. Според първоначалните данни група
подпийнали роми, въоръжени с брадви и камъни,
се опитали да влязат в
къщата на 35-годишния
Диян Стефанов. За да се
защити, той открил огън по
нападателите с незаконно
притежавана ловна пушка.
На място е убит 47-годишният Захари Русев. С тежки рани и опасност за живота в болница са синът му
Минчо и трима негови роднини. Според полицията

Шофьор се заби
в дърво и загина
19-годишен шофьор загина на място
след челен удар в крайпътно дърво в с.
Змеево, съобщиха от КАТ-Добрич. Ранено
е и 18-годишно момиче, което пътувало до
водача. Все още се изясняват причините за
инцидента. Знае се, че колата е напуснала
пътното платно и се е ударила в дървото. С
опасност за живота е 4-годишно момиченце от Перник, блъснато от лек автомобил
при пресичане.
cyanmagentayellowblack
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Феминизация на бедността
МОТ: Жените получават средно с 15%
по-малко от мъжете за една и съща длъжност
Забелязва се феминизация
на бедността в България вследствие на ефектите от икономическата криза. Това каза Пламен Димитров - вицепрезидент
на КНСБ, на конференция “Жените в условията на икономиче-

ска криза”. Безработните
българки в края на март са около 60% от регистрираните в
бюрата по труда. “Работодателите предпочитат да наемат
мъже. Така жените са готови да
започнат работа при всякакви

условия и се превръщат в депо,
захранващо икономиката в сянка. Една трета от регистрираните безработни жени са дългосрочно безработни”, посочи Димитров. Ефектите от кризата ще
бъдат усетени в по-голяма сте-

О

т година на година жените в България губят позиции. В
националния парламент жените са 21,7%, а в изпълнителната власт на местно равнище жените кметове са 6,9%.
Това каза на конференцията Янка Такева - председател
на Комитета на жените към Паневропейския регионален
съвет и председател на Синдиката на българските учители. Такева каза още, че в България жените министри
представляват 27,8%, а 33,9% от жените в правителството
са заместник-министри. Само две са жените в Конституционния съд на България, а от посланиците ни само пет.
Жените преобладават в държавния сектор, а в частния
доминират мъжете в съотношение 57 към 43%.

пен от жените, защото те са
заети в отрасли, които са найсилно засегнати. 64,8% от всички заети в хотелите и ресторантите са жени. 85,3% от всички
заети в производството на текстил и облекло са жени и те са
намалели с 15 хиляди. “В България жените са с по-високо образование, но шансовете им да си
намерят работа по специалността са по-малки. За изминалата
година с 16,2% по-ниско е средното заплащане на жените от
тази на мъжете”, посочи Димитров. Според прогнозите на Института за социални и синдикални изследвания една трета от
семействата живеят под прага
на бедността.
Броят на безработните жени
в света е 22 млн. В последната
година се забелязва увеличение от 1,5% на безработните
жени, което е твърде високо.
Това каза Верена Шмид от Международната организация по
труда (МОТ) на конференцията.
52,7% от хората без трудов

договор са жени. Жените винаги получават средно около 15%
по-малко от мъжете за една и
съща длъжност, като в Украйна
този процент достига 27%. “Жените се явяват като буфер в работната сила и изживяват негативни ефекти от кризата много
по-силно, докато мъжете могат
много често да се радват на
позитивни ефекти”, посочи
Шмид. По думите й жените би
трябвало да изоставят домашната работа, а мъжете да се
включат в нея по-активно, за да
има баланс. По думите й навсякъде по света домакинската
работа се подценява и е изцяло
отдадена на жената.
По време на Международната конференция на МОТ един от
изводите, които се очаква да
бъдат направени, е, че кризата
е достигнала своето дъно и влиянието й върху работните места
ще се чувства в близките петшест години. Освен финансова
тази криза е преди всичко социална.

Градината с басейните е готова да приеме близо 250 деца

Детска градина на бъдещето в Несебър
ЕВЕЛИНА ДИМОВА
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Военномедицинската академия
(ВМА) в София от вчера е домакин на
19-а национална научна конференция
с международно участие на тема: “Чернодробна трансплантация - състояние
и перспективи”. Конференцията ще
продължи до 9 май, съобщиха от ВМА.
Тя е организирана съвместно с международния курс по чернодробножлъчна и панкреатична хирургия.
Водещи специалисти в областта на
трансплантологията, сред които професорите Емин Токат (Турция), Жан
Червенков (Канада), Иринел Попеску
(Румъния), ще представят своя опит,
както и най-новите насоки в тази област. Теми на дискусия са развитието
на чернодробните трансплантации в
България, показания, противопоказани и подготовка на донорите и реципиентите и др. В третия ден на форума
ще бъдат показани нови хирургични,
ендоскопски и ехографски техники.

○

Конференция за
чернодробните
трансплантации

○

Детска градина “Яна Лъскова” в Несебър
възкръсна за нов живот след тотална и сложна
реконструкция, научи ДУМА от комуникационна
група Имидж Едвъртайзинг. Обновеното и разширено детско заведение от вчера разполага с
красив двор с игрови съоръжения и катерушки.
Най-голямата атракция са двата открити плувни
басейна. За родителите е изграден широк и
удобен паркинг към сградата, на който ще могат
спокойно да оставят колите си, когато водят или
взимат малчуганите. Няма практика в България
досега подобни съоръжения да се изграждат
към градини за деца, въпреки че има огромна

необходимост от това. Обновлението отне само
сто дни и сега общата площ на детската градина
е 3200 кв м. Тя е готова да приеме около 250
деца в 11 групи вместо досегашните 170.
Кметът на Несебър Николай Димитров припомни на откриването, че в несебърската община се обновяват още четири детски заведения в Обзор, Свети Влас, Равда и Стария град. Освен
това той съобщи, че предстои промяна в правилника за отпускане на финансовата помощ от
2000 лева за новородени. Ще бъде гласувано да
отпадне изискването и двамата родители да са
с постоянен адрес на територията на община
Несебър, като ще е достатъчно само единият да
живее постоянно в древния град.

Три фирми от Ловешко
ще съкратят 396 работници
Три фирми от Ловешка област са изпратили
уведомления до регионалната служба по заетостта в Ловеч, че през май и юни ще съкратят 396 от
своите работници, съобщиха от службата. Наймного - 305 работници, ще бъдат съкратени между
7 и 15 юни от ловешката фирма за производство
на ръчни електроинструменти “Спарки Елтос”. След
6 май фирма “Дебеляшки” - Тетевен, ще освободи
71 от работниците си, а след 15 май фирма “Унитех” - Троян, ще съкрати 20 души. И трите фирми
преди месец са кандидатствали за преминаване на
непълно работно време и доплащане към заплатите от 120 лева, но не са били одобрени.

5000 лв. за тежкоболно дете
Пет хиляди лева за животоспасяващо лечение
ще получат родителите на Петър Георгиев от
Ямбол. Това реши общественият съвет за разпределение на средствата, събрани от благотворителната кампания на общината “Подай ръка спаси живот!” за подпомагане на тежкоболни деца.
Комисия от лекари към обществения съвет е преценила, че случаят отговаря на приетите критерии за подпомагане. Около 14 000 лева са събрани от благотворителната кампания на общината
през декември 2008 г.

„.—ÓÙËˇ 1330, ÛÎ. ì√˛Â¯Â‚Ó" 83, ¡÷ —Â‰ËÍ‡,
ÚÂÎ. (02) 920 4112, Ù‡ÍÒ (02) 920 1782.
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Погват недобросъвестните
фермери за злоупотреби
До 9 май Главна дирекция „Земеделие” приключва
с проверките на всички селскостопански производители
Той уточни, че тези стопани посочват за
своя чужда земя и при засичането на два
и три парцела страдат и честните земеделци, които, поради преплитането на
границите, не могат да си получат парите
по програмата за подпомагане на единица площ.
Цветанов призна, че недобросъвестните земеделци са известни, но голяма
част от участниците в казуса със застъпените земи са напълно почтени хора,
които, поради чуждата алчност, попадат
в “черните” списъци.
В срок до 8-9 май службите на Главна

МАРИЕЛА ИЛИЕВА

Политическо решение ще бъде взето
за “андрешковците” и “айдуците” сред
земеделските производители, които са
заявили недействителни площи, заяви
категорично министърът на земеделието
и храните Валери Цветанов по време на
рутинната си проверка в Кърджали за
това как вървят записванията за директните плащания за 2009-2010 г. Недобросъвестните фермери, освен че създават проблеми на системата, сервират
неудачи и на държавата, каза министърът.

15 Ï‡È - Í‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ ‰ÂÍÎ‡Ë‡ÌÂ
Ì‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÂÏËÚÂ ÔÎÓ˘Ë
15 Ï‡È Â Í‡ÈÌËˇÚ ÒÓÍ, ‚ ÍÓÈÚÓ ÁÂÏÂ‰ÂÎÒÍËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Úˇ·‚‡ ‰‡ ‰ÂÍÎ‡Ë‡Ú
ÔÎÓ˘ËÚÂ, Á‡ ÍÓËÚÓ ‚ Í‡ˇ Ì‡ „Ó‰ËÌ‡Ú‡ ˘Â ÔÓÎÛ˜‡Ú ‰ËÂÍÚÌË ÔÎ‡˘‡ÌËˇ. ŒÚ ÁÂÏÂ‰ÂÎÒÍÓÚÓ
ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ì‡ÔÓÏÌˇÚ, ˜Â Ó·Î‡ÒÚÌËÚÂ Ë Ó·˘ËÌÒÍËÚÂ ÒÎÛÊ·Ë ÔÓ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂ ‡·ÓÚˇÚ ÓÚ 8 ‰Ó
20 ˜‡Ò‡ ‚ÒÂÍË ‰ÂÌ, Í‡ÍÚÓ Ë ‚ ÔÓ˜Ë‚ÌËÚÂ Ë Ô‡ÁÌË˜ÌË ‰ÌË.
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глежда летен сорт картофи.
Според Съюза на частните
картофопроизводители около
30% от есенните посеви няма да
бъдат наторени поради недостатъчните субсидии, както и потежката процедура за кандидатстването и получаването им.
Поради липса на субсидии и
страх от липсата на реализация
на добива много фермери дори
прибягват до свиване на производството.
От Асоциацията на земеделските производители в България
съобщиха, че голяма част от финансирането е планирано да стане чрез земеделските субсидии,
които обаче се забавят. Поради
забавянето на парите по САПАРД
и директните плащания на ЕС
банките пък са незаинтересовани
да отпускат кредити на земеделските стопани. По данни на Министерство на земеделието и храните около 13 000 фермери чакат
финансиране по директни плащания за кампания 2008.
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¿ÌÚËÍËÁËÒÌË ÔÓ„‡ÏË Ì‡ ìœÓÎÂÚ
2009î Ì‡ œÎÓ‚‰Ë‚ÒÍËˇ Ô‡Ì‡Ë
Антикризисни програми ще
покажат участниците в 29-ия международен панаир на потребителски стоки и технологии, съобщи
Дарик. Част от техните усилия да
се справят с рецесията са новите
продукти, които пускат на пазара, заяви Иван Соколов, главен
директор на Международен панаир Пловдив преди старта на
Пролетния панаир на 12 май. В
него ще участват близо 500 фирми от 21 държави, а страна партньор е Индонезия.
Това ще е първият панаир по
време на криза и няма как тя да
не личи, защото изложенията са
огледало на икономиката, призна
Соколов. Той припомни, че по-

требителското търсене в България е спаднало с 32%, а износът
ни е намалял с 27%. Наред с негативите от тежката ситуация
обаче ще видим и успешни модели за оцеляване, каза главният
директор на панаира.
На “Пролет 2009” ще бъдат
демонстрирани 20 иновации, от
които 9 световни, 4 европейски и
7 за българския пазар. Ще стартират две нови изложби - “Стройтех Пролет”, която е продължение на “Стройтех” от Есенния
панаир, и “Хорека Пловдив”, доразвиваща салона със същото
име, където се експонира оборудване за хотели, ресторант и
магазини.

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

○

за 3000 стопани, които ще връщат пари.
Взели са ги преди 2 години за поддържане на ливади и пасища, но след проверка
от Брюксел се оказа, че има надписване
и дублиране при обявяването на площите.
Зам.-министърът на земеделието и
храните Светла Бъчварова заяви в началото на месеца пред БНТ: “Надявам се да
не се налага да връщат пари от гледна
точка на това, че земеделските производители, които през 2007 г. са имали някакви пропуски, през 2008 г. по-голяма
част от тях са ги отстранили.” Стопани от
Пловдивско бяха далеч по-критични пред
камерата на националната телевизия. Те
смятат, че трябва да има наказание за
нарушителите. Според тях това са найвече едри собственици и големи кооперации.
Окончателното решение на Еврокомисията и на земеделското министерство дали стопаните ще връщат пари за
надписани площи се очакват до края на
седмицата.

œ‡Í ËÁÌÂÌ‡‰Ë Á‡ ÎÓ‚ˆË Ë Ë·‡Ë

Финансират производители
на картофи с 2 милиона лева
Водещи български картофопроизводители ще получат средства от субсидията в размер на 2
милиона лева, отпусната от “Интерснак България”, предаде
“Expert.bg”. Със средствата ще
бъдат закупени семена от Холандия и тор от Франция, които още
от тази пролет ще се използват
за отглеждането на специален
сорт картофи. Освен финансова
помощ ще бъдат предоставени и
безплатни консултации от специалисти в отглеждането на картофи. Целта е да се постигне повисоко качество на реколтата и
увеличаване на добива.
“Интерснак България” използва за производството на CHIO
CHIPS и Чипи чипс само български картофи, като за миналата
година от родните производители са били изкупени 7 хиляди
тона. Основната суровина са
зимни картофи от Самоков, Ихтиман и Монтана. От 2007 г. се
работи и с единствения фермер
в България от Сливен, който от-

дирекция “Земеделие” трябва да приключат с проверките на всички земеделски
производители. Министър Цветанов прогнозира, че политическата ножица ще
играе за около 800 човека.
По време на проверката си в Кърджали за това как вървят записванията за
директните плащания за 2009-2010 г.
министърът каза още, че от 84 000 фермери, 44 000 земеделски производители
са се регистрирали в цялата страна към
9 ч. сутринта на 6 май. Само по празниците са постъпили документите на около
20 000 фермери. 96 на сто от обработваемата площ също вече е регистрирана.
Около 42% пък са регистрираните мери
и пасища във връзка с подпомагането на
глава животни.
Стопаните, които подадат навреме
документи, в края на 2009 г. ще получат
по 29 лв. на декар. Тези дни приключи
изплащането на парите за обработваема
земя за 2008 г. на близо 84 000 земеделски производители. Проблем има обаче

ВАСИЛ ПОПОВ

Десетото специализирано изложение “Наслука - лов, риболов,
спорт” бе открито вчера в НДК и
ще продължи до неделя включително. Над 36 участващи фирми са
приготвили различни изненади за
своите приятели, дългогодишни и
нови клиенти. Знак на жълт фон с
надпис “Антикризисна зона” показва кой артикул се предлага с до

50% намаление, посочва Дима Настева, пиар мениджър на “Оръжейни и стрелбищни ВИП комплекси”. Става дума за оръжия,
ножове, облекла и обувки, пълна
екипировка за хоби сред природата. Много посетители ще получат
печалби от томбола, разигравана
с входното билетче за 3 лв. Един
щастливец ще отнесе голямата
награда, марков ловджийски нож
от специална стомана, предоста-

z

вен от инж. Николай Чавдаров,
шеф на АйЕсДи-България ООД.
На специално стрелбище всички
желаещи могат да изпробват уменията си в стрелба с въздушни
оръжия. Показани са и ловни соколи, като соколарите са кахърни,
че това многовековно за старите
българи умение - ловът с хищни
птици, днес у нас е незаконно и не
се практикува. С това изненадите
на изложението не се изчерпват.

Допълнителни средства за селските райони
Комисията по земеделие на Европейския парламент
(ЕП) прие доклада на евродепутката Петя Ставрева за
отпускане на допълнителни средства към селските райони
на страните членки за справяне с последствията от икономическата криза. Гласуването на доклада в пленарна зала
ще бъде до края на този месец. Той е по предложението
на Европейската комисия за отпускане на малко над 1
милиард евро за инвестиции в селските райони като част
от плана за икономическо възстановяване на Европейския
съюз. Те ще бъдат добавени към бюджетите на програмите
black+dopulnitelen

за развитие на селата и селските райони на държавите
членки на Еврообщността. Петя Ставрева предложи всяка
страна да може да разпределя получените средства според нуждите на земеделските стопани и жителите на селските райони. Комисията по земеделие одобри предложението на Ставрева част от средствата да могат да бъдат
насочвани към фондове за заеми и кредитни гаранции,
които са необходими на земеделските производители в
условията на криза. “Един от сериозните проблеми днес е
затрудненият достъп до кредити в условията на икономи-

ческа криза”, каза Ставрева по време на заседанието на
аграрната комисия. “Създаването на гаранционен фонд ще
улесни достъпа до кредити на фермерите и живеещите в
селските региони, които искат да реализират проекти, но
нямат необходимия начален капитал”, посочи тя. Допълнителната сума за всяка страна членка ще е за инфраструктура за широколентов интернет в селските райони и за
проекти, свързани с преструктурирането на млечния сектор
в ЕС, възобновяемите енергийни източници, управлението
на водните ресурси, опазването на биоразнообразието.
black+dopulnitelen06
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Последни дни живот за „Кремиковци”?
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На 12 май до 14 ч.
националната газова
компания “Булгаргаз” ще
спре подаването на природен газ за “Кремиковци”, потвърди синдикът
на предприятието Цветан Банков. Напълно е
възможно в рамките на
едно денонощие да бъде
реализирано преминаването към плана за спиране, допълни той.
В края на април от
“Булгаргаз” изпратиха
писмо до ръководството

на комбината, в което
съобщиха, че ще подават синьо гориво до 12
май. Нова и различна
информация от тази
няма, каза Банков на
протеста на металурзите вчера, когато около
300 работници от “Кремиковци” се събраха за
пореден път пред хрампаметник “Св. Александър Невски”. Консумацията е ограничена
още от миналата година, работим на нивата,

които получавахме по
време на газовата криза, каза синдикът.
Междувременно синдикалните лидери Людмил Павлов и Васил
Яначков обявиха, че работниците от “Кремиковци” ще продължат протестите си, но на място
в завода заради все още
неизплатените заплати.
За последно те са получили аванс в размер на
50% от заплатата за
март, но чакат възнаг-

ражденията си за декември, януари и февруари.
С ограниченото производство няма механизъм, по който да бъдат
акумулирани достатъчно
средства, за да бъдат изплатени заплатите за
декември, януари и февруари. Те ще бъдат
предвидени или в производството по несъстоятелност, или в евентуален оздравителен план,
коментира Банков.
Вече са започнали

планираните съкращения на работници - от 27
април, като краят им се
очаква около 30 юни.
Жертви на “поголовната
сеч” на работна ръка ще
станат около 1500 души.
Васил Яначков каза вчера, че досега са съкратени, напуснали са или
са пенсионирани 1200
работници.
Министърът на околната среда и водите
Джевдет Чакъров разпореди във връзка със за-

почналото поетапно изключване на производствените мощности на
“Кремиковци” спешно
Изпълнителната агенция
по околна среда и РИОСВ-София да организират контрола на целия
процес до окончателното им извеждане от експлоатация, съобщиха
от министерството. Целта е да не се допусне
риск за здравето на хората и замърсяване на
околната среда.

Режат застраховките на пияни
шофьори
Застрахователните компании
имат право да търсят неустойки
от причинител на катастрофа,
който е бил в нетрезво състояние, каза за Дарик Георги
Вълков от Асоциацията за защита на застраховани и пострадали при пътни произшествия. Това
е регламентирано в наредба на
Комисията за финансов надзор,
приета в началото на годината.
Вълков призова комисията да
промени новото правило и го
определи като вратичка в закона, увеличаваща бюрокрацията.
Според него във времето на
финансова криза застрахователите ще се възползват максимално от новата наредба. В закона се казва още, че водачът
ще плаща обезщетение, ако е
отказал проверка за алкохол,
напуснал е мястото на катастрофата или не е уведомил в зако-

новия срок застрахователя си.
“Застрахователите ще печелят
пари от това, че има някаква
законова вратичка да мотаят
хората. Ако е голяма сумата, ви
прави запор и на паспорта, блокира ви и банковите сметки. По
този начин той ви принуждава
да платите”, уточни Вълков.
При наличие на алкохол в
кръвта застрахователната компания може да търси неустойка
от виновния водач, която в някои случаи достига от 100 до
300 000 лв., каза Венелин Урдев
от асоциацията и даде за пример случая с Максим Стависки.
“Ето случай, в който застраховката не покрива изцяло отговорността. Не говорим за наказателна отговорност, а за гражданска”, каза той.
От 30 април до 5 май по
пътищата на страната са заги-

СНИМКИ БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Водачът плаща обезщетение при
отказ на проверка за алкохол

Представители на Асоциацията за защита на застраховани и пострадали при пътнотранспортни
произшествия разясниха рисковете от шофирането в нетрезво състояние и с прекалено висока скорост

нали 20 души, а 14 са с опасност за живота. Повечето от
тях са млади - до 35-годишна
възраст, алармираха от асоциацията. Заради черната стати-

стика започвала нова кампания съвместно с общините в
страната. Членове на асоциацията са готови да четат лекции в училищата за безопас-

ността на движението и да
раздават дискове с образователни клипове на тях. Повод за
това са и предстоящите абитуриентски балове.

