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ПРОВАЛ НА ФОРУМА
ЗА ПРОЕКТА „НАБУКО”

¬Ó‰Â‚ËÎ

Каспийски държави отказаха да подкрепят
в Прага споразумение за газопровода
Газопроводът “Набуко” 3300-километрово трасе, което
трябва да позволи на Европа
да получи достъп до газовите
находища в Каспийския регион
и да намали зависимостта си
от Москва - не получи очакваната от всички “политическа
подкрепа” от ключовите страни

в проекта. Представителите на
Узбекистан, Казахстан и Туркменистан - три богати на газ
бивши съветски републики от
Каспийския регион - отказаха
да подпишат заключителната
декларация, съобщи АФП, цитирайки дипломатически източници. Съвместният документ бе

подписан единствено от Азербайджан, Египет, двете транзитни страни Грузия и Турция,
както и от ръководителите на
Европейския съюз.
Очакванията са газопроводът, който по график трябва
да почне да се строи през
2011 г., да бъде пуснат в ек-

сплоатация през 2014 г. с
азерски газ. На Египет също
се разчита като източник на
синьото гориво. На Казахстан,
Туркменистан и Узбекистан
се гледаше като на допълващи източници на природен газ
за “Набуко”.
—Ú. 7

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Още когато през 2002
г. бе обявена идеята за
газовия проект “Набуко”,
съмненията около неговата
реализация бяха налице.
Седем години по-късно
нещата са си все там - на
стадий приказки. Докато
участниците в него обясняваха колко е хубав този
проект, как ще покажат на
Русия и лично на Путин
“кузькину мать”, как
газпромовските окови от
Европа ще паднат и т. н.,
“Набуко” се сдоби с
мощен конкурент в лицето
на газопровода “Южен
поток”. “Набуко” страда от
проблеми, нарастващи в
геометрична прогресия.
Вчера три от доставчиците
отказаха да подпишат
окончателното споразумение. Остана само Азербайджан. Обаче при всички
напъни Баку не може сам
да запълни тръбата. Следователно към днешна
дата този проект увисва
във въздуха. Както и
мераците, свързани с
него.
Официално бе казано,
че името “Набуко” било
измислено от инициаторите на проекта, след като
гледали едноименната
опера от Верди. Дали
обаче е така? Може би
господата са гледали
някоя оперета или водевил?

14% ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ
ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËˇ
ÔÂÁ 2008 „.
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Представители на ръководството на БСП, ветерани от войната и граждани положиха цветя и венци
пред Паметника на Съветската армия по случай 64-ата годишнина от Победата над хитлерофашизма
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СНИМКА БГНЕС

Висшият съдебен съвет се
самосезира след публикации
в централни всекидневници,
съобщи вчера председателят
на комисията “Борба с корупцията и професионалната етика” Цони Цонев. Една от статиите е от в. “Труд” - “Съдия ми
поръча да пребия журналист”,
другата е от в. “Стандарт” на
същата тема. Става въпрос за
магистрат от Враца.
Още в понеделник на заседанието на комисията ще
обсъдим мерки и ще поискаме от институциите документи, за да се запознаем с фактите и предприемем действия,
допълни Цонев. ВСС е особено чувствителен спрямо поведението на магистратите, от
които обществото очаква висок морал и професионализъм, заяви Цонев. Ако се
докаже, че магистратът от
Враца е нарушил професионалната етика, ВСС ще действа с цялата строгост, дадена на органа от закона,
допълни той.

ìœÓÁËÚ‡ÌÓî 20

В Пловдив вече откриха сезона на абитуриентските балове. Развълнувани дванадесетокласници
от пловдивска гимназия се сбогуваха с училище на тържествена церемония вчера

ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ:

Не може да свият бюджета
за образование и наука
МОН няма да печата книжки с тестовете
за матурата идната неделя
антите на електронен носител. В деня на
изпита ще бъде изтеглен изпитният вариант и ще се оповести паролата, с която
той се отваря. Дотогава паролата ще знаят само министърът и нейният създател.

16 Ï‡È - ƒÂÌ
ÒÂ˘Û ‡„ÂÒËˇÚ‡

cyanmagentayellowblackdop 2

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

то би трябвало да поеме отпадъците, след като Суходол
затвори. Според министър Желев битовият отпадък на София
може да се депонира в нормално сметище до онзи момент, в
който бъде изграден завод за
преработка на отпадъци. Основният мотив за затварянето на
сметището е, че то не може да
поема повече отпадъци, бе коментарът на евродепутатът
Илияна Йотова, която също бе
на срещата с министър Желев.
Тя обясни, че директивата на
ЕС за обработка на отпадъците е много строга и че на България може да й се наложи да
плати сериозни глоби.
Суходол е криминалното
сметище на общината, защото
не отговаря на никакви изисквания, каза пък Венцислав Божилов, председател на Сдружение за защита на населението
и околната среда.

○

гократната помощ от страна на
държавата, Столичната община не е в състояние да се справи трайно с този проблем, смята министър-председателят. Той
изтъкна, че през последните
три години правителството целево е предоставило близо 100
милиона лева на различни общини, за да приемат на своя
територия балираните софийски отпадъци.
Предвижда се депото за отпадъци в Суходол да бъде затворено в края на тази година.
Дотогава трябва да бъде определено ново място за извозване на отпадъците на столицата, уточни здравният министър
Евгений Желев, който преди
заседанието на кабинета имаше среща с общински съветници от БСП-София, с които разискваха темата. Все още не е
уточнено мястото за бъдещата
площадка за депониране, коя-

○

Правителството отложи
вчера гласуването на предложение за затварянето на сметището Суходол със закон.
Точката, свързана със закона
за отпадъците на София, беше
в дневния ред, но в късния
следобед стана ясно, че няма
да бъде гласувана на това заседание. Министрите са се запознали с предложението, което идва от Националния кризисен щаб.
Ако в спешен порядък не
бъде намерено трайно законово решение на проблема със
сметището в Суходол, столицата ще бъде изправена пред
нова, крайно тежка криза, коментира след заседанието на
кабинета премиерът Сергей
Станишев. Той посочи, че правителството не може да бездейства, защото съвсем скоро столицата ще остане без депо и
без перспектива. Въпреки мно-

○

Кабинетът още мисли за Суходол

○

На национална среща в Кърджали
Детските парламенти от страната са решили да предложат 16 май за национален Ден за борба с агресията в училище.
Това съобщи вчера деветокласничката
Иглика Славчева от Варна, която бе просветен зам.-министър в правителството за
един ден в деня на ученическо самоуправление. Като министър се вживя десетокласникът Емил Красимиров от 137о СОУ в София. Титулярът Даниел Вълчев
подписа вчера заповед, с която обяви 16
май за Ден за борба с агресията и разпореди училищните директори и инспекторатите да организират изявата.

○

Все още не съм информиран до каква степен ще се намалят бюджетните
разходи заради кризата, но би било
стратегически неправилно в този момент
да се намали бюджетът за образование
и наука, заяви вчера просветният министър Даниел Вълчев. По думите му и
премиерът Станишев е заявил, че няма
да се свиват социалните и инвестиционните разходи. Вълчев очаква проблемът
за бюджета да бъде обсъден в МС в
близките заседания.
В бюджета на всяко училище
издържката е 23-25%, останалото са заплатите. Ако бюджетът се свие до 80 на
сто, училището не може да се издържа.
Школата няма да се затворят и ще правят
преразходи, които в края на годината МС
ще трябва да покрие и ще се върнем към
практика, от която се отказахме още след
2000 г., обясни министърът.
От снощи по 8 телевизии в 22 ч. и в
22.30 ч. в течение на месец ще се
излъчва клип от 15 секунди, който на-

помня на родителите: “Знаете ли къде е
вашето дете”. Идеята е на МОН и Асоциацията на родителската активност. Целта според Вяра Лазарова от асоциацията е родителите да свикнат да прибират
децата си навреме, или пък да ги търсят
по телефона, ако не са вкъщи. Само в
почивните дни на пътя са загинали 5
деца и 6 са в болница, съобщи Вълчев.
Някои от тях са карали сами кола без
книжка, при това - нощем.
Идната неделя е първата задължителна държавна матура - по български език
и литература (БЕЛ). Тя ще се проведе в
6246 класни стаи на 1054 училища и ще
има 15 000 квестори. Във всяка десета
класна стая ще бъде поставена видеокамера. За втората матура по избран предмет са подадени 79 517 заявления, а за
трета по желание - 903. Децата със специални образователни потребности ще
имат до 2 часа допълнително за работа
над тестовете. Единственото ново спрямо
миналата година е, че МОН няма да отпечатва книжки с трите варианта на тест за
всяко дете, а ще прати в училищата вари-

○

ВЕЛИАНА ХРИСТОВА

z Председателят на Коалиция за
България Сергей
Станишев внася
днес в 11.00 часа в
ЦИКЕП документите за регистрация
на коалицията за
изборите за Европейски парламент,
които ще се състоят на 7 юни. Това
информираха от
пресцентъра на БСП. На събитието ще
присъстват председателят на НПЦ
Евгений Узунов, секретарят на ИБ на
БСП Катя Николова, членът на ИБ на
БСП Румен Петков и ръководители на
партиите от Коалиция за България.
z С поднасяне на венци и цветя на
паметника Альоша и разговор за перспективите пред ЕС пловдивските социалисти ще отбележат 9 май - Деня
на Европа и на победата над хитлеристка Германия. В 11 часа те ще се
качат на хълма Бунарджик, за да се
поклонят пред паметта на жертвите
от Втората световна война. Там ръководството на БСП в Пловдив ще поздрави и новоприетите членове в организацията. След тържеството младите
социалисти заминават за двудневен
семинар в местността Копривките
край Пловдив.

Над 4000 съкратени
в администрацията
за година
С общо 4388 щатни бройки е намаляла държавната ни администрация през
2008 г. Заплатите в сферата обаче средно са увеличени с 15,8 процента, което
станало възможно поради съкращенията.
Това са част от данните от отчета за 2008
г. на Министерството на държавната администрация и административната реформа, който бе обсъден вчера от Министерски съвет. Министър Николай Василев
обяви също, че в момента в администрацията са заети 86 877 служители, а има
свободни 6652 щатни бройки.
Средната месечна брутна заплата на
работещите в сектора през миналата година е била 643,19 лв. И през 2008 г. жените
в държавната администрация са повече от
мъжете - 61%. Жените доминират и в ръководните длъжности - 55.4 на сто. Увеличават се служителите с висше образование,
както и тези, които владеят английски език.

Затвориха приют
за деца
Приют за безпризорни деца в Габрово
бе затворен заради липса на средства за
издръжка, алармира вчера дирекротът на
Български червен кръст Данче Пенчева.
Социалният дом е затворил врати от началото на май, трима от шестимата служители са освободени от работа, а седемте
деца без родители са настанени в домове
в съседни градове. През последните 15 г.
габровската организация на БЧК е осигурявала издръжката на приюта чрез средства от спонсори и собствени източници.

Посланици от ЕС: В България
проблем е политическата корупция
България днес има нужда от
конструктивна критика, защото
две години след членството на
страната в ЕС реалностите се
разминават с европейските стандарти. Този коментар за състоянието на България направи вчера посланикът на Финландия у
нас Кауко Янсен. Той бе един от
участниците в публичен дебат за
предизвикателствата и визиите
за Европа в навечерието на евроизборите. На срещата мнения
изказаха още посланикът на
Швеция Пол Бейер, зам.- посланикът на Чехия Ярослав Камаш и
ръководителят на Информационното бюро на ЕП в София - Виолета Симеонова - Станичич. Дипломатите ни критикуваха найвече заради бавната и неефективна борба с корупцията и за
това, че европейските теми почти не присъстват в диалога с об-

ществото. Посланик Янсен не ни
спести критиките, но и добави, че
европейските страни трябва да
са търпеливи към България. Той
обаче даде съвет на правителството и парламента да проявят
повече воля и да приемат закони
срещу сивата икономика.
Огромен проблем е политическата корупция, която не намаля след приемането на България
в ЕС, каза още Кауко Янсен.
България не е по-проблематична страна, отколкото някои други
страни-членки на ЕС и нейните
трудности не трябва да се
превръщат в драма, беше по-мек
в критиката си посланикът на
Швеция Пол Бейер. Според него
важно е правителството ни да
приеме по-сериозно своите ангажименти към европейските
партньори и да продължи да
работи по тях.
cyanmagentayellowblack

blackdopulnitelen 3
blackdopulnitelen 3

СЪБОТА 9 МАЙ 2009

ÁÚËÃÀÐÈß
Сергей Станишев:
Бъдещето на Европа
зависи от нас

3

С 14% намалели
престъпленията
МВР регистрирало за 2008 година
113 340 криминални прояви
За 2008 г. е отчетено
намаление с 14% на регистрираните криминални
престъпления. Това съобщиха в отчета си заместник главният прокурор
Валери Първанов, зам. гл.
прокурор Галя Танева,
Мариана Борисова и Иван
Борисов при оповестяване дейността на магистратурата и разследващите
органи през 2008 г.
За миналата година

органите на МВР са регистрирали 113 340 криминални престъпления и са установили извършителите на
9353. Разкрити са 54 692,
или малко под половината
от регистрираните криминални. Прокурорите са внесли в съдилищата 43 418
прокурорски акта, в които
за извършването на 49 199
престъпления, са обвинени
52 149 лица. Осъдени са 51
562, или почти 99% спрямо

предадените на съда. 98%
от спрените дела са срещу
неизвестен извършител,
като за миналата година са
прекратени 267 710, решени са 386 067. От прекратените производства 235 659
са прекратени по давност.
В края на миналата година
включително спрените
досъдебни производства за
последните 20 години общият брой на всички спрени досъдебни производст-

√‡ÎÂ‚Ë Ò ËÏÛÌËÚÂÚ, ‡ÍÓ ÒÂ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË‡Ú Á‡ Õ—
зам. главният прокурор Валери Първанов по време на семинара на Главна
прокуратура, която се провежда в м.
Цигов чарк. Той уточни, че с прекратяването на делото ще отпадне и забраната дупнишките бизнесмени Ангел Христов и Пламен Галев да напускат страната.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Ако Ангел Христов и Пламен Галев,
по-известни в обществото като братя
Галеви, се кандидатират за народни
представители, делото срещу тях ще
бъде прекратено поради имунитет, който им се осигурява от закона. Защитата
е валидна до оповестяването на крайния резултат на изборите. Това заяви

ва са 700 095. Внесени са 9
обвинителни акта срещу
магистрати, като 7 са получили присъда - 3-ма прокурори и трима следователи,
от които 3-ма за корупция и
един за престъпления против правосъдието.
Изискванията към органите, които отговаряме за
реда в тази държава, са
много големи и те не търпят
отлагане във времето, заяви зам. главният прокурор
Валери Първанов. Според
него трябва още по-усилена работа. За 2009 година
в програмата е заложено
обучение на всички съдебни служители с цел повишаване компютърната грамотност, заяви той. За изминалата година са били
ремонтирани 42 от 172
сгради, които прокуратурата използва, допълни
Първанов, изтъквайки, че
някои от прокуратурите все
още имат проблем и даде
за пример Софийската прокуратура.

Представители на ръководството на БСП, ветерани от войната и граждани положиха цветя и венци пред
Паметника на Съветската армия по случай 64-ата годишнина от победата над хитлеро-фашизма
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След като се отложи за пореден път делото за
легитимното ръководство на СДС, Мартин Димитров
разпространи вчера отворено писмо до всички ръководители на СГС, ВКС, ВСС, както и до посланиците на
страните от ЕС, ЕНП и др., в което съобщава, че има
отказ от провосъдие по отношение на партия с 20годишна история. Той разказва всички подробности от
последните месеци и проблемите около регистрацията
на СДС преди изборите като партия. Димитров се обръща директно към председателя на СГС с молба за
незабавно определяне на съдебен състав, както и с
насрочване и произнасяне по делото по регистрацията
на СДС във възможно най-кратък срок. По думите му,
ако това не стане, ще се подкопаят устоите на демокрацията у нас. В същия дух Мартин Димитров се обръща
и към посланиците и представителите на ЕК у нас.
Прогнозата, че няма да има Синя коалиция, става
все по-реалистична. Затова пък ще има СДС, репликира
бившият главен секретар Пламен Радонов. Мартин
Димитров е нелегитимен председател и вече всички
разбират, че няма изгледи да се узакони, категоричен
беше той. Според него подписката за Синята коалиция,
която в момента се събира в страната, е без да са
изписани имената на партиите, които влизат в нея, и
това я прави нелегитимна.
Столичният кмет и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов
кометира вчера и случващото се в СДС, че “това е
работа на партията и от ГЕРБ не се месят”. Съжалявам,
че те са го допуснали да се случи, посочи той.
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ƒÂ‚ÂÚË Ï‡È - ‰ÂÌ Á‡
Мартин Димитров търси
помощ от съдии и посланици ÔÂÍÎÓÌÂÌËÂ, ‰ÂÌ Á‡ ÓÔÚËÏËÁ˙Ï
Деликатеси
и бутилка бира
получи всеки ветеран от войната в Девня от
кмета Атанас
Кузев. Цветя за
ветераните, цветя за загиналите във войните
бяха поднесени
на паметниците
в Девня, с. Кипра и с. Падина.
“Никой и нищо
не е забравено” - отбеляза
кметът. “Вие, уважаеми ветерани, сте последните самоходни паметници, тъжни
и живи паметници на тази
трагедия, на тази последна
жестока война”. 9 май е
един от най-тъжните дни в
човешката история - за поклонение, за преклонение,
за почитане паметта на
тези, които загинаха, за да
има мир.
Поклон пред мъртвите,
поклон пред живите, отдали младините си за Бълга-

рия! Поклон пред героите
на Българската земя!
Дано да няма повече
войни, да не се налага
българският войник отново
да разказва своя героизъм
и вместо да проливаме кръв,
да рецитираме стихове, да
пеем български песни и играем български хора. Така,
както само българинът
умее.
Пресцентър
Община Девня
8 май 2009 г.

Обръщение на министърпредседателя по случай 9 май
Днес е Девети
май - Денят на Европа и Денят на победата! В навечерието
сме на многолик
празник. Той предизвиква силни чувства,
съчетава историческите поуки с много
надежди и мечти. На
този ден планетата
отбелязва разгрома
на хитлеристкия режим и края на Втората световна война.
Нека си спомним за
милионите жертви по
целия свят и да отдадем почит на подвига
на хилядите българи, дали
живота си за тази величествена победа. В навечерието на Деня на победата се обръщам с преклонение и благодарност към
ветераните от Втората
световна война! Вие, които помните времената на
потисничество, война, омраза и смърт, разкажете
на младите българи. За да
не допуснем никога повече те да се повторят! За
да остане жива памет!
На този ден през 1950
година тъкмо Франция и
Германия, доскоро в унищожителен военен конфликт, правят първата реална стъпка към създаването на европейската общност на споделените ценности и интереси. Декларацията на Робер Шуман
полага началото на едно
от най-демократичните и
успешни творения в човешката история - проекта за обединена Европа.
Горд съм като българин и като европеец, че за
трети път честваме Деня
на Европа като пълноправни европейски граждани.
Горд съм, че с открито
лице мога да заявя пред
всички вас - България доказа пред цяла Европа
волята и способността си
да бъде деен, пълноценен
и ефективен член на Европейския съюз!
И отново с гордост можем да заявим, че през
последните години страната ни е една от най-добре
развиващите се икономики в Европейския съюз. В
днешните времена на безпрецедентна световна икономическа криза България
активно участва в разработването на общите решения за нейното преодоляване. И именно членството ни позволява да имаме силна позиция и активна политика.
Спечелихме признанието както на европейските
институции, така и на
държавите членки с нашия
принос за развитието на
сътрудничеството на съюза със съседните страни
от Западните Балкани, от
Черноморския регион, с
Руската федерация. България твърдо подкрепя политиката за разширяване
и вярва, че европейската
зона на солидарност, споделени перспективи за
стабилност, икономическо
развитие и просперитет
трябва да се увеличава.
Струва си да говорим
за това особено днес, когато заради глобалната
икономическа криза гласовете в Европа за
възраждане на протекционизма, за затваряне в
собствените граници и
умора от разширяването

се подновяват. Защото в
последните три години
едва ли има по-добър пример от България за изключително положителното
влияние на Евросъюза.
Страната ни се променя
непрекъснато, с немислими доскоро темпове. И
всеки, който го отрича, ще
е лицемер.
Близо три милиарда
евро за няколко години
реално промениха облика
на всяка сфера от националното ни стопанство.
Именно еврофондовете са
най-осезаемият израз на
европейската солидарност. Това ни задължава
да работим безкомпромисно за тяхното прозрачно и
ефективно усвояване. Денят на Европа, както и
двата избора, които ни
предстоят, отново ни напомнят, че нямаме право
да спрем с усилията си
дотук. Имаме и проблеми,
изправени сме пред нови
огромни предизвикателства. Преодоляването им не
е лесно и няма да е нито
автоматичен, нито необратим процес, ако постоянно
не полагаме последователни и неуморни усилия.
Българското правителство
ще продължи дълбоките
структурни реформи в ключовите области, в които
още има какво да наваксваме - като правораздавателната и правоохранителната система, борбата с
престъпността, използването на европейските фондове. Продължаваме да
работим упорито, всеки
ден, за да постигнем резултатите, които и българското общество, и европартньорите очакват. За
да усети всеки български
гражданин ползите от
членството, за да постигнем европейско качество
на живот и да гарантираме пълния успех на европейския проект на България!
Бъдещето на Европа и
България в Европа зависи
от гражданската позиция и
участие на всички нас. На
7 юни ще можем да изразим тази своя позиция на
изборите за Европейски
парламент - най-демократичната институция, в която гласът на всички европейци е важен. Бащата на
Европа Робер Шуман казва “европейската интеграция - това са многото
малки стъпки, които водят
до изграждането на един
огромен проект”. На 7 юни
всички ние трябва да направим своята малка
стъпка пред избирателните урни, за да живеем в подобра, по-просперираща и
по-демократична Европа.
Нека го направим!
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4
а около десет минути
столичани ще вземат
разстоянието
от
“Младост”1 до стадион “Васил Левски”
благодарение на новата отсечка на метрото, която бе открита вчера. Тържествената церемония събра на
едно място кмета Бойко
Борисов, президента Георги Първанов, транспортния
министър Петър Мутафчиев,
областния управител на
София Тодор Модев, генералния секретар на ЕНП
Антонио Лопез, японския
посланик Цунехару Такеда
и изпълнителния директор
на “Метрополитен” ЕАД
инж. Стоян Братоев. Новото
трасе е дълго 6 км и по него
са изградени пет станции.
Очаква се по открития днес
участък всеки ден да пътуват около 45 000 души. С
изграждането на частта
между стадиона и хотел
“Шератон” през септември
София ще има връзка от
“Младост” до “Обеля” в
рамките на 10 минути, заяви кметът Бойко Борисов
при откриването. Той напомни, че отсечката се пуска предсрочно - четири

З

СНИМКИ ЮРИЙ СТОЯНОВ

САМО ДВАМА
ДУШИ ЖИВЕЯТ
В ПАЗАРДЖИШКО
СЕЛО

Водосветът на метростанция “Васил Левски” събра кмета Бойко Борисов
и президента Георги Първанов

cyanmagentayellowblack
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Повече от три месеца 45-годишен пловдивчанин се е
представял за регионален шеф от Държавната агенция
за национална сигурност, съобщи Дарик радио. Мъжът
обикалял града, срещал се с различни хора и поемал
ангажименти от името на ДАНС дори за назначения в
дирекцията. Мнимият агент прибирал и определени суми
за обещаните услуги. Успял е да измами дори висши
държавни служители. На някои места пък се е представял и за полковник от НСО и съветник на премиера.
Измамникът, чието име не се съобщава, работи като
шофьор на автобус. От ДАНС твърдят, че дори е съден за
измами, но никога не е имал връзки с полиция, военни
или специални служби. Но бил силно адаптивен и манипулативен. Сприятелявал се с военни на високи постове,
за да покаже близките си отношения и връзки с тях пред
хора, които имат нужда от подобни контакти.
Мъжът е бил издирен и разпитан. При повторно установяване на подобни измами на мъжа ще бъде повдигнато обвинение, за което се предвижда до една година
лишаване от свобода, заяви пред Дарик специален агент
Ангел Стоев, шеф на териториалната дирекция на ДАНС
в Пловдив.

○

Шофьор се прави на шеф
от ДАНС, събира рушвети
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те средства от еврофондове за строежа на магистралите “Люлин” и “Тракия”.
Генералният секретар на
ЕНП Антонио Лопез е ин-
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Общо 333 нерегламентирани сметища
са ликвидирани в София от Националния
кризисен щаб, стана ясно на заседание
на звеното вчера. По повод един месец от
обявяването на кризисно положение в столицата, бе направен анализ на дейността
на мобилизираната техника и екипи, дадена бе добра оценка на почистващите
фирми.
На заседанието стана ясно още, че са
почистени общежитията и околните пространства на Медицинския университет и
НСА “Васил Левски”. Предстои хигиенизиране и извозване на отпадъци от районите около УНСС, МГУ “Св.Иван Рилски”,
НСА “В.Левски”, Техническия университет,
ВСУ “Любен Каравелов” и ВТУ “Тодор
Каблешков”. Почистването по график около Нов български университет започва от
15 май 2009 г. Ще бъде изпълнена и заявката на Колежа по телекомуникации и
пощи за измиване на двора на учебното
заведение и прилежащите улици.

○

Кризисният щаб
ликвидирал 333 сметища

○

1 млрд. евро, посочи още
държавният глава.
По време на водосвета
стана ясно, че Брюксел се
готви да ни отпусне нужни-

формирал Бойко Борисов
за свой разговор с председателя на ЕК Жозе Барозу
по темата. Според кмета
получили сме уверение, че
парите ще ни бъдат отпуснати. Предстои също довършването на участъка на
метрото от “Младост” до
летището, напомни от своя
страна министър Петър Мутафчиев. За този проект вероятно ще се търси кредитна линия от Европейската
инвестиционна банка.
След откриването на новата девета метростанция
всички гости имаха възможност да проверят новото
трасе, като пътуваха от
първата до последната
спирка и обратно.

○

Гостите на церемонията се повозиха на новите мотриси от
първата до последната спирка на трасето

○

месеца преди крайния
срок, което било единствено в полза на софиянци.
Борисов пожела на софиянци да пазят метрото и то да
работи безаварийно. В словото си градоначалникът
не пропусна да се оплаче,
че правителството се опитва да му пречи, но той
въпреки всичко си вършел
работата. По думите на Борисов към София се “подхожда тенденциозно”, защото тази година кабинетът отпуснал близо 350
млн. лв. по-малко за столицата.
След откриването и
президентът Георги Първанов поздрави софиянци с
новата придобивка и добави, че когато държавата и
общината работят синхронно, стават добри неща.
Трябва да благодарим на
японското правителство,
което за целия период на
прехода беше най-големият донор за България с над

○

Тръгна метрото
от „Васил Левски”
до „Младост”

Брюксел
готов да ни
отпусне
пари за
магистралите
„Люлин” и
„Тракия”,
съобщи
кметът
Борисов

В пазарджишкото село Долно
Вършило са регистрирани само
двама постоянни жители, съобщи
радио “Фокус”, цитирайки кметския наместник на селото Димитър
Стоицов. В съседното село Горно
Вършило постоянните жители са
общо 54, като само шест от тях са
деца. Те пътуват ежедневно до
общинския център Септември, за
да ходят на училище. В двете села
постоянните жители остават все
по-малко, въпреки съществуващите вили и възможностите за развитие на ловен туризъм. В селото
няма дори магазин, от който хората да пазаруват. Хлябът се докарва в кметството през два дни.
Двете села са разположени в
близост до магистрала “Тракия”,
имат чудесни условия за развитие
на ловен туризъм, но за съжаление не могат да осигурят възможности за реализация на своите
жители. Това е и причината, поради която младите хора напускат
селата, в които са останали да
живеят най-вече пенсионери, заключи Стоицов.

ОТКРАДНАХА
ЦИГАРИ ЗА
11 000 ЛЕВА
Стекове цигари на стойност
около 11 000 лева откраднаха от
товарен бус във Вършец, съобщиха от МВР. Неизвестен извършител е счупил стъкло на врата на
лекотоварен автомобил “Пежо
Партнер”, собственост на фирма
от Монтана, управляван от 26-годишния М.В. от София, и откраднал шест мастербокса с 300 стека
цигари от различни марки. Кражбата е станала в нощта срещу
петък. Образувано е досъдебно
производство срещу неизвестен
извършител.

УЧЕНИЦИ ОТКРИХА
ДВА НОВИ
АСТЕРОИДА ПО
ПРОЕКТ НА НАСА
Варненски ученици, участващи в проект на НАСА, откриха два
нови астероида между Марс и
Юпитер. За работата на младите
учени разказа пред БТА Веселка
Радева от обсерваторията “Николай Коперник” в морската ни столица. Проектът на НАСА се нарича “Астероиди убийци” и е насочен към ученици от различни страни. Специалистите в американската агенция правят серия от снимки
на различни части от междузвездното пространство и ги пращат за
обработка на децата. Те трябва да
видят дали има астероиди и да
определят координатите им. Данните на варненските ученици вече
са изпратени в НАСА. Сега професионалните астрономи трябва да
потвърдят окончателно наличието
им и да изчислят размерите им.

Уволниха полицай, продавал
тайни на престъпници
Разследващ полицай от
Ловеч бе уволнен след като
ДАНС разкри, че е използвал служебното си положение за съмнителни имотни
сделки, съобщиха от МВР.
Заповедта му за дисциплинарно уволнение е подписана вчера от министър Михаил
Миков. Мотивът за решението е тежко нарушение на служебната дисциплина и Етичния кодекс за поведение на
държавните служители в
МВР. Уволненият И.К. бе арестуван от агенти на ДАНС на
работното си място на 4 март
тази година. В момента той е
в ареста с постоянна мярка
за неотклонение. Полицаят е
работел по разследване на
икономически престъпления,

но е използвал служебното си
положение, за да събира информация за имоти, които
престои да бъдат отчуждени
по инфраструктурни проекти.
Той влизал с паролата си
във всички информационни
масиви, с които МВР разполага, а събраните данни продавал на брокери в града. Полицаят “помагал” и на разследвани лица от брокерската мафия в града да бъдат
оневинени по делата, които
водел. По време на обиска в
бюрото му са намерени повече от 60 скици на имоти, както и запис на заповед за 11
000 лв. за последната му
сделка. Бизнес ориентираният полицай действал по този
начин от 2005 г.
cyanmagentayellowblack
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„Светът е наш. Ти си
на ход”

Българският червен кръст се
присъединява към глобална
тригодишна хуманитарна кампания

много за света. Поканата
за тази кампания за мен
беше покана,
която
не
може
да
бъде отказана. Проявата
е положителна енергия,
която вдъхва
Бъл-гарският
червен кръст.
Всички благотворитеблни каузи са
добри и аз,
когато имам
възможност,

ЕВА КОСТОВА

С ход на пешката вчера 19ият световен шампион по шахмат
Веселин Топалов даде началото
на глобална кампания под мотото
“Светът е наш. Ти си на ход”. Защо
точно с пешката, попитахме гросмайстор Топалов, който е лице
на кампанията. “Защото пешката
е най-слабата фигура, този ход,
който изиграх, е един от най-агресивните и надявам се тази кампания да е наистина много успешна, каза Веселин Топалов.
Пешката може и да е най-слабата фигура, но тя може да бъде
превърната в царица. Така и човек - колкото и да е слаб, дребен
и нищожен, може да направи

СНИМКИ БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Националният съвет на БЧК удостои вчера 17 медии за общ принос
за популяризиране идеите на организациите. Освен ДУМА награда получиха БТА, БНР, БНТ, Нова телевизия, в. “Труд” и др. Отличени бяха
поименно и колеги от водещи средства за масова информация.

Веселин Топалов - лице на инициативата

Торо, президент
на
МФЧКЧП,
прозвучаха
вчера, в деня,
в който инициа т и в а т а
“Светът
е
наш. Ти си на
ход” съвпадна
Председателят на БЧК Христо Григоров връчва наградата на ДУМА
със 150-годишнината на
битката при Солферино в Италия,
винаги се оптивам да помагам”.
довела до създаването на ЧервеКампанията на най-голямата
ния кръст и Червения полумесец.
световна хуманитарна мрежа Българският червен кръст се приМеждународната федерация на
съединява към глобалната тригоЧервения кръст и Червения полудишна кампания, която ще
месец (МФЧКЧП), стартира вчера
Специализиран кабинет за профилактика на рака на маточпродължи до 2011 г. Тя се органии на родна почва в централата на
ната шийка (РМШ) ще открият във II САГБАЛ “Шейново”, съобзира в 186 държави по света, у нас
Българския червен кръст в столищиха от болницата. На 12 май в 9.30 ч. там ще се проведе
тя съвпада и с честването на 130
цата. “Тази кампания е повече от
пресконференция, на която ще бъде предоставена подробна
години от основаването на БЧК,
призив към осъзнаване. Тя е зов
информация. Кабинетът ще предоставя цялостна медицинска
припомниха домакините от БЧК
за действие. Защото ние можем
консултация от специалисти в областта на женското здраве - от
на среща с посланици, журналисда защитим бъдещето си, като
информация за заболяването и методите за предпазване и лети и общественици вчера.
предприемем действия днес”. Тези
чение, до ваксинация.
Глобалната цел на инициатидуми на Хуан Мануел Суарес дел

Профилактика на рак

Болница “Св. Анна” стана на 130 години
Близо 12 млн. лв. е инвестирало Министерството на здравеопазването за последните три години в столичната болница, а през т.г. е получила 2 млн. лв. за
закупуване на съвременен ангеографски
апарат. Това заяви здравният министър
д-р Евгений Желев на тържество по повод 130-годишнината от създаването на
УМБАЛ “Св. Анна” (Окръжна болница в
София). Лечебното заведение, отворило
врати на 1 май 1879 г. като Софийска
първоразпределителна болница, бе удостоено със златния почетен знак първа
степен на МЗ. В момента то разполага с
450 легла, а годишно 230 хил. души получават консултативна и диагностично○
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Узакониха такса „лекар” за пенсионерите

cyanmagentayellowblack

На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 44, ал. 1 от ЗДС, във вр. чл. 45, ал. 3 и чл. 42, ал. 1
от ППЗДС, областният управител на област София обявява ВТОРИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО
НАДДАВАНЕ за продажба на следните недвижими имоти - частна държавна собственост:

○

Министърът на
здравеопазването
Евгений Желев
(в средата)
участва в
тържественото
честване на
130-ата
годишнина
от създаването
на УМБАЛ
“Св. Анна”.

В броя на “Държавен вестник” от вчера е обнародвана наредба за промени в
наредбата от 2008 г., която регламентира
начина за заплащане на разликата в
потребителската такса за пенсионери при
посещение при зъболекар и лекар в доболничната помощ. За 2009 г. средствата
ще се предоставят на НЦОК чрез бюджета на здравното министерство и ще се
отчитат като трансфер, гласи текстът. Миналата година Народното събрание прие

Всеки, който иска да помогне, може да изпрати празен есемес на номер 1255.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ

лечебна помощ. Над 27 хил. от тях са
хоспитализирани. В болницата работят
1020 души, от които 224 лекари. Над 1000
различни операции се извършват тук
всяка година, съобщи директорът Димитър
Димитров. Николай Николов, секретар по
социална политика към президента Георги Първанов, поднесе приветствие от
името на държавния глава по повод годишнината. Министър-председателят
Сергей Станишев също изпрати поздравителен адрес към работещите в “Св.
Анна”. Почетния знак на болницата за
висок морал и професионализъм получиха медицински работници, трудили се в
болницата и с голям принос за развитието й, сред които професорите Тома Пожарлиев и Стоян Чакъров.

АИДА ПАНИКЯН

вата е да се популяризира културата на превенцията като
ефективен път за спасяването
на човешки живот, както и повишаване качеството на живот на
уязвими групи на фона на промените в климата, икономиката,
епидемиите, насилието. Приоритети на кампанията в България,
зададени от МФЧКЧП, са развитие на доброволчеството сред
младите хора, приобщаването
им към хуманитарните каузи,
превенция на туберкулозата,
придобиване на умения по оказване на първа помощ и пътна
безопасност при децата. Сред
инициативите е и събирането на
средства за подпомагането на
безпризорни деца от четири
социални домове в страната.

промени в Закона за здравното осигуряване, според които хората над 60 години
за жените и над 63 години за мъжете
заплащат само по левче за преглед,
вместо 1 на сто от минималната работна
заплата. До края на 2008 г. лекарите
получаваха разликата по ред, определен
с наредба на здравния министър. Преди
дни общопрактикуващи лекари от Пловдив заплашиха, че от 1 май ще таксуват
пенсионерите по 2,40 лв. вместо по лев.

Във вторите търгове може да участва всяко юридическо или физическо лице, което
няма публични задължения.
Търговете ще се проведат в административната сграда на областна администрация на
област София - ул. “Алабин” 22, етаж VI, заседателна зала.
Депозитите се внасят по набирателна сметка на областна администрация на област
София при “УниКредит Булбанк” АД, клон “Сердика”, бул. “Княгиня Мария Луиза” 2, София
- IBAN: BG 58 UNCR 7527 33 52965219, BIC: UNCRBGSF. Краен срок за внасяне на
депозитите: не по късно от 17.00 часа на 5 юни 2009 г.
Цена на тръжната документация: 200.00 лева.
Тръжната документация се закупува в сградата на областна администрация на област
София - ул. “Алабин” 22, ет. 7, стая 713, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00
до 15.00 часа до 5 юни 2009 г., включително.
Огледът на имотите ще се извършва от лицата, закупили тръжни документи и след
предварителна заявка от 1 юни 2009 г. до 5 юни 2009 г. в рамките на работното време на
администрацията.
Срок за подаване на заявления за участие във вторите търгове: до 16.00 часа на 8 юни
2009 г. в административната сграда на областна администрация на област София - ул.
“Алабин” 22, етаж 4 - деловодство.
За допълнителна информация - телефони:
92 65 134; 92 65 162 (стая 715); 92 65 180
(деловодство);
Web-site: http:www.sf.government.bg
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Въвеждат нова система
за контрол на влаковете
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Национална компания ‘Железопътна инфраструктура” въведе в експлоатация системата за контрол
на влаковите състави. Първото устройство е монтирано между гарите Зимница и Стралджа
и спомага за повишаване сигурността на движението на влаковете

Първото в страната
устройство от нова автоматизирана система за
наблюдение и контрол на
влаковите състави представиха вчера генералният директор на Национална компания “Железопътна инфраструктура”
(НКЖИ) Антон Гинев и
главният изпълнителен
директор на Австрийските
федерални железници Експлоатация на инфраструктурата, Арнолд Шифер. Устройството беше
монтирано между жп гарите Зимница и Стралджа и ще контролира изправността на локомотивите и вагоните по трета
главна железопътна линия в българските железници, съобщи Антон Гинев. Новата система ще
следи състоянието на хо-

довата част на вагоните и
локомотивите, ще измерва тяхното натоварване и
разпределението на товарите по време на движение, без да ограничава
скоростта на влаковете,
която в този участък е 130
км/час. Данните ще се
получават при ръководител движение, който ще
вземе мерки за предотвратяване на възможни
инциденти, допълни генералният директор на
НКЖИ. Според Арнолд
Шифер техниката е предоставена от Австрийските федерални железници
за безвъзмездно ползване за една година. Ако
докаже своята ефективност, системата може да
бъде внедрена в цялата
железопътна мрежа на
страната.

Понижено доверие на
потребителите през април
Намаляват очакванията
за спестявания
и купуване на кола
Показателят “доверие
на потребителите” се понижава със 7,6 пункта в
сравнение с януари, сочи
редовното наблюдение
на потребителите, прове-

дено от Националния статистически
институт
(НСИ) през април 2009 г.
Оценките на потребителите за настъпилите промени във финансовото

състояние на домакинствата през последната година и очакванията за
следващите дванадесет
месеца са паднали съответно на 7.1 и 5.0 пункта.
Влошаване се отчита и
при оценките за настоящото развитие на икономическата ситуация в
страната и прогнозите за
следващите дванадесет
месеца. Потребителите

продължават да очакват
повишаване на безработицата през следващите
дванадесет месеца, като
тази тенденция е от октомври 2008 г., отчитат
от НСИ.
Последната анкета на
статистиката показва
спрямо януари и по-неблагоприятни условия да
се правят спестяванията.
Нагласата на потребите-

ÃÓÊÂ ‰‡ ËÏ‡ ÓÁ‰‡‚ËÚÂÎÂÌ
ÔÎ‡Ì Á‡ ì ÂÏËÍÓ‚ˆËî
До края на месец май може да има оздравителен план за металургичния комбинат “Кремиковци”. Това каза Георги Прохаски, представител на облигационерите в комбината, цитиран от Дарик. Оздравителният
план трябва да бъде гласуван от кредиторите и утвърден от съда. По думите на Прохаски дългът на комбината най-вероятно ще се
преструктурира в акционерен капитал. Според експерта това е временно решение, при
което кредиторите поемат тежестта на комбината. То ще действа, докато не се намери
стратегически инвеститор, но в момента няма
възможност за това. Прохарски коментира,
че доскоро всички са разчитали на бразилската компания CSN за сключване на търговски договор за коксохимичното производство. Шансовете това да се случи вече са под
един процент, допълни експертът.
След окончателното спиране на подаването на природен газ за “Кремиковци” на 12
май единственото, което ще последва за
дружеството, е необратимата загуба на коксохимическия завод. Останалите производства са функциониращи, съобщи синдикът

на дружеството Цветан Банков, цитиран от
БТА. Юридическата процедура по несъстоятелността на дружеството няма отношение
към производствения процес. В този смисъл
следващите два-три месеца до обявяването
на дружеството в несъстоятелност или приемането на оздравителен план “Кремиковци” е действащо предприятие.
За да продължи работа дружеството,
ще трябва да се сключат търговски договори или да се осигури финансиране, за да
може предприятието да плаща минималните количества природен газ. Сега огромният дял от разходите за газ са за поддръжка
на коксохимическото производство, което
води до натрупване на задължения, утежняващи масата на несъстоятелността на
предприятието.
Кремиковските работници вчера блокираха Околовръстния път преди “Враждебна”.
Рано сутринта техният протест започна в
комбината. След това те са решили да
продължат протеста си и да тръгнат пеша
към София. В шествието са се включили
около 10 000 души.

