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Пред съда ще застанат и други бивши служители
на Националната агенция по приходите
Тази седмица прокуратурата ще внесе обвинение срещу бивши служители на НАП,
включително и бившата директорка на агенцията Мария
Мургина. Това съобщи пред
БНР вчера заместник главният прокурор Валери Първанов. ДУМА припомня, че Мургина подаде оставка като шеф
на Националната агенция по
приходите през февруари
тази година. Това стана, след

като ДАНС и прокуратурата
обявиха, че разследват висши чиновници в НАП във
връзка с източване на ДДС и
прикриване на замесени фирми. Официална причина на
Мургина да се оттегли бе неизпълнение на плана за приходите на НАП за 2008 г. с
2%. Още днес наблюдаващият прокурор по делото за
източването на огромни суми
ДДС с покровителството на

служители от НАП Маргарита
Немска ще изпрати призовка
до бившата шефка на агенцията Мария Мургина. Това ще
стане след заседание при
заместник главния прокурор
Валери Първанов. Мургина
ще бъде призована за края
на седмицата, за да й бъде
повдигнато обвинение за
длъжностни престъпления по
делото. По думите на заместник главния прокурор вед-

нага след това ще бъде внесен обвинителен акт срещу
Мургина и други служители
на НАП в Софийския градски съд.
Заместник главният прокурор Валери Първанов посочи още, че се работи усилено
по извършените замени на
държавни горски терени срещу в пъти по-ниска цена от
пазарната.
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СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Извиняваме се на
любимия читател, че за
кой ли път коментираме
родните социолози. Когато
обаче те постигат “върхове”, не е професионално
да се мълчи. Вчера такъв
връх постигна Мирослава
Радева от МБМД. Агенцията регистрира електорален
спад за БСП от близо два
процента спрямо април, а
шефката й наред с другите
обяснения даде и следното
- “неадекватно поведение
на БСП по отношение на
икономическата криза”
(стр. 2). Ако има нещо, с
което правителството без
изсилване може да се
гордее, то това са финансовите и икономическите
показатели на България на
фона на случващото се във
всички останали бивши
соц. европейски страни. Не
случайно по тази тема
опозиционните партии
мълчат като бити телесни
части, а всякакви организации и лица се надпреварват да предлагат взаимно изключващи се мерки.
Например едни казват да
увеличим заплатите с 50%,
а други подвикват, че
държавата харчи като
луда. Идват избори обаче
и все по-често социолозите
ще се заемат с политически задачи. Хорото повежда
г-жа Радева, за която само
ще припомним, че в кариерата си има и незабравимите 15% социологическа
грешка (когато се опита
преди десет години да
помогне на един син
кандидат да спечели
кметските избори в Стара
Загора). Вярно е, много
отдавна беше; вярно,
злопаметни сме, ама и
размерът на грешката е
крайно време да влезе в
учебниците по политология!
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ВНАСЯТ ОБВИНЕНИЕ
СРЕЩУ МУРГИНА
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Силен взрив разруши бензиностанция “ШЕЛ”, намираща се на 10 км от Елхово
в посока Ямбол, в събота. Тежко обгорени са 3 жени кухненски работнички. Води се следствие
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ГЕРБ иска пари от
кабинета заради боклука
Шефът на СОС смята, че отново предстои криза
с отпадъците на София
Правителството, ако иска да помогне, нека да отпусне средства за завод
за преработка на битовите отпадъци.
Това предложи вчера по време на пресконференция председателят на Столичния общински съвет Андрей Иванов.
Пред медиите представителите на ГЕРБ
за пореден път се оплакаха, че правителството водело София умишлено към
поредна криза с боклука. Според Иванов, ако се вземе като заем цялата сума,
която е нужна за изграждането на завода, то тогава ще стане непосилна таксата “смет” за софиянци. Нека правителството да помогне, защото в София живее
1/3 от населението на страната, каза той.
Шефът на СОС обясни, че не можел да

се отърси от усещането, че София е на
прага на ситуация, подобна на тази с
прекратените концесионни договори. По
думите му Столичната община се опитва да изгради завод, който да е изцяло
общински. Сега сме притеснени, че, да
го кажем на шега, “Новера” ще строи
завода за отпадъците на София. Не може
да не си спомняме, че когато общината
искаше да се обяви криза в града заради проблем с отпадъците, правителството каза, че това си е работа на общината. Сега ставаме свидетели на обратната ситуация, каза шефът на СОС. Зам.председателят на ГЕРБ Николай Стойнев коментира, че проблем ще бъде, ако
заводът за отпадъците се даде на част-

ник-монополист.
Председателят на Столичния общински съвет коментира, че ако законът за
управление на битовите отпадъци на
София бъде приет, ще последват санкции от ЕК, които ще се плащат от цяла
България. С проекта на този закон се
предлагало да се премахне събирането
на такса “битови отпадъци” и се създава
нова държавна такса в тази посока. Андрей Иванов обясни, че законите могат
само да определят реда, по който се
събират таксите. Според него програмата на ГЕРБ за управление на отпадъците
с отваряне на “Суходол” гарантира на
София депониране поне за 2 години.
Капацитетът е между 600-700 хил. тона.

Йордан Караджов, Хилда
Казасян, Мартин Карбовски,
Мария Илиева, Владо АмповГрафа са сред учредителите на
ново гражданско движение ДНЕС. То бе създадено преди
обяд в София вчера от около
800 души. Движението за национално единство и спасение
(ДНЕС) няма да има политическа насоченост и няма да участва в избори. Според учредителите членската маса е 7 хиляди души, но ДНЕС няма да
застане зад нито една политическа партия. Целта на движението е да работи за обединението на граждански организации и граждани за изграждане на силно гражданско
общество, да защитава интересите на гражданите при отношенията им с институциите,
да работи за превръщането на
България в държава с работещи институции. ДНЕС ще бъде
и коректив на управляващите.

СНИМКИ БГНЕС
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Невиждано - работници чистят фасадите на сгради в центъра на София.
Подобно нещо столичани не помнят поне от 20 години

Синята коалиция без шанс за парламента
Заради случващото се в
СДС Синята коалиция е загубила сериозни проценти през
май и очевидно няма шансове
за влизане в парламента. Това
сочи национално представително изследване за избирателните нагласи на българите
на МБМД. Докато в изследването през април 5,3% са казали, че ще гласуват за сините,
през май процентът вече e
3,4%. За сметка на този спад
“Ред, законност и справедливост” на Яне Янев регистрира
почти двойно покачване на
проценти. През април за тях
са посочили, че ще гласуват
2,1%, то през май - 3,8%.
Мирослава Радева съобщи, че за БСП през април са
декларирали готовност да гласват 17%, а през май - 15,4 на
сто. От МБМД посочват, че
явно кампанията на БСП не
дава добри резултати, защото
била слабо прецелена. Друга

причина за слабия резултат на
левицата според социоложката била “неадекватно поведение на БСП по отношение на
икономическата криза”. Резултатът на ДПС пък не трябвало
да се отчита като спад, защото
през април за тях са посочили, че ще гласуват 9,2%, а през
май - 8,7%. Според изследването на националния вот през
юли за ГЕРБ биха гласували
26,2 на сто. Тези партии, които
успеят да вкарат евродепутат,
ще прескочат бариерата и в
следващия парламент, смята
Радева. На евроизборите през
юни за ГЕРБ биха гласували
20,9 на сто, за БСП - 9,3 на сто,
за ДПС - 7,9 на сто,за партия
“Атака” - 4,7 на сто, за партия
“Ред, законност и справедливост” - 2 процента, за Синята
коалиция - 2,6 на сто, за НДСВ
- 0,8 на сто от гласоподавателите. 51 на сто от запитаните
не са дали отговор.

ÃËÌËÒÚÂÒÍË Ò˙‚ÂÚ
z Във
Велико
Търново днес премиерът
Сергей
Станишев ще се
срещне със студентите и преподавателите на ВТУ
“Св. Св. Кирил и
Методий” по повод
патронния празник и 45-ата годишнина на висшето учебно заведение, съобщиха
от правителствената пресслужба. Покъсно през деня в с. Баховица край
Ловеч министър-председателят ще
стартира проекта за изграждането на
завод за автомобили. Една от най-големите частни китайски компании
Great Wall съвместно с “Литекс моторс”
ще построи производствена база за
български джипове. Инвестицията е за
80 млн. евро, а за реализирането на
проекта ще бъдат създадени около
1300 работни места. Очаква се първата серия автомобили SUV да започне
да излиза в края на 2010 г., а броят на
работните места да достигне близо
3000 души.
z На 11 и 12 май в Мадрид ще се
проведе 119-ата сесия на Комитета
на министрите на Съвета на Европа
(СЕ), съобщиха от правителствената
пресслужба. В нея ще вземе участие
българска делегация, водена от заместник министър-председателя и
министър на външните работи Ивайло Калфин. На сесията ще бъде отбелязана тържествено 60-ата годишнина от създаването на Съвета на
Европа и ще бъдат разгледани
въпроси, свързани с бъдещата дейност на организацията в съвременните условия
z Министърът на вътрешните работи Михаил Миков ще открие днес в
Плевен реконструираната сграда на
Първо управление на МВР в областния град. Това съобщи за БТА управителят на областта Цветко Цветков.
Управлението отговаря за реда и
сигурността в централната част на
областния град и за седем села около него с население 70 000 жители,
поясниха от полицията. Сградата му
не е ремонтирана от 35 години. Обновена е за една година с отпуснатите от МВР малко над един милион
лева. Сега постройката отговаря на
изискванията на българското и европейското законодателство.
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“Ред, законност и справедливост”
(РЗС) е готова за коалиция с ГЕРБ,
ако Бойко Борисов приеме седем условия. Това стана ясно по време на
посещението на лидера на партията
Яне Янев в Бургас. От РЗС обявиха, че
ще участват самостоятелно на евроизборите, със собствена листа и на националните избори също. Според лидера единствените с влияние в Единната народна партия са ГЕРБ, затова
РЗС е готова да се коалира с тях.
Условията ще бъдат оповестени преди
началото на кампанията за 41-во народно събрание. Тогава ще кажем:
Бойко, готови сме да управляваме, ако
приемеш условията ни, каза Яне Янев.
Едно тях е по време на изборната кампания да направят списъци с конкретни имена, съдържащи топ 10 на корумпираните олигарси, висши държавни чиновници, кметове и политици,
като изобличените в корупция получат
строги, законови наказания. Ако Бойко откаже, ние ще останем в опозиция
и ще предизвикаме в кратък срок
предстрочни избори, каза още лидерът
на РЗС. Той обеща да поиска ЦИКЕП
да санкционира БСП за рекламната
кампания, която вече е започнала.

41 селища заличени от картата на България
Синята коалиция внесе вчера документите си за регистрация
в ЦИКЕП за европейските избори с водач Надежда Михайлова.
Мартин Димитров обеща да бламира чрез съда регистрацията
на СДС с лидер Пламен Юруков

cyanmagentayellowblackdop 2

От географската карта на
България официално са заличени 41 селища през последните 8
години, показват данни на Националния статистически институт.
Според тях пък в близо 130 населени места нямат нито един жител. Близо 1300 са тези с население под 100 души. Броят на обез-

людените населени места в страната нараства, като засегнати са
вече и благоприятните за развитие равнинни райони.
Мъртвите или умиращи села у
нас с под 10 останали жители са
тъжна действителност, която често се обяснява със засилващата
се урбанизация като цяло в мо-

дерния свят, обясниха вчера от
НСИ. За да решат проблема с
естественото обезлюдяване на
планинските райони като Алпите,
засегнатите европейски държави
създават организация, чрез която изготвят проекти за привличане на средства от Европейските
фондове за регионално развитие.
cyanmagentayellowblack
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БСП обявява листата на 12 май
На заседание на
Изпълнителното бюро на
БСП във вторник на 12 май
ще бъде обсъдена и приета евролистата на БСП
за изборите на 7 юни. Номинациите ще бъде окончателно приети в сряда на
13 май от Националния
съвет на БСП, каза пред
журналисти левият евродепутат Кристиан Вигенин.
Във вторник ще стане ясно
и кой ще е водачът на
листата на БСП за Европейски парламент.
Има логика една голяма част от настоящите
евродепутати от БСП да
попаднат отново в листата,
обясни Вигенин. Според
него понякога се налагат и
промени в имената, защото не може една партия да

се явява на избори с една
и съща листа няколко пъти.
Оформянето на листата се
е забавило заради забавянето на закона за изборите за Народно събрание,
тъй като от БСП са имали
идея да обсъждат кандидатурите за двата вота паралелно. Можем да кажем,
че забавянето не е чак толкова голямо, защото по
план трябваше на 30 април да е готова листата и
е в рамките на няколко
работни дни. Няма някакви
политически проблеми,
конфликти или напрежение
и листата ще бъде обявена
във вторник, каза евродепутатът.
В представителството
на Европейската комисия
вчера бяха обявени награ-

дите в конкурса на Градския съвет на БСП-София
“Мечтата на младите европейци”. В него участваха над 10 проекта. Комисията отличи проектите на
“Клуб 65” на районната
организация на БСП
“Красно село” и на организацията на БСП в квартал “Връбница”. Младите
хора, подготвили проектите, изтъкнаха нуждата от
активно участие на евроизборите, както и нуждата
от повече информация за
работа на европейските
институции. На събитието
присъстваха председателят на Софийската организация на БСП Румен
Овчаров и евродепутатите Илияна Йотова и Кристиан Вигенин.

ВМРО, „Гергьовден”, ЗНС
и ЕНП се коалираха
ВМРО, “Гергьовден”, Земеделски народен съюз и Единната народна партия
на Капон подписаха коалиционно споразумение за общо явяване на изборите за
европейски и национален парламент.
Председателите на партиите Красимир
Каракачанов, Петър Стоянович, Стефан
Личев и Мария Капон подписаха и Меморандум “Чисти ръце”. По думите на Капон
в документа влизат правилата на Европейския съюз, защото според нея ЕС
още не е влязъл със своите правила в
България. Коалицията внесе 34 750 подписа в ЦИКЕП за регистрация за евровота, като Красимир Каракачанов уточни,
че това не са всички събрани подписи,
защото от страната постоянно пристигат
още. По думите на лидера на ВМРО
амбициите на коалицията са 1-2 евродепутати, които ще се прелеят към фракцията на Европейската народна партия. Каракачанов допълни, че те ще отстояват

българския национален интерес.
Основният аргумент за участието на
ЕНП в коалиция “Напред” е равнопоставеността, каза Мария Капон, която преди
време отказа на Синята коалиция заради
апела да се откаже от партнирането с
Елеонора Николова. Тя изрази надежда,
че е възможна още по-широка дясна коалиция след евроизборите и допълни, че
СДС има време да стигне до правилните
решения. По-лесно е да съберете партия
и подписи, отколкото дух и тяло. Коалиция “Напред” потвърди желанието си опозицията да се яви с общи мажоритарни
кандидатури за парламентарните избори. Политиката е занимание, което да
обслужва обществения интерес. Съединението прави силата, а не командирите.
Командири много, войска малко, каза още
лидерът на ВМРО. Той информира, че
Любен Дилов-син ще е водач на евролистата на Движение “Напред”.

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Социалисти от „Красно село” и
„Връбница” спечелиха конкурса
„Мечтата на младите европейци”

В представителството на Европейския парламент в София Илиана Йотова награди
двата екипа на младежката организация на партията. Инициативата подкрепиха и
Румен Овчаров, председател на ГС на БСП, и евродепутатът Кристиан Вигенин

ÕËÍÓÎ‡È ¬‡ÒËÎÂ‚ ‚Ó‰Ë
ÎËÒÚ‡Ú‡ Ì‡ Õƒ—¬ ‚˙‚ ¬‡Ì‡
ПЕТЪР МАРИНОВ

Водач на мажоритарната и на пропорционалната
листа за депутати на НДСВ
в III Варненски многомандатен район ще бъде ми-

нистърът на държавната администрация Николай Василев. Това съобщи самият той
пред радио “Варна”, като
допълни, че последната
дума по подредбата на кандидат депутатската листа

ще бъде на ПС на НДСВ.
Областният съвет на жълтата партия във Варна записа
на второ място в проекта за
листа кап. Станко Станков дългогодишен началник на
ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”.

z

–ÂÙÓÏË‡Ú Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ
‚ ÔÓÎËˆÂÈÒÍ‡Ú‡ ‡Í‡‰ÂÏËˇ
В полицейската академия се открива нов факултет “Шенгенско право” и
се закрива досегашният
“Национална сигурност”.
Това съобщи в гр. Кула
вътрешният министър Михаил Миков, който участва в тържествата, посветени на 9 май. Новият
факултет се открива във

връзка с ангажиментите
на България към Европейския съюз. Това е част и
от подобряването на работата по полицейското
сътрудничество, уточни
Миков. Изключително
важно е през шведското
председателство на Европейския съюз да се реализира и Стокхолмската

програма, която е насочена точно в тази посока
- усилване на международното
полицейско
сътрудничество.
Именно квалификацията на полицаите в тази посока изграждането на капацитет, е част от усилията в
Академията на МВР, каза
още Миков.