Топломерите ще се отчитат НКЖИ иска 70 млн. лв. държавна помощ
дистанционно от есента

black+dopulnitelen

помощ. Няма как да се
мине без съкращения,
допълни министър Мутафчиев.
От НКЖИ имат готовност за свиване на разходите, а лекото увеличение на пътникопотока при
пътническите превози
дава оптимизъм за бъдещето на компанията.
Вчера министърът на
транспорта и генералният директор на НКЖИ Антон Гинев се срещнаха с
изпълнителния директор
на Австрийските федерални железници - Експлоатация на инфраструктурата, Арнолд Шифер, съобщиха от Минис-

терството на транспорта.
В разговора е било обсъдено инсталирането на
нова система за контрол
на влаковите състави в
българските железници.
Новата система ще диагностицира прегряването
на ходовата част на вагоните и ще измерва натоварването и разпределението на товарите по време на движение на влаковете. Детекторите ще
контролират натоварването и ще извършват измервания в движение,
без да се ограничава скоростта на влаковете в
участъка, която е 130 км/
ч. Електронна система ще

извършва обработка на
данните и ще изпраща
резултатите до съседните гари. В началото на
ноември 2008 г. Антон
Гинев и Арнолд Шифер
подписаха договор за
предоставяне на техническото устройство. Той е в
рамките на подписания
през 2007 г. Меморандум
за сътрудничество между двете компании.
НКЖИ планира поставянето на още три такива
устройства за контрол на
влаковите състави. Те ще
са инсталирани в участъците Калотина - Драгоман и Димитровград Свиленград.
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Все още няма договорени с руската страна
условия по експортния кредит, с който да се
финансират доставките от руски фирми за АЕЦ
“Белене”, каза вчера заместник-министърът
на икономиката и енергетиката Явор Куюмджиев, предаде “Expert.bg”. Банката, която се
занимава с подкрепа на износа от Русия, е
“Росексимбанк”. Куюмджиев уточни, че България търси заем за изпълнение на дейности по
проекта за 2009 г. и евентуално за 2010 г.,
сред които са изграждане на бетонов постамент на корпусите на бъдещия реактор и турбинни зали. Той посочи, че България е поела
голяма част от националните инвестиции по
проекта. Причината да се търсят средства и за
2010 г. е заявената от другия партньор по
проекта - германската ЕрВеЕ (RWE), невъзможност да осигури финансиране на дейности
по тяхната част от проекта и през следващата
година, уточни Куюмджиев.
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Три пъти нараснали
–ÛÒÍËˇÚ ÂÍÒÔÓÚÂÌ
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ване е 35 лв. на разпределителя без монтажа, каза Стоянова. Монтажът на един уред
ще струва между 6 и 10 лева.
Такива топломерите вече са
монтирани в около 1500 домакинства в страната.
Междувременно фирмите
увериха, че отчетната кампания за изминалия сезон протича нормално и хората няма
да бъдат неприятно изненадани с хаотични изравнителни сметки. “Енергиите в сградите, които са ползвани, които “Топлофикация” ни подава,
не се различават съществено
от тези през предишните сезони”, каза Кузманов.
До средата на юни всички
фирми за дялово разпределение трябва да приключат отчета си. Тогава ще са готови
и първите изравнителни сметки на абонатите, съобщи Дарик радио.

○

До края на юни ще бъдат
готови годишните изравнителните сметки за парно на
абонатите в цялата страна,
съобщи Тодор Кузманов от
Асоциацията на фирмите за
дялово разпределение. Топлинните счетоводители увериха, че сметките ще бъдат
сходни с миналогодишните
без драстични разлики в сумите, които хората ще трябва да платят.
Кузманов представи нов
метод за дистанционно отчитане на топломерите, който
не налага влизане на инкасатори в домовете на абонатите. Много от абонатите на парно в страната тази година ще
трябва да си сменят топломерите заради изтичащия им
срок на годност. Това според
фирмите за дялово разпределение е подходящото време
хората да изберат нов метод
за отчитане. Дистанционното
радиоотчитане на топломерите се използва от повечето
абонати в Европейския съюз,
обясни Милена Стоянова, управител на един от счетоводителите - “Техем сървисис”.
“Това става без хората да се
притесняват, без да се налага
някой да си стои вкъщи и да
не може да чака инкасатор”,
допълни Стоянова.
Ако иска да се възползва
от радиоотчитането, абонатът
трябва да си купи устройството. От началото на новия отоплителен сезон такъв топломер
може да се ползва и под наем.
Наемът е 1 лев на уред и 2
лева на водомер. При закупу-

Около 70 милиона
лева дефицит по поддръжката на железниците се очертава за тази
година. На толкова се изчислява и помощта, която от Национална компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) ще поиска от държавата, съобщи генералният директор
на компанията Антон Гинев, предаде “Expert.bg”.
Като компенсация на недостига на средства и загубите от товарните железопътни превози се
подготвя пакет от мерки
за железниците, включително продажба на имоти на НКЖИ и държавна

Н

Над три пъти са се повишили приходите от плащане на авторски права у нас
през 2008-а в сравнение с
предходната година, съобщи зам.-министърът на икономиката и енергетиката
Явор Куюмджиев. За трета
поредна година България
остава извън списъка на
САЩ за наблюдение на
спазването на авторските
права, добави той. Това, че
България не е включена в
списъка, стана ясно на 1
май, когато излезе официалният доклад на американското правителство. Сред
включените в негативния
списък има осем страни
членки на ЕС, съобщи зам.министър Куюмджиев. Сред

тях са Италия, Испания,
Гърция, Чехия, Полша.
България също е била
заплашена от попадане в
черния списък, призна още
зам.-министърът на икономиката. През февруари в доклад на неправителствена
американска организация за
първи път се посочва, че
страната ни е заплашена от
това. Забележките са в три
основни направления - липсата на комуникация на правителството с асоциациите
за интелектуална собственост, интернет пиратството
и пиратството в използването на нелегален софтуер. В
рамките на няколко месеца
обаче правителството успява да преодолее слабостите.
black+dopulnitelen7
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СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
АГРОБИОИНСТИТУТ - София

АБИ осъществява
дейността си в рамките на държавната
аграрна политика
като:
z фундаментални и научноприложни изследвания в
областта на растителните биотехнологии;
z усъвършенства
методите и системите за интензифициране на селекцията
при икономически

cyanmagentayellowblack

важни за страната
селскостопански култури чрез in vitro култивиране и съвременни генноинженерни техники, геномни технологии
включително за биобезопасност;
z участва със своя
кадрови и научен потенциал в разработването на национални и
други прогнози, програми, концепции и
планове за обществе-

но-икономическото
развитие на страната,
възложени от ССА,
МЗХ и др.;
z участва в международното сътрудничество чрез създаване на съвместни
научни колективи и
сключване на договори по линия на Европейската общност,
ЮНЕСКО,
ФАО,
НАТО, ЕУКАРПИЯ,
МААЕ, ICGEB, университети, частни

фирми и др. на двустранна и многостранна основа;
z в качеството си
на Centre of Excellence
(Център за усъвършенстване) осъществява координация на
научните изследвания
и подготовка на кадри
в областта на растителните биотехнологии в страната и в регионален мащаб на
Балканския полуостров;

z информационна
и издателска дейност, като популяризира резултатите от
собствените си научни изследвания, както и постиженията
на световната наука;
z производство на
семена и посадъчен
материал след лицензиране съгласно
нормативните разпоредби на страната;
z Агробиоинститутът има програмна

акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по научните
специалности: генетика, ш. 01.06.06, и
растителна защита,
ш. 04.01.10.
Адрес
за контакти:
София 1164, бул.
„Драган Цанков” 8,
тел. 963 54 07;
факс 963 54 08;
е-mail: abi@abi.bg
www.abi.bg
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ЧАКАТ ИСЛАНДИЯ
В ЕС
Очаква се Исландия да подаде молба за членство в Европейския съюз след изявление на
новата министър-председателка
Йохана Сигурдардотир по исландската телевизия. Засега не сме
получили такава молба, но ще я
проучим веднага, ако пристигне в
Брюксел, заяви говорител на
Европейската комисия. За членството се заговори, след като
дясното правителство бе свалено
заради кризата в страната.

БАЛКАНСКАТА
МАФИЯ Е
ОПАСНОСТ №1

СНИМКА БГНЕС

В нов доклад, изготвен от
службата за проучвания на американския Конгрес, се посочва,
че най-опасните мафиотски структури са тези на Балканския полуостров. Докладът прави пряка
връзка между разпада на комунизма и бързото израстване на
мощна организирана престъпност.
Заплахите за САЩ идвали главно
от организираната престъпност с
корени в Евразия.

Сделка с дявола

СНИМКА БГНЕС

Над 60 души пострадаха в Грузия при сблъсък между опозиционери и полицията. Противниците на президента Михаил Саакашвили
обвиниха органите на реда, че са използвали гумени куршуми. Инцидентът стана ден след избухването на метежа в
бронетанковия батальон в Мухровани. Вчера част от задържаните опозиционери бяха освободени от предварителния арест.
Мярката за неотклонение бе променена след посредничество на грузинския патриарх Иля II. Омбудсманът на Грузия Созар Субари
заяви, че вътрешният министър Вано Мерабишвили трябва да подаде оставка и допълни, че полицията е “престъпна банда”

Руският президент Дмитрий Медведев отпразнува една
година в Кремъл. Наблюдатели
отбелязват, че това е била
една доста напрегната година. Мнозина го определят като
модерен и прагматичен човек,
докато други изтъкват, че е
трудно да бъде наречен лидер
заради тандема с премиера
Владимир Путин

Караджич получи време, за да докаже, че между
него и Ричард Холбрук е имало споразумение
съобщи Нюзру.
Хага предяви 11
обвинения срещу лидера на босненските
сърби, в това число за
геноцид срещу несръбското население
на Босна и Херцеговина, убийства, депортации, нехуманно отношение, незаконни нападения срещу цивилни и други престъпления, извършени срещу
босненски мюсюлмани,
хървати и други несърби по време на войната през 1992-1995
година. Караджич успяваше да се покрие от
международното пра-

–‡Á˜ÂÚoı‡ ÍÓ‰‡
Ì‡ Ò‚ËÌÒÍËˇ „ËÔ
Учени от Националната лаборатория по микробиология в Уинипег, Канада, успяха да разчетат генетичния код на вируса на свинския
грип, съобщи Асошиейтед прес. Това ще позволи да бъде получена информация за източника
на вируса, за начина му на разпространение и
мутиране.
По първоначални сведения генетична разлика във вирусите на свинския грип, изолирани в
Мексико и в Канада, няма. В Канада досега са
регистрирани 165 случая на лека форма заболяване от вируса, докато в Мексико са регистрирани 1070 случая, при 46 от които болните са
починали.
Обяснение за значителната разлика в разпространението на вируса в Мексико и Канада
все още няма, допълва АП. Канадските учени
предполагат, че е възможно някои генетични
особености на преобладаващото население в
Мексико да правят хората по-уязвими към вируса на свинския грип.
В същото време Мексико обяви, че страната
се завръща към нормалния ритъм на живот, като
възстановява работата на затворените заведения за обществено хранене и културни институции. По неофициална информация само средните и началните училища ще продължат да са в
принудителна ваканция до 11 май. Мексико и
САЩ остават единствените страни в света, където новият грипен вирус е взел 44 жертви. Първи
случаи на заболели от новия грипен вирус бяха
регистрирани в Полша и Швеция.

cyanmagentayellowblack

восъдие в продължение
на 13 години. Той беше
арестуван от сръбските
специални служби в
предградие на Белград
през юли 2008 година.
От момента на
първото си появяване
пред Трибунала в Хага
на 31 юли м. г. Караджич настоява, че през
лятото на 1996-а е постигнал тайна договореност с Ричард Холбрук. Според условията
на сделката, твърди
лидерът на босненските сърби, той не трябва
да бъде преследван,
ако изчезне от обществения живот. Тази сря-

да Караджич заяви на
съдиите, че ще им предостави документи, получени по негова молба от властите в САЩ,
потвърждаващи съществуването на такова
споразумение.
Съдиите твърдят, че
дори такава сделка и
да съществува, тя няма
никаква юридическа
сила и в най-добрия
случай може да бъде
взета за сведение при
определянето на присъдата.
До началото на
следващата седмица
Караджич очаква да
получи отговор от

шведските власти на
молбата му за разговор с шведския външен
министър Карл Билд.
През 1996 г. Билд беше
международен представител в Босна и
Херцеговина и тясно си
сътрудничеше с Холбрук. Караджич се надява, че Белд ще потвърди съществуването на сделката за неговия имунитет, пише
Нюзру.
Лидерът на босненските сърби е поискал
подобни потвърждения
и документи от Германия и редица други
държави.

ТЪРГОВЦИ
НА БАНАНИ
СЕЯТ СМЪРТ
Американската мултинационална бананова компания Dole
Food е замесена в най-малко 57
убийства на селяни и синдикалисти в Колумбия до 2006 г. Обвинението отправи американски
адвокат, представляващ близки
на жертвите. Според адвоката
Dole Food е финансирала крайнодясната военизирана организация “Обединени сили за самоотбрана на Колумбия”, пряко
обвинена за убийствата.

Î‡ÛÒ ·‡‚Ë ÀËÒ‡·ÓÌÒÍËˇ ‰Ó„Ó‚Ó
Чешкият президент Клаус смята,
че Лисабонският договор застрашава националния суверенитет и отказва да го подпише. Дори след
одобрението на горната парламентарна камара чешкият президент
Вацлав Клаус не иска да ратифицира
Европейския договор за реформи. В
сряда сенатът в Прага гласува в
полза на Лисабонския договор с 54

БРОЯТ НА
ГЛАДУВАЩИТЕ
РАСТЕ

гласа “за”, 20 гласа “против” и петима “въздържали се”. Клаус обвързва
подписа си с изхода от нов референдум в Ирландия. Според него договорът застрашава суверенитета на
страната му.
Парламентите на 26 от 27-те страни членки гласувяха новия Европейски договор. В Брюксел вотът беше
приет с облекчение.

Броят на хората, които гладуват в света, скоро може да
достигне рекордното ниво от 1
млрд. души въпреки поевтиняването на храните в последно
време, съобщи Организацията на
ООН по прехрана и земеделие
(ФАО). Заради кризата цифрата
тази година вероятно ще се
увеличи със 104 милиона души.

Още проблеми за Нова демокрация
Гръцката опозиционна партия ПАСОК поиска днес парламентът да
гласува отделно разследване по обвиненията, че цялата система,
по която бившият министър на Егейско море
и депутат от управляващата Нова демокрация
Аристотелис Павлидис
е раздавал договори за
субсидирани от държавата фериботни линии,
е корумпирана. Второ
разследване срещу
Павлидис ще предизвика сериозно напрежение върху правителството, което трябва да
се справя с негативните
последици от финансо-

вата
криза
върху
гръцката икономика и
честите прояви на насилие в страната през
последните месеци.
Партията на Караманлис е изправена
пред още едно важно
гласуване тази седмица. По искане на ПАСОК народните представители трябва да
решат дали да бъде
създадена комисия, която да разследва скандалът с черните каси на
“Сименс”, откъдето са
плащани подкупи за
поръчки в различни
страни в Европа. Разследването показа, че
високопоставени слу-

жители на “Сименс” в
Гърция са раздавали
пари, за да получат
подкрепата на политици. Според информацията най-големи подкупи
са се плащали преди
откриването на олимпийските игри в Атина
през 2004 г. с цел получаване на гаранции, че
“Сименс” ще спечели
поръчка за осигуряване
на сигурността на
спортното събитие. Според публикации в
гръцките медии “черните куфарчета” са стигали до двете основни
партии - управляващата Нова демокрация и
опозиционната ПАСОК.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Бившият президент
на босненската Република Сръбска Радован
Караджич, обвиняван
във военни престъпления, е получил срок до
25 май, за да предостави доказателства за
сделка с бившия специален представител
на президента на САЩ
Ричард Холбрук. Тази
сделка, както твърди
Караджич, му гарантира имунитет от съдебно
преследване. Срока за
потвърждаване на договореностите с Холбрук определи Международният трибунал за
бивша
Югославия,

Хиляди калифорнийци напускат домовете си заради бушуващите пожари близо до град
Санта Барбара. Бързо разгарящите се пламъци досега са
унищожили повече от 500 акра
земя
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Строител на века
Елцин като че ли пренесе в политиката първата си професия

ВИТАЛИЙ ДИМАРСКИ

Преди почти десет години
Елцин напусна властта, преди две години - живота. Засега обаче той е напуснал обществената памет без значение, че заема двата полюса от дебелия “минус” до скромния “плюс”. Но дори онези,
които му слагат същия този
“минус”, влагайки в оценката
си станалия вече привичен
набор от претенции - от раждането на олигархията до
“разпродаването” на Русия, не
оспорват една безпрекословна истина - това беше епохата на Елцин.
Щом е цяла епоха, а не
просто два отработени с поголям или по-малък успех президентски мандата, значи управлението му вече е оставило следа, отбелязана в отечствената история, дало е
тласък на нов курс за огромната трудно подвижна страна, която според Солженицин
е загубила ХХ век.
Ще спечели ли Русия ХХI
век? Отговорът, без значение
дали ви харесва или не, пак
се крие в същата тази епоха
на Елцин. В 90-те години, станали изведнъж според нечия
политтехнологична прищявка
“буйни”, едва ли не сатанински. Като че ли революцията
изобщо може да мине без
известна доза буйност.

мокрация. При нас нещата
тръгнаха другояче. Инстиктивният демократизъм на Елцин,
който, както ми се струва,

ва, че не оправдах някои надежди на онези хора, които
вярваха, че с едно усилие ще
успеем да прекрачим от сивото, застояло, тоталитарно
минало в светлото, цивилизовано, богато бъдеще.”
С едно усилие не се получи. За дългата, търпелива работа се оказаха неподготвени
и бригадите на строителите,
организирани от Елцин “от
това, което имаше”, нито самият технически ръководител,

Малко преди смъртта си
известният руски политолог
Алексей Салмин издаде книга, която така се и наричаше
- “Епохата на Елцин”. А предговорът към нея бе озаглавен
“Непобеденият непобедител”.
Защо непобеденият? Дори
заради това, че кой друг например е успявал, след като е
бил изхвърлен от висотите на
партийната власт, недопускаша прошка за отстъпниците,
да се издигне до най-висока-

само драконите
са си същите

Нима не бяха
буйни
пак 90-те години, но през
друго столетие (ХVIII) и в друга страна (Франция)? А за 10те години на миналия век
изобщо няма нужда да говорим.
Колкото е несправедливо
да се анатемосва Елцин заедно с епохата му, също толкова глупаво и неправилно е
да се идеализира. Като строител той като че ли пренесе
в политиката първата си професия. Издигна доста трудоемък “нулев цикъл” - работоспособна конституция, основите на пазарната икономика, обвивката на демократичните институции, свободните средства за масова информация. Освободи външната политика от имперските
основи, отвори границите,
сложи край на състоянието
на “обсадена крепост”...
Започнаха да се появяват
и първите етажи, но не можа,
не успя първият руски президент да построи самата сграда, остави след себе си на
строителната площадка и доста боклук. Защо? Нямаше
чертежи, много от нещата
трябваше да се правят по
интуиция. През октомври 1993
г. най-вероятно, без да го
знае, повтори това, което
беше направил Людвик ХVI,
когато, поглеждайки към
френския парламент, помислил и казал: “Махайте се, аз
сам ще направя реформите.”
Тогава всичко завършило
с революция, от която покъсно израсна френската деblack+dopulnitelen

държавата, въпреки че ще
припомня, че първото му Послание до Федералното
събрание през 1994 г. се казваше “За укрепването на
държавната власт в Русия”.
И той остави страната такава, пълна с дракони, на новото поколение политици, на
които не просто завеща “Пазете Русия!”, а и предаде като
наследство строежа, който
сам не завърши. Работата уж
продължи, но след това по
естествен начин спряха: ливналият златен дъжд от петролно-газови долари намали
ентусиазма на строителите,
увеличи апетитите на онези,
които призоваваха да се изостави “незавършеният строеж” и или да се препроектира
сградата, или да се изгради
друга според техен вкус, интерес и маниер. Каква щеше
да се получи тя, днес може
само да гадаем. Но, съдейки
по всичко, не съвсем такава,
каквато би искал да я види
Елцин - и формата щеше да е
друга, и материалите,

вътрешно до края на дните си
се е съмнявал в правилността
на направеното, а и други
фактори, без да изключваме
лошото здравословно състояние, не му позволиха да
довърши делото си докрай.
Самият Елцин в прочутата си
реч-отричане си призна това:
“Искам да ви помоля за прошка. Затова, че много от нашите мечти не се сбъднаха. И
това, което ни се струваше
лесно, се оказа мъчително
тежко. Моля за прошка зато-

който остави несвършена работа на онези, които дойдоха
след него. През предишното
десетилетие така и не се получи реалната многопартийност, запази се максималното ниво на монополизация на
икономиката, не успяхме да
се преборим с корупцията и
големия брой “излишни хора”
в чиновническия апарат, не
се изгради стройна система
на местното самоуправление,
мечта си остана независимият съд...