Прогнозират отрицателен ръст на икономиката
Икономическият растеж
на България през 2009 г. се
очаква да е минус 1 - минус
2 на сто, показва прогноза
на Центъра за икономическо
развитие (ЦИР). Оптимистичният вариант предвижда
възстановяване на растежа
с вътрешни сили и при поблагоприятна външна среда
от втората половина на годината. Според този вариант
може да се очаква минимален икономически растеж, но
не повече от едно на сто.
България вече е в икономическа криза и това е първаblack+dopulnitelen

та сериозна циклична икономическа криза от началото
на съществуването на пазарна икономика в страната, каза
съпредседателят на центъра
Георги Прохаски, предаде
Expert.bg”. Според другия
съпредседател на центъра Александър Божков, изпълнението на оптимистичния вариант за икономически растеж зависи от адекватните
действия както на бизнеса,
така и на правителството. По
думите на Божков обаче оптимистичният сценарий е поскоро теоретичен и той не е

изпълним поради предстоящите избори.
Очаква се забавяне на
растежа в селското стопанство, растежът в услугите ще
се колебае около 0 до 1%.
Ще има снижаване на растежа в строителството и спад в
промишлеността поне до
средата на годината, се посочва още в доклада на ЦИР.
По-оптимистичните очаквания са свързани с възможностите за запазване на минимален растеж или поне минимален и еднократен спад
на крайното потребление.

лите да спестяват през
следващите дванадесет
месеца e също по-негативна. Понижени са и
очакванията на гражданите да направят разходи
за подобрения в дома и
да си купят кола през
следващите дванадесет
месеца.
Изключение при общото влошаване на мненията на потребителите

има единствено по отношение на инфлацията.
През април 2009 г. анкетираните имат по-благоприятни оценки за движението на потребителските цени през последните
12 месеца. В сравнение с
три месеца назад намалява и песимизмът в очакванията им за инфлацията през следващите 12
месеца.

„Булгартабак” вдига
цените на някои цигари
Предстои увеличение на цените на някои
марки цигари на “Булгартабак”. От 1 април
цените на всички цигари у нас се повишиха
заради увеличението
на акцизите. Тогава
производителите регистрираха така наречените междинни цени на
цигарите, за да се
справят с конкуренцията на пазара, а те ще
бъдат заменени от
окончателни.
До десетина дни
“Ева”, която беше с регистрирана междинна

цена 3 лева, ще се продава на 3,30 лева. Кутия “Средец” от 3 лева
ще струва 3,20 лева, а
GD - 3,20 лева, при
междинна цена сега от
3,10 лева. Това съобщи Иван Биларев,
изпълнителен директор на “Булгартабак
холдинг”. Причината е,
че реализацията на
междинна цена не носи
печалба. Има и разходи - за реклама, за инвестиции.
Очаква се цената от
3,40 лв. на най-продаваната марка - “Викто-

ри”, да се запази до
края на годината. По
думите на Иван Биларев тя е много конкурентна за същия клас
цигари. В момента “Булгартабак” държи около
60 на сто от пазара у
нас. “При всяко увеличение на акциза и последващо увеличение
на цените на цигарите
първо се образува един
малък хаос на пазара всеки регистрира междинни цени, които после заменя с цени за
цялата година”, каза
Биларев.

z

¡ÎËÁÓ 46 ıËÎ. Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ
Á‡ ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ÌÂ Ì‡ ÔÎÓ˘
Представените заявления за подпомагане по линия на преките плащания в общинските служби по “Земеделие” до момента са 45 949, съобщиха от Министерството на земеделието и храните.
В срок до 15 май земеделските производители могат да подават заявле-

ния за подпомагане по линия на преките плащания на площ и до 31 май да
правят корекции и допълнения, без да
губят част от полагащите им се плащания. Всички 236 общински служби по
земеделие в страната работят и в
момента без почивен ден и с удължено
работно време от 8 до 20 часа.

30% ÔÓ-Â‚ÚËÌ „‡Á ÓÚ ˛ÎË ËÒÍ‡ ì¡ÛÎ„‡„‡Áî
Намаление в цената
на природния газ от 1
юли с 29,92 на сто предлага газовият доставчик
“Булгаргаз” на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Ако предложението
бъде одобрено от регулатора, цената на синь-

ото гориво за третото
тримесечие на годината ще се понижи с
163,34 лева до 382,63
лева за 1000 кубически
метра без ДДС.
От “Булгаргаз” мотивират исканото намаление с поевтиняването на
алтернативните на газа

горива на международните пазари и по-ниския валутен курс на
щатския долар към
лева. Газовия доставчик
ще внесе в Държавната
комисия окончателното
си предложение за промяна в цената на газа
на 10 юни.
black+dopulnitelen06
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МЕДВЕДЕВ СРЕЩУ
ФАЛШИФИКАЦИИТЕ
ЗА ВОЙНАТА
Руският президент разобличи все по-честите опити да
се правят “исторически фалшификации” за ролята на Русия в победата на съюзниците
над нацистка Германия във
Втората световна война. “Няма
да позволим на никого да
хвърля сянка на съмнение
върху подвига на нашия народ”, подчертава Медведев във
видеопослание, поместено в
неговия блог.

И НИКАРАГУА
КУПУВА РУСКИ
САМОЛЕТИ
Никарагуа води преговори
с Русия за закупуване на руски самолети и хеликоптери за
военни цели. Главнокомандващият въоръжените сили на Никарагуа генерал Омар Халеслевенс заяви, че страната му
планира да закупи от 4 до 8
хеликоптера и два самолета,
както и резервни части за ремонт.

Азербайджанският президент Илхам Алиев и турският му колега Абдулах Гюл подписаха в Прага споразумението за “Набуко”.
Представителите на други три каспийски държави обаче отказаха да сложат подписите си под документа

Прът в тръбите
на „Набуко”?
Ключови за реализирането
на проекта държави не подписаха
споразумението на срещата в Прага
Енергийната среща в чешката столица Прага, на която бе инициирано
Източното партньорство - план за сближаване на няколко от източните съседи
на ЕС, бе помрачена вчера, след като
три ключови за реализиране на енергийния проект “Набуко” държави не подписаха окончателното споразумение,
предаде АФП. В рамките на форума две
от държавите източници на газ - Азербайджан и Египет, и двете основни транзитни държави - Турция и Грузия, подписаха окончателния текст на споразумението. Представителите на Казахстан,
Туркменистан и Узбекистан обаче отказаха да ратифицират договора.
Енергийната среща в Прага “Южен

коридор - новият път на коприната” се
смята като ключово мероприятие на
чешкото председателство на ЕС в името на енергийната сигурност на общността с оглед на газовата криза от
началото на годината. На форума трябваше да се подпише декларация за
ускоряване на строителството на газопровода “Набуко”, който заобикаля Русия, подчерта РИА “Новости”, цитирайки материал на в. “Комерсант”. На срещата в Прага бяха поканени представители на всички страни, които имат участие в проекта “Набуко” - Азербайджан,
Грузия, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Египет, Ирак и Турция.
Документът предвижда сключване на

КАСТРО
ПРОДЪЛЖАВА
ПРОМЕНИТЕ В
КАБИНЕТА

споразумение за трасето до края на
юни тази година и поддръжка на транскаспийския маршрут, чиято цел е да
разбие монопола на Москва като износител на енергийни източници от Централна Азия. “Това означава, че не се
разчита на компромис и договаряне с
Русия по въпросите за енергийната сигурност на Европейския съюз”, пише
“Комерсант”, който цитира като източник документа.
Политическата декларация трябваше
да обезпечи доставките на енергия от
Централна Азия и Близкия изток и да
стане гаранция за енергийната сигурност на Европейския съюз.
Проектът “Набуко” предвижда да доставя 31 милиарда кубически метра газ.
В проектодокументи се посочва и необходимото завършване на газопровода
ITGI, който свързва Турция с Гърция и
Италия. И двата проекта се считат за
приоритетни за ЕС и затова могат да
разчитат на финансиране до 30% от
бюджета на общността.
Декларацията от Прага предвиждаше и създаване на маршрути, които да
свързват потребителите в Европейския
съюз с каспийските доставчици с помощта на стратегически инфраструктурни
проекти, които да позволяват пренос на
природен газ както чрез тръби, така и с
помощта на танкери. Реализацията на
тази точка трябваше да позволи на страните от Централна Азия да транспортират и продават газ директно в Европа,
като се заобикаля напълно Русия.

Кубинският президент Раул
Кастро продължава преструктурирането на правителството.
Той отстрани Хуан Вела Валдес от поста министър на висшето образование и назначи
на негово място Мигел Диас
Канел, член на Политбюро на
компартията.

БРАУН
РАЗХИЩАВАЛ
ДЪРЖАВНИ
СРЕДСТВА
Британският
премиер
Гордън Браун и членове от
неговия кабинeт изпаднаха в
конфузна ситуация след разкриване на подробностите по
разноските, които са направили за държавна сметка. Премиерът Браун е платил на брат си
6577 лири за почистване на
апартамента му в Уестминстър.
Други членове на правителството и парламента са платили
с държавни средства разходите
по обслужването на лични домове, пътувания, покупки на
мебели, ремонти и подобни
държавни дела.

○

Унгария се отказа от радар на НАТО Испанци хванаха

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Колумбия експулсира бившия косовски премиер Агим Чеку по искане на Сърбия.
Той е бил в страната за участие в конференция за демобилизацията и разоръжаването.
В същото време Белград го издирва за военни престъпления.
До решението за експулсиране се стигнало, след като сръбските власти поискали
бившият косовски премиер да бъде арестуван, но местните закони не позволявали
толкова крайна мярка. В комюнике на колумбийското вътрешно министерство се
посочва, че експулсирането е извършено, тъй като името на Чеку е в списък на
“Интерпол” с издирвани лица. След като е бил изгонен от Колумбия, Чеку съобщи, че
е заминал “за една европейска страна”. “Единственото нещо, което мога да кажа, е,
че се намирам в Европа”, каза Чеку пред АФП.
Сърбия обвинява бившия командир на албанските бунтовници в Косово във военни
престъпления срещу сърби и други християни.

○

Колумбия изгони Агим Чеку

black+dopulnitelen7
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Земетресение с магнитуд 4,6
по Рихтер разтърси Мексико,
съобщиха от Националния сеизмологичен институт на САЩ.
Епицентърът на земния трус е
бил на около 165 километра
югозападно от мексиканския
град Оаксака. Няма данни за
жертви и разрушения.

Испански кораб плени седем заподозрени пирати, за които се предполага,
че са готвели нападение срещу малтийски търговски кораб край бреговете на
Сомалия.
Същият испански боен кораб - “Маркуес де ла Енсеняда”, вече бе заловил в
сряда други седем пирати, чиято лодка
се бе преобърнала, докато опитваха да
се качат на кораб с панамска регистрация. Корабът е част от военна мисия на
ЕС, която участва в охранителни патрули
в Аденския залив и западната част на
Индийски океан.

Пакистан бомбардира
позиции на талибаните
Пакистанската военна авиация е бомбардирала позиции на талибаните в долината Суат, ден след като премиерът
нареди на военните да елиминират терористите. Бойни хеликоптери, спецчасти и
войски са се включили в операциите в
долината Суат. Дванадесет бунтовници
са убити, заяви в телефонен разговор
кметът Назир Хан, цитиран от Ройтерс.
Военните действия в долината, която се
намира на 130 км от столицата Исламабад, станаха тест за решителността на
Пакистан срещу талибаните.

СНИМКИ ПРЕСФОТО/БТА

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

алисти - председателката на парламента Каталин Сили, обеща, че ако бъде
избрана, няма да позволи построяването на радарната станция. Ако Секереш
не направи необходимите стъпки, ще ги
направя аз, увери тя.
Според няколко източници НАТО
вече не настоява толкова много за разполагането на радара, тъй като геополитическото значение на региона се е
променило с присъединяването към алианса на България, Румъния, Хърватия,
Словения и Албания, пише вестник “Непсабадшаг”. Радарната станция може да
е загубила стратегическото си значение
и е възможно Каталин Сили да разполага с важна информация, която
потвърждава тази хипотеза, твърдят
източници на вестника.

○

Унгария се отказа от политически
непопулярен проект за радарна станция
на НАТО, съобщиха унгарските информационни сайтове “Hungary Around the
Clock” и “Politics”.
Министърът на отбраната Имре Секереш наредил на правния отдел на оглавяваното от него ведомство да оттегли възраженията си срещу спирането
на разрешителното за строителство на
съоръжението на хълм близо до южния
град Печ. Продължаваме да спазваме
писаните и неписаните правила на демокрацията, подчертал Секереш.
Радарната станция е важна тема в
кампанията за изборите за кмет на Печ.
Повечето жители на града са против
проекта.
Кандидатът на управляващите соци-

○

○

○

○

ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
РАЗТЪРСИ
МЕКСИКО

Папа Бенедикт XVI пристигна в
Аман, първи етап от визитата му в
Светите места, по време на която
ще посети още Израел и
палестинските територии
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Обама готов
за „рестарт”
Американският президент Барак Обама заяви,
че има отлична възможност за подобряване на
отношенията между САЩ
и Русия след срещата си
с руския външен министър
Сергей Лавров. Обама коментира, че е много доволен от проведените преговори с руския първи дипломат, който е на официална визита във Вашингтон, и смята тази среща,
както и предстоящото му
посещение в Москва за
прекрасна възможност за
“рестартиране” на отношенията между двете
страни.
“Имах прекрасен разговор с външния министър
Сергей Лавров”, каза Обама, като напомни, че сегашните преговори са подготвителен етап за предстоящата му през юли
визита в Москва. Американският държавен глава
коментира още, че по време на разговора с Лавров
двамата са обсъдили редица проблеми от взаимен интерес като ситуацията в Афганистан, финансовата криза и “иранския” проблем.
Сергей Лавров отново
повтори пред журналисти,
че “президентът Медведев
наистина
очаква
с
нетърпение да се срещне
с американския си колега
през юли в Москва”.
В рамките на визитата
си в САЩ руският външен
министър разговаря и с
американския държавен
секретар Хилъри Клинтън.
На съвместната конференция след срещата Лавров

заяви, че двамата първи
дипломати са провели
“продуктивни преговори,
посветени на изпълнението на поръченията на двамата лидери - президента
Медведев и президента
Обама”. Хилъри Клинтън и
руският й колега коментираха, че спорът между
страните им по отношение
на Грузия няма да се отрази на преговорите между
Белия дом и Вашингтон за
подписването на нов договор за ограничаване на
ядрените им арсенали.
Клинтън заяви, че свързването на напрежението в
Грузия с Договора за
съкращаване на стратегическото въоръжение е
част от “старо” мислене.
Лавров от своя страна
допълни, че ограничаването на ядрените арсенали е
твърде важно, за да “остане заложник” на спора с
Тбилиси. САЩ и Русия
носят особено голяма отговорност в ядрената област, така че сътрудничим
изключително сериозно,
добави американският
държавен секретар.
САЩ потвърдиха, че в
рамките на анализирането на противоракетната си
отбрана (ПРО) разглеждат
и руските предложения в
тази област, съобщи Лавров. “Както обсъдихме
днес, стратегическият анализ, който провежда администрацията на президента Обама, продължава
и обхваща проблематиката на ПРО. Нашите американски партньори потвърдиха, че в рамките на този
анализ се разглеждат и

предложенията, внесени
от Русия, коментира руският представител.
Двамата
обсъдили
пътищата за изграждане
на по-силни американскоруски отношения. “Искаме
да нормализираме отношенията и да ги издигнем
на ново равнище”, посочи
пред журналисти Клинтън.
Русия се надява изкуствените пречки пред възобновяване на работата на
Съвета Русия-НАТО скоро
да бъдат отстранени, каза
Лавров. “Смятам за отживелица схващането, че ако
има неразбирателство в
една област, не може да
има сътрудничество в друга област от капитално
значение. Ние не разсъждаваме така”, намекна
Хилъри Клинтън.
По отношение на Иран
Лавров коментира, че едностранните санкции на
САЩ и ЕС срещу Иран не
спомагат за решаването
на проблемите с ядрената
програма на Иран. Във
връзка със Северна Корея
Хилъри Клинтън заяви, че
не възнамерява да пътува
за Пхенян, за да потърси
решение на ядрените проблеми на Корейския полуостров, както постъпи преди 9 години тогавашният
американски водещ дипломат Мадлийн Олбрайт.
Клинтън се съгласи с руската позиция за необходимостта от усилия Северна
Корея да бъде върната на
масата на шестстранните
преговори, в които участват Русия, САЩ, Китай,
Япония, Северна и Южна
Корея.
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Ограничаването на ядрените арсенали
няма да стане „заложник” на спора с
Грузия, твърдят Вашингтон и Москва

Синдикатът на железничарите в Унгария обяви 18-часова обща стачка.
Работниците протестират срещу финансовите ограничения, наложени
от унгарското правителство заради кризата

ŒÚÎÓÏÍ‡ ÓÚ ‡ÍÂÚ‡ Ô‡‰Ì‡ ‚˙ıÛ Í˙˘‡
Фрагмент от космическа ракета падна върху покрива на
двуетажна къща в руското село
Барановка в Алтайския край
(южната част на Западен Сибир). Това съобщи местният
клон на Министерството на
извънредните ситуации (МИС),
предаде ИТАР-ТАСС.
Инцидентът станал през нощта срещу петък. Пострадали
няма. Спасители и пожарникари, пристигнали на местопроизшествието, открили на покрива
на сградата метална отломка с
размери 35 на 120 сантиметра.
Това е част от степен на
ракетата носител на космическия кораб “Прогрес”, изстрелян
в четвъртък вечерта от Байконур към Международната космическа станция. Специална комисия, разследваща случая,
потвърди, че става дума за ракетна част, съобщи за агенцията Елена Кравчуковская от
пресслужбата на местния клон
на МИС.
Руската федерална космическа агенция “Роскосмос” обаче опроверга съобщението. Според прессекретаря й Александър Воробьов на покрива на
къща в селото наистина е намерена “метална ивичка” с размери 1 метър на 32 сантиметра и
дебела 5 сантиметра, но експертите се съмняват това да е
cyanmagentayellowblack

През нощта хората чули два леки гърмежа, а
след това и звук от паднал върху покрива
предмет. По-късно те открили и падналия
фрагмент с размери 35 на 120 сантиметра.
“Покривът не е повреден, пострадали няма”,
твърдят руските агенции

фрагмент от ракетата носител
на “Прогрес”, тъй като село Барановка “е разположено встрани от района, където са паднали отломките”. “Не е изключено
това да е поредният опит да се
спечелят пари от обезщетения
за вреди, нанесени от паднали
ракетни части”, заяви Воробьов, цитиран от руската агенция.
Руската република Алтай (на
югоизток от Алтайския край) настоява да получава процент от
сумите, плащани на космическото ведомство “Роскосмос” за
извеждане в орбита на товари и
космически туристи, заяви преди месец за ИТАР-ТАСС Василий Манишев, заместник-министър в републиканското ведомство на природните ресурси.
Шест процента от територията
на Алтай се използва като терен
за падане на употребени ракетни степени и според договор с
“Роскосмос” властите получават
от 11 000 до 700 000 рубли за
всяко изстрелване. В последно
време се използват модерни ракети носители, които не замърсяват Алтай с токсични горивни
отпадъци. Местните власти обаче твърдят, че от 5 г. насам има
над 30 случая части от космически кораби да паднат близо до
селища извън определения район, което причинява силен стрес
на населението.

Американски банки
се провалят на тестове
Десет от общо 19-те най-големи американски банки
са се провалили на т.нар. стрес-тестове. Проверките
целят да установят дали банките разполагат с достатъчно
капитал, за да издържат в случай на финансов стрес - т.е.
при задълбочаване на рецесията. Десетте институции,
които не са преминали теста, имат нужда от общо 75
милиарда долара капитал. В най-лошо състояние е “Банк
ъв Америка”, която се нуждае от близо 34 милиарда.
Повече от половината големи банки в САЩ не са
издържали стрес-тестовете. Сред проблемните финансови институции са “Ситигруп”, “Морган Стенли”, “Уелс
Фарго” и Джи ем ей си - финансовото звено на автомобилния гигант “Дженеръл мотърс”.
До 8 юни провалилите се банки трябва да представят план за набавяне на допълнителния капитал, който
ще им е нужен в случай на задълбочаване на кризата.

z

ŒÔÓÁËˆËˇÚ‡ ‚ “·ËÎËÒË
ÔÎ‡¯Ë Ò ·ÎÓÍ‡‰‡
Лидерите на опозицията в Грузия, които вече
почти месец провеждат
мащабни протести, поставиха ултиматум на
президента Михаил Саакашвили. Опозицията му
даде срок от три дни да
подаде оставка и да започне подготовка за
предсрочни избори. Ако
това не стане, ще бъдат

блокирани основните
транспортни артерии в
страната.
Протестите срещу управляващите се организират всеки ден, а за днес Деня на победата срещу
фашизма - акциите ще са
изключително мащабни.
Засега няма реакция
на официалните власти на
ултиматума.
cyanmagentayellowblack
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365 дни без почивка
Преди една година
Дмитрий Медведев пое
поста президент на Русия

Всичко започна доста
безоблачно. Уверена победа на изборите, държавата на вълната на икономически подем, което даваше възможност да се
осъществи много от замисленото, а и плановете
на новия президент звучаха многообещаващо.
Да вземем дори курса за
изкореняване в Русия на
вечната й беда - корупцията. За броени месеци
Медведев вкара в законодателно и нормативно
русло делото, около което руското ръководство
тъпчеше на едно място
дълги години.
Но човек предполага,
а, както винаги, други разполагат вместо него. Двата жалона на първата година на президента Медведев до голяма степен
определили както вътрешната, така и външната политика на страната,
станаха конфликтът в
Южна Осетия и световната финансова криза.
Получи се така, че новоизлюпеният президент
имаше за навлизане в нещата на практика само
сто дни. Сто дни до заповедта Руската армия да
даде отпор на грузинската агресия в Южна Осетия. Както след това признаваше самият Медведев, не е било никак лесно да даде тази заповед,
но тогава, през август миналата година, не е имало време за съмнения.
Кавказкият конфликт,
а след това световната
финансова и януарската
газова криза станаха своеобразни импулси за активизиране на руската
външна политика. Кремъл
предложи на световната
общност редица принцип-

но нови идеи - нов договор за европейска сигурност, нови правила за
енергийно сътрудничество и, разбира се, Москва
активно отстояваше позицията си по въпросите за
нов финансов световен
ред, които се обсъждаха
на двете среща на върха
на “двадесетицата”.

Големите
инициативи
и новите
възможности
Вътрешната политика
също не мина без гръмки
президентски инициативи, чиято цел преди всичко бе укрепване на политическата система в страната. Много от тях вече
получиха законодателна
обвивка или са на финален стадий на обсъждане
в долната камара на парламента. Още в първото
си послание до Федералното събрание Дмитрий
Медведев заяви, че е необходимо да се увеличи
мандатът на президента
от четири на шест години,
а на Държавната дума - от
четири на пет.
Президентът отвори
повече възможности и
пред партиите. Първо, на
изборите от всички нива
отмениха изборната гаранция и започнаха поетапно намаляване на
броя на подписите на избиратели, необходими за
издигане на партийните
листи. Също така постепенно ще се намалява
минимално необходимата
численост на политическите партии.
Второ, пред партиите
се откриха допълнителни
възможности на изборите за Държавната дума.
Както е известно, в Русия

СНИМКА БГНЕС

ВЛАДИМИР КУЗМИН

Година след като встъпи в длъжност, президентът Дмитрий Медведев показва различен стил в Кремъл
в сравнение с предшественика си Владимир Путин, въпреки че анализаторите само могат да правят догадки
дали това предизвестява по-голяма промяна, или не

има седемпроцентна избирателна бариера. Едва
след преодоляването й
партията получава представителство в Думата.
Сега за 2-3 депутатски
мандата на политическа
партия са й необходими
едва пет процента от гласовете на избирателите.
Партийните възможности са вече по-големи
и на ниво на държавни
субекти. Именно победителите в регионалните
избори в бъдеще ще предлагат на президента кандидати за поста глава на
субекта на федерацията.
Правото да избира обаче
държавният глава остави
на себе си.
Самият Медведев успя
през първата си година
лекичко да разтърси губернаторския корпус,
като назначи 15 нови лидери на регионите, от
които само трима получиха преназначаване. Останалите 12 за пръв получиха за управление цял

субект на държавата, при
това 8 губернатори бяха
изхвърлени от заеманата
от тях длъжност предсрочно.
За една година Дмитрий Медведев затвърди
образа на новия за страната президент, настроен
към по-голяма откритост
на властта пред обществото - образ на политик
от либерален тип. За това,
че на страната е необходим нов модел за поведение на властта, държавният глава обяви от самото начало, когато светът
видя националния план за
борба с корупцията.

„Ние не сме
имали
намерение да
развличаме
никого”
И президентът реши
да започне от себе си,
предполагайки, че това
ще е най-добрият пример

за останалите властимащи. В рамките на борбата с корупцията Медведев един от първите публикува декларацията си
за доходите и доходите
на семейството си за миналата година. Последва
го върхушката в президентската администрация и министерският кабинет в пълен състав.
В Кремъл обаче подчертават, че от първия
опит не могат да се направят кардинални изводи. “Тази година не е показателна, тъй като всичко се правеше, изпреварвайки юридическите норми - подчерта прессекретарят на президента Наталия Тимакова. - Основни ще бъдат следващите
години”. Именно тогава
ще може да се разбере
какво се е променило в
доходите на чиновниците за една година.
Като привърженик на
съвременните технологии
Дмитрий Медведев ги взе

на въоръжение, за да
създаде собствен малък
диалог на властта и обществото. Отначало се
появи президентският видеоблог, където всички
желаещи можеха да
обсъждат предложените
теми. След това идеята
се трансформира в собствен блог в “Живото списание”.
Трябва да се каже, че
далеч не всички идеи на
президента за по-голяма
прозрачност пред общество вече са задействани. Във финален стадий
е работата над новия
сайт на президента, който, както подчерта източник в Кремъл, ще е поудобен, по-практичен,
информационно по-богат
и съвременен за обикновените ползватели. Старият сайт, смятат в
Кремъл, е морално остарял, и се надяват новият
да заработи в края на
лятото или началото на
есента.

√˙ˆËˇ Ú˙ÒË ÔÂÚÓÎ
Гърция може да се превърне в Елдорадо-то на петрола с потвърдени залежи, от които може да бъдат извлечени
над 200 000 барела на ден, което е 50%
от годишното потребление на страната.
Това пише гръцкият в. “Етнос”. Новите
райони, в които се предполага, че може
да има залежи, са към Албания (с която
беше подписано споразумение за определяне на шелфа) и южно от остров
Крит след очаквано постигане на съответното споразумение и с Египет.
По отношение на петрола в Егейско
море “Гърция не се отказва и не възнамерява да се отказва от суверенните си
права в района”, увери министърът на
развитието Хадзидакис. Той потвърди
предположенията за наличието на петролни находища в Егейско море. Правителството в Атина е изработило специален план за
търсене на нефт и природен газ. Инвестицията е
на стойност над 155 милиона евро. Вече са започнали сондажи за добиване на нефт в залива
на пристанищния град Кавала.
Ще се изградят три платформи с очакван
капацитет 13 хиляди барела петрол на ден,
твърдят специалисти. Експерти, участвали в проучванията, съобщиха за гръцките медии, че найголямото находище се намира на дъното на
cyanmagentayellowblack

Егейско море между островите Тасос, Самотраки, Лимнос и Имврос.
Последният остров е в територията на Турция, което би могло да създаде политическо
напрежение в района, изказват опасение депутати от гръцкия парламент.
Той представи коренно променена рамка за
проучвания и извличане на петрол и природен
газ в Гърция. Очаква се тя да бъде гласувана
през тази година и да влезе в сила през 2010
година.
cyanmagentayellowblack
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СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

ЧАВДАР СТОИМЕНОВ е роден през 1948 г. в София
в семейство на активни участници в борбата срещу
фашизма и капитализма. Завършил е история и
философия в СУ “Св. Климент Охридски” и политически науки в Академията за обществени науки в
Москва. Дългогодишен обществен и партиен политически деец, председател на Централния съвет на
Българския антифашистки съюз (БАС). Има изследвания и публикации в левите теоретични издания и
печат - в областта на обществено-политическите
процеси, психология на тълпата, явлението политически клиентелизъм, партийни и културни въпроси.

официална и открита организация, която противостои на
реалната опасност от фашизъм в България. Оттук произтича и непосредствената
ни политическа задача - да
изграждаме най-широко единодействие на всички антифашистки и прогресивни
сили. Активно работим в това
направление. БАС е отворен
за всички, които носят в себе
си антифашистката идея, независимо дали са участвали
или не в антифашистката
съпротива. Нашето единодействие е реална алтернатива на т.нар. национално

ЧАВДАР СТОИМЕНОВ:

- в условията на реставрирания капитализъм. Трябва да
отбележа, че на Третия си
конгрес взехме решение да
включим в своята обществено-политическа дейност строителството на социализма.
 И вярвате да се случи? Да дойде това време за строеж на социализъм?
- Социализмът е роден от
антифашистката борба в
България, рожба е на целия
български народ. Очевидно
обаче трябва да отделим
повече време, за да припомняме историческата истина,
а защо не - и да подчертаваме тогавашните си успехи.
 Преди седмици Народното събрание допусна откровено политическо късогледство, много хора твърдят това, като отхвърли
предложението участниците в антифашистката
съпротива да получат статут на ветерани от Втората световна война. Как
ще постъпи БАС?
- Дълбоко възмутени сме.
“Блокът” от депутати, който
гласува за отхвърляне на
предложението, по същество реанимира фашизма в
България. Защото се отрича
българският антифашизъм,
неговите герои, хилядите
жертви. Не стана ли този

Трябва да помним
престъпленията на нацизма
Дължим почит на хората, борили се
срещу фашизма, казва председателят
на Българския антифашистки съюз
 Преди седмици съобщихте за ДУМА, че навръх
9 май - Деня на победата,
затова и Ден на Европа,
българските антифашисти организират международна конференция. Какво
ще обсъждате на нея, г-н
Стоименов?
- Научната конференция
“Българският антифашизъм неделима част от балканската, европейската и световната антифашистка съпротива” ще започне наистина
точно на 9 май 2009 г. в зала
8 на НДК. Участието си са
потвърдили изтъкнати учени, интелектуалци, творци,
общественици, участници в
антифашистката борба. Покани отправихме и към председателя на 40-ото НС г-н
Георги Пирински, към народни представители от всички
парламентарни групи, към
гражданските организации.
Специална покана за участие има и министър-председателят на Република България Сергей Станишев.
 Защо неговата е “специална”?
- В книгата си “Защото
сме социалисти” той със свое
виждане, като историк, поставя въпроса за антифашистката борба у нас.
 За какво ще си говорите на конференцията?
- Основната тема, която
ще се дискутира, е участието на България във Втората
световна война. Тогава страната ни е превърната от продажни монархофашистки
правителства в сателит на
хитлеристка Германия и
въпреки че запазва своето
правителство и армия, загубва политическата си независимост. Редица неравноправни угоднически договори регламентират икономическата

Интервю на ЛИЛИЯ ТОМОВА

й зависимост и ограбването
на народа, разстройват икономиката, съдействат за
възникването на дълбока
социална криза. Обстановката се влошава и усложнява
още повече след вероломното хитлеристко нападение
над Съветския съюз на 22
юни 1941 г., а България се
оказва една от основните
бази на враговете на освободителката ни Русия.
 Но правителството
запазва дипломатическите
отношения със СССР.
- Да, но въпреки че ги
запазва, то активно подпомага фашистка Германия в
онази безумна война.
 Имате ли потвърждение за участието на чуждестранните гости на конференцията ви?
- Участието си вече
потвърдиха от Международната европейска организация на антифашистката
съпротива (FIR), както и от
Гръцкия антифашистки съюз.
Ще участват и извънредните и пълномощни посланици
у нас на Руската федерация,
САЩ, Франция, Великобритания и Белгия.
 Това е сериозно присъствие. Ще потърсите ли
подкрепа за признаването
на приноса на българите,
както е по целия свят, в
борбата срещу фашизма?
- Задавате най-важния
въпрос. Българският антифашистки съюз отправи обръщение и има официален отговор от Европейската комисия, по-точно - от секретаря
на Генералната й дирекция
“Правосъдие, свобода и сигурност” г-н Ернесто Бианки,
който от името на ЕК изрично е записал в писмото, че
“нацизмът и фашизмът са

престъпни расистки идеологии”. Написал е и, че мнението на комисията е, че е
важно да се поддържа паметта
за
фашистките
престъпления, както и за
хората, борили се срещу тях
- като знак на почит към
жертвите, както и като средство за образование на бъдещите поколения”. Г-н Бианки
е категоричен, че инициативи, които допринасят за
съхраняването на паметта за
тези престъпления, са достойни за отбелязване и
трябва да бъдат ценени, и че
в рамките на програмата
Европа за гражданите - Мярка 4 - “Активна европейска
памет”, комисията оказва
поддръжка на проекти,
свързани със съхраняването
на международната борба
срещу фашизма и нацизма.
Трябва да отбележим, че
имаме и пълната подкрепа
на всички европейски антифашистки организации.
 Колко са живите
български антифашисти,
знаете ли как живеят днес,
БАС оказва ли помощ на
тези вече доста възрастни хора?
- Не повече от 2300 души
са, средната им възраст е
около 85 години. Уточнихме
данните през 2008 г. заради
признаването им за участници във Втората световна
война. Тези хора живеят с
достойнство, както са се борили срещу фашизма.
 Някои ви наричат сателитна организация, г-н
Стоименов. И другояче ви
наричат - знаем кои са и се
сещаме защо ви наричат
така. Но какво всъщност
конкретно свърши за последните години Българският антифашистки съюз, който ръководите?
- БАС е единствената

съгласие. БАС не е организация само на миналото. На
основата на антифашистката борба (1923-1944 г.), нейните традиции, опит и герои,
следва да прибавим към тази
епична проблематика и
съвремието, днешния ден на
българина.
И в тази борба ролята на
БАС е първостепенна, защото се води не от позицията
на една или друга политическа партия, а на основата на
спомените на унищожения
само преди 60-ина години
фашизъм и възможността за
неговото възкресяване. БАС
работи за утвърждаването
на патриотизма и българската национална гордост, абсолютно необходими за всяка нация. За съжаление днес
у нас те са потъпкани. Нашето общество не може да
бъде постоянно конфронтирано. В изпълнение на тези
задачи между Третия и
Четвъртия конгрес на БАС и
организационната, и политическата ни работа бяха
предостатъчни. Но не е само
това, разбира се. Създадохме три комисии - за работа
с ветераните от антифашистката борба, за работа със
строителите на социализма
и бригадирското движение,
и за работа с младежта и по
младежката политика.
А в организационно отношение е редно да подчертаем успехите на областните и
градските съвети на БАС.
Защото твърдя, че в българското общество антифашисткият съюз се утвърди като
необходима общественополезна организация, при това

„

“Блок” от “народни избраници”, макар и след десетилетия, съюзник на Хитлер?
Тъжен и позорен факт е,
че градовете на демократична България са нашарени с
пречупени кръстове, че се
развяват знамена със свастики, а хората, които преди
години дръзнаха да воюват
с държавното насилие и
мракобесието на фашизма,
днес биват обявявани за терористи. Те не мислеха за
привилегии, за пенсии, бяха
жестоко избивани от монархофашисткото правителство
- верен копой на нацистка
Германия. Малцината от тях,
които доживяха до наши
дни, не заслужават да бъдат
унижавани от самозабравили се български депутати.
Жалко е, че това се случва,
но БАС ще продължава неотклонно борбата за историческата истина на антифашистката съпротива у нас.
 Какво е посланието
ви към младите хора, а и
към всички българи?
- Да имат вяра. Да помнят
историята си. Да не забравят
това, което са извоювали дедите им и са градили майките
и бащите им. Има много хора,
включително и в нашата младежка организация, които не
забравят заветите. Те работят
и на национално, и на регионално равнище за утвърждаването на авторитета на
Българския антифашистки
съюз, за запазването на историческата памет и за популяризиране на антифашистката
идея сред младите българи.
За да няма никога вече свастики - и у нас, и по света.

Не сме организация
само на миналото
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- Гледай и се учи... Така се кара!
А-а-а това копче за какво е?

(Не)Идвайте у нас!
По отношение на някои неща
съседна Македония, която се надява
да стане член на Европейския съюз,
е повече европейска от нашата страна. Македонците не хвърлят фасове
по улиците, защото глобата е 50 евро,
и може би това е една от причините
там да е по-чисто, отколкото в България. Ако имаш нужда от документ или
регистрация в полицията, и посред
нощ можеш да идеш и да получиш
каквото ти е необходимо. Та за какво
ми е приказката. По празниците имах
(скъп) гост от Македония. Когато излиза от България, чужденецът е
длъжен да представи документ от полицията къде е пребивавал, иначе
митничарите го глобяват солено. Когато му рекох на човека, че тук полицията не работи, защото има празници, той не повярва и настоя да идем,
та да се убеди.
В Трето районно лице, подобно
на пазач, ни упъти към “дежурното
ченге”. Което, понеже “беше заето”,
доста време не успя да разбере какво дирим в празничен ден там. Един

от въпросите му, докато си бистреше
в главата причината за посещението
ни, бе: “Ама, какво е направил този
чужденец?” И защото репликата му
ме развесели, отсече: “Аз съм разследващ полицай!” След известни
уточнения стана ясно, че няма кой в
столичното Трето районно да регистрира чужденеца и ни изпратиха в
централното паспортно на бул. “Мария Луиза”. Там на вратата висеше
бележка с текст, че чужденците, влезли в страната на 30 април, 1 и 2 май,
ще бъдат регистрирани на 7 май.
Добре де, но човекът искаше да си
тръгне по-рано! Това нашата държава не беше предвидила. Значи - няма
го като възможност! До паспортното
има офис на митничарите. Влязох и
попитах кротко момчетата, ако излезеш без бележка за регистрация,
защото полицията не работи, техните
хора на границата ще глобят ли госта
ми? Отговорът беше доста мъгляв и
ни хвърли в допълнителна неяснота.
Е, решихме проблемата. Скъпият
гост остана до 7 май, когато си полу-

МАЯ
КАЛПАЧКА

чи бележката. Но - кой плаща сметката? Чужденец, идвайки за три дни
у нас, си губи половин ден по разни
инстанции, където просто... повдигат
рамене. Имах твърдото намерение,
ако глобят госта ми на границата, да
искам парите лично от вътрешния
министър и неговия колега от финансите. Но се чудя - с какво основание
протестираха полицаите и искаха поголеми заплати? Кога нашата полиция ще започне да върши реални
неща в реално време?

Дърво без корен
ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВА

Девети май... Денят, в
който човечеството се освободи от фашизма. Денят,
който празнува цяла Европа, а и не само Европа.
Денят, в който си спомняме
за близо 40 милиона загинали, за да освободят света и своите страни от тази
напаст. Сред загиналите са
хиляди музиканти, поети,
учени, които щяха да развиват науката, културата, да
спасяват природата, да открият нови светове...
Радиата и телевизиите
от няколко дни посвещават
своите програми на тази
незабравима тема и болка.
Колко страни пострадаха!
Колко деца израснаха без
бащи! Колко тонове сълзи
изплакаха майките за своите загинали чеда!
България също даде
своя скъп и непрежалим
данък в тази ужасна война.
Паметта на безвременно
падналите е жива и ще
cyanmagentayellowblack

живее в нашите сърца. Но
за съжаление, само в сърцата и паметта на възрастните.
Под влияние на почти
20-годишни политически
борби с лека ръка бяха зачеркнати от историята на
България всички героични
подвизи на българския народ. Опитваха се да ни внушат, че уж нямало и турско
иго - било само турско
“присъствие”. Нямало го и
Баташкото клане. Излиза,
че и Левски, и Ботев, и други хиляди, загинали за нашата свобода, не са герои,
а просто терористи?! (Добре, че поне с тази идиотщина навреме се опомниха.)
Нямало го и фашисткото
правителство, нямало полицаи, унищожили цвета на
народа ни - нашите най-големи патриоти, борещи се
посвоему срещу кафявата
чума. Хиляди обесени, разстреляни, измъчвани - нима
те са отдали младия си
живот, за да ги смятат за
терористи? Възможно ли е

народът, който е толкова
изстрадал за своето неколкохилядолетно съществуване, поради политическите
свади на постоянно сменящите се управляващи, да
бъде лишен от своите герои, дори ако техният начин на мислене не съвпада със сегашния?
Побързаха да преименуват улиците, наречени на
имената на героите, занемариха или премахнаха паметниците. Добре, че не
успяха да унищожат (или
се засрамиха?) Паметника
на антифашистите в Борисовата градина. Но великолепната мраморна пътека
с дивни цветя, където майките разхождаха децата си
без политически подбуди,
направо я изораха. За да
не идват и да не си спомнят за миналото. Но макар
че там при лошо време е
разкаляно и е пълно с бездомни (а и домашни) псета
- хората идват. Кой с цветя,
кой просто на разходка. (А
мраморът? Да са го

изхвърлили - не, не ми се
вярва. Много е скъп. Може
би е на някоя скромна виличка.) Защо тогава съюзниците сринаха София? От
кого спасявахме “българските евреи”? Някакво противоречие става...
Защото се стремят да
изтрият от съзнанието на
будния българин паметта
на героите, отдали живота
си за бъдещето на своята
страна, защото искат да
внушат на младото поколение, че не е имало по-рано
фашистко време, политически убийства, лагери, разстрели, а всичко “черно” е
вършено само в Белене нека си спомним за тези,
чиито имена могат да потънат в забрава: за Вела Пеева, за Никола Вапцаров,
за генерал Заимов, за ястребинчетата, за хилядите
знайни и незнайни герои.
Защото те са нашата история. А страна без история е
като дърво без корен. Тя
постепенно загива и изчезва от картата...