„.—ÓÙËˇ 1330, ÛÎ. ì√˛Â¯Â‚Ó" 83, ¡÷ —Â‰ËÍ‡,
ÚÂÎ. (02) 920 4112, Ù‡ÍÒ (02) 920 1782.
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МОЛЕБЕН ЗА
56 ГОДИНИ ОТ
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО
НА ПАТРИАРШИЯТА

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

С благодарствен молебен, отслужен от Негово Светейшество
българския патриарх и Софийски
митрополит Максим завърши вчера празничното богослужение, посветено на 56-ата годишнина от
възстановяването на Българската
патриаршия. Преди това по същия
повод божествена Света литургия
отслужи Негово високопреосвещенство Русенският митрополит
Неофит, в съслужение със синодални архиереи, представители на
висшето духовенство и столичното свещенство.

Част от явилите се на изпита посрещнаха с ръкопляскания темата за Смирненски

Смирненски препоти кандидат-студентите в СУ
Близо пет часа се потиха кандидатстващите с български език и литература
в СУ “Св.Климент Охридски”, за да пишат по темата “Градът в поезията на
Смирненски” или да съпоставят цитатите “блазе му, който умее за чест и воля
да мъсти” от “Хайдути” на Христо Ботев
и “но кой ще назове честта и кой позо-

ра” от “Синята мъгла” на Яворов. Темите
бяха изтеглени от Албена Илиева и
Полина Христова, съобщи БНР. Записалите се за предварителния изпит кандидат-студенти са 2630. За изпита са
били подготвени общо 14 теми на 14
български автори. Изискване на изпитващата комисия е в текста на зрелост-

ниците да има баланс между разсъждение, поезия и правопис. Изпитните работи ще бъдат проверявани от поне двама души. Резултати могат да се очакват
след 10-12 дни. Оценките от предварителния изпит ще бъдат равностойни на
тези от редовната сесия през юли, като
под внимание ще се взима по-високата.

Прокуратурата внася
обвинение срещу
Мургина
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Сомалийските пирати обявиха размера на откупа, който са получили, за да освободят кораба “Маласпина касъл” с български моряци, предаде БНР. Получихме откуп от 2 млн. долара за притежавания
от Великобритания кораб, заявил пред Ройтерс пиратът Мохамед
Салех, който се намира в сомалийското пристанище Ейл. Той е уточнил, че парите са доставени с хеликоптер. Всички моряци от кораба
“Маласпина касъл” са живи и здрави, съобщи представителят на
италианския оператор капитан Цветан Гъдев, който е разговарял с
капитана на кораба Дарин Матеев. През следващата седмица капитан Гъдев заминава за Коломбо, където трябва да пристигнат освободените вчера български моряци. Очаква се до десет дни те да се
завърнат в родината си. Британският собственик на “Маласпина касъл”
започва разследване на инцидента по искане на застрахователите.
Новината, че българите са освободени, стана ясна в събота след
изявление на заместник-министъра на външните работи Милен Керемидчиев. Той обаче не пожела да се ангажира с коментар на
сумата, платена като откуп. Финансови претенции за нашите сънародници никога не са искани. Единствено е искан откуп за кораба
и за товара и българската страна не е била ангажирана в тези
разговори. Откупът за кораба и стоката е платен от преговарящия
екип. Едва ли ще се разбере кой е платил откупа - това е или
корабособственикът, или товародателят или фирмата, която е наела
кораба. Според мен никога няма да се разбере кой точно го е
платил, обясни зам.-министърът.

○

Нашите моряци на свобода
срещу 2 млн. долара

○

да са поискали подставени
лица, но в крайна сметка
замените са осъществявани
от държавни служители и ако
някой трябва да носи отговорност, то това са тези, които са лишили държавата от
едно благо.
Валери Първанов коментира отново и обявения в
петък отчет на прокуратурата. Според него той е критичен и самокритичен, като са
отразени и положителните
тенденции през 2008 г. Нашата работа се оценява не
по възможно най-добрия начин - обективно, както от
нашите партньори от страните-членки на ЕС. Нямаше

○

недоволството й, че важни
институционални решения,
свързани с НАП, се обявяват
първо чрез медиите.
Зам.главният прокурор
Валери Първанов посочи
още, че се работи усилено
по извършените замени на
държавни горски терени
срещу в пъти по-ниска цена
от пазарната. Когато се говори за неизгодна замяна,
би трябвало това да има
някакъв израз материален,
било като цена или друг
обективен критерий, за да
може евентуално да се настоява за осъдителна присъда, добави магистратът. Според него олигарсите може

○

Тази седмица прокуратурата ще внесе обвинение
срещу бивши служители на
НАП, включително и бившата директорка на агенцията
Мария Мургина. Това съобщи пред БНР вчера заместник главният прокурар Валери Първанов. ДУМА припомня, че Мургина подаде оставка като шеф на Националната агенция по приходите
през февруари тази година.
Това стана, след като ДАНС
и прокуратурата обявиха, че
разследват висши чиновници в НАП във връзка с източване на ДДС и прикриване
на замесени фирми. Официалните мотиви на Мургина да
се оттегли са неизпълнение
на плана за приходите на
НАП за 2008 г. с 2%, както и

Освен нея пред съда ще
застанат и други бивши
служители на Националната
агенция по приходите
сериозни забележки, но нямаше и добри думи. Оценката беше задоволителна. Такава е и оценката, която дават нашите граждани за работата на прокуратурата.
Има какво още да се желае,
посочи Първанов. Сред успехите той нареди това, че за
2008 година са наблюдавани повече от 440 000 досъдебни производства, внесените прокурорски актове в
съдилищата са повече от 43
000. Осъдени са 51 562 лица
за извършени престъпления.
За малкото време, през което работи ДАНС, бяха постигнати добри резултати, каза
още Първанов.

Арестуваха убиеца на БСП
активиста от Перник
Полицията официално обяви вчера, че е задържала
убиеца на младия БСП активист Кирил Христов от
Перник. Това е 25-годишният Станислав Ангелов Методиев с прякор Сиси, който беше обявен за общодържавно издирване като заподозрян в убийство. Сиси е заловен в събота в Бургас при проведена съвместна специализирана полицейска операция от служители на Главна дирекция “Криминална полиция”, ОДМВР Перник и
ОДМВР Бургас. 25-годишният мъж бил следен и локализиран от служители на сектор “Издирване” към Главна дирекция “Криминална полиция” и бил задържан по
време на излизане от жилищна кооперация в Бургас,
където било установено, че се укрива, съобщиха от
пресцентъра на МВР. Криминално проявеният мъж беше
обявен за издирване на 26 април. Срещу него има
събрани данни, че е извършител на убийството на негов
връстник - 25-годишния Кирил Христов. Трупът на
младежа беше намерен заровен на сметището в града
на 27 април с две огнестрелни рани в областта на
главата. Бащата на убитото момче е началник “Свръзки”
в ОД на МВР, майка му работи в многопрофилната
болница “Рахила Ангелова”. Според областния лидер
на БСП Ненко Темелков, Христов е участвал активно в
работата на младежката организация на социалистите.

ЗАБРАНИХА
ДВИЖЕНИЕТО ПО
ЕДНОТО ПЛАТНО
НА „КН. МАРИЯ
ЛУИЗА”
Забранява се движението по
северното платно на бул. “Кн.
Мария Луиза” в София във връзка
с разширението на софийското
метро, съобщиха от Столичната
община. До 31 декевмри 2011 г. се
забранява влизането на пътни
превозни средства в северното
централно пътно платно на бул.
“Княгиня Мария Луиза” - между
бул “Ген. Столетов” и надлез “Надежда”. Движението ще се
прехвърли в северното локално
пътно платно на бул. “Княгиня
Мария Луиза” в посочения участък.

КОРОЗИРАЛИ
РЪЧНИ ГРАНАТИ
ОТКРИХА В
ХАСКОВСКО
Жител на Хасково е открил 11
корозирали ръчни гранати в местността Щъркелите край курортното селище Минерални бани.
Боеприпасите били поставени в
торбичка, съобщиха от областната дирекция на МВР в Хасково.
Районът е бил обезопасен до
пристигането на специалисти от
Министерството на отбраната.

АЛКОХОЛИК СЕ
НАРЯЗА ДО СМЪРТ
НА СТЪКЛА
Мъж с алкохолна зависимост
от Рудозем е починал в събота
през нощта, вероятно от кръвозагуба след инцидент в дома си,
съобщиха от администрацията в
миньорския град. Алкохоликът
паднал върху стъклена маса в
апартамента си и след получените наранявания отказал да извика
“Бърза помощ”. Починалият е 57годишен мъж от Рудозем,
завърнал се наскоро след лечение на пристрастеността си към
алкохола. В събота обаче отново
пийнал и прибирайки се вечерта
в дома си, паднал върху стъклена
маса. Въпреки множеството рани
от счупените стъкла, той не позволил на майка си да повика
спешен екип.

ВОЙНАТА НА
ПЪТЯ

27 ранени в катастрофи
през уикенда
В събота и неделя при пътни инциденти
в страната, 27 души са ранени, нито един не
е с опасност за живота, съобщи пресцентърът
на МВР. Общият брой на пътните инциденти
е 20. Вчера край Стара Загора обаче стана
тежка катастрофа, която взе една жертва
близо до града, още осем души бяха ранени.
В София са станали 9 тежки произшествия и
69 леки. Мъж, шофирал с алкохолно съдържание в кръвта 3,50 промила обаче, бе
задържан за денонощие в Гоце Делчев,
предаде Дарик радио. 36-годишният шофьор Ибрахим Мехмед от село Слащен карал
колата си “ВАЗ” след изпити над 600 грама
концентрирани алкохолни напитки, съобщиха пътните полицаи. Пияният мъж е спрян от
полицейски автопатрул към полунощ на главната улица в село Слащен.
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С 5 млрд. евро ЕС ще изравни
условията на труд на сестрите
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Диабетици може да останат без инсулин
От 1 юни около 1000 диабетици от Бургас може да останат без инсулин, предаде
БГНЕС, позовавйки се на
Радка Жекова, председател
на сдружение “Диабетни грижи” в морския град. За да се
сдобиват болните с животоподдържащото си лекарство,
ще трябва месечно да доплащат по 200-210 лева. Причината е, че по-голямата част
от аптеките в Бургаска област няма да сключат договори със здравната каса за отпускане на животоподдържащи и животоспасяващи меди-

каменти след 1 юни. От тази
дата ползващите определени
видове инсулин ще трябва да
доплащат за него, прогнозират от сдружението. В Бургас и областта има 8013 болни от диабет, от тях 1017 са
на инсулин, добавя Жекова.
Въвежда се регулиране на
цените на дребно на лекарствените продукти, заплащани
от НЗОК, като аптеките се
задължават да продават лекарствата на цени на едро без
възможност за определяне на
каквато и да било надценка.
Това прогнозира Българският

фармацевтичен съюз (БФС)
след публикуването в “Държавен вестник” Наредба 10. С
тази нея аптеките се задължават да продават медикаментите без възможност да определят каквато и да било надценка.
Според БФС, за да не се
превърнат в кредитори на
здравната каса, голяма част
от фармацевтите няма да подпишат договор с НЗОК за плащаните по протоколи лекарства, пише в писмо до медиите ръководството на фармацевтичния съюз.

86 души от „Техномаркет” кандидатстват
за месечни компенсации от по 120 лева
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лова от Пловдив.
В надпреварата
за старша сестра номинациите
също бяха 17, а
първенец
бе
Мария Тодорова
от Клиниката по
психиатрия
в
Александровска
болница. Седем
главни сестри се
конкурираха за
първото място в
категорията и то
бе поделено от
Милослава Дончева от ВМА-София и Магдалена Нинова от
Александровска
болница.
Призове за
принос към сестринското обучение и в образованието получиха д-р Надежда
Тодоровска от
БЧК и доц. Магдалена Александрова от ФОЗ
към МУ-София.
ДУМА получи за пръв път
приз за пълно
ДУМА получи награда за медийно отразяване на дейността на БАПЗГ медийно отразяване на дейността на БАПЗГ. В тази категория
В категорията “Медицинска
шерка, бяха наградени профебаха наградени и “Здраве.нет”,
сестра-2008 г.” номинирани бяха
сионалисти по здравни грижи и
информационна агенция “Фокус”,
17 сестри от страната, а първахора и институции с принос към
телевизиите ТВ-2 и “Здраве”.
та награда отнесе Невена Ангеразвитието на асоциацията.

АИДА ОВАНЕС

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

ството одобри разходи в размер на 3,780 млн. лв. за прилагането на спешни противоепидемични мерки в условията на динамично променяща
се ситуация по отношение
разпространението на новия
грипен вирус А/Н1N1/, предаде репортер на БГНЕС. Средствата се осигуряват чрез
преструктуриране на бюджета на МЗ. Предвижда се закупуване на 5 инфрачервени
термовизионни камери, компютърни конфигурации и софтуер за температурно сканиране на пътникопотока, които
ще бъдат монтирани на международните летища във Варна, Бургас, Пловдив и Терминал 1 на летище София. Освен това националният резерв
от антивирусни препарати ще
се пренасочи чрез системата
на РИОКОЗ към катедрите и
отделенията по инфекциозни
болести на университетските
и областните болници. Резервът ще бъде допълнен със
100 000 дози противовирусни
препарати и с лични предпазни средства (маски и защитни костюми).
Световната здравна организация (СЗО) съобщи, че
досега са потвърдени 4379
случая на заболяване от грип
А/H1N1/ в 29 страни по света,
предаде БГНЕС. Смъртните
случаи са вече 49. Увеличаването на броя на потвърдените заболявания е свързано
с разширяването на заразата
в САЩ, които вече са найзасегнатата страна.