та за един политик степен на
признание - общонародно избран? Той си и отиде непобеден, въпреки съществуващата представа, че толкова обича властта, че никога няма да
я напусне доброволно.
А защо - непобедител? Ами
защото наистина така и не
спечели окончателна победа
над онези дракони, с които
воюваше. Не победи комунистите. Не победи безконтролността на силовите структури.
Не победи слабостта на

Кризата, изглежда, постепенно отрезвява и новите проектанти, и строителите, изисква от тях други политикоикономически конструкции,
по-подходящи за “игра по правилата”, отколкото за “игра с
правилата.
Все повече са признаците
за такова изтрезняване. Вече
не се подлага дори на съмнение тезата за необходимостта
да се сложи край на суровинната зависимост на икономиката ни, да се започне найнакрая модернизацията и преструктурирането й. Вече самият президент, премахвайки
бариери, през главата на изградените една над друга
структури, монополизирали
общественото мнение, започна пряк диалог с обществото,
за да може заедно с него (а не
въпреки него) да се опита да
минимизира последиците от
кризата и след това да се
дострои все пак удобната за
живот сграда. Вече позатихна
в разговорите с външния свят
риториката за “особеността” и
величието на Русия, като че
ли чухме, един век по-късно,
думите на руския философ княз
Трубецкой: “Щом се убедим,
че Русия не е едно и също с
дома на Небесния отец нито в
действителността, нито по
идея, ние ще разберем цялата
неуместност на отчаянието ни.
Русия не осъществи световното християнство не защото тя
е нищожен, презрян народ или
“конгломерат”, а защото във
великия и огромен дом на
Отеца й е съдено да заеме
само едно от обиталищата”.
Епохата
на
Елцин
продължава. Признаваме:
всичко лошо, свързано с нея,
беше неизбежно и щеше да
се случи така или иначе при
такъв мащаб на промените. В
политиката отдавна трябва да
се търси не абсолютното добро, а по-малките от злините да не забравяме, че можеше
и да е още по-зле и по-страшно. Трябва да се поклоним на
Елцин и за това, че той пое
върху себе си, не прехвърли
на никого отговорността за
епохата.
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 Проф. Маркова, защо 12 май
е празник на медицинските сестри по света?
- На този ден от 1974 г. официално се отбелязва професионалният им празник. Това е рожденият
ден на световноизвестната англичанка Флорънс Найтингел - основателка на модерното сестринство. Тя е сред 100-те най-влиятелни
жени за всички времена в човешката история... Обучава група сестри по време на Кримската война
и заедно с тях отива в Скутари и
организира грижите за войниците.
Тогава от 100 са умирали 42-ма от
тиф и холера. Тя свежда смъртността на 4%. След войната започва
реформа на медицинското обслужване и на общественото здраве в
Англия, написва книга “Бележки за
болниците”, в която определя принципите и стандартите в обслужването в болниците, основава първото светско училище за медицински
сестри и болницата за практика в
Лондон.
 Професията “медицинска сестра с общ профил” е регулирана
и автоматично се признава в
рамките на Евросъюза. Това вероятно е добре за сестрите, но
добре ли е за пациентите?
- Не, не е добре. Когато бяхме
на европейската асамблея, всички
бяха учудени, когато разбраха, че
у нас има приемен изпит за медицински сестри. При това - тежък
като за прием в медицина. Когато

СТАНКА МАРКОВА е председател на Българската
асоциация на професионалистите по здравни грижи
(БАПЗГ) от създаването на организацията през
2003 г. до момента. Завършва средно специално
образование за медицинска сестра и е работила
като такава, а след това завършва медицина и
работи като лекар. Тя е първият преподавател у
нас по управление на здравни грижи.

Проф. СТАНКА МАРКОВА:

Сестрите ни останаха
по-малко от лекарите
идваха еврокомисари у нас, попитаха защо щом нямаме сестри,
трябва да ги караме да учат по 4
години (в Европа обучението е 3годишно с изключение на Португалия, Испания и Гърция, където е
4 години, но последната е за специалност, например педиатрична
или операционна сестра и пр.).
Казах им откровено, че университетите искат да имат много студенти, които да учат по-дълго и да
плащат... Първо - ние правим много трудно влизането. Второ - много
е скъпо - 700 лева годишно (почти
колкото е таксата за медицина).
Трето - много дълго обучение. При
такава инвестиция естествено човек иска да печели добре. Следователно - отиват на работа в чужбина. Самата аз съм анкетирала
момичетата - от 100 25 бяха постъпили по първо желание за сестра
и всички до една казаха, че щом
завършат, ще напуснат страната.
Голяма част от останалите са имали първо желание медицина, фармация или стоматология. Те учат
един семестър, напускат и се подготвят за медицина и ако не ги
приемат, пак продължават да учат
за сестри... Така че харчим пари
за издръжка, но сестри не излизат...
 Какъв процент от завършилите остават в страната?
- Трудно ми е да кажа точно,
защото не може да ги проследим,
ако не са членове на асоциацията.
При всички случаи са по-малко от
половината. Но мога със сигурност
да кажа, че средната възраст на
сестрите е 40 г., което означава,
че нови и млади кадри няма. Разбира се, не всички са напуснали
страната. Например онзи ден в
“Метро” една от служителките ми
каза, че е била сестра, но напуснала заради ниската заплата. Има
много, които станаха продавачки
или работят нещо друго.
 Преди време от СЗО съобщиха, че в скандинавските страни се падат средно по 4 сестри
на лекар. Какво е у нас положението?
- Според съвременните разбирания съотношението не трябва да

Четиригодишното образование
става прекалено академично, от
което страдат здравните грижи,
смята лидерката на БАПЗГ
Интервю на АИДА ПАНИКЯН

е сестра към лекар, а сестра към
пациент, защото сестрата не обгрижва лекаря, а пациента, и в този
случай става въпрос за грижи и
извън болницата... Но по принцип
стандартът във всички страни е
най-малко 2 сестри към 1 лекар. В
България има около 29 600 сестри
(при около 52 хил. през 1989 г.) и
над 35 хил. лекари. Тоест съотношението сестри-лекари е 0.9:1!
Няма такъв прецедент по света. В
неврологията на военна болница
ще видите, че има 7 сестри и 14
лекари...
 Добре ли са подготвени
българските сестри?
- Нашите сестри, дори когато
учеха по 2 години, цяло лято бяха
на стаж в болниците и имаха само
по 15 дни ваканция. Затова и досега българските сестри, където и да
отидат, са много добре приети...
Неотдавна, по време на една международна среща, египетските ни
колеги много гордо обявиха, че
техните сестри вече изучавали
анатомия. Досега са учили само

„

здравни грижи. За мен е необяснимо как може да се грижиш, ако
не познаваш анатомията, физиологията, болестите... Нашата система
за обучение на медицински сестри
е много добра. Макар че сега, когато вече подготовката им става в
университетите, а не в колежите,
образованието им става доста академично, от което практиката страда. А в европейските директиви изрично е казано какви трябва да са
уменията на една сестра или акушерка, за да получи съответната
квалификация. В момента у нас се
разчита на старшите сестри в болниците да обучават младите кадри. Но при толкова малко сестри
старшите работят и като редови,
дават дежурства и нямат време за
обучение. А и не са мотивирани...
Искахме промени в образователното законодателство - след 10
клас да се разкриват 2-годишни
професионални училища, в които
да бъдат обучавани сестрински помощници, стоматологични сестри.
Така професионалната сестра ще
има време да прави назначенията
и да контролира работата на помощниците. Освен това има неве-

Средната възраст на сестрите
е 40 г., което означава, че
нови и млади кадри няма

роятно голяма нужда от масажисти
- в момента в СПА-центровете повечето масажисти са със завършен
курс, което не е достатъчно. Но и
4-годишно обучение за масажист
е прекалено дълго и ненужно. Има
нужда и от медицински секретари.
Те са много необходими в работата на общопрактикуващите лекари
- сега за секретарска работа джипитата ангажират сестри. Всичко
това трябва да бъде регламентирано в Закона за образованието...
Част от тези хора ще станат медицински сестри и акушерки, други лекари, трети може би просто ще
продължат да работят като помощници.
 Регламентирани ли са компетенциите на българските медицински сестри?
- Имаме Национален съвет по
качество, който е избран на конгрес. Неговата задача е да изработи компетенциите и да ги сертифицира за квалификация. Преди
повече от 2 години изработихме
компетенциите на сестри, лаборанти, акушерки, фелдшери. Дадохме
ги на МЗ, а то трябва по закона да
издаде наредба. Въз основа на нея
трябва да е ясно например може
ли сестра да слага абокат или не...
Още няма такава наредба! В момента не е регламентирано какво
може и какво не може да прави
медицинската сестра.
 Тоест сега при грешка не
може да бъде търсена отговорност от сестрата или акушерката?
- Да - каквото и да направи сестрата, отговаря лекарят. Според
сегашното законодателство няма
начин за грешка да бъде съдена
сестра. В същото време често лекарите “измиват ръцете си” със сестрите или акушерките. Така че в
момента не са ясни компетенциите
на сестрите.
 Как са защитени трудовите права на българските сестри?
- Те работят за двама, получават заплата за половин. От това напрежение стават жертви на “синдрома на прегарянето” и накрая
стават апатични... Няма да казвам
името на болницата, но имахме
случай, който - може да ви се стори странен, в двете операционни
оперират двата екипа. Но в едната
операционната сестрата е напуснала и работи в друга болница и
двата екипа обслужва другата сестра - притичва от едната в другата операционна. А пациентите са
платили за избор на екип! Тази
жена работи известно време, при
това - без никакъв стимул... Като
няма сестра - няма операция, като
няма операция - няма приходи в
болницата.
 Получавате ли често сигнали за физически и психически
тормоз на работното място?
- Най-често сестрите, както и
лекари, са подложени на психически и физически тормоз от пациентите. Особено в спешните отделения, където често се приемат и
пийнали пациенти. Но има и случаи на тормоз от лекар. Неотдавна
лекар буквално набил сестрата в
операционната.
 Навремето докторите “пощипваха сестрите, но сега се говори, че било обратното... Така
ли е?
- В пиесите и филмите класическата ситуация е младата сестра
да е ухажвана от доктора. Но у нас
вече младите бързат да напуснат
страната и както вече казах, средната възраст на българските сестри е 40 г. Така че нищо чудно вече
ролите на лекаря и на сестрата в
този род пиеси да се разменят...
Извън тази добронамерена шега
искам в навечерието на празника
да благодаря на всички сестри, че
са се отдали на професията, но и
че са останали в България.
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- Бай Петко, като имаше толкова неработни
дни, забравих, че съм безработен...

Пишман прогнози
Ако питате бай Пешо
от Синеморец, дето отсега е застанал на пътя с
картонената табелка “6
лева легло на вечер”, лятото е само три месеца.
Ако сега не напълни гушата, няма кога. Бай
Пешо си е там, край морето. В политиката обаче
гларуси колкото искаш. А
и благодатният сезон
чука на вратата. Избори
идат - сезонът на социолозите.
Едва ли някой от
т.нар. електорат следи
числата и “изводите”, с
които известни, а и не
толкова известни, агенции
всеки
ден
ни
облъчват. С една-едничка цел - да ни покажат
градуса на общественото настроение. И да прогнозират коя партия или
коалиция колко депутати
ще вкара, кой каква под-

крепа има, зад кого застава твърдо народът, за
кого гласуват необразованите, кого подкрепят
висшистите и пр. Методики - дал Господ! Числа
- също. Дори повече, отколкото
може
да
преглътне т.нар. избирател. Ще кажеш, че той не
живее в тази държава.
Само дето пустите социолози не му отварят очите да избира, а го насочват кого да избере. Е,
това е тънката разлика!
Вчера например според проучване на “Алфа
рисърч” партия ГЕРБ
имала силна подкрепа,
но не толкова мобилизиран електорат. Да се чудиш какво иска да каже
социоложката? От кого,
ако не от електората,
една партия има подкрепа? И тази подкрепа е
силна, когато избирате-

АЛЕКСАНДЪР
СИМОВ

Трудно е да си романтик в предизборни времена. Това е най-лошата диагноза, която можем да
поставим на България. Тъкмо се
замечтаеш партиите да се конкурират с идеи, визия и личности, а насреща ти - Бойко Борисов и неговата
дълга поредица от медийни откровения. Столичният кмет отново прояви
ексцентричното си чувство за хумор
вчера и записа в дългата редица на
тържествените си просветления нов
бисер. “Историята един ден ще закичи Станишев с един голям фес, ама
много голям”, опита се да влезе в
ролята на моден дизайнер Борисов.
Уви, медиите не успяха да попитат
с какво този аксесоар така много
дразни градоначалника, но пък и не
е много сигурно, че той би бил в
състояние да обясни. Бойко Борисов
е явление от рода на проблясващите в небесата комети. Появява се,
подхвърля небрежно пръски от потока на своята мисъл, усмихва се на
фотографите, обявява гръмко, че
cyanmagentayellowblack

лите са мобилизирани.
Ако не са мобилизирани
- няма подкрепа, да не
говорим за силна. Тогава
пък защо ги смятаме за
привърженици, които са
готови да гласуват? Ако
пък социологията под
силна подкрепа разбира
нещо друго, освен избиратели, нека ни отвори
очите. Защото не е много ясна работата.
Както не е ясна и ролята на социолозите. Май
и те, като бай Пешо, ако
сега не напълнят гушата,
няма кога. Бай Пешо
поне се опитва бизнес да
върти с две легла в малка стая. А социолозите
пробват да “вкарат в правия път” милиони избиратели. Само че насила
хубост не става. Само те
си знаят как се задават
въпроси с готови отговори. Но и все повече хора

ИНА
МИХАЙЛОВА

се досещат как по този
начин “се правят избори”.
Тези социолози, на които уж трябва да им вярваме, прогнозират ли или
се опитват (твърде нескопосано при това) да влияят върху общественото
мнение? Че и да го манипулират. Народът има
една хубава приказка за
случая: “Пишман работа!”

Не е време за
политическа
романтика
София е под обсада като Сталинград, споделя тържествено, че
градът е най-чист и прятен за живот,
а после обръща гръб и ни оставя да
гадаем съзнателно ли хвърля измислица, или наистина си вярва.
Проблемът е, че политическите
романтици трудно ще издържат на
подобни словесни напъни с циклична повторяемост. Хулиганският патос на кмета определено му помага
да разнообразява репертоара от
обиди - насочи огъня си от прическите през материала, а сега стигна
и до фесовете. Обхваща ни опасение, че до изборите фантазията му
ще удари незапомнени върхове.
Хубаво е в политиката да има екшън,
но когато опитите за екшън подменят идеите, политиката се превръща

в бял шум. Бойко Борисов е господарят на белия шум у нас. Уж го
слушаш, уж казва нещо, уж говори
и не спира, но в края на тирадата му
никой не успява да извлече реален
смисъл от тази словесност.
Навремето Велко Вълканов
също вкара темата за феса в политическите спорове. Резултатът не
беше утешителен. Да не говорим
какво би станало, ако някой друг с
претенции за политик реши да
продължи темата за модната линия с един пожарникарски шлем,
да речем. Жълтичък. И нищо повече като символ на днешна София.
А ако потропаш по шлем, бие на
кухо. И така по време на цялата
кампания? Не е време за политическа романтика, уви!

1429 - френските войски под предводителството на ЖАНА Д’АРК (1412-1431) свалят английската обсада на Орлеан. Освобождаването на
града става повратна точка в Стогодишната
война, а Жана Д’Арк се превръща в национална
героиня на Франция.
1876 - край Брацигово загива един от дейците на Априлското въстание, българският революционер Васил ПЕТЛЕШКОВ
(1845-1876). Роден е на 1
януари 1845 г. в Брацигово, занимава се с търговия и участва активно в
обществения живот на
родния си град. След като
Бенковски основава революционния комитет в
Брацигово, Петлешков е
избран за негов председател и започва дейна подготовка за въстание.
Участва в Оборищенското събрание, а преждевременното избухване на Априлската епопея го заварва в Панагюрище. Завръща се в родния град,
вдига хората и проявява героизъм при защитата
на града. На 6 май обаче брациговските първенци
изпращат парламентьор при водача на турските
отряди Хасан паша и договарят срещу голям
откуп селището да не бъде разорявано. Петлешков е арестуван и подложен на мъчения, но на
път за Пловдив умира.
1886 - в Атланта, САЩ, е продадена първата
бутилка кока-кола, създадена на 29 март 1886 г.
от фармацевта д-р Джон ПЕМБЪРТЪН (18311888). В началото е продавал едва по девет 200грамови разфасовки на ден, а днес печалбите на
едноименната компания, създадена през 1888 г.
от Аса Кендлър, надхвърлят 2,5 млрд. долара.
1926 - в Лондон, Великобритания, се ражда сър
Дейвид АТЪНБЪРО. Той е
известен британски естественик, създател на
редица научнопопулярни
филми за природата през
80-те и 90-те години. Той
е брат е на режисьора
Ричард Атънбъро. Дейвид
проявява любовта си към
науката още от малък,
прекарвайки часове наред
в събиране на фосили,
минерали и всякакви други природни обекти.
Насърчение в тази насока той получил едва на
седемгодишна възраст, когато британската археоложка Жакита Хоукс била възхитена от малкия
музей на детето и го похвалила за усърдието му.
Няколко години по-късно Дейвид получил като
подарък от едната си доведена сестра парче
кехлибар, пълно с праисторически създания. 50
години по-късно това късче кехлибар попаднало
във фокуса на водената от Атънбъро програма
“Кехлибарената машина на времето”.
1945 - в 22,43 ч. в берлинското предградие
Карсхорст е подписан актът за пълна и безусловна капитулация на Германия. От германска
страна подписва ген.-фелдмаршал КАЙТЕЛ, от
съветска - маршал ЖУКОВ, а от страна на
съюзниците - британският маршал ТЕДЕР. В СССР
по това време вече е минало полунощ и затова
Денят на победата се отбелязва на 9 май.
Военните действия в Европа приключват на 11
май, когато съветските войски завършват Пражката операция. Краят на най-кръвопролитната
война в човешката история е сложен с капитулацията на Япония, подписана на 2 септември
1945 г. на борда на американския линеен кораб
“Мисури”.
1982 на пистата “Золдер”
в
Белгия
след катастрофа
със
своето
ферари
загива
една от
големите
звезди на Формула 1 канадският пилот Жил
ВИЛНЬОВ (1950-1982). Той е баща на световния
шампион във Формула 1 за 1997 г. Жак Вилньов.
1984 - СССР обявява, че ще бойкотира Летните олимпийски игри в Лос Анджелис. Откриването на игрите е на 28 юли 1984 г., а церемонията по закриването е на 12 август 1984
година. Като отговор на бойкота, организиран
от САЩ и някои други страни от Западна Европа,
на Летни олимпийски игри 1980, страните от
бившия социалистически лагер (с изключение на
Румъния) бойкотират игрите в САЩ-1984, организирайки алтернативни спортни игри, наречени
“Дружба-1984”, проведени в различни страни (вкл.
България), в периода юли-август 1984 г.
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Кризата - с лице
на жена
България си спретна
„джендър проблем”,
какъвто преди нямаше

ЕВА КОСТОВА

Разликите в половете има
огромно влияние върху развитието на кризата, според участници в конференция за “Жените в условията на икономическа криза”. На българска
почва академично, по евройпески, бяха потърсени кълновете на това явление, което накратко може да се формулира
като “кризата - лице на жена”,
тоест и тук търсете жената.
Както посочи Данута Войдат заместник-председател на Комитета на жените в Полша, политиката на преодоляване на
различията между половете и
даването на жената на повече
пространство и сила за взимане на решение ще помогне за
преодоляване на стереотипа и
ролята на жените. Защото последиците от кризата биха могли да бъдат ужасяващи за жената, прогнозира тя. По нейните думи “след две години те ще
съществуват като бъдещи или
настоящи фигури на сивата
икономика”.