1502 - Христофор КОЛУМБ потегля от Испания за
своето четвърто и последно пътешествие до Новия
свят. От 1 август 1502 г. до 1 май 1503 г. Колумб
достига карибските брегове на Хондурас, Никарагуа,
Коста Рика и Панама при залива Ураба. На 25 юни 1503
г. експедицията претърпява корабокрушение до остров
Ямайка.
1805 - във Ваймар, Германия, умира големият поет,
драматург, философ и историк Фридрих ШИЛЕР (17591805), авторът на “Дон Карлос”, “Вилхелм Тел”, “Орлеанската дева”, трилогията “Валенщайн” и текстът на
прословутата “Ода на радостта” на Лудвиг ван Бетовен,
превърнала се в химн на обединена Европа. През 1790
г. е назначен за професор по история в университета
в Йена с протекциите на Гьоте, с когото го свързва
близка дружба.
1863 - в Свищов
се ражда българският
дипломат и държавен
деец Димитър СТАНЧОВ (1863-1940). Той
е министър-председател от 27 февруари
до 3 март 1907 г. Учи
във Виена, където в
ученическите си години в училището “Теразианум” се запознава с
бъдещия български цар
Фердинанд. Завършва
право в австрийската столица и в периода 1889-1895 г. е
началник на тайния
кабинет на княз Фердинанд I. От 1895 г.
е на дипломатическа
работа - представител на България в Букурещ, Виена,
Санкт Петербург. Министър на външните работи и
изповеданията (1906-1908), а след убийството на Д.
Петков за кратко изпълнява и функциите на премиер.
От 1908 до 1915 г. е пълномощен министър в Париж,
но заради несъгласие с въвличането на България в
Първата световна война на страната на Централните
сили е отзован в Рим и скоро след това е освободен.
Става един от малкото стари български дипломати,
които минават на служба при земеделското правителство. От 1920-а е пълномощен министър в Лондон,
където остава до 1924 г., когато се пенсионира. Умира
на 23 март 1940 г. в София.
1945 - на 8 май в берлинското предградие Карлсхорст в 22.43 часа местно време (00.43 часа московско
на 9 май) е подписана окончателната капитулация на
Германия. От германска страна подписва ген.-фелдмаршал Кайтел, от съветска - маршал Жуков, а от страна
на съюзниците - британският маршал Тедер. В СССР за
капитулацията е обявено през нощта на 8 срещу 9 и
затова Денят на победата в Русия се отбелязва на 9
май. Русия чества ДЕНЯТ НА ПОБЕДАТА във Великата
отечествена война (1941-1945), определен с приетия
на 10 февруари 1995 г. от Държавната дума закон “За
дните на воинската слава на Русия”.
1976 - в затвора в Щамхайм се самоубива Улрике
Мари МАЙНХОФ (1934-1976), известната западногерманска терористка, член на бандата “Баадер-Майнхоф” през
70-те години на миналия век. Тя е един от ръководителите на лявата екстремистка организация “Фракция
Червена армия”.
1978 - надупченото
от куршуми тяло на
отвлечения от терористичната организация
“Червените бригади”
бивш италиански премиер и лидер на християндемократите Алдо МОРО
(1916-1978) е открито
в багажника на червено
“Рено”, оставено на “Виа
Каетани” в центъра на
Рим. Той е роден на 23
септември 1916 г. в
Малие, Италия. Избиран
е за министър-председател на Италия пет пъти. От 1963 до 1968 и след това
от 1974 до 1976. Той е един от най-дълго задържалите
се следвоенни министър-председатели, който остава на
този пост общо шест години.
2004 - чеченският президент Ахмад КАДИРОВ (19512004) загива при бомбен
атентат на стадион “Динамо”. Взривът избухва по време на концерт в чест на Деня
на победата, като загиват
близо 20 души (сред тях е и
председателят на Държавния
съвет на Чечения Хюсеин
Исаев), а са ранени ген. Валерий Баранов, ръководител на
военното командване за Северен Кавказ, и още около 40
присъстващи. Ахмад Кадиров
е роден на 23 август 1951 г. в гр. Караганда, Казахстан.
Дълго време е религиозен водач (мюфтия) на Чеченска
република Ичкерия. По време на втората чеченска война
преминава на страната на руските федерални части.
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а прилагането на някои неотложни
стимули за вече обхваната от глобалната икономическа и финансова криза българска икономика отдавна се говори в бизнес средите,
но все не се намира достатъчно
политическа воля те да бъдат реализирани. Една от причините е,
че доскоро на най-високо равнище
се отричаше, че България е обхваната от криза. Понастоящем се
повтаря, че нашата държава е най-слабо
засегнатата сред страните членки на ЕС.
Това засега е вярно, но предприемането
на част от мерките ще повлияе ползотворно на бизнес средата у нас, в т.ч. ще
стимулира износа и намаляващото потребителско търсене. Предложения за някои
от тези мерки са отправени към изпълнителната власт от експертите на браншови
организации в текстилната промишленост,
туризма, металургичната индустрия, машиностроенето и др., от Българската стопанска камара (БСК), от Конфедерацията
на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ). Независимо че някои от
мерките имат спорен ефект, необходимо
е да им се обърне внимание, тъй като е
възможно след време да е твърде късно
и предприятия да са затворили кепенците.
Не трябва да се подценява и обстоятелството, че се очаква няколко десетки
хиляди наши сънародници да се завърнат
в България.
Правителството следва да изработи
разгърнат план за минимизиране въздействието на кризата с възможни варианти
за изход от нея, както и план за посрещане предизвикателствата на кризата при
развитие на най-песимистичния сценарий.
Всеки план следва да се основава на запазването на паричния съвет до присъединяването към ERM-II, респективно и към
Еврозоната. Необходимо е между основните политически сили да се постигне
консенсус и да се поеме писмен предизборен ангажимент за структурни реформи, прозрачност на публичните разходи и
борба с организираната престъпност с цел
размразяване достъпа до еврофондовете
веднага.
Антикризисният

З

план за финансовия
сектор и икономиката
трябва да се основава на следните принципи:
 увеличаване на прозрачността и
подобряване отчетността на финансовите
институции и техните регулатори, вкл. на
КФН и БНБ;
 засилване и укрепване на регулаторните режими, управлението на риска и
надзорните способности и умения на КФН
и БНБ за тестване издръжливостта на
системите в условия на криза, както и
стриктно прилагане на законовите разпоредби и регулации;
 подобряване на международното
сътрудничество между регулаторите и
другите отговорни за управлението на
кризата институции, задълбочаване на
сътрудничеството с националните власти
на чуждите банки, опериращи в България;
 засилване на координацията между
БНБ, МФ, КФН, ЕК, МВФ, СБ, Базелския
комитет за банков надзор и др. международни финансови регулатори;
 повишаване на прозрачността чрез
засилване на вътрешния и външния одит,
както и на обществения контрол при
извършване на публични инвестиционни
разходи.
Публичните инвестиции ще бъдат основен фактор за компенсиране на отлива
на преки чуждестранни инвеститори в
България, затова е важно те да са ефективни и да постигат своите макроикономически цели. Общественият контрол е
възможно да бъде засилен чрез включването в комитетите за наблюдение на крупни инвестиционни обекти, в т.ч. и строени
с пари от еврофондовете на представители на работодателските организации,
браншовите съюзи, както и на гражданското общество.
Необходимо е създаването на нова
антикризисна

ad hoc група
към министър-председателя от представители на реалния и финансовия сектор, която
да наблюдава и анализира развитието на
black+dopulnitelen12

Антикризисни
стимули
Необходим
е консенсус
между партиите
и писмен
предизборен
ангажимент
за структурни
реформи,
прозрачност
на публичните
разходи и борба
с организираната
престъпност

кризисните процеси, както и да препоръчва
подходящи политики за преодоляването
им. Ad hoc групата заедно с БНБ и МФ
следва да подбере и редовно наблюдава
индикатори, които могат да осигурят ранно
сигнализиране за влошаване на икономическите условия, поява на обща криза на
доверие във финансовия сектор и необходимост от прилагане на антикризисния
план.
По отношение на данъчното облагане
следва да се осъществи:
 въвеждане на благоприятен холдингов режим, който да осигури свободно
движение на капитали, без да поражда
рискове за фиска, какъвто режим в една
или друга форма се прилага в повечето
европейски държави;
 въвеждане и у нас на гъвкаво прилагане на ДДС съобразно Европейската директива 112, което ще намали ДДС-разходите за финансовия сектор, както и системата Electronic Data Interchange, базирана
на Европейската директива по ДДС;
 възможно е и създаване на звено към
НАП, към което коректните платци на ДДС
да се обръщат в случай на прекомерно
забавяне на възстановяването на данъка и
което да прави публични имената на
данъчните служители, които неоснователно забавят връщането на ДДС;
 премахване на данъка върху дивидента в размер на 5%, както и понижаване
с 5 пункта на данъка върху доходите на
физическите лица, на едноличните търговци - от 15 на 10%.
Наложително е и укрепване на

независимостта на БНБ
Единствено в нейните компетенции е
да реши дали, кога и как да реализира
следните ключови мерки за противодействие при евентуална поява на ликвидна
криза и криза на доверието в банковата
система:
 с оглед да бъдат предлаганите мерки успешни, е необходимо спешно договаряне на споразумения с регулаторните
органи на Франция, Германия, Австрия,
Гърция, Унгария и Италия, в които са
централите на чуждите банки, опериращи
у нас, да не се рефинансират майките в
чужбина, както и да се координира регулираното намаляване на задълженията
към банките-майки;
 предоставяне на част от фискалния
резерв на банки в България под формата
на обратни репо сделки с български и
чуждестранни правителствени ценни книжа срещу ангажимент да продължат да
кредитират икономиката. При необходимост, ако кредитирането на реалния сек-

тор допълнително намалее рязко, предоставяне при ясни и прозрачни правила на
депозити от фискалния резерв на основните банки, които кредитират икономиката.
Тази препоръчана от КРИБ мярка едва ли
би се възприела от БНБ и правителството,
тъй като е проинфлационна и в голяма
степен - антипазарна. По отношение на
подобен подход БСК стига дори по-далеч
и предлага стабилизацията на доверието
към банковата система да се осъществи
също с непазарни методи.
Първите симптоми за

затруднения в
изплащането на кредити
вече са налице. От БСК настояват държавата да предостави 5 млрд. лв. кредит (stаnd
by) или гаранция за поддържане стабилността на банковата система. Този финансов ресурс да бъде предоставен под условие - банковата система да не променя
едностранно условията по договорите за
кредити, вкл. лихвени проценти, обезпечения, погасителни планове и пр. БСК предлага това решение с оглед създаване на
стабилност в бизнес средата, тъй като в
момента поведението на банковата система е непрогнозируемо. С нееднократното
повишаване на лихвите по кредитите банковата ни система създава сериозни пречки пред бизнеса да управлява ефективно
дейността си и да предприема инвестиционни начинания дори в по-дългосрочен
порядък. КРИБ предлага почти същата
мярка, като при необходимост може да се
предостави капиталова подкрепа евентуално от новосъздаден държавен фонд.
Необходимо е да се определят критериите, на които следва да отговарят банките,
за да получат такава подкрепа, а също и
условията, при които тя се предоставя;
намаляване на минималните задължителни резерви на банките по Наредба 21
на БНБ от 10 на 8%. Необходимо е да се
конкретизира кога и при какви обстоятелства е наложително да се осъществи това
понижение и няма ли да предизвика “изтичане” на освободените суми към централите на банките-майки;
 облекчаване на условията на ограничено рефинансиране по Наредба 6;
 създаване на работещ механизъм за
ефективно гарантиране на междубанковите кредити;
 увеличаване на гаранцията за депозитите в съответствие с препоръките на ЕК
относно увеличаването на минималния
гарантиран праг до 200 000 лв.(100 000
евро е препоръчаната сума от ЕК) за всеки
вложител, пълното възстановяване на депозитите до минималното гарантирано

равнище и съкращаването на периода на
изплащане на депозитите при фалит на
банка. Засега у нас тази сума е 100 000 лв.
и независимо че тя е достатъчно висока за
финансовите възможности на българските
спестители, част от тях могат да потърсят
по-висока сигурност за влоговете си в банки
в Германия, Гърция и др., в които вече има
100-процентова гаранция на депозитите;
 подпомагане на заемополучателите
чрез признаване на лихвите по ипотечните
кредити за основно жилище в размер до
50 000 евро за разход при личното облагане на домакинствата и съобразяване с
препоръките на ЕК за премахване на таксите при предсрочно погасяване на всички
кредити (не само потребителски, но и ипотечни).
Наложително е решаване на проблема
с

междуфирмената
задлъжнялост
чрез създаване от държавата или от представителите на бизнеса и банковата общност на специална система за нетиране на
междуфирмените вземания, която ще покрива:
 всички вземания, независимо от размера им;
 верижната задлъжнялост индиректно;
 всички юридически лица и еднолични търговци;
 в тази връзка е наложително допълнително капитализиране на БАЕЗ и повишаване на нейния капацитет с оглед да се
постигне рязко увеличаване на лимитите
за застраховане на вземания на български
фирми от чужбина и създаване на инструмент за застраховане на междуфирмените
ни задължения.
В социалната сфера е възможен следният план за избягване на висока и трайна
безработица:
 предвид неизбежното намаляване на
поръчките е необходимо въвеждането на
система на гъвкаво работно време, което
да гарантира запазване на работни места.
Това е по-добрият план от серийни фалити
и трайна безработица;
 законодателството предвижда при
криза работодателят да заплаща обезщетение в размер на 50 на сто от брутното
трудово възнаграждение, през което работникът е бил възпрепятстван да работи.
При настоящата световна криза фирмите
няма да бъдат в състояние да изплащат
тези 50%;
 от Фонд “Гарантиране на вземанията
на работниците и служителите” следва на
работниците, които работят на съкратен
работен ден, да се изплаща под формата
на обезщетение за около 20-30% от възнагражденията им за нормално работно време, определен процент от обичайното им
нетно възнаграждение;
 в условията на криза приоритетно
внимание следва да се отдели на квалификацията и преквалификацията и в тази
връзка ОП “Човешки ресурси” следва да е
основен инструмент.
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сти, които познават целия технологичен
процес. За обучението на подобен експерт са необходими около 10 години.

‘¿ “»
œÂÁ 1870-1875 „. Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ô‡Á‡ Ò‡ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ÎË ÓÍÓÎÓ 1650 Í„ ÓÁÓ‚Ó Ï‡ÒÎÓ. ŒÚ Úˇı 850 Í„, ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡Ú‡, Ò‡ ÒÂ ‰Ó·Ë‚‡ÎË ‚ ‡Á‡ÌÎ˙¯Í‡Ú‡
‰ÓÎËÌ‡. ƒÓ 1890 „. Ï‡ÒÎÓÚÓ ÒÂ Â ËÁÏÂ‚‡ÎÓ ‚ ÏÛÒÍ‡ÎË. “Ó‚‡ Â ÒÚ‡‡ ‡‡·ÒÍ‡
ÏˇÍ‡ Á‡ ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ Ì‡ ÓÁÓ‚Ó Ï‡ÒÎÓ,
ÍÓˇÚÓ Â ‡‚Ì‡ Ì‡ 4,810 „.
œÎÓ˘ËÚÂ, Á‡Ò‡‰ÂÌË Ò ÓÁË ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ, ÔÂÁ 2007 „. Ò‡ ·ËÎË Ó·˘Ó 30 986
‰Í‡, ‡ ÒÂ‰ÌËˇÚ ‰Ó·Ë‚ ÓÚ Úˇı - 286,1 Í„/
‰Í‡. œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÓÁÓ‚ ˆ‚ˇÚ ‰ÓÒÚË„‡ 7983 ÚÓÌ‡.
¡˙Î„‡ÒÍÓÚÓ ÓÁÓ‚Ó Ï‡ÒÎÓ ÒÂ„‡ Á‡ÂÏ‡ Ô‡Á‡ÂÌ ‰ˇÎ ÓÚ ÓÍÓÎÓ 40-50% ÓÚ
Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, Í‡ÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÏÛ ÒÂ ÒÏˇÚ‡ Á‡ Ì‡È-‰Ó·Ó.
Õ‡È-„ÓÎÂÏËˇÚ ÍÛÔÛ‚‡˜ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍÓ
ÓÁÓ‚Ó Ï‡ÒÎÓ Â ‘‡ÌˆËˇ. —ÎÂ‰ ÌÂˇ ÒÂ
Ì‡ÂÊ‰‡Ú √ÂÏ‡ÌËˇ, ﬂÔÓÌËˇ Ë ‡‡·ÒÍËˇÚ
Ò‚ˇÚ.

Един килограм
достига 6000
евро, България
дава половината
от световното
производство
ИНА МИХАЙЛОВА

Дървено пирографирано мускалче с
розово масло... Това е подаръкът, който
пътуващите по света българи избират
най-често за своите приятели или бизнес партньори. Този на пръв поглед
скромен сувенир е може би най-символичното послание на България. Сърцевината му съдържа няколко безценни
капки розово масло - ароматната душа
на едно дребно цветче. Рожба на храст
от семейство рози - Rosa damascena.
Маслодайната роза е тръгнала от
Иран, Индия и Египет, минала е през
Персия и Тунис, и е попаднала в Европа през XVI в. заедно с османските турци. Век по-късно е стигнала до българските земи.
Много световноизвестни парфюмерийни марки използват нашето розово
масло в ароматите си, а поради уникалните му качества неговата цена е достигала тази на златото. Специфичните
климатични условия в България правят
нашето розово масло наситено като
аромат и много трайно. Затова цената
на килограм достига дори 6000 евро.
Според специалистите нашето розово
масло е с 1000 евро по-скъпо от турското, което е номер едно на пазара. България обаче много скоро ще върне лидерската си позиция, твърдят производители. Само за последните шест години
розовите насаждения у нас са нараснали четири пъти и надхвърлят 36 000 дка.
Розовият храст изисква много повече грижи от това да се оберат цветовете му напролет. Нуждае се от резитби,
окопаване от 5 до 7 пъти годишно,
загърляне с пръст на корените, за да не
измръзнат през зимата, разравяне през
пролетта, допълнително поливане,
пръскане срещу вредители, подхранва-

не. На определени периоди растенията
трябва да се подновяват, а новите насаждения започват да цъфтят едва към
третата година. Високите към 2 м храсти
живеят около 30 години.
За да се добие 1 кг розово масло, се
дестилират от 3 до 5 т розови листенца,
а за да бъде максимално добро качеството, розите се берат преди изгрев
слънце - от 5 до 10 ч., докато утринната
роса не се е изпарила. Розоберът
продължава около месец - от средата
на май до средата на юни. Набраните
цветчета се преработват веднага, за да
не се изгубят ценните им съставки.
Казаните в розоварните са досущ

От Казанлък към Париж
–ÓÁÓ‚ÓÚÓ Ï‡ÒÎÓ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡ ‚ Ì‡È-ÒÍ˙ÔËˇ ‚ Ò‚ÂÚ‡ Ô‡Ù˛Ï ìHer Majesty Firstî Ì‡ Clive Christian - ÙÎ‡ÍÓÌ ÓÚ
500 ÏÎ ÒÚÛ‚‡ 195 000 Â‚Ó.
ÃÌÓ„Ó ÓÚ Ì‡È-ÔÓÔÛÎˇÌËÚÂ Ë Î˛·ËÏË Ô‡Ù˛ÏË Ò˙˘Ó
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔÓı‚‡ÎˇÚ Ò ·˙Î„‡ÒÍ‡ ÓÁ‡ ‚ Ò˙ÒÚ‡‚‡ ÒË Just Pink ÓÚ Cavalli, 5-th Avenue ÓÚ Elizabeth Arden, City
Glam ÓÚ Emporio Armani, Omnia Amethyste ÓÚ Bulgari,
Noa Fleur ÓÚ Cacharel, Chic ÓÚ Carolina Herrera, Allure
Sensuelle ÓÚ Chanel... Õ‡·‡ÌËÚÂ ‚ ‡Á‡ÌÎ˙¯ÍÓ ÓÁÓ‚Ë
ÎËÒÚÂÌˆ‡ ÏËÌ‡‚‡Ú ÔÂÁ ÓÁÓ‚‡Ì‡Ú‡ Ì‡ Ô˙Ú Á‡ œ‡ËÊ,
Í˙‰ÂÚÓ ÔÓÎˇ„‡Ú Ì‡ ‚ËÚËÌËÚÂ, ÔÂÓ‰ÂÌË ‚ ÍËÒÚ‡ÎÌË
¯Ë¯ÂÌˆ‡ Ò Ì‡‰ÔËÒË Cristian Dior Ë Givenchy.
black+dopulnitelen

като ракиените, а тайната на родното
масло се състои в двойната дестилация.
След
повторното
варене
над
повърхността на розовата вода изплува
гъстото масло, което се събира с кепчета. Някогашните медни казани, вместващи 15 кг цвят и 60 л вода, са отстъпили
място на инсталации, които поглъщат
половин тон цвят за една дестилация.
Освен България сред големите производители на розово масло са още
Турция, Мароко, Иран, Франция и Италия. За разлика от европейците, които
купуват розовото масло за козметичната индустрия, американците го търсят
като смазочна съставка за космическите си апарати. Всички совалки и кораби
се обработват с розовия екстракт, защото той е устойчив на всякаква температура. За целите на парфюмерията той
трябва да се съхранява при 10-12 градуса. В центъра на София има трезор, в
който скъпоценният продукт се пази в
банки от термоустойчиво стъкло. За
транспортиране се използват специални медни съдове, увити в платно. Гърлото им се запечатва с восъчен печат,
изработен преди 70 години, от който
има само 1 екземпляр, за да няма фалшификации на продукта.
Истинското масло не е течен продукт, както повечето хора смятат. При
средна температура 18-22 градуса то
стои на кристалчета. Мирисната му
оценка у нас е поверена на специали-

...Не можеш да докоснеш розата и да
избегнеш тръните. А като късаш цветовете
бързо, целите ти ръце се надират, разказват берачките на рози - “моми загорки и
булки етърки”, дошли отвъд Стара планина заради розобера. “Да са работливи,
красиви и да могат да пеят” - това са изискванията. А “убожданията” не отиват нахалост. От столетия розоберът е белязал
поминъка, обичаите и културата на населението в Казанлъшко и Карловско. Нищо,
че мускалчето с един грам от божествения еликсир днес у нас се предлага за
около 20 лева, през вековете то е било
най-твърдата конвертируема валута за
нашенци - много по-сигурна и постоянна
от френските наполеони или турските
лири. Славата на българската маслодайна роза едва ли ще бъде “отнесена” и от
опитите на израелски учени да разработят генетично модифицирани цветя.
Ние имаме история, превърнали сме
се в световна марка, трудно ще ни отнемат короната, ще ви кажат всички в
Долината на розите. И са прави... Доказателство за правотата на думите им са
екзотичните японски туристи, които всяка година идват в Казанлъшко заради
розобера и припяват заедно с местните
хора “Една българска роза” на Паша
Христова...

300 ¬≈Ÿ≈—“¬¿ —
À≈ Œ¬»“» —¬Œ…—“¬¿
–ÓÁÓ‚ÓÚÓ Ï‡ÒÎÓ Ò˙‰˙Ê‡ Ì‡‰ 300
‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÓÚ ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú ÎÂÍÓ‚ËÚË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡. “Ó ‚ÎËˇÂ ‰Ó·Â ÔË ıÓÌË˜ÌË ‡ÎÂ„ËË Ì‡ ‰Ëı‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡.
œÂ‰Ô‡Á‚‡ ÓÚ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡Ï˙ÌË ‚
ÊÎ˙˜Í‡Ú‡. œËÎ‡„‡ ÒÂ ÔË ÚÂÊÍË Û‚ÂÊ‰‡ÌËˇ Ì‡ ˜ÂÌËˇ ‰Ó·, Ì‡ÌÂÒÂÌË ÓÚ ·ÂÁ‡Á·ÓÌÓ ÔËÂÌÂ Ì‡ ‡Ì‡·ÓÎÌË ÔÂÔ‡‡ÚË
Ë ‡ÁÎË˜ÌË ÒÚËÏÛÎË‡˘Ë ÒÂ‰ÒÚ‚‡.
Ã‡ÒÎÓÚÓ Â Ë ÓÒÌÓ‚Ì‡ Ò˙ÒÚ‡‚Í‡ Ì‡
ÏÌÓ„Ó ÚÂ‡ÔÂ‚ÚË˜ÌË ÔÓ„‡ÏË, ÍÓËÚÓ ÒÂ
ÔËÎ‡„‡Ú ‚ —œ¿ ˆÂÌÚÓ‚ÂÚÂ Á‡ Ï‡Ò‡ÊË,
ËÌı‡Î‡ˆËË, ‡ÓÏ‡ÚË˜ÌË ‚‡ÌË Ë ÍÓÁÏÂÚË˜ÌË ÔÓˆÂ‰ÛË. “Ó Â ÒÂ‰ Ì‡È-‚‡ÊÌËÚÂ
Ò˙ÒÚ‡‚ÍË Á‡ ÒÚÂÒË‡Ì‡, ‡Á‰‡ÁÌÂÌ‡ Ë
Á‡ÒÚ‡ˇ‚‡˘‡ ÍÓÊ‡, Á‡˘ÓÚÓ ÒÚ‡·ËÎËÁË‡
ÍÎÂÚ˙˜ÌËÚÂ ÒÚÂÌË. ÕÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ·ËÎÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓ ‚˙ıÛ Ó·Î˙˜ÂÌË ÔË ‡‚‡ËˇÚ‡
‚ ◊ÂÌÓ·ËÎ. Ã‡ÒÎÓÚÓ ÔÓÏ‡„‡ Ë ÔË ÛÚËÌÌ‡ Î˙˜ÂÚÂ‡ÔËˇ Ì‡ ÓÌÍÓ·ÓÎÌË. ¬ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ Ò ‚ËÚ‡ÏËÌ ¿ ÒÂ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÎÓ
ÔË ÎÂ˜ÂÌËÂ Ì‡ ‡ÎÍÓıÓÎËÁ˙Ï.
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—˙‚ÂÚÒÍË ‡„ÂÌÚ ‚ √Î‡‚Ì‡Ú‡
Í‚‡ÚË‡ Ì‡ ¿‰ÓÎÙ ’ËÚÎÂ
Вождът на народите Йосиф Висарионович

ƒ˙Î„Ë „Ó‰ËÌË —Â„ÂÈ ¬ÓÌÒÍË ·Â¯Â
ÌÂÔÓÁÌ‡ÚÓ ËÏÂ, Ï‡Í‡ Ë ‰Ó·Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ
Ì‡ ÏÌÓÁËÌ‡ ÓÚ ÒËÎÌËÚÂ Ì‡ ‰ÂÌˇ. ÀË˜ÂÌ
‡ÒÚÓÎÓ„ Ì‡ –Û‰ÓÎÙ ’ÂÒ, ÚÓÈ ÌÂ‚Â‰Ì˙Ê ÒÂ
·Â ÒÂ˘‡Î Ò ’ËÚÎÂ Ë... ‡·ÓÚËÎ Á‡ Ò˙‚ÂÚÒÍÓÚÓ ‡ÁÛÁÌ‡‚‡ÌÂ...
«‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú ˜Ûı Á‡ —Â„ÂÈ ¬ÓÌÒÍË
Ó˘Â ‚ Í‡ˇ Ì‡ 70-ÚÂ „Ó‰ËÌË Ì‡ ÏËÌ‡ÎËˇ
‚ÂÍ. ŒÔËÚËÚÂ ÏË Ó·‡˜Â ‰‡ ÒÂ ‚Ë‰ˇ Ò ÌÂ„Ó
ÓÒÚ‡Ì‡ı‡ ·ÂÁ ÂÁÛÎÚ‡Ú. —ÎÂ‰ ‰‚Â ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËˇ ÏË ÔÓÔ‡‰Ì‡ Í‡ÚÍ‡ ‰ÓÔËÒÍ‡, ‚ ÍÓˇÚÓ
¬ÓÌÒÍË ‡ÁÍ‡Á‚‡¯Â Á‡ Ò‚ÓËÚÂ ÒÂ˘Ë Ò˙Ò
—Ú‡ÎËÌ. Ó„‡ÚÓ ÓÚÍËı ‡‚ÚÓ‡ Ì‡ ‰ÓÔËÒÍ‡Ú‡, Ì‡Û˜Ëı, ˜Â ¬ÓÌÒÍË Â ÔÓ˜ËÌ‡Î Ì‡ÒÍÓÓ
‚ –Ë„‡, Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ Á‡‚˙Ì‡Î ÒÎÂ‰ ‰˙Î„Ó ÔËÌÛ‰ËÚÂÎÌÓ ËÁ„Ì‡ÌËÂ. —Â„ÂÈ ‡ÏÂÌÂ‚ ·Â¯Â
ÌÂ„Ó‚ ·ËÓ„‡Ù. “ÓÈ ËÏÂÌÌÓ ÏË ÓÒË„ÛË Ï‡ÚÂË‡ÎË Á‡ ÚÓÁË Ó˜ÂÍ.
ВРОНСКИ,
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
1915-1998
Астролог. Учен
Роден в Рига
1938 - студент в Медицинския факултет на Берлинския университет и в
Биорадиологичния институт, биорадиолог в Главната квартира на Хитлер.
Участник в антифашистката нелегална
борба
1961 - завръщане в Москва
Автор на няколко книги по астрология
Види се, никога няма да научим цялата
истина за Сергей Вронски. Но и онова, което
е известно, смайва въображението.
Потомък на знатен дворянски род, граф,
майор от германския Вермахт, биорадиолог
в Главната квартира на фюрера, доктор по
медицина и философия, професор, почетен
председател на Международната федерация на астролозите, професионален състезател по автомобилизъм, първокласен пилот. И накрая - прорицател.

Съставял е хороскопи
на прочути жени
като Мери Пикфорд, Ева Браун, Мерилин
Монро и Голда Меир. От него са научавали
какво им предвещават звездите такива уж
прагматични политици като Джон Кенеди,
Жорж Помпиду и Чан Кайши. Търсили са го
и в Съветския съюз - Андропов, Горбачов и
Елцин. И дори такива, които са били найблизко до звездите - Сергей Корольов и
Юрий Гагарин...
Другарувал е с Шаляпин и Александър
Альохин, който е идвал специално при него
в Берлин през 1937 г. в навечерието на
световното първенство по шахмат. Предсказаното му от Вронски, че отново ще стане
шампион и ще задържи тази титла до 1946
г., се сбъдва точно...
Именно Вронски убеждава настоятелно
Корольов и неговите лекари да отложат за
друга дата хирургическата операция, станала фатална за конструктора. Юрий Гагарин
също загива в един от най-критичните дни
на своя хороскоп, за което бил предупреден
от Сергей Алексеевич...
- През годините на нашето познанство
много пъти го молих да разкаже за найинтригуващите моменти в своя живот - спомня си Каменев. - Вронски ми даваше да
разбера, че

за редица неща няма
право да говори
Но все пак част от онова, което ми е
разказвал лично, аз мога да съобщя. Има
впрочем диктофонен запис...
“Произхождам от старинен дворянски
род, нашите предци се преселили от Полша
в Русия през ХVII век. Баща ми е работил в
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Невероятните житейски премеждия на прорицателя
Сергей Вронски и каква е великата тайна, която той отнесе в гроба
същата 1937 г. ме покани за своята 50-годишнина Чан Кайши, контрастът беше поразителен. Китаецът ме подкупи със своята
приветливост, дори галантност. Прекарах при
него четири месеца като консултант... Сега
е прието да се смята, че Сталин е владеел
хипнозата. Това е заблуда, мога да го твърдя
като специалист.
- За какво говореше неговият хороскоп,
нали сте му правили хороскопи?
- Сталин е роден в деветия ден на Луната - според астрологическата традиция това
е един от най-страшните лунни дни, неговият образ - на прилеп, хищен или обикновен
- е един от символите на сатаната. Пък беше
и белязан: левият му крак имаше четири
пръста.
Вронски прескочи причината и подробностите за своите срещи с вожда и се върна
към 1942 г.

ВЛАДИМИР КЮЧАРЯНЦ

шифровъчния отдел към Генералния щаб на
царската армия, владеел е 42 езика. Възпитавали са ме гувернантки - французойка,
немкиня и италианка. Всяка от тях говореше
с мене на своя език, така че още петгодишен аз знаех четири езика.
Сетне научих още осем. Много добре си
спомням онзи летен ден, когато в къщата ни
нахълтаха въоръжени хора с червени петолъчки на фуражките. Това е била групата
на Юровски - онази, дето е разстреляла
цялото царско семейство. Баща ми, майка
ми, сестрите ми и синът на моята гувернантка бяха в една от стаите и стягаха куфарите.
Баща ми имаше документ, подписан от Ленин, с който ни се разрешаваше да заминем
за Франция, ала и той не спаси семейството
ни:

влезли двама цивилни. “Аз съм писателят
Фадеев” - представил се единият от тях. И
разказал, че когато го извикал Берия, се
уплашил. Но наркомът по държавната сигурност бил учтив. “Реших да ви направя услуга,
другарю писател. Има един човек, бивш
граф. Завърнал се е наскоро от Главната
квартира на Хитлер. Наш човек. Свършил си
е вече работата и за него може да напишете интересна книга. Сега още е в болница.
Побързайте...” Берия обяснил, че графът е
самотен, ранен и напълно е възможно да
му трябват пари.
Но Лаврентий Берия не казал всичко.
Могъл ли е например да разкаже историята с ботушите? Когато през 1938 г. Вронски пристигнал инкогнито от Италия в
СССР за среща със Сталин, веднага след
вожда го приел Берия, току-що пробвал
китела си на нарком. Щом Вронски отво-

разстреляха всички
на място
Аз през това време бях навън и вместо
мене разстреляха сина на гувернантката ми.”
След трагичната гибел на семейството
дона Амелита с документите на своя син
Пиер прехвърля Сергей в Париж. Момчето
бива поето от близки приятели на баща му
- руските генерали Белов, Милер и Лебедев.
Подир две години там го открили чрез
Червения кръст дядо му и баба му и върнали
внука и неговата гувернантка в Рига.
Бабата - черногорска княгиня от старинния род Ненадичи-Негош, потомствени лечители и ясновидци, притежавала няколко
къщи в Рига и огромно състояние. “Магьосницата” с две университетски образования,
едното получено в Германия, а второто - във
Франция, започнала да предава на внука си
своите знания по окултизъм, магии, хипноза.
Като ученик в престижната Милеровска руска гимназия

смайвал
преподавателите си
не само с успеха в учението, а и с това, че
винаги знаел предварително какво ще му се
падне на изпита. Правел учудващо точни
хороскопи на своите съученици, на приятели и учители. Между другото това не пречело на обичайните юношески увлечения на
Сергей. Той бил запален спортист - занимавал се с борба, бокс и плуване. Овладял
автомобилизма и участвал в състезания. На
17-годишна възраст се увлякъл по авиационно дело и дори завършил с отличие авиационно-спортната школа край Инсбрук.
През 1933 г. Сергей заминава да учи в
Германия, записвайки се студент в Медицинския факултет на Берлинския университет. Оттам, вече не по свое желание, а поради необикновените си способности и аристократичен произход, бил прехвърлен в Биорадиологичния институт. “Учебно заведение № 25” било необикновено и елитарно. В
него се подготвяли специалисти за лекуване върхушката на Третия райх. От 330 даровити претенденти избрали десет. Наред с
обичайните медицински дисциплини тук се
изучавали психотерапия, хипноза, източна
медицина, шаманство, знахарство. Между
преподавателите имало тибетски лами, иглотерапевти от Китай, индийски йоги, познавачи на различни единоборства от Япония...
Студентите отивали на практика в Африка,
Индия, Америка и Испания. Още по време
на следването Вронски два пъти прекарва
ваканциите си в Южна Америка и там поработва като наемен пилот, взема участие отначало в Боливийско-парагвайската, а сетне - в Итало-абисинската война...
Независимо от фаталната роля, която
изиграли “червените” в съдбата на семейството му, Сергей Вронски станал член на

Знаменитият ясновидец с Игор Петрянов-Соколов

Комунистическата партия. А сетне се включил в антифашистката нелегална борба.

Прилежният ученик Хес
А по какъв начин младият граф Вронски
е получил достъп до светая светих на Третия
райх - обкръжението на Хитлер? Още в Рига,
когато било взето решение да замине да
следва в Германия, позната на семейството,
жената на пастор Билман, немец по произход, му дала препоръчително писмо до
близък приятел на своя мъж - един от нацистките лидери - Йохан Кох.
- Много ме хареса Йохан - спомня си
Сергей Алексеевич. - Прекарвахме дълго
време заедно. У тях се срещнах за първи път
с Рудолф Хес. Допаднахме си в разговора
на тема астрология и Хес стана мой пръв и
много способен ученик. При общуването си
с него аз започнах да прилагам на практика
моите способности по хипноза и внушаване.
Поставената ми от нелегалното движение
задача беше да получа пълното доверие на
Хес. И успях. Разбира се, не изведнъж. Когато ме допуснаха до “двора”, навиците и интуицията ми помогнаха да разгадавам користните и кариеристичните игри между приближените на Хес, възникващите съюзи и
групировки. Съветвах го с кого как да се
държи, от кого да се пази или с кого да се
сближи. Той много ме слушаше, понеже
обикновено излизах прав. На една вечерна
забава у Кох Рудолф Хес доведе Ева Браун.
Тогава тя още не се познаваше с Хитлер.
Като разбра, че съм астролог, тя ме помоли
за хороскоп. Аз го направих и й заявих, че
скоро ще стане прочута благодарение на
сполучливо партньорство. Всички се разсмяха, приемайки думите ми за комплимент, и
малцина им придадоха някакво значение.
Когато наскоро обаче Хитлер

направи Ева Браун
своя избраница
Хес веднага ми се обади по телефона и
каза: “Твоите думи излязоха пророчески.” От
този ден аз окончателно станах негово доверено лице. Хес лично нареди да ми дадат
пропуск за Главната квартира на Хитлер.

Правил съм хороскопи на Гьоринг, Химлер и
на други високопоставени нацисти. На Химлер дори предсказах месеца на смъртта му,
на което той само се усмихна. Въпреки всичко той сдъвка в предреченото време ампула
с цианкалий... И аз бях единственият, на
когото се разрешаваше да лекува, както сега
се казва, с “биополе” висшите нацистки сановници. Много пъти ме е викал лично фюрерът, който страдаше от спазми в стомаха
и от главоболие, които аз уталожвах с лекота. И той започна да ме посреща много любезно... Естествено, при тези посещения аз
често чувах онова, което бе предназначено
само за неговите уши...”
Тук Вронски прекъсва своя разказ, прескачайки едва ли не всички глави от своята
биография през ония години. Попитах само
за бягството на Хес, когато през май 1941 г.
той, след като излита от аеродрума край
Мюнхен, скача с парашут в Англия и се приземява в имението на херцог Хамилтън. Как
този човек, който заемаше толкова висок
пост в райха, когото Хитлер беше обявил за
свой приемник, се е решил да избяга малко
преди започване на войната със СССР?
- В това няма нищо за учудване. Бъдещите събития - войната със СССР и крахът на
нацистка Германия - ми бяха известни вече
от астрологичните изчисления. Както по-специално и неговият личен хороскоп, от който
трагичният край можеше да бъде избегнат
само при рязка смяна на обстановката.
И знамението се случи... Ако не беше
избрал Англия, то щеше да отлети за Русия...
Може би благодарение на този избор доживя 93 години.

Наградата на Сталин
беше... куршум
- А как се озовахте в Съветския съюз?
- Върнах се не по собствено желание, а
по заповед уж на Сталин, който ме бе повикал за награждаване...
- Та нали сте се срещали с него преди
това?
- Да, срещах се два пъти. Останах с найнеприятни впечатления. Поведението му и
тонът на разговора бяха далеч от общоприетия етикет. Когато например през юни

рил вратата на кабинета му, Берия едва не
извикал от радост, като видял лъскавите
хромови ботуши на елегантния посетител.
Те сякаш били направени за неговата нова
униформа. И Берия направо предложил на
графа размяна - чудесни половинки за
ботуши. Аристократът Вронски не очаквал
подобно нещо от толкова високопоставена личност. Усмихнал се и... отказал. А

Берия не обичал
да му се отказва...
Фадеев отворил чантата, извадил две
дебели пачки пари и ги сложил на шкафчето.
- Какво е това? - сухо попитал болният.
- Пари за вас - обяснил Фадеев. - Но
при условие че ще разкажете всичко само
на мен. На друг - нито дума.
Вронски хвърлил едно око на парите,
пребледнял от гняв и възвил поглед към
писателя.
- Махнете ги от очите ми. И ви моля да
не ме безпокоите повече!...
След известно суетене посетителите си
излезли. Романът за граф Вронски така и
останал ненаписан.
Излязъл от болницата инвалид втора
група. През 1944 г. благодарение на писателя Лацис получил разрешение да се
върне в Латвия. Станал директор на училище. Последвал донос. Написали го учителката по рисуване Олга Берзиня и пионерската ръководителка. Към доноса били
приложени снимки на Вронски в униформа
на майор от немската армия. Заслугите му
като участник в нелегалната борба помогнали малко, но само в едно - смъртното
наказание било заменено с 25 години
лишаване от свобода. На 14 юни 1948 г.
Вронски бил изпратен по етапен ред в
Потминските лагери. Дошли му като дар
небесен уменията, придобити в Биорадиологичния институт. Началствата на лагера
го боготворели, лекувал ги по своята система и методика. Подир пет години успял
да се освободи, като

симулирал смъртоносно
заболяване...