○

Мерки трябва да се вземат, но проблемът не трябва
да се преекспонира. Това
заяви председателят на
Българската асоциация на
микробиолозите доц. Тодор
Кантарджиев след конгрес на
микробиолозите във Велико
Търново пред Дарик радио.
Според него опасността от
свински грип е силно преувеличена и най-често притесненията се свързват с липсата
на напрегнат имунитет у населението на европейските
държави и Америка срещу вирус с такъв химически
състав.
“Щамът ще се разпространи в света, но не трябва да се
създава излишна паника. Поскоро трябва трезво да се преценят благоприятните и неблагоприятните фактори на ситуацията. Щамът наистина е различен, но не е толкова страшен и смъртоносен”, коментира специалистът. Според
него “добре е, че грипът започва сега, а не през есента
например”. “При такива обстоятелства грипът като сезонно
заболяване щеше да вземе
много повече жертви. Тогава
световната здравна общественост нямаше да има
възможност за бързо разработване на ваксина”, уточнява той.
Всяко здраво дете осем
пъти годишно боледува от
вирусна инфекция, а всеки
възрастен - пет пъти, посочи
още доц. Кантарджиев.
Междувременно правител-
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Заплахата от свински
грип е преувеличена
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Микробиолози:
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“За да бъде предотвратена
емиграцията на медицински сестри, акушерки, лаборанти по
икономически причини, Еврокомисията отпуска 5 млрд. евро
на 27-те страни членки на ЕС.
Средствата ще се разпределят
според нуждите на отделните
държави, като целта е да се
подобрят условията на труд на
медицински сестри, акушерки,
лаборанти и др., да се закупи
необходимото оборудване в
лечебните заведения, както и
да се изработят еднакви стандарти за работа на тази категория здравен персонал. Страните ще представят съответните проекти”. Това обясни пред
ДУМА д-р Антония Първанова
след официалното тържество
по случай 12 май - Международния ден на сестринството,
отбелязан от Българската асоциация на професионалистите
по здравни грижи (БАПЗГ).
През 1900 г. у нас е открито

първото на Балканите сестринско училище. “Вече 109 години
в България се обучават медицински сестри и през всички
тези години и днес, включително, има лутане по отношение
на образованието на сестрите,
което обаче не пречи те да са
едни от най-добре подготвените специалисти в света”. Това
заяви при откриването на
тържеството председателят на
БАПЗГ проф. Станка Маркова.
На тържеството присъстваха
народните представители Антония Първанова, Ива Станкова,
Атанас Щерев, главната медицинска сестра на България
Пепа Василева, деканът на
Факултета по обществено
здраве към МУ-София проф.
Цекомир Воденичаров, представители на синдикалните организации, на Българския лекарски съюз.
С грамота и статуетка на
скулптора Иван Влаев, изобразяваща тракийската богиня
Лесис Кепра, която е била аку-
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СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

ДУМА получи приз
за „Медийно отразяване на
дейността на асоциацията
на професионалистите
по здравни грижи”

Общо 33-ма души от четири фирми в столичния район “Сердика” са кандидатствали за
компенсация от 120 лв. към месечните възнаграждения заради свиване на дейността на
предприятията. Съветът за сътрудничество към
бюрото по труда “Сердика” разгледа и оцени
подадените писмени декларации на работници
и служители с приложените от работодателите им документи по определените в Постановлението на МС № 44 критерии за изплащане
на компенсации при установено непълно работно време, поясни пред ДУМА директорът
на столичното бюро по труда Николай Александров. Той допълни, че са кандидатствали
общо 6 фирми, но двете не са отговаряли на
изискванията на постановлението. Съветът за
сътрудничество е одобрил молбите на четири
фирми. Компенсации до 3 месеца в размер на
до 120 лева ще получават 12 души от “Софитекс” ООД (фирмата е за производство на
работно облекло), ако молбата им бъде одобрена и от областната комисия по заетостта.
От “България терм” ООД с дейност търговско
посредничество с други специфични стоки или

групи стоки, некласифицирани другаде според
“Докси”, са кандидатствали за 6 работници.
Заради влошаване на икономическите показатели в резултат на кризата от “Вестел-2002”
ООД с дейност търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки е
предложено 8 души да получават компенсации по постановлението на МС.
От “Ка енд Ка електроникс ЕАД” (верига
“Техномаркет”) са кандидатствали за 7 души.
Освен в София от веригата магазини за електроника са кандидатствали в още 11 населени места в страната за общо 86 души. Едно
от условията на постановлението за получаване на компенсациите е хората, които преминават на намалено работво време, да са
над 5% от личния състав на цялото предприятие.
Както е известно, правителствената програма предвижда на работниците и служителите на засегнатите от кризата компании да
бъдат изплащани по 120 лв. на месец до 3
месеца, за да се компенсира намаляването на
възнагражденията заради по-малко отработени часове и да се даде възможност на бизнеса
да запази кадрите си.
cyanmagentayellowblack

cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack

ПОНЕДЕЛНИК 11 МАЙ 2009

» ŒÕŒÃ»
ŒÚ‚‡ˇÚ Ì‡‰ 450 ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡ ‚ –‡ÁÎÓ„
В Разлог официално бе открита нова производствена
база на немския холдинг
Weining Concept. Technowood
разполага с една от най-големите и съвременно оборудвани производствени бази в
бранша на Балканите. Заводът се намира в Разлог и е
разположен на 10 000 кв.м
площ. В производствената
база са инвестирани над 70
млн. лева за цялостно оборудване, набиране и обучение на персонал, техническо
проектиране и проектиране
на сгради, терен и др.
В завода вече работят над

200 човека заедно с административния състав, а до края
на 2010 г. бизнес планът на
компанията
предвижда
екипът на компанията да
достигне 450 човека. Компанията прави кофражни греди
(трегери) и многослойни греди за конструкции, трислойни кофражни платна, масивни и интериорни врати,
дървена дограма със стъклопакет, биопелети за отопление, градински мебели, както и продукти от дървесина.
За 2 години сътрудниците на
“Балканстрой” и Weining
Concept монтираха 71 маши-

ни, транспортирани от Германия до България в 52 камиона.
Над 150 гости уважиха
събитието, а сред официалните гости бяха народни
представители, зам.-министърът на икономиката и
енергетиката Явор Куюмджиев, областният управител на
Благоевград Владимир Димитров, зам. областният управител Марин Прешелков,
кметът на община Разлог
Любен Татарски, председателят на ОбС Разлог Радко
Тумбев и Неврокопският митрополит Натанаил.

¿
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В Разлог официално бе открита нова производствена
база на немския холдинг Weining Concept

Преките плащания омекотяват
кризата в земеделието
Ще продължа да уволнявам и наказвам всички служители в областните и общински
служби, които ощетяват българския производител, заяви Валери Цветанов
ДАНА РУСЕВА

О

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

“От изключително значение е сега
българските земеделски производители
да подадат заявления за преките плащания в срока до 15 май. Обръщам се към
всички. Не спете. Сега трябва да подадете всичките документи. Държавата е направила организация за приемането им”,
заяви в Добрич министърът на земеделието и храните Валери Цветанов. Той провери работата на земеделски служби в
областта по приемането на заявления на
производителите. Тези пари могат да се
окажат екзистенциални за земеделието
в условията на кризата и затова и производители, и администрация трябва да
свършим отговорно работата си, добави
той.
Министърът признава, че в тазгодишната кампания за регистрация има рестриктивни мерки. Целта е да се изключат
или да се ограничат недобросъвестните
земеделски производители, които заявяват по един или друг начин недопустими
площи или регистрират чужди. Затова
беше въведено ограничението в срок от
два месеца там, където има проблеми, да
бъде представян нотариално заверен документ за право на ползване на тези
земи. Такава практика в по-голяма част

На работно посещение в Бургас
вчера бе министърът на замеделието и
храните Валери Цветанов. Той се срещна
с директора на областна
служба “Земеделие” Селим Иса

от европейските страни няма. Но и чисто
механичното въвеждане на добрите европейски практики през 2007 и 2008 г.
доведе до съществени грешки и проблеми у нас в тази област. Затова беше

бщата площ за страната, която вече е подадена от производителите, към момента е 87 процента или 3,1 млн. ха, като
през 2008 г. тя е била 3,6 млн. ха. Обработваемата земя за 2008
г. е била 2,9 млн. ха, а към момента са опознати 2,8 млн. ха.
Мерите, пасищата и ливадите за 2008 г. са били 540 000 ха,
а сега са очертани 231 000 ха. Заявления в системата ИСАК
са подали 62 процента, или 54 000 производители.

въведена тази мярка.
Вторият проблем е ползването на мери
и пасища. Проблемите на родното животновъдство са ясни. В момента обаче има
световна млечна криза от началото на т.г.
Българското правителство през 2007-2008
г. успя да съхрани изходната цена на млякото от 30-31 евроцента. В същото време
в 12 държави от Европейския съюз цените
паднаха от 50 до 70 процента. От началото на годината започна ликвидирането на
популациите млечни крави в Естония,
Литва, Полша, Чехия и др. Затова взехме
експертно решение мерите и пасищата да
се дават само на собственици на пасищни
животни.
Вероятно след няколко години, когато
администрацията добие опит, когато броят на андрешковците, както аз ги наричам, се намали в рамките на поносимия
процент, тези рестриктивни мерки ще
отпаднат. Тези, които продължават да

лъжат, ще получат санкции - три години
лишаване от субсидии, категоричен е
Цветанов.
Областните земеделски служби започват процедури за закупуване на GPS
системи, за нови ортофотоснимки. “Ще
продължа да уволнявам и да наказвам
административно всички служители в областните и общинските земеделски служби, чиито действия ощетяват българския
земеделски производител и в крайна
сметка данъкоплатците - българските и
европейските. От декември м.г. съм уволнил над 25 директори на такива служби.
Давам пример - две съседни общини при едната има 25 процента застъпване
на площи, при другата - няма такъв проблем. Това може да бъде обяснено единствено с допускането на системни грешки от нашите служители. Най-много са
нарушенията в службите в полупланинските райони”, заяви министърът.

Плугчиева инспектира проекти с европари
Вицепремиерът по управление на европейските фондове
Меглена Плугчиева е в област
Смолян. В първия ден от визитата си заместник министърпредседателят провери реали-

зацията на Пречиствателната
станция за отпадни води на
Смолян, финансирана по програма ИСПА, и два проекта, реализирани по програма ФАР рехабилитация на пътен

участък кв. Устово - с. Соколовци, и Момчилова крепост, отворена като туристически обект
също по проект на програмата.
Днес вицепремиерът Меглена
Плугчиева ще обяви началото

на проект за подкрепа на устойчивото развитие на община
Смолян чрез модернизация на
образователните институции и
въвеждане на мерки за енергийна ефективност.
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През миналата седмица
цената на едро кашкавал
“Витоша” се е качила с десет стотинки до 8,90 лв. за
кг, а цената на кравето сирене се е повишила с 1,6 на
сто - средно до 3,94 лв. за
килограм, съобщиха от
Държавната комисия по
стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).
Замразените пилета
поскъпнаха с 0,5 процента
до 3,68 лв. за кг средна
цена; малотрайните колбаси са с 1,2 на сто по-ниска
цена и се търгуват по 4,94
лв. за кг, а цената на шпековия салам се понижава
с 0,6 на сто до 9,22 лева
за килограм. Цената на
олиото на едро се запазва
1,83 лева за литър.
Захарта през същия пеcyanmagentayellowblack

риод запазва цената си и
се търгува по 1,42 лв. за кг
на едро. Брашно, тип “500”
поскъпва с четири стотинки
и се продава по 0,73 лв. за
килограм. Яйцата се продават на едро 0,20 лв. бройката. Цената на ориза се повишава с 2,2 процента до
2,30 лв. за кг.
С три процента до 0,97
лв. за килограм пада цената на традиционната за сезона зелена салата. Зелето поевтинява с 5,6 на сто
до 0,67 лв. Оранжерийните
краставици поевтиняват с
6 процента до 1,57 лв. за
килограм на едро. Оранжерийните домати поскъпват
с 2,4 на сто до 2,60 лв. за
кг. Цената на картофите
пада с 3,5 на сто до 0,55
лв. за кг.
cyanmagentayellowblack

cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack

ПОНЕДЕЛНИК 11 МАЙ 2009

ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ

7

500 фирми показват
новости в Пловдив
Утре откриват 29-ото пролетно изложение
за потребителски стоки и технологии
Луксозни яхти на
обща стойност 1 623 000
евро ще бъдат показани на тазгодишното издание на пролетния панаир в Пловдив, което
се открива утре. Петте
лодки се представят от
фирмата-вносител Венид-Яхт, собственост на
братя Диневи, съобщи
БТА. Щандът е разположен на три нива с

площ от 500 кв.м. Найскъпа от яхтите е италианската
Cranchi
Mediterranee 50 HT, която предизвиква и найголям интерес сред
любителите на плаванията. Ветроходната лодка Impression 434 е ново
производство на фирма
“Елан”, Словения, и с
перфектните си качества и дизайн тя се на-

режда сред най-доброто от бранша, твърдят
търговците. За любителите на високи скорости внимание заслужават
американските
Regal. По думите им
това е идеалната яхта
за забавление, която
същевременно предлага достатъчно простор
и удобства.
Лентата на 29-ото

изложение за потребителски стоки и технологии ПРОЛЕТ 2009 ще
пререже министърът на
икономиката и енергетиката Петър Димитров,
съобщиха от панаирния
пресцентър. В изложението участват близо
500 фирми от 21 държави. Те ще покажат 25
новости, от тях 9 световни, 4 европейски и

12 за българския пазар.
Междувременно вчера стана известно, че
Международен панаир
Пловдив е приет за член
на Международния съюз
на изложбената статистика ЦЕНТРЕКС на среща на Съвета на директорите в Будапеща в
края на седмицата,
съобщиха от пресцентъра на панаирното изложение. Приемането на
панаира в ЦЕНТРЕКС
означава, че всички данни за неговата дейност
ще бъдат заверявани от

експерти на съюза, което по думите на главния
директор на панаира
Иван Соколов е още
една гаранция за клиентите относно качеството
на проявите, организирани от националния
изложбен център. ЦЕНТРЕКС е утвърден за
одитор от Международната асоциация на изложбената индустрия
ЮФИ, допълни той.
ЦЕНТРЕКС е шестото
влиятелно международно сдружение, в което
влиза панаирът.

Отчитат съживяване
на пазара на имоти

СНИМКА БГНЕС

Пазарът на недвижими
имоти вече достига дъното и
през последните няколко седмици се забелязват признаци за неговото съживяване,
каза вчера председателят на
Националното сдружение
“Недвижими имоти” Лъчезар
Искров, цитиран от БТА. Вчера делегатите на общото
събрание на организацията
преизбраха Искров на ръководния пост. Според Искров
съществуването на кризата в
България е най-вече по слухове, а не толкова действително - в реалния сектор.
Пари в България има,
въпреки това обаче пазарът
на недвижими имоти в стра-

Работници ограждат огромна площ затревена местност край плаж “Бутамята” в Синеморец. Красивата
местност ще бъде превърната в платен паркинг

Петър Димитров: Няма да има поскъпване на тока
ПЕТЪР МАРИНОВ

От Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) няма да
допуснат увеличаване на цените на тока
в условията на криза,
каза преди ден във
Варна министърът на
икономиката и енергетиката Петър Димитров, който участва в

церемонията
по
тържественото издигане на флаговете на
Европейския съюз,
България и Варна в
Деня на Европа. Според него през следващата седмица на
пленума на БСП ще
бъде обсъдено намаляване на осигурителната тежест за
българския бизнес до
най-ниското в Европа

ниво - около 14 процента. Основно на
спада с над 20% в индустрията
през
първото тримесечие
се дължи спадът с над
3 процента на брутния вътрешен продукт на страната за
същия период, тъй
като секторът на услугите продължавал
да се развива добре.
Петър Димитров про-

гнозира положителна
тенденция за икономическата картина на
България през второто и третото тримесечие на тази година,
ако реколтата в земеделието и туристическият сезон бъдат
добри. Но каза, че
никой не може да
каже, как в България
ще завърши кризисната 2009 година.

ната сега е много по-слаб,
каза Искров. Според него той
би могъл да се раздвижи, ако
банките в отчетите си за
полугодието разберат, че
имат възможност да намалят
лихвите. Основният проблем
пред бранша за недвижими
имоти е регламентацията на
професията, отбеляза Искров. Според него не е ясно
дали това ще стане чрез закон, но е важно дейността на
фирмите да бъде сертифицирана по стандарти на ЕС.
Искров каза, че по този
въпрос вече има създаден
технически комитет в Българския институт по стандартизация.

Откриват туристическия
сезон в Несебър
Община Несебър открива туристическия сезон днес, съобщиха от общината. От 11.30 часа ще бъде освещаването на
църквата “Свети Стефан” след реставрация на стенописите по
проект на фондация “Левентис”, носител на наградата за култура “Европа Ностра”. На 12 май ще се проведе работна среща
между представители на община Несебър с представители на
туристическия бранш и държавни институции. Поканени са
дипломати на основно представените туристически общности
на територията на община Несебър. На срещата ще се обсъждат
въпроси за организацията на туристически сезон`2009.
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лиентите на предплатената услуга Prima на
Мобилтел вече могат да
получат пълна справка
за своето потребление
на уебсайта на компанията www.mtel.bg.,
съобщиха от оператора.
С услугата “Електронна
справка” може да се
правят проверки за три месеца назад. Месечната такса за
услугата е 1,50 лв.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

œÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ì ÂÏËÍÓ‚ˆËî ·ËÎ ÓÚ‰‡‚Ì‡
Prima ‚Â˜Â ÏÓÊÂ ‚ ÍÎËÌË˜Ì‡ ÒÏ˙Ú
По повод на предстоящото логични производства.
‰‡ ÒÂ ÔÓ‚ÂË
спиране на “Кремиковци”
Държавата даде и загуби
главният
архитект
на
София
стотици
милиони. Ако тези
‚ ËÌÚÂÌÂÚ
Петър Диков каза, че пред- пари бяха дадени за пътища,
стои спирането на организъм,
който отдавна е в клинична
смърт, предаде БНР. “Ако
бяха предприети нещата, които предлагахме преди 2 години, всички щяха да спечелят. А сега всички са губещи.
Столичната община начело с
арх. Петър Диков предложи
да бъде затворен “Кремиковци” и да бъде реновирана
земята и създадена нова инфраструктурна паркова и еко-

щяхме да имаме автомагистралите “Тракия”, “Струма” и
“Люлин”. За това се искаше
кураж, посочи арх. Диков. До
2011-2012 година ние ще
имаме работеща метросистема, каза Диков. Тя ще обърне
на опаки движението в София в най-добрия смисъл на
думата. Това е проектът на
двайсетилетието за общината, каза още Диков за софийското метро.
cyanmagentayellowblack
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Когато от вчера пак се
иска правителството да
даде пари за завод за отпадъците на София, добре
е първо да кажем защо се
стигна до такава ситуация.
За тези почти 4 години,
откакто г-н Бойсо Борисов
и неговият екип са начело
на управлението на столицата, те показаха категорично, че в дейностите по
управление на битовите
отпадъци
претърпяха
пълен провал. В момента
сме изправени пред няколко неприятни ситуации в
града.
Първо, София никога

СВЕТОСЛАВ ЯНАКИЕВ

ЖЕЛЮ БОЙЧЕВ
председател на
левите съветници
в София

- Наборе, дали общинската власт ще продължава
да не работи?
- Да, ако я изберем в следващия парламент.