Като цяло рецесията в икономиката
тепърва ще бъде усетена, като жените показват особена уязвимост, каза още гостенката. На конференцията се
говори за феминизация на бедността, а МОТ алармира за пореден път, че жените получават средно с 15% по-малко от
мъжете за една и съща
длъжност при това. Цитираха
се данни за безработица сред
нежния пол, който почти винаги приема каквато и да е предложена работа на принципа:
“Ето ти Ева, избери си жена!”,
както рекъл Бог на Адама. Работа, която най-често не отговаря нито на образованието им,
нито на натюрела им, нито на
способностите им. Но семейният бюджет не позволява “каприза” да избират, да изчакват
по-добри времена. Защото според прогнозите на Института за
социални и синдикални изследвания една трета от семействата живеят под прага на бедността. А българката вече от
години е стожерът на семейст-

вото. Тя е, както се казва в
една пиеса, и църквата, и кухнята, и леглото. Храбра, неизтощима, непобедима, а уж
крехка, тя знае две и двеста.
Не като комплимент обаче.
Така било и по света, казват.
Но ние всички знаем разликите и с французойките, и с испанките, с англичанките, полякините, чехкините. Пък и как
така се случи, че взехме в годините на прехода само лошотиите от другите европейски
държави, пък подминахме добрите. И загърбихме традициите си като нация, като общество, в което не така отдавна
беше немислимо да се делим
по пол, по занятие, по възраст,
по заплати. Джендър проблем
у нас нямаше. Днес едва ли не
и цветът на очите влиза в графа дискриминация...
На този фон не може да не
се запита човек и за друго.
При толкова проекти и пари
по европейски програми

“джендър” изследванията
се роят всеки
ден по няколко посоки.
Проекти, които би трябвало до бият в
посока намаляване
и
дори ликвидиране
на
разликите
мъже-жени.
Те обаче си
се роят, а
ефектът от
това роене е
- на баир
лозе. От сума
ти време се върти и един закон по тази тема, но и при
него успехът е променлив като
сводката за нивото на река Дунав в сантиметри. Експерти
прогнозират по-сериозни параметри на кризата, която все
повече се превръща в социал-

на. Не е трудно да се предвиди кой ще го отнесе най-вече
в това социално цунами. Жените, разбира се. Жените. И
тогава нищо чудно да оглави
протестът им някоя нова Клара Цеткин или Анджела Дейвис. Търси се!
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оже ли човешкото
тяло да бъде експонат, да се показват препарирани
хора като музейни
“съкровища” и как
това се случва на
практика? Може!
Много е лесно,
носи огромни приходи и вече е факт. Изложбата Bodies представя “света на човешкото
тяло отвътре”. За целта се
използват истински човешки трупове, които се
приготвят, според предназначението им, а именно да показват човешкия
торс, неговите вътрешности и болести, така че
зрителят да може да ги
разглежда. На някои от експонатите са им отрязали
главата, за да се покаже
човешкият череп, изважда се мозъкът, за да се

покаже, други тела просто се одират, на трети се
запазва скелетът, къде в
цялост, къде само китка,
крак, гръбначен стълб,
ханш... Разфасованото
тяло се третира с различни химикали, боядисва се,
изпълва се..., така че да
се запази, да изглежда
“естествено”. Автентичността на експонатите, натуралният човешки материал, от който са направени, е основен момент в
изложбата, която според
авторите й е с образователна цел.

Как това
се случи?
За първи път изложбата е показана в Япония
през 1995 г. под името
“BodyWorlds”, като тогава
експозицията е включва-

По цял свят се разхожда безобразна изложба,
която е несъвместима с хуманизма
БОРЯНА АНГЕЛОВА

ла различни “светове” на
мъртвото човешко тяло,
като са показвани египетски мумии, останки от човешки тела от “Титаник”,
имало е различни постановки на фигури с топка, с
тенис ракета и пр. Автор
на изложбата е Гюнтер
фон Хагенс - професор в
Медицинския университет
във Флорида. Той е с немски произход, като според
“Гардиан” дядо му е бил
лекар в нацистки концлагер. Той изобретява препарирането на хора или
т.нар.
“plastination
technique”. Хагенс работи
в сътрудничество със своя
колега от Далянския университет, ръководител катедра “Препарация” в Народна република Китай,
като е известно, че 90%
от телата-експонати са получени именно като дарение от него. През 2005 г.
изложбата се разделя на
две: “BodyWords”
и
“Bodies”, които започват
поотделно да обикалят
света. И двете изложби
никога не са били излагани в природо-научен музей, университет или
държавно учреждение.
Изложбите са чести гости
на театри, хотелски зали,
кабарета и пр.

Това изкуство
ли е?
Според Гюнтер фон
Хагенс - и не, и да. Целта
на изложбата е изцяло
образователна, в нея няма
нищо “изкуствено”. “Колкото една анатомия на човека с добри илюстрации
е изкуство, толкова може
да говорим и тук за изкуство”. И все пак човекът в
тази изложба е деперсонализиран, превърнат е
във вещ, експонат, който
cyanmagentayellowblack

се показва като произведение на изкуството, в
една театрална атмосфера, осветен и затъмнен,
боядисан и натруфен, на
фона на аудио видео инсталации, които далеч не
са тези, които си представяме в една чисто академично-медицинска обстановка.

Изложбата
в един
католически
град
Посетих изложбата
“Bodies” в Дъблин, която
се показва в театър “Амбасадор” (януари-май
2009 г.). Това ми позволява да говоря за нея, защото начинът на излагане на
експонатите е универсален за всички страни. Изложбата е разделена тематично: човешки скелет,
мозък, нерви, кръвоносни
съдове, мускули, мазнини,
полова система, ембриони, бял, черен дроб, отделителна система и пр.
Всяка част на човешкото
тяло е показана. Още в
началото посетителите са
посрещнати от скелет,
който е обесен на въже,
представяте си какво чувство оставя гледката. Нужната декорация е навсякъде - например човекът експонат, който демонстрира мускули, е одран, мускулите му са разрязани
напречно, така че визуално се имитира движение.
В края на единия му крайник има футболна топка.
За щастие изложбата не
беше разделена на видове или раси, но си бяха
позволили полово разделение - сексизъм: за да се
покажат мазнините, се показват женски тела, за да
се покажат мускулите мъжки.

Навсякъде личи желанието на авторите да ни
изненадат и шокират. На
едно място е показан човек, разрязан на “филии”
по дължина, различават
се 4 къса, на които може
да се види най-добре как
са разположени органите
вътре в него. На друго
място може да се “насладим” на одран човек, като
лицето му е без кожа, без
устни и клепачи, в съзнанието се запечатват изскочили очи и ужасно големи лъснати бели криви
зъби, тялото е забито на
кука, като само пръстите
му докосват земята, светлината идва от долу на
горе, така че да изглежда
още по-ужасно. На едно
място в голям цилиндър е
разположена човешката
кръвоносна система, която е очевидно боядисана,
капилярите са розовочервени, вени и артерии
се редуват в зелено и червено, и все пак, да не забравяме, че мъртвото
тяло е безцветно. На стената се прожектира текст
с допълнителни илюстрации. Информацията, която е дадена, е доста обща,
значително под средношколското ниво. Секцията
с ембриони е отделена,
като има предупреждение
хора със слаби нерви да
не влизат. Вътре в буркани са изложени ембриони - от едноседмични до
21-седмични. Единствено
тук има обяснение за произхода на телата и то гласи, че “децата са загинали в следствие на усложнение”. Показани са два
вида плаценти - здрава и
болна, болната е на жена,
злоупотребявала с алкохол, наркотици и цигари,
за здравата не е дадена
информация.
В изложбата болестта
е на особен почит. Няма

част на човешкото тяло,
което да не е показано в
болест, а понякога и в
здраве. Ракът във всичките му стадии от мутацията до метастазите е сред
най-често показваните
заболявания, но не липсват различните артрити,
остеопорозата, туберкулозата, глистите и тениите. Около експонатите,
показващи болести, има
най-много хора - мутацията, уродството и болестта винаги будят нездраво
любопитство у масите.

Това човешко
ли е?
Произходът на телата
е неясен. Смята се, че те
са на политически затворници от Далян, които са
били убити по особено
жесток начин, за да може
да се препарират по-добре. Дори това да не е истина, допустима ли е тази
гавра с човека? Редно ли
е от човешката плът да се
прави предмет? Защо изложбата е с толкова скъпа
входна такса? В положението, в което тя съществува в момента, тя има
политическо значение, а
именно - легализиране на
продажбата на човешки
органи. Оказва се, че тялото е за продан. Официално единствената цел на
експозицията е образователната, реално обаче
това, което виждаме, в
никой случай не е гледка
за подрастващи. А ако
става дума за останките
от насилствено загинали
хора, не е ли това фашизъм? Ако това е така,
какво може да се направи? Защо не реагират
различните хуманитарни
и природозащитни организации? Изглежда, че в
днешно време наистина
всичко може.
cyanmagentayellowblack
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ните на прехода от правителствата на Костов и Филип
Димитров.
Докато за левицата всеки
обществен или икономически
сектор изисква специфично
реформиране, то българската
десница реализира всички реформи независимо дали се
правят в икономиката, образованието или армията

Г

лобалната икономическа
криза, която тресе света
в момента, все още много често се нарича финансова, а за главни виновници се обявяват “лошите банкери”. За тяхната лошотия се дава
стройно и логично обяснение. “Лошите банкери”
раздават “лоши ипотечни кредити” на ненадеждни кредитополучатели. Ненадеждните
кредитополучатели масово се
оказват неспособни да ги изплащат и губят ипотекираните имоти. По този начин банките стават собственици на огромен брой недвижими имоти, които те естествено се
опитват да продадат възможно най-бързо, за да си върнат
парите. Наличието на огромно предлагане на пазара на
недвижими имоти води до
рязък спад в цената на тези
имоти. Намаляването на цените на недвижимите имоти
води до срив в цените на ипотечните облигации, които са
обезпечени с ипотечни кредити. Този срив води до криза
на финансовите пазари, която
от финансова прераства в глобална икономическа криза.
Обяснението звучи логично и не подлежи на съмнение,
ако ние наистина приемем за
аксиома твърдението, че

някакви
„лоши банкери”
са раздавали “лоши ипотечни
кредити”. Но дали всъщност е
било така. И дали неспособността на национални и международни институции да се
справят с проблема не е породена от факта, че не се знае
първопричината за кризата?
Самата идея, че точно в
държава като САЩ някоя банка или чиновник ще си позволи злоупотреба със спестяванията, вложени в банка, звучи
доста нелепо. Американската
банкова система функционира от двеста години и законодателството в тази сфера със
сигурност е едно от най-прецизните в света, а съдебната
система на САЩ за разлика
от българската функционира
изключително добре.
Особеното при ипотечните
кредити е, че за банката доходите на кредитополучателя
не са толкова важни, тъй като
винаги може да продаде недвижимия имот и да си върне
парите или поне така беше
преди настоящата криза. По
тази причина преценката за
способността кредитът да
бъде изплащан в по-голяма
степен зависи от човека, който го взима. Друг важен момент при ипотечните кредити
е, че те са с относително

по-дълъг срок
на изплащане
Това означава, че при преценката дали кредитът може
да бъде изплащан трябва да
се вземат предвид доходите
на кредитополучателя в подългосрочен план. При формирането на тази преценка
обаче особено в САЩ на базата на своя опит нито банките, нито хората, взимащи кредити, имат основания да бъдат
песимисти. Дори учебниците
по икономика са изпълнени с
графики и статистически материал от втората половина
на XX век, които доказват, че
работната заплата в САЩ и
другите развити страни расте
през целия период след Втората световна война. Работната заплата нараства и с увеblack+dopulnitelen

по една и съща
матрица
Дясната реформа в България винаги и навсякъде включва три компонента - ликвидиране на подлежащата на реформиране структура, уволнение на работещите в нея хора
и разпродаване на собствеността, която въпросната
структура е управлявала.
Когато Мартин Димитров
критикува настоящото управление за това, че “не прави
реформи”, той всъщност протестира срещу липсата на
съкращения в публичния сектор и малкото останали
държавни фирми, а защо не и
за приватизация. Едни такива
съкращения биха увеличили

Ниските доходи
раждат кризата
Едно различно обяснение на това, което
тръгна от САЩ, но може да се повтори тук
БОЯН БАЛЕВ

личаването на трудовия стаж
на съответното лице. Това
дава основание както на банките, така и на техните клиенти, да гледат с оптимизъм в
бъдещето и да оценяват високо способността за изплащане на ипотечните кредити.
Именно тази оценка се е
оказала погрешна в твърде
много случаи, за да се стигне
до настоящия сериозен икономически катаклизъм. Просто не само в САЩ, а и в
другите развити държави

доходите на хората
вече не се движат
по същата траектория нагоре.
Не е нужно човек да е икономически гений, за да се сети
каква може да бъде причината за това развитие, което е
неблагоприятно от гледна точка на всеки човек с леви убеждения.
В последните десетина години всевъзможни медии и
анализатори вдъхновено ни
прокламират чудото на XXI
век - глобализацията. Обяснява ни се колко е велика, всеобхватна, с много измерения
и всевъзможни влияния. В
същото време гледаме по телевизията как на всеки форум
на Световната търговска организация, Г-8 и други подобни структури някакви хора, наричани антиглобалисти, протестират срещу същата тази
глобализация по всевъзможни начини. По незнайни за нас
причини те не осъзнават прекрасното в чудодейната сила
на глобализацията. Защо ли?

Причината е много проста.
Глобализацията наистина има
много различни проявления и
измерения, но те не достигат
по един и същи начин до всички обитатели на “глобалното
село”. Различните социални
групи търпят различни

последици от
процесите на
глобализация
В социално-икономическо
отношение глобализацията означава преди всичко падане
на бариерите пред търговията
и формиране на глобален пазар. Именно това е големият
проблем на хората на наемния
труд най-вече в САЩ и Европейския съюз. Глобализацията
като свободно движение на
стоки, услуги и капитали създава глобален пазар на труда, на
който два милиарда китайци и
индийци предлагат своя труд
на изключително ниска цена.
Това води до изнасяне на много производства в тези страни
с цел намаляване разходите
за труд и респективно максимизиране на печалбата на големите корпорации. Безработицата в САЩ и ЕС расте и
това води до натиск от страна
на бизнеса за намаляване на
работната заплата и редуциране на социалните придобивки на работниците в тези страни. Веднъж останали без работа и при по-високата конкуренция за нови работни места,
хората се съгласяват да полагат труд и при по-ниско заплащане от това, което са получавали преди.
В България със сигурност
ще се намерят много иконо-

мисти, които категорично да
отхвърлят тази връзка между
глобализацията, намаляването на доходите от труд и икономическата криза. Развитието на ситуацията в нашата
страна обаче е още един аргумент в търсенето на подобна зависимост. На този етап в
България

кризата е
привнесена отвън
- няма никакви вътрешни за
българската икономика причини за забавяне на икономическия растеж. У нас обаче работната заплата нарастваше
и то по-осезаемо от предишни периоди през целия мандат на настоящото правителство. Както казва премиерът
Станишев, това увеличение на
доходите обаче съвсем не е
достатъчно и в това е основното различие между визиите
на БСП, от една страна, и десницата, от друга, за икономическото развитие на България.
За БСП е важно дори в
условията на криза да се
насърчават заетостта и инвестициите, за да има ниска безработица, голямо търсене на
пазара на труда и респективно по-високи доходи. Възгледите на десницата по тази проблематика са коренно различни. Борисов, Костов и Мартин
Димитров разглеждат кризата като повод за “намаляване
на разходите”, което според
тях може да става най-вече
като се намалят разходите за
труд. Тази тяхна позиция кореспондира пряко с дясната
визия за структурна реформа,
която се реализираше в годи-

безработицата, което веднага
ще доведе до по-голямо предлагане на пазара на труда и
респективно по-ниски заплати. По-ниските заплати от своя
страна означават по-големи
печалби за бизнеса, чиито
интереси дясната политика на
бъдещата тройна коалиция
ГЕРБ - ДСБ - СДС трябва да
защитава.
Големият проблем за България е, че една такава дясна
политика, насочена към намаляване на доходите от наемен
труд, може по американски образец да доведе до ипотечна
криза и да остави хиляди
български семейства на улицата заради невъзможността
им да си изплащат ипотеките.
В България няма ипотечни облигации, но българските банки
ще започнат вместо пари да
получават обезценени и непродаваеми в настоящата ситуация имоти. Чуждестранни банки, собственици на българските, няма да са в състояние да
ги рефинансират заради собственото си тежко положение
и това може да направи опасността от банкови фалити и финансова криза доста реална.
По този начин българската
десница ще създаде

вътрешни за
страната
предпоставки
за икономическа криза, подобни на тези в САЩ. Може
само да пожелаем на Борисов, Костов и Димитров много
скоро да осъзнаят, че не е
задължително да си “бушмен”
и да произвеждаш “бушизми”,
за да се наричаш десен.
Хубавото обаче е, че
българските граждани ще
имат възможност да избират
между две реални политически алтернативи.
black+dopulnitelen22
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Половин млрд. лв. в
подкрепа на бизнеса
Част от парите достигнаха до предприемачите,
вече има сключени договори
МАЯ ИЛИЕВА

С 16 на сто са се свили кредитите за бизнеса през март
спрямо март 2008 г., отчита статистиката на БНБ. Според данните новоотпуснатите кредити за
фирмите са в размер на 1,05 млрд.
лева. Намалението е значително
по-малко от намалението на кредитирането на физическите лица
в размер на 62% спрямо същия
период на миналата година.
Спадът в бизнес кредитирането е естествена последица от
очакванията за негативни ефекти
върху икономиката ни вследствие на световната икономическа
криза. Банкери отчитат като причина и чисто психологическия
ефект от кризата - бизнесът е
предпазлив по отношение на ползването на кредити, тъй като предприемачите не могат да правят
точни прогнози. В условията на
криза обикновено бизнесът се
въздържа от нови инвестиционни
проекти. Банките също са предпазливи.
В началото на годината правителството прие пакет от антикризисни мерки за противодействие
на последиците на световната финансова криза върху икономиката на България. Според така наречения план “Станишев” 500 млн.
лева бяха предоставени на
Българската банка за развитие
(ББР) с цел стимулиране на кредитирането. 250 млн. лева от средствата бяха насочени към 13
търговски банки под формата на
кредитни линии. По тези линии
банките предложиха на своите
клиенти инвестиционни кредити с
размер до 2 млн. лева и фиксирана лихва за целия период на
кредита в размер до 8%. Креди-

лични сектори на икономиката - търговия, земеделие,
производство, преработваща промишленост, строителство, инфраструктурни
проекти и др. 100 млн. лева
от антикризисните средства са предвидени за финансиране на земеделието. В момента Българската
банка за развитие е в процес на сключване на договори с търговските банки
Българската банка за развитие
за предоставяне на целеви
кредитни линии за оборотБАНКИ, КОИТО ОТПУСКАТ
но финансиране на земеИНВЕСТИЦИОННИ КРЕДИТИ:
делски производители. Към
средата на април т.г. общо
ЦКБ
12 банки са заявили интеКорпоративна търговска банка
рес към ресурса и са склюБанка ДСК
чени споразумения с осем
Търговска банка АД
банки на стойност 33 млн.
Алианц Банк България
лв. Кредитите за земедеМКБ Юнионбанк
лие, които банките ще отЮробанк И Еф Джи България
Първа Инвестиционна Банка
пускат, също са с много
ТБ Инвестбанк
изгодни условия - размер
Интернешънъл Асет Банк
до 500 хил. лв. и фиксирана
Обединена Българска Банка
лихва до 7,5 на сто.
Уникредит Булбанк
Към групата на ББР
Сосиете Женерал Експресбанк
беше създаден Национален
гаранционен фонд, който
БАНКИ, КОИТО ЩЕ ОТПУСКАТ
да покрива риска по креОБОРОТНИ КРЕДИТИ
дити на малки и средни
ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ:
фирми. Така банките ще
Прокредит Банк
могат да отпускат фирмеТокуда Банк
ни кредити при облекчени
Обединена българска банка
условия за обезпечение.
Сосиете Женерал Еспресбанк
Капиталът на фонда е 72
млн. лева. Реално всяка
Предстои подписването на договори
една търговска банка ще
и с други търговски банки
може да кандидатства
тите са дългосрочни - до 10 годи- пред фонда за ползване на гаранни с до 3 години гратисен период. ции по кредити на нейни клиенти.
Към средата на април полови- Така бизнесът ще бъде подпомогната от този ресурс реално е стиг- нат и по отношение на недостиг
нал до крайните бенефициенти и на обезпечение, което е често
за него има сключени договори. срещан проблем при финансираФинансирани са проекти в раз- нето на проекти на дребни фирми.