Сергей Вронски

Заселил се в едно предградие на Рига,
в Юрмала. И на свобода обаче не му било
лесно. Не го приемали на работа. Нямал
пари. Приятели - също. Ако все пак успявал да намери работа, скоро го уволнявали под благовиден предлог. Достатъчно
било да се обадят по телефона от бдителното КГБ - и Вронски всеки път се озовавал на улицата.
Това продължило до 1961 г., когато се
преместил в Москва. Там живял при свои
ученици, познати му от Рига. През 1963 г.
екстрасенсът Владимир Сафонов го запознал с бележития руски философ Фьодор
Лосев. Към една година Вронски живял у
Лосеви на Арбат...

- Когато с още няколко души, които работеха в Берлин за Центъра, ни извикаха в
Москва под предлог да ни награждават, бях
изненадан от това повикване. Моята прогноза и интуиция не предвещаваха нищо хубаво. Но все пак рискувах. Прелетях фронта,
кацнах. Поведоха ме към Щаба на армията.
Придружаваше ни някакъв капитан... И

изведнъж отзад
проеча изстрел...
Странно, аз обаче останах жив. Свестих
се в болницата на град Валдай, чак след
направената ми неврохирургическа операция. Оказа се, че ме е спасил знаменитият
хирург Бурденко, който добре познавал
баща ми...
Веднъж в болничната стая на Вронски

Хороскоп на Сталин

Адолф Хитлер - фюрерът на Третия райх

Междувременно висшите съветски ръководители без капка свян търсели за консултации гонения от тях човек. Брежнев
например искал да се изясни датата, на
която е починал Мао Дзедун.
Докато живеел в Москва, Вронски
вършел какво ли не. Сътрудничил на МВР,
където по снимки уточнявали местонахождението на изчезнали хора. Сетне работил в една от секретните лаборатории на
КГБ. И накрая - Звездното градче, където
работил с космонавтите, правел им хороскопи, конкретизирал критичните дни на
всеки поотделно.
Сергей Каменев си спомня как веднъж
попитал Вронски:

- Какво очаква Русия
стигнала вече до ръба?
- Грешат онези, които й вещаят гибел.
Имало я е Русия, има я и ще я има, макар
че сега не е в много благоприятен период.
Но и това ще мине, както е минавало в
разни времена. Главната беда за Русия
идва оттам, че всички нейни властелини
допускат съдбовни грешки, като заливат
страната с кръв. В престъпна грешка на
Елцин се превърна подпалването на чеченската война. Чечения ще ни донесе
още много беди, защото започнахме война с исляма. Сега трябва да се пазим от
кръвопролития в целия Кавказ.
- А каква е общата прогноза за близкото бъдеще?
- Стрелката на световния часовник наближава ерата на Водолея. А това значи и
нова картина на света, и съвсем друга етика. Що се отнася пък до бъдещето на Русия, то аз повече бих разчитал на разума
на народа, отколкото на разположението
на звездите... Нямам право да кажа цялата
истина. Съществува принцип - посветеният
трябва да отнесе великата тайна със себе
си...
Това бяха думите му. И си отнесе тайната. А каква бе тя? Много са спекулациите около тайната на Вронски. Една от версиите я свързва с участието на графа в
експедицията на Биорадиологичния институт, която търсеше в Хималаите мистичната страна Шамбала. Търсеха я всъщност и
наши чекисти. Мисията беше поверена на
Яков Блюмкин. Крайната цел на тези търсения е абсолютното знание. А значи и абсолютната власт. Към това са се стремили
всички мистични групи на Третия райх.
Една от тях е бил

тайният кръжец „Туле”
В него са влизали приятели на Вронски
- Рудолф Хес, проф. Карл Хаусхоффер. Той
именно довежда Хитлер в “Туле” и го запознава с Дитрих Екарт. Хроничен алкохолик, но изключителна личност - поет, драматург, талантлив журналист, той е един от
влиятелните членове на “Туле”. Малко преди смъртта си Екарт казва на своите ученици: “Вървете след Хитлер. Той ще поведе хорото, но музиката съм написал аз...”
Изглежда, тъкмо тази музика определя и
съдбата на знаменития астролог - смята
авторът на версията. Изводът му е: “Поскоро Вронски не е бил нито съветски, нито
фашистки агент. Той е бил член на тайния
кръжец, поставил си за цел да влияе върху
развитието на човешката цивилизация, без
да взема под внимание живота на отделни
хора и дори на цели народи.”
Според мен всичко е много по-просто.
Мистиците обичат да мистифицират. Забулват се с някаква върховна тайна, която са
открили единствено те. Графът не е правел
изключение. Възможно е обаче и аз да
греша...
От сп. “Персона”
преведе МАНОЛ НАКОВ
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ƒÂÌˇÚ Ì‡
Първото заседание на Европейския
парламент на 19 март 1958 г.

Заедно със синьото знаме, Одата
на радостта от Деветата симфония
на Бетовен тази дата става символ
на обединения континент
ва, която сега е прераснала в Европейския съюз.
Идеята за обединяване в Европа на
двете ключови индустрии, чрез които се
развива оръжейната индустрия, предполага създаване на гаранция за мир на
континента. Тази идея принадлежи на
Жан Моне, икономически съветник на
френския външен министър. Преди повече от 50 години Моне предлага на Робер Шуман и на германския канцлер
Конрад Аденауер амбициозен план за
създаване на наднационална европейска институция, която да отговаря за управлението на отрасъла за въглища и
стомана. Предложението, обявено от Робер Шуман, се приема с готовност от
Германия, Италия и страните от Бенелюкс и през април 1951 г. те подписват
договора, който учредява първата Европейска общност - Европейската общност
за въглища и стомана. Шест години след
това, през 1957 г., в Рим се подписват
нови два договора - Договор за създаване на Европейска икономическа общност
(ЕИО) и Договор за създаване на Евро-

Åâðîïà
“Европа няма да бъде изградена изведнъж или според един-единствен план.
Тя ще бъде изградена чрез конкретни
постижения, които създават на първо място солидарност”. Това са думите, с които на 9 май 1950 г. в Париж френският
външен министър Робер Шуман се обръща към медиите. Той прочита декларация, с която призовава Франция, Герма-

ния и другите европейски страни да обединят производството си на въглища и
стомана като първа стъпка към Европейска федерация. “Световният мир не може
да бъде запазен без творчески усилия,
съответстващи на опасностите, които го
заплашват.” Днес тези думи на Шуман се
считат за първата стъпка към обединяване на европейските усилия в инициати-

пейска общност за атомна енергия (Евратом). Интеграцията е толкова успешна
и плодоносна, че Дания, Ирландия и
Великобритания решават да се присъединят към трите общности. Това става
през 1973 г. През 1981 г. към общностите се присъединява и Гърция, последвана през 1986 г. от Испания и Португалия.
В началото на 90-те години, на 7 февруари 1992 г., в холандския град Маастрихт се подписва Договорът за Европейския съюз. Той увеличава значително
правомощията на Европейския парламент. Чрез въвеждането на процедурата
на съвместно вземане на решения парламентът се превръща в партньор в законодателния процес и придобива право на вето върху важните области от законодателството на Европейския съюз.
Четвъртото разширяване на Европейския съюз е през 1995 г. с присъединяването на Австрия, Финландия и Швеция.
Малко след това молби за членство подават България, Чехия, Унгария, Полша,
Румъния, Словакия, Естония, Литва, Латвия, Словения, Кипър и Малта. Петото
разширяване на ЕС се свързва с
присъединяването от 1 май 2004
г. на десет от тези страни и на
България и Румъния на 1 януари
2007 г.
Денят на Европа е обявен на
срещата на високо равнище на
ръководителите на страните от
Европейския съюз в Милано през
1985 г. Честването му отбелязва
годишнината от речта на министъра на външните работи на
Франция Робер Шуман от 9 май
1950 г. Тази дата става символ
на обединена Европа наред със
синьото знаме с 12 златни звезди, Одата на радостта от ДеветаМладите депутати са лицето та симфония на Бетовен и единна Европейския парламент ната валута на Европа.

Зрънцето, от което се ражда общността
ƒÂÍÎ‡‡ˆËˇÚ‡ ÓÚ 9 Ï‡È 1950 „. Ì‡ ÙÂÌÒÍËˇ ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ ‚˙Ì¯ÌËÚÂ
‡·ÓÚË –Ó·Â ÿÛÏ‡Ì, ÔÓÎÓÊËÎ‡ ÓÒÌÓ‚ËÚÂ Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍË Ò˙˛Á
Световният мир не може да
бъде запазен без съзидателни
усилия, пропорционални на опасностите, които го грозят. Приносът на една организирана и
жизнена Европа към цивилизацията е много важен за
поддържането на мирни отношения. Начело на борбата за обединена Европа от повече от 20
години Франция винаги е имала
за основна цел да служи на мира.
Обединение на Европа не бе
постигнато и се стигна до война.
Обединението на Европа
няма да стане изведнъж или според някакъв специален план. То
ще бъде изградено чрез конкретни постижения, които първо
създават чувство на солидарност.
Обединяването на европейските
народи изисква премахване на
вековното противопоставяне
между Франция и Германия. Всяко предприето действие трябва
на първо място да се отнася до
тези две страни. С оглед на това
френското правителство предлага незабавни действия по един
конкретен много важен пункт.
То предлага френско-германското производство на въглища и
стомана като цяло да бъде поставено под контрола на общ
Висш орган в рамките на организация, отворена за участие към
другите европейски страни. Обединяването на производството на
въглища и стомана веднага ще
създаде база за икономическо
развитие като първа стъпка към
европейска федерация и ще промени съдбата на регионите, отдадени дълго време на производството на оръжия, на които те
самите най-често бяха жертви.
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Така установената солидарност в производството ще направи евентуална война между
Франция и Германия не просто
немислима, но и практически
невъзможна. Създаването на
това мощно производствено
обединение, отворено към всички желаещи да участват страни
и целящо да осигури на всички
държави членки основни суровини за промишлено производство при еднакви условия, ще
положи действителните основи
на тяхното икономическо обединение.
Това производство ще бъде
предложено на света като цяло
- без предпочитания или изключения - с цел да се допринесе за
повишаването на жизнения
стандарт и за насърчаването на
мирните постижения. Европа ще
може, разполагайки с повече
средства, да се стреми към

изпълнението на една от основните си задачи: развитието на
африканския континент.
По този начин бързо ще стане ясно, че общите интереси,
които са задължителни за създаването на обща икономическа
система; могат да бъдат зрънцето, от което да се роди по-широка и дълбока общност между
страни, дълго време противопоставяли се една на друга чрез
кръвопролитно разделение.
Чрез обединяването на основното производство и създаването на новия Върховен орган, чиито решения ще бъдат задължителни за Франция, Германия и
другите държави членки, това
предложение ще доведе до полагането на основите на европейска федерация, необходима
за запазването на мира. За да
подкрепи постигането на набелязаните цели, френското правителство е готово да започне преговори въз основа на следното.
Задачата на Върховния орган ще бъде да осигури модернизирането на производството и
повишаването на неговото качество във възможно най-кратък
срок; снабдяването на френския
и германския пазар, както и на
пазарите на другите страни
членки, с въглища и стомана при
еднакви условия; общото развитие на износ към други страни;
изравняването и подобряването
на условията на живот на работниците в тези сектори.
За да постигнем тези цели,
започвайки от много различни
равнища, на които се намира в
момента производството в
държавите членки, предлагаме

въвеждане на някои преходни
мерки - като използване на производствен и инвестиционен
план, създаване на компенсаторен механизъм за изравняване
на цените и на фонд за преструктуриране, който да улесни
рационализирането на производството. Движението на въглищата и стоманата между държавите членки веднага ще бъде освободено от всякакви мита и
транспортните разходи няма да
се различават. Постепенно ще
бъдат създадени условия, които
спонтанно ще доведат до порационално разпределяне на
производството на най-високото
ниво на производителността.
За разлика от международните картели, които налагат ограничителни практики на дистрибуцията и експлоатацията на
националните пазари, и за да се
поддържат високи печалби, организацията ще гарантира сливането на пазарите и разширяването на производството.
Определените по-горе основни принципи и мерки ще бъдат
включени в договор, подписан от
страните и предложен за ратифициране на техните парламенти. Необходимите за изясняване
на подробностите по изпълнението преговори ще бъдат проведени с помощта на арбитър, определен с общо съгласие. Неговата задача ще бъде да следи
дали постигнатите споразумения
отговарят на изложените принципи и в случай на безизходица,
да определи какво решение да
бъде взето.
Общият Върховен орган, натоварен с управлението на схемата, ще бъде съставен от независими лица, назначени от правителствата, като представителството им ще бъде еднакво. Ще
бъде избиран председател чрез

общо съгласие на правителствата. Решенията на органа ще
бъдат задължителни за изпълнение във Франция, Германия и
другите държави членки. Ще
бъдат взети съответни мерки за
начини на обжалване на решенията на органа. Към органа ще
бъде акредитиран представител
на ООН, който ще изготвя два
пъти годишно доклад до ООН за
работата на новата организация,
най-вече що се отнася до
придържането към нейните цели.
Институцията на Върховния
орган по никакъв начин няма да
предопределя методите на собственост на предприятията. При
изпълнението на функциите си
Върховният орган ще взeма
предвид правомощията на Международния орган от Рур и всички задължения, наложени на
Германия, докато те са в сила.
(Преводът на декларацията
на Шуман е взет от europa.eu)

Факсимиле от проекта
на Декларацията на Робер
Шуман от 6 май 1950 г.
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Öåëóâêà ñïîðåä çîäèÿòà
Кой, какво и как?
От древни времена хората са поглеждали към звездите и са гадаели
по тях за характерите на хората, за времето, за миналото, за бъдещето.
С времето са се появили и рождените зависимости, определящи се в
зависимост от звездните особености като зодии. Интересно би било
спорд зодиите да се обобщават някои характеристики от човешките
особености. Оказва се, че по зодиакалните особености може да се каже
и това кой, как целува.
Рак (Инфантилният): Стеснителни
и нежни. Понякога дори вдетинени.
Ракът не е най-подходящият партньор,
ако търсиш необузданата страст, но
със сигурност може да се превърне в
любимата ти играчка, която толкова
много мечтаеш да прегръщаш всяка
нощ. Мъжете и жените Рак целуват
дълбоко и продължително. Карат те да
си помислиш, че никога няма да те
оставят на мира, че ще умрат, ако ги
оставиш. Искат да бъдат с някой, който
да ги целува така, както те самите го
правят: бавно, отмерено и професионално. Ако си от тези, които мечтаят за
класически сцени от киното, намери си
един Рак.
Лъв (Творецът): Лъвът поражда у
партньора си емоции и възбуда. Пред-

РИСУНКИ СВЕТОСЛАВ ЯНАКИЕВ

Овен (Дръзкият): Ако на представителите на Овена нещо им е в повече,
то това е енергията им и когато целуват, тази сила се усеща. Приближат ли
устните на другия, дори не молят за
разрешение. Просто го правят, макар и
да рискуват да бъдат отблъснати. Предразсъдъците ги блокират. От устните
бързо слизат към шията и продължават
със страстните си бързи целувки по
цялото тяло на партньора. Въпреки това,
макар и да обсипват с целувки любовниците си, те са твърде непретенциозни
към начина, по който ще им се отговори. Дават всичко от себе си, без да
очакват прекалено. Целувките им не са
тези на мечтания принц или на омагьосаната принцеса. Но несъмнено са найголемите целувчии на зодиака, с изгарящи от страст устни.

Телец (Егоцентрикът): Мислят за
себе си повече, отколкото е редно. Не
спират да се грижат за собственото си
удоволствие. Телецът се нуждае от
вдъхновение и яка доза предварителни
познания. Но и те, като останалите,
имат добрата си черта. Наслаждават се
на всяка целувка така, като че ли е
последната в живота им. Не спират,
докато не постигнат удоволствие. В това
отношение Телецът е истински професионалист, на когото му харесва да
изпипва нещата много, ама много добре. Търпеливи до безкрайност, представителите на Телеца винаги се надяват,
че целувките и сексуалните им връзки
ще бъдат възможно най-задоволителни.
Така че, ако не си падаш по бързите
дела и ти харесва бавното “изработване” на нещата, там някъде те очаква
твоят Телец.
Близнаци (Нетърпеливият): Това, че
за Близнаци понятията вярност и сериозност са отживелица, не бива да изненадва никого. Но въпреки това на този знак
всичко може да му бъде простено просто
защото целува прекрасно. Обожава да
се целува и го прави много забавно.
Прекалено се вманиачава в търсене на
различни позиции и съчиняване на нови
техники. Това не му позволява да се
отпусне достатъчно и партньорът му го
забелязва. Тишината го безпокои и няма
нищо странно по средата на целувката да
направи някакъв коментар. Тази изявена
склонност към експериментиране може
да го превърне в същинско “смукало”.
Затова, ако държите любовникът ви да
бъде Близнаци, вече знаете с какво ще
се сблъскате.
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ставителите на тази зодия са заредени
с творчески хрумвания и страст. Лъвът,
както и царят на животните, те целува
и поглъща едновременно. Жените Лъв
са по-романтични, но това не им пречи
да се целуват без умора. Искаш ли
обаче да откриеш пълноценната целувка на Лъва, трябва да сте стабилна
двойка. Лъвът трябва да обича, но и да
се чувства обичан.

не се изкушавай да му разкриеш коя
от целувките в менюто му ти харесва
повече.
Скорпион (Вампирът): Внимавай
със силата на този знак. На моменти
Скорпионът страда от засилено самолюбие и чувство за притежание. Целувките му са пламенни и страстни. Силата
му е в разнообразието. Целувките са от
романтично спокойни до експлозивно
еротични. Устата, шията, тила... за всяко
място от тялото намира подходяща
ласка. Но се пази да не ти остави
белези. На Скорпиона му харесва да
маркира територията си. Така че, ако
ти е партньор, спомни си за това предупреждение и се подготви за сражение. Скорпионът обожава битките.
Стрелец (Бързият): Авантюрист, творец и страстен. Стрелецът е отворен за
всяко предложение, което му се направи. Дори и на неприличното. Любимите
му целувки са кратките и спонтанните.
Понеже съсредоточаването не е найценното му качество, дългите целувки го
дезориентират. Но устата не е любимото
му място. Като изявени неконформисти,
винаги протестират срещу традициите.
Не трябва да ги наблюдават. Ако това се
случи, се чувстват неудобно. Затова, за
да вкусиш истинските целувки на един
Стрелец, най-добре ще е да бъде на
усамотено място.

ново, рутината му действа обезкуражаващо. От опит ще разбереш, че силните
преживявания го възбуждат, а само
тогава целувката на Козирога ще ти
достави удоволствие.
Водолей (Неверникът): Целува добре, влага творчество и страст. Водолеят обаче обича да прелита от цвят на
цвят. И не се притеснява да си го признае. Счита, че да се опита от всичко
по малко му е от полза. Дори има
смелостта да твърди, че го прави за
доброто на любовниците си, за да
осъзнаят “основателната” целувка.
Фактът, че не отдава почти никакво
внимание на обикновените целувки,
означава, че не му действат нито
възбуждащо, нито провокиращо. Необходим му е друг терен, други части на
тялото, които да го заинтригуват повече. Времето за тях е злато и затова не
отдават на целувката подобаващата й
важност. Ако настояваш да го
задържиш или и ти си Водолей, или си
много смел човек.
Риби (Разглезеният): Неуверен. Не
се разкрива напълно. Ако искаш да ти
се отдаде, трябва ясно да му покажеш
как да го постигне. Той ще бъде този,
който ще се приспособи към твоя начин
на целуване. Дълги и дълбоки целувки,
понякога дори прекалено любвеобилни
и разглезващи. Когато желае някого,

Дева (Спокойният): Малко по малко, бавно. Дева никога не бива да бъде
насилван, защото му е необходимо
спокойно да приеме нещата. За представителя на този зодиакален знак е
характерен страхът да не го отхвърлят.
След като нещата потръгнат гладко,
целувките му могат да се разгорещят
невероятно. Докато не се приключи и
не се увери, че се е получило добре,
няма да се отпусне. Желаеш ли да го
покориш, най-важното е да не се отчайваш. Такъв е знакът Дева, не си дава
зор, но и не спира.
Везни (Шефът): Любовниците на
Везни винаги поставят отлична оценка.
Тъй като взимат много присърце партньорите си, ги целуват така, както те
желаят. Везни се характеризира с това,
че иска да угоди на цял свят, което се
отнася и за интимния живот в двойката.
Целува по поръчка. Пригажда се към
всеки човек. В действителност разполага с каталог от целувки: филмови,
мимолетни, точни, дълбоки, сладки,
необуздани. Везни е такъв ласкател, че
може да те целува само от желание да
не се почувстваш пренебрегнат. В крайна сметка, ако искаш да остане с теб,

Козирог (Покорителят): Козирогът
може да накара да се влюбят в него.
Обожава да покорява и в повечето
случаи го постига. Но не чрез целувките си. Хладният му разум не му позволява да се превърне в култ за партньора си само на основание на целуването. В случай че връзката ви с него е
само мимолетна, той ще се постарае да
ви демонстрира страстта си. Началното
въздействие е увличащо, обаче краткотрайно. Ако това те задоволява и искаш твоят Козирог да се представя
винаги както първия път, постарай се
постоянно да го изненадваш с нещо

иска да го целува и да бъде целуван
непрекъснато. За вдъхновение му служат класическите примери от сантиментално-романтичното кино. За Рибите целувката не е само израз на любов,
тя е и вид възнаграждение. Но само
една не ги задоволява. Те искат да се
наслаждават на сексуалното си преживяване прогресивно и отмерено. Което,
естествено, в крайна сметка изморява.
Затова, ако партньорът ти е зодия Риби,
спазвай дистанцията или няма да можеш да се отървеш от прегръдките му.
Булевард подготви ГЕРГАНА АЛЕКСОВА
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☺
- Какво кара хората да стават метеоролози?
- А ти помислил ли
си в коя друга служба
може да грешиш в петдесет случая от сто и
пак да те държат на
работа?
Бейкър учи стенография и жена му го
пита:
- Умееш ли да пишеш толкова бързо,
колкото аз говоря?
- Толкова бързо да, но толкова дълго не.

☺
След катастрофална загуба треньорът
казва на отбора си:
- Момчета, аз ви
казах да играете както никога досега, а вие
играхте, сякаш никога
досега не сте играли...

☺
- Какво е дисциплина?
- Това е изкуството
да бъдеш винаги поглупав от началника
си.

☺
Кандидатите за работа на язовир трябвало да отговорят писмено на въпроса:
"Какво означава хидродинамика?".
Първият изпитван
отговорил: "Това означава, че няма да получа работата".

☺
- Татко, какво е
психоаналитик?
- Човек, който получава пари, за да задава на пациентите си
същите въпроси, които неговата съпруга му
задава всеки ден у
дома.

☺
При адвоката идва
някакъв и започва:
- Аз имам малка
месарничка. Вчера в
нея влезе едно куче и
отмъкна цяло агнешко
бутче, за около тридесет лева! Какво да
правя?
- А знаете ли чие е
кучето?
- Да, знам.
- В такъв случай
всичко е много лесно.
Само трябва да дадете собственика му под
съд и той ще ви заплати щетите!
- Ама това беше
вашето куче!
- Моето? Да, разбирам... За колко, казвате, беше месото?
- За около тридесет
лева.
- Е, моят хонорар е
петдесет. Можете да
доплатите двайсет и
всичко ще е наред!

☺
- Как е?
- Кофти. Шефът иска
да работим за трима.
- Брей, че звяр!
- То, добре, че сме
седем души...
black+dopulnitelen

☺
Посетител в бара:
- Една кола!
Барманът:
- Какво е това "кола"?
Клиентът иронично
почва да обяснява:
- Това е тъмнокафява течност, съдържаща натриев карбонат,
захар, екстракт от
растението кока и оцветител Е 5!
Барманът кима с
глава:
- Разбрах ви. А ще
желаете ли пластмасово цилиндрично засмукващо устройство?

маше да забележа,
ако бяхте свалили
етикета.

☺
Банковият чиновник Ралф се обръща
към шефа си:
- Сър, може ли да
ми увеличите заплатата, защото се ожених?
- Много съжалявам,
но банката не носи

☺
- Ах, колко тежко
живее днес един почтен човек! - въздъхва
Ричард в бара.
- Вярно е, но теб
това защо те вълнува? - пита го барманът.

☺
Срещат се две приятелки:

Безопасен секс

☺

☺

Влиза един в аптеката и пита:
- Да имате нещо
против хълцане?
- Имаме - казва аптекарят и изненадващо му удря един в диафрагмата.
- Ама какво става?
Какво правите? - пита
смаян клиентът.
- Вместо да се
тъпчете с химия обяснява аптекарят, така е по-добре. Изпитана народна медицина!
- На какво прилича
това!
- Е, стига де, нали
вече не хълцате!
- Аз не хълцам!
Жена ми хълца! Лекарството ми трябва за
нея!

Един рибар се хвали на колегите си:
- Вчера хванах ейтакава щука, като
ръката ми!
- Стига бе, такива
космати щуки няма.

☺
Бизнесмен
към
клошар:
- Кризата удари ли
те?
- Не, нищо не се е
променило!
- Добре ти е на теб!

☺
Шега на деня: Да
кихнеш няколко пъти
в препълнения автобус
и силно да измърмориш:"Повече
ако
стъпя в това свинско
Мексико.."

☺
Шефът събира четиримата си подчинени.
- Времената са тежки. Бизнесът не върви.
Страхувам се, че ще
се наложи да уволня
някого от вас...
Скача първият работник, негър:
- Ако ме уволните,
ще ви съдя за расова
дискриминация!
Касиерката също
предупреждава:
- Ако уволните мен,
ще ви съдя за сексуален тормоз!
Възрастният работник вдига пръст:
- Само да сте ме
пипнали! Ще ви осъдя
за възрастова дискриминация!
Всички погледи се
обръщат към най-младия работник. Младежът гледа объркано,
после въздиша и казва:
- Шефе, знаеш ли...
Аз май съм обратен...

☺
- Госпожице, с перука ли сте?
- По дяволите! А в
магазина казваха, че
никой няма да забележи!
- Може би и аз ня-

- Приемете един
съвет, мадам - посъветвал я крупието, сменете числото, подобно съвпадение не е
възможно!
Дамата обаче не го
послушала, отново заложила на 22, пак спечелила и пак заложила на 22.
- Трети път чудо не
може да стане! - казал крупието.
- Аз си имам система! - настояла дамата
и за трети път спечелила, а после пак и
пак...
Казиното било разорено, а крупието
смирено помолило
блондинката да му
разясни своята система.
- Много е просто казала тя. - Пристигнах тук на седми с
вагон номер седем, а
в хотела ми дадоха
стая номер седем. И
нали три по седем
прави двайсет и две...

☺

- Това е единственият ветеринар,
който прави посещения по домовете

- Ох! Знам ги мъжете, какви мръсници
са, нито една фуста не
пропускат!
- О, не! Моят мъж
не е такъв! Може до
него да лежи гола
жена и да не я пипне.
- Не ми разказвай
приказки!
- По себе си съдя!

☺

отговорност за нещастните случаи извън
работно време.

☺
Страстен рибар се
хвали в бара:
- Сънувах чудесен
сън: бях в една лодка
с Анджелина Джоли!
- И какво стана?
- Хванах сом цели
десет килограма!

- Скъпа, за малко
да не те позная!
- Защо?
- Изглеждаш добре.

☺
В казино в Монте
Карло влязла блондинка и заложила всичките си жетони на 22.
Рулетката се завъртяла, дамата спечелила
и отново заложила
всичко на 22.

Пияница
хваща
златната рибка. Тя му
казва:
- Пусни ме, ще ти
изпълня три желания!
- Добре, дай една
бутилка ракия.
Рибката му дава,
онзи надига бутилката
и я изпива. Гледа празната бутилка и му
идва мъдра идея:
- Дай една бутилка
ракия, която никога не
свършва!
Дава му я рибката.
Човекът пие, пие, пие
- вярно, бутилката не
свършва.
- Браво! Чудна бутилка! Дай още една
такава!

трябва така настойчиво да храните хипопотама със сладолед,
главата му е от другата страна!

☺
Две блондинки са в
зоопарка. Едната много се задържа при
клетката с маймуните.
- Какво толкова
гледаш? - пита другата.
- Искам да видя, как
някоя маймуна ще се
превърне в човек.
- Глупачко! За това
е нужно да стоиш тук
цяла година!

☺
Две приятелки:
- Вчера ми предложиха да се омъжа.
- Супер! А кой?
- Родителите ми.

☺
Леонид Брежнев не
харесвал
много
румънския лидер Чаушеску.
- Възрастен човек,
- недоумявал Брежнев, - а да се целува
като хората още не се
е научил...

☺
Стратегически трик
- убеди шефа, че спиш
с жена му, за да не
заподозре, че спиш
със секретарката му.

☺
Мъж участва в голф
турнир. По някое време топката му стига
съвсем до едно блато.
Отива при нея и вижда една жаба. Тя му
проговаря с човешки
глас:
- Вземи ме със себе
си, сложи ме в джоба
си и ще спечелиш турнира.
Мъжът така и направил. По време на
играта тя му давала
ценни съвети и той
спечелил.
После тя го помолила да вземе стая в
луксозен хотел, да
поръча шампанско и
хайвер и да я целуне.
Мъжът наел стая,
поръчал шампанско,
хайвер и целунал жабата.
В този момент се
чуло гръм и жабата се
превърнала в прекрасна 15-годишна блондинка с разкошна фигура.
"Ето така непълнолетното момиче се
оказало в стаята на
клиента ми" - завърши
своята реч адвокатът.

☺
Ученик намери сто
хиляди евро и ги предал в полицията. Ридаещи, неговите родители заявиха, че се
гордеят с него.

☺
В зоопарка:
- Госпожице! Не
black+dopulnitelen
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УРА!!!

Õ‡È-ÔÓÒÎÂ ÛÎË
Ò‡
ˆËÚÂ Ì‡ —ÓÙËˇ
ÔÓ˜ËÒÚÂÌË!
ƒÓ ‰ÛÔÍ‡!

ЛЮДМИЛ АСЕНОВ

A Œ œ–Œ◊≈“≈“≈ Õ≈ŸŒ “¿ Œ¬¿
¬ ”“–≈ÿÕ»“≈ ¬≈—“Õ»÷»,
Õ≈ —≈ ”◊”ƒ¬¿…“≈!
РАШКО СТОЙКОВ
НАЙ-ИЗДИРВАНИЯТ НАРКОБАРОН В СВЕТА,
ОТПРИЩИЛ НАРКОВОЙНА С 15 000 ЖЕРТВИ,
БЕ ОТКРИТ В ИНТЕРПОЛ В ТОП 100 НА
СП. “ТАЙМ” ЗА НАЙ-ВЛИЯТЕЛНИТЕ
СВЕТОВНИ ЛИДЕРИ!
СТОЛИЧНИЯТ КМЕТ СПЕШНО ИЗПРАТИЛ
НА МАДОНА СНИМКАТА СИ С АВТОГРАФ!
ПЛАМЕН ЮРУКОВ: ЗА ДА СЕ ЛЕГИТИМИРАТ,
НЕЛЕГИТИМНИТЕ ИЗКЛЮЧИХА ЛЕГИТИМНИТЕ!
ПОНЕ УСТАВА СИ ДА БЯХА ПРОЧЕЛИ...
МАРТИН ДИМИТРОВ: ЗА ДА ОПРОВЕРГАЯ ЮРУКОВ,
ДНЕС ГО ПРОЧЕТОХ ПРЕД НОТАРИУС!
БОРИСОВ: ПРЕДИ ГОДИНА СЕ ПИТАХ ИСКАМ ЛИ ДА УПРАВЛЯВАМ ОБРАНО ЛОЗЕ?
СЕГА ВИЖДАМ, ЧЕ НЕКАДЪРНИТЕ УПРАВНИЦИ
НЕ МОЖАХА ДОРИ ДА ОБЕРАТ ДЪРЖАВАТА
КАТО ХОРАТА... ЗАТОВА ИСКАМ ДА УПРАВЛЯВАМ!
КОСТОВ ГОТОВ ДА ПРИЕМЕ В ДСБ ИЗКЛЮЧЕНИТЕ
ОТ СДС, ЗА ДА НЕ ПРЕЖИВЕЯТ ЛИЧНИТЕ МУ
СТРАДАНИЯ, КОГАТО НАПУСНА СДС!
МАРТИН ДИМИТРОВ: ЗА ЛЕГИТИМАЦИЯТА
НА СДС ИМАМ ПЛАН “А”, ПЛАН “В”, ПЛАН “С”...
АКО СЕ НАЛОЖИ, ЩЕ ИЗПОЛЗВАМ ЦЯЛАТА АЗБУКА!
ВЕЧЕ ИМА ДЕЦА-МУТРИ! УТЕШИТЕЛНОТО Е,
ЧЕ СА ОТ ДОБРИ СЕМЕЙСТВА...

Законът за устройство на територията в действие

Финансовата криза
разтърси и света на модата

Œ“ Õ≈“¿ —
ПОСЛЕДНИТЕ ДУМИ НА:
...учителката по биология: "Не се плашете
деца, тази змия не е отровна".
...танкистът: "Няма начин да уцели!"
...тъщата: "А перилата на балкона нали са
поправени?"
...склеротикът: "Колко приспивателни взех 4 или 5?"
...тираджията: "Вече 20 часа карам без
спиране, а даже не усещам умора!"
...бензинджията: "Тук не се пуши!"
...алпинистът: "Какво като е евтин този
карабинер? Надежден е!"
...електротехникът: "А този кабел пък какъв
е?"
...съпругът: "А тази супа защо има такъв
вкус?"
...шефът: "Какъв оригинален подарък запалка във формата на пистолет!"
...сапьорът: "Червената или синята?"
...месарят: "Хвърли ми ей онзи нож!"
...автоинструкторът: "А сега опитайте сами..."

и
Доволни и
възхитен
ПЕТЪР СОФРОНИЕВ

Госпожа Дундакова ме спря пред блока. Забелязах, че иска
да сподели нещо особено важно и спрях.
- В края на учебната година мога да
кажа, че съм доволна
от образователната
система! - започна тя. Миналата година, когато моят Светлинчо

cyanmagentayellowblack

започна учебната година, много тревожно я
подкарахме всички у
дома. Щото Светлинчо
се оформи като отличник на класа. И всички
искаха да им подсказва, защото моето гениално дете всичко знаеше. Но той честен, та честен! Не пожела да подсказва. И започна

Манекенки наддават ударно
в знак на протест
Финансовата криза здраво разтресе и
света на модата. След като модната къща
"Ив Сен Лоран" обяви, че намалява заплатите на всичките си служителите средно с
по 20%, огорчени и възмутени манекенки
обявиха, че в знак на протест обявяват
безсрочно всекидневно преяждане. Шокът
от вида на стачкуващите е направо девета
степен по скалата на Рихтер. Целият бранш
е в тревога, а виден дизайнер от "Кристиан
Диор", пожелал размерите му да останат
анонимни, заяви:
- Това ще ни съсипе! Сега за една обикновена пола ще отива плат, колкото за
средно голямо цирково шапито!
Наш кор. ЦИЦИЛИЯ ЦИЦЕЛКОВА

ужасът! Всеки ден недоволни съученици започнаха да го бият, защото
не подсказвал. Биеха го
и в час, и в междучасията. Биеха го и момичета, и момчета. По график. Омръзна ни да гледаме детето си насинено, а и с гипсирани
крайници. И го преместихме в друго училище.
Там попаднахме на истински и дружен ученически колектив. Прекрасни деца, искам да
кажа. Те през целия час
пушат и пият бира. Не
искат въобще да им се
подсказва. Така благодарение на тяхната култура и възпитание съучениците на Светлинчо

му осигуриха спокойна
и творческа обстановка.
Накрая, за да бъде солидарен с колектива, и
той се научи да пие, да
пуши и да получава
двойки. Важното е, че
расте и крепне в спокойна обстановка. Аз
това разбирам истинска
и полезна образователна система.
Почувствах
се
длъжен да взема отношение по въпроса и аз:
- И аз се възхищавам от новата образователна система, която
част от обществото оплюва некоректно! - направих се на възмутен
в края на изречението
си. - Давам прекрасен
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Кубадински
и другите
¬Õ¿—ﬂ…
œ–Œ≈ “¿
œÂÌ˜Ó Û·‡‰ËÌÒÍË
ÌÂ ÍËÂ¯Â, ˜Â Â ÔÓÚË‚ Ô‡ÏÂÚÌËÍ‡ Ì‡
‚˙ı ¡ÛÁÎÛ‰Ê‡. ÕÂ„Ó‚‡Ú‡ ÎÓ„ËÍ‡ ·Â ÔÓÒÚ‡ Ë ÌÂÔÂÓ‰ÓÎËÏ‡.
ÕÂ ÏÓÊÂ Ì‡ Â‰ËÌ ‚˙ı
‰‡ ËÏ‡ ‰‚‡ Ô‡ÏÂÚÌËÍ‡. ƒÓÒÚ‡Ú˙˜ÂÌ Â Ô‡ÏÂÚÌËÍ˙Ú Ì‡ ÿËÔÍ‡.
ÕÓ
Û·‡‰ËÌÒÍË
ÓÚË‰Â ÌˇÍ˙‰Â Ì‡ ÓÙËˆË‡ÎÌÓ ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂ
ÎË, Ì‡ ÎÓ‚ ÎË.
Ë‡ˆÓ‚, ÚÓ„‡‚‡ ÒÂÍÂÚ‡ Ì‡ ÷ ,
‚ËÍÌ‡ ‡ıËÚÂÍÚ —ÚÓËÎÓ‚, „Î‡‚ÂÌ ÔÓÂÍÚ‡ÌÚ Ì‡ Ô‡ÏÂÚÌËÍ‡ Ì‡ ¡ÛÁÎÛ‰Ê‡,
Ë ÏÛ Í‡Á‡:
- ¬Ì‡ÒˇÈÚÂ ÔÓÂÍÚ‡ Á‡ ¡ÛÁÎÛ‰Ê‡.
Û·‡‰ËÌÒÍË Á‡ÏËÌ‡ Á‡ ¿ÙËÍ‡...
—Õ»Ã ¿“¿
ÿÛÂˇÚ ÏË, »‚‡Ì ◊‡‚‰‡Ó‚, ÒË
ÒÔÓÏÌˇ:
- ƒ‚‡Ï‡ ÚÛËÒÚË ÓÚ ﬂÏ·ÓÎ, Â‰ËÌËˇÚ ÓÚ Úˇı Ò˜ÂÚÓ‚Ó‰ËÚÂÎ ‚ „ÓÒÍÓÚÓ
ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó, ÔÓÏÓ„Ì‡ÎË Ì‡ ÚÂÊÍÓ
Ì‡ÚÓ‚‡ÂÌ ÚÛËÒÚ - Ò Í˙ÒË „‡˘Ë, Ò
„ÛÏÂÌË ˆ˙‚ÛÎË Ë ·Ë„‡‰ËÒÍÓ ˇÍÂ,
‚Ó‰ÂÎ Ï‡„‡Â Ò Ô˙ÎÌË ‰ËÒ‡„Ë Ò
‚ËÌÓ, ‰‡ ÒÂ ‰Ó·ÂÂ ‰Ó ıËÊ‡ ‚ –Ó‰ÓÔËÚÂ. ÕÂ˘Ó ÔÓÁÌ‡ÚÓ ËÏ ÒÂ ÏÂÌ‡ÎÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ÚÛËÒÚ˙Ú Ò ÏÛÒÚ‡ˆË ÒÂ
Ì‡‚ÂÎ ‰‡ ÔËÈÌÂ ‚Ó‰‡ ÓÚ ˜Â¯Ï‡.
À˙ÒÌ‡Î ÏÛ ÔË˘Ó‚˙Ú Ì‡ Í˙ÒÚ‡. ÕÓ
ÌÂ ÔÓÁÌ‡ÎË ÍÓÈ Â. ‘ÓÚÓ„‡ÙË‡ÎË
ÒÂ Ò ÌÂ„Ó ÔÂ‰ ıËÊ‡Ú‡.
ÃËÌ‡ÎÓ ‚ÂÏÂ.
œ˙‚ËˇÚ ÒÂÍÂÚ‡ Ì‡ ﬂÏ·ÓÎ ËÁ‚ËÍ‡Î Ò˜ÂÚÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ, ÔÓ‰‡Î ÏÛ ËÁÔ‡ÚÂÌËÚÂ ÓÚ ÌˇÍÓ„Ó ÒÌËÏÍË Ë ÔÓÔËÚ‡Î ÔÓ‰ÓÁËÚÂÎÌÓ:
- ¬ËÂ ÓÚÍ˙‰Â ÒÂ ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂ Ò
œÂÌ˜Ó Û·‡‰ËÌÒÍË?
¬˙Ì‡Î ÒÂ Ò˜ÂÚÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇÚ ÔË
Ò‚ÓËÚÂ:
- —Â„‡ ÌËÍÓÈ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÏÂ Û‚ÓÎÌË,
Í‡ÚÓ ‚Ë‰ˇı‡, ˜Â Ò˙Ï Ì‡ ÒÌËÏÍ‡ Ò
Û·‡‰ËÌÒÍË.
ƒ≈Õƒ–ŒÀŒ√

Преди стачката
тя тежеше 48 кг

пример! Учителката
по химия на моя Евдоки провежда заниманията си нестандартно. Тя разкри на
децата как да си правят домашна водка и
домашна мастика.
Вкъщи опитахме от
онова, което синът е
научил и произвел
сам. Въобще не ни
боля глава. Екологично чист материал! Истински педагог е тази
химичка - тя наистина
дава всичко от себе
си на децата.
Удовлетворени от
споделеното, двамата
с
Дундакова
продължихме
по
пътя си.