Скъпи игри
с боклука
не е била толкова мръсна,
колкото беше, преди да се
намеси Националният кризисен щаб. Всеки вижда,
че в момента имаме значително подобряване на
ситуацията. Второ, заради
София в момента България
е във втората фаза на процедура по налагане на наказателни санкции от Европейската комисия. Причината е, че имаме 500600 хил. тона балиран боклук, който стои на площадки за временно съхранение и за тях сроковете и
нормативните изисквания
много отдавна са изтекли.
Едва преди 2 години Борисов спря балирането, но
балите си стоят там. Третото е, че в близките някол-

ко месеца има реална
опасност градът да се изправи пред поредната криза заради депото поради
това, че скоро градът няма
да има къде да депонира
своите отпадъци. В “Суходол” само още няколко
месеца може да се депонира боклук. Не е вярно, че
отварянето на “Суходол” гарантира още две години
депониране на отпадъците
там. Проектният капацитет
там отдавна е изчерпан,
вече се предепонира боклук. Като перспектива се
очертава в близките няколко месеца да надградим
първия етап на депото, което е затворено преди доста години, и там да сложим боклук може би за

около 6 месеца. Тези разчети са на базата на информация от МОСВ. Така
че след около 6 месеца
всички възможности на
града да депонира и да
съхранява отпадъци ще
бъдат изчерпани.
Тези съществени причини накараха правителството в крайна сметка да се
намеси в ситуацията.
Създаденият Национален
кризисен щаб има две основни задачи - да подобри
бързо чистотата на града
и второ - да предложи подългосрочни решения на
проблема. Първата задача
е изпълнена, София от години не е била толкова
чиста, колкото е сега. Сега
се обръщаме към втората

задача - намиране на
трайно решение по въпроса за софийския боклук.
Бих помолил сега
кметът Борисов и неговият
екип поне в момента да не
пречат на правителството
да изпълни поетата с отговорност задача и да намери трайно решение на проблема. Те показаха за тези
4 години, че не се справиха и за момента алтернатива пред града няма. Трябва
да помислим сега отговорно за алтернатива за близките 3 години. Защото санкциите, които ще плащаме
заради балите, които стоят
на площадки за временно
съхранение вече няколко
години, ще ги плаща цялата държава, не само София.
Към момента правителството е дало над 80 млн. лв.
на различни общини за
приемането на боклука на
София. В крайна сметка
много скъпо излизат експериментите на Борисов с управлението на боклука на
града. И няма как да си
позволим да изправим
София за пореден път
пред криза към края
на годината.

Негативна кампания
или...
АЛЕКСАНДЪР
СИМОВ

От една седмица насам из пресата, включително и в ДУМА, се върти
постоянно една реклама. На нея се
виждат мрачните ликове на Бойко
Борисов и Иван Костов, а под тях се
мъдри надпис: “Ако подкрепиш Бойко, печели Костов”. Целта не е да
оспорваме посланието под тази реклама, в него дори може да има немалка доза истина, а просто да се
опитаме да помислим дали такива
реклами носят успех или не.
Начинът, по който ни е поднесена идеята в тази политическа реклама, според мен веднага я прави
недействаща. Защото създава усещането за негативизъм, за някаква
личностна, а не политическа атака
и за това, че в крайна сметка авторите на посланието се страхуват от
cyanmagentayellowblack

двете фигури, които са изтипосани
на снимката. Не че това е вярно, но
усещането неизменно е такова. Негативната кампания сама по себе си
представлява чудовищно пилеене
на ресурси и енергия. Всяка партия,
която се отдаде на подобен тип послания, губи най-важната си политическа инициатива - да обясни какво смята да прави за България, какво е направила досега и как ще
продължи да работи. Негативната
кампания е и триумф на дребнотемието над важните неща, а от това
страда цялото общество, защото получава не качество, а само истерия.
Това се отнася за всяка партия, независимо колко защитена и опиянена от съдбата се чувства.
Когато се съотнасят две фигури
като Бойко и Костов на базата на
подозрения и тъмни снимки, не
може да очакваме хората да разберат какво точно искат да им кажат
авторите. Независимо от яснотата на
рекламния слоган. Подобна реклама може да има дори обратен ефект,
защото за част от българите да гла-

суваш за Костов, уви, съвсем не е
толкова лоша идея. Ако леко поизсилим нещата, дори може да се
окаже, че подобен тип призиви
всъщност преливат десни гласове в
политическия организъм на партия
ГЕРБ.
Далеч съм от мисълта, че истината за Бойко Борисов не бива да
бъде казвана. Столичният кмет
трябва да бъде изправен пред избирателите с истината за своите
бездействия по време на цялото
герберско безвремие в София. Но
не и чрез неясни внушения и черно-бели снимки, които вече дразнят дори най-запалените противници на столичния кмет. България е
изтощена от недомлъвки и хвърлени реплики. Българите отдавна се
нуждаят от ясна, чиста и визионерска политическа кампания. Нека не
звучи идеалистично, но партията,
която успее да се вмести най-добре в тази светла линия, вероятно
ще успее на изборите. Защото след
гласуването ще останат идеите. И
последиците от тях.

1840 - в село Ичме (днес
Стефан Караджово, Ямболско) се ражда българският
революционер СТЕФАН КАРАДЖА (1840-1868). Потомъкът на Момчил войвода учи в Тулча, но заради
недостатъчно средства
напуска училище. На 2 юни
1861 г. по време на сватба
побеждава прочутия турски борец Гаази Плиса, заради което е заплашен от
репресии и е принуден да се
скрие. Влиза в Първата
българска легия в Белград,
а след разпускането й няколко пъти минава Дунав с
революционни задачи. През 1866 г. заедно с Хаджи
Димитър и Ж.Чернев и малка чета минава в България,
а през 1867 г. влиза и във Втората българска легия.
Напуска я и заминава за Румъния, където се среща с
Хаджи Димитър и на 6 юли с.г. двамата начело на чета
от 130 души влизат в България. Тежко ранен и заловен
в боя в местността Канлъдере, край Вишовград. На 12
юли е откаран в Търново, а на 13 - в Русе. Изправен
полумъртъв пред съставения от Мидхад паша извънреден турски съд и осъден на смърт чрез обесване.
Погребан е от баба Тонка Обретенова, която запазва
черепа му за поколенията.
1867 - ЛЮКСЕМБУРГ придобива своята независимост. Великото Херцогство Люксембург е вътрешноконтинентална страна в Северозападна Европа и се нарежда сред най-малките държави в света. Граничи с Белгия
на север и запад, с Германия на изток и с Франция на
юг. След като и в двете световни войни е окупиран от
Германия, Люксембург прекратява неутралитета си с
присъединяването си към съюза Бенелюкс през 1948 г.
и към НАТО през следващата година. Люксембург е една
от шестте страни-учредителки на Европейския съюз.
1873 - провежда се Общо събрание на БРЦК в
Букурещ, като заседанията се ръководят от ЛЮБЕН
КАРАВЕЛОВ. Участниците изслушват отчет на Панайот
Хитов за резултатите от обиколката му из емигрантските комитетски центрове и се потвърждава възприетата линия за най-скорошно вдигане на въстание в
българските земи. Решено е да продължат и преговорите със сръбското правителство. Някои изследователи
отбелязват, че събранието решава да се отмени уставът на БРЦК и да се изпрати във вътрешността на
страната чета, която да провери настроенията сред
населението.
1946 - в Мичиган се ражда американският хирург
д-р РОБЪРТ ДЖАРВИК. Той е създателят на едноименното
изкуствено сърце (“Джарвик-7”), имплантирано за първи
път от д-р Уилям Деврис на Бърни Кларк, който преживява
с него 112 дни. Още като тийнейджър изобретява
няколко нови хирургически приспособления. През 1964-а
влиза в Медицинския университет в Юта и специализира
сърдечна хирургия. Разработва първото изкуствено сърце
с помощта на Уилям Колф, което в момента се използва
само в случаи, в които пациентът трябва да преживее
известно време в очакване на донорски орган.
1968 - АНГЛИЯ, ДАНИЯ и Република ИРЛАНДИЯ подават молба за членство в Европейската икономическа
общност. Европейската икономическа общност (ЕИО) е
създадена с подписването на Римския договор на 25
март 1957 г. от Белгия, Федерална република Германия,
Франция, Италия, Люксембург и Нидерландия. Европейската общност става основата на Европейския съюз,
учреден по силата на Маастрихтския договор, считано
от 1 ноември 1993 г.
1997 - “ДИЙП БЛУ”, суперкомпютърът на “Ай Би Ем”
побеждава в реванша световния шампион по шах ГАРИ
КАСПАРОВ. С това се превръща в първия компютър в историята, победил световен
шампион по шах. След края на
партията Гари Каспаров обвинява създателите на компютъра, че по време на партията е имало намеса и участие на други шахматисти, за
да се вдигне цената на компютъра на световния пазар.
2001 - в Санта Барбара, САЩ,
умира британският писател ДЪГЛАС
АДАМС (1952-2001). Роден е на 11
март 1952 г. в Кеймбридж, Англия.
Той става световноизвестен с добилия огромна популярност и култов
статус фантастичен роман “Пътеводител на галактическия стопаджия”. Първоначално “Пътеводител на
галактическия стопаджия” съществува като комедийна радио-постановка по ВВС през
1978 г. В неговото продължение през 1980 година взима
участие продуцентът Джон Лойд. През 1979 г. вече е
излязъл и романът “Пътеводител на галактическия
стопаджия”. Следват “Ресторант на края на вселената” (1980), “Животът, вселената и всичко останало”
(1982), “Сбогом и благодаря за рибата” (1984) и “Почти
безобидна” (1992). През 1991 Адамс се жени за Джейн
Белсън и през 1994 г. им се ражда дъщеря. През 1999
г. семейството се премества от Лондон в Санта
Барбара, Калифорния. Дъглас Адамс умира от инфаркт.
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ДОКАТО ОПОЗИЦИЯТА В ТБИЛИСИ Е ОКЪРВАВЯВАНА

НАТО се забърква в
нова авантюра на Мишико
Алиансът подава окуражителни сигнали
за реваншизъм на грузинския президент Саакашвили
случай от началото на годината
двама младежи бяха снимани в
една стая как жонглират с израелски автомати “Узи” и обясняват колко са удобни за улична
стрелба, как ще ги използват
срещу силите на реда по време
на поредния опозиционен митинг. По повод на “опита за преврат” пред агенция “Франс прес”
ръководителят на партията “Новите десни” Давид Гамкрелидзе
заяви: “Смятам, че това е само
едно театрално шоу, спретнато
от Саакашвили, за да се отвлече вниманието на хората от протестите срещу управлението му.”
Бившият военен министър на
Грузия Гия Каркарашвили също
не вярва, че е имало заговор.
“Днес Грузия се намира в ръцете на болни хора, които сами
пишат сценарий, сами играят в
него, след това снимат филм и
го показват на обществото за

СНИМКИ БГНЕС

Ежедневните митинги на
опозицията в Грузия събират
все повече протестиращи...

нето на това учение бе наречено “провокация” от руския президент Дмитрий Медведев, тъй
като то ще се разгърне в близост до границите на Южна
Осетия, която извоюва независимостта си от Грузия в резултат на войната от август 2008 г.
Официалният представител на
Москва в НАТО Дмитрий Рогозин, известен с резките си фрази и с това, че не цепи басма на
натовци, заяви, цитиран от агенция “Регнум” на 8 май в Брюксел: “Да се провеждат военни
учения на земя, на която още
не са се слегнали гробовете, е
невъзможна ситуация”. По неговите думи провеждането на военни маневри на територия, на
която доскоро са се водили бойни действия, е “невъзможно да
се обясни рационално”. Рогозин
съобщи още (макар, че едва ли
някой ще потвърди думите му),
че в кулоарите колегите му от
НАТО се съгласявали с руската
гледна точка, но добавяли, че е
невъзможно да се откажат от

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Михаил Саакашвили - човекът, който яде вратовръзки,
отново показа, че демократични и позволени могат да бъдат
само протестите, които го доведоха на власт. Тези, които
искат да му отнемат президентското кресло, трябва да бъдат
смазвани. През 2007 г. големият протестен митинг на опозицията в Тбилиси бе насилствено разгонен от яки мъже, облечени в жълти дъждобрани и
държащи в ръцете си дървени
сопи, приличащи на бейзболни
бухалки. Над 150 души бяха
вкарани в болници с потрошени кости. За леко ранените
дори не говорим.
За изминалите две години
гавазите на грузинския президент Михаил Саакашвили, който често публично е наричан с
галеното име Мишико, явно са
били технически превъоръжени, защото последните прояви
на недоволство и гняв от страна на опозиционерите вече не
са смазвани с дървени сопи, а
с гумени куршуми. Вечерта на
7 срещу 8 май при протест срещу полицейски участък, в който бяха задържани трима ръководители на обединената грузинска опозиция, полицията
обстреля с дъжд от гумени куршуми тълпата пред себе си.
cyanmagentayellowblack

Като резултат десетки окървавени активисти трябваше да се
отправят към болниците, за да
им шият главите. Бившият председател на парламента, а в
момента един от лидерите на
опозицията Нино Бурджанадзе,
разказа пред камерите, че силите на реда са получили заповед да стрелят специално в
главите на хората - “25 души от
охраната ми са ранени”, разказа Бурджанадзе и показа два
куршума, които са я ударили в
гърба. Гуменият куршум съвсем
не е безопасно средство за респектиране на протестиращи по света има редици случаи,
при които тяхното използване
е водело до смъртни случаи.
Между другото акцията на опозицията бе част от протестна
акция, започнала още на 9
април, която цели смяната на
властта в Грузия.
Ден преди тази разправа
Михаил Саакашвили обяви, че
в страната е разкрит и предотвратен опит за военен преврат,
в който, разбира се, е намесена Русия. Първоначално бе
обявено, че бронетанковият
батальон в Мухровани трябвало да въстане, за да свали Мишико от поста. После се оказа,
че целта била да се провали
провеждащото се в Грузия голямо учение на НАТО. Ако това
е вярно, сигурно е първият слу-

чай в човешката
история на преврат с такава цел.
Цялата суетня
около провала на
“опита за преврат”
повече приличаше
на лошо шоу, отколкото на реални
събития. “Разбунтувалите” се войници
разказват по телевизията, колко е
лошо да се воюва.
Президентът, който ги заплашва с
репресии,
изведнъж
цъфва
сред тях и се ръкува дружески. Бившият началник на
Националната
гвардия на Грузия
Коба Кобаладзе
чака на улицата
да го арестуват и
за да убие времето, дава интервюта за медиите.
По телевизията се върти видео
от скрита камера, на което уж
ръководителите на опита за
преврат обясняват в детайли как
ще го извършат и как Русия
само чака да “пукне първата
пушка”, за да им изпрати на
помощ 5000 войници. Впрочем
в Грузия вече свикнаха с подобни “сензационни” записи от
скрити камери. При последния

...които “се радват” на засилен интерес от страна на полицията,
която кой знае защо е маскирана

сплашване”, каза той пред журналисти.
На този фон провеждането
на учението в две фази на НАТО
“Коооператив лансър/Кооператив лонгбоу” изглежда, меко
казано, странно. Това ще бъде
най-голямата до момента акция
на алианса в Грузия, в която
участват няколкостотин войници
от десетина държави, и ще
продължи до 3 юни. Провежда-

ученията, защото алиансът се
страхувал, че така ще загуби
престиж. “Един от заместникминистрите на отбраната на
САЩ заяви, че тези учения са
прозовани да демонстрират отношението на НАТО към териториалната цялост на Грузия и
тези заявления не бяха дезавуирани”, съобщи още Рогозин.