Приватизатори печелят допълнително
от продажбата на имоти
ЙОРДАН СЪЕВ

Особено активно в
това отношение в последно време е дружеството
Е.ОН България, което
снабдява с еленергия
Североизточна България.
Оказва се, че то има поделения. Едно от тях е
Е.ОН България Мрежи
АД, а другото е Е.ОН
България Продажби АД.
Може да се окаже, че
има и други, но не това е
най-важното. Излиза, че
като са платили ниска
цена за правото да снабдяват с еленергия 1/3 от
територията на страната
и са станали собственици
на електропреносната
мрежа, те са придобили
и значителни недвижими
имоти, които сега масово
разпродават.
Основно това са бивши инкасаторски пунктове, но те не са някакъв
тип бараки, а масивни
сгради с принадлежащи
дворни места. Част от тях
са преустроени като магазини, а лайтмотивът е,
че и останалите инкасаblack+dopulnitelen

торски пунктове могат да
бъдат използвани за тази
цел.
Какво имаме предвид,
като посочваме, че приватизаторите масово продават недвижима собственост? Само в един брой
на централен ежедневник Е.ОН България Мрежи АД е публикувала обява за тръжна процедура
за 3 обекта - в с. Алдемир
и в градовете Горна Оряховица и Попово. Началната тръжна цена за тях
е съответно 5300, 75 000
и 81 200 лв., или общо
161 500 лв. Каква ще
бъде продажната цена,
не се знае, но вероятно
ще е най-малко три-четири пъти по-висока от
тръжната. Това означава,
че Е.ОН България Мрежи
АД ще получи поне половин милион лева, а може
и повече. Всичко зависи
от това какви схеми ще
бъдат приложени, защото на търговете най-важният фактор е комбината,
в която обикновено участват и вътрешни хора.
Другото поделение -

Продажби АД, в същото
време обявява търгове за
пет обекта - в Тутракан,
Силистра, Русе, Севлиево и Търговище с начална тръжна цена съответно 21 400, 33 000, 63 700,
125 200 и 82 000 лв., или
общо за 325 300 лв. Пак
по логиката, че продажната цена ще бъде 3-4
пъти
по-висока
от
тръжната, това означава,
че дружеството ще получи над 1 млн. лв.
Това обаче е само
малка част от недвижимите имоти, които Е.ОН
България е придобило
чрез приватизационната
сделка. В Северозападна
България има стотици
обекти, главно инкасаторски пунктове, транслационни станции с принадлежащи към тях жилища и
дворни места. Същото се
отнася и за другите ЕРД.
По груба оценка те са се
сдобили с недвижимо
имущество от порядъка
на 16 млн. евро, което
сега струва двойно. Така
че това, което са платили
за приватизацията, им

излиза почти без пари.
При това положение никак не е чудно, че Е.ОН
България редовно се изявява като меценат - спонсорира различни телевизионни предавания и отделни хора, но не на
принципа на случайния
избор, а подбира хора,
които по някакъв начин
ще се отплатят за щедростта.
Още по-драстичен е
примерът с приватизацията на БТК. Сделката
беше осъществена за
235 млн. евро, но само
недвижимото имущесто
струва повече. Сградата
на телефонната палата
се оценява от експертите
на минимум 60 млн. евро,
а тази на площад “Руски
паметник” - на 15 млн.
евро. Но освен тях в София и други градове има
още много обекти на
обща стойност около 350
млн. евро. Затова не е
никак чудно, че при няколкото препродажби на
БТК крайната (засега)
цена надхвърли 5 пъти
приватизационната.

ŒÚ ‰ÛÏ‡ Ì‡ ‰ÛÏ‡,
Ú‡ ‚... ƒ”Ã¿

—ÎË‚Ë Á‡ ÒÏÂÚ
ПАНЧО ПАНЧЕВ

Синът ми Йово беше ме
критикувал, че понякога
посвещавам тази колонка
на не особено значими теми.
Правя го от скромност съзнавам, че не съм в състояние нито да запуша озоновите дупки, нито да озаптя
сомалийските пирати, с които мъчно ще се справят и
великите сили на планетата... Затова поредната ми тема отново е “незначителна” - разделното събиране на боклука.
Както ще видите - не се занимавам с “цялостното управление на ресурса отпадъци”, което затруднява дори административни супермени.
На темата ме наведе едно добро предаване
за разделното сметосъбиране, излъчено от
радио Христо Ботев, станция, която предпочитам и слушам, особено музикалната й част, пък
и не само нея, въпреки несъгласията ми със
състоянието на радиотеатъра и с някои оценки
на литературни факти. Да се изкажа за разделното сметосъбиране и рециклиране на отпадъците ме предизвикаха също добрият факт, че
тази инициатива е разумна и полезна, и лошият
- че фирмите (май са четири), които осъществяват дейността, много често ни показват безразличието си към крайния резултат. Ако минете
по моята улица - “Чехов”, ще си помислите, че
те даже мразят въпросната инициатива, както и
родния ми град София. Иначе не биха работили
по принципа “тука има, тука нема”. Точно така
са разхвърляни жълтите и по-рядко зелените
(от друг модел) контейнери, а сините изобщо
липсват...
В един слънчев ден преди седмица прекосих част от квартал Дианабад и се възхитих на
уютните и чисти междублокови пространства,
превърнати в градинки и изпъстрени от шарените дрешки на рой деца. Сърце не ти дава да
хвърлиш на такова място боклуче. Особено ако
тази хубост е дело и на собствените ти ръце.
Пред нас обаче кофите (контейнерите) за
разделно събиране на сметта са нахвърляни по
улицата явно от хора, които само “отбиват номер” и не е трудно да се помисли, че тези кофи
са просто допълнение към кофите за неподлежащ на рециклиране боклук. Дано не е истина,
но една съседки ми каза, че видяла да изпразват и тия и ония кофи в една кола. Сигурен съм
поне (защото всеки ден я виждам с очите си)
каква грозна гледка са тези небрежно наредени, тоест ненаредени разнотипни, килнати, често сплескани или без капаци кофи с инак благородно предназначение. И при това точно на
улицата, която носи името на един от най-деликатните, с най-нежна душа, световни писатели.
Другаде съм виждал трите кофи еднакви и
гиздави (интересно защо за цяла София не са
такива?) - зелена, жълта и синя, сякаш са весели кубчета от детска игра... Там съм сигурен, че
хората по-лесно ще привикнат да ги използват.
И това ме кара да се замисля за психологическата нагласа на българина (може би не само
на него), като види някъде хвърлени два боклука, спокойно, с чиста съвест, да хвърля и трети.
Изводът е, че първият и вторият трябва да бъдат
махани, преди да дойде третият. Поне докато
свикнем.
Освен че с вида си трябва да ни канят да ги
използваме, а не да ни отблъскват, тоест да са
по-угледни и удобни, да са в пълни комплекти,
да имат едри надписи и ясни едри картинки за
предназначението си, трите цветни кофи не бива
да пречат на движението, тоест да не задръстват уличното платно, както обикновено. За тях
трябва да има специални “заливчета” в тротоарите, каквито сега виждаме на съвсем малко
места.
А когато, дай Боже, започне оползотворяването на различните ни боклуци чрез рециклиране и се видят някакви резултати от това, на
всички нас, които прилежно пълним кофите, ще
ни бъде особено приятно да четем във вестниците и да научаваме от телевизиите, колко суровини сме спестили и какви хубави неща са
произведени. И тук ще се намеси въздействието
върху психиката ни - повечето хора се радват,
когато свършеното от тях допринася някаква
полза. Днес няма да хвърлим боклуче на чисто
място, утре ще свикнем да използваме шарените кофи, току-виж започнали сме и да чакаме
зеления цвят на светофара, а не масово да
пресичаме на червено, подценявайки (може би
справедливо) живота си и влудявайки изнервените и от задръстването шофьори...
Обещах да не се занимавам с въпросите на
сметосъбирането изобщо, но накрая ще си позволя да споделя една своя мечта - да дойде
скоро денят, когато някой ще продава сливи за
смет (както в приказката) и ние няма да можем
да си купим дори за един компот.
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„Горе ръцете” в Деня на труда
R.E.D. организира турнир по пейнтбол за журналисти и млади политици
те и на “БСП-Презареждане”.
Днес може и да е празник на
левия печат, но това не е причина
да ви подарим победата, категорични бяха РЕДаджиите, които
се изправиха първи срещу отбора
на медиите, доминиран от представители на в. ДУМА. Пишещите
воини напреднаха в първата игра,
но РЕДовните бяха подкрепени
от свежа сила в лицето на Кирил
Добрев, който прояви завидни
умения, и пловдивския боец Явор

СНИМКИ БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Истинска пейнтбол война избухна на 1 май в Борисовата градина в София. В историята тя ще
остане като най-кратката и забавна война, случвала се по нашите земи. Без фатални жертви,
само с леко ранени и десетки
уморени завърши стрелбата в
парка. Виновник за размириците
на пъпа на София беше R.E.D.,
който организира турнир по
пейнтбол в Деня на труда и предизвика отборите на журналисти-

Отборът на ДУМА се прегрупира, преди да атакува противника

Гечев. На младите от “БСП-Презареждане” пейнтболът им се
видя като репетиция за предизборната кампания.
Противоречиви са свидетелствата за изхода от битката в
парка. Всеки от отборите хвърли
максимум сили в битката, в това
няма спор. Затова и всички участници се почувстваха морални
победители. Истината обаче е
една - превес имаха организаторите на събитието. R.E.D. заложи
на изпитана тактика, вкарвайки
две красиви дами в отбора си,
които разсейваха и пишещи, и
презареждащи. От своя страна
обаче ДУМА смаза противника
си с невероятен дух и отборна
стратегия. Младата репортерка
Ралица Табакова демонстрира
самурайски умения в хаотичния
си бяг по терена, но с философска
задълбоченост прие тъжния факт,
че куршумите й май не улучиха
никого. Всъщност това не е сигурно. Древнояпонските философи
смятат, че в най-големите пацифисти дреме по един диктатор.
Хайл Табакова! В същото време
острието на ДУМА - Александър
Симов, изуми противника с несломимите си дух и тяло. Дори
Брус Уилис в “Умирай трудно” не
би запазил подобно самообладание след толкова куршуми и вра-

“Нежно оръжие” от РЕД отбора

жески атаки. Безспорно отборът
на ДУМАджиите блестеше със
стратегия на бойния терен. Преди
всяка битка пишещите братя набелязваха целите и разпределяха ролите на кратка “планьорка”,
водени от главния редактор Ивелин Николов, който бе и капитан
на отбора. Със спортния си хъс за
невероятното представяне на
ДУМА допринесе и още едно от

новите попълнения на вестника,
Таньо Василев, който приличаше
направо на герой от “Матрицата”
- неуловим за куршуми.
“Не мога да губя, не съм свикнал” - тази реплика се чуваше
често измежду бойните редици.
Усещаше се и желанието за реванш. Възможност за “сладко
отмъщение” ще има. Кога и къде
- предстои да бъде изяснено.

ОТ БЛОГОВЕТЕ

Време е!!!
RedTod
Почти случайно попаднах на видеоклип на някаква неясна коалиция вдясно. Става въпрос за предизборен клип, в който обаче нищо
не видях за това какво ще правят, ако дойдат във властта!
“Те” обявили война на демокрацията!!! За каква демокрация става на въпрос обаче?
Нито СДС, нито ДСБ някога са
били проводник на демокрацията
или както те се изразяват ФЛАГМАН!
Ако трябва да съдя по последните зрелищни изключвания на
враговете с партиен билет, човек по-скоро може да си помисли, че живее в края на
40-те, началото на 50-те
години и че партията се
казва БКП!!!
Следващите три
реда от клипчето (аз
съветвам да си уволните оня, който ви е
направил клипа), нямат
нужда от разяснение...
може би трябва да прекарам няколко седмици в
най-близката лудница,
за да разбера какво
сте искали да кажете!!!
Виждам, че демократите не се
били предавали!!! Всъщност в СДС
и ДСБ отдавна няма демократи...
там има шепа хора около Костов,
който си плете кошницата на
гърба на отишлото в историята
СДС да изкара още някоя друга
година в парламента.
Това е в момента всичко, което крепи тази измислена коалиция.
На 5 юли вечерта обаче се
съмнявам, че ще влезете в парла-
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мента.
Дори ако стане това, ще биете Бойко Борисов по гласове ли...
тук избихте рибата... опразнихте язовира!
Нито ще получите повече
гласове от ДПС, нито повече от
БСП! Дори Яне ще ви бие. Шансовете на НДСВ са в пъти по-големи. А да ви питам какво предлагате.
Каква е програмата на коалицията. Но няма такава.
А да ви питам кой ви е председателят? Иван Костов, Мартин Димитров или Пламен Юруков? Кои партии влизат в синята коалиция? ДСБее...?
Други...
Комунистите, та комунистите... ами за да
ни
унищожите...
трябва да го направите физически!
Ще си позволя да
цитирам покойния
Николай Добрев, който на 4 февруари 1997
г. казва “Не се е родил
още този, който да
успее да смачка, унищожи или унижи моята партия!”
Ще си позволя да използвам финала на клипа - “Време е”! Имаше
в началото на 90-те един лозунг
“Времето е наше”, явно нищо ново
не сте измислили.
Да ви светна, че този лозунг
(Време е) е откраднат най-нагло,
защото още през 2001 г. БСП излезе със същия лозунг за парламентарните избори.
И накрая ще завърша пак със
същия този наш лозунг: Време е
да изхвърлим старата десница на
политическото бунище!
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ÓÒÏË˜ÂÒÍ‡ ‡ÁıÓ‰Í‡
Създателят на „Изгубени” съживява
легендарната поредица “Стар трек”

Video
DVD

&

ÿËÙ˙˙Ú
Ì‡ ÀÂÓÌ‡‰Ó
—‚ÂÚÓ‚ÌËˇÚ ·ÂÒÚÒÂÎ˙ Ì‡ ƒ‡Ì ¡‡ÛÌ ÓÊË‚ˇ‚‡ ‚˙‚ ÙËÎÏ‡
ìÿËÙ˙˙Ú Ì‡ ÀÂÓÌ‡‰Óî, ÂÊËÒË‡Ì ÓÚ ÌÓÒËÚÂÎˇ Ì‡ ìŒÒÍ‡î
–ÓÌ ’‡Û˙‰. —ÔÂˆË‡ÎËÒÚ˙Ú ÔÓ ÂÎË„ËÓÁÌ‡ ÒËÏ‚ÓÎËÍ‡ –Ó·˙Ú
À‡Ì„‰˙Ì (“ÓÏ ’‡ÌÍÒ) Ë ÍËÔÚÓÎÓÊÍ‡Ú‡ —ÓÙË ÕÂ‚Ó (Œ‰Ë “ÓÚÛ)
ÒÂ ÓÚÔ‡‚ˇÚ Ì‡ ÓÔ‡ÒÌ‡ ÏËÒËˇ Á‡ ‡ÁÂ¯‡‚‡ÌÂ Á‡„‡‰Í‡Ú‡ Ì‡
Â‰ÌÓ ÒÚ‡ÌÌÓ Û·ËÈÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ ˘Â „Ë ÓÚ‚Â‰Â ÓÚ ‘‡ÌˆËˇ ‚
¿Ì„ÎËˇ - Ë ÓÚ‚˙‰ Á‡‚ÂÒËÚÂ Ì‡ ÏËÒÚÂËÓÁÌÓ ‰Â‚ÌÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó,
Í˙‰ÂÚÓ ˘Â ‡ÁÍËˇÚ Ú‡ÈÌ‡, Ô‡ÁÂÌ‡ ÓÚ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ’ËÒÚÓÒ.

Дж. Дж. Ейбрамс - един от създателите на хитовия сериал “Изгубени”, рядко сяда на режисьорския стол, обикновено сме свикнали да е в ролята на
продуцент или сценарист. За сметка
на това първият му пълнометражен
филм “Мисията невъзможна 3” е найскъпият режисьорски дебют в историята, затова никак не е изненадващо,
че втората му голяма крачка в света
на киното е с фантастичния поп-културен феномен “Стар трек”. Както при
много популярни поредици новият филм
се завръща към началото на историята. Ейбрамс има своето обяснение според него след повече от шест телевизионни серии и десет игрални филма
това е единственият начин да се създаде бъдещето. “Исках филмът да бъде
пътуване на сърцето и разума в едно.

ΔÂÌÒÍË ‡·ÓÚË
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œ˙‚ÓÚÓ ÌÂ˘Ó, ÍÓÂÚÓ ‚Â‰Ì‡„‡ Ô‡‚Ë ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ ‚˙‚ ÙËÎÏ‡ ìΔÂÌËÚÂî, Â ‚ÔÂ˜‡ÚÎˇ‚‡˘ËˇÚ
‡ÍÚ¸ÓÒÍË Ò˙ÒÚ‡‚. ŒÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÌÂ ÒÂ ÒÎÛ˜‚‡
‚ÒÂÍË ‰ÂÌ ‡ÍÚËÒË Í‡ÚÓ ÃÂ„ –‡È˙Ì, ¿ÌÂÚ ¡ÂÌËÌ„, ≈‚‡ ÃÂÌ‰ÂÒ, ƒÂ·‡ ÃÂÒËÌ„ Ë ƒÊ‡‰‡ œËÌÍÂÚ —ÏËÚ ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡Ú Á‡Â‰ÌÓ ‚ Â‰ËÌ ÔÓÂÍÚ. ÕÂ
ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÚÓÈ Â ÔÓÒ‚ÂÚÂÌ ËÁˆˇÎÓ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÊÂÌË, ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ ÚÂıÌËÚÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Ë ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ, Ò ÍÓËÚÓ ÒÂ Ò·Î˙ÒÍ‚‡Ú. —ÔÓÂ‰ ÂÊËÒ¸ÓÍ‡Ú‡ ƒ‡ˇÌ »Ì„ÎË¯, ÍÓˇÚÓ Â ‡·ÓÚËÎ‡ ˆÂÎË 14
„Ó‰ËÌË ÔÓ ÙËÎÏ‡, ÓË„ËÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÔËÂÒ‡ Ë
ÙËÎÏ˙Ú (ÓÚ 1939 „.) Ò‡ ·ËÎË Ì‡ÔËÒ‡ÌË Í‡ÚÓ
ÍËÚËÍ‡ Í˙Ï ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌËÚÂ ÊÂÌË ÓÚ ‚ËÒ¯ÂÚÓ
Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, ÍÓËÚÓ Ò‡ „ÓÚÓ‚Ë ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‰Ì‡Ú ‚Á‡ËÏÌÓ ‚ „˙· Á‡‡‰Ë Â‰ËÌ Ï˙Ê. ì¡Â¯Â ÁÎÓ·ÂÌ Ë
ÌÂ‚ÂÓˇÚÌÓ ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÌ Ë ËÏ‡¯Â ÏÌÓ„Ó ÓÒÚ‡
‰ÛıÓ‚ËÚÓÒÚ. “ˇ·‚‡¯Â ‰‡ Ì‡ÏÂˇ Ì‡˜ËÌ ‰‡ ËÁÏÂÒÚˇ ÙÓÍÛÒ‡, ËÒÍ‡ı ‰‡ ‚˙Áı‚‡Îˇ ÊÂÌËÚÂî,
ÔËÁÌ‡‚‡ Úˇ. »Ì„ÎË¯ Ó·‡˜Â ÌÂ ÔÓÏÂÌˇ Â‰Ì‡ ÓÚ
Ì‡È-ÓË„ËÌ‡ÎÌËÚÂ ˜ÂÚË Ì‡ ìΔÂÌËÚÂî - Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ÌˇÏ‡ ÌËÚÓ Â‰ËÌ Ï˙Ê.

“‡ÈÌËÚÂ Ì‡ ’ÓÎË‚Û‰
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Взривоопасна
смес от кухнята
на филмовия
бизнес
ски герои, сред които изпъкват
Брус Уилис като самовлюбена
затлъстяла звезда; Джон Туртуро като холивудски агент със
стомашни проблеми, предизвикани от стреса; Кристен Стюарт, която съвсем не е толкова
невинна, колкото изглежда на
пръв поглед, а Шон Пен играе...
самия себе си.

œÓ‰ÏˇÌ‡Ú‡
¬ Â‰Ì‡ ÌÂ‰ÂÎÌ‡ ÛÚËÌ ‚ ÔÂ‰„‡‰ËˇÚ‡ ËÒÚËÌ (¿Ì‰ÊÂÎËÌ‡ ƒÊÓÎË) ÒÂ Ò·Ó„Û‚‡ Ò˙Ò ÒËÌ‡ ÒË ”ÓÎÚ˙ Ë ÓÚË‚‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡.
Ó„‡ÚÓ ÒÂ ÔË·Ë‡, Úˇ ÓÚÍË‚‡, ˜Â ‰ÂÚÂÚÓ Â ËÁ˜ÂÁÌ‡ÎÓ. —ÎÂ‰
ÏÂÒÂˆË ·ÂÁÔÎÓ‰ÌÓ ËÁ‰Ë‚‡ÌÂ ÒÂ ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ÏÓÏ˜ÂÌˆÂ, ÍÓÂÚÓ
Ú‚˙‰Ë, ˜Â Â ÌÂÈÌËˇÚ ËÁ„Û·ÂÌ ÒËÌ. «‡Ï‡ˇÌ‡ ÓÚ ·ÛˇÚ‡, ÓÚ
ÔÓÎËˆ‡Ë, ÊÛÌ‡ÎËÒÚË Ë ·Û¯Û‚‡˘ËÚÂ ‚ ÌÂˇ ÂÏÓˆËË, ËÒÚËÌ
ÏÛ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÓÒÚ‡ÌÂ ‚Í˙˘Ë, ÌÓ ‚ Ò˙ˆÂÚÓ ÒË ÁÌ‡Â, ˜Â ÚÓ‚‡
ÌÂ Â ”ÓÎÚ˙. ƒÓÍ‡ÚÓ ÛÔÓËÚÓ ÒÂ ÓÔËÚ‚‡ ‰‡ Û·Â‰Ë ‚Î‡ÒÚËÚÂ ‰‡
ÔÓ‰˙ÎÊ‡Ú ËÁ‰Ë‚‡ÌÂÚÓ, ÏÎ‡‰‡Ú‡ ÊÂÌ‡ Â Ó·ˇ‚ÂÌ‡ Á‡ ÎÛ‰‡ Ë
ÌÂÒÔÓÒÓ·Ì‡ ‰‡ ‡ÁÒ˙Ê‰‡‚‡ ÚÂÁ‚Ó. “ˇ Ó·‡˜Â Ì‡ÏË‡ Ò˙˛ÁÌËÍ
‚ ÎËˆÂÚÓ Ì‡ ‡ÍÚË‚ËÒÚ‡ –Â‚Â˙Ì‰ ¡ËÈ„ÎÂ·, ÍÓÈÚÓ È ÔÓÏ‡„‡ ‚
·ËÚÍ‡Ú‡ Ò „‡‰ÒÍ‡Ú‡ ÛÔ‡‚‡. —˙Á‰‡‰ÂÌ ÔÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌËÚÂ
Ò˙·ËÚËˇ, ÍÓËÚÓ ‡ÁÚ˙Ò‚‡Ú Í‡ÎËÙÓÌËÈÒÍ‡Ú‡ Ô‡‚Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡
ÔÂÁ 1928 „., ìœÓ‰ÏˇÌ‡Ú‡î Â ¯ÓÍË‡˘ ‡ÁÍ‡Á Á‡ ·Ó·‡Ú‡ Ì‡
Â‰Ì‡ Ï‡ÈÍ‡ ‰‡ ÓÚÍËÂ ÒËÌ‡ ÒË Ë ÓÌÂÁË, ÍÓËÚÓ ÌÂ ÒÂ ÒÔË‡Ú
ÔÂ‰ ÌË˘Ó, Á‡ ‰‡ ˇ Ì‡Í‡‡Ú ‰‡ Á‡ÏÎ˙ÍÌÂ.