Û·‡‰ËÌÒÍË ‚Ó‰Ë ÓÔÂ‡ÚË‚Í‡ Á‡
ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ¡ÓÚ‡ÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡
„‡‰ËÌ‡. œÓ Â‰ÌÓ ‚ÂÏÂ ÒÚ‡‚‡ ˇÒÌÓ,
˜Â ÌˇÏ‡ ‰ÂÌ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÌ ÔÓÂÍÚ.
Û·‡‰ËÌÒÍË ÔËÚ‡:
- ÓÈ Â ÔÓÂÍÚ‡ÌÚ˙Ú?
—Ú‡‚‡ Â‰ËÌ Ò ÏÛÒÚ‡ˆË.
- —Â‰ÌË! — ÏÛÒÚ‡ˆË ÒË, ‡ ÌˇÏ‡¯
‰ÂÌ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÌ ÔÓÂÍÚ!
⁄ƒ≈ ƒ¿ “≈ ¬»ƒﬂ
Û·‡‰ËÌÒÍË:
- ŒÚ ÍÎ‡ÒËˆËÚÂ ËÏ‡ ‰‚‡Ï‡ ‰Ó
¬‡ÁÓ‚ - “‡ÎÂ‚ Ë ≈ÏËÎËˇÌ —Ú‡ÌÂ‚.
Ó„‡ÚÓ ÔÓ˜ÂÚÓı ìœÂÒÔ‡ÌÒÍËÚÂ
Í‡Ï·‡ÌËî, ÔÓÚ˙ÒËı “‡ÎÂ‚ ‰‡ ÏÛ
Í‡Ê‡: ì ˙‰Â ‰‡ ÚÂ ‚Ë‰ˇ, Á‡ ‰‡ ÚË
ˆÂÎÛÌ‡ ˙Í‡Ú‡!î, ÌÓ ÚÓÈ ÒÂ ÓÍ‡Á‡
‚Â˜Â ÔÓ˜ËÌ‡Î...
ƒ≈√”—“¿“Œ–
Û·‡‰ËÌÒÍË ‚˙‚ ‚ËÌ‡ÒÍ‡Ú‡ ËÁ·‡
‚ “˙„Ó‚Ë˘Â:
- Õ‡È-‰Ó·Â ‡ÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ‚ËÌÓÚÓ
ÔÓÁÌ‡‚‡ ˜Ó‚ÂÍ Ò ÏÛÒÚ‡ˆË, Í‡ÚÓ ÓÚÔËÂ Ë „Ë Ó·ÎËÊÂ...
Записа ГЕОРГИ ГРИГОРОВ
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Àïîñòîëå,
Àïîñòîëå,
êîé òå ïðîäàäå?
БОРИС ДАНКОВ
Неизвестен извършител
(неизвестно кога) продал в
пункт за вторични суровини в Костинброд бронзов
бюст на Васил Левски, който родолюбив българин
откупил от пункта и предал в Националния исторически музей. Подир това в
родните ни медии и интернет-блогове следват познатите: “Ох!” и “Ах!”, “У-у!” и
“Д-ю!”, цветисти благословии срещу извършителя и
похвали за патриота-спасител на националната ни
чест, достойнство, с многозначителни възклицания
като “Браво!”, “Евала!” и т.н.
Сякаш севте продаваме
(предаваме)
Апостола.
Веднъж край Къкрина през
мрачния декемврийски ден
на 1872 г. пак от... неизвестен извършител. Ами нали
тъй ни внушават напоследък нашенските дълбоко-

умни историци и патриоти. Предателят не бил поп
Кръстьо, а някой друг
Юда... А втори път? - Втори път го продаваме едва
ли не всеки ден с рахитичната си държавност и безконтролна запуснатост, с
ориенталската си немарливост. Ако не беше тъй,
нямаше да продадат на
скрап нито бюста на Апостола, нито на Любен Каравелов и на когото и да е
друг или да разфасоват
бронзови паметници под
път и над път.
Защото има Закон за
управление на отпадъците,
в който ясно е записано
кой и как може да търгува
с черни и цветни метали,
какви санкции следват от
нарушението на закона.
Само където няма кой да
го изпълнява и още по-малко да контролира неговото изпълнение. Апостоле,
Апостоле...

ÏÐÅÌÈÅÐÀ
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В Деня на църковния празник на Светите братя Кирил и
Методий, съпокровители на
Европа, на 11 май в църковния храм-музей “Ла Сент-Шапел” на замъка Венсен в Париж ще бъде открита изложбата “Съкровища на българските икони”. В нея ще бъдат
представени осемдесет шедьовъра на нашето иконографско изкуство, средновековни
ръкописи и църковна утвар.
Делегация на Министерството
на културата, водена от Иван
Токаджиев, заместник-министър на културата, заминава за Париж за откриването
на експозицията, научи ДУМА
от Министерството на културата. Изложбата е организирана от МК със съдействието
на Националната художествена галерия и Културната
служба на българското посолство в Париж. Организатори
от френска страна са Министерството на културата и на
комуникацията, Центърът за
национални паметници, със
съдействието на Френския институт в София.

Изложбата е посветена на
130-годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и
Франция и бе договорена през
септември 2008 г. между проф.
Стефан Данаилов и Кристин
Албанел, министър на културата и на комуникацията на
Френската република. Проявата е под патронажа на прези-

дентите на двете страни - Георги Първанов и Никола Саркози. Главен комисар на експозицията е доц. Борис Данаилов, директор на НХГ. Сценографи на изложбата са известният френски архитект Жерар Грибе и режисьорът Стефан Верите. Автори на каталога на изложбата са проф. Аксиния Джурова, Георги Геров,
главен уредник в НХГ, и доц.
Борис Данаилов. Изложбата,
която ще продължи до 30 август т. г., е широко рекламирана в Париж. Рекламни пана с
размери 3 на 6 м са поставени
в големите станции на парижкото метро. Постери на автобусния транспорт представят
експозицията с уникалните
български икони.
“Ла Сент-Шапел” е една от
десетте църкви, създадени от
династиите на Валоа и на Бурбоните до средата на ХVI в.
Днес съществуват само седем
от тези паметници, сред които
е и “Ла Сент Шапел дьо Венсен”. Годишно замъкът Венсен
се посещава средно от 120 000
посетители.

ÏÐÈÇ

Çîðíèöà Ïåòêîâà
èçäàäå êðèìèðîìàí
Живеещата в Берлин
българска писателка и бивша колежка от вестниците
“Труд” и “Нощен труд” Зорница Петкова (под псевдоним
Зора Иванова) издаде поредния си криминален роман
“Швейцарско кабаре”. След
психотрилъра “Короната на
Фани” и романа “Сатанински
принц” това е поредното кримизаглавие на авторката.
Главната героиня на нейната
нова книга е борещата се за
оцеляване красива българка
Розалия, която “заработва” в
швейцарско кабаре, за да помогне на своите близки в
България. В страната на найстрахотните банки и най-точните часовници тя става

Óíèêàëíè èêîíè
ïîêàçâàìå â Ïàðèæ

жертва на добре познатия ни
морал, за който така наречените “двойни стандарти” отдавна са се превърнали в
еталон на обществото.
Продължавам да пиша в
криминалния жанр, преди да
мина на по-сериозни теми.
Освен това съм сигурна, че
най-много книги от рода на
новия ми роман се четат във
влака и самолета. Няма нищо
по-хубаво от това да те четат
на път - сподели писателката
специално за “Пегас”.
Нейната нова книга излиза с марката на известното
българско издателство “Изток - Запад”. Тя ще бъде
представена за пръв път в
края на май по време на
Международните дни на литературата в швейцарския
град Солоторн едовременно
с премиерата на новия роман на нейния съпруг швейцарския писател Фриц Динкелман “Канцлерката”.

“Ðàçâîä ïî àëáàíñêè” ñïå÷åëè
äâå íàãðàäè â Ëîñ Àíäæåëèñ

Филмът “Развод по албански” на
Адела Пеева спечели две награди
на Фестивала на югоизточноевропейското кино в Лос Анджелис (SEE
Film festival) - за най-добър документален филм и наградата на публиката, научи БТА от режисьорката. Така отличията на продукцията
стават девет - седем международни
и две национални, а броят на фестивалните й участия - 36. Фестивалът на югоизточноевропейското
кино, чието четвърто издание токущо приключи, е единственият по
рода си в Америка и има за цел да
запознае зрителите с най-доброто в
киното от нашия регион.

ÄÈÑÊ

Êîìïîçèòîðúò Ãåîðãè Ìèí÷åâ ñ þáèëååí àëáóì
Диск с концертни творби за
оркестър от Георги Минчев
пусна на музикалния пазар
“Гега ню”. В записа участват
Димитър Пенков - виола, Симфоничният оркестър на
Българското национално ра-

дио с диригенти Васил Стефанов, Пламен Джуров и Росен
Миланов.
Музиката за оркестър “Контрасти” е композирана по покана на Маестро Томас Колб
за Хайделбергската филхармония. Премиерата е през 2002
г. в Хайделберг (Германия).
“Монодия и Кончерто гросо”
също е написана по молба на
известен музикант - виолиста
Димитър Пенков, който от години живее и работи в Хановер. Премиерата е в София
през 2007 г. “Концертна музика за оркестър” е творба с найдълъг живот. Написана е през
1976 г. за Симфоничния оркестър на Чешкото радио в
Прага. Там през същата годи-

на е и премиерата. И трите
произведения са изпълнявани
многократно в Европа и винаги предизвикват интереса на
критиката и публиката.
Георги Минчев (1939) е сред
най-изявените български композитори. Ученик на проф.
Марин Големинов, той специализира при Родион Шчедрин,
Арам Хачатурян и Оливие
Месиен. Негови произведения
са награждавани в Европа и
САЩ и са изпълнявани в България и много други страни. Голяма част от композициите му са
издавани от водещи звукозаписни компании. В новото издание музикална къща “Гега
ню” представя композитора с
неговия ярък оркестров почерк.
cyanmagentayellowblackdopulnitelen
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Момчето
Момчето
най-сетне успя!
Хвърчилото литна!
Все по-нагоре и по-нагоре
пембяното чудо се носи
над дървета, пътеки, хора...
Хлапето по ризка и босо
тича в забрава.
Браво момче, вика простора
и аз се усмихвам - браво!
Момчето е гордо.
Момчето ликува хвърчилото смело пикира и отново се рее,
и отново лудува...
А в душата ми цветна диря
и мила загадка.
Но, Боже, оная висока топола
го сграбчи в зелена хватка!
Не смей! Но ранения змей се люшва
и умира в клонатия плен.

Адрес

Бавно гасне летния ден.
Чак додето се спусне мрака
с последна надежда
момчето вика и моли.
Накрая заплака.
Прошумяха две боси пети...

Къде живея?
В тишина, която милва съня ми,
или в градския диско бяс?

Обещай

Раздвоена,
разполовена ту в стрес от алармен изстрел,
ту в покой на молитвен час.
Това съм.

Още един навъсен ден
глътна слънцето като хапче за сън.
Крача в сивото му бълнуване.
Мъча се да го събудя. Викам.
Не чува.
Отвъд сивото - пак сиво.
Добре, мърляв си, ноемврийски,
заспал като помияр на плочника.
Но поне излъжи,
обещай нещо ярко, топло,
намигни в синьо,
обещай, че утре...

Молитвено гледах след него,
след детската драма.
То си тръгна с първата рана
и с тревожен копнеж да лети.

Аз - в летящия рев на мотори
и аз в тихото “у дома”.
Хвърлена диво дума ме плаши.
И безмълвието ме плаши.
Аз
между целебната самота
и ужаса
да остана сама.

Ние хората не можем да дишаме
без обещания.
Когато в душите ни е металносиво
не можем без илюзии,
без наивно очакване
и миражни вълшебства.
Дори да знаем, че са измама,
лъжа, хитър фокус.

РИСУНКИ ЛЮДМИЛ АСЕНОВ

á

ИЛЯНА СТЕФАНОВА е родена на 17 април 1929 г. в
София, в семейство на
учители. Завършва режисура в Държавния институт за театрално изкуство в Москва, а по-късно
Литературния институт
“Максим Горки”. Специализира в Лондон (1965-1967).
Завършва писателската
програма при Държавния
университет в Айова,
САЩ (1980).
Авторка е на повече от 50 книги - поезия,
проза, есеистика, творби за деца, сред
които “Обич и мъка”, “Слънцето ме целуна”, “Глас от бъдещето”, “Огнена орбита”, “Южен бряг”, “Една есен в Америка”,
“Вулканите на Мексико димят”, “Япония
без кимоно и ветрило”; сборниците с
есета “Време и дълг”, “Пиша - значи обичам”; книгата с очерци “Светлината иде
от хората”, “Свят в 33 лица” и др. Нейни
стихове са преведени на 31 езика.
Удостоена е с националната литературна награда “Дора Габе”, 2008 г.

Ние гладно се тъпчем с тях,
на едри глътки пием неистини.
И аз, глупачката,
колко пъти повярвах
в цветната дума “утре”...
А знаех, че нежно я шепне в ухото ми
красив измамник.
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Кражба на младост
- Дай, дай да ти помогна - каза Рада,
чистачката на входа, която често се
отбива на кафе при мен. - Ама много,
много прахоляк в дома ти, да се чуди
човек откъде да почне!
Довършвам набързо страницата,
която преписвам, и когато се обръщам,
Рада вече е свалила от рафтовете
купища книги.
- Ето колко е просто и се отърваваш от тия пусти прахоляци! Винаги
нося в джобовете си по два-три стари
чорапогащника. По-яки са от най-здравите върви. А книгите са страшно
тежки. Ще ги навържа - и хайде на
вторичните.
Вече е успяла да върже здраво “Ана
Каренина”, “Братя Карамазови”, “Мартин Идън”, “Мадам Бовари”... В някакво
странно съжителство, те като че
молят да ги отмине “тая чаша”.
- Хората отдавна вече свършиха
тая работа - укорява ме Рада - в нашия
блок що книги изнесоха, тонове. Не им
трябват вече, не е като някога... Кой
ти купува книга сега!
- Отвържи ги - казвам меко, почти
гальовно и я прегръщам през рамото.
Тя ме гледа отчаяна, разбрала, че с
нищо не може да ми помогне.

- Твоя работа - казва - ама знай, тая
къща ще светне без боклуците, които
трупаш. Я виж, виж това, какво е? Три
павета под саксията с папрат. Що са
ти? Не съм видяла в друг хол павета.
От де се взеха? Що ги държиш?
- За самоотбрана! - шегувам се.
- С тия кльощави ръце ще метнеш
паве? Я не ме будалкай! Ти не можеш
яйце да хвърлиш!
- Е, взех ги просто така, харесват
ми...
- Кой знае колко народ е ходил по
тях. Дори не са нови. Знаеш ли, понякога хич не те разбирам. Седиш тук
пред компютъра цял ден, пишеш ли
пишеш, без никой да ти плаща. Събираш вехтории, дишаш прахоляка на
купища книги... А и тия павета!...
- Взех ги просто така...
Да, наистина просто така. Беше
времето, когато решиха по булевард
“Руски” да махнат жълтите павета.
Били опасни, хлъзгави и щели да ги
заменят с асфалт. Гражданите негодуваха. Чиновниците измислиха хитър ход.
Но всичко ставаше пред очите ни.
Нощем изсипваха сол на кестените, за
да изсъхнат, защото се страхуваха от
гражданския протест и не смееха да ги

изсекат. Загиваше най-милата ни част
на София. С тъга вървях по булеварда
след Орлов мост и гледах как
откъртват жълтите плочки. И кой знае
защо точно тогава неведома сила ме
върна в далечно време и далечен край.
Митичното руско Михайловское, където Пушкин е бил заточен. И оня, упоил
душата ми, миг в дома, обърнат към
северните сияния и вечността. Писмената маса на Пушкин. Боже, пред очите ми, недокоснат от времето, същият камък, в който се е спънала красавицата Анна Керн! Безумно влюбеният
поет го взел и нежно го поставил на
своята маса като безценен стих, като
онова безсмъртното “Я помню чудное
мгновение...”. Наглед - нищо и никакъв
камък...
Едва не се блъснах в камара
изкъртени павета. Не знам, Пушкин ли
беше подбудител за тази кражба. В
мен звъннаха стъпки на момиче и момче. Ние двамата - лудо влюбени. На тия
жълти дискове е записан шепотът на
сърцата ни. Крачим - млади, красиви,
шеметни... Първата любов и първото
чудо след миг ще бъдат натоварени на
камион и захвърлени незнайно къде!
Незабелязана от работниците,

напъхах три парчета в пазарската си
торба. И тръгнах забързано със скъпия
товар. Ненадейно настигнах стария
професор, мой съсед, бивш дипломат,
джентълмен. Без да търпи възражения, той поема торбата и стреснат
от нейната тежест, едва запазва самообладание, дори се усмихва. Ако
знаеше само какво носи! Моята влюбена София, цяла вселена от млади вълнения и мечти! Не, не само три павета
- а отчаяната вяра на едно дръзко
момиче, че заедно със своите приятели ще променят света. Носи смешния
ми опит да спася стъпките на първата любов.
Днес след взривени нощи, след разрушителната сила, която тресе моя
град, тия три жълти павета ми стават още по-мили. Те са за самоотбраната на моята душа. И аз пред нищо
неподозиращата Рада се чувствам
защитена, някак странно охранявана
от невидимо вълшебство, от любовния
шепот, от красотата на живота, от
мечтите на младостта.
- Бая са тежки - каза Рада и задържа
едно паве в силната си длан. - Аз мога
да го метна по някой злодей, ама ти си
заникъде!
cyanmagentayellowblack

cyanmagentayellowblack

3

21

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÅÍ ÔÎÐÓÌ

9 МАЙ 2009, БРОЙ 101

Авангардизмът
като необходимост
ÕÂ„Ó‚‡Ú‡ Ò˙˘ÌÓÒÚ Â ‰‡ Û¯Ë ˘‡ÏÔËÚÂ, ÍÎË¯ÂÚ‡Ú‡, Ú‡Ù‡ÂÚ‡ ‚
ËÁÍÛÒÚ‚ÓÚÓ Ë ‰‡ ÛÚ‚˙Ê‰‡‚‡ Ò‚Ó·Ó‰‡Ú‡ Í‡ÚÓ ıÎˇ· Ì‡Ò˙˘ÂÌ Á‡ Ú‚ÓÂˆ‡
заради пренебрежението към
приетите норми за себеутвърждаване в изкуството,
заради отказа му да се вписва
в трафаретните модели, заради творческото търсене, не
разчитащо на масово възхищение. И не е случайно, че той
(както в миналото) сега приема чертите на елитарното
изкуство. Авангардизмът е изкуство не за всички.

Проява на социално
самосъзнание
ЛЪЧЕЗАР ЕЛЕНКОВ
Днес държавата на българската духовност е изпълнена
с огромна самота и неосъзната отрова. Угасна дързостта на авангардизма. Последните негови мохикани “умряха”. Истинският талант не е
популярен. Шлюзовете на националните медии и вестници пропускат само удобните
на собствениците на медии
имена. Тиражират се съмнителни качества и приглушени
истини. Гласовете на “тиражираните” творци са затлачени от уговорките им за
миналото и с посипване на
пепел върху бившите им “горди” глави. Онези, които могат
да кажат всичко както е едно към едно, - са натикани
в ъглите на мълчанието.
Българският голям и непрежалим поет Александър
Вутимски, победен от “зверчето” в белия дроб, в средата на ХХ век извика: “Стражар! Кажи да стане ден...”
Един от първенците на руската изящна словесност Велимир Хлебников сякаш добавя: “Първата главна буква на
новите дни на свободата
толкова често се пише с мастилото на смъртта...” Гениалният Никола Вапцаров ще
изрече: “С главите си ще счупим ледовете и слънцето на
хоризонта тъмен, да, наш’то
ярко слънце ще просветне!”

Смятам, че именно в това
е и великата заблуда, че
съвременният авангардизъм
не е социално явление. Но ми
се иска преди всичко да кажа
няколко думи за социалния
компонент на авангардизма
през ХХ век.
Авангардизмът
през
първата половина на миналия век е пронизан от духа
на социалистическата революция, от духа на големия
прелом в света, от духа,
който може да се нарече “философия на общото благо”. В
определен смисъл тази философия, наследена от морала
на социалистите през ХIХ
век, опиянена от първите успехи на научно-техническия
прогрес, е най-силната проява на истинското социално
самосъзнание.
Но тази философия, доколкото съм запознат с нея, никъ-

По законите на
таланта
И не само те тримата са
писателите, които доказват,
че законите на таланта са
сътворени не от камъка на
страстите и желанията, а
от камъка на времето. И защото, продължавайки по-нататък тълкуването най-вече
на законите на таланта, все
повече и все по-ясно разбираме, че молитвите на много
народи са написани на език,
непонятен за молещите се. И
пак загадъчният поет (Велимир Хлебников) с предопределената му от Бога съдба да
насити с името си гладните
за духовен хляб, ще стигне
до необяснимото за обикновения
човек
прозрение:
“Вълшебният език не желае
съдия да му бъде делничният
разсъдък...”
Днес в Европа и у нас проявите на съвременния авангардизъм (става дума за неговите талантливи изяви, а не
за псевдоавангардни недоразумения) се подкрепят единствено от критиката и богатите колекционери, най-вече

де отчетливо не е формулирана като мироглед на авангардизма. А той притежава основен ключ, малко или почти
незабелязан от критиката и
останал без последователи,
но имащ съдбовни резултати
в самото понятие за общото
благо, което днес е девалвирало. Този ключ определя задачите на всеки талантлив идеалист. А именно - общото
благо трябва да се насажда. И
все пак, във всичките манифести на авангардистите през
миналия век като че ли не се
забелязва съдбата на обикновения човек. А той съществува! Но само като обект на
социални манипулации или
като субект в най-висока
степен на все още абстрактния “обществен труд”.

Разминаване с
утопията
И ето, по неволя всеки щогоде грамотен бунтар си
спомня Достоевски с Кристалния дворец и попадналия
в него човек от нелегалната
борба... Човекът от тази
борба ще разруши Кристалния дворец не поради ирационално бунтарство, а по къде
по-прозаична и уважителна
причина. И именно затова в
раждането на всемирната
хармония са забравили за
него и не само него, а и отделната личност, интереси-

те на която, уви, невинаги се вписват в социалната утопия на строителите на Кристалния
дворец.
Философията за общото благо е прекрасна,
когато
художникът
вдъхновено и дръзко я
показва. Но философията
за “общото благо” се
превръща в кървава баня,
опитат ли се да я претворят
в живота. И художникът-авангардист попада в имената на
първите жертви, върху костите на които се опитват да
издигнат Града на слънцето.
Робеспиеризмът на ранния съветски авангард поражда взривяването на академичния реализъм. Футуристите Маяковски, Хлебников,
братя Бурлюк и т.н. издигат
новия храм на литературата върху неговите вече разрушени основи. Въпреки че
“философията на общото
благо”, както се е разбирала
от ранните авангардисти,
по-късно е окончателно компрометирана от тоталитаризма, който, колкото и да е
печално, засега е единственото нейно въплъщение.

Срещу
примитивното
мислене
Истинският днешен авангардизъм къса веригите си със
социалния утопизъм, с варварската “демокрация”, с прословутото “подчинение на
малцинството на болшинството”. Истински авангарден
(или по-точно граждански) е
стремежът да останеш със
себе си, да проповядваш и да
преподаваш своите възгледи.
Именно с това днес художественият авангардизъм се
превръща в истинско социално явление. През втората
половина на ХХ век в България в условията на социализма, когато звучаха фанфарите на единодушието в нашето общество, съществуваха,
живееха, разпалваха се огнищата на художествения плурализъм и художествената
самостоятелност. Ръководещата тогава Българска комунистическа партия (трябва
отговорно да се заяви истината, а не да се преиначава!)

и, Рисунка
Владимир Маяковск

полагаше грижи за простор
на индивидуалностите в изкуството. Днес реваншистите са гробокопачи на тази
историческа заслуга. Високите изяви на социалистическата естетика подкрепяха
авангардизма. Разбира се,
става дума за авангардизма
в социалистическата естетика, а не за проявите на примитивното мислене на циментираните глави на много от
“водещите” критици, затлачени от клишета и конюнктурни внушения.

Ключът - в
различието!
Авангардизмът извършва
велико дело, разрушавайки
общоприетите норми на поведение в изкуството. Достатъчно е да споменем имената на Гео Милев, Никола
Вапцаров, Ламар, Никола Фурнаджиев!... Тяхната поезия ни
доказва, че може и трябва да
бъдем неприличащи си. Различни! Своеобразни! Художникът се превръща в частно
лице, утвърждавайки правата си на творческа личност.
Защото частният живот на
художника е конструктивен
социален фактор. Приватизацията в изкуството (единствената законна приватизация!) е най-важното социално
постижение на авангардизма.
А къде е народът, на който принадлежи изкуството?
Може би най-точно е да се
отговори с думите на Антон
Павлович Чехов: “Всичките
ние сме народът и най-хубавото, което създаваме, е
народно дело.”
Същността на авангардизма е да руши щампите,
клишетата, трафарета в изкуството и да утвърждава
свободата в него като хляб
насъщен за твореца.

БЕЛЕЖКА НА РЕДАКТОРА:

Жена със свещи, Гео Милев

Публикуваме статията на уважаемия поет и главен
редактор на вестниците “Моята вяра” и “Жарава” Лъчезар
Еленков като негово лично мнение, без да споделяме
вижданията му за авангардизма като течение в изкуството и литературата.
При целия социален оптимизъм на неговата позиция
трудно можем да се съгласим, че в годините на тъй
наречения реален социализъм “Ръководещата Българска
комунистическа партия” е полагала “грижи за простор на
индивидуалностите в изкуството”. Нито пък да приемем,
че “високите изяви на социалистическата естетика” са
подкрепяли... авангардизма. Тъкмо обратно - истинско бедствие бе, че “циментените глави” се стремяха на всяка
цена да ръководят и контролират художествено-творческата интелигенция, да я предпазят от всякакви “отклонения” и “забежки” от “правилната линия”. От всичко,
написано от Лъчезар Еленков за авангардизма, може би
най-вярното е, че той трябва да “руши щампите, клишетата, трафарета в изкуството и да утвърждава свободата в него като хляб насъщен за твореца”.
Нямаме обаче намерение да натрапваме на читателите нашата позиция, затова сме готови да публикуваме
и други мнения върху гледната точка на автора.
cyanmagentayellowblack
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Лиляна
Стефанова

Така заявява в едно скорошно свое
интервю поетесата Лиляна Стефанова. В него тя обяви, че пише автобиографичен роман, в който “ще разкаже
живота си в едно безпощадно време”.
Ние ще припомним, че това време е било
дълго, синкопно, с повратни етапи в
житие-битието на българското племе,
прихванало войни и революции, променяло социални строеве и идейни ориентации, лични и семейни съдби, взаимоотношения, поведения и манталитети.
Във въртопите на това време тя е
изживяла дарствено детство и младост, учение и мечти, любови и раздели.
Градила е кариера, писала е книги, ранена или извисена е сътворила стотици
стихове, оформяйки своя морал, чувство за история и родина. Обхождала е
света, установявала е приятелства
със знакови фигури от развоя и натрупванията на голямата мирова литература, посветила се на едно духовно
мисионерство и на словослужене до
живот.
Лиляна Стефанова е сред малкото
безспорно доказани и авторитетни
творчески имена у нас в ширналия се,
почти разграден сега, литературен
двор. Такова наситено, богато, динамично битие и подобни многостранни,
взаимообогатяващи контакти с известни общественици и творци са имали
само няколко още отличителни българки от сферите на културата. За близо
век те се изчерпват с имената на Дора
Габе, Багряна, Анна Каменова, Леда
Милева. В тази висока орбита Лиляна
Стефанова закономерно има достойнствата и признанието на реален наш
културен посланик. Достатъчно е само
да разгърнем книгата й “за кръстопътищата на духа” - “Свят в 33 лица”, за да
се убедим в това. И да потънем във
вълнуващия й разказ за орисията и
радостите на писателството, да
кръстосваме ведно с нея един бурно
движещ се свят, да се изгубим сред
кавалкадата от имена-символи, да усетим на живо шума на пренаселени булеварди, громола на експресни влакове
и свистенето на презокеански самолети, да видим с нейните очи как “вулканите на Мексико димят”. Значи - да
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Познатата,
непоправимата,
непримиримата
ÈÌÅÍÀ

¬ Ò‚ÓÂÚÓ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó ÀËÎˇÌ‡ —ÚÂÙ‡ÌÓ‚‡ ‚ÒÂˆˇÎÓ Â ÓÚ‰‡‰ÂÌ‡
Ì‡ Í˙‚Ú‡ ÒË, Ì‡ ÊÂÌÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡ ÒË Ë ÓÚı‚˙ÎˇÌÂÚÓ
Ì‡ ‚ÒË˜ÍÓ ‚˙ÁÔË‡˘Ó, ÒÍÛ˜ÌÓ, Â‰ÌÓˆ‚ÂÚÌÓ Ë Ó„‡ÌË˜‡‚‡˘Ó...
ДИМИТЪР ТАНЕВ
пропътуваме и споделим съкровена част
от живота й, отдаден на “размяната
на приятелство и любов” между творци
и народи.
Писала и проза, пътеписи, пиеси,
есета, детска литература, класен преводач, активна деятелка на българския
П.Е.Н.-център, чийто председател е
била дълги години, оглавявала литературни вестници и списания, работила в
широката зона на културата и образованието, Лиляна Стефанова бе и остава преди всичко със съкровеното си
служене в храма на поезията като нейна
вярна весталка - посветена, тревожна,
самоизпитваща се, признавайки, че “болката в стиха й шета”, убеждавайки ни,
че “словото (трябва да) диша ад и
жарава”. И - въпреки всичко - все още
чувстваща глад по нежност и волност.
В многото си книги с поезия (нека визираме само заглавията на първите три
тома с избрана нейна поезия, издадени
от ИК “Захарий Стоянов”: “Душите ни
са заедно”, “Слънцето ме целуна”, “Болка
на глас”) тя “оголва” същността си,
дълбае в себе си, постоянно изследва
собствената си непосилна страст, охотата си да среща, изучава, овладява,
преоткрива и изстрадва живота, битието, времето, събитията и серпентините на делника.
В същото време и паралелно с това
тя е и поетеса с философична нагласа.
Много от стиховете й въздигат и освещават предаността и дълга, поклон
са пред природата и родното, прихващат вихрите на духа, нирват се из
тайниците на самосъзнанието и самоизясняването, из битките и преживелиците на личността, из дълбоките
дипли на човешките страдания, измени,
извисявания, надежди.
Колкото и да избягваме всякакви
сравнения (защото всеки творец е със
собствен свят и образ, със свое мястостоене и себедоказаност, а и в случая
се позоваваме на примери от литературния ни Пантеон), можем да припознаем у Лиляна Стефанова една “Багрянинска” битка с околния “мъжки” свят,
едни подобни и у нея освободеност,
дързост, разкрепостеност и новатор-

Лиляна Стефанова заедно с Антон Дончев и Иван Гранитски
по време на литературната дискусия, 1983 г.

Сеул, 1989 г., по време на XXV конгрес на П.Е.Н. в разговор
с Хук Хи Чън и проф. Симеон Хаджикосев

ска енергия. И също така - отблясъци подобия на онази умъдреност, която
отличи столетницата Дора Габе в
късните й паметни стихосбирки: глъбинни, дълбоко взряни, равносметъчни. Като
двете, тези стожерни за литературата ни поетеси, Лиляна Стефанова е
непоправимо отдадена на кръвта си, на
женствеността си, на попрището си,
на отхвърлянето на всичко възпиращо,
скучно, едноцветно, ограничаващо.
Мисля си, че величината на един поет
може да се установи - сред камарите
поезия на хилядите пишещи я - и от
това помнят ли се стиховете му, остават ли у нас за дълго, завинаги - като
конкретен вълнуващ текст, като траен
емоционален печат, като читателска
покореност, като камбанен или сърдечен
отзвук. А Лиляна Стефанова има много
такива емблематични стихотворения “закотвени” в съзнанието ни, останали
там. Първото и наистина вечното е
онова за спомена от следвоенните години в Москва, когато на една вечеринка
руски девойки с груби обувки и овехтели
поли някак си сковано танцуват две по
две. А лирическата двойница на поетесата изпитва тръпна гузност от това,
че е с кавалер, че е в обятията на хубав
млад мъж, болезнено усещайки върху си
почти укорните погледи на осъдените
наоколо на безлюбов момичета.
През повратните години, които
преживяхме и живеем, Лиляна Стефанова не “емигрира” от биографията си,
от нравствените си опори и разбирания, от човешкото си и гражданско
лице. В стиховете си винаги се стреми
да преодолява временността, маломерността, различните съображения и скрупули. Поетесата остана и в повседневието вярна на своя свят, на убежденията и скрижалите си, на онова, което
я е формирало, изградило, разпъвало я
е на кръст, но и държало изправена,
неразколебана.
В неизбежните часове на разочарования и угнетения, на жажда за изповед тя винаги е “бягала” в защитената
сфера на поезията - другия, паралелен
неин свят, другия, по-висок неин живот.
Най-отривисто, най-отдадено, най-питащо и самонаказващо, но и най-пленително и пълно Л. Стефанова дълбае в
интимната лирика. Не просто и само в
любовната, а тъкмо в интимната, в
тази по-широка емоционална елипса - не
само женска, а и личностна. Където и
когато лирическият субект изисква
много - не само ласки, забрава, мили
думи, нежност, чувство за закриленост,

но и вярност, равнопоставеност, съдружество и единомислие. В любовта, в
любовното приключение (и своеобразно
състезание, самопроверка!) - в греха и
мечтата, в сливането и в дръзката
самостоятелност жената, поетесата
у нея не губи себе си, волята си, трезвостта си, ръста си, собствените си
духовни притежания.
У Лиляна Стефанова характерът е
неделима част от дарованието. Писането за нея и книгопоявите са трудни,
но и майчински рождения, избран начин
на съществуване, на гордо несъобразяване, на присъда и “луд късмет”. Отворена за новото и непознатото, тя е
убедена и ни внушава, че словото, поезията, литературата са “съучастничество” в общия човешки стремеж към
възход, че чрез тях най-непосредствено
и резултатно могат да се превъзмогват идейни, съсловни, расови, възрастови различия, да се осмислят поуките от
подемите и сриванията на идеи, страни
и народи, за да се върви все пак и
въпреки всичко към стръмното, към “общото строителство от думи и дух”.
Тази жена, тази лирична поетеса,
която може да се терзае и топи от
нежност, от любов, и мечтае да е “тревожно хубава”, която е заспивала спокойна и щастлива “с глава на ръката на
любимия”, т.е. тази отдадена, “покорена” жена е сътворила и протестни,
гневни, социално разжарени, остро актуални и негодуващи стихотворения
като “След обира”, “Да убиеш училище”,
“Глаголът”, “Протест”, извикани силно и
родени пряко от крушенията и аномалиите на кипналото катадневие. Но и в
любовните, и в гражданските си изблици Лиляна Стефанова винаги е нестандартна, впуснала се, сякаш “яхнала лъв”.
Значи е все същата, познатата ни непоправимата, непримиримата.
Непримирена и с годините, нея сега,
в юбилейните й дни, можем да обявим
за матрона на съвременната българска
поезия.
ПОКАНА
Съюзът на българските писатели, Националният дворец на културата и издателство “Захарий
Стоянов” имат удоволствието да
ви поканят на творческата юбилейна вечер на поетесата Лиляна
Стефанова на 13 май т.г. от 18
часа в зала 7 на НДК. Заповядайте!
Редактор Борис Данков
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Âúâ „Âúçðàæäàíå” óäàð ñëåä óäàð
Поредна силна изложба на Алексиеви радва пловдивската публика
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Живописната изложба “Път” на Нели Агушева е подредена от
вчера в център-ателие “Николай Шмиргела”. Тя ще продължи до
22 май на ул. “Ген. Паренсов” 30.
Нели Агушева е родена през 1981 г. в Ловеч. Завършила е
гимназията за изучаване на чужди езици “Екзарх Йосиф” в Ловеч,
с немски език. След това учи в частната художествена академия
“Жул Паскин” в София, специалност “Живопис”. А миналата година завършва Националната художествена академия, магистър,
специалност “Живопис” в ателието на проф. Ивайло Мирчев.

○

чев, Атанас Божков, правени
през последните 25 години. А
Алексиев представя 16 маслени платна с шаржове на наши
интелектуалци под наименованието “Състояния”. Творбите може да се разгледат до
27 май на ул. “Г. С. Раковски”
183 А.
Специално за експозицията ще бъде предоставен портретът на големия режисьор
Федерико Фелини, за който
Георги Чапкънов получава награда от президента на Италия през 1993 г. Не само в
Италия обаче познават творбите на Чапкънов. Негови произведения са били излагани в
Ермитажа в Санкт Петербург,
Пушкинския музей в Москва,
сградата на Международния
олимпийски комитет в Лозана
и много други, отбелязва
сайтът “Всеки ден”.
Идеята на “Арте” е да припомни, че има проект за голям
паметник на Радой Ралин, който обаче още не е осъществен.
С него се е захванал Георги
Чапкънов. Радой беше велик
човек. А вече три години не
можем да съберем достатъчно
пари за паметника му, казва
скулпторът.

По пътя

○

скулптурни портрети, сред които на Йордан Радичков, Радой Ралин, Теодосий Спасов,
Атанас Нейков, Емил Стой-

страници има мултимедиен диск, който
включва материали за “Възраждане” живопис, скулптура, графика, рисунка и
фотографии от живота на галерията.