Стр. 13
cyanmagentayellowblack

black+dopulnitelen10
black+dopulnitelen10

ПОНЕДЕЛНИК 11 МАЙ 2009

ÃËÎÁÓÑ

10

ПРИНЦ АКИШИНО
ИДВА В ЕВРОПА
Принц Акишино, вторият син
на японския император Акихито,
и съпругата му Кико отпътуваха
за Виена, първи етап от европейската им обиколка, включваща също България, Унгария и
Румъния. Визитите в четирите
страни имат за цел да насърчат
по-тесни връзки, обяви японското правителство.

ПИРАТИТЕ СА
УБИЛИ ИНДИЙСКИ
МОРЯК

СНИМКИ ПРЕСФОТО/БТА

Сомалийски пирати са убили
индийски моряк, част от екипажа
на кораб, който е бил в плен
близо четири месеца. Убитият
Судхир Суман е бил на борда на
отвлечения йеменски танкер “Sea
Princess II”. Плавателният съд
беше освободен на 26 април.

АРЕСТ В БАГДАД

Антиамериканска демонстрация се проведе в Кабул. Студенти от Кабулския държавен университет протестираха срещу
американските въздушни удари, при които загинаха цивилни афганистанци. През миналата седмица американски самолети
бомбардираха района на провинция Фарах. По данни на местните жители при въздушните удари са загинали около 150 мирни
жители. От военното командване на САЩ потвърдиха, че има загинали цивилни, но техният брой не е толкова голям

Путин пак гледа
към Кремъл
Ситуацията в Русия през 2012 г. ще определи следващия
президент на страната, смята премиерът на РФ
Ръководителят на руското
правителство Владимир Путин
заяви в интервю за японски
медии, че през 2012 г., когато
в Русия ще се проведат президентски избори, той и
държавният глава Дмитрий
Медведев ще вземат решение за своето бъдеще. То ще
бъде повлияно от ефективността на работата им на
настоящите постове, както и
от интересите на страната.
“Колкото до президента
Медведев, по-добре е да попитате лично него, но повтарям - аз го познавам отдавна
и знам, че той е много почтен
човек. Той също ще определи
своето политическо бъдеще,
изхождайки от интересите на
страната и от резултатите на
нашата съвместна работа”,
посочи Путин. “Ще поживеем
- ще видим”, обобщи руският
премиер.
Според Путин в условията

на световната икономическа
и финансова криза пред всички структури на властта на
всяка страна стоят много остри проблеми и сериозни задачи. “Длъжни сме да помогнем на хората да преживеят
този тежък период. Длъжни
сме да предложим такива решения, за да могат хората да
повярват, че правим всичко,
което можем при тези условия”, допълни лидерът.
По време на тридневното
посещение на Владимир Путин в Япония, което започва
днес, ще да бъдат подписани
редица споразумения. Руският премиер уточни, че се очаква да бъде сключен и договор
за сътрудничество в ядрената
сфера. Според агенция Киодо
това споразумение ще осигури на Япония възможността
да продава на Русия свои технологии за изграждане на
ядрени централи. Москва е

подготвила също проекти в областите на автомобилното
производство, енергетиката,
комуникациите, химията, металургията и в авиокосмическия отрасъл. Очаква се също
Путин да разговаря с японския си колега Таро Асо. Сред
темите вероятно ще бъде и
териториалният конфликт
между двете държави за Курилските острови, посочва
АФП.
В отношенията си със САЩ
Русия ще обвързва въпросите
около американската противоракетна отбрана с проблемите на стратегическите нападателни
въоръжения,
изтъкна още Владимир Путин.
“Ако една от страните желае
или ще притежава “чадър”,
който да я брани от всякакви
заплахи, тогава у нея се поражда илюзията, че всичко й
е позволено. Тогава агресивността на действията й ще

нараства многократно, а заплахата от глобална конфронтация ще достигне много опасно равнище”, каза премиерът.
“Москва е заинтересована от
придаването на нов импулс на
руско-американските отношения. Силно се надяваме, че
Вашингтон ще спре негативните тенденции в нашите отношения и ще предприеме
необходимите стъпки, за да
ги напълни с ново съдържание”, допълни той.
Договорът за съкращаване
на стратегическите нападателни оръжия (СТАРТ-1) в края
на годината изтича. С оглед на
това Москва е готова за сключване на нов договор, каза Путин. Както съобщи по-рано
руското външно министерство,
първият кръг от преговорите
между делегации от Русия и
САЩ в пълен формат ще се
състои от 18 до 20 май в Москва, припомня РИА “Новости”.
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Нетаняху не дава Голан

Швейцарското правителство
може да наложи временни ограничения за достъп до своя пазар
на труда за работници от ЕС заради увеличаващата се безработица, предаде АФП. “Последните
данни за пазара на труда и имиграцията ще накарат правителството скоро да вземе решение
за евентуално активиране на
предпазната мярка”, заяви говорителят на швейцарското министерство на правосъдието Филип

Израелският премиер
Бенямин
Нетаняху
отхвърля възможността
Израел да се изтегли от
Голанското плато заради важното му стратегическо значение, информираха израелските медии. Пред журналисти от
списвани на руски издания ръководителят на израелското правителство
аргументира несъгласието си с изтеглянето,
като изтъкна, че “оставайки на Голан, Израел
си осигурява стратегическо предимство в случай
на война със Сирия”. Той
подчерта, че няма да
прави отстъпки по “критични” за сигурността на
Израел въпроси по време на разговорите на 18
май във Вашингтон с

Пиати пред в. “Нойе Цюрхер цайтунг”.
Съгласно сега съществуващото
споразумение между Швейцария и
ЕС за работниците от съюза не
важи системата с квотите за получаване на разрешителни за работа. По данни на в. “Тагес Анцайгер”
швейцарското правителство ще
обсъди въпроса в сряда, 13 май.
През месец април в Швейцария
е отчетено ниво на безработицата
от 3,5 на сто.

Готви се среща ЕС-Пакистан
Европейският съюз планира да проведе през юни среща с
Пакистан, чиято цел е
да помогне на страната да закрепи авторитета и властта на праblack+dopulnitelen10

вителството си, предаде АФП. Срещата ще
е тест за връзките
между съюза и Пакистан, съобщи източник
от средите на чешкото председателство.

Пакистан има задачата да се пребори
с ислямистки групировки, които се опитват да дестабилизират властите и да вземат властта.

американския президент
Барак Обама.
Израел завоюва Голан през 1967 г. и го
анексира през декември
1981 г. Сега там живеят
близо 20 000 еврейски
заселници. В замяна на
съгласието си за мир
Сирия настоява Голанското плато да й бъде
върнато изцяло чак от
Тивериадското езеро,
главен източник на Израел на питейна вода. От
своя страна Израел иска
от Сирия да скъса привилегированите си отношения с режима в Техеран - негов заклет враг и да спре подкрепата си
за ливанската шиитска
партия “Хизбула” и за палестинското движение
“Хамас”.

В Ирак е арестуван братът
на търговския министър по обвинение в корупция. Полицията
съобщи, че Сабах Мохамед ал
Судани, който е работил като
съветник на търговския министър
Абдула Фалах ал Судани, е бил
задържан в южната част на
страната. Полицията и по-рано
се е опитвала да арестува обвинения в корупция чиновник, но
тогава той е успял да избяга.
Ирак заема трето място в света
по равнище на корупцията - след
Сомалия и Мианмар.

СГРАДА ГРЪМНА
В РИМ
Двама души са загинали, а
други четирима са ранени, при
експлозия в жилищна сграда в
южната част на Рим. Според
спасителните служби най-вероятно експлозията е причинена
от изтичане на газ. Няколко
апартамента в триетажната сграда са пострадали сериозно от
взрива. Телата на двамата загинали са открити в апартамент на
първия етаж, където се смята,
че е избухнала експлозията.

СНАРЯД УДАРИ
ДЖАМИЯ
В МОГАДИШУ
Най-малко 14 души бяха
убити от минометен снаряд,
който удари джамия в сомалийската столица Могадишу. При
сблъсъците в Сомалия за последните три дни между враждуващите ислямски групировки
са загинали най-малко 50 души
и ранени още 150.

Папа Бенедикт ХVI отслужи меса пред 50 000 души на
футболния стадион в йорданската столица Аман. Бенедикт
XVI призна трудностите, пред
които са изправени християните в Йордания и в целия регион. Около 2% от йорданските
граждани са християни. В страната живеят и около 40 000
християни от Ирак, които са
избягали от родината си
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Сблъсъци
в Атина

¡˛ÍÒÂÎ Ò˙‰Ë ì—ËÚË·‡ÌÍî
На 1 октомври в белгийската столица
ще започне мега процес срещу банката
“Ситибанк” и нейни ръководители, обвинени в продажбата на книжа от фалиралата американска банка “Лемън
Брадърс” на хиляди белгийски вложители, без да ги информират за рисковете
от подобно вложение. Това съобщи
брюкселският в. “Дерниер йор”.
С фалита на “Лемън Брадърс” през
септември м. г. започна световната финансова и икономическа криза, която
продължава и сега. До момента срещу
“Ситибанк” и нейното белгийско ръководство са депозирани 1600 жалби от
измамени вложители, но се очаква до
началото на процеса броят им да до-

стигне 3800. Това може да предизвика
“организационни проблеми” - не около
воденето на самия процес, а около участието на заинтересованите в него, опасява се прокуратурата на Брюксел.
Засега се предвижда в помещения
около централната зала, в която ще се
води делото, да бъдат инсталирани огромни монитори, чрез които всички пострадали и оплакали се от действията на
“Ситибанк” да могат да следят процеса.
До 1 юни трябва да стане известно и
кои точно от ръководителите в белгийския клон на “Ситибанк” ще бъдат съдени. Те ще бъдат привлечени под отговорност като физически лица, а самата
банка - като юридическо.

14 ранени при размирици в центъра
на гръцката столица

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

полската делегация, водена от външния министър,
за честванията на 9 май.
Вестникът цитира изказванията на анализатори, според които е възможен обрат в руско-полските отношенията. “Ресет или касирането на паметта, е добро предложение за част от
руско-европейския политически елит, но не и за руснаците”, казва пред полския ежедневник експертът Павел Ковал.

○

При завръщането си от
Москва външният министър
на Полша Радослав Шикорски обяви “Ресет” в отношенията между двете
страни. “Говори с Москва,
разбирай света” - под това
заглавие, неделният брой
на полския в. “Газета Виборча” анализира възможните сценарии за преразглеждане на традиционно
хладните отношения между двете страни, след
завръщането от Москва на

○

○

○

○

○

Варшава се сдобрява с Русия Браун пред
провал?
Според последните
допитвания във Великобритания
премиерът
Гордън
Браун
ще
претърпи тежка загуба на
следващите избори, прогнозира в. “Сънди таймс”.
Вотът за местна власт е
на 4 юни. Неговата партия ще заеме второ място
с 22% - с 15% по-малко от
консерваторите.

Тридесет и шест жертви взе таифунът Чан-Хом
във Филипините. 40 души
са тежко пострадали, а 12
са в неизвестност. Тайфунът е унищожил запасите от храна и лекарства
в целия северен регион на
страната, съобщи китайската агенция Синхуа.
В последния си бюлетин Националната служба
за бедствени ситуации
посочва, че 4142 души от
822 семейства все още са
настанени временно в евакуационни центрове, след
като къщите им са разрушени или сериозно засегнати от наводненията и
силните ветрове.
Загубата за икономиката на архипелага е изчислена на 8,21 млн. щатски долара.

Европейската комисия
ще обяви в сряда процедура срещу Румъния заради
прекомерен бюджетен дефицит. Процедурата има за
цел посредством конкретни препоръки да окаже
натиск над страната да
приведе бюджетния си
дефицит в рамките на до-

пустимата максимална граница от 3% от БВП, съобщиха информационните
агенции, като се позовават
на съобщение на ЕК.
Румънският премиер
Емил Бок предупреди неотдавна, че Румъния може
да бъде санкционирана от
Европейската комисия заради прекомерен бюджетен дефицит. Бок увери
тогава, че правителството
ще вземе всички мерки, за
да предотврати санкциите.
“Вместо да заделим
пари през добрите времена, ги похарчихме, и то
доста повече, отколкото
сме произвели, и стигнахме до трудното положение с бюджетен дефицит
от 5,2 на сто от БВП през
2008 г.”, обяви румънският премиер.

z

„Еърбъс” се натъкна ≈Í‚‡‰Ó ÒÂ
‡ÁÎ˛Îˇ
на въздушна яма
Четиринадесет
души са ранени при
силна турбуленция в
самолет на германските авиолинии “Луфтханза”. Инцидентът е
станал късно вечерта
в събота при полет от
Мюнхен до Лисабон,
съобщи говорителката
на компанията Маргарида Мюлер, цитирана от СИТА. Самолетът “Еърбъс
А321” със 147 души на борда е кацнал аварийно в
Женева, където 5 души са закарани в болница. Повечето пострадали нямат сериозни наранявания.
На борда на самолета са били и председателят на
португалския парламент Хайме Гама и други депутати,
както и португалската фадо звезда Дулсе Понтеш. Те не
са пострадали.
Португалски медии уточняват, че групата се е завръщала от официално посещение в Пекин.

Земетресение с магнитуд 6,1 беше регистрирано вчера край бреговете
на Еквадор, съобщи институтът за геоложки проучвания на САЩ. Няма
сведения за жертви и разрушения. Епицентърът на
труса бил в Тихия океан,
на 599 км от еквадорския
бряг.
Междувременно земетресение с магнитуд 5,1 по
Рихтер разтърси Индонезия. Епицентърът на земния трус е бил на около
230 километра югозападно от Бенгкулу на индонезийския остров Суматра.
До момента няма данни за
жертви и разрушения.

СНИМКА БГНЕС

Чан-Хом взе ≈ ÒÚ‡ÚË‡ ÔÓˆÂ‰Û‡
36 жертви ÒÂ˘Û –ÛÏ˙ÌËˇ

Гръцката полиция използва сълзотворен газ, за да разпръсне хвърлящите камъни
младежи, които преди това замеряли с коктейли “Молотов” пазителите на реда

Ожесточени сблъсъци
избухнаха в центъра на
Атина между екстремисти
от крайната десница и
имигранти, както и между
анархисти и полицията. По
информация на агенция
Ройтерс няколко души са
арестувани. Четиринадесет души са ранени при
стълкновенията - девет
полицаи и петима емигранти, отбелязва АФП,
като се позовава на полицейски източници.
Петимата емигранти,
двама от които са настанени в болница, са ранени
от членове на неонацистката групировка “Хриси
Авги” (Златна зора), които
искали да ги прогонят от
градина в гръцката столица. Крайнодесните демонстранти щурмували стара
съдебна сграда в центъра
на Атина, където нелегални имигранти били намерили подслон, въпреки ло-

шите условия за живот,
предаде АП. Преди размириците крайната групировка организира на площад
Омония митинг под наслов
“Да освободим Атина и
Гърция от ордите нелегални емигранти”.
От своя страна имигрантите обвиниха полицаите за
липсата на защита от подобни атаки. Отделни техни представители, от Мароко и Алжир, споделиха пред
журналисти, че с нищо не
са предизвикали изблиците на насилие и властите са
ги оставили на милостта на
озлобени местни. Според
тях човешките права в
Гърция не се спазват.
Гръцкият клон на организацията “Лекари без граници”
и организации за защита
на човешките права осъдиха жалките условия на
живот на 500-те мигранти,
които живеят незаконно в
жилища без вода и елект-

ричество, предаде АФП.
Докато полицаите се
опитвали да предотвратят
конфликт между двете групи, те са били нападнати
от около 150 анархисти. Те
замеряли служителите на
реда с камъни, самоделни
запалителни бомби и други взривни устройства.
Трима души са задържани
и ще бъдат изправени пред
съда. При сблъсъците леко
са ранени деветима полицаи. В полицията са
задържани трима младежи, един от които предстои да бъде изправен
пред съда за нападение
върху силите на реда.
Гърция е обхваната от
вълна от насилие от декември 2009 г., когато
полицейско убийство на
тийнейджър предизвика
най-лошите безредици от
десетилетия, разтърсвайки крехкото консервативно правителство.