Красотата на връзката между Кърк и
Спок винаги е била в техните отношения, но тук имаме възможност да видим не само хумора и забавното в това
противопоставяне, но и как се е зародило приятелството им”, добавя той.
Режисьорът е комбинирал най-характерните елементи от миналото със
своите идеи и въпреки модерните технологии е успял да запази онова характерно усещане на старите филми от
поредицата. Космическите снимки са
заснети почти изцяло в Южна Калифорния не на сцени, а на терени. За
тази цел екипът е предприел цялостна
метаморфоза на районите на снимки например бирена фабрика е била преобразена в машинно отделение, а паркинг през баскетболна зала в изолирана ледена планета.

Я

Язвителната комедия “Тайните на Холивуд” отново събира
легендарния актьор Робърт де
Ниро и режисьора Бари Левинсън. Този път двамата са
забъркали взривоопасна смес от
кухнята на филмовия бизнес.
Всъщност лентата е заснета по
биографичната книга на холивудския продуцент Арт Линсън, която носи сладкото заглавие “Горчиви холивудски разкази от
първия ред”. Де Ниро е в ролята
на залязващия продуцент Бен,
който се опитва да заснеме
новия си проект. В начинанието
са замесени още куп холивудcyanmagentayellowblack
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РУМЕН АНГЕЛОВ:

КРЪГЛА МАСА
ЗА КИНОТО

Всяка картина е
миг от моя живот

“Образът на Балканите в
българското документално кино”
е насловът на кръглата маса,
която ще се състои днес и утре
в конферентната зала на Регионалния исторически музей-Благоевград. Кръглата маса ще открие проф. Божидар Манов. Ще
бъдат прожектирани филмите
“Чия е тази песен” на Адела
Пеева, “Коридор номер 8” на
Борис Десподов, “Развод по
албански” отново на Адела Пеева и “Ловци на сънища” на
режисьора Костадин Бонев. След
прожекцията участниците в
кръглата маса ще могат да дискутират тези филми заедно с
режисьорите им. Организатори
на кръглата маса са Катедрата
по телевизионно и киноизкуство
в ЮЗУ “Н. Рилски”, катедра “Културология”, ЮЗУ “Н. Рилски”,
Центърът за културен диалог и
интеграция и Съюзът на учените
в България.

Банков служител открива юбилейна изложба
Румен Ангелов, който от 17 години се
труди в системата на банките, прави в свободното си време картини с конци и лепило.
А днес - в деня на 50-ия си рожден ден, ще
открие новата си изложба - от 18 ч. в Президентски клуб “България” на ул. “Цар Самуил” 33 в София.
Не успях да събера 50 картини - не че
нямам толкова, напротив - стотици са, но
съм избрал тези, с които да покажа на хората, че въпреки 50-годишнината си не съм загубил моето
цветоусещане, споделя пред ДУМА юбилярят, който всъщност
винаги е рисувал, дори е кандидатствал няколко години в
Художествената академия, но страстта му си остава само хоби.
Икономистът по образование, завършил счетоводство и
контрол, добавя, че картините си е раздал на приятели и
познати. Нямам нито една вкъщи, всичко е по хората, казва с
усмивка Румен Ангелов. Рисуването обаче не изчерпва многоликия му талант, който се допълва и от писането. Може би
и затова на всяка негова картина ще прочетете послание за
някого. Картината, която рисувам, е свързана с човека, за
когото я правя, с мислите за него, разказва авторът. Но една
съм създал в чест на юбилея си и тя ще бъде моята картина,
бърза да допълни банковият служител, който дълги години се
занимава предимно с бизнес, ипотечно кредитиране и управление на банкови клонове и разработване.
Миналата година за изложбата направих за първи път 13
нови картини в лилав цвят. Идеята много се хареса на приятели
и близки и заедно с нея издадох и моята първа стихосбирка
с 22 стихотворения, която се казва “СМС поезия”, обяснява
авторът. Сядам и пиша по повод събитие. На откриването всеки
гост ще получи по рисунка със стихове - на гърба й, написано
от мен с автограф, издава развълнувано юбилярят дни преди
откриването на експозицията.
 Как започнахте да
правите картини от конци? Използвате ли и други
художествени средства?
- Поводът беше един ремонт като новодомец. В новия дом намерих оставено
лепило и конци от гоблен
щампа, гръцки. И тогава
реших захвърленото лепило
- С200, и конците да изпробвам на картон - това стана
преди 20 години, получи се
добре и много се харесва.
Иначе съм използвал и вод-

СНИМКА ГАЛЯ ВАСИЛЕВА

НАДЕЖДА УШЕВА

ито се занимавате - банковата и изкуството?
- Едното е за хората и
работата в банката е свързана с тях. И в двете сфери има
непрекъснат контакт с клиенти, приятели, близки... Намирам невероятен релакс в
рисуването. Представете си
колко е суха материята банкиране, кредитиране... Изкуството ме разтоварва, особено нощем, когато човек
остава сам със себе си. Това
е вътрешно зареждане за
мен, за да мога да работя
всеотдайно в банковата сфера. Работата е отговорна, напрегната и изкуството
страшно много ме допълва.
Не мога да си представя,
ако го няма... Иначе съм емоционален, весел, усмихнат
човек.
 Кой ви запали по рисуването? Семейна черта
ли е?
- Роден съм в семейство
на военен летец, на военно-

служещ в авиобаза Каменец, Плевенско. Не тръгнах
по пътя на баща ми, но
въпреки това съм работил
15 години със системата на
отбраната, не като военен, а
като финансист и военен
служител. Имам двама сина,
внук и снаха. Тя и големият
ми наследник са художници.
Той е завършил дърворезба, а тя е модна дизайнерка.
Изкуството много е застъпено в нашето семейство.
 Как сте озаглавили
изложбата, която откривате? Колко творби показвате?
- Тя е съставена от картини, които съм рисувал
през годините. Изложбата
представлява пъзел от 25
произведения. Животът е
пъзел, мигове, мигове и
мигове. Това е неразгадан, ненаправим пъзел...
Много труден, защото всяка картина е пъзел и миг
от моя живот.

КОНЦЕРТ В
МУЗИКАЛНАТА
АКАДЕМИЯ
Националната музикална академия “Панчо Владигеров” организира на 9 май от 18 ч. концерт
от оркестрации на студенти от
втори, трети и четвърти курс от
класа по симфонична оркестрация на проф. Александър Текелиев. Любомир Денев-младши ще
дирижира Академичния симфоничен оркестър. В програмата произведения от Борткиевич,
Чайковски, Бетовен, П. Владигеров, Дебюси, Дамаз, Шостакович,
Мартину и др. Входът е свободен.

ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР
Премиера на книгата “Пистата”
от Силвия Проданова организира
издателство “Захарий Стоянов” на
11 май от 17,30 ч. в своя литературен салон-галерия в Полиграфическия комбинат “Димитър Благоев”, ул. “Н. Ракитин” 2, ет. 4.

ни, и маслени бои. Предишният ми период беше рисуване на дърво. Сега ще покажа няколко работи на
дърво. Мога да направя рисунка и от скъсана гуменка.
Мои картини има и в чужбина, но нямам нито една
вкъщи, както се казва, обущарят бос, шивачът гол и
художникът без свои картини. Президентът Георги
Първанов има икона от мен.
 Намирате ли допирни
точки в двете сфери, с ко-

ДЖО ВАНЕЛИ
И ТАЙГЪР СТРИПС
В „ЯЛТА”

√ÂÌÂ‡ÎÌ‡Ú‡ ‡Ò‡Ï·ÎÂˇ Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ
ÙÂÒÚË‚‡ÎË ˘Â Á‡ÒÂ‰‡‚‡ ‚˙‚ ¬‡Ì‡
ПЕТЪР МАРИНОВ

Варна ще бъде домакин на Генералната асамблея на Европейската асоциация на фестивалите през 2011 г., съобщи
гостуващият в морската ни столица неин
директор Дарко Бърлек. Той участва във
второто издание на Европейското ателие на младите фестивални мениджъри,

с участието на 35 експерти от 21 страни
на Европа. Според Бърлек на форума във
Варна след две години ще се съберат
представители на над 100 европейски
фестивала. По време на срещата си с
кмета Кирил Йорданов Дарко Бърлек е
приел да подкрепя кандидатурата на
българската морска столица да стане
европейска столица на културата през

2019 г., “тъй като Варна е един от найстарите фестивални градове в Европа, а
появата на нови прояви е още по-позитивна”. Кметът Кирил Йорданов обеща,
въпреки кризата, да не намалява общинските средства за провеждането на планираните фестивали, тъй като “легитимирането на Варна пред света като фестивален център е много важно за нас”.

Джо Ванели
На 9 май в “Ялта” ще станем
свидетели на второто за тази
година MN2S парти в България.
В събота зад пулта ще бъдат
едни от най-добрите диджеи на
Италия и Швеция - Джо Ванели
и Тайгър Стрипс, научи ДУМА от
Яворка Петрова. Билетите за
партито на MN2S се продават на
цена от 20 лв. в мрежите на
Еventim и Ticketstream, като и на
Белия бар в “Ялта”.

Тържество, посветено на
64-годишнината на победата
във Великата отечествена
война, ще се състои днес от
18 ч. в голямата зала на
РКИЦ на ул. “Шипка” 34. Проявата е организирана от Дома
на Москва в София съвместно с посолството на Руската
федерация в България и Руския културно-информационен
център. Входът е свободен.
В програмата е включен
концерт на заслужилия артист на Русия Александър
Подболотов, лауреат на наградата “ЮНЕСКО”. Тенорът
ще изпълни за всички гости
на празника песни от военните години, известни руски романси и класически произведения. След София прочутият руски тенор ще изнесе конblackdop 26

церти в Сливен (9 май) и
Пловдив (10 май) със съдействието на Федерацията за
приятелство с народите на
Русия и ОНД.
Александър Подболотов,
наричан още Руският Павароти, се смята за един от найдобрите изпълнители на класически руски романси в
днешно време. Той пленява
публиката с огромен диапазон на гласа и превъзходна
техника. Солист е на Парижката опера, на Московската
филхармония; изпял е почти
всички известни оперетни
партии в Театъра на Станиславски и Немирович-Данченко, ръководи Театъра на
руския романс.
Винаги сред българската
журналистическа колегия е

имало хора, които пишат
обективно за Русия, много
от нас са “професионално
вътре” в темата, а са и емоционално обвързани с нея,
каза за ДУМА Снежана Тодорова - главен секретар на
СБЖ и председател на Клуба на журналистите - приятели на Русия. Клубът също
участва в организирането на
концерта. Смятаме, че крайно недостатъчно в медиите
ни беше отразена миналогодишната Година на Русия в
България, през 2009-а пък е
нашата в Русия - затова се
нагърбихме с отговорността
да информираме българската общественост навреме и
обективно за това, което се
случва в страните ни,
допълни г-жа Тодорова.

СНИМКИ V+O COMMUNICATION

Руският Павароти ще пее в РКИЦ

Тайгър Стрипс
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ФИЛМИТЕ
ДО 14 МАЙ
ПРЕМИЕРА

X-мен. Началото:
Върколак
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Вниманието във филма се концентрира върху
мъжествения, сантиментален и принципен Върколак, чиято история започва с убийството на втория му баща. След това малко по малко се запознаваме с някои от добре познатите ни от предишните серии мутанти - например Циклоп (в този
филм още тийнейджър) и Саблезъб (братът на
Върколака). Има любов, злодеи, омраза, експерименти, военни мисии и задължителния екшън,
обрамчен от зрелищни специални ефекти. Очевидно да си мутант никак не е лесно и носи след
себе си доста морални и кървави дилеми.
Cinema City 11:30, 12:45, 13:45, 15:00, 16:00,
17:15, 18:15, 19:30, 20:30, 21:45, 22:45
Cineplex 12:00, 14:00, 16:00, 18:15, 20:15, 22:15
Арена Запад 11:20, 12:20, 13:30, 14:30, 15:40,
16:40, 17:50, 18:50, 20:00, 21:00, 21:45, 22:30,
23:15
Арена Младост 11:20, 12:20, 13:30, 14:30,
15:40, 16:40, 17:50, 18:50, 20:00, 21:00, 21:45,
22:30, 23:15

ПРЕДПРЕМИЕРИ

Кечистът
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Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 13 мин. и
залязва в 20 ч. и 33 мин. Продължителност на
деня 14 ч. и 20 мин. Луната изгрява в 20 ч. и
17 мин. и залязва в 5 ч. и 16 мин. Фаза - 1 ден
преди пълнолуние. Най-ниската температура на
дн
днее шния ден в София е била измерена през 1957
г. 2.1 градуса, а най-високата през 1903 г. 30.6
градуса. Най-ниската температура на 8 май в
Пловдив е измерена през 1935 г. 2.3 градуса, а
най-високата през 1952 г. 33.1 градуса. В Плевен
на тази дата най-ниската температура е измерена през 1915 г. 2.9 градуса, а най-високата през
1932 г. 31.2 градуса. През нощта ще се изясни
над цялата страна. Вятърът ще отслабне. Минимални температури - между 6 и 11 градуса. В
София - около 7 градуса. През деня ще бъде
слънчево. Временни увеличения на облачността ще
има над планинските райони. Ще духа слаб, в
Дунавската равнина до умерен западен вятър.
Максимални температури - между 20 и 25 градуса.
В София - около 22 градуса.

ƒÌÂÒ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÌÓ ‰‡ ÌÂ ÔËÎÂÂÚÂ Ô‡ËÚÂ
ÒË Á‡ ËÌËˆË‡ÚË‚Ë, Á‡ ÍÓËÚÓ ÌÂ ÒÚÂ ÒË„ÛÌË, ˜Â ˘Â
Û‰‚ÓˇÚ ÔÂ˜‡Î·ËÚÂ ‚Ë ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡. ÕÂ
Á‡ÔÓ˜‚‡ÈÚÂ ‚˙ÁÍË Ë ‰Ó„Ó‚ÓÌË ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ, ·ÂÁ ‰‡
ÒÚÂ Ì‡ˇÒÌÓ Á‡ Í‡ÈÌËÚÂ ˆÂÎË, ÍÓËÚÓ ÔÂÒÎÂ‰‚‡ÚÂ.

БЛИЗНАЦИ
œÂ‰ ‚‡Ò ˘Â ÒÂ ÓÚÍËˇÚ ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌË ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ë
‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡, ÍÓËÚÓ ˘Â Úˇ·‚‡ ‰‡
Á‡ÒÎÛÊËÚÂ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÒÚ‚Ó Ë ·Ó·ÂÌ ‰Ûı. ÕÂ ÒÂ
ÍÓÎÂ·‡ÈÚÂ ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚÂ Ò‚ÓËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï
ÔÓ‰˜ËÌÂÌË, ‰ÂÎÓ‚Ë Ô‡ÚÌ¸ÓË ËÎË ÍÓÎÂ„Ë.

РАК
ƒÌÂÒ ÌÂ ÔÓÔÛÒÍ‡ÈÚÂ ¯‡ÌÒÓ‚ÂÚÂ, ‰‡‰ÂÌË ‚Ë ÓÚ
Ò˙‰·‡Ú‡ ‚ ‰ÂÎÓ‚Ó Ë Ï‡ÚÂË‡ÎÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ.
»ÒÍ‡ÈÚÂ Ë ˘Â ÔÓÒÚË„ÌÂÚÂ, ‰ÓË Ë ÚÓ‚‡ ‰‡ Â
Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ÔÓÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌˇÍÓË ËÒÍÓ‚Â. ƒÓ·Â
Â ‰‡ ·˙‰ÂÚÂ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌË ‚ ÔÂÒÎÂ‰‚‡ÌËÚÂ ÓÚ ‚‡Ò ˆÂÎË.

ЛЪВ
√ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‚‡Ò Á‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú ÓÚ ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ
˘Â ÓÒ˙ÁÌ‡ˇÚ, ˜Â Ú˙ÔÂÌËÂÚÓ Ë ÂÏÓˆËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ
‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ ÌÓÒˇÚ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‚Â˜Â ÔÓÁËÚË‚Ë ‚
‰ÂÎÓ‚Ó Ë Ï‡ÚÂË‡ÎÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ‡ÍÓ ÒÂ
ÓÔËÚ‚‡ÚÂ Ò ‡„ÂÒËˇ ‰‡ ÔÓÒÚË„‡ÚÂ Ì‡·ÂÎˇÁ‡ÌËÚÂ ˆÂÎË.

ДЕВА

максимални
21°/26°

Cinema City 21:30
Cineplex 21:00
Арена Запад 12:20, 14:30, 16:40, 18:50,
21:00, 23:10
Арена Младост 12:20, 14:30, 16:40, 18:50,
21:00, 23:10

ТЕЛЕЦ

Ñàíäàíñêè

ИЗГЛЕДИ ЗА 9 И 10 МАЙ

Филмът ни потапя в долнопробните дълбини на
съвременния американски фолклор. Грамадни мъже
в лъскави трика разиграват брутален спектакъл на
ринга, а самотни майки припечелват с голота - в
тази свойствена атмосфера Мики Рурк прави найголямата си роля. Не бива да я пропускате. Ранди
“Овенът” Робинсън е от лошите момчета, които никога не порастват. Заменил детската площадка с кеч
арена, той така и не се е научил да пренебрегва
гордостта и да обуздава гнева си. Живее ден за ден.
През 80-те е на върха, а две десетилетия по-късно
участва във второразредни кървави постановки...

ОВЕН
ŒÒÚ‡ÌÂÚÂ ‚ÂÌË Ì‡ ÒÂ·Â ÒË, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‡ÍÓ ËÒÍ‡ÚÂ
‰‡ Á‡‚Ó˛‚‡ÚÂ ÓÚÎË˜ÌË ÔÓÁËˆËË ÔÂ‰ Ì‡˜‡ÎÌËˆË,
‰ÂÎÓ‚Ë Ô‡ÚÌ¸ÓË ËÎË ÊÂÎ‡ÂÚÂ ‰‡ ÒÔÂ˜ÂÎËÚÂ ‰Ó‚ÂËÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚Ë ÍÎËÂÌÚË. ŒÚÍ‡ÊÂÚÂ ÒÂ ÓÚ ‚Î‡ÒÚÌÓÚÓ
ÒË ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í˙Ï ËÌÚËÏÌ‡Ú‡ ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡.

œÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â Á‡·ÂÎÂÊ‡Ú ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÚÓ Á‡‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ËÚÂ ÒË ÔËıÓ‰Ë,
‚˙ÔÂÍË ˜Â Ë ‡ÁıÓ‰ËÚÂ ‚Ë ÒÂ Û‚ÂÎË˜Ëı‡ ‚
ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ‚ÂÏÂ. ƒÓ·Â Â ‰‡ ÒË ‰‡‰ÂÚÂ ˇÒÌ‡ ÒÏÂÚÍ‡
Á‡ ÒÂ„‡¯Ì‡Ú‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ‚Ë ÏˇÒÚÓ.
максимални
23°/28°

През почивните дни ще преобладава слънчево време.
Временни увеличения на облачността ще има в
следобедните часове, главно - над планинските райони,
но без валежи. Температурите ще се повишат и в
неделя минималните ще бъдат предимно между 11 и
16 градуса, максималните - между 23 и 28 градуса.