○

Известните художници Георги Чапкънов и Христо Алексиев гостуват в столичната галерия “Арте”. Чапа показва

○

○

Георги Чапкънов показва
пак портрета на Фелини

○

ския университет, цветни приложения с
творби на авторите (32 цветни страници), е представена пловдивската галерия “Възраждане”. Към книгата от 600

○

ство за
майсторството на
двама изтъкнати и обичани от
публиката творци, които показват най-новите си произведения под тепетата. Тя е доказателство и за професионализма
на галеристите, които тази година правят “удар след удар” в скромното пространство на предпочитаната
си галерия.
Милушев е създал отново изящна
еротика в характерния си мистериозно-наивистичен маниер. Картините
му излъчват мекота и ласкав хумор,
а нежното присъствие на жената
и животните определя идиличната уютност на свят, изпълнен
с обич. Димитър Рашков пак

○

Съвместната изложба на живописеца Иван Милушев и скулптора Димитър
Рашков откриват във вторник съдържателите на галерия “Възраждане” в Стария Пловдив Красимира и Сим Алексиеви. Експозицията е още
едно доказател-

заплита сложната, чувствена амалгама
на своите персонажи, но “рашовският”
хумор открива нови територии за авторски композиции, коя от коя по-блестящи
като хрумвания.
Творбите на двамата артисти ще останат във “Възраждане” до 19 май, увери галеристката Красимира Алексиева.
От нея научихме, че на 29 април в салона на читалище “Възраждане” съвместно с галерията бе представен брой
9 на алманаха за литература, наука
и изкуство “Света гора” (2008, Велико Търново). То е
единственото извънстолично национално
литературно-критическо издание с разширен диапазон
за
представяне на
творци и теми. В глава “Ателие” с
текст на критика Радослав Радев, преподавател във
В е л и котърнов-

○

ВЕСЕЛКА ВЕНКОВА

Творческите търсения на Недко Солаков
Първата голяма ретроспективна изложба на Недко
Солаков у нас след 1988 г. представя
Софийската
градска художествена галерия до 5 юни, съобщиха за
ДУМА от СГХГ. Кураторки са Мария Василева и Яра
Бубнова със съдействието на Бояна Попова.
Един от интересните “разказвачи на истории” в съвременното изкуство ще “разкаже” специално за българската публика собствената си творческа биография.
Изложбата в СГХГ се опитва да даде представа за
динамичната и разностранна работа на автора от 1981
CMYB

г. до днес. Включените маслени картини, притежание
на музейни институции в страната и на частни колекционери, показват стила и търсенията, с които Солаков се налага и става популярен на българската художествена сцена през първата половина на 80-те години на XX в. Зрителите ще видят ранни обекти, свързани въобще с развитието на концептуалното изкуство в
България в края на 80-те години на XX в.
Голямата, макар и логична, промяна в творчеството на Недко Солаков започва през 90-те години и е

свързана с активни пътувания по света, участия в
многобройни групови изложби и биеналета, изнасяне
на лекции и др., посочват от галерията Възстановяването на тази част от творчеството на художника се
превръща в предизвикателство както за автора, така
и за кураторите. Посетителите ще могат да видят различни начини на инсталиране на някои от най-известните работи на художника, да се запознаят подробно
с авторските текстове към тях, да видят проекти, покани и други.
CMYB
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ЛАВИЦА
“КОМПАНИИТЕ, КОИТО ПРОМЕНИХА СВЕТА” от Джонатан Мантъл
разказва впечатляващи истории на
компании, оказали съществено влияние върху обществената и икономическата история на света през последните 400 години. Всичко започва с връчването на кралска грамота
на “East India Company” в Лондон
през 1600 г., с търговията на дребно
на “Levi Strauss” по време на “Златната треска” в Калифорния през 50те години на ХIХ в., с началния капитал
от 28 000 долара на автомобилната компания “Ford” през 1903 г., с основаването
в един гараж през 1975 г. от Уилям Гейтс
III и Пол Алън на фирма, наречена
“Microsoft”. Джонатан Мантъл е автор на
“Автомобилни войни”, “За кого бие камбаната: уроците на “Lloyd’s” - Лондон” и
“Benetton”: Семейството, бизнесът и търговската марка”, както и на биографиите на
Ендрю Лойд Уебър и Джефри Арчър.
Ръководител е на дирекция “Комуникации” на “TriStarr Ltd.” Издава “Сиела”.
“ПРЕКРАСНИТЕ ТВОРЕНИЯ НЕБЕСНИ” от Динау Менгесту излиза с
марката на ИК “Жанет 45”. Дебютният
роман на автора, отличен с наградата
на вестник “Гардиън” за първа книга,
се занимава с трудните въпроси на
идентичността, самотата, класовите и
расови разделения, упорството и надеждата. Романът проследява историята на Сефа Стефанос, който бяга
от Етиопия, след като хунтата убива
баща му. Седемнайсет години покъсно Стефанос държи малка бакалия във
Вашингтон. Разполага с евтин апартамент,
двама приятели, един чичо и куп травматични спомени. Сефа от Етиопия, Кенет от
Кения и Джоузеф от Конго са странно,
трагикомично трио, в чиито диалози Менгесту с много меланхолия и немалко черен
хумор вмъква едрите теми за отчуждението, търсенето на себе си, безнадеждността и напразния опит да преодолееш ограниченията на емигрантската участ. Когато
в квартала се заселва заможната бяла
Джудит заедно с дъщеря си Наоми, животът на Сефа започва да се променя.
“ХРАНЕНЕ НА БЕБЕТА И МАЛКИ ДЕЦА” от Джудит Уилс издаде
ИК “Колхида”. Какво един родител
иска най-силно за своето дете? Мисля, че това е добро здраве - така
започва книгата си световнопризнатата експертка в областта на здравословното хранене, която е съставила
достъпно ръководство за планиране
на храненето на детето във всяка
възрастова група. Вкючени са вкусни,
лесноизпълними рецепти и важни сведения за храните. Първата част от книгата
дава съвети на родителите за всеки етап
от развитието на малкото дете и е разделена на три глави - от захранването на
кърмачето до 12-месечна възраст, периода на прохождане и предучилищна възраст
и първите години на началното училище.
Втората част съдържа изчерпателни съвети “от А до Я за здравето и храненето на
децата”. Има и рецепти за деца със специфични нужди и спазващи диети - вегетарианска, строга вегетарианска, без ядки
и семена, без пшеница и глутен, без млечни
продукти и т.н.
“ИСКРИ” от Луиз Бегшоу е интересна история за свръхамбиция, предателство и страсти в лъскавия и
порочен свят на богатите и известните. Бижутерийният магнат Пиер Масо
има всичко - пари, власт, световно
признание, изискана и покорна
съпруга, красиви любовници. Една
нощ обаче той излиза от дома си и
потъва в неизвестност, оставяйки
след себе си куп неразрешени
въпроси и догадки. Седем години покъсно Софи Масо обявява смъртта на
съпруга си въпреки яростните протести на
свекърва си и сина си. Тя смята, че семейството и компанията трябва да
продължат напред, за да оцелеят. Но
някои хора имат други намерения. Софи
трябва да се справи не само с реалната
заплаха от фалит, но и с гневните нападки на сина си, с финансовите домогвания на конкуренцията и с подлите номера на една от любовниците на Пиер.
Лошото е, че до момента Софи е била
единствено и само декоративно украшение за съпруга си. Ще успее ли изисканата, но неуверена Софи да се превърне
в успяла бизнес дама?
black+dopulnitelen
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Âå÷íèÿò ñåçîí
Ì‡ …Ó‰‡Ì ÃËÎÂ‚
Най-доброто, сътворено от известния поет през
повече от 4 десетилетия, издаде „Захарий Стоянов”
Известният поет и
преводач Йордан Милев
отпечата книга с избрани стихотворения. В
представителния том на
издателство “Захарий
Стоянов” - “Вечният сезон”, авторът е включил
най-доброто от поезията
си, създавана през годините и десетилетията от
публикуването на първата си стихосбирка през
1964 г. до днес. Творчеството на Йордан Милев
има широк тематичен
обхват, определен от разнообразните му интереси. За неговата поезия
са характерни вглъбеният интелектуален размисъл,
склонността към рационални
обобщения и афористичен изказ,
белязан с нескрита ирония. Йордан Милев има заслуги и за приобщаването на българския читател към древната източна поезия. В негов превод на български език излизат произведенията на Хафез - “Лирика”, Омар
Хаям - “Рубаят”, антологията
“Средновековни източни поети”,
“Панчатантра”, “Шах-наме” от А.
Фирдоуси и др. Негови книги с
поезия и проза са преведени на
много чужди езици.
Лиричен и мисловно устроен,
поетът винаги е имал своите почитатели. Подобно издание ще е

истинска радост за тях, за всички, които ценят и обичат изящното слово, подчертават издателите.
“Панчатантра” е библиофилско
издание, което съчетава предимствата на досегашните - преводаческото дело на Йордан Милев, прекрасните илюстрации на
Иван Кьосев и художественото
оформление на Кънчо Кънев. Така
издателство “Захарий Стоянов”
поднася на читателите си един
достолепен том, шедьовър за
всяка библиотека. На “Панчатантра” се пада съдбата да се
превърне след Библията в найразпространяваната книга в света. Над 200 превода на над 60

езика от IV век до
наши дни шестват по
земята като лек срещу глупостта. Четат
я всички - вярващи и
невярващи, будисти и
християни, мюсюлмани и евреи. Като илюстрация на истината,
че никоя религия не е
по-силна от гениалната литература, която
носи разум и обединение. Създадена като
учебник от наставления и мъдрости за управници, “Панчатантра”
решително надминава
това си дидактическо
предназначение благодарение на умението, с което
безименният творец я подрежда,
за да изпъкне поуката. Редуват
се стихове с проза, смесват се
хора и животни, които преминават от разказ в разказ, като се
допълват и доразкриват. Точно
това редуване и смесване на битови разкази с вълшебни сюжети придава неповторимото очарование на “Панчатантра” - лекотата, с която се постига житейската мъдрост.
В основата на българския
превод лежи джайнистката версия на манахапурнабхадра от
1199 г., смятана за една от найпълните и точни книги на произведението.

БЕСТСЕЛЪР

ПРОЗА

Деян Енев на
носа на... гемията

»ÒÚËÌÒÍ‡Ú‡ ËÒÚÓËˇ
Ì‡ Â‰ËÌ Û·ËÂˆ

След 30 години творчески път Деян Енев
продължава да гледа на
разказа като на телескоп, с който тайните
на човешката душа
стават по-малко. За
това време той написа
близо 600 разказа, от
които в сборника с избрани творби “Всички
на носа на гемията”
включи 60.
Новото,
допълнено
и з д а н и е
съдържа и
разказа “Зал о ж н а
къща”, който
взриви изпита за гимназиите след
седми клас
миналата година и в
крайна сметка помогна
на учениците да изкарат добри
оценки.
При излизането на
сборника му “Ловец на
хора” в Норвегия го

На 9 януари 1993 г.
Жан-Клод Роман, уважаван френски гражданин,
завършил медицина, служител в Международната здравна организация,
женен, с две деца, с предани приятели, застрелва
жена си, двете си деца и
родителите си и прави неуспешен опит за самоубийство. Известно време
преди това вероятно убива тъста си и се опитва да
убие любовницата си.
Следствието разкрива, че не е завършил, че
не е лекар, че не е работил никъде. Осемнайсет
години Жан-Клод Роман
е лъгал всичките си близки и е живял, харчейки
парите, които са му поверили за “управление” родителите - неговите и на
жена му. Започнал с една
лъжа, която повлякла
втора, после трета, Роман не е могъл вече да
спре и когато парите
свършват, когато се появява заплаха от разкритие, прибягва до най-чудовищното средство убийството. Осъждат го
на доживотен затвор.
Френският кинокритик, сценарист и писател

сравниха с Кафка. Избраните му разкази,
публикувани миналата
година в Австрия под
заглавие
“Zirkus
Bulgarien”, разкъсаха
коравото сърце на немскоезичната критика и
предизвикаха порой от
рецензии в най-големите издания. Сред учителите си писателят
нарежда
Йовков,
С
е
линджър,
Реймънд
Карвър и
Исак Бабел.
“Всички
на носа на
гемията”
пази емоционалната памет
на българското време от последните десетилетия
и може би това е една
от причините за нестихващия интерес към
книгата.

Еманюел Карер (1957),
внук на руски емигранти,
син на известната френска интелектуалка, историчката Елен Карер-д’Анкос, е завладян от тази
чудовищна история. Влиза във връзка с убиеца,
присъства на процеса
му, след което написва
най-известното си произведение - “Врагът”, екранизирано през 2002 г.
Книгата
излиза
на
български в поредицата
“Съвременна европейска
проза” на издателство
“Колибри” в превод на
Румяна Маркова.
black+dopulnitelen24
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≈ÏÓˆËÓÌ‡ÎÌËˇÚ ‚ÛÎÍ‡Ì
Àíäðåé Äðåíèêîâ
Рециталът в камерна зала „България” показа „различните”
лица на една комплексна творческа личност
Проф. ЕМИЛ ЯНЕВ

Кой не знае Андрей Дреников - музиканти или театрали, млади или стари,
директори на училища и детски градини или секретари на читалища?... Навярно не го знаят само работещите в
масмедиите, чието внимание е насочено предимно към силикона в бюстовете
на поп-фолк певиците, към мускулните
разтежения на футболистите, към простотиите на политиците и към всичко
друго, обагрено в жълто! Иначе биха
отразили подобаващо рецитала на Андрей Дреников, изнесен в камерната
зала “България”. Какво да се прави - и
журналистите са хора, ръководещи се
от свои ценностни системи...
Андрей Дреников е интересно явление в българския културен живот. Това
ясно личи от неговата генеалогия - по
майчина линия той е издънка от рода

на Александър Дюма, майка му Жана
беше отлична пианистка, а баща му
Петко, чичо му Васил и чичо му Саша
Попов - блестящи цигулари. Самият
Андрей е доказателство, че “кръвта вода
не става” и своя път в изкуството започва като цигулар - отличен квартетен
примариус, концертмайстор и солист.
По-нататък той “еволюира” като композитор, певец и музикален пропагандатор. С други думи казано, той е комплексна творческа личност, надарена с
много креативни позитиви - истински
артист, който “избухва” при контакта си
с публиката и “омагьосва” със своето
завладяващо сценично поведение. На
сцената Андрей Дреников е неотразим
със своите импровизации и искрящо
чувство за хумор, които премахват дистанцията между подиума и залата и
превръщат публиката в единно общество, обхванато от сродни мисли и чувст-

ва. Защото на сцената Андрей Дреников е истински “емоционален вулкан”,
чиято лава помита всичко по пътя си!
Иначе, във всекидневието той е напълно
“нормален” човек, със своите банални
житейски грижи и непрактичност, характерни за всецяло отдадените на изкуството личности.
Рециталът в камерна зала “България”
убедително представи “различните”
лица на артиста Андрей Дреников. Найнапред той се изяви като цигулар, който
изпълни с голяма емоционална наситеност няколко безсмъртни музикални миниатюри. После седна пред рояла и...
запя. Отначало с няколко популярни
шансона “потопи” слушателите в истинска парижка атмосфера, а после ги “отведе” в руско-циганската романсова стилистика. В този момент очите ми видяха
незабравимия Сашо сладура, който одобрително климаше с глава. Накрая с

АЛБУМ

ПРЕДИ

4500 ÙÓÚÓÒ‡ Á‡ ÍÎËÔ Ì‡ —‡‡ “‡‚‡Â¯

ИМЕНА

Световноизвестният испански тенор Хосе Карерас
съобщи, че се оттегля от оперната сцена и отсега нататък
само ще прави рецитали, предаде ЕФЕ, цитирана от
БГНЕС. Ако мога да правя
рецитали, като адаптирам
репертоара съобразно моите
нужди, няма проблеми. Колкото до операта обаче, смятам, че кариерата ми там е
приключила, освен ако
възникват подходящи обстоятелства, уверява певецът в
интервю, публикувано в лонblack+dopulnitelen

донския вестник “Таймс”. Идната седмица каталунецът ще
бъде удостоен за цялостното
си творчество с отличието
“Класикъл бритс” за класическа музика на церемония в
лондонската Роял Албърт хол.
Така след кончината на Лучано Павароти и оттеглянето
на Карерас Пласидо Доминго
остава единственият от великото трио, който все още се
изявява на оперните сцени.
Без да се хвалим, ние бяхме
най-популярните тенори за
времето си. Хората наистина

СНИМКА БГНЕС

Хосе Карерас слиза от оперната сцена

искаха да ни слушат как пеем
тримата заедно. А 90 на сто
от нашия репертоар бяха от
любимите теми на Карузо,
добавя Хосе Карерас.

ПРЕМИЕРАТА

Неделно матине с
„Хофманови разкази”
Софийската опера отново
кани своите почитатели на
традиционното неделно матине “Преди премиерата” утре от 11 ч. Поводът е новата постановка на брилянтната опера на Жак Офенбах
“Хофманови разкази”, научи
ДУМА от Сийка Лапачка.

роля. Музиковедката Магдалена Манолова ще поднесе
любопитни факти от творчеството на Жак Офенбах и
историята на създаването на
тази опера.
На срещата ще присъстват златните гласове на
България Калуди Калудов,

СНИМКА АРХИВ НА ОПЕРАТА

СНИМКА “БГ САУНД СТЕЙДЖ”

След изключително успешния си албум
“Баланс” португалската звезда Сара Тавареш пуска нов диск. След броени дни излиза дългоочакваният “Feel it”, научи ДУМА от
Катя Карагяурова. Веднага след това Сара
започва своя XINTI тур, в който за първи
път в нейно турне е включена дата в София.
На 26 юни тя ще омагьоса публиката си в
залата с най-добра акустика - столичната
“България”.
Вече има видеоклип към първия сингъл
от новия албум “Ponto de Luz” (“Светлинна
точка”). Негов автор е известният режисьор
Рикардо Оливейра Алвеш. При заснимането
му е използван особен подход - стоп моушън
техника. Над 4500 фотоса поотделно са били
снимани и монтирани кадър по кадър с малко
прекъсване, за да се постигне илюзията за
забавено движение. Целта е да се предаде
настроението от песента на Сара, което е
чувствено и лирично, с много чил аут звучене и положителен заряд. Целият албум на
португалката отново изненадва с новаторски поход при умелото съчетаване на традиционните и близки до нея стилове от Португалия и Кабо Верде с модерните техники.
Концертът на Сара Тавареш е част от
фестивала “Meet the world”, организиран от
продуцентска агенция “БГ саунд стейдж”. В
него ще участват също новаторският експериментатор на балкански ритми Шантел и
Буковина клуб оркестър (Германия), както и
една от най-прекрасните и завладяващи
съвременни фадо звезди Ана Моура.

изпълнените откъси от музиката към
пиесата “Четвърта-пета степен по скалата на Рихтер” от Кольо Георгиев по
стихове на Андрей Германов публиката
се запозна и с композиционното лице
на Андрей Дреников, което изцяло е
адекватно на артистичния му натюрел.
Смело мога да кажа, че тези, които
бяха извън залата, много изгубиха, защото рециталът на Андрей Дреников
беше истинско музикално пиршество,
което удовлетвори напълно щастливците, присъствали на него.

Сцена от спектакъла

На първата среща-разговор с публиката режисьорът
Пламен Карталов ще сподели своята концепция, ще разкрие идеята си за сценографията и костюмите, ще въведе зрителите във философската мъдрост на Хофмановите приказки и ще представи изпълнителите на главните роли. Диригентът Велизар
Генчев ще запознае оперните фенове със спецификата
на музиката на Офенбах, а
изпълнителите ще споделят
своето виждане за новата си

Юлиян Константинов, Костадин Андреев, Лъчезар
Пръвчев, Димитър Станчев,
Радостина Николаева и др.
Ще бъдат изпълнени атрактивни фрагменти от “Хофманови разкази”.
Премиерата е на 22 май
от 19 ч. Следващите спектакли са на 24 май от 15 ч.,
26, 29 и 30 май от 19 ч., и на
31 май от 16 ч. Билети се
продават на касата на Операта и в мрежата на
w w w . e v e n t i m . b g ,
www.bgbileti.com.
black+dopulnitelen10
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Ïðàçíè÷åí ìàé â
Áúëãàðñêà àðìèÿ
Трупата подарява на зрителите си най-хубавите
си спектакли с билети на преференциални цени
сьора на култовото “Секс, наркотици и рокендрол” Николай
Ламбрев-Михайловски, “Колекцията” и “Трамвай “Желание” на
Крикор Азарян,”Пътува Одисей”
на Теди Москов, както и хитовете “Много шум за нищо” и “Колко
е важно да бъдеш сериозен” на
Красимир Спасов. Прекрасна
пролетна вечер можете да си
подарите и със спектакъла
“Събота, неделя, понеделник” на
режисьора Андрей Аврамов, за
да се вдъхновите от трогателната семейна история на изключителната Меглена Караламбова
в ролята на Роза и Илия Добрев
в ролята на Пепино, а в “Игра на
любовта и случая” младите ни
таланти Александра Сърчаджиева, Екатерина Стоянова, Юлиян Рачков, Леонид Йовчев и Станислав Ганчев, подкрепяни от
Георги Кадурин и Васил Бинев,
ще провокират за нови любовни
преживявания, уверяват от Армията.
Нека в месеца с най-паметната за българската култура и просвета дата - 24 май, и в самото
навечерие на наградите за театрално изкуство “Аскеер 2009” да
се заредим със самочувствие и
заслужена гордост на нация, заемаща стратегическо място в
културната история на Европа това е посланието на творците от
ТБА към зрителите.
На 30 май от 19 ч. на сцената
на “Българска армия” гостуват

СНИМКИ ТБА

Месец на българската просвета и култура обявява театър
“Българска армия” и кани всички свои зрители да посетят спек-

“Тя - без любов и смърт”

таклите на талантливата трупа
на преференциални цени. Само
за 5 лв. театроманите ще могат
да се насладят на блестящи актьорски превъплъщения в едни
от най-обичаните от публиката
спектакли.
Сред заглавията са премиерните представления на “Тя без любов и смърт” на режи-

“Трамвай “Желание”

ДТ-Перник, и театър “Инверсия”
с “Американска мечта” - постановка и режисура Бойко Илиев,
сценография Нина Пашова. Участват Асен Блатечки, Стефка
Янорова, Симона Попова, Лилия Инджова, Иван Бурджев.
Ник и Роза са българско семейство, впуснало се да гони
американската мечта. Една нелепа изневяра отключва отдавна забравени чувства и емоции.

Едно късно посещение в
дъждовната неделя вечер ще
промени живота им завинаги.
Дали това е помощта, от която
имат нужда, или е някой, загубил много повече от тях? Някой,
който отдавна не е тук, но гледа
и следи живота им! “Американска мечта” е за кризата и излизането от нея. Във всяка истинска връзка тази криза е или минала, или предстояща, или и
двете. Тя е неизбежна.
Стената, която издига американската действителност между мъжа и жената в това семейство емигранти, им дава повод
да разберат, че се нуждаят
“нещо да се случи, за да разберат кои са и кого обичат”. Дали
човешките същества са способни на
крайности
по
пътя
към търсенето
на
себе си и
на любимия
човек? Дали
наркотиците, алкохолът,
оръжието
и насилието са способни да
променят

СНИМКИ САТИРИЧЕН ТЕАТЪР
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“Шемет”

ния театър до края на май. Защото през май подарък заслужават
не само абитуриентите, заявиха
за ДУМА от Сатирата.

“Опасни желания”

black

другия? Дали иронията, пренебрежението и бягството от действителността могат да заместят неизказаното и неизживяното с човека до теб? Дали можем
да си върнем изгубеното? Дали
в такива моменти сме способни
да видим проблемите и изслушаме болките на другите? Дали
времето няма да ни покаже колко важно е да се бориш за това
да не загубиш близките си, без
да забравяш човешкото си лице
и начало? Дали ще успеем да
преборим последствията от
“Американската мечта” и да останем живи? Да намерим сили
да започнем начисто? На тези
въпроси търсят отговор в “Американска мечта”.

“Много шум за нищо”

ЗА ДЕЦАТА

ИЗНЕНАДА

Съчетаването на класни, контролни, матури и обикаляне на
магазини за бални рокли и аксесоари си е тежка работа. Време
за срещи и забавления няма, а
родителският бюджет в условията на “бална” криза рязко спада.
В този труден месец Сатирата се
включва в балната кампания.
Всеки абитуриент може да подари малко от свободното си време, съчетано с билет за театър,
на близките си хора, страдащи
от липса на внимание през месец май. На разположение са 12
спектакъла на Сатирата с намаление на билети за близки и роднини от 50 на сто. Условията са
две - желание и документ, удостоверяващ скорошното включване на абитуриента в истинския
живот (ученическа или лична
карта). Ограничения в приятелите няма. Тези подаръци вече се
раздават на касата на Сатирич-

“Колекцията”

Заглавията-подаръци са “Позорище” от Зд. Сверак и Л. Смоляк и “Детектор на лъжата” от В.
Сигарев - постановка Николай
Гундеров, “Тапетите на времето”
от Константин Павлов - сценарий
и постановка Юлия Огнянова,
“Хленч” от Стивън Бъркоф - постановка Цветан Даскалов, “Маршрутка” от Елин Рахнев - постановка Пламен Масларов, “В очакване на Годо” от Самюъл Бекет
- постановка на Лилия Абаджиева, “Ноември” от Дейвид Мамет режисьор Вечеслав Парапанов,
“Шемет” от Ж. Брикер и М. Ласег
- постановка Боил Банов, “Опасни желания” от Александър Мардан - реж. Елена Панайотова,
“Римска баня” от Ст. Стратиев пост. Светослав Пеев, “Пластилин” от В. Сигарев - пост. Марий
Росен, “Укротяване на опърничавата” от У. Шекспир - реж. Мариус Куркински.

“Хленч”

Аладин и трите
прасенца в „Ателие 313”

“Трите прасенца”

А

Авторския спектакъл на Димитър Тодоров “Аладин и
вълшебната лампа” по “Приказки от 1001 нощ” могат да видят
малките театрали днес от 11 ч.
в театър “Ателие 313” (кв. “Красна поляна”, бул. “В.Д.Стоянов”
до бл. 7, срещу читалище “Св.
св. Кирил и Методий”). Сценографията е на Диана Узунова.
Това не е просто приказка, а
истинска история - най-хубавата от “1001 нощ”. И тя е разказана не от Шехерезада, а от
този, който я знае най-добре Духът на лампата. И това е така,
защото кой друг, ако не Духът,
би могъл да оцелее от онези
далечни приказни времена, та
чак до наши дни. Той е този,
който ще ни заведе в Багдад някогашния красив и приказен

град на принцеса Бадрул-Будура и нейния любим Аладин.
Авторския спектакъл на Мая
и Митко Димитрови “Трите прасенца” по английска народна
приказка показва театърът утре
от 11 ч. Сценография Митко Димитров, музика Петко Т. Манчев,
участват Мая и Митко Димитрови. Класическата приказка за
трите прасенца се разказва на
принципа на пъзела. С активното
участие на децата артистите
започват сглобяването му. Всичко върви добре, но неочаквано
главните герои - прасенцата,
отказват да строят къщичка. Те
искат само да си играят. Но нека
да видим какво ще се случи...
Страницата подготви
ВИЛИАНА СЕМЕРДЖИЕВА
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ло и слагаме да се пече в предварително
загрята умерена фурна. За 20 минути баницата е готова. Поръсваме я леко с вода и я
завиваме да се задуши. Сервираме с айран.

ИРА ГЕОРГИЕВА

От стари времена баницата присъства на българската трапеза и в празник, и в делник. Домакините омесвали
тесто за баница - брашно, малко сол,
вода и лъжица оцет, за да се точи лесно. Разделяли тестото на малки топчета и разточвали кори. Редели ги в бакърена тава, като между тях ръсели масло или мас и плънка. Изпичали баницата
в нагорещена подница под връшник, покрит с жар, а по-късно - в пещ. Получавала се хрупкава зачервена коричка.
Солените баници били с плънка от натрошено сирене, яйца, смляно месо и кромид лук, ориз, първата пролетна коприва
или лапад и ароматен джоджен, праз, кисело зеле, настъргани картофи.
Сладката плънка била с тиква или шипков мармалад със счукани орехи и захар.
Днес домакините са улеснени - използват готови кори и пекат баниците в
съвременни електрически печки при определени градуси. На празник домакинята
поднася 2-3 вида баници на трапезата, а
в делник - за закуска, като основно ястие
или като десерт.

О

С риба
Продукти: 1 пакет фини кори, 1 ч.ч. майонеза, 2 кисели краставички. За плънката:
400 г филе от бяла риба, 1 с.л. доматено
пюре, 4-5 глави кромид лук, 1 връзка магданоз.
Рибата сваряваме на пара, като във
водата слагаме нарязани дръжки магданоз и 2 глави лук, срязани на две половинки. В олио задушаваме 2-3 глави лук, нарязан на шайби. Прибавяме доматеното
пюре, наситнения магданоз, малко гореща вода и парченцата риба. Задушаваме
плънката, докато рибата поеме соса. По
средата на всяка кора по дължина разстиламе ивица от изстиналата плънка. Навиваме корите на стегнати рула. После ги
нареждаме едно до друго в правоъгълна
намаслена тава и печем до зачервяване.
Готовата баница изваждаме и оставяме да
изстине. Всяко руло нарязваме на 3-4 парчета, като ги мажем отгоре със смес от
майонеза и нарязани на ситно кисели краставички.

Попареник

Вита с кайма

Продукти: тесто за точени кори; За
плънката: 4-5 големи глави лук, 4 яйца, 250

Вити, наложени, точени и
всичките поднесени с мерак
г сирене, 150 мл олио, 1/2 ч.л. сода бикарбонат, сол на вкус. За намазване: 1 яйце, 23 с.л. олио.
В сгорещеното олио задушаваме нарязания на тънки филийки лук с малко водичка, докато омекне. Сваляме го от огъня и
след като поизстине, добавяме натрошеното сирене, яйцата, солта и малко хлебна
сода, разтворена във водичка. Замесваме
тесто за точени кори, от което разточваме
две дебели кори (според големината на
тавата), като едната е по-голяма. От останалото тесто разточваме тънки кори, леко ги
подсушаваме на печката и след това ги натрошаваме. В намазана с олио тава слагаме
по-голямата дебела кора, като с ръце
издърпваме краищата й по стените на тавата. Върху нея сипваме натрошени тънки кори
и заливаме с плънка. Отгоре пак натрошени
кори и върху тях плънка - така редуваме
общо 3 пъти. След последния ред плънка
покриваме с втората дебела кора и с пръсти
прищипваме краищата на двете дебели
кори. Отгоре намазваме с 1 яйце, разбито с
малко водичка и олио. Изпичаме баницата

в умерена фурна.
Попареникът става и с готови кори, а
вместо лук може да сложим в плънката 2-3
стръка праз.

Зелник
Продукти: 1 пакет кори за баница, 4
яйца, 200 г сирене, 1 ч.ч. кисело мляко, 100
мл прясно мляко, 150 мл олио, 1 равна ч.л.
сода бикарбонат, сол на вкус, 1 връзка
джоджен, 1 връзка лапад, листа от цвекло
или спанак. За намазване: 1 яйце, 2-3 с.л.
прясно мляко, 3 с.л. олио, 1 с.л. масло.
Измиваме, почистваме и отцеждаме
лапада. Нарязваме го на ситно, наръсваме
със сол и стриваме между ръцете. Към него
прибавяме разбитите яйца, натрошеното
сирене, прясното мляко, киселото мляко,
разбъркано със содата, и нарязания на ситно джоджен. В намазнена тава нареждаме
две кори, върху тях наръсваме от плънката
и от мазнината, след това пак кори, пак
плънка. Най-отгоре слагаме кора, която намазваме със смес от яйце и прясно мляко и
наръсваме с мазнина. Печем зелника в

умерена фурна. Щом леко се зачерви отгоре, го намазваме с бучка краве масло.
През зимата зелник се прави с изсушени листа от захарно или червено цвекло,
лапад или коприва, като листата предварително се попарват.

Сладка с орехи
Продукти: 1 кг брашно, 500 мл прясно
мляко, 4-5 яйца, 1 кубче мая, 3 ч.ч. счукани
орехи, 2 ванилии, 1 ч.ч. олио. За сиропа: 500
г захар, 500 мл вода.
Замесваме тестото и го разделяме на 8
топки, които оставяме на топло да втасат.
Вземаме първата топка и я разточваме на
по-малка кора. Напръскваме я с олио и я
оставяме настрана. Разточваме втората
кора, слагаме я върху първата и двете заедно разточваме на голяма кора. Наръсваме
счукани орехи и олио. Навиваме кората на
рехаво руло и я слагаме в намазана с олио
тава. По същия начин разточваме и останалите 3 кори. Оставяме баницата на топло да
втаса. После я напръскваме с олио и печем
в загрята фурна. Заливаме готовата баница
със захарен сироп и я оставяме няколко
часа, за да поеме хубаво сиропа.

Млечна
Продукти: 300 г кори за баница, 1 л
прясно мляко, 300 г захар, 5 яйца, 1 пакетче масло (125 г), ванилия.
Готовите кори нареждаме в предварително намаслена и набрашнена тава, като
между тях ръсим обилно разтопено масло.
Нарязваме на порции с нож. Отгоре поръсваме с масло и печем в умерена фурна
до златист цвят. През това време 2/3 от
млякото, подсладено със захарта и ванилията, загряваме до завиране. Яйцата разбиваме с останалото хладко мляко и прибавяме към врящото мляко, като
разбъркваме. Изсипваме млечната смес
върху изпечените кори и връщаме баницата във фурната да се запече.

Родопска
Продукти: 1 пакет кори за баница, 300
г картофи, 200 г извара, 1 пакетче масло,
сол на вкус.
Сваряваме картофите и след като изстинат, ги настъргваме. Смесваме ги с изварата, посоляваме. Вземаме два листа от корите. Поръсваме ги навсякъде с разтопена мазнина и разстиламе от плънката. След това
навиваме кората на руло и слагаме в намаслена тава, като започваме от средата на
тавата. Поръсваме отгоре с разтопено масblack+dopulnitelen

Продукти: 1 пакет кори, 400 г кайма, 23 стръка пресен лук, 2 яйца, 150 г кашкавал, 100 г масло, смлян черен пипер и
сол.
Нарязваме на ситно лука и го
изпържваме. Към него прибавяме каймата, черен пипер и сол. Бъркаме, докато
каймата стане на зърна. Изчакваме сместа да изстине и прибавяме разбитите яйца
и настъргания кашкавал. Намазваме първата кора с разтопено масло. Отгоре слагаме втората и върху нея - от плънката. Завиваме я на руло и я слагаме в центъра на
намаслена тавичка, навита като охлюв.
Останалите кори подготвяме по същия
начин и ги редиме около първата в кръг.
Поръсваме баницата с разтопено масло и
я изпичаме.

С гъби
Продукти: 1 кг брашно, 1 ч.л. сол, 1 с.л.
оцет, хладка вода за средно меко тесто,
500 г гъби, 150 г сирене, 3 яйца, 200 мл
олио, смлян черен пипер.
Изчистваме и измиваме гъбите. Нарязваме ги на филийки и ги сваряваме в подсолена вода, докато омекнат. След това
задушаваме гъбите в 2-3 с.л. мазнина и ги
поръсваме със сол и черен пипер на вкус.
Пресяваме брашното в широк съд. Оформяме кладенче, в средата на което сипваме солта, оцета и хладката вода. Омесваме тестото, докато стане гладко. Разделяме го на топки, които мажем с олио, покриваме с хартия и кърпа и оставяме да
почива около 20 минути. След това всяка
топка разточваме на кора, която слагаме
върху намаслена тава, поръсваме с мазнина и плънка от натрошено сирене, разбити яйца и гъби. Най-горната кора трябва
да е по-голяма, нагъваме я, поръсваме с
мазнина и малко студена вода. Печем в
умерено силна фурна. Баницата е по-вкусна топла.

Със сух хляб
Продукти: 2 сухи франзели, 3-4 яйца,
700 мл прясно мляко, 200 г натрошено
сирене, 1 ч.ч. цедено кисело мляко, 250
мл газирана вода, 100 г масло, 1/2 ч.л.
сода бикарбонат, 1/2 ч.л. сол.
Нарязваме франзелите на филийки. Потапяме ги в прясното мляко и веднага ги
изваждаме. След това ги нареждаме в намазана с масло тавичка. Забъркваме яйцата
с натрошеното сирене и киселото мляко,
което предварително сме разбъркали със
содата. Разпределяме сместа върху филийките, а отгоре нареждаме втори ред филийки. Заливаме баницата с разтопено масло
и газирана вода. Печем на силна фурна до
зачервяване. Поднасяме баницата топла.
black+dopulnitelen10
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Бизнесът
с болестите

Или истинското лице на съвременния световен фармацевтичен бизнес
тична с тази в Европа. Според данни
на Министерството на здравеопазването на Съединените щати от 2000 г.
до 2003 г. приходите от наложените на
фармацевтичните компании финансови наказания възлизат на 4,21 млрд.
долара. Това е значително увеличение спрямо предишните десет години,
когато сумата е била 3,29 млрд. долара. Обвиненията към фармацевтичните компании обхващат почти

ПЕЙЧО КЪНЕВ

Само на мен ли ми се струва така,
или наистина фармацевтичните компании стават по-нагли с всяка година.
Малко хора знаят, освен тези, които са
в бранша, че тези компании са найпечелившите, надминават по приходи
автомобилната, оръжейната и развлекателната индустрия. Милиарди долари се изливат в ненаситните им търбуси всяка година от страданието и болката на хората. Наистина ли са ни
необходими всички тези лекарства,
които поглъщаме целогодишно? Дали
не се разболяваме точно от това? Модерните болести се появиха след появата на модерните лекарства. През
последните хиляда години от съществуването си човешката цивилизация
разполага с работещи лекарства чак
сега и все пак е още тук, не е изчезнала, изтребена от смъртоносен вирус
в зората си, за който не е имала лек.
Еволюцията се е погрижила да имаме
идеални тела с перфектно работеща
имунна система, способна да преодолее 90% от съвременните вируси. Но
ние успяваме да унищожим и нея,

целия спектър
на дейността им

поглъщайки невероятни
количества антибиотици
и всякакви други хапове.
Любителите на световни конспирации пишат, че много от новите
смъртоносни болести, като СПИН, са
лабораторно произведени от фармацевтичните конгломерати, за да се
купуват произвеждани от тях впоследствие ваксини и лекарства. Не
мисля, че това е вярно, но в едно съм
сигурен, а то е, че тези компании са
виновни за прогресивното смъкване
на горната възрастова граница при
смъртните случаи, увеличаването на
апоплектичните удари, инфарктите,
раковите състояния, болестите на
кръвта и т.н. В масовата си част хората са първосигнални и вярват на
всичко. И точно тук се намесват компаниите, произвеждащи лекарства, и
техните огромни рекламни отдели.
Всеки фармацевтичен конгломерат
разполага със стотици служители в
рекламните си отдели, които сонди-

рат общественото мнение, правят
анкети, проучвания, събират огромна
база данни от психиатричните прегледи на всички възрастови групи, за
да намерят най-прекия начин за продажбата на новите си продукти. Рекламни кампании по всички медии,
струващи милиарди долари, повтарят
до всепромиващо мозъците втръсване как можем да живеем без болка и
без страдание, стига да си купим
съответния продукт, разбира се. Това
е огромна, капиталистическа система, непризнаваща правила, закони и
компромиси.
Току-що е затихнал шумът от поредната несъстояла се пандемия,
произлязла от някой животински вид,
компанията е продала своите илачи,
отчела е огромните печалби и ето че
се заражда нова смъртоносна болест,
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принуждаваща ни отново да бръкнем
в джобовете. Но лицемерието и жаждата за печалба на химичните концерни не спира дотам. През 2003 г.
две от най-големите световни фармацевтични компании - германската
“Байер” и английско-британският конгломерат “ГлаксоСмитКлайн”, бяха
санкционирани с рекордни глоби в
размер на общо 350 млн. долара,
заради измами в САЩ. “Байер”, производителят на антибиотика Cipro,
който стана хит по продажби в САЩ
след разразилата се паника със заплахите с антракс, бе задължен да
плати 258 млн. долара. “ГлаксоСмитКлайн” сключи гражданско споразумение и ще плати 90 млн. долара.
Двете компании бяха обвинени в преопаковане на произвеждани от тях
евтини лекарства, продавайки ги след тази процедура
на по-високи цени, което е
нарушение на федералните
закони.
През 2006 г. в.”Гардиан”
цитира доклад на международната организация на потребителите “Кънсюмърс Интернешънъл”, според която
големите фармацевтични
компании застрашават здравето на потребителите с измами и нелоялна реклама.
Проучванията на организацията, проведени на територията на цяла Европа, разкриват, че
производителите на медикаменти подкупват лекари, които внушават на
клиентите си, че са болни, преувеличават ефикасността и не посочват
всички противопоказания и странични ефекти на някои лекарствени препарати. Безотговорни маркетингови
тактики, за които компаниите

харчат милиарди евро
годишно
застрашават здравето на гражданите. “Те са проблем на цялата фармацевтична промишленост”, се посочва
в доклада. Проучването включва 20
големи производителя на лекарствени препарати, сред които “Мерк”, “Астра Зенека”, “ГлаксоСмитКлайн” и др.
В документа се призовава правител-

ствата да упражнят по-стриктен контрол върху компаниите.
Ход на проучването дадоха няколко нашумели случая, един от които
беше изтеглянето от пазара на противовъзпалителния и болкоуспокояващ препарат против артрит Vioxx.
През септември 2004 г. компанията
“Мерк” обяви, че ще изземе лекар-

Контролните органи в САЩ разследват както процеса на производство и определяне цените на медикаментите, така и начина, по който
фирмите пласират лекарствата и
представят данни за ефекта им на
здравните органи.
Отвореното писмо до Джордж Буш,
което “Ню Йорк Таймс” публикува на
28 февруари 2003 г., от доктор Матиас
Рат е наистина плашещо. В него доктор Рат, който е лекар и учен, член на
Нюйоркската академия на науките и
пръв направи открития за естествения
контрол върху сърдечносъдовите заболявания, твърди, че войната на
Америка в Ирак и срещу тероризма
като цяло е за предпазване на найголямата индустрия - фармацевтичната - от рухване. Той казва, че милиони
хора по целия свят започват да осъзнават факта, че фармацевтичната промишленост е една инвестиционна индустрия, основаваща се на съществуването на болестите. Оцеляването на
фармацевтичната индустрия е заплашено от четири главни фактора, а
именно: неразрешимите бизнес, юридически, етични и научни конфликти.
И добавя: “Същността на фармацевтичната индустрия е “бизнесът с болести”. Нейната основа е възможността
да се патентоват нови синтетични лекарства, които са насочени главно
срещу симптомите, а не срещу причинителя на болестите. Непрекъснатото
съществуване на болестите и тяхното
разпространяване е предварително
условие за по-нататъшен растеж на
тази промишленост. Профилактиката
и изкореняването на болестите подкопава икономическата основа на този
бизнес. Войната срещу Ирак не е война за борба с тероризма или завладяване на петролни кладенци. Тази война е част от дългосрочната стратегия
на фармацевтичните и нефтопреработвателните инвеститорски групировки
за създаване на психологическо състояние на страх с цел поддържане на

глобален контрол
ството от пазарите по цял свят, след
като стана ясно, че то крие рискове
за сърдечносъдовата система.
Скандалното в случая беше, че
“Мерк” е знаела, че Vioxx увеличава опасността от инфаркт още от
2000 г., но е манипулирала резултатите от първите проучвания, за
да може да продължи да продава
иначе изключително успешното
болкоуспокояващо.
Производителите на лекарства отделят за маркетинг близо два пъти
повече пари, отколкото за изследвания на безопасността на медикаментите си. През 2005 г. глобално за маркетинг са похарчени 60 млрд. долара,
а 33 млрд. - за изследвания. Над половината от 20-те компании са подкупвали лекари да препоръчват техните медикаменти в периода 20012005 г., посочва Ричард Лойд, директор на “Кънсюмърс Интернешънъл”.
В САЩ ситуацията е напълно иден-

При атентатите от 11 септември
2001 г. загинаха близо 3000 души.
Според проучване на Американската
медицинска асоциация от 2002 г. приблизително същият брой хора загиват на всеки десет дни в САЩ от
страничните ефекти на предписаните
им лекарства. И тенденцията е те да
се увеличават.
В днешни дни фармацевтичните
конгломерати показват истинските си
уродливи лица. Каква е разликата,
питам аз, между аптеките, в които се
продават лекарствата (някои от тях
са ужасно силно пристрастяващи и
имат смъртоносни странични ефекти),
и дилъра на наркотици зад ъгъла?
Разликата е, че първите плащат данъци на държавата, а вторият - подкупи.
Това е. Модерната фармацевтична
промишленост е забравила основното правило от Хипократовата клетва:
Преди всичко да не се вреди. На
везните се слагат две неща: здравето
на хората срещу милиардите долари
печалба. Познайте кое натежава?
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30
транни неща открива
човек, преглеждайки
случайно сайта на Националната агенция за
оценяване и акредитация (НАОА) в интернет.
Като например съобщение на агенцията, че
в информация на ДУМА
от 30 март 2009 г. “Частните колежи приемат
с туденти над закона” имало неточни констатации. По неизвестни причини това съобщение
до самия вестник не е изпратено.
В кратката информация на
вестника ни, за която става
дума, бяха цитирани предварителни данни от проверка за
капацитета на вузовете, съобщени пред журналисти от зам.председателя на НАОА проф.
Данаил Данаилов - че 5-6 частни висши училища обучават
студенти над разрешената от
държавата бройка. Окончателните данни от проверката трябва да са готови през април,
оповести той. В информацията
са цитирани посочени от него
вузове с надхвърлен капацитет: Земеделския колеж и Европейския колеж по икономика и управление в Пловдив,
Международния колеж в Албена. И още - че “в пъти
надхвърля разрешената му
бройка Земеделският колеж в
Пловдив - новият му капацитет
е 3000 студенти, а той обучава
в момента 8890”. Впрочем
сходни данни съобщи по-рано
и министър Даниел Вълчев.