Без жертви се
размина най-мощният пожар в следвоенната история на
Москва, който избухна след пробив в газопровод в югозападната част на руската столица минути
след Деня на победата и продължи до
black+dopulnitelen11

сутринта, съобщи
ИТАР-ТАСС. Първите съобщения в московските оперативни
служби постъпиха
малко след полунощ.
Над града се изви огнен стълб с височина над 150 м, а небето над Москва се
оцвети в тъмнооран-

жево. На местопроизшествието бяха
изпратени десетки
противопожарни
коли и линейки.
Кметът на Москва
Юрий Лужков изтъкна, че не е допуснат срив в енергийната система, въпреки че няколко столич-

ни ТЕЦ-а се захранват именно от този
газопровод.
Тръбата с диаметър 1200 мм и налягане 12 атмосфери
се е скъсала поради
рязко покачване на
налягането или някаква друга техническа причина. По-рано

представители на
правоохранителните
органи не изключиха
версията за умишлен
саботаж, довел до
разхерметизация на
авариен клапан с диаметър около метър.
Пробивът е станал на
надземен участък от
тръбопровода.

СНИМКА БГНЕС

Газопровод гръмна в Москва, петима пострадаха
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Краят на Pax Americana
Всяка хегемония има своя логичен завършек
вашни световни суперсили.
Наистина през периода на
Pax Americana не избухна нито
паневропейска, нито световна
война. Студената война не се
превърна в гореща, макар
заслугата за това да беше найвече на руско-американското
ракетно-ядрено равновесие.
Затова пък имаше Корейска и
Виетнамска война, взели милиони жертви, а по-късно бяхме свидетели на Войната в Залива, Югославската война,
Ирак и Афганистан. Да не говорим за безбройните по-малки конфликти.
Същевременно САЩ бяха

След малко повече от 100
дни в Белия дом Барак Обама
се оказва изправен пред море
от външнополитически и международни предизвикателства.
По време на европейската си
обиколка президентът Обама
срещна съпротивата на партньорите си срещу идеята за
съвместни фискални стимули
на икономиката с цел овладяване на глобалната криза и
явната наохота на европейските съюзници да разширят участието си във войната в Афганистан. Германският министър
на финансите Щайнбрюк пък
заяви във връзка с кризата, че
САЩ могат да загубят статута
си на световна финансова суперсила. А Пекин и Москва
лансираха идеята за създаване на нова световна резервна
валута на мястото на амерканския долар. На свой ред британският премиер Гордън Браун посочи, че вече е отминало
времето на “Вашингтонския
консенсус” - политиката на реформи в духа на пазарния фундаментализъм.
В САЩ, главно от дясно, се
чуват остри критики към
външната политика на Барак
Обама, която се окачествява
като примиренческа. Някои
най-отявлени противници на
президента го обвиняват, че
бил предал на Китай и Русия
позициите на САЩ като единствената световна свръхдържава. Други обаче смятат,
че Барак Обама по-скоро е
готов да изслушва с разбиране партньорите и чуждите
ръководители, но същевременно той да задава основния тон
в диалога. Всички тези факти
са признаци за настъпващия
край на Pax Americana и за
формирането на нов световен
ред или световно безредие.
Pax Americana е политическо определение, влязло в
употреба след Втората световна война, под което се разбира продължителен период на
относителна стабилност в
международните отношения, в
резултат на доминиращото военнополитическо и икономическо влияние на Америка.
През 1945 г., когато светът е
катастрофално опустошен от
световната война, САЩ имат
половината от глобалния индустриален продукт и 80% от
златните запаси.
Pax Americana дойде на
смяна на Pax Britannica, когато
до началото на ХХ век Великобритания господстваше над
океаните и като водеща сила
направляваше по свое усмотрение международните отношения. С това уточнение, че
за разлика от САЩ, Великобритания беше колониална
империя. Така или иначе, Вашингтон гладко пое щафетната палка от Лондон и се
превърна едновременно в хегемон, световен полицай и в
някакъв смисъл стабилизатор
на международните дела. Нека
обаче не бъдем безкритични
към последствията от тази
близо 65-годишна американска хегемония. Както подчертават такива нейни критици
като Ноам Чомски и Хауърд
Зин, САЩ са се стремели или
донякъде са били въвлечени в
квазиимпериалистичната си
роля като една от двете тогаcyanmagentayellowblack

Romana до Pax Americana,
обаче има своя логичен
завършек. В разгара на сегашната глобална криза, която
предизвика тектонични сътресения в Америка, САЩ очевидно се разделят с предишната си доминираща роля в
света и Америка става “първа
сред равни”. Тази кардинална
промяна доведе Барак Обама
в Белия дом и предизвика сериозния завой в неговата
външна политика.
Обективността изисква да
кажем, че САЩ имат бюджет
за отбрана от 634 млрд. долара, който е равен на сумарния

САЩ на някакъв предел на
ресурсните си възможности.
Трето, и това е най-важното,
очевидно днес за Америка
става все по-трудно, ако не и
невъзможно, да трансформира военната си мощ в глобално политическо влияние и
въздействие.
Към външната политика на
Барак Обама се отправят язвителни критики от републиканската десница. Осъзнавайки донякъде, че светът навлиза в “постамериканска ера”,
опонентите на президента
яростно пледират за твърд и
американоцентричен курс на

СНИМКА БГНЕС

ЧАВДАР КИСЕЛИНЧЕВ

Барак Обама се стреми да води прагматична политика, съобразена с новите
реалности и на тази основа търси алтернативи за проектиране в чужбина на
американското влияние. Защото светът все повече става многополюсен

инициатори на важни международни институции като ООН
(до средата на 50-те години,
доминирана от американците),
Световната банка и МВФ,
Общото споразумение за
търговията и митата ГАТТ,
Световна търговска организация. И, разбира се, военнополитическия блок НАТО. Американският долар се превърна
в международната резервна
валута, а задокеанските корпорации със световен обхват
наложиха глобализацията.
Всяка хегемония, от Pax

военен бюджет на 20-те следващи най-силни във военно отношение държави. САЩ са
единствената сила, която разполага с атомни самолетоносачи, самолети “Стелт” и роботизирани летящи апарати за
военни цели. Но, първо, днес
икономическата мощ е по-важна от военната. Второ, при
Обама военният бюджет е
структуриран в полза на поикономичните и мобилни сили,
за сметка на самолетоносачите и стратегическите оръжия.
Това говори за достигането от

международната арена. Особено силни са нападките срещу възобновяването на диалога с Русия, която била авторитарна клептокрация, желаеща Иран да се сдобие с атомна бомба и по този начин да
предизвика конфликт в Близкия изток. Това на свой ред
щяло да доведе до скок на
цените на петрола - руското
енергийно оръжие. Или как
така САЩ щели да водят равноправен диалог с комунистически Китай, който превърнал
Америка в най-големия свето-

вен длъжник, прониквал в
авангардните области на американската индустрия и се
подготвял да стане следващият световен хегемон на базата
на агресивната си икономическа експанзия.
Това, че световният ред е
сериозно разклатен, че един
вид е настъпило световно безредие, е неоспорим факт. В
Ирак се наблюдават нови изблици на насилие, а мащабната операция в Афганистан изглежда не може да постигне
успех само с военни средства.
Израелско-палестинският
спор изглежда още по-нерешим след идването на власт
на непримиримите от коалицията на Нетаняху, а между
палестинците от Газа и Западния бряг съществува разрив.
Северна Корея пък заплаши
да напусне шестстранните
преговори, а Иран чакал от
САЩ не добри думи, а позитивни дела. Белият дом е изправен пред дилема - да засили натиска и санкциите спрямо Техеран и Пхенян, или да
отстъпи въпреки сериозните
опасения за последствията от
техните ракетно-ядрени програми.
И още нещо показателно виждаме как големите сили не
са в състояние да се справят
с развихрилото се пиратство
край сомалийските брегове. Да
напомним, че по време на
британската хегемония Великобритания най-напред се
справи с пиратството.
Барак Обама се стреми да
води прагматична политика,
съобразена с новите реалности и на тази основа търси
алтернативи за проектиране в
чужбина на американското
влияние. Защото светът все
повече става многополюсен.
ЕС е партньор и съюзник на
САЩ, но по обективни причини се превръща в самостоятелен международен играч. Имаме един Китай като световна
сила, с БВП от 7,8 трилиона
долара, който е единствената
икономика, която при сегашната криза има прираст от 6,5
процента. Имаме Русия, която
си остава ядрена свръхдържава. Имаме новите икономически сили Индия и Бразилия. При
това положение най-силният
ход на Барак Обама е с точни
и активни действия да измъкне
Америка, а оттам и света от
глобалната криза. Това би било
доктрината Обама и неговата
историческа заслуга.
От друга страна, при сегашния президент САЩ правят исторически преход от
статута на световен хегемон
към статута на водеща световна държава, която не играе солово, а се стреми да
провежда колективна политика. Вашингтон например полага усилия да спечели едномилиардния враждебно настроен ислямски свят, за което
свидетелства успешната визита на Барак Обама в Турция. Естествено това предизвиква яростта на десноконсервативните сили отвъд Атлантика, особено след като
президентът Обама постави
под съмнение и високомерно
натрапваната теза за американската изключителност. Защото тази изключителност не
е нищо друго освен хипертрофирана форма на шовинизъм.
cyanmagentayellowblack
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НАТО се забърква в нова
авантюра на Мишико
От стр. 9

СНИМКИ БГНЕС И ИНТЕРНЕТ

Впрочем за последното руският
представител бе в известен смисъл
опроверган. Ден преди неговото
изявление в Прага започна срещата на високо ниво на ЕС, посветена
на т.нар. “Източно партньорство” инициатива на Полша призвана да
доведе до по-тясна интеграция
между ЕС и 6 бивши съветски републики - Украйна, Белорусия,
Молдова, Армения, Азербайджан и
Грузия. По данни на медията
EUobserver в заключителната декларация не е бил включен текст,
предложен от Грузия и Азербайд-

До същия извод стига и бившият
министър на отбраната на Грузия
Гия Каркарашвили, който в поредица статии във в. “Квирис палитра”
през февруари т.г. пише, че по негови данни дислокацията и действията на грузинската армия по никакъв начин не са отговаряли на
отблъскването на “руска военна
агресия”. Следователно военно-политическото ръководство на страната не е очаквало такава и обясненията му пред международната
общност са фалшиви. (Едно малко,
но важно отклонение от темата.
Каркарашвили пише още, че една
от причините за разгрома на грузинците е обстоятелството, че в
предвоенния период армията е
била обучавана да участва в чужди
войни като тази в Ирак, а не да
защитава родината си от чужда агресия. Може би българските военни трябва да си извадят поука от
грузинския урок).
Ако теглим чертата, излиза, че
учението на НАТО ще бъде проведено в угода на един режим, който
е уличен в започването на война,
който е излъгал за действителните
причини за тази война, който не
крие намерението си да воюва отново, който губи подкрепата на собствения си народ и провежда политика на репресии спрямо опозиционните партии в Грузия. При това
НАТО винаги се е представял като

Михаил Саакашвили и
любимата му червена
вратовръзка, която използва
не по предназначение

жан, че всичките 33 страни (27 членки на ЕС и
шестте “източни партньори”) трябва да уважават
териториалната цялост на
страните. Вместо това
документът призовава за
съблюдаване на “принципите и нормите на международното право”.
Ако целта на НАТО чрез сегашните учения е да покаже, че не
приема териториалните загуби на
Грузия, то тогава излиза, че неговите членове говорят с различен
език на различните форуми. Едни
държави във формата на ЕС предпочитат да замажат тази тема с
общи дипломатически формулировки, и в същото време участват във
военни учения, които явно легитимират режима на Саакашвили и
съответно го поощряват към реваншистки действия спрямо Южна
Осетия и Абхазия. Само че, както
показаха събитията от август 2008
г., реваншизмът срещу двете бивши сепаратистки републики означава война с Русия, която обикновено свършва зле за този, който я
започва.
Има обаче още един щрих, във
фона на който се провежда “Кооператив лансър/Кооператив лонгбоу”.
Преди месец и половина списание
“Шпигел” съобщи, че комисията на
ЕС, която проучва обстоятелствата
около войната между Южна Осетия, Русия и Грузия, разполага с
доказателства, че бойните действия са започнати от Грузия, а техен
инициатор е бил лично президентът
Михаил Саакашвили. По оценка на
комисията, писа “Шпигел”, армията
на Саакашвили не е отразявала
“руска военна агресия”, както
твърди той и както заключи парламентарната комиия в Грузия, а войната е била планирана отрано от
режима в Тбилиси.
cyanmagentayellowblack

въоръжената сила на “свободния
свят” и защитник на демократичните ценности и международното пра-

во. Как тези декларативни цели се
покриват с подкрепата за президент, който разгонва опозиционни
митинги със сила и започва война
под фалшиви предлози? Впрочем
политиците винаги могат да намерят обяснения на тези противоречия, независимо дали ще звучат
логично или не. Тази ситуация изглежда е от разряда на вече класическия случай с отношениета на
САЩ към диктатора Сомоса: “Той е
кучи син. Но това е нашият кучи
син!”
Опасенията на руснаците, осетинците и абхазците са, че режимът
на Саакашвили може да използва
ученията, за да осъществи нова
военна авантюра срещу двете малки кавказки републики. Действително съществува хипотеза, според
която Саакашвили използва периода на провеждането на ученията,
за да осъществи нова провокация,
предимно срещу Южна Осетия, в
която да се окаже включено и
НАТО. Тази схема на пръв поглед
изглежда нерационална и безумна,
но от човек, който си яде вратовръзката, е трудно да се очакват
рационални и логични действия.
Нещо повече, струва си да се припомни, че една седмица преди нападението срещу Цхинвали в Грузия също се провеждаше учение с
участието на чужди войски - 1000
американски войници тренираха в
околностите на Тбилиси съвместно
с грузинците, а поставената задача бе: “подобряване на оперативната съвместимост между войските
на САЩ и Грузия в случай на потенциални бойни ситуации”. Според официалното съобщение на
алианса целта на сегашните маневри е: “подобряване на оперативната съвместимост между НАТО и
страните-партньори”.
Разбира се, основните покровители на Саакашили от САЩ се опитаха да успокоят руските притеснения. Говорителят на Държавния департамент Робърт Уд коментира,
че: “тези учения не са заплаха за
Русия и въобще не са заплаха за
никого в региона”. След августовските събития обаче в Москва не

Нино Бурджанадзе показна гумените
куршуми, с които е била уцелена в гърба

вярват и думичка на това, което
Вашингтон мисли за управляващите в Тбилиси. Тогава САЩ не се
оказаха в състояние да контролират своя съюзник в Кавказ. Каква
е гаранцията, че могат да го направят сега? Още повече, че веднага
след войната американците вместо
да си посипят главата с пепел, че
са подтикнали волю или неволю Саакашвили към война, обявиха, че
ще възстановят разбитата му армия. Командващият на сухопътните
войски на САЩ в Европа ген.
Картър Хем обяви, че Пентагонът
ще компенсира грузинската армия
с въоръжение и бойна техника. Тази
ангажираност на САЩ, а сега и на
НАТО с режима на Саакашвили
няма как да не подгряват мераците
му за реванш на бойното поле. Ако
между Южна Осетия и Абхазия,
които вече са под официална руска
военна закрила и Грузия избухне
нова война, на САЩ и НАТО (т.е. и
на България) ще им бъде много
трудно да отричат съпричастност и
подобно на бившия държавен секретар Кондълиза Райс да твърдят,
че неправилно са ги разбрали.