ВЕЗНИ
ƒÂÌˇÚ ‚Ë ˘Â Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÛÒÔÂ¯ÂÌ, ‡ÍÓ ÒÂ
Ì‡ÒÓ˜ËÚÂ Í˙Ï ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ÒÔÂ˜ÂÎËÚÂ ÌÓ‚Ë ÔÓÁËˆËË ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡. ÕÂ ÒÂ Ò˙„Î‡Òˇ‚‡ÈÚÂ Ò ÔÓ‰ÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌËˇ, ‡ÍÓ ÌÂ ÒÚÂ ÒË„ÛÌË, ˜Â ˘Â ËÏ‡
Â‡ÎÌË ÂÁÛÎÚ‡ÚË Á‡ ‚‡Ò.

СКОРПИОН
ƒÂÌˇÚ ˘Â Â ·Î‡„ÓÔËˇÚÂÌ Á‡ ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡
ÍÓÌÍÂÚÌË ÔÓÏÂÌË Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ‚Ë ÏˇÒÚÓ.
—ÚÂÏÂÚÂ ÒÂ ‰‡ Ì‡ÏÂËÚÂ Ë Ô‡‚ËÎÌËÚÂ ‰ÂÎÓ‚Ë
Ô‡ÚÌ¸ÓË, ÍÓËÚÓ ˘Â ‚Ë ÔÓ‰ÍÂÔˇÚ Ë Á‡Â‰ÌÓ ˘Â
ÓÚÒÚÓˇ‚‡ÚÂ ‰ÓÒÚÓÈÌÓ Á‡ÂÚ‡Ú‡ ÓÚ ‚‡Ò ÔÓÁËˆËˇ.

СТРЕЛЕЦ

Хана Монтана

œÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡ ÌÂÂ¯ËÚÂÎÌÓÒÚ ‚ ÒÎÛÊ·‡Ú‡ ÏÓÊÂ ‰‡
‚Ë ÎË¯Ë ÓÚ ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â‰Ëˆ‡ ‰Ó·Ë ¯‡ÌÒÓ‚Â.
—ÚÂÏÂÚÂ ÒÂ ‰‡ ÌÂ Á‡ÔÓ˜‚‡ÚÂ ÔÓÏÂÌË Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÒË ÏˇÒÚÓ. œÂ˜‡Î·ËÚÂ ‚Ë ˘Â Ë‰‚‡Ú ÓÚ ÔÓÒÚÓˇÌÒÚ‚ÓÚÓ Ë ÔÓˇ‚ÂÌÓÚÓ ÓÚ ‚‡Ò ·Î‡„Ó‡ÁÛÏËÂ.
ПЕТЪК, 8.05.2009

Поредното музикално филмче на Disney е пълнометражен вариант на сериала, адски популярен
сред подрастващите отвъд океана. Историята е за
двойствения живот на съвсем обикновеното момиче
Майли Стюърт, което в една част от времето пише
домашни и чисти вкъщи, а в другата е поп звездата
Хана Монтана. Когато второто “аз” на Майли се
превръща в истинска мания, бащата на тийнейджърката решава да я заведе в Тенеси. Далеч
от модни обувки, полудели фенове и концерти тя
най-сетне има възможност да разбере какво иска.
Cinema City 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Cineplex 16:30
За премиерните филми четете на стр. 25

cyanmagentayellowblack

06.00 Новини
06.05 „Федералният съдия”
07.00 Новини
07.05 „Добро утро”
10.00 Новини
10.15 „Добро утро”
11.05 „Малахов+”
12.05 „Модна присъда”
13.00 Новини
13.15 „Контролна покупка”
13.45 „Детективи”
14.20 „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 оженим!”

18.10 „Федералният съдия”
19.00 Новини
19.25 „Следата”
20.15 „Нека да говорят”
21.00 „Поле на чудесата”
22.00 Време
22.30 „Песни за Пролетта и
Победата”
00.05 Филм: „Преди
изгрева”
01.25 Филм: „На две
крачки от „Рая”
02.50 „Двете слави на
войника и актьора”
03.30 Филм: „Война под
покривите”
05.00 Новини
06.10 „Ден на Победата”.
Празничен канал

КОЗИРОГ
ƒÌÂÒ Â ‰Ó·Â ‰‡ Á‡ÌËÊËÚÂ Ò‚˙ıÓ˜‡Í‚‡ÌËˇÚ‡ ÒË ÓÚ
ÔˇÍÓÚÓ ‚Ë Ó·Í˙ÊÂÌËÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ‚Ë ÏˇÒÚÓ.
—ÚÂÏÂÚÂ ÒÂ ‰‡ ·˙‰ÂÚÂ ÔÓÒÚÓˇÌÌË Ë Ó„‡ÌËÁË‡ÌË Í˙Ï
ÚÂÍÛ˘ËÚÂ ÒË Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇ Ë ÛÔÓËÚË, ‡ÍÓ ËÒÍ‡ÚÂ ‰‡
ÔÓÍ‡‡ÚÂ Ô˙Ú Ì‡ Ò‚Óˇ ÌÓ‚‡ ËÌËˆË‡ÚË‚‡.

ВОДОЛЕЙ
œÓˇ‚ÂÚÂ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ Ò˙Ó·‡ÁËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÒË ÏˇÒÚÓ. —ÎÂ‰ÂÚÂ ÓÚ·ÎËÁÓ ‰ÂÎ‡Ú‡ ÒË Ë ÌÂ
ÓÒÚ‡‚ˇÈÚÂ ·ÂÁ ÔˇÍ ÍÓÌÚÓÎ ÎË˜ÌËÚÂ ÒË ÙËÌ‡ÌÒË. ÕÂ ÒÂ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÈÚÂ Ò ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚË, ‡ÍÓ ÌÂ ÒÚÂ ÔËÍÎ˛˜ËÎË Ò˙Ò ÒÚ‡ËÚÂ Ú‡ÍË‚‡.

РИБИ
ÃÌÓÁËÌ‡ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â ÒÂ Ì‡ÏË‡Ú ÔÓ‰ ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ò˙‰·‡Ú‡, ÍÓÂÚÓ Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚ ˘Â ‚Ë
ÓÒË„ÛË ‰Ó·‡ ÔÓÁËˆËˇ ÒÂ‰ ÍÓÎÂ„ËÚÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ Ë Á‡ÒÎÛÊÂÌÓÚÓ ‰Ó‚ÂËÂ Ì‡ ÔËˇÚÂÎËÚÂ
‚Ë ‚ ÎË˜ÂÌ ÔÎ‡Ì.

cyanmagentayellowblack

cyanmagentayellowblack
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Софи рапира в новото парче на Устата
Броени дни преди големия
финал на “ВИП Брадър 3” Устата пуска своя нов хит “Бате
шефе”, събрал някои от найярките бисери на съквартирантите. Гост звезда в парчето
отново е дългогодишната сценична половинка на изпълнителя Софи Маринова. Този път
обаче феновете ще чуят ромската перла да рапира.
Песента, за която вече
всички говорят, ще включва
не само най-големите лафове
на звездите от къщата на “ВИП
Брадър 3”, а и ще покаже
Софи в нова хип-хоп светлина.
Идеята за участието й с куплет в рими се заражда в главата на Устата, докато гледа
рап изпълнението на дуетната си половинка по време на
първата мисия в шоуто.
За да бъде изненадата

Виц
Виц

пълна, Устата подготви текста
с римите на Софи без нейно
знание, подбирайки някои от
най-колоритните й реплики
във “ВИП Брадър 3”. За да се
осъществи замисленият план,
от шоуто позволиха на Софи
Маринова да напусне къщата
седмица преди големия финал
и да посети звукозаписно студио. Едва там изпълнителката
разбра за изненадата на Устата и се включи в проекта с
ентусиазъм.
“Бате шефе” вече звучи в
ефира на родните радиостанции, а скоро ще се появи и
нестандартната видеоверсия
към парчето, информира ДУМА
Кристи Мартинова. Песента
дава заявка да наложи новия
лаф на народа, да покаже Софи
като рап звезда, както и да се
превърне в хит на сезона.

Ако литературният критик е
неуспял писател, то данъчният инспектор е неуспял бизнесмен...

ЧРД!
АНЕТА СОТИРОВА,
актриса
ВЕЛИЗАР НИКОЛОВ,
писател
ВЕЛИСЛАВ ЗАИМОВ,
композитор
ЖОРЖЕТА ЧАКЪРОВА,
актриса
НОРА НОВА,
певица
ХРИСТО ДОБРОТИНОВ,
писател

Наздравица

Арена на красотата за
професионалистите в бранша

Днес цялото мъжко войнство на
редакцията ни е на стремената
с вдигнати копия кой пръв да
честити рождения ден на

Най-голямото изложение в България за специалисти във всички аспекти на индустрията за красота - “Arena Professional”, за
пореден път събира професионалистите в бранша. На събитието,
което започва днес и продължава до 10 май, фирмите-изложители
представят своите най-нови продукти и оборудване, за да отговорят на нуждите на непрекъснато променящия се и развиващ се
пазар. Над 50 български и чуждестранни производители, вносители и дистрибутори ще предложат на специалистите в бранша
промоции и отстъпки от цените на продуктите.

СИМОНА СИМЕОНОВА

Парите са ключът
към по-дълъг живот

графичен дизайнер
с много дарования
и надарености.
Желаем й вдъхновение в художеството и нека видим нейни картини в Лувъра и
Ермитажа.

Колегите от ДУМА

Öúðêîâåí
êàëåíäàð
8

Ранното пенсиониране влияе добре на здравето
и благосъстоянието, показа изследване на 12 000 души
Хората, които са по-богати и подобре образовани, е по-малко вероятно да развият заболяване и умират на
по-късна възраст от онези, които са
по-бедни и по-нискообразовани. Проучването, осъществено от Съвета за
икономически и социални изследвания,
установило още, че тези, които избират да се пенсионират по-рано, също е
по-вероятно да имат по-дълъг живот.
По-нискообразованите и с по-малко
пари хора е по-вероятно да твърдят, че

са депресирани или да страдат от заболявания като високо кръвно налягане, диабет и наднормено тегло, показва проучването.
В изследването са участвали 12 000
души, като най-ясно тези ефекти се
наблюдават при хора на 50 и 60-годишна възраст. Учените открили още,
че личностите, които извършват благотворителна дейност, често са по-здрави от тези, които не се занимават с
това.

“Ранното пенсиониране обикновено
е добро за здравето на хората и за
тяхното благосъстояние, освен ако не
им е било наложено на сила”, считат
учените. “Тези хора, които са били принудени да се пенсионират рано, обикновено са с по-лошо психическо здраве
от тези, които се пенсионират в нормална възраст. Те, от своя страна, имат
по-лошо психическо здраве от хората,
които доброволно са се пенсионирали
по-рано”, смятат още изследователите.

Феновете на легендарната група ще имат уникалната възможност само на 9 и 10 май от 21 ч.
в Mtel IMAX да се насладят още
веднъж на концертния филм
“U2 3D”. Двете ексклузивни прожекции на осеметажния триизмерен екран са в чест на фронтмена
на бандата - Боно, който на 10 май
става на 49 години.
Билети за уникално киноизживяване могат да се купят от касите
на кино Mtel IMAX в Мол София,
съобщи на ДУМА Петър Петров.
«‡ ÔÓÂ‰Ì‡ „Ó‰ËÌ‡ ÀÛÍÓ‚ËÚ ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ Ò ·Ó„‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ 6 Ï‡È √Â„¸Ó‚‰ÂÌ. ÃÂÓÔËˇÚËˇÚ‡, ÔÓÒ‚ÂÚÂÌË Ì‡ ‰ÂÌˇ Ì‡ „‡‰‡ Ë Ô‡ÁÌËÍ‡ Ì‡
ı‡Ï ì—‚. ‚Ï˜. √ÂÓ„Ëî, Á‡ÔÓ˜Ì‡ı‡ Ó˘Â Ì‡ 3 Ï‡È. Õ‡ „‡‰ÒÍËˇ ÒÚ‡‰ËÓÌ
·Â¯Â ÔÓ‚Â‰ÂÌ VII ÏÂÏÓË‡Î ì¬ÂÒÂÎËÌ ƒ‡ÒÍ‡ÎÓ‚î - ÚÛÌË ÔÓ ÎÂÍ‡
‡ÚÎÂÚËÍ‡, ‚ ÍÓÈÚÓ ‚ÁÂı‡ Û˜‡ÒÚËÂ 20 ÍÎÛ·‡ ÓÚ ˆˇÎ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡. ¬ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ÌËÚÂ ˜‡ÒÓ‚Â Ò˙˘Ëˇ ‰ÂÌ ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â ÙÛÚ·ÓÎÌ‡ ÒÂ˘‡ Á‡ ì¿î Ó·Î‡ÒÚÌ‡
„ÛÔ‡ ÏÂÊ‰Û ‘ ì¡ÓÚÂ‚î-ÀÛÍÓ‚ËÚ Ë ‘ ìŒÎËÏÔËÍî-“ÂÚÂ‚ÂÌî.
√Â„¸Ó‚‰ÂÌ Á‡ÔÓ˜Ì‡ Ò Ô‡ÁÌË˜Ì‡ ÎËÚÛ„Ëˇ ‚ ˆ˙Í‚‡Ú‡ ì—‚. ‚Ï˜.
√ÂÓ„Ëî, ÓÚÒÎÛÊÂÌ‡ ÓÚ ÕÂ„Ó‚Ó ¬ËÒÓÍÓÔÂÓÒ‚Â˘ÂÌÒÚ‚Ó œÎÂ‚ÂÌÒÍË ÏËÚÓÔÓÎËÚ »„Ì‡ÚËÈ. Õ‡ ÔÎÓ˘‡‰ ì“ÂÚË Ï‡Úî ÍÏÂÚ˙Ú Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ ÀÛÍÓ‚ËÚ
œÂÚ˙ ÕËÌ˜Â‚ ÓÚÔ‡‚Ë ÔË‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Í˙Ï ‚ÒË˜ÍË ÊËÚÂÎË Ë „ÓÒÚË Ì‡ „‡‰‡.
œ‡ÁÌËÍ˙Ú ÔÓ‰˙ÎÊË Ò ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ-ÔÓÂÚË˜Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡ ÔÓ‰ Ì‡ÒÎÓ‚ ì—‚.
√ÂÓ„Ë - ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎ Ì‡ ÀÛÍÓ‚ËÚî Ò Û˜‡ÒÚËÂÚÓ Ì‡ Û˜ÂÌËˆË ÓÚ Û˜ËÎË˘‡Ú‡
—Œ” ì¿Î. ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚î, œ√—— ì—. –ÛÏˇÌˆÂ‚î Ë Õ” ì»ÌÊ. ¬˙ÎÍÓ‚î, Í‡ÍÚÓ
Ë ‰ÂÚÒÍËˇ Ú‡ÌˆÓ‚ Ò˙ÒÚ‡‚ ìÀÛÍÓ‚ËÚÒÍË ·ËÒÂËî ÔË Õ◊ ì—˙ÁÌ‡ÌËÂî.
ŒÒ‚ÂÌ ÕÂ„Ó‚Ó ¬ËÒÓÍÓÔÂÓÒ‚Â˘ÂÌÒÚ‚Ó œÎÂ‚ÂÌÒÍË ÏËÚÓÔÓÎËÚ »„Ì‡ÚËÈ
„ÓÒÚË Ì‡ Ô‡ÁÌËÍ‡ ·ˇı‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇÚ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ –—Œ ì÷ÂÌÚ‡ÎÌ‡
—Ú‡‡ ÔÎ‡ÌËÌ‡î Ã‡ËÂÎ‡ œÂÚÓ‚‡, œÂÚˇ ≈ÎÂÌÍÓ‚‡, ’ËÒÚËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚‡
Ë —‚ÂÚÎÓÁ‡ ¬‡ÒËÎÂ‚ ÓÚ Ó·˘ËÌ‡ ŒˇıÓ‚Ó Ë ‰. œÓ Ú‡‰ËˆËˇ Ô‡ÁÌË˜ÌËˇÚ ‰ÂÌ Á‡‚˙¯Ë Ò ÍÛ·‡Ì Á‡ Á‰‡‚Â Ë Ì‡Ó‰ÌÓ ‚ÂÒÂÎËÂ.

cyanmagentayellowblack

СНИМКА MTEL IMAX

ÀÛÍÓ‚ËÚ
ÀÛÍÓ‚ËÚ ÓÚ·ÂÎˇÁ‡
ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ Ô‡ÁÌËÍ‡
Ô‡ÁÌËÍ‡ Специални прожекции на „U2 3D”
Ì‡
Ì‡ „‡‰‡
„‡‰‡ ÒÒ ·Ó„‡Ú‡
·Ó„‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡
ÔÓ„‡Ï‡ за рождения ден на Боно

* Св. ап. и ев.
Йоан Гогослов.
Преп. Арсений
Велики

БУРГАСКИ
БИЗНЕСМЕНИ
ВРЪЩАТ ЯХТИ
Бургаски бизнесмени започнаха да връщат луксозните си
яхти заради невъзможността да
погасяват месечните си вноски.
Това каза Станислав Касъров,
президент на Международната
асоциация клас 470, предаде
кореспондентът на БГНЕС в Бургас. Започналият процес по всяка вероятност ще доведе до
фалит на компании, които продават яхтите, защото те също
плащат кредитни вноски. Цената
на моторните лодки започва от
200-300 хил. евро. Луксозните
ветроходни яхти струват от 100
до 300 хил. евро. От Hypo Leasing
са финансирали през миналата
година над 100 яхти на стойност
над 45 млн. евро.

ÕÓ‚ÂÊÍ‡ ÏÂÚ˙Î ·‡Ì‰‡ ˘Â Á‡‡‰‚‡ ÙÂÌÓ‚ÂÚÂ ‚ ‡‚‡Ì‡

“Dimmu Borgir”

Четвъртото издание на
единствения екстремен рок
и метъл фестивал в България - “Trash Till Death”, тази
година ще се проведе на
15 август в Каварна. Oрганизаторите от община Каварна и “Жокер медиа” са
поканили една от най-мощните dark и black metal
банди - “DIMMU BORGIR”,
които ще стъпят за първи
път в страната ни. Норвежките метъли ще зарадват
максимално феновете на
тежката музика у нас, а
гостуването им ще бъде в

рамките на тяхното европейско турне. Скоро ще
обявят и съпорт бандите на
групата, научи ДУМА от
Радост Пенева.
“DIMMU BORGIR” е сред
най-добрите метъл банди с
номинация за тазгодишните “Golden Gods Award” награди на авторитетното
английско рок списание
“Metal Hammer”. Очакваме
бандата в Каварна в познатия, последен състав:
Shagrath - вокал, Silenoz китара, Galder - китара,
I.C.S. Vortex - бас, Mustis -

кийборд, Daray - барабани.
“DIMMU BORGIR” без
съмнение ще са най-екстремните участници от всички досегашни в “Thrash Till
Death”. А на 15 август ще
има истинска метъл буря
край морския бряг.
Билетите за феста вече
са в продажаба с цена
40 лв. В деня на събитието
пропускът ще струва 50 лв.
Местата, на които могат да
бъдат закупени, са билетен център в НДК, мрежата на Ticketstream.bg и
Eventim.bg.
cyanmagentayellowblack
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—»Ã≈ŒÕ ¿Õ√≈ÀŒ¬
¿À¿…ƒΔ»≈¬

С дълбока скръб съобщаваме, че на
7.05.2009 г. почина

д-р на геологогеографските науки.
Роден на 13 юни 1929 г. в
с. Ястребино, Търговищка
област
Отиде си един честен,
сърдечен и фин човек.
Много ще ни липсваш,
но ще останеш жив
в сърцата ни.
От семейството

С дълбока скръб съобщаваме,
че на 6.05.2009 г. почина

√≈Œ–√»
…Œ—»‘Œ¬
Ã¿ƒŒÀ≈¬

¿Õ√≈À ≈Õ◊≈¬
Ã¿ƒΔ¿–Œ¬

ÍÀ 6 ÌÀÉ 2009 Ã. ÏÎ×ÈÍÀ

на 93 години
роден в гр. Белица, Благоевградска област,
политкомисар на Разложкия партизански
отряд “Никола Парапунов”
75 г. - член на БКП и БСП

Погребението ще се извърши на 9 май 2009 г.
в 11 часа в гробищен парк “Малашевци”.

Скърбим за прекрасния човек
и убедения социалист.
Не ще забравим неговата
отзивчивост, себераздаване
и обич към работата
и хората.

3 ÃÎÄÈÍÈ ÁÅÇ

Ó.Á. ÔÓÎÍ. »¬¿Õ
—“¿Õ Œ¬
¿Õ√≈ÀŒ¬
Времето минава, а
ти все повече ни
липсваш! Тъжим, че
те няма, и благодарим, че те имаше!
Ти живееш с огромна сила в сърцата, душите и мислите ни!
ВЕЧНО ЩЕ ТЕ ОБИЧАМЕ!

С любов и почит от опечалените дъщери,
съпруга, зетьове, братя и сестра,
внуци и всички близки
Погребението ще се извърши на 9.05.2009 г.
от 14 часа в гр. Белица.