С

В появилото се в сайта на
НАОА съобщение агенцията
заявява, че прави следните
уточнения:
 Международен колеж-Добрич. На 3.08.2006 г. НАОА определя, че колежът има капацитет да обучава 900 студенти.
Към края на декември 2008 г.
ректорът е съобщил, че в колежа се обучават реално 1296
студенти, които са вписани и в
регистъра на МОН. Същевременно са приключили процедури за определяне на капацитета по професионални направления в колежа (Администрация и управление, Икономика,
Туризъм) и общата бройка на
допустимо обучение в тях е
1370 студенти. През януари т.г.
колежът е поискал промяна на
капацитета си съобразно получените капацитети по направления.
 Европейски колеж по икономика и управление-Пловдив.
На него НАОА е определила
институционален капацитет
3600 студенти. Ректорът е декларирал, че към февруари 2009
г. във вуза му се обучават 3532ма студенти. Но в регистъра на
МОН са записани 4793 студенти.
 Висше училище “Земеделски колеж”-Пловдив. На
11.12.2003 г. НАОА е определила капацитет на колежа 1200
студенти (годишен прием по

повече такси прибират. Такси, сумите от които не се отчитат и

Не по врат,
ами по шия

не се знаят
публично

Еквилибристики при определянето
на капацитета на вузовете
порочат акредитацията изобщо
ВЕЛИАНА ХРИСТОВА

400 души). От февруари 2008 г.
е започнала процедура за институционална акредитация на
вуза, която не е приключила.
Ректорът е заявил в агенцията, че към февруари 2009 г.
обучаваните в колежа студенти са 8875.
Дотук добре, само че не

чавани студенти до един, но
има разминаване с бройката,
която е декларирал ректорът в
НАОА. Земеделският колеж
направо си обучава в пъти повече от това, което му е разрешено, а тепърва ще завърши
институционалната му акредитация. Не е ясно къде са неточностите.
Цитираното съобщение на
НАОА обаче отново насочва

ме друго интересно съобщение - от 1 октомври до 15
декември 2008 г. Акредитационният съвет на НАОА е обявил сесия за изменение на
капацитета на висшите училища, на професионалните
направления и на специалностите от регулираните професии като медицина и архитектура. В посочения срок вузовете са приканени да подадат

Колко души могат да влязат през входа, но и да излязат качествено обучени?

разбираме къде са неточните
констатации, цитирани в
ДУМА. Съобщението на НАОА
само потвърждава написаното
от вестника. Ясно се вижда, че
колежът в Добрич обучава повече студенти, отколкото са му
разрешени като институция и
това не се променя от факта,
че е поискал промяна на капацитета, понеже “същевременно” НАОА му била разрешила
прием по направления, по-голям от институционалния. Европейският колеж също е
надхвърлил капацитета си според регистъра на МОН, където
се вписват всички реално обу-

вниманието към проблема за
капацитета на висшите училища у нас или по-точно

заявления за промени в капацитетите си, “за да могат да
реагират адекватно на променящата се среда”. Променящата се среда е намаляване
на преподавателите и заедно
с това - намаляване на випуските, завършващи средно образование поради демографската криза. Няма съмнение
обаче, че ни едно висше училище не тръгва към такава
сесия на НАОА, за да намалява капацитета си. Напротив. И
как изобщо се променя капацитет извън институционалната акредитация и извън тази
по направления? По кой закон? Нови преподаватели ли
се появиха на тумби в щата?
Или нови пенсионери са се
хванали да обучават? Или е
просто заради натиска на самите вузове? Те колкото повече студенти имат, толкова

за качеството на
преподаване
Всеизвестно е, че основният проблем при определянето
на предел за обучавани студенти във всеки вуз е броят на
преподавателите на щат. Всички данни на НСИ по години
сочат, че общият брой на преподавателите в България постоянно намалява, защото пенсионираните са повече от новопостъпилите. В същото време капацитетът на вузовете, а
значи и преподавателите на
щат, се увеличават. Как точно
става това физически?
Да погледнем малко повнимателно зад завесата. Пак
в сайта на агенцията намира○
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„Словото - планета на духа”
Моята Академия беше Нерон. Художникът
Александър Терзиев за изкуството като
причастие и силата на жената да следва мъжа
Бели пари за черни дни. Борис III пуска
“скакалците” да грабят в България,
като слага в джоба си 20 милиона
Руски характер. Голямата любов на великия Александър Сергеевич Пушкин към съпругата му Наталия
Нулева толерантност. Кой се фане, че крадне, ръката
му да се отсече!
Кой сте вие Мосю-мадам дьо Бомон?
Френски благородник се подвизава
48 години като мъж и 34 като жена
Досиетата “Х”. Има чудеса...
Готварски тефтер. Пролетна трапеза
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ВЕСЕЛКА ВЕНКОВА

В пленарната зала на Дома на учените в Пловдив на 7 май бe
открита Единадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти “Словото - планета на духа”. Конференцията се
организира всяка година от Филологическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и Съюза на учените-Пловдив, съвместно с Лингвистичен клуб “Проф. Борис Симеонов”.
70 участници - филолози от хуманитарните специалности в
български и чуждестранни университети, както и докторанти от
БАН, пристигат в града под тепетата със своите изследвания в
сферата на лингвистиката и литературознанието. Национално жури
от хабилитирани преподаватели оценява докладите. Пловдивската
конференция се определя като водещ студентско-докторантски
форум в областта на хуманитаристиката.
В програмата на Единадесетата национална научна конференция
е вклрючена премиера на сборника “Текстове и прочити”, включващ
отличените доклади от юбилейната конференция през 2008 г. Вчера
работата бе по секции, а при редакционното приключване на броя
се очакваше награждаване на отличилите се участници.

дори в държавните висши училища.
Според решението на
НАОА вузовете, които имат институционална акредитация с
оценка “много добър”, променят капацитета си по документи; тези с оценка “добър” - или
по документи, или с изпращане от агенцията на експертна
група за преценка на място; а
онези, които имат оценка “задоволителна” - задължително
с експертна група. Постоянните комисии на НАОА пък са
длъжни да проверят дали институционалната акредитация
и тази по направления във
всеки вуз са еднакви. При това
“капацитетът от институционалната акредитация не може
да бъде по-голям от сумата от
капацитетите на професионалните направления”. Интересна
разпоредба. Дали тя означава, че се разрешава обратното - сумата от капацитетите по
направления да е по-голяма от
разрешения общ капацитет на
вуза, както е в случая с колежа в Добрич? А след това поголемият капацитет по направления да служи като основание за увеличаване на общия
капацитет на висшето училище? Перпетуум мобиле.
Все в този ход на мисли
стигаме до правилото, че помяна на тавана за прием на
дадено висше училище може
да иска не само самото то, но
и просветният министър. Ако
установи например, че даден
вуз няма достатъчно преподватели на щат, а ползва главно приходящи от другаде за
хонорар. В МОН доста отдавна
констатират, че има нередности с изпълнението на капацитета - Даниел Вълчев дори
въведе глоби за вузовете и в
случай на неизпълнение, и в
случай на надхвърляне на приема. Защото държавните субсидии се отпускат за всеки
реален студент, вписан в регистъра на МОН. Ако вузът не
изпълни определения му прием, да речем, със 100 човека,
субсидията му се намалява с
парите за тези 100 празни
места. Ако пък прескочи със
100 отгоре, не му дават пари
за тях - да си ги обучава както
иска. Но това всъщност е санкция само за държавните висши училища,

частните са извън
схемата
Освен това МОН направи и
регистър на преподавателите,
с който установи, че има такива, които работят на по пет
места. Това не означава ли, че
пет пъти спада качеството на
обучението в съответните “места”? Министърът, който все
говори за качество, досега не
е мръднал пръст да разбере
дали тези хора се явяват и при
акредитацията в НАОА на пет
места, което не се разрешава
от закона. Регистърът на преподавателите е достъпен единствено за ректорите, за всяко
друго любопитно око е строго
охранявана тайна. В НАОА пък
казват, че не е тяхна работа
да следят дали и колко пъти се
повтарят имена сред близо 15
000 преподаващи във вузовете. Досега не се е чуло да има
някакви последици от така
въведените два регистъра (за
чието създаване МОН плати,
разбира се).
Дори ректорите отдавна говорят за проблемите и хаоса с
акредитацията. А иначе министър Даниел Вълчев напоследък измисли като параван
за несвършеното политически
оправдания - атакувал го бил
левият печат. Той самият пък
бил неляв. Да прощава, но
къде точно - вляво, вдясно или
в центъра, стои лошо уреденото и неефективно акредитиране на висшите училища?
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Пасианси
с АЕЦ „Белене”

Н

а 3 септември
2008 г. започна (за
втори път) активното строителство
на АЕЦ “Белене”,
преустановено
през 1991 г. Главен изпълнител на
изграждането й е
“Атомстройекспорт”. Предвидено
е да бъдат построени два
ядрени реактора с мощност по 1000 мегавата,
като първият ще бъде
завършен в края на 2013
г., а вторият - през юли
2014 г. Ще бъде извършено строителство за 3,8
млрд. евро, а руската
страна е предложила и
кредит за реализацията
му.
Инициативата на правителството ни за изграждане на централата
беше приета от политическите сили в страната
като целесъобразна.
Това - през миналата
година. Тази година обаче, в края на април и
началото на май, в навечерието на изборите за
Европейски и български
парламент, някои политици от десния спектър
започнаха активна кампания против изграждането на централата. Голямата им ярост показва, че проблемът не е в
централата, а в резултатите на предстоящите
избори. Прави впечатление, че въпросът за строителството на централата много пъти беше използван от партиите у
нас за политически дивиденти. Картата “АЕЦ
“Белене” неведнъж беше
разигравана за постигане на

Проблемът не е в централата,
а в предстоящите избори

ите предимства:
 строителството се
провежда в период на
меморандум за преждедефлация, т.е. цената на
временното извеждане от
строителните материали
експлоатация на първите
и на работната ръка са
четири блока на АЕЦ
по-ниски;
“Козлодуй”, оправданието
 създават се работза този антибългарски акт
ни места, т.е. намалява
бе предстоящото изгражброят на безработните;
дане на АЕЦ “Белене”. Но
 намаляват и разхоцели 10 години “предстодите от бюджета за проящото” изграждане не завеждане на преквалифипочна. А когато през
кация и помощи на някои
2008-а това все пак се
категории безработни.
случи, СДС се обяви проИ да не забравяме
тив инициативата на прамаксимата на икономисвителството. Постановкатите: “При икономическа
та на Надежда Михайлокриза произвеждай, след
ва за АЕЦ “Белене” беше
кризата - продавай”.
използвана и от Соломон
Освен това, всички
Паси,
министър
на
знаем, че потреблението
външните работи в кабина енергия непрекъснато
нета на Симеон Сакскорасте и затова светът
бургготски. Въпреки вловърви към търсене на
жените през 2003 г. 300
нови източници, които все
млн. евро за осигуряване
още са в сферата на прона безаварийната работа
учване. Голяма надежда
на 3 и 4 блок на АЕЦ “Козсе възлага на термоядрелодуй”, не бяха проведения синтез - превръщане
ни преговори с ЕК за екна изотопите на водоросплоатацията им до изтида в хелий - процес, при
чане на проектния им
който се отделя голямо
ресурс. Оправданието за
количество енергия. Но
това действие пак беше
този процес все още
“предстоящото изграждапрактически не е осъщене на АЕЦ “Белене”.
ствен. Правят се опити за
Така картата на АЕЦ
различни
ползване
на
партийни цели
слънчевата
енергия, на приПо тази причина
ливите и отлививъпросът да има или не
те на океаните,
втора атомна централа
на енергията на
минава през няколко етавятъра. Известпа, при това обосновани
но е и че редица
с доста противоречиви
промишлени
аргументи.
производства,
На нашата обществекато тези за поност е известно, че стролучаване на елеителството на централактроенергия от
та започна преди промеТЕЦ-овете, разните у нас. Още в началични пещи за
лото на 80-те години на
добив на метали,
миналия век бяха изграцимент и други
дени помощни сгради и
материали, са
площадки. Положени
съпроводени с
бяха хиляди тонове беизхвърляне в аттон за фундамент на ремосферата на гаакторите. Построени
Рестарт на АЕЦ “Белене” - септември 2008-а зообразни отбяха няколко жилищни
падъци, които
блока за инженерно-техстигне до кредит от Ру“Белене” оправдаваше
съдържат въглероден диническия персонал. Досия, то стойността му ще
оксид. Това съединение
ставени бяха скъпи деслугинската
бъде два пъти по-малка
на въглерода предизвиктайли. За извършеното
от 3,8 млрд. евро.
ва глобалното затопляне
политика на
бяха изразходвани 1,2
На 2 май т.г. министър
на земята, което пък води
млрд. долара.
две
Петър Димитров съобщи,
до големи климатични
Независимо от свърче и
правителства
промени - разтапяне на
шеното в началото на
ледовете около Северния
прехода някои политици
руски фирми
в преговорите им за прии Южния полюси и повиразвиха теориите за “гоемане на България за
могат да
шаване нивото на Световлемите опасности” при
член на ЕС. Сега, 18 гония океан. Затова екоордобива на електроенервземат
дял
дини след преустановяваганизациите апелират за
гия с помощта на ядрени
не на строителството, в
ограничаването на този
реактори. Особена активот
централата,
ако
се
донавечерието на избори,
отпадък, а ЕС налага
ност в това отношение
говорят с германския ни
някои политици отново
санкции на държавите,
прояви движението “Екопартньор. За дял от цензаиграха с познатата каркоито не ограничават
гласност”, което в голятралата
се
интересува
и
та. Особена активност в
вредните емисии в атмома степен беше политиГърция, която сега купутова отношение прояви
сферата до определени
зирано. И понеже по онова електроенергия от
новото ръководство на
норми.
ва време въпросите се
АЕЦ “Козлодуй”. ЕлектроСДС. На 26 април т.г.
Нашата страна вече е
решаваха под натиска на
председателят на партияенергия купуват и Турция,
предупредена, че не
общественото мнение,
та Мартин Димитров в
и Македония, а потребспазва нормите за това
което не беше трудно да
телевизионно предаване
ностите им непрекъснато
бъде манипулирано, иззамърсяване и че ако не
изложи негативното отнорастат.
граждането на централавземем решителни мерки
шение на СДС към изЩе си позволя да пота бе преустановено.
граждането на централаза ограничаване на вредсоча становището на диПо-късно, когато зата. Аргументите в това
ните емисии в атмосферектора на “Бизнес разотношение бяха обяснепочнаха преговорите за
рата, през 2009 г. ще плавитие” - фирмата, която
ни така:
приемане на страната ни
тим големи глоби.
организира целия проект
 в обстановката на
в ЕС, картата на АЕЦ “БеЯдрените централи са
на централата: “Цената
световна икономическа
лене” беше разиграна в
екологично чисти - те не
на електроенергията,
криза не е целесъобразобратна посока. Когато
отделят въглероден диокпроизведена от АЕЦ “Бено да се изразходват блипрез 1998 г. Надежда Мисид. Не е ясно само защо
лене”,
ще
бъде
най-ниска
зо 4 млрд. евро;
хайлова, като външен
“Екогласност” в България
и най-конкурентна спря
кредитът
от
3,8
министър в кабинета на
е против изграждането на
мо
тази,
произвеждана
от
млрд. евро все още не е
Иван Костов, подписа
АЕЦ “Белене”. Може би и
ТЕЦ-овете”.
тази организация, чрез
А изграждането на
* Авторът е секретар на правителствената коотричането на централапроизводствени мощносмисия за преодоляване на последиците от стихийни
та се стреми към политити в обстановка на иконобедствия, аварии и катастрофи (1986-1990 г.)
чески дивиденти?
мическа криза има и своСНИМКА БГНЕС
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осигурен;
 лихвите на банковите кредити ще растат;
 липсва западен източник на средства;
 след изграждането
на нови мощности в региона за добив на електроенергия цената й ще
падне и икономически
ефект от направените капиталовложения няма да
има.
Тези постановки на
Мартин Димитров не
съответстват на реалната икономическа обстановка, при която ще се
изгражда централата.
На първо място, цената ще бъде 3,8 млрд.
евро. Строителството ще
се финансира от два източника - 49% от германския ни партньор РВЕ и
51% - от българска страна. Мажоритарен собственик на АЕЦ “Белене”
ще е България. От това
следва, че страната ни
няма да изразходва близо 4 млрд. евро. И второ
- при изграждането на
централата във финансирането ще участва западен източник на средства. Освен това, ако се
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ИВО АТАНАСОВ

Преди да формираме
листата за предстоящите
евроизбори, добре е да си
спомним какво се случи
преди две години. Обявихме гласуването за Европарламента за значимо, а
след загубата бяхме едва
ли не доволни, защото неуспехът ни споходи във
възможно най-маловажните избори. И уж не бяха
чак дотам важни, пък цялото Изпълнително бюро
подаде колективно оставка. След което пък почти
всички вкупом влязоха в новия му състав. Отпаднаха само трима и то далеч не най-отговорните за загубата. Главния упрек хвърлихме върху структурите
по места, които не успяха да мобилизират достатъчно партията и избирателите за победа. Забравихме сякаш, че това са изборите с най-централизирано подреждане на листата. И че ако отгоре
не се даде нужния сериозен тон, няма как това да
се случи долу.
Сега трябва ясно да заявим, че изборите за
креслата в Брюксел и Страсбург са особено важни.
Вече трета година сме пълноправен член на ЕС и
се опарихме немалко от надмощието на десните в
Европарламента. Убедихме се не на думи, че ако
Европа е лява, това ще повлияе в същата посока и
върху политиката в България, докато обратното,
меко казано, не е чак дотам възможно. Успешното
ни представяне би било израз и на отговорността ни
към Партията на европейските социалисти, която и
с нашите усилия ще се опита да се домогне до доминация в Европарламента. Вотът на 7 юни е важен
и във вътрешнополитически план, защото победата ще ни даде шанса да влезем с летящ старт и в
изборите за нашето Народно събрание.
От значимостта на гласуването произхожда и
целта - да победим. Дали обаче е реална? Нали сме
в края на управленския си мандат в България, неизбежното ни износване тук не може да не се отрази и върху евровота? Без съмнение е така. Но светът
е във финансова и икономическа криза, каквато не
се е случвала от 80 години и за която вината не е на
левицата. След “черния вторник” на 29 октомври
1929 г., отприщил Великата депресия, цялата финансова система на САЩ изпада в колапс. Промишленото производство и националният доход намаляват два пъти. През 1932 г. президент става Рузвелт, който овладява кризата, закривайки всички
банки и налагайки силен държавен контрол върху
частния бизнес. Това подсказва в каква посока
може да се търси изходът и от сегашното състояние,
предизвикано, както и тогава, не от правителството
на Жан Виденов, а от самото сърце на финансовия
свят - “Уолстрийт”. Ако в тази ситуация лявото не
получи мнозинство в Европарламента, значи в него
има нещо дълбоко сбъркано, което трябва да доведе до сериозно преосмисляне и промени.
Ето как победата е въпрос не само на отстояване на лявата ни същност, но и на оценка на лявата
политика в европейски и световен мащаб. С кого
обаче можем да спечелим? В отбор, който бие, смени не се правят. Но сегашната листа не просто загуби предишните избори, а и регистрира най-ниския
брой бюлетини за БСП най-малко 20 години назад.
Това, че никой от участниците в нея не намери за
нужно не да се извини, а дори само да изрази съжаление, че името му не носи гласове на партията, не
променя нещата. И тук не става дума за експертните качества, едва ли някому би минало през ума да
ги подлага на съмнение, камо ли да ги оспорва. А за
избираемостта. Която, уви, далеч невинаги върви в
комплект със специализираната подготовка, с многото езици и хеле пък с квотите. Може да не е справедливо, но е така.
Предстои ни тежък изпит, за който няма поправителен. Ако се провалим на евроизборите, сигурно ще се вслушаме повече в партията при подреждането на кандидатите за националния парламент.
Но по-добре е да чуем местните организации още
сега. Не само защото не бива да свеждаме евровота до първи тур на гласуването за нашето Народно
събрание. А и тъй като пак ще ни е нужна мобилизация, и то по-голяма отпреди, при това - не само на
избирателите, но и - най-напред - на актива ни.
На пленума преди две години се отказахме дори
от тайния вот. Утвърдихме евролистата явно и анблок. Не пожелахме да прогледнем, че някои не
получават достатъчна подкрепа в партията, камо ли
на изборния терен. Което би трябвало да проличи и
при явно гласуване, но, уви, не проличава. Можем
и сега да постъпим по същия начин. И ще стигнем
до същия резултат. Само че тези избори са прекалено важни, за да не променим хич пък нищо.
Други текстове от автора на:
www.ivoatanasov.info
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Дворцовият площад
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крива най-добрата гледка към
омагьосващия парад на сгради от
архитектурния ансамбъл на Дворцовата набережна.
Както и другите годишни времена, петербургската пролет,
разбира се, не съвпада с календарната. През целия март и
първата половина на април е
почти невъзможно да се разбере
какъв сезон е настъпил: ту се
създава впечатление, че смело
може да се облече леко палто,
ту неочаквано се наблюдава рецидив на февруарските студове и
носенето на пролетен гардероб
трябва да се отложи. Но от втората половина на април и особено
в началото на май вече не остават никакви съмнения в идването
на пролетта - стремглаво изчезват остатъците от леда, появява
се трева, разцъфтява люлякът и
нощта не може да се различи от
деня.
Празници в пролетния Санкт
Петербург, уморен от зимните
неудобства, има едва ли не всяка
седмица. Все-възможни артистични прояви и музикални събития
се сменят от театрални, балетни
и танцови постановки. Символът
на откриването на сезона е церемонията по пускането на Петергофските фонтани на 24 май.

Всички детайли са важни,
защото именно в малките неща
се познава душата на Питер
—Â‚ÂÌ‡Ú‡ ¬ÂÌÂˆËˇ - Ú‡Í‡ Ì‡Ë˜‡Ú —‡ÌÍÚ œÂÚÂ·Û„, Ì‡È‚ÂÓˇÚÌÓ Á‡‡‰Ë ‰‚ÓˆÓ‚Ó ÔÓ‰Â‰ÂÌËÚÂ ÏÛ ‚Ó‰ÌË Ô˙ÚË˘‡. √‡‰˙Ú
ÛÒÔˇ‚‡ ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂ Ì‡ıÎÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡ÎËÌËÒÚÍËˇ ‡ıËÚÂÍÚÛÂÌ
ÒÚËÎ, ‡ „‡Ì‰ËÓÁÌËÚÂ Ò„‡‰Ë, Á‡Ô‡ÁÂÌË ÓÚ ‚ÂÍÓ‚Â, ‰ÓÒÚÓÎÂÔÌÓ
ÒÚÓˇÚ ÌÂÔÓÍ˙ÚÌ‡ÚË. »Á‚‡ˇÌ ÓÚ ÓÒÚÓ‚˜ÂÚ‡ Ë ÍË‚ÓÎË˜Â˘‡Ú‡ ÂÍ‡
ÕÂ‚‡, —‡ÌÍÚ œÂÚÂ·Û„ ÔËÚÂÊ‡‚‡ ÛÌËÍ‡ÎÌ‡ ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ Ò „ÂÓÏÂÚË˜Ì‡ ÂÎÂ„‡ÌÚÌÓÒÚ. ¬ „‡‰‡ ÒÂ ÔÂÔÎËÚ‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ‚ÎËˇÌËˇ
Ë ÒÚËÎÓ‚Â, ÍÓËÚÓ, ‚ÁÂÚË Á‡Â‰ÌÓ, Ó·‡ÁÛ‚‡Ú ‚ ÚÓÁË ÌÂ‚ÂÓˇÚÂÌ
ÏÂ„‡ÔÓÎËÒ ÓÏ‡„Ó¸ÓÒ‚‡˘ ‚Ëı˙ Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡. “ÓÈ ÒÔË‡ ‰˙ı‡ Ò
‚ÂÎËÍÓÎÂÔËÂÚÓ ÒË Ë ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ ÛÌËÎÓ ÒÂ ‡ÁÔ‡‰‡; ÚÓÈ Â
‰˙Î·ÓÍÓ ˜Û‚ÒÚ‚ÂÌ, ÍÂ˘ˇ˘ Ë ‚ÛÎ„‡ÂÌ; ÚÓÈ ÏÓÊÂ ‰‡ ‚Ë ‚ÎÂÁÂ
ÔÓ‰ ÍÓÊ‡Ú‡, ÌÓ ‰‡ ÓÒÚ‡ÌÂ Á‡‚ËÌ‡„Ë ËÁ‚˙Ì ‚Î‡ÒÚÚ‡ ‚Ë.
До Санкт Петербург може
да се стигне по въздух, суша
или по море - и всеки начин
за придвижване е добър по
своему.
Ако решите да долетите със
самолет, добре е да знаете, че
до града има две летища: Пулково-1 - обслужващо вътрешните и някои чартърни полети, и
Пулково-2 - за международните линии. Те са разположени
на 9 км, южно от Петербург, недалеч едно от друго. От терминалите до града може да се
стигне с такси, с маршрутка или
с автобус.
В случай че възнамерявате
да се възползвате от таксиметровите услуги, най-добре е да
си поръчате кола предварително. Защото шофьорите, чакащи пред летището, вземат
тройно по-скъпо (позната картинка). Пътят до центъра на
Санкт Петербург ще ви струва
около 600-800 рубли ($1=20-25
руб.), като точната сума ще ви
бъде съобщена от оператора в
момента на поръчката.
От Пулково-1 срещу 15-30
рубли маршрутните таксита ще
ви откарат до Ладожската гара
през центъра на града, покрай
разположената на Невски проспект метростанция “Площад на
Въстанието”. От Пулково-2 с
маршрутка ще стигнете или до

центъра на града - Сенния площад, или до южните метростанции - “Московска” и “Купчино”.
Градският автобус вози за 12
рубли.
Жп гарите в Санкт Петербург са пет: Московска, Ладожска, Финландска, Витебска и
Балтийска, като почти всички,
с изключение на Ладожската,
са разположени в центъра на
града или близо до него. Наоколо има удобен градски
транспорт, бизнес центрове,
банкови клонове, банкомати,
ресторанти, кафенета, различни магазини и т.н.

Красотата е
навсякъде
Представете си само как
стоите на Малоконюшения мост
и се любувате на разноцветните куполи на близките църкви.
Не бързайте, поспрете за малко, вгледайте се в извивката на
брега, а после бавно се огледайте наоколо, за да усетите
очарованието на това място.
Вижте отражението на сградите във водата, насладете се на
рисунките на дърветата, забележете как тичат облаците по
небето над Санкт Петербург.
Идете на църква, за да усетите
по-добре духовната красота на
града. Всички детайли са важ-

Невският проспект нощем
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Влюбване завинаги
Катедралата
“Възкресение
Христово” Спас на крови

ни, защото именно в малките
неща се познава душата на
Питер.

Сезоните
Ако наистина приемем, че
Петербург е северна Венеция,
тогава летните бели нощи са
подобие на венецианския карнавал. Става дума не за обикновена туристическа атракция, а за
наистина най-дълго очаквания и
весел сезон - както за петербургците, така и за гостите на града.
Според това как мекото юнско слънце и сиянието на белите
нощи изместват от улиците и
паметта спомените за зимата,
променя се и характерът на градската атмосфера. Понякога флегматичните и намусени жители на
Санкт Петербург се превръщат в
пълноценни “прахосници на живота”. По Невски проспект денонощно се разхождат влюбени
двойки и туристи, а в акваторията
на река Нева в малките часове
на нощта стават задръствания от
корабчета.
Есента тук има два съвсем
различни периода: първият е найблагодатното време след летните
бели нощи, а вторият се превръща в неспокойно очакване на
зимата, която истински допада
само на закоравелите меланхолици. При добро стечение на обстоятелствата циганското лято в
града продължава до началото на
октомври. Тогава петербургци и
най-запалените ценители на невските красоти остават насаме с
града: туристическият ажиотаж е
приключил и местните жители се
наслаждават на любими гледки,
разходки по музеи и срещи в
закътани кафенета.
Традиционно прието е зимата
в града да не бъде обичана заради капризния й характер, но май
именно благодарение на него в

това време на годината в Петербург цари небивало оживление.
Жителите на северния мегаполис
тогава са особено отворени за
нови впечатления. Те не пропускат нито една премиера и изложба, препълват концертните зали,
радват се на снега по планинските курортни писти, а после
обсъждат последните градски
новости в ресторантите и клубовете.
През зимния сезон е особено
забележима класически сдържаната красота на Санкт Петербург:
липсата на листа по дърветата
позволява да се видят истинските
мащаби на дворците и площадите, мразовитото ярко слънце

По броя на архитектурни шедьоври, музеи и прекрасни скулптури Петербург без съмнение
заема първо място в Русия и едно
от челните в цяла Европа. Всички значими исторически сгради,
започвайки от времената на Пушкин, си стоят на местата, както и
преди 100-200 години. Петербург
напомня буржоазно имение,
където никога нищо не се
изхвърля. Духът на отминали времена се е запазил в града не на
малки старинни петна, а на цели
квартали. Санкт Петербург може
да се използва и като огромен
холивудски декор под открито
небе, където може да се правят
филми за всичко.
Градът е способен да привлече любопитния турист или гост,
независимо от тяхната степен на
ерудиция. Всякакъв интерес към
миналото на Петербург може да

Крайцерът “Аврора”, символ на Октомврийската революция

подчертва позлатените куполи на
църквите и върховете на правителствените сгради. В началото
ледът на Нева загадъчно скърца
под мостовете, а след първите
здрави студове яко замръзва до
пролетта. Пред Петропавловската крепост се образува истинско
ледено поле, където винаги е
многолюдно: рибарите майсторски пробиват дупки в дебелата
покривка, “моржовете” откриват
сезона за къпане в ледената вода,
но по-важното е, че оттук се от-

бъде задоволен: тук се намират
най-големите колекции от чучела, картини на Рембранд, артилерийски оръдия, макети на различни кораби, невероятни фонтани.
Санкт Петербург е колосален
склад на старата култура и модерен мегаполис, който кара всички, посетили някога този неповторим град, да се влюбят в него
завинаги.
Страницата подготви
АЛЬОНА НЕЙКОВА
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ПРОГРАМАТА

9 МАЙ

ВРЕМЕТО
07.15 Евърууд - тв филм /22, последен епизод/п/
07.55 Световен шампионат по мотоциклетизъм на писта.
“Мото GP” /обзор/
08.25 Чудното пътуване на Нилс Холгерсон с дивите гъски анимационен филм
08.50 За животните с любов
09.20 Добър ден, господин Жасмин - детска образователна
поредица
09.50 Чудният свят на Дисни. Приключения с Мики Маус анимационен филм
10.15 Всички пред екрана
11.00 Памет българска с проф.Божидар Димитров
12.00 По света и у нас
12.25 Бразди
12.55 Иде нашенската музика - фолклор
13.40 Минута е много - тв състезание
14.30 Четири посоки и едно обещание - представяне на българската песен за „Евровизия 2009" в Македония
15.00 Урок по родолюбие
15.50 Уолт Дисни представя. “Хана Монтана” и “Магьосниците от Уейвърли Плейс” - тв филми
16.40 В кадър. Европа - документален филм /1 част/
17.10 Футбол. ЦСКА - Левски, среща от първенството на “А”
ПФГ - пряко предаване от стадион “Васил Левски”
19.45 Лека нощ, деца!. Дим, Дам, Дум
19.55 Златните песни на “Златният Орфей”
20.00 По света и у нас
20.50 50 години БНТ. 1975
20.55 Шоуто на Канала
21.45 Рана от тигрица - двусериен игрален филм /Италия,
2007 г./, 1 част
23.35 По света и у нас
23.45 Трето полувреме
00.30 Ягуарът - игрален филм /Франция, 1996 г./

06.00 “Физиотоника”
06.30 “Най-смешните животни и хора на планетата”
07.00 Детски клуб Дисни. “Приключенията на Мики и Доналд”
- сериал, еп. 47, 48
08.00 Детски клуб Дисни. “Крякаща тайфа” - сериал, еп. 31
08.30 “Кой е по-по-най-” - детско шоу с водещ Бате Енчо
09.30 “Бон Апети” - кулинарно предаване с Иван Звездев
10.00 “Огледала” - предаване за мода и стил
11.00 “Търси се...” - токшоу с водещи Меги и Нели
12.00 “Глобусът” - предаване за туризъм
12.30 “Най-смешните животни и хора на планетата”
13.00 “Среща на върха” - част 1 - Драма трилър, минисериал,
Канада, 2008 г.
15.00 Формула 1. Квалификации - пряко от Каталуния, Испания
16.00 “Опасно близо - Лили Иванова” - док. поредица, еп. 2
17.00 “Море от любов” /избрано/ - токшоу
18.00 “Сеизмограф” - предаване за полемика и анализи
19.00 bTV Новините. централна емисия
20.00 “Ясновидци” - риалити шоу
21.00 “Шепот от отвъдното” - сериал, сезон 2, еп. 16
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 “Нощен полет” - Трилър, САЩ, 2005 г.
01.10 “Искам те” - Драма, Великобритания, 1998,
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ОВЕН
ƒÌÂÒ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‡ÈÚÂ ‰‡ ‡·ÓÚËÚÂ ÛÔÓËÚÓ, ·ÂÁ ‰‡
ÒÂ ÓÔÎ‡Í‚‡ÚÂ, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‡ÍÓ ‚Ë ÒÂ ËÒÍ‡ ‰‡ Á‡Ô‡ÁËÚÂ
ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡ ÔË ‚ÁËÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡ÊÌË Â¯ÂÌËˇ
Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÒË ÏˇÒÚÓ. ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡‚ËÚÂ
Ò ‡ÁıÓ‰ËÚÂ ÒË ÓÚ ÎË˜ÌÓ ÂÒÚÂÒÚ‚Ó.

ТЕЛЕЦ

26

ƒÌÂÒ Â ‰Ó·Â ‰‡ ÌÂ ÒÂ Ì‡„˙·‚‡ÚÂ Ò Ó·Â˘‡ÌËˇ, Ò
ÍÓËÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡‚ËÚÂ ÔÓ‡‰Ë ÌÂÁ‡‚ËÒÂ˘Ë
ÓÚ ‚‡Ò Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡. œË‰˙Ê‡ÈÚÂ ÒÂ Í˙Ï ÁÎ‡ÚÌ‡Ú‡
ÒÂ‰‡, Ú˙È Í‡ÚÓ Ú‡Í‡ ˘Â ÒÂ ˜Û‚ÒÚ‚‡ÚÂ Ì‡È-ÍÓÏÙÓÚÌÓ
‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ, ‚ ÎË˜ÂÌ Ë Ï‡ÚÂË‡ÎÂÌ ÔÎ‡Ì.

Ñàíäàíñêè

През нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево,
топло и почти тихо. Временни увеличения на
облачността ще има следобед над планинските
райони. Минимални температури, в повечето
райони, между 8 и 13°, максимални между 23 и
28°, по-ниски по морския бряг 19-23°, в София
23-24°. Атмосферното налягане ще бъде по-високо
от средното за месеца и ще се задържи почти
без промяна. Над планините ще бъде слънчево с
временни увеличения на облачността следобед. Ще
духа слаб, по най-високите части на планините
умерен, северозападен вятър. Максимална температура на 1200 метра 16°, на 2000 метра около
9 °. По Черноморието ще бъде слънчево. Почти
тихо. Максимални температури между 19 и 23° .
Вълнение на морето - спокойно. Температура на
морската вода 15° .
ИЗГЛЕДИ ЗА 10 И 11 МАЙ

БЛИЗНАЦИ
ƒÌÂÒ ˘Â ‚Ë ÒÂ Ì‡ÎÓÊË ‰‡ ÒÂ Á‡ÌËÏ‡‚‡ÚÂ Ò
Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÒÍ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ˘Â ‚Ë ÓÚ‚ÓË
ÔÓ‚Â˜Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ. ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ÒÂ
‰‡ Ò˙˜ÂÚ‡ÂÚÂ Ì‡ÚÓ‚‡ÂÌ‡Ú‡ ÒË ÒÎÛÊÂ·Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡
Ò ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚÚ‡ ÒË Ô˙ÎÌÓˆÂÌÂÌ ÓÚ‰Ëı.

РАК
ƒÌÂÒ ËÁ·ˇ„‚‡ÈÚÂ ‰‡ ıÓ‰ËÚÂ ÔÓ ‚Â˜Â ÓÚ˙ÔÍ‡ÌËÚÂ
Ô˙ÚÂÍË ‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ ÔÓÔË˘Â. ŒÔËÚ‡ÈÚÂ
ÒÂ ‰‡ ·˙‰ÂÚÂ ÌÓ‚‡ÚÓË, ÌÓ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ÌÂ ÔÂÍ‡Îˇ‚‡ÈÚÂ Ò ËÒÍ‡ÌËˇÚ‡ ÒË, Á‡˘ÓÚÓ ÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÓÍ‡Ê‡Ú ‚‡¯ËÚÂ ÌÂÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ËÏË ıËÏÂË.

ЛЪВ
ƒÌÂÒ ÔÓ-ÔÂÒÚÂÎË‚ÓÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ˘Â ‚Ë ÔÂ‰Ô‡Á‚‡
ÓÚ Á‡ÚÛ‰ÌÂÌËˇ ÓÚ Ï‡ÚÂË‡ÎÂÌ ı‡‡ÍÚÂ. «‡ÎÓÊÂÚÂ
Ì‡ ·‡‚ÌÓÚÓ, ÌÓ ÒË„ÛÌÓ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÂÍÚËÚÂ ÒË Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ, Í‡ÚÓ ÔÓÒÚË„‡ÚÂ ˆÂÎËÚÂ
ÒË, ‰Ó‚Âˇ‚‡ÈÍË ÒÂ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÒË ÔÂˆÂÌÍ‡.

максимални
23°/28°

ДЕВА
максимални
22°/28

ƒÌÂÒ ÔË ÌËÍ‡Í‚Ë Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÈÚÂ ‰‡
ÒÂ ÔÂÛÏÓˇ‚‡ÚÂ, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‡ÍÓ ÔÂÁ ËÁÏËÌ‡ÎËÚÂ
‰ÌË ÌÂ ÒÚÂ ·ËÎË ÓÒÓ·ÂÌÓ ‡Ì„‡ÊË‡ÌË Ò˙Ò ÒÎÛÊÂ·ÌË
Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇ. œÓÒÚË„‡ÈÚÂ ˆÂÎËÚÂ ÒË, ·ÂÁ ‰‡ „Ë Ó·Ò˙Ê‰‡ÚÂ Ò ¯ËÓÍ Í˙„ ÓÚ ıÓ‡.

ВЕЗНИ
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
09.30
10.00
11.00
12.00
12.15
12.30
13.00
14.00
14.50
15.50
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
23.15

Иконостас
“Приказки от пожарната” - детски анимационен сериал
“Каспър” - детски анимационен сериал
“Капитан Скарлет” - детски анимационен сериал
“Самурай Джак” - детски анимационен сериал, 2 сезон
“Животните представят ...” - предаване на НТВ
“Манхатън трио” - сериен филм
“С аромат на маргаритки” - сериен филм, 2 сезон
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Пазарен навигатор” - предаване за икономика
“Мисия Моят Дом”
“Пълна промяна” - реалити шоу
“Клюкарката” - сериен филм
“Баровци” - сериен филм
“Мултиплициране” - с уч на Майкъл Кийтън и др.
“Емигранти” - предаване на НТВ
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Темата на Нова”
“ВИП БРАДЪР” - реалити шоу
“Пълна лудница” - комедийно ТВ шоу
“Горещо” - телевизионен таблоид с Венета Райкова
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Теория на конспирацията” - с уч. на Мел Гибсън,
Джулия Робъртс и др.
01.40 “Убийство в Гринуич” - с уч. на Кристофър Мелъни

07.30
08.00
08.50
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
13.30
14.50
16.05
16.15
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
21.00
23.00
01.05

“Приключенията на мечето Падингтън” - анимация
“Аз мога, аз знам” - детско състезание
BG - Къде? Къде?
“Моя милост Елоиз” - анимация
“Еджмонт” - еп. 32 и 33
“5 по Рихтер” - предаване за култура на ТВ 7
“Фешън вирус” - предаване за мода с Албена Александрова
“На здраве” - здравно предаване на ТВ 7
“Летящият цирк на Монти Пайтън” - еп. 39 и 40
“Формула 1” - 5-ти кръг за Голямата награда на Испания
- квалификация за място, директно
“Микросвят” - анимационни миниатюри
“Легенди за Дивия запад” - документален филм
“Щаба на еволюцията” - предаване за българския език
“Кой е шефът тук?” - сезон 3, еп. 13
“Без багаж” - туристическо предаване
“Мотоавангард” - автомобилно предаване
Новини
“Кой е шефът тук?” - сезон 3, еп. 14
“Забрави за луната” - еп. 10
Футболен мач от 35-ти кръг на испанската Примера
дивисион - на живо
Футболен мач от 35-ти кръг на испанската Примера
дивисион - на живо
“Летящият цирк на Монти Пайтън” - еп. 39 и 40 - п.

cyanmagentayellowblack

В неделя и понеделник времето ще остане предимно
слънчево; минимални температури между 11 и 16°,
максимални - между 23 и 28. В началото на следващата
седмица температурите ще останат почти без
промяна, но в следобедните часове ще се развива
купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще
паднат краткотрайни превалявания, придружени от
гръмотевици, най-вече към сряда и четвъртък, когато
дневните температури слабо ще се понижат.