Момент от “опита за държавен преврат”. Саакашвили
дружески общува
с разбунтувалите се войници, които преди часове се заканвал да унищожи
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Балканското
главоболие Косово
МВФ ще приеме новата държава за свой член
В петък Международният
валутен фонд обяви, че ще приеме, макар и непризнатата все
още от ООН за независима
държава, Косово за 186-ия свой
член. Разбира се, решението
на МВФ зарадва ръководството в Прищина. “Цяло Косово
приветства партньорството с
МВФ. Заедно ние ще постигнем големи резултати”, каза
пред журналисти премиерът
Хашим Тачи. Авторитетният
американски в. “Уолстрийт
джърнъл” определи решението
на фонда като важна стъпка за
бившата сръбска провинция,
която се опитва да подсигури
международното си признание
и финансова помощ отвън.
Веднага след едностранното обявяване на своята независимост на 17 февруари 2008 г.
властите в Косово подадоха
документи за членство в редица международни организации.
На практика МВФ е първата
глобална организация, която се
отзовава на тези искания.
Очакванията са, че през юни
т.г. ще последва членство и в
Световната банка, която вече
има свое представителство в
столицата Прищина. Логично,
новината от МВФ беше посрещната негативно от страна
на Сърбия и Русия, които отказват да признаят Косово. До
момента бившата провинция е
призната от общо 58 държави,
сред които САЩ и голяма част
от страните членки на ЕС,
включително и България. В
Белград приемат на нож всяко
признаване на новата държава
и всяка крачка, която може да
й позволи да стабилизира своята самостоятелност. Стана
ясно, че преди да бъде оповестено решението на фонда,
сръбски представители са се
свързали с всяка една от страните членки на МВФ с искане
за отказ на косовската молба.
Но, както съобщи в четвъртък
говорителят на кабинета в Прищина Вльора Читаку, вече повече от половината от членовете са дали своето съгласие.
С влизането на Косово в
МВФ властите на най-новата
държава на Балканите ще получат достъп до възможности
за вземане на заеми в размер

на десетки милиони долари. Но
тук възниква големият въпрос:

За какво ще бъдат
похарчени парите
на фонда?
За реално подпомагане на
икономиката и инфраструктурата ли ще идат бъдещите средства, или ще бъдат обрани от
твърде силната в страната мафия?
В своя първи доклад, посветен на Косово след обявената
независимост, публикуван в
края на м.г., Европейската комисия прави извода, че това е
страна, “където се ражда, преминава и организира престъпността”. Сред заключенията в доклада на ЕК е и това, че
Косово е обхванато от корупция и организирана престъпност и в страната няма воля
за борба срещу тези явления.
Службата на ООН за наркотиците и престъпността определя
на свой ред, че Косово е разпределителен център, в който
се събират всички световни
пътища на дрогата. Подобна е и
оценката, която дава за новата
страна доклад на американския
Държавен департамент за контрол на наркотиците. Сред изводите там се посочва, че основните проблеми пред държавното ръководство са рехавите
граници, корумпираните полицаи и митничари и системата от
семейни кланове. Впрочем тази
система от родови кланове е
смятана за гръбнак на организираната престъпност сред албанската общност, която
съставлява 92% от населението
на Косово. Най-могъщите албански кланове Кула, Абази, Борици и Брокай, заедно с 30ината косовски албански
престъпни групировки са се
превърнали във втората по големина сила в наркомафията в
света, но имали сериозно участие и в трафика на оръжие,
цигари, крадени коли, проституцията, рекета, прането на
пари, изнудването. Според някои източници 65 на сто от
целия трафик на наркотици преминава през територията на Косово, което се равнява на 1,5-2
милиарда долара. Парите се

Година след като Косово обяви своята независимост, страната е призната едва от 58 държави

перяли чрез близо 200 банки и
обменни бюра, както и чрез
козметични магазини и салони,
отворени в Италия, и кафенета,
пръснати из цяла Европа. Всяка
година през страната преминавали по няколко тона хероин.
Чужди представители в Прищина неведнъж са проявявали загриженост по отношение на
това доколко властите в страната са в състояние да осъществяват контрол над ситуацията
и доколко те са под влиянието
на могъщите мафиотски организации. По този повод бившият
командващ КФОР, италианският генерал Фабио Мини, твърди,
че “организираните престъпни
групи в Косово не влияят на
властта - те са властта”. До
подобен извод стига и германският седмичник “Шпигел”.
Тези данни, изнесени от авторитетни международни институции, не могат да не породят съмнения доколко средствата от МВФ и други организации ще идат действително за

подпомагане на икономиката
или ще бъдат пренасочени към
тъмни афери. А че Косово има
нужда от външна финансова
помощ, е извън съмнение.
В отговор на негативните
оценки правителството на Тачи
декларира, че се вземат мащабни мерки. Беше създадена
Агенция за борба с корупцията, която е предала на прокуратурата редица дела, а също
и стратегия за интегрирано
управление на държавните граници, закон за полицията миналия февруари и план за борба с незаконния трафик на
хора. Властите обаче неведнъж
са коментирали своята загриженост, че им е трудно да осъществяват контрол в северната
част на Косово, населена предимно със сърби.

Безработица
и бедност
Въпреки споменатите огромни суми, идващи от тра-

z

фик на дрога и друг вид
престъпност, новата страна е
изправена пред сериозни икономически предизвикателства. Според официалната статистика от 2007 г. в Косово
има около 44% безработица и
средни нива на заплатите
между 130 и 200 евро месечно. За едно работно място в
страната се борят средно над
500 души. Според специалисти обаче официалните данни
не могат да бъдат напълно
реални, тъй като в страната
има немалка паралелна икономика. За да осигурят препитание за семействата си, много косовари търсят работа в
чужбина или се изхранват
чрез собствено земеделско
производство. Част от гражданите на новата държава
започват собствен малък
бизнес, но тъй като печалбите са или нищожни, или никакви, голям процент от фирмите оперират, без да са регистрирани.

„Сонце” или „Тотален мрак”
Обръчът около властите в Скопие
се затяга силно и съвсем скоро страната ще трябва да излезе с компромисно
решение в спора си с гърците, ако иска
да има нормално европейско бъдеще.
През миналата седмица генералният
секретар на НАТО Яп Де Хоп Схефер
посети Скопие и след прощална среща
с досегашния президент Бранко
Цървенковски заяви, че единствената
пречка пред балканската страна за
присъединяване към Алинса е нерешеният спор с Гърция за името. За “страната на сонцето”, както обичат да я
наричат самите македонци, Схефер
предрече бъдеще на “тотален мрак”,
ако местните и гръцките власти не
намерят решение на въпроса по найбързия начин. Генералният секретар
на НАТО съобщи също, че на този етап
Скопие не се намира и в дневния ред
на новата американска администрация.
В отговор на това македонският външен
министър Антонио Милошоски коменblack+dopulnitelen14

тира, че решението на спора е в ръцете на Атина. Новоизбраният президент
Георге Иванов пък заяви, че ще свика
референдум по въпроса. Отговорът на
гърците не закъсня. В събота, по време
на заседание на Централния комитет
на управляващата в Гърция “Нова демокрация”, премиерът Костас Караманлис даде категорично да се разбере,
че страната му няма да отстъпи. Караманлис призова Скопие да изостави
национализма. “Не може да се тегли
черта върху историята, историята не
се пренаписва”, каза гръцкият премиер. Това едва ли е обнадеждаващ сигнал за македонското правителство,
което е обвинявано от редица външни
наблюдатели и дипломати, че шикалкави и протака въпроса около спора за
името. Само че колкото повече време
минава, толкова по-ясно става, че
Скопие е в тежък цайтнот в този спор,
който блокира цялото евроатлантическо бъдеще на македонците.

В същото време до този момент от
страна на македонците сякаш не идва
никакъв ясен сигнал за поправяне на
отношението й към Гърция и към България. Представеният наскоро в Атина
сборник “Македонският въпрос и България - поверителни документи 19501967” предизвика поредните истерични реакции в част от македонската
преса. Сборникът е общо издание на
българската държавна агенция “Архиви” и гръцката неправителствена организация Институт за македонски изследвания в Солун. Книгата засега
има издание единствено на гръцки език
и беше официално представена лично
от гръцкия външен министър Дора
Бакояни. Сборникът съдържа 21 документа на тогавашните български власти, които отразяват сложните отношения между нашата страна и Югославия, които са се развивали в зависимост от политическата конюнктура. В
македонската преса обаче незабавно

се появиха твърдения, че сборникът
бил посегателство и организирана акция. Външният министър на Македония
Антонио Милошоски пък коментира, че
това била “спонсорирана пропаганда
срещу македонската идентичност”.
Явно е, че въпросът за идентичността е твърде болезнен за Скопие. Още
повече, когато в толкова напрегнат
момент една от най-коментираните
теми е предстоящото издигане на мегаломанска статуя на Александър Македонски на централния площад на столицата, висока 22 метра и тежаща 30
тона. Паметникът ще бъде заобиколен
от още 16 композиции на обща стойност 10 млн. евро. А дали част от македонските политици осъзнават, че
международната общност очаква от тях
едно малко по-различно поведение,
засега не става ясно.
Страницата подготви
БОЖИДАР ВЕЛЧЕВ
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black+dopulnitelen15
black+dopulnitelen

ПОНЕДЕЛНИК 11 МАЙ 2009

ÃËÎÁÓÑ

15

Куба не е това,
което беше
Някогашната производителка на захар днес е
сред най-популярните туристически дестинации
САМУЕЛ ФРАНСЕС

Свикнали бяхме да говорим
за Куба преди всичко като за
страна производител на захар.
Особено след онези прословути десет милиона тона, които
се беше зарекла да произведе
в края на шестдесетте години.
Тогава в много отрасли на икономиката на страната производството буквално беше замряло - всичко беше съсредоточено върху захарта. Шосетата бяха изровени от тракторите, които превозваха тръстика,
хората заминаваха из полето
да режат тръстика, шивашките
цехове шиеха ръкавици за прословутите “мачетерос” - хората, които режеха тръстика. В
желанието си да достигнат
десетте милиона, сафрата - т.
е. рязането на тръстика - се бе
проточила и вместо редовните
четири месеца продължи осемдевет месеца.
На всичко отгоре в очакване на десетте милиона тона
цената на захарта на световните пазари спадна на рекордно ниско ниво и за огромното
си производство страната получи рекордно ниско количество долари.
После последва 1970 година, когато запасите от захар в
света свършиха и цената й се
повиши над десет пъти. Това
подлъга Куба и тя започна
грандиозни проекти - поръча
огромни кораби, започна скъпи
строежи, накупи големи количества стоки.
Но... всяко чудо за три дни.
В Европа високите цени на захарта тласнаха напред произ-

Кубинците се гордеят с Варадеро - за него казват, че е един от най-красивите плажове в света

водството на захар от цвекло,
смятано иначе за много скъпо.
В Япония, където по традиция
семействата си даряват захар,
изведнъж подаръците спряха,
а захаринът, смятан за канцерогенен, изведнъж беше обявен за безвреден. И Куба се
видя в чудо - с нараснали
дългове и скъпи стоки и строежи.
Днес Куба е съвсем различна. На първо място по приходи

са медицинските услуги - и не
само в самата страна, но и в
останалата част от света - в
Латинска Америка и Африка
преди всичко, където кубински
медицински бригади запълват
дефицита от местни лекари и
друг медицински персонал.
На второ място сред продуктите за износ е туризмът.
Само през 2008 г. чуждите туристи в страната бяха 2,3 милиона души. При това не тран-

зитни пътници, които ядат чушки и домати и кътат донесените
от Европа евро за у дома, а
богати туристи, пристигнали от
хиляди километри със самолети, за да се наслаждават на
вечното лято и модерните хотели през зимата.
Тази година икономическата и финансовата криза направи туристите от Европа по-пестеливи. Но броят им бе компенсиран от канадците. Само

през януари и февруари 2009
година броят им надхвърли 270
хиляди, с 16,8 на сто повече от
съответния период на 2008 година.
На трето място се нареди
никелът, произвеждан отново
съвместно с Канада. Куба е на
първо място по залежи на никелова руда в света, но за неговото производство е необходима много електрическа енергия, която в Канада е евтина и
изобилна.
На четвърто място са лекарствата и ценените в цял свят
кубински медицински технологии . Чак после следват захарта, ромът, пурите, цитрусите и
други стоки, произвеждани на
острова.
Куба, която тази година отбелязва своята петдесета годишнина от победата на революцията, трудно може да бъде
сравнявана с нивото от шестдесетте години. При това населението й нарасна от 6,5 милиона през 1959 година на близо
12 милиона, предимно млади и
високообразовани хора.
Куба вече отдавна не е това,
което беше! Но продължава да
е образец за цяла Латинска
Америка. В последно време и
последните страни от региона Салвадор и Коста Рика, които
продължаваха наложената от
САЩ блокада на острова, изпратиха там посланици и настояват за отмяна на ембаргото. Което при Барак Обама се
пропука - скоро към Куба ще
потекат не само долари и кубинци от САЩ, но и туристи.
Защото такъв е ходът на историята.

Стопанино, работа има ли?
Близо 7 милиона граждани
от страни от ОНД ще се опитат
да намерят препитание в Русия
МАРИНА ГРИЦЮК

От 11 до 15 милиона
граждани на Общността
на независимите държави (ОНД) могат да останат тази година без работа. От тях жителите на
Русия са 8-9 милиона.
Такива прогнози бяха
съобщени на заседанието на Общата конфедерация на профсъюзите
(ВКП).
Тенденция за подобно
развитие на събитията
има. Както каза генералният секретар на конфедерацията
Владимир
Шчербаков, през януари
БВП средно в страните от
ОНД е намалял в сравнение с януари миналата
година с 11 процента. Девалвацията на валутите
се движи в диапазона от
10 на сто в Таджикистан
до 50 процента в Украйна. В същото време потребителските цени в
ОНД са нараснали средblack+dopulnitelen

но с 14 процента.
Най-лоша е ситуацията в Украйна. Промишленото производство в страната тази година е спаднало с 34,1%, съобщи
председателят на Федерацията на профсъюзите
в Украйна Василий Хара.
“Естествено спря железницата - няма какво да се
транспортира. Намаляха
обемите на производство
на електроенергия. В
страната са регистрирани като безработни 550
хиляди души (4,3 на сто
от икономически активното население), но, според
наши данни, броят им е
надхвърлил милион и половина”, каза Хара.
Между другото, именно от Украйна в Русия
идват най-много гастарбайтери. Според данни на
Федералната служба по
миграция (ФМС) от 14,4
милиона чужденци, пристигнали миналата година в страната ни, една

четвърт - 3,6 милиона - са
били украйнци, 2 милиона - узбекистанци, 1,5 милиона - казахстанци, и
още милион са пристигнали от Таджикистан.
През тази година може
да очакваме, че цифрите
ще са по-големи, твърдят
експертите.
“Да търсят работа
обикновено тръгват найдобрите - най-мобилните,
смелите, професионалистите, образованите. И
властите в страните от
ОНД трябва да са заинтересовани и да предприемат мерки, за да може
колкото се може повече
такива специалисти да си
остават в родината”, каза
Владимир Шчербаков. В
същото време той не изключва вероятността, ако
се сбъдне прогнозата за
безработица от 11-15 милиона души, немалка
част от загубилите работа в страните от общността да хукне да търси

късмет в Русия. “И страната ни трябва да е готова за това”, подчерта той.
Трябва да се каже, че
ФМС също е притеснена
от тази перспектива и е
принудена да засили дейността си, за да защити
руския пазар на труда.
Така например разрешение за работа на имигрантите вече се дава не
за година, както преди, а
само за три месеца. ФМС
също така засили контрола над работодателите,
като всяка седмица
извършва по 35-40 проверки.
Освен това в момента
на междуведомствено
съгласуване се намират
поправките в миграционното законодателство,
чиято цел е да се отстранят бариерите за висококвалифицираните специалисти от други държави и за легализиране на
имигрантите, работещи в
частния сектор. ФМС ще

следи за изпълнението на
миграционното законодателство заедно с правоохранителните органи.
В същото време експертите смятат, че чуждите работници не са
конкуренция за руснаците - като правило те заемат работни места, които не са привлекателни
дори за руските безработни. “Това е тежък,
нискоквалифициран и
нископлатен труд, който
често се осъществява
във вредни и опасни условия”, каза главният
специалист в отдела за
трудова миграция в НИИ
по труд и социално застраховане Юлиана Алексенцева. По думите й, повечето от чужденците се
трудят като чираци, зидари, бояджии, дърводелци.
Освен това дори в условията на икономическа
криза руснаците остават
инертни и не се стремят

да се преместят другаде
заради жилищния проблем и ниското качество
на много от работните
места. “По този начин необходимостта от привличане на чужди работници, например в сферата
на строителството, ще се
запази, тъй като освобождаваните трудови ресурси няма да решат проблема на структурния дефицит на кадри”, заяви в
заключение тя.
Лидерите на синдикатите в ОНД са убедени: в
условията на криза дейността по защитата на
трудовите права на гражданите, без значение
дали са коренни жители
или чуждестранни работници, трябва да бъде изведена на ново ниво. “И
ние ще правим всичко
възможно хората да не
стават жертва на кризата
и недобросъвестните работодатели”, подчерта
Владимир Шчербаков.
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ЕВРОПА ЗНАЕ, ЧЕ:

Ти решаваш!
През юни гражданите
на ЕС избират пряко
за седми път членове
на Европейския парламент
КАЛИНА ЙОТОВА

СНИМКИ АВТОРКАТА

Привидното спокойствие на
достолепния и потънал в зеленина Страсбург заблуждава всеки, попаднал в елзаската столица за първи път. Всъщност градът
живее в ритъма на европейското институционално битие.
Пулсът на Европа се усеща найясно по време на пленарните
сесии, защото Страсбург е и
официално седалище на Европейския парламент. Когато през
1957 г. градът е избран за дом
на ЕП, най-вече заради историческото и географското си значение, а няколко години по-рано
и за “родно място” на Съвета на
Европа, елзаската столица окончателно се утвърждава като уникален символ на единството и
европейското помирение. Именно този сплотяващ елемент обуздава противниците на т.нар.
пътуващ цирк, постоянното местене на парламента между
Брюксел и Страсбург, което повишава въглеродния отпечатък
и коства значителна сума за
поддръжката на институциите.
В навечерието на седмите
преки избори за Европарламент,
които в 27-те страни членки се
провеждат между 4 и 7 юни,
обаче, тенденцията за спад в
избирателната активност тревожи силно ЕП. Тя уронва корените на неговата власт и легитимност, тъй като парламентът отразява демократичния глас на
самите европейци. Немалко от
375-те милиона гласоподаватели подценяват важността на евровота, без да осъзнават все понарастващата роля на ЕП във
всекидневието ни. От 1979 г.
насам последователните европейски договори разширяват
неговите правомощия. Днес думата му тежи колкото мнението

евро за България. Европейската
програма за икономическо
възстановяване предвижда да се
инвестират 3,98 милиарда евро
в проекти за свързване на газопреносни и електропреносни
мрежи, за разположени в морето вятърни инсталации и за проекти за улавяне и съхранение на
въглероден диоксид. 200 млн.
евро ще бъдат осигурени за газопровода “Набуко”.
По същия начин ЕП влияе и
върху опазването на околната
среда и защитата на потребителите, общественото здраве и
безопасността на храните. Пример за това са основните въпроси, разгледани през настоящия
мандат на парламента, които
касаят задължението за регистриране на всички химикали и
замяната на най-опасните от
тях; конкретни мерки в областта на рециклирането; по-евтините роуминг тарифи в ЕС; забрана на канцерогенните вещества в детските играчки и
още много други.
Освен това Европейският
парламент участва във формирането на външната политика на
съюза. Българският депутат от
Алианса на демократите и либералите за Европа (АЛДЕ) Метин
Казак коментира разширяването на съюза и по-конкретно бъдещото членство на Турция. “Преговорите ще продължат. Всяка
страна от Балканския регион
има интерес да бъде част от европейското семейство. За равнопоставения диалог и обективното основание за членство не
трябва да се прилагат двойни
стандарти. Важно е да се прави
оценка въз основа на усилията
по изпълнението на критериите”,
отбеляза Казак, който е член на
Комисията по външна политика
и член на Съвместната парла-

на Съвета на министрите при
изработването на бюджета на
общността и на законодателството, насочено към улесняване
на движението на гражданите,
услугите и капиталите в рамките
на ЕС. Такива са директивата за
услугите; признаването на професионалните квалификации за
улесняване на работата в други
страни членки; гарантирането на
банковите депозити до 100 000
евро от 2010 г. и пр.
Както българският евродепутат от Партията на европейските
социалисти (ПЕС) Атанас Папаризов посочи, приоритет в работата е и енергийният законодателен пакет. Той осигурява равен достъп до преносните мрежи и обща енергийна сигурност.
По тази линия ЕС ще финансира
газовите ни връзки с Гърция и
Румъния, като осигури 55 млн.
cyanmagentayellowblack

ментарна делегация ЕС-Турция.
Европарламентът има и конкретно въздействие върху националното законодателство. Голяма част от нормите, които държавите членки приемат, са
изпълнение на решения, взети
на ниво Европейски съюз. В ЕС
около 3/4 от тези решения се
вземат с решаващата роля на
Европейския парламент. Проблемът е, че мнозина европейци са разочаровани от политиката в собствената си страна.
Нещо повече, обикновено ЕС е
удобно извинение за провалите
на националните правителства.
Смята се, че европеизирането на
негативите и съответно национализирането на позитивите е честа практика сред двадесет и
седемте. Разбира се, не може и
да се твърди, че всичко, което
идва от Брюксел, е с положите-

Днес България има 18
представители в ЕП. След като
Договорът от Лисабон не влезе
в сила до провеждането на
изборите, според действащия
Договор от Ница българските
депутати в следващия
Европарламент ще бъдат 17.
Общият брой на
евроизбраниците пък ще намалее
от 785 на 736 депутати

лен знак, но европейците трябва
да имат представа за важността
на решенията, за които и депутатите се борят.
Независимо от това, че ЕП е
вторият по големина парламент
в света и най-големият такъв в
Европа, той функционира като
всеки друг законодателен орган.
ЕП се организира, за да упражнява влияние върху нормотворческия процес и изпълнителната власт в ЕС. Особено важно е,
че депутатите в него са обединени не по национален признак,
а в зависимост от тяхната политическа принадлежност. Така европейските избраници наистина
дават гласност на идеологическите предпочитания на жителите на съюза. Това от своя страна
определя
ориентацията
и
съдържанието на провежданата
общоевропейска
политика.
Същевременно вотът трябва да
се възприема и като избор за
национално влияние в европейското законодателно влияние.
Сега политическите групи в
ЕП са седем на брой, като нито
една от тях няма мнозинство.
Партийните групи са главните
механизми за структуриране на
дебата и формиране на коалиции в законодателния процес. В
момента всяка политическа група трябва да бъде съставена от
най-малко 20 членове, избрани в
поне шест държави членки. Но
системата след вота през юни ще
се промени - минимум 25 депутати, избрани в поне 7 страни от ЕС.

Един факт, който свидетелства, че Европарламентът е достатъчно демократичен като
съдържание и силен като състав,
е наличието на групата Независимост/Демокрация. Противопоставяне на европейската конституция и съпротива срещу “централизацията и бюрократизацията на Европа” са двете цели на
тази сравнително нова група в
парламента. Тя има 22-ма членове от 10 държави, които се самоопределят като “еврокритици,
евроскептици и еврореалисти”.
С оглед на предстоящата
електорална
битка
трима
български евродепутати коментираха пред ДУМА акцентите в
платформите на партиите си.
Госпожа Румяна Желева от Европейската народна партия и
Европейски демократи (ЕНПЕД) посочи като най-съществе-

ските консерватори от ЕНП-ЕД
за развод. Това няма да се отрази негативно на изборите.
Съвсем реалистично очаквам
Европейската народна партия
да спечели, тъй като взетите
вече мерки срещу кризата дават
резултати.” Метин Казак (АЛДЕ)
изтъкна, че за либералите приоритет са междуетническата толерантност, частната инициатива и глобалното предизвикателство. Атанас Папаризов (ПЕС)
коментира мнението на анализатори, че социалистите в Европа не се възползват от кризата,
за да обърнат политическата
игра в своя полза. Относно стратегията на ПЕС, с която левите
смятат да оборят критиците, Папаризов отбеляза “преди всичко
платформата”. Наред със защитата от финансовата криза и
конкретни предложения относно

Така гласуват евродепутатите

но увеличаването на благосъстоянието на европейските граждани, разширяването на еврозоната без компромис в критериите,
сигурността, борбата с демографската криза, засилването на
ролята на Европа в света. На
въпрос какво е самочувствието
на ЕНП-ЕД, предвид господството й в Европа при условия на
криза, г-жа Желева заяви: “Не
смятам отпадането на британ-

Обединени в многообразието - 495 млн. граждани на ЕС;
375 млн. гласоподаватели; 36 мл. гласуват за първи път;
27 страни членки; 23 официални езика

контрола върху фондовете, за да
може ресурсите на гражданите
и фирмите да са защитени,
планът на левите поставя акцент
върху европейските граждани,
върху тяхното равенство, пол и
религия. Специално внимание е
отделено и на сътрудничеството
в Черноморския и Каспийския
регион, както и на мерките за
солидарност между страните
членки, които да не останат само
на книга.
Тази година за първи път
кампанията за вота е общоевропейска, а мотото й “Ти решаваш”
е послание, преведено на 23-те
официални езика на съюза. Сериозно внимание е отделено на
онези 36 млн. млади европейци,
които за първи път могат да упражнят правото си на глас. За
тях ЕП създаде свои профили в
някои от най-популярните социални медии в интернет, като
Facebook, MySpace и Flickr. С
всички свои усилия наднационалната кампания цели да убеди избирателите, че всеки глас
е важен, тъй като бъдещето на
ЕС се формира преди всичко от
неговите “политически семейства”. И най-вече от онези, които
дадат гласа си, защото Европейският парламент така или иначе
ще бъде избран. “Ти решаваш”!
cyanmagentayellowblack
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а започнем от нещо
елементарно, като
например обувките.
Ако те са купени от
“Илиянци” или от
Женския пазар, за
тях няма никаква гаранция. В повечето
магазини дават гаранция от 1 месец,
което на практика
означава, че на всеки 30-40 дни трябва да имаме
готовност да си купуваме
нови обувки. Друг пример са
електрическите и електронните уреди (печки, хладилници, фризери, бойлери, телевизори, компютри). За тях гаранцията обикновено е 1 година. Но пак, както в предположението с обувките, означава ли това, че трябва да
сме готови да ги сменяме на
всеки 13-14 месеца? Другият
вариант е, ако се повредят,
да се търсят ремонтни фирми, някои от които дават гаранция за отстранените повреди и подменените части
за срок от 3 до 6 месеца.
Има и друго нещо. При
положение, че съществува
гаранция от 1 година за новозакупен телевизор, ако той
се повреди на 7-ия месец, ще
бъде ремонтиран безплатно
или дори заменен с нов, ако
аварията е много сериозна.
Само че след ремонта или
подмяната не следва нов
едногодишен гаранционен
срок, а той вече е валиден
само до края на 12-те месеца
след първоначалната покупка. Така, ако закупеният телевизор се повреди след 360
дни и е поправен или подменен, за него вече ще има
гаранция само за още 5 дни.
И в това отношение сериозно изоставаме от практиката в ЕС. Там стоките с
дълготрайна употреба се продават с минимум 2-годишна
гаранция, а при ремонт или
замяна тя се подновява за
същия срок.
При това у нас се прилагат и крайно непочтени трикове. Например производител
на бойлери от Варна в гаранционната карта дава адрес
на софийска сервизна фирма.
Но когато бойлерът се повреди в гаранционен срок, често
се оказва, че сервизната
фирма вече не съществува (а
може би тя никога не е била
действителна), поради което
и гаранционната карта става
ненужен къс хартия. Един
потърпевш от подобна ситуация гражданин, живеещ в
София, се добрал до координатите на варненската фирма производител и е поискал
обяснение. Отговорили му да
достави повреденият бойлер
във Варна, където ще бъде
ремонтиран безплатно или
заменен с нов. В случая ста-
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Имаме гаранция за
негодност на стоките
Правата на потребителите в България
не са защитени така, както в ЕС
ЙОРДАН СЪЕВ

ва въпрос за българска стока. Но аналогично - означава
ли това, че при фалшиви сервизни фирми купувачът ще
трябва да изпрати повредения компютър в Китай или в
Сингапур, където той е произведен?
Отделен въпрос е продажната цена. У нас евтин лаптоп азиатско производство
струва около 1300 лв. (към
750 евро), докато в САЩ и
Западна Европа същият
може да се купи съответно за
250-260 дол. и 270-290 евро
със задължителна гаранция
от 2 години. А в България хем
е по-скъп, хем гаранцията е
само 1 година, а в някои случаи и по-малко (например за
компютърна мишка тя е 3
месеца). У нас вече никой не
продава електрически крушки и батерии с гаранция.
Крушката може да гръмне
още докато се завинтва във
фасонката, а батерията въобще да не проработи. Право
на рекламация не се предвижда.
Потреблението на мебели
е спаднало драстично и фир-

мите са снижили цените. Но
понеже те се доставят в разглобен вид, за монтирането
им искат до 45% от стойността им, докато такава услуга в
ЕС струва най-много 6% от
цената, а в повечето случаи
е безплатна.
В България цените на битовите услуги са супернеадекватни спрямо средните
доходи. Отпушване на мивка
в Германия струва 20 евро,
което е 1/100 от средната
заплата, а на тоалетна - 40
евро, което е 1/50 от нея. У
нас цената е съответно 20 и
40 лв., което е 1/30 и 1/15 от
заплатата, да не говорим за
пенсията.
Най-фрапиращо е положението с жилищата. За тях
българинът плаща цяло
състояние. Един маломерен
двустаен апартамент (той е
буквално двустаен, защото в
него липсва традиционната
за българите кухня) е с цена
около 40 хил. евро, и то на
шпакловка и замазка, а такова жилище, завършено “до
ключ”, е с 12-13 хил. евро поскъпо. И колкото и учудващо
да е, за тях гаранция не се
дава. Може още на третия

ден след предаването с акт
16 в жилището да се спука
водопроводна или канализационна тръба, да гръмне
елинсталацията, асансьорът
да се откъсне от въжетата,
вратите и прозорците или
рамките да се деформират
така, че да не се затварят,
таваните и стените да започнат да се ронят и т.н. Гаранционен срок за всичко това
няма. Купувачът е платил,
нанесъл се е в жилището и
след това всички разходи по
възникнали аварии са за негова сметка. Дори ако някои
купувачи на жилища са успели да включат в договорите
клаузи за неустойки, при
появила се необходимост
строителните предприемачи
отказват да ги изпълняват. В
такива случаи единственият
изход е да се води съдебно
дело. Но колкото и учудващо
да е при наличието на договор, заверен от нотариус,
съдът в много случаи не постановява задължително
спазване на договора. Затова и българи, и чужденци,
които купуват недвижими
имоти у нас, смятат, че съдебната ни система действа по

доста по-различни правила от
установените в ЕС. Законодателството ни е почти изравнено с европейското, но
механизмите за неговото
прилагане не са.
Много хора са ощетени и
от оказваните им туристически и ресторантьорски услуги, но това е въпрос на отделен материал. В случая поважно е какво трябва да се
направи, за да се защитят
правата на потребителите у
нас. Понеже в България няма
гражданско общество, което
със свои механизми да упражнява такива функции, сега
те се изпълняват от държавен орган. Това може да бъде
Комисията за защита на потребителите, но само ако й
се дадат повече права и й се
възложат повече отговорности. Сега комисията е по-скоро само регистратор на жалби, отколкото иституция, която може да ги разреши. При
спор между купувач и продавач се стига най-много до
събирането на двете страни
в помирителна комисия. В
99% от случаите продавачът
отказва да удовлетвори исканията на купувача и понататък комисията е безсилна. Затова на нея или на
някакъв друг орган трябва да
се даде необходимият финансов, технически, кадрови и
най-важното - законов потенциал, с който да решава проблемите на потребителите,
без да се стига до съдебно
дело. Тази институция трябва да провежда един вид
граждански съд спрямо некоректните продавачи на стоки
и услуги. Може и в присъствието на медиите. Вероятно тогава ще има и по-добри
резултати.
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Осем века 11 май
Преди 801 години за пръв път се
чества общ ден на Светите братя
Проф. д-р
СТОИЛ МИХОВСКИ

Всички знаят кога е празникът на Светите братя Кирил и
Методий, но ако попитате някого защо е точно на 24 май, то
едва ли ще получите пълен отговор. Защо е така? Допустимо
ли е да не знаем произхода на
най-българския празник?
Известно е, че Кирил е починал на 14 февруари 869 година, а Методий - на 6 април 885
година. Но историческата наука
не разполага с точни дати за
тяхното раждане. От друга страна, Българската православна
църква ги почита на 11 май.
Лесно се вижда връзката между
11 май и 24 май, защото първата
дата е по Юлианския календар,
а втората е по Григорианския,
между които разликата през
миналия и настоящия век е точно 13 дни. Но през следващия
век тя ще бъде 14 дни. Така
стигаме до въпроса защо празникът е избран на 11 май?
Няма данни денят 11 май да
е свързан с живота на двамата
братя. Делото на Кирил и Методий започва да се чества още в
края на IХ век, когато те са канонизирани за светци. За всеки
от тях е имало отделен черковен празник - 14 февруари за
Кирил и 6 април за Методий.
Едва в началото на ХIII век се
въвежда общо честване на 11
май. По това време преклонение

пред общото дело на двамата
братя е изразено в Бориловия
синодик от 1211 г. Според някои
руски източници въвеждането на
общия празник 11 май е станало
по указание на цар Борил през
1207 г. Като вземем предвид, че
Борил идва на царския престол