Бърза помощ Телефон: 150; 02/ 983 52 24;
02/ 975 92 60
ВиК - Повреди Телефон: 02/ 812 21 21; 02/ 920 68 71
Гореща линия за жертви на насилие Телефон: 02/
981 76 86
Гражданска защита Телефон: 0800 20112; 02/ 862 60
75; 02/ 962 04 39, 02/ 962 04 41
Единен номер за спешни повиквания Телефон: 112
Електроразпределение - аварийна служба Телефон: 07001 00 10; 02/ 847 01 61; 02/ 847 01 62; 02/ 847
01 63; 02/ 847 01 64;
КАТ - Автопроизшествия Телефон: 165; 02/ 982 49
01; 02/ 982 49 02
МБАЛ "Н.И.Пирогов" Телефон: 02/ 915 44 11
МВР - София Телефон: 166
Планинска спасителна служба Телефон: 963 20 00;
0887 100 237

.....................................................
.....................................................
.....................................................

Ã‡ÎÍË Ó·ˇ‚Ë, ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇ Ë ‚˙ÁÔÓÏËÌ‡ÌËˇ
ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌË 9705200, 9705226
Ë Ì‡ e-mail: documentacia@duma.bg
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ВОЕННО-МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
ул. "Св. Георги Софийски" 3
Бърза помощ: тел. 9225-543, Централа: 9226-000
I-ВА МБАЛ ЕАД
Адрес: бул. "Патриарх Евтимий" № 37, Тел.: 988-36-31
МБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА"
Адрес: ул. "Бяло море" 8
Регистратура: тел. 9432-203, Централа: 9432-170
МСЦ "МЕДСТОМ"
Адрес: бул. "Дондуков" № 26-А, Тел.: 981-00-00
МЦ “СЕНТ ТОМА”
Адрес: бул. “Цар Борис III” № 91
тел.: 958 8015, факс: 9588195
e-mail: sent_toma@abv.bg
МЦ "ЛОРА"
Адрес (1): бул. "Христо Ботев" 10,
Тел.: 952-06-75, 953-05-80

От семейството
Ритуалът ще се извърши на 8.05.2009 г. от 15,00 часа
на Централните софийски гробища.

¡»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

Адрес (2): бул. "Гоце Делчев", бл. 76,
Тел.: 859-31-56
Адрес (3): жк Люлин, бл. 134,
Тел.: 925-09-85
Адрес (4): жк Левски-В, бл. 9-А - партер,
Тел.: 946-61-22
СЛУЖБА ЗА ТРУДОВА МЕДИЦИНА
“СЕНТ ТОМА - КО”
Адрес: бул. “Цар Борис III” № 91
тел.: 953 1764, факс: 9588195
e-mail: sainttomaco@yahoo.com
СБАЛ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ
Адрес: ул. "Св. Георги Софийски" № 1,
Стоматологичен факултет, ет. 11
Тел.: 952-60-01, 954-48-22
24-часов прием на пациенти
ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР
Адрес: ул. "Екзарх Йосиф" № 59,
Тел.: 981-00-06
Денонощна спешна психиатрична помощ
ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА
ХЕМАТОЛОГИЯ
ул. "Братя Миладинови" 112,
тел. 92 104 17, регистратура 92 104 70

¬¿ΔÕ» “≈À≈‘ŒÕ»
Министерство на труда и социалната политика
Телефони за информация и консултации:
МТСП - 0 900 32 111 и 02/987 16 22
Агенция по заетостта:
Телефон за въпроси: 02/980 87 19
Агенция за социално подпомагане
София 1051, ул. ‘Триадица’ 2,
телефон: 02/811 96 07, горещ телефон: 02/935 05 50
Главна инспекция по труда
Горещ телефон: 0700 17 670 за консултация по въпроси, свързани със законността на трудовите правоотношения, осигуряването и спазването на изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд и контролът по предоставянето на посреднически услуги за
намиране и наемане на работа.

"

“ÂÍÒÚ Ì‡ Ó·ˇ‚‡Ú‡:

БЪРЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
тел.: 150
МБАЛ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА "ПИРОГОВ"
бул. "Ген. Тотлебен" № 21
Регистратура: тел.: 9154-213, Централа: 9154-411

—œ≈ÿÕ» “≈À≈‘ŒÕ»

»ÏÂ:
.........................................................
œÂÁËÏÂ:
..................................................
‘‡ÏËÎËˇ:
.................................................
ΔË‚ÂÂ˘ ‚:
................................................
“ÂÎÂÙÓÌ Á‡ ‚˙ÁÍ‡:
..................................

Поклон пред светлата
му памет!

—œ≈ÿÕ¿ Ã≈ƒ»÷»Õ— ¿ œŒÃŒŸ

От семейството

“‡ÎÓÌ Á‡ ·ÂÁÔÎ‡ÚÌ‡ Ó·ˇ‚‡
‚˙‚ ‚ÂÒÚÌËÍ ƒ”Ã¿

активен участник в антифашистката
борба, дългогодишен кадрови офицер,
писател и общественик

0800 14 008 - за съобщения за допуснати трудови
злополуки, включително и такива, за които има съмнения, че са укрити и не са съобщени в дирекциите
“Инспекция по труда”.
Държавна агенция за закрила на детето: 02/981 76 86
Министерство на здравеопазването
Телефон: 02/981 01 11
Национална здравноосигурителна каса
Информационен център за права и задължения на
гражданите: 9659 159
Национален телефон на НЗОК за консултации на
граждани: 0800 14 800
Информационен телефон на дирекция “Европейска интеграция и международно сътрудничество”:
9659 116
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1355 полицаи
на ЦСКА - Левски

ГЛЕДАЙТЕ
ƒÕ≈—

‘ÛÚ·ÓÎ

„СИНИТЕ”
ПОДПИСВАТ
С ЮНОШЕСКИ
НАЦИОНАЛ

Служителите на реда съсредоточават сили
в града и извън стадиона
1355 полицаи ще следят
за сигурността и реда преди,
по време и след утрешното
дерби в “А” група ЦСКА - Левски, заяви главният инспектор
от СДВР Антон Златанов. В
бройката са включени служители на охранителна полиция,
цивилни и жандармерия. Двубоят от 26-ия кръг е от 17.45
часа на Националния стадион “Васил Левски” и ще се
предава по БНТ. Входовете на
съоръжението ще бъдат отворени в 15.00 часа, като феновете ще преминат през две
проверки за забранени предмети. Затворени за превозни
средства без градския транспорт ще бъдат булевардите
“Евлоги Георгиев” и “Драган
Цанков”, както и улиците “Гурко” и Кирил Видински”.
“Очакваме на стадиона да
присъстват около 30 000 души

предвид огромния залог на
мача. Основните ни сили ще
бъдат съсредоточени в невралгични зони в града и около стадиона. Охрана на обществения ред ще бъде осигурена както по основните направления на придвижване на двете агитки, така и на места,
където най-често се случват
инциденти. С наближаването
на мача служителите ще се
придвижат към “Васил Левски”, а след края му ще се
върнат на позициите си”, разкри Златанов. “Изпратихме
писмо до кмета Бойко Борисов с молба да бъдат отпуснати повече коли на градския
транспорт след срещата. Побързото извозване на запалянковците ще предотврати
евентуалното ескалиране на
напрежението”, каза той и
допълни, че по спирките ще
бъдат разположени полицаи,
които ще съобщават за движе-

Юношеският национал Даниел Шмедин подписа предварителен договор с родния си клуб
Левски. Контрактът на нападателя ще влезе в сила от сезон
2010/2011 година. Шмедин играе за юношите старша възраст
“Б” на Левски със старши треньор Петко Медвецки. Той
навърши 18 години вчера.

бъдат допускани на метростанция 9, която е близо до
бившeто “Синьо кафе”, защото
там е сборният пункт на феновете на Левски. “Надяваме се
на европейско поведение от
страна на привържениците.
Подкрепяме използването на
транспаранти и хореографии,
които не са обидни и не приканват към насилие. Същевременно ще бъдем безкомпромисни към агресивните лица.
Всеки нарушител ще бъде пращан в РПУ и до 24 часа ще се
яви пред съдия”, коментира
главният инспектор и добави,
че близо 150 рискови запалянковци с присъди за футболно
хулиганство ще бъдат предупредени да не присъстват на
мача. “Имаме готовност за фенове от Москва и Белград, които ще се присъединят към
агитката на ЦСКА, но не очакваме провокации от тях”,
завърши Златанов.

СНИМКА НОВ СПОРТ

ТАНЬО ВАСИЛЕВ

Антон Златанов

нието на по-големи групи ултраси. По думите му привърженици на “армейците” няма да

z

ТРИМА ОТ ЧЕРНО
МОРЕ ПРОПУСКАТ
МАЧА В СЛИВЕН
Трима са футболистите на Черно море, които със сигурност ще
пропуснат гостуването на Сливен
утре от 26-ия кръг в “А” група.
Халфовете Милен Петков, Георги
Илиев и Ивайло Маринов не са
възстановени от контузиите си и
залагат на занимания във фитнеса. Резервният вратар Ивайло
Маринов пък е с болки в рамото.
Под въпрос са още халфовете
Атанас Борносузов и Станислав
Стоянов, защитникът Ради Бачев
и титулярният вратар Карамфил
Илчев. Черно море ще пътува за
Сливен в деня на мача.

Велев също поиска да тренира на „Васил Левски”
Футболистите на Левски ще проведат официална тренировка на националния стадион днес от 11.00 ч., която ще
бъде открита единствено за журналисти.
Шампионите пък ще имат занимание в
18.00 ч., като само в първите 15 минути
ще бъдат допускани представители на
медиите.
Билетите за дербито на 26-ия кръг в

“А” група ЦСКА - Левски бяха пуснати в
продажба. Цените им са 10 лв. - за Сектор “А”, 8 лв. - за “В”, 5 - за “Б” и 2 - за “Г”.
Феновете на “сините” могат да си закупят пропуски днес от 10.00 до 18.00 ч. на
касите на ст. “Георги Аспарухов” откъм
ул. “Тодорини кукли” и в кафето на фенклуба на бул. “Черни връх”, както и в
магазин “Ултра блу” на ул. “Леге” щ15. В

БАНОВИЧ НЕ Е
ОСВОБОДЕН ОТ
СПАРТАК (ВН)

деня на мача левскарите ще могат да се
сдобият с ценните хартийки на касите на
ст. “Васил Левски” срещу новата метростанция и в кафето на фенклуба.
Билети за “червените” запалянковци
ще се продават днес от 12.30 до 19.30 ч.
на централната каса на ст. “Българска
армия” и утре от 11.00 до 18.45 ч. на каси
до езерото “Ариана” и на ул. “Гурко”.

Изпълнителният директор на
Спартак (Вн) Живко Великов опроверга слуховете, че вратарят
Зоран Банович е освободен от
клуба заради допуснатия гол срещу Ботев (0:1). Бащата на сърбина
е тежко болен и това е накарало
играча да напусне страната.

»ÁÔ˙ÎÍÓÏ˙Ú Â¯‡‚‡ ‰ÌÂÒ Á‡ ÙËÌ‡Î‡ Á‡ ÍÛÔ‡Ú‡
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личието
стигнаха
миналогодишният
победител Литекс,
след победа с 1:0
над Миньор в Перник, и за първи път
Пирин, отстранил
със същия резултат
Левски.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

В началото на сезона бе решено финалът да се играе на
стадиона в Сливен,
ако играят отбори от
провинцията. Има
обаче и предложение мачът да се
състои в София.
○

○

○

○
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Черноморец привлече
национал на Венецуела

Аржентинецът Макси Лопес (вляво) от Гремио се
бори за топката с Кристиан Рамос от перуанския
Сан Мартин в първия 1/16 финал за “Копа
Либертадорес”. Бившият нападател на Барселона
Лопес вкара 2 гола за победата на бразилския тим
с 3:1 като гост

Венецуелецът Виктор Гонсалес подписа договор с елитния
Черноморец. Той играе като десен офанзивен или дефанзивен
халф и има над 50 мача за националния отбор на своята страна.
С привличането му старши треньорът Красимир Балъков цели
повишаване на конкуренцията и
качеството на играта в централната зона на терена. Гонсалес
ще бъде официално представен
на пресконференция през следващата седмица.
Междувременно в клуба се ра-
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боти по програмата за лятната подготовка на “акулите”. Футболистите
ще се съберат за първа тренировка на 4 юли, а първият тренировъчен лагер ще се проведе в Поморие. Вариантите за втория подготвителен етап са Германия и Австрия, като те тепърва ще бъдат разгледани. Преди началото на новия
шампионат Черноморец ще играе
контролен мач със силен противник и отборът ще бъде официално
представен на феновете. Съперникът обаче ще бъде допълнително уточнен, разкри Краси Балъков.
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Изпълкомът на
БФС ще има последната дума на заседанието си днес
къде да се играе финалът за Купата на
България
“Форд
Мото-Пфое” на 27
май. До спора за от-

ÓÚ 16.00 ˜.
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Президентът на ФИФА Сеп
Блатер пристигна в Куала
Лумпур за участие в 23-ия конгрес на Азиатската футболна
конфедерация. Форумът ще избере бъдещите представители на континента в Изпълнителния комитет на ФИФА
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Рефер прати Барса на финал

ВЕСКО ТОПАЛОВ ЛИЦЕ НА НОВА
КАМПАНИЯ
Лидерът в световната ранглиста по шахмат гросмайстор
Веселин Топалов става лице на
кампанията “Светът е наш. Ти си
на ход”, организирана от Червения кръст и Червения полумесец. Пред дипломати, журналисти и гости своя първи ход ще
направи осемнадесетият световен шампион по шахмат.

Челси отпада
след 1:1 в Лондон

ТАНЬО ВАСИЛЕВ
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полуфиналите ще се изправи
срещу украинеца с американски паспорт Никита Кривонос,
който елиминира Хуан БеаусБаркин (Исп) с 6:2, 6:3. Валентин Димов разби с 6:2, 6:1 украинеца Вадим Алексеенко.
Той ще срещне днес №3 в турнира Пиерик Исер. Французинът се наложи с 6:3, 6:4 над
беларусина Александър Бури.
Бившата първа ракета на
България Тодор Енев отстъпи
на австралиеца и №1 в схемата
Джон Милман с 6:3, 2:6, 1:6.
Симеон Иванов пък се предаде
на италианеца Матео Воланте
(№3 в схемата) с 3:6, 1:6.

○

○

○

○

На 9 май - Деня на Европа,
посолството на Чешката република в България и Асоциация
“Родители”, съвместно със Столична община организират “ФАМИЛАТЛОН - празник на семейния спорт и здравословния начин
на живот”. Спортната програма
ще стартира в 10,30 часа пред
Народния театър “Иван Вазов” с
веломаратон до Южния парк,
където през целия ден ще има
културни и спортни прояви. В
13,00 часа от паркинга пред Националния исторически музей любителите на планинското колоездене ще карат заедно с посланика на Чехия Мартин Клепетко
до местността Тихия кът на Витоша. Първите пристигнали ще
получат специални награди от
посланика. Инициативата ФАМИЛАТЛОН включва множество
спортни демонстрации и състезания за цялото семейство през
целия ден в Южния парк.

Старши треньорът на
ЦСКА Любослав Пенев ще
пропусне тенис турнира “Лидерите” заради предстоящото
дерби с Левски. Пенев спечели турнира миналата година в
тандем с кмета на София Бойко Борисов. Надпреварата е
утре и в неделя на кортовете
на СК “Дема” в жк “Младост”.
Тя събира за шести път известни личности от бизнеса,
медиите, държавната администрация и др. Съорганизатор
на проявата е в. “Стандарт”, а
основен спонсор - “М-тел”.

Сред участниците са бившият
председател на парламента
Йордан Герджиков, актрисата Деси Тенекеджиева и др.
За турнира са записани 24
мъжки и 6 женски двойки. В
отсъствието на Пенев Бойко
Борисов ще играе демонстративен мач срещу президента
на БФТенис Стефан Цветков,
но двамата не са обявили
партньорите си. Турнирът е с
благотворителна цел. Той е
насочен към детско-юношеския тенис, като събраните
средства ще отидат за организирането на “Мастърс” турнир за деца до 10 г.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА
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Любо Пенев пропуска турнир
1/4 ÙËÌ‡Î ‚ —‡Ì‰‡ÌÒÍË по тенис заради дербито
Трима българи се класираха за 1/4 финалите на тенис
турнира “Интерхотел Сандански Къп” с награден фонд 10
000 долара. Те си осигуриха по
2 точки за ранглистата на АТП
и по 290 долара. Поставеният
под №2 Ивайло Трайков надигра с 6:2, 6:3 участващия с
“уайлд кард” македонец Томислав Йотовски. Следващият му
съперник е осмият в схемата
Максим Отом (Белгия), който
обърна с 4:6, 6:4, 6:0 швейцареца Адриан Босел. Тихомир
Грозданов, който е под №4 в
схемата, победи с 6:2, 6:2 Васил Младенов и за място на

ПОСОЛСТВОТО НА
ЧЕХИЯ ОРГАНИЗИРА
ФАМИЛАТЛОН ЗА
ДЕНЯ НА ЕВРОПА

СНИМКА БГНЕС

отсъди 2 чисти дузпи
за игра с ръка на
Херард Пике и Самуел Ето’о преди и
след изравнителния
гол. Той подмина
още поне 2 сериозни
нарушения в наказателното поле на гостите. Скандинавецът
показа директен
червен картон на
Ерик Абидал в 66-ата
минута след симулативно падане на
откъсналия се Никола Анелка и после
компенсира грешката си. Това бе първият червен картон за Михаел Балак (вдясно) и Ашли Коул от Челси преследват норвежкия рефер
играч на Барса в
Том Хенинг Йовребьо на полуфинала-реванш от Шампионската лига с
Шампионската лига
Барселона за неотсъдена дузпа. Мачът завърши 1:1 на “Стамфорд Бридж”
от 9 декември 1998
и каталунците се класираха за финала заради гола на чужд терен
г., когато в мач срещу Брьондби бе изгонен сесеп Гуардиола. Оттогава катаче, че 6 съдийски решения
гашният треньор на тима Холунците са играли 104 мача
срещу нас пред 40 000 души
без техен футболист да види
и реферът да не отсъди нито
червения цвят. “Блаугранас” са
едно за нас е странно”, копечелили досега 2 пъти купаментира пък капитанът на
та - през 1992 и 2006 г. ФиЧелси Джон Тери. Треньорът
налът срещу носителя на трона Барса Хосеп Гуардиола
фея Манчестър Юнайтед е на
традиционно заяви, че от мя27 май на “Стадио Олимпико”
стото си не е видял нарушев Рим.
ния на играчите си. Колегата
След мача бранителят
му Гуус Хидзинк подкрепи
Пике призна, че е играл с ръка
футболистите си за реакциите
в наказателното поле в 81при бруталните съдийски
ата минута, но действието му
аванти към гостите.
не било с умисъл и решениеДидие Дрогба пък се
то на рефера Йовребьо да не
нахвърли от скамейката върху
свири дузпа било резонно.
рефера след края на мача и
“Думата
конспирация
го нарече безсрамник. Разяможе би е грешна. Трудно е,
реният котдивоарец бе замекогато играчите са толкова
нен в 72-ата минута и е заплаемоционални след мача. Казшен от сериозно наказание
Хиляди фенове на Барселона се събраха на прочутата авенида
ват, че не би трябвало да
от УЕФА за простъпката си,
“Рамблес”, за да празнуват класирането на любимците си за
реагираме по начина, по койоще повече че е атакувал
финала на Шампионската лига след 1:1 на реванша с Челси
то го направихме. Факт е обасъдията и в тунела.

○

СНИМКА БГНЕС

Престъпен норвежки рефер
сериозно подпря Барселона в
реванша срещу Челси и помогна на каталунците да се
класират за 6-и финал в Шампионската лига. Том Хенинг
Йовребьо се превърна в главен герой в мача и с неадекватни отсъждания в края бе на
път да отнесе сериозен бой от
играчите на домакините. Двубоят на “Стамфорд Бридж”
завърши 1:1 и каталунците
продължават заради гола на
чужд терен, след като първият
полуфинал на “Ноу Камп” преди седмица завърши 0:0. Домакините водеха с 1:0 до 3-ата
минута на добавеното време
след красив гол от воле на
Микаел Есиен в 9-ата мин. В
93-ата обаче Андрес Иниеста
изравни след пас на Лионел
Меси при единственото сериозно положение пред вратата
на Петер Чех. Норвежецът не

Кметът на Каварна Цонко
Цонев стана първият носител
на почетния знак на Асоциацията на българските плувци в
България. Отличието му се
присъжда за подкрепата, която
дава за развитието на водните спортове

РУСИЯ-САЩ Е
ПОЛУФИНАЛЪТ
НА СП ПО ХОКЕЙ
Русия срещу САЩ е първият
полуфинал на световното първенство по хокей на лед, което се
провежда в Швейцария. Световният шампион Русия победи Беларус с 4:3 в първия четвъртфинал, след като 2 пъти изоставаше в резултата. САЩ победи
Финландия с 3:2, като всичките
шайби паднаха във втората третина. Русия победи САЩ с 4:1
във втората групова фаза на
шампионата.

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ
ще излиза

Американските тенис легенди Били Джийн Кинг
и Джон Макенроу изиграха демонстративен мач
на шлеп по река Хъдзън в Ню Йорк. Събитието имаше
за цел да засили интереса към месеца
на тениса в САЩ, който започна през май
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