ƒÂÌˇÚ ‚Ë ˘Â Â Ò ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘Ó ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÎ‡ÌÓ‚ÂÚÂ ‚Ë, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ‚Ë ‡Ï·ËˆËË. ÃÌÓÁËÌ‡ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â
ÔÂ‰ÔÓ˜ÂÚ‡Ú ‚ÏÂÒÚÓ ‰‡ ÒÂ ‚ÔÛÒÍ‡Ú ‚ ÌÓ‚Ë ‰ÂÎÓ‚Ë
ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚‡, ‰‡ ÒÂ ÓÚ‰‡‰‡Ú Ì‡ ÔÓ˜Ë‚Í‡.

СКОРПИОН
ƒÌÂÒ ‰ÂÈÒÚ‚‡ÈÚÂ Ò ÔÓ‚Ë¯ÂÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, ‡ÍÓ
ËÒÍ‡ÚÂ ‰‡ ÒÂ ‡‰‚‡ÚÂ Ì‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÂÌ, ÎË˜ÂÌ Ë ‰ÂÎÓ‚Ë ÔÎ‡Ì. ÕÂ Á‡ÔÓ˜‚‡ÈÚÂ ÌÓ‚‡
ËÌËˆË‡ÚË‚‡, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÒÚÂ ÒË ÓÒË„ÛËÎË ÔÓ‰ÍÂÔ‡Ú‡
Ì‡ ‚ÎËˇÚÂÎÌ‡ ÎË˜ÌÓÒÚ.

СТРЕЛЕЦ
ƒÌÂÒ ËÁ·ˇ„‚‡ÈÚÂ ‰‡ ÔËÂÏ‡ÚÂ ‚ÒˇÍÓ ÓÚÔ‡‚ÂÌÓ ‚Ë
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ ‚ ‰ÂÎÓ‚‡Ú‡ ÒÙÂ‡, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‡ÍÓ ÌÂ ÒÚÂ
ÒË„ÛÌË Í‡Í‚Ó ˘Â Â ‚ÎËˇÌËÂÚÓ ÏÛ ‚˙ıÛ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÚÓ
Ë ·˙‰Â˘ÂÚÓ ‚Ë. —ÚÓÈÚÂ ‰‡ÎÂ˜ ÓÚ ˜ÛÊ‰ËÚÂ ÔÓ·ÎÂÏË
Ë ÒÔÓÓ‚Â.
СЪБОТА, 9.05.2009
09.00 Москва. Червеният
площад. Парад,
посветен на Деня на
Победата
09.55 „Песни за Пролетта и
Победата”
11.00 „Леонид Биков.
Последните 24 часа”
11.55 Филм: “Диверсантът”
15.10 Новини
15.20 Филм: „През юни, 41-а”
18.30 Новини
18.40 Филм: „Безследно
изчезнали”
19.55 Минута мълчание в
памет на падналите в

борбата против
фашизма
20.00 Филм: „Безследно
изчезнали” (продължение)
22.00 „Време”
22.25 Филм: „В боя влизат
само „старците”
23.50 Филм: „Риорита”
01.30 Филм: „Случаят с
Полинин”
03.00 Филм: „Екипажът на
бойната машина”
04.05 Филм: „Къде е 042?”
05.15 Филм: „По законите на
военното време”

КОЗИРОГ
ƒÌÂÒ ÌÂ ÒÂ ÔÓ‰‰‡‚‡ÈÚÂ Ì‡ ÔÓ‚ÓÍ‡ˆËËÚÂ, ÓÚÔ‡‚ÂÌË ‚Ë ÓÚ ÍÓÎÂ„‡ ËÌÚË„‡ÌÚ. —ÚÂÏÂÚÂ ÒÂ ‰‡ Ú˙ÒËÚÂ
Ë Ì‡ÏË‡ÚÂ ËÒÚËÌÒÍË ÒÚÓÈÌÓÒÚÌË ıÓ‡, ÍÓËÚÓ ÌÂ
Ô‡‡‰Ë‡Ú Ò ÔÓÒÚË„Ì‡ÚÓÚÓ ÓÚ Úˇı, ÌËÚÓ ‚ ‰ÂÎÓ‚Ó, ÌËÚÓ
‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ.

ВОДОЛЕЙ
ƒÂÌˇÚ ˘Â Â Ò ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘Ó ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ ‚‡Ò ‚
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡. ”ÔÓÒÚ‚ÓÚÓ ‚Ë ˘Â Á‡ÔÓ˜ÌÂ ‰‡ ‰‡‚‡ ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌË ÂÁÛÎÚ‡ÚË, ÓÒÓ·ÂÌÓ
‡ÍÓ ÁÌ‡ÂÚÂ Í˙‰Â ÚÓ˜ÌÓ ÒÂ Ì‡ÏË‡ „‡ÌËˆ‡Ú‡, Ò ÍÓˇÚÓ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Ò˙Ó·‡ÁËÚÂ, Á‡ ‰‡ Á‡Ô‡ÁËÚÂ Ò‚ÓËÚÂ ÔÓÁËˆËË.

РИБИ
ƒÌÂÒ Ò˙Ò Ò‚ÓˇÚ‡ ˘Â‰ÓÒÚ Ë ÔÓ‰˜ÂÚ‡ÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
Í˙Ï Á‡Ó·ËÍ‡Îˇ˘ËÚÂ ‚Ë Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ Ë ‚
ÎË˜ÌËˇ ÊË‚ÓÚ ˘Â ÒÔÂ˜ÂÎËÚÂ ‰Ó·Ë ÔÓÁËˆËË. Õ‡Ô˙ÎÌÓ
‚˙ÁÏÓÊÌÓ Â ¯‡ÌÒÓ‚ÂÚÂ ‰‡ Ò‡ Ì‡ ‚‡¯‡ ÒÚ‡Ì‡ ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ Û˜‡ÒÚËÂÚÓ ‚Ë ‚ ÍÓÌÍÛÒ ËÎË Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌËÂ.

cyanmagentayellowblack
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Честита 85-а годишнина!
Честит 9 май - Ден на победата!
на

МИНЧО
МИЛЧЕВ
НАНЕВ
от с. Медово,
Старозагорска
област

С много
уважение
Областен съвет на БАС Ст. Загора

¬¿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.
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

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

Ã‡ÎÍË Ó·ˇ‚Ë, ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇ Ë ‚˙ÁÔÓÏËÌ‡ÌËˇ
ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌË 9705200, 9705226
Ë Ì‡ e-mail: documentacia@duma.bg
Íà 10 ìàé 2009 ã.
ñå íàâúðøâà 1 ãîäèíà
îò ñìúðòòà íà

÷¬≈“¿Õ »¬¿ÕŒ¬
¿Õ√≈ÀŒ¬
С обич, тъга
и признателност!
От семейството,
роднини и близки

Íà 9 ìàé ñå íàâúðøâàò
25 ãîäèíè, îòêàêòî

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

ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ
На 8 май се навършват 9 месеца от смъртта
на нашата грижовна майка, баба и прабаба

÷‚ÂÚ‡Ì‡
ƒËÏËÚÓ‚‡
¡˙ÌÁ‡Ó‚‡
3.11.1923 - 8.08.2008
Учителка, родом
от град Калофер
С безкрайната си скромност,
себеотрицание и безкористност
ще остане завинаги в нашите сърца.
От семейството

ÌÈÕÀÈË ÁÀËÀÁÀÍÎÂ
å â íåáèòèåòî

Èçìèíàõà 40 äíè îò äåíÿ,
â êîéòî ñè îòèäå íàøèÿò îáè÷àí
ñúïðóã, òàòêî, äÿäî è ïðàäÿäî

Ó.Á. ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ

ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ

»‚‡Ì
…Ó‰‡ÌÓ‚
”«”ÕŒ¬
22.III.1922 - 10.III.2009

Навремето той казваше
“Аз ще оживявам всеки път, когато
си спомните за мене”. Колеги,
приятели, другари, в тоя ден
спомнете с добра дума мъдрия,
честен и благороден МИШО.
От семейството

blackdop 19

Той беше достоен и почтен
човек, в сърцата ни остава
винаги жив и обичан.
Да бъде светла паметта му,
мир на праха му!
Съпруга, син и дъщеря, снаха и зет, внучки
и правнучки, племенници и родственици

blackdop 19

blackdop
blackdop 19
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Самолети ваксинират
против бяс

ВАЖНО!

П

о сведения на Националната ветеринарномедицинска служба и
Националния съюз на
ловците и риболовците
през май ще бъде осъществена мащабна ваксинация на хищници
срещу бяс. Ваксината
ще бъде разпръсната от
четири самолета над приблизително половината от територията на страната. Акцията
започна още на 28 април и ще
продължи до 14 май. През това
време ще бъдат хвърлени над
1,1 млн. противобесни примамки за хищници на територия
от над 55 х. квадратни километра в областите Монтана, Видин, Враца, Перник, Кюстендил, София-град, София-област, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Русе, Разград, Търговище, Шумен, Добрич, Варна и Силистра. Така
на един квадратен километър
се падат по 20 броя примамки,
които самолетите ще пускат
от височина 150 метра. Мястото на всяка пуснатата от самолетите ваксина ще се регистрира с GPS.
Провеждането на уникалната акция се налага от факта,
че от началото на годината у
нас са регистрирани 31 случая на бяс - 10 в Шуменска
област, но също така и в областите Монтана - 6, Видин - 4,
Разград, София-област, Търговище, Силистра и Кюстендил

МИЛЧО АНДРЕЕВ

по 2 и в Перник - 1.
Ваксинацията е част от
програмата за надзор и изкореняване на заболяването бяс,
която е разработена от Националната ветеринарномедицинска служба и ще бъде
изпълнена през 2009 г. Европейската комисия ще подпомогне нейната реализация със
790 хил. евро. Толкова ще даде
и нашата държава.
През есента е предвидена
още една ваксинация в същите области на страната, а след
анализ на резултатите ще
бъде изготвена програма за
ваксинация за следващата година.
Ваксинацията против бяс
със самолет показва много висока ефективност в страните
от Европейския съюз. Чрез
този метод заболяването е
ликвидирано във Франция,
Германия и Чехия. Такива програми в момента се изпълняват в Литва, Латвия, Естония,
Словакия, Словения и Румъния.
Както информира “Монтпрес” директорът на РВМС в
Монтана д-р Людмил Антов логистичният център на операцията ще е в областния град,
а ваксините се намират в хладилник във Вършец. На територията на Северозападна

България ще бъдат разпръснати над 180 000 примамки. Операцията ще бъде повторена и
през септември - октомври. Ветеринарните специалисти предупреждават, че ако намерите случайно такава примамка,
не бива да я пипате с ръце.
Примамките представляват
кубчета със специфична неприятна за човека миризма и
ако ги докоснете, е необходимо да се обърнете към лекар.
Местните ветеринарни власти
предупреждават всички, които пасат животни или имат
работа по полето в продължение на две седмици, да не пускат домашните животни в
площите, където са разпръснати примамките.
Много важно е да се избягва всякакъв контакт с диви животни, като особено важно е
да пазите децата от контакт
както с диви животни, така и
с ваксиналните примамки. Те
не са опасни за домашните
животни, но ако все пак домашно животно изяде такава
примамка, млякото и месото
му не бива да се консумират
един месец след това.
Ваксинацията против бяс
със самолет показва много висока ефективност в страните
от ЕС и в някои от тях това
опасно за животните и хората
заболяване се смята за
напълно ликвидирано.

Бесът (на латински: Rabies) е остро заразно заболяване, което
засяга бозайниците и човека. То се предава чрез ухапване и порядко чрез слюнка, попаднала върху открита рана. Протича с тежки
нервни смущения, проявяващи се с възбуда, парези и парализи. Ако
до няколко часа след ухапването заразеният не се ваксинира с
противобясна ваксина по строго определена схема, настъпва мъчителна смърт. Причинителят на заболяването е вирус, който впоследствие води до възпаление на главния мозък. Вирусът се локализира
в клетките на главния и гръбначния мозък, където образува специфичните за него телца на бабеш-негри. Вирусът се съдържа също
и в слюнчените жлези и слюнката, както и в някои вътрешни органи
(далак, бъбреци). В редки случаи той може да се открие в кръвта
или млякото. Разпространява се главно чрез хищници, тъй като
техният начин на живот улеснява предаването на инфекцията от
едно животно на друго чрез хапане. Причинители на заразата са
и прилепи.
Бесът е широко разпространен по света. В момента той не се
среща само в Австралия, островите Британия и Ирландия, скандинавските страни, Япония и още няколко островни държави и територии. Заболяването се наблюдава основно при дивите животни, но
заради големия брой скитащи бездомни домашни животни болестта
често преминава и в тяхната популация. В Африка на юг от Сахара
заболяването не е било разпространено до 1892 г. През същата
година в Капската провинция е внесено болно куче от Англия, за
което се предполага, че е било причина за разпространението на
беса в тази част на света. За няколко десетки години бесът бързо
се разпространява в съседните на ЮАР страни като преминава в
популациите на местните за Южна Африка хищни видове бозайници. За кучетата заболяването придобива особена актуалност в края
на XIX в. и първата половина на ХХ в. През 1939 г., в началото на
Втората световна война, в гористите райони на Полша възниква
трайно природно огнище на бяс при лисиците. Постепенно заболяването обхваща и диви животни в страни на Централна и Западна
Европа и обширни части на европейската част от бившия СССР.
Най-много констатирани случаи и най-тежко в този период болестта
протича в Германия.
В България заболяването също има “подем” в годините на Втората световна война и малко след това. В периода 1948-1950 г. е
подета кампания за ваксиниране на домашните кучета, при което
случаите на констатиран бяс рязко намаляват. В началото на 80те години на миналия век заболяването отново придобива огнищен
характер в популацията на лисиците. Към настоящия момент бесът
е широко разпространен в Северна България и доста по-ограничен
в Южна България. Годишно у нас се регистрират между 10 и 20
случая на убити животни, болни от бяс, като в някои години са
възможни и пикове на заболяването. Те са както при диви (лисици,
чакали и диви котки), така и при домашни животни, имали контакт
с природата и вероятно ухапани от болни диви животни. Най-често
това са кучетата и в по-малка степен котките.

СТРЕЛБА
ЕРОС
Връща се от
командировка
една
сутрин
мъжът, жена му
го среща, облечена в прозрачен
халат и еротично бельо, протяга към него копринена връв:
- Толкова ми
липсваше! Вържи
ме и прави с мен
каквото искаш!
Той я вързал
и отишъл за
риба.

Клуб „Пиргос”
проведе турнир
ХРИСТО ДИМОВ

В началото на месеца клубът по ловна
стрелба “Пиргос” - Бургас, на ловно стрелбище “Черна гора” в с. Маринка проведе
втория от пет турнира за купа Бургас.
Схемата за отминалото състезание бе
наредена с голямо старание и затрудни
максимално участниците. Състезанието
се проведе при дъждовни условия, в две
серии по 10 панички. Съответно самата
серия е със стационарна и подвижна
стрелба. За втори път в България се стреляха панички, като състезателят се движи наляво и надясно по определен маршрут и паничките се подават без команда, т.е. изненадващо от наблюдаващия
съдия. Тази нова за нас дисциплина е изключително атрактивна и се доближава много до истинския
лов. Участвуваха общо 27 състезатели. Ето и класирането: с 12 панички и 30 т. са четирима - Хайнц
Хеезе (Германия), Борислав Георгиев, Атанас Атанасов, Желчо Желев, с 11 панички и 27.5 т. -

КУЛИНАРИЯ
Божидар Николов, Милен Господинов и Петър
Рашев (Раднево), с 10 панички и 25 т. Цонко
Ванков и Иван Ганев и т.н. В генералното класиране води Валентин Маджаров с 62.5 точки, следван от Цонко Василев (Поморие) и Диян Стайков
(Казанлък).

КИНОЛОГИЯ

Дефилираха домашни любимци
СТЕФАН ДИКОВ

В края на почивните дни повече от 1000 души
присъстваха на двудневната киноложка изложба на
стадион “Химик” в Димитровград. Първият ден в нея
взеха участие 70 германски овчарки от България,
Хърватия и Турция. 12 кучета от шестте възрастови
групи бяха избрани за победители. Собствениците им
получиха купи и почетни грамоти, а рекордьорите пакети с кучешка храна. Втория ден състезанието
продължиха различни породи ловни и декоративни
кучета. Изложбата бе организирана от Българската
републиканска федерация по кинология. За съдия бе
поканен известният кинолог Дитер Озер от Германия.
blackdop 19

АНЕКДОТИ

РИСУНКА СВЕТОСЛАВ ЯНАКИЕВ

Лисицата е един от най-опасните
приносители на беса

Мащабна операция
на Националната
ветеринарномедицинска
служба и НСЛР през май

Какво трябва да знаем
за болестта?

БАВАРСКА РЕЦЕПТИ
ШПИКОВАН ШНИЦЕЛ ОТ ДИВ ЗАЕК
Продукти: 2 цели гръбчета от заек, 150 г сланина, марината, сол,
чер пипер, 60 г масло, 1 морков, 1 глава лук, 2 дафинови листа, 30
г доматено пюре, 20 г брашно, 3 с. л. заквасена сметана и 200 г
червени боровинки.
Махаме ципите от месото, освобождаваме от костите, след което
го поставяме в марината и го държим 2 дни на студено. След това го
изваждаме и го нарязваме на филета, шпиковаме със сланината,
посоляваме, поръсваме с чер
пипер, след което изпържваме в горещо масло. Добавяме
към месото морковите, лука и
двата дафинови листа. След
изпържването изваждаме месото и оставяме доматеното
пюре за малко да се запържи
в същата мазнина. Добавяме
брашно, запържваме и него,
оставяме го да клокне, прецеждаме и облагородяваме с
кисела сметана. При поднасянето изливаме този сос върху
шайбичките заешко месо.
Като гарнитура поднасяме
ориз, задушен с масло, и червени боровинки.
blackdop 19
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Моден спектакъл, вдъхновен
от магията на ромската култура
Уникална възможност за жители и
гости на столицата да видят традиционни женски ромски облекла от различни краища на света, както и съвременни дизайнерски интерпретации бе
представена вчера в Централния военен клуб по време на спектакъла
“ROMA FASHION”.
Дефилето бе съпроводено с оригинална ромска музика и поезия от
цял свят. Спектакълът даде шанс за
излизане от стереотипното мислене и
за възприемане на ромското извън
традиционния за Балканите контекст
на маргиналното и деградиралото.
Това бе автентично представяне на
непреходното и покоряващото в ромската култура.
Гледачка на Таро, продавачка на
цветя, танцьорка - пред зрителите оживяха характерни занаяти и облекла на

Виц
Две дечица си говорят:
- Знаеш ли, как се правят бебета?
- Не. А ти?
- Ами майката и таткото се
събличат голи и си лягат...
Тук се намесва трето детенце:
- А мъжът може и по потник...

ромските жени през вековете, живите
и забравeните традиции. Невероятните
черни поли на циганките от Финландия, носени и до днес, омагьосаха пространството заедно с пъстрите дрехи
от Румъния, Унгария и Аржентина.
Страстният колорит на испанското фламенко и магията на руските романси
допълниха световната палитра. Гостите видяха още уникални старинни костюми от музейни колекции, както и
облекла от Индия, които отвеждат векове назад към гаданията и легендите.
Вдъхновени от ромската естетика,
дизайнери от България и чужбина показаха авторски облекла, представящи
романтиката на “джипси-стил” в съвременната мода. Международното участие в “ROMA FASHION” бе на дизайнери от Финландия, Румъния, Аржентина
и Македония.

ЧРД!
9. 05. 2009

БОЖАНА АПОСТОЛОВА,
поетеса, книгоиздателка
ЕЛЕНА ЛАГАДИНОВА,
биоложка, общественичка
НЕНЧО ХРАНОВ, журналист
НИКОЛАЙ ЙОТОВ, оператор

Концерт на открито
за Деня на Европа
На площад „Св. Александър Невски” ще прозвучат
най-популярните световни хитове
Голям концерт с участието
на “Акага”, Графа, Мариана
Попова, Сантра и Кристо, музикалните идоли Нора, Деница, Тома и Теодор, детски хор
на СМУ “Любомир Пипков” и
камерен ансамбъл “Софийски
солисти” ще има тази вечер
по повод Деня на Европа.
Началният час на програмата
е 18.30 ч., а мястото е пл. “Св.
Александър Невски”. Проявата е организирана от Представителството на Европейската
комисия в България в партньорство със Столичната община и чешкото председателство на ЕС.
На шоуто, подготвяно повече от месец от музикалните

ПЕТЪР МИЧЕВ, художник
ПЕТЯ ЦОЛОВА, писателка
10. 05. 2009

ВИКТОР САМУИЛОВ, поет
ГЕОРГИ КОРИТАРОВ, журналист
ГЕОРГИ КАРАМАНЕВ, бивш министър
на вътрешната търговия
ИВАНКА ХЛЕБАРОВА, журналистка
КИРИЛ ИКОНОМОВ, композитор
СТЕФАН ТИХЧЕВ, журналист

Европа определи
за свой празник 9 май
не само защото е
Ден на победата, но е
и рожден ден на

ЖЕЛЯЗКО ТЕНЧЕВ
Само който работи с него, знае
какво е “диктатура на секретариата”. Така се
калява стоманата, казва дългогодишният отговорен секретар и
графичен дизайнер. Верваме му!
И го обичаме.

Колегите от ДУМА

Сантра и Кристо

Öúðêîâåí
êàëåíäàð
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Влади Ампов-Графа (в средата с бялото сако) и музикантите от “Акага”
ще представят съвместния си сингъл “Disco party”

black+dopulnitelen
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+ 4 Неделя след Пасха - на Разслабения. Св. ап. Симон Зилот
(Възстановяване
на Българската Патриаршия)

42 млн. долара е бюджетът
на Евровизия 2009 в Москва
ХРИСТО СЪБЕВ
Москва

В тазгодишния конкурс на
Евровизия в руската столица
ще участват 42-ма изпълнители. Официалните делегации са
около 1200 и са разпределени
в 11 московски хотела. Нашите
представители са настанени в
х-л “Космос”, а някои от тях - в
посолския хотел на Република
България.
Бюджетът на Евровизия 2009
е 42 млн. долара. На откриването на Евродома в московския манеж присъства Константин Ернст,
шеф на ОРТ, и Филип Киркоров,
председател на журито.
Времето на участниците в
конкурса е запълнено в репетициии и те почти нямат свободно време.

СНИМКА ХРИСТО СЪБЕВ
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каква е спечелената сума и как
се представят в новото си амплоа Ники Кънчев и Бойко Борисов, ще стане ясно следващата
седмица.

○

те избори?”.
За първи
път в историята на “Стани
богат” водещият
Ники
Кънчев
ще
седне на стола на богатството в сряда,
на 13 май. В
рамките на
90 минути той
ще се състезава благотворително заедно със своя
приятел и колега Ути Бъчваров, а въпросите ще задава
Бойко Борисов.
И в двете предавания на 11
и 13 май участниците ще отворят въпроси за 200 000 лева. Но

○

Първите две издания от новата специална поредица на “Стани богат”, в която участници ще
бъдат политици, ще се излъчат
по Нова телевизия на 11 и
13 май от 20 ч. Спечелените пари
ще се прибавят към общата финална сума на “ВИП Брадър 3”.
Първи в “Стани богат” ще се
състезава кметът на София Бойко Борисов в тандем с историка
Божидар Димитров. В 90-минутното предаване в понеделник
столичният градоначалник ще
разкрие какви жокери ще използва в своята предизборна кампания и на кои въпроси се отговаря
по-лесно - на тези в “Стани богат” или по проблема с боклука.
Чрез гласуване-експеримент
сред публиката в шоуто ще бъде
направено импровизирано социологическо проучване “За кого
ще гласувате на парламентарни-

* Св. проп. Исаия.
Св. мчк. Христофор.
Св. Николай (летни)

○

○

¡ÓÈÍÓ ¡ÓËÒÓ‚ ÒÚ‡‚‡ ‚Ó‰Â˘ Ì‡ ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî

○

дийни екрани, които освен
кадри от концерта ще излъчват и специално подготвени визуализации.
Финалът на концерта, придружен от ефектно светлинно
шоу, ще бъде поставен с официалния химн на Европа “Одата на радостта” в изпълнение
на всички участници в програмата, камерен ансамбъл “Софийски солисти” и детския хор
към музикално училище “Любомир Пипков”.

○

Важна роля в концертната
програма имат хип-хоп звездите Сантра и Кристо, които
освен изпълнители ще бъдат
и водещи на събитието. Известният дует също е подготвил
специална изненада за празника - най-новата им песен
“Тръгвай си”.
За да бъде шоуто на европейско ниво, организаторите
са се погрижили да осигурят
отлично озвучаване, голяма
сцена, декорирана с мултиме-

○

домакини група “Акага”, са
поканени всички. В празничната вечер с обща над
60-минутна програма ще прозвучат най-популярните европейски и световни хитове.
Звездите на концерта са Мариана Попова и Графа, които
ще изпълнят най-известните
си песни. Влади Ампов и “Акага” няма да пропуснат възможността да представят премиерно на открито съвместния си
сингъл “Disco party”.

Специален автограф
за читателите на ДУМА
от Красимир Аврамов

От Красимир Аврамов и неговите беквокалисти Петя Буюклиева, Ани Лозанова, Албена Вескова, както и от танцьорите на кокили Трей Найт и
Карен Холанд очакваме отлично представяне.
black+dopulnitelen38
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Без Йовов и Петков
във вечното дерби
Надявам се съдията от Перник да не ни ощети,
призна собственикът на Левски
Нов тежък удар получи
треньорският щаб на Левски. И последният ас на
“сините” Христо Йовов
отпадна от групата за
дербито с ЦСКА. Мачът
от 26-ия кръг на “А” група е днес от
17.45 ч. на ст.
“Васил Левски” и
ще бъде предаван
по БНТ. Бижутера
не е сред двадесетте,

които старши треньорът Емил
Велев взе на лагер преди “вечното дерби”. В нея не е и националният вратар Георги Петков. Още в неделя от сметките
на Велев отпадна и абсолютният голмайстор на “сините” в
сблъсъците с ЦСКА Георги
Иванов-Гонзо. Кокала призна,
че умува само за 1-2 поста от
титулярния състав, който ще
противопостави на шампиона
и лидер ЦСКА днес. Той обаче
не пожела да обяви кои ще
бъдат заместниците на тримата големи отсъстващи. “Найважното за мен е след мача
да пише, че Левски е победил.
Най-важна е победата в този
мач. Не мисля, че от резултата
в срещата зависи съдбата на
треньора, ръководители или
футболисти”, заяви Велев, без
да звучи убедително обаче.
Собственикът на синия
клуб Тодор Батков се появи в
края на последното занимание
на отбора, проведено на стадион “Васил Левски”. Бизнесменът изненада играчите и
треньорите им с появата си.
Адвокатът изрази оптимизъм, че главният съдия на
мача Стефан Спасов няма да
ощети “сините”. “Решението за

съдията е странно. При наличието на 6-има международни
съдии, да назначат рефер без
такъв статут, за най-атрактивния и решителен мач... Първоначално моят анонс бе приет
от колегите в ЦСКА, а после
се отказаха. Утре (б. р. днес)
ще го видим, но не му пожелавам пред цяла България да
ощети Левски. В нашия отбор
има оптимизъм и настроение.
Виждам нагласа за решителна битка. Продължават да
обръщат внимание на всякакви прогнози в медиите, а това
допълнително стимулира отбора ни. Нека ЦСКА си е фаворит, но след мача в 19.30 ще
се види”, заяви оптимистично
бизнесменът. “От резултата
зависи как ще приключи сезонът. Колкото до премиите,
знаете как е преди такъв мач.
“Ден година храни”, допълни
философски юристът. “Нашите
футболисти нямат проблеми.
Нямам недадени 3 премии, 5
заплати и никой не ме съди.
Утре трябва да покажат сърце,
за да зарадват изстрадалата
ни публика - хората, които ще
дойдат на стадиона, а и всички, които са за Левски в страната”, каза Батков.

Любо Пенев върна Йордан Тодоров
негово място ще започне Павел Виданов. По
всяка вероятност Пенев
ще заложи на абсолютно същите начални 11
футболисти, които стартираха и срещу тима на
Краси Балъков. Очаква
се срещу Левски днес
лидерите да излязат в
състав: Петров, Виданов, Котев, Иванов, Машадо, Янчев, Маркиньос, Минев, Удоджни,
Мигел и Саидходжа.
Междувременно за
дербито австрийският

букмейкър
“bet-athome.com” пусна специално предложение за
червен картон в мача.
Залогът за изгонен футболист е 3.40. Ако двата тима завършат мача
с пълни състави, ставката е 1.20. Символичният домакин ЦСКА е
посочен за фаворит в
битката за титлата. Коефициентът за успех на
“червените” е 1.90.
Хиксът се котира с 3.20,
а победа на “сините” - с
3.50.

Бразилецът Бето стреля към вратата на
Радостин Станев от Ботев. Южноамериканецът
вкара третия гол за победата с 4:0 на Славия в
първия мач от 26-ия кръг на “А” група

Изпълкомът прие състава на Арбитражния съд, който ще бъде от 11 души.
Председателят ще бъде избран на следващото заседание. Освен това бяха приети и таксите, които ще плащат всички,
които търсят правата си във въпросния
Арбитражен съд. Борислав Михайлов отказа да коментира в детайли финансовите проблеми на Ботев, както и дали не
е застрашен професионалният им лиценз. Той само поясни, че лицензите ще
бъдат раздавани на 31 май и тогава ще
стане ясно кой има проблеми и кой - не.
Не повече от трима чужденци извън

Европейския съюз ще могат да картотекират отборите от А група от следващия
сезон, реши още Изпълкомът на БФС.
Играчите, които към въвеждането на
правилото имат договори с клубовете,
остават на принципа “заварено положение” до изтичането на договорите им.
Клубовете от Б групите ще могат да
включат в съставите си не повече от един
чужденец извън ЕС. БФС реши да въвежда професионализма и във В група. От
сезон 2010/2011 клубовете в третия ни
ешелон ще могат да подписват професионални договори с до трима играчи.

ИЗДАТЕЛ: „ДУМА 2008“ ЕООД
Адрес на редакцията:
София - 1784,
бул. „Цариградско
шосе” 113 А,
Факс: 975 26 04
Автоматичен
номератор 97 05
+ вътрешен номер
www.duma.bg
E-mail:duma@duma.bg

Хонорари на
външни автори
се изплащат
всяка сряда
от 14 до 16 часа

ÓÚ 13.00 ˜.
ÀÓÍÓ ÃÁ - ÀËÚÂÍÒ
ÔÓ “¬2
ÓÚ 17.45 ˜.
÷— ¿ - ÀÂ‚ÒÍË
ÔÓ ¡Õ“

‘ÛÚ·ÓÎ

”“–≈
ÓÚ 13.00 ˜. ¡ÂÎ‡ÒËˆ‡ - ÀÓÍÓ —Ù
ÔÓ –ËÌ„ “¬
ÓÚ 16.30 ˜. —ÎË‚ÂÌ - ◊ÂÌÓ ÏÓÂ ÔÓ “¬ 2

„А” ГРУПА,
26-И КРЪГ:
Славия - Ботев 4:0
1:0 Керчев (50), 2:0 Николов
(56-дузпа), 3:0 Бето (61), 4:0
Дубала (81)
днес, 13.00 ч: Локо (Мз) Литекс; от 17.45 ч: ЦСКА - Левски; от 18.00 ч: Спартак (Вн) Черноморец; неделя, 13.00 ч:
Беласица - Локо (Сф); от 16.30
ч: Сливен - Черно море; от 18.00
ч: Миньор - Вихрен; понеделник, 16.00 ч: Локо (Пд) - Пирин
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ИЗТОЧНА „Б”
ГРУПА, 24-И КРЪГ:

КЛАСИРАНЕ:

»ÁÔ˙ÎÍÓÏ˙Ú Ì‡ ¡‘— „Î‡ÒÛ‚‡ ·˛‰ÊÂÚ ÓÚ 9,78 ÏÎÌ. Î‚.
Изпълкомът на БФС прие бюджет
2008 и проектобюджет 2009. Сумата,
заложена за текущата година, е 9,78
милиона лева. БФС прави всичко
възможно да осигури максимален брой
спонсори, за да не се отрази на работата му глобалната финансова криза. “Знаете, че не получаваме нито лев от държавата, а сме на самоиздържка, както и на
дотации от ФИФА и УЕФА. Стараем се
да имаме достатъчно спонсори, за да
нямаме финансови проблеми и работата
да си върви по план, каза президентът
на БФС Борислав Михайлов.

ƒÕ≈—

Днес, 18.00 ч: Берое - Марица, Любимец - Миньор (Рд),
Родопа - Калиакра, Нафтекс Волов, Свиленград - Черноморец (Бч), Светкавица - Несебър,
Спартак (Пд) - Дунав, Локо (СтЗ)
- почива

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Наставникът
на
ЦСКА Любослав Пенев
реабилитира националния защитник Йордан Тодоров. Играчът,
който не бе включен в
групата за гостуването
миналата седмица в
Бургас срещу Черноморец, е върнат в състава
за утрешното дерби
срещу Левски. Със сигурност обаче той няма
да бъде титуляр в
сблъсъка срещу “сините”, а ще седне на резервната скамейка. На
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ЗАПАДНА „Б”
ГРУПА, 24-И КРЪГ:
Днес, 18.00 ч: Видима - Академик (Сф), Монтана - Рилски
спортист, Ботев (Крв) - Чавдар
(Етр), Белите орли - Спортист,
Етър - Балкан, Пирин (Бан) Чавдар (БС), Пирин (ГД) - КомМиньор, Марек - почива
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150-има бягат за $35 000
на маратон в Каварна
Издирват кенийски участник с Гранична полиция
150 мъже и жени ще се
състезават за голямата награда от 35 хиляди долара
на Първия маратон за Голямата награда на Каварна
днес. Състезанието е и
държавно първенство в класическата олимпийска дисциплина. Стартът на надпреварата е днес в 10 часа и
ще бъде даден от Джеф Коулман, солокитарист в групата на Глен Хюз. Сред основните фаворити при мъжете са 17-ият от игрите в
Пекин кениец Франсис Кируа, който от 2003 г. се
състезава за Финландия,
сънародникът му Елиюд Кибет Кируи и Андрей Бризга-
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ТАНЬО ВАСИЛЕВ,
наш пратеник

Франсис Кируа е с най-добри
резултати в маратона и
основен фаворит за победа в
Каварна днес

лов (Русия). В състезанието
ще участва националният ни
рекордьор Христо Стефанов, докато победителят от
маратона в София през 2008
г. Станислав Ламбев е отказал заявката си. Сред найизвестните при жените са
Светлана Коухан (Беларус),
Наталия Черкез (Молдова)
и Милка Михайлова (България). 35-те хиляди долара,
които са най-внушителният
приз в историята на родната лека атлетика, ще получи победителят с най-добър
резултат по сравнителната
таблица на ИААФ.
След пристигането си на
аерогара София Елиюд Кибет Кируи се качил при нелегален таксиджия, който
го размотавал из София, за

да му навърти по-голяма
сметка. Шофьорът говорел
15 езика, включително суахили, и това му позволило
да подмами маратонеца. В
един момент обаче таксиметраджията разбрал, че
кениецът няма пари и го
свалил от автомобила.
Агентът на атлета провел
издирване с помощта на
Гранична полиция и на таксиметровата компания
“О’кей Супертранс” . Така
бил открит шофьорът. След
като получил 50-те лв.,
навъртени от кениеца, той
издал къде го е свалил. Кируи бил открит близо до
Спортната палата. Въпреки
премеждието африканецът
се заканва да спечели бягането.

Болидите на Уилямс най-бързи в Барселона
Двойна победа записа отборът на
Уилямс във втората свободна тренировка
на пистата “Каталуня” край Барселона.
Там в неделя е стартът за Гран при на
Испания, V кръг от световния шампионат
във Формула 1. Германецът Нико Розберг
завъртя най-бърза обиколка от 1:21.588
мин. и изпревари с 0,152 сек. японския си
съотборник Казуки Накаджима. Розберг
обаче се представя отлично в тренировките и слабо в състезанията. Немецът

даде най-добро време в тренировка за 8и път от началото на сезона, като същото
направи и преди последното Гран при на
Бахрейн. Той има 3,5 точки и е едва 11и в подреждането при пилотите.
Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо с Рено, който спечели в
Барселона преди 3 години, остана трети
с време 1:21.781 мин. Четвърти завърши
лидерът в класирането Дженсън Бътън
(Вбр) с Браун GP, а шести съотборникът

му Рубенс Барикело (Браз), Между двамата се вклини Марк Уебър (Авл) с Ред
Бул. Неговият съотборник Себастиан
Фетел (Гер) остана седми. Пилотите на
Ферари Кими Райконен (Фин) и Фелипе Маса (Браз), които спечелиха състезанието през 2008-а и 2007 г., останаха
съответно 10-и и 15-и. Макларъните на
световния шампион Люис Хамилтън
(Вбр) и Хейки Ковалайнен (Фин) са едва
13-и и 14-и.
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достатъчно за успеха им.
Диего изравни в 29-ата
мин. и започна пълен обрат в мача. Клаудио Писаро (66) с далечен шут и
капитанът Франк Бауман
(83) с глава след центриране от корнер окончателно довършиха съперниците си.
В украинския полуфинал пък Шахтьор изтръгна
победа с 2:1 срещу Динамо в Донецк и за първи път
в историята си ще играе
на финал в Европа. След
1:1 в първия мач бразилецът Жадсон откри за домакините в 17-ата мин. Гвинеецът Исмаил Бангура
изравни след почивката.
Друг бразилец - Илсиньо,
пък потопи киевския тим в
скръб с гол в 89-ата мин.
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ТРАЙКОВ И
ГРОЗДАНОВ
НА ПОЛУФИНАЛ
В САНДАНСКИ
Ивайло Трайков и Тихомир
Грозданов се класираха за полуфиналите на международния турнир по тенис за мъже “Интерхотел Сандански Къп” с награден
фонд 10 хиляди долара. Двамата
спечелиха трудно в по три сета
четвъртфинални мачове, а Валентин Димов отпадна. Трайков
(№2 в схемата) обърна Максим
Отом (Бел) с 6:7(1) 6:0 6:3 след
2:15 часа. За 2:45 часа пък Грозданов надви състезаващия се за
САЩ украинец Никита Кривонос
със 7:6(5), 2:6, 7:5. Двамата българи заработиха по 5 точки за
класацията на АТП и по 480
долара. Димов отпадна след
загуба от поставения под номер
3 в основната схема Пиерик Исер
(Франция) с 3:6, 3:6. Четвъртият
полуфиналист е №1 в схемата
Джон Милман (Авл), който срази
Матео Воланте (Ит, №6) с 6:1, 6:0
и играе днес с Грозданов.

ДИМОВ И ЕНЕВ
ЗАГУБИХА ФИНАЛА
Във финала на двойки на
турнира по тенис на червени
кортове в Сандански Томас
Кроман (Дан) и Джон Милман
(Авл обърнаха българите Валентин Димов и Тодор Енев с 3:6,
6:1, 10:5. Димов и Енев бяха под
№3 в схемата. Те са играли в
седем турнира досега и за
четвърти път достигнаха финал,
но все още нямат спечелена
титла. Двамата заработиха по 9
точки за класацията на АТП на
двойки и по 165 долара.

ОБЕЩАВАТ НА
ФЕТЕЛ 350 000
ЕВРО ПРИ ТИТЛА
Германският пилот Себастиан Фетел договори премия от
350 000 евро от отбора на Ред
Бул при триумф със световната
титла от Формула 1, въпреки че
от началото на сезона са изминали едва четири състезания.
Фетел, който записва едва втори пълен сезон във Формула 1,
се намира на трето място във
временното подреждане при
пилотите с 18 т.

СНИМКИ БГНЕС

Вердер - Шахтьор е финалът в последното издание на турнира за Купата
на УЕФА. Мачът е на 20
май в Истанбул. От следващия сезон състезанието се преименува на Евролига и ще оспорва нов
трофей.
В германския полуфинал Вердер надви като
гост Хамбургер с 3:2 и се
класира с повече отбелязани голове на чужд терен, след като загуби в
Бремен с 0:1 в първия мач.
Треньорът Томас Шааф
обаче изгуби за финала
асовете си Диего и Уго
Алмейда заради натрупани жълти картони. 2 гола
за домакините отбеляза
хърватинът Ивица Олич
(13 и 87), но това не бе

ГЛЕДАЙТЕ

Бразилецът Диего вкарва гол във вратата на Франк Рост при победата
на Вердер в Хамбург с 3:2 в полуфинал-реванш за Купата на УЕФА

ШВЕЦИЯ-КАНАДА
Е ВТОРИЯТ
ПОЛУФИНАЛ
НА СП ПО ХОКЕЙ
Швеция победи Чехия с 3:1
и се класира за полуфинал на
Световното първенство по хокей
на лед в Швейцария. Съперник на
“Тре Крунур” ще бъде Канада
след успех над Латвия с 4:2.
Другият полуфинал е Русия- САЩ.

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ
Бразилецът Илсиньо разминава Айла Юсуф и Бадр Ел Кадури
от Динамо Киев в реванша за Купата на УЕФА
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Вторият българин, който влезе в Професионалната сумо
лига в Япония, Даниел Иванов, получи своето бойно име и то
е Аоияма. В буквален превод от японски това означава “синя
планина” (аои - синьо и яма - планина). Псевдонимът е избран
по традиция лично от треньора на професионалната му школа
“Тагоноура” Кейта Кушима. Бойните имена “шико-на” или псевдоними са въведени в сумото преди повече от 300 години.
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ще излиза

талон за
безплатна
обява!
ТЪРСЕТЕ ГО!
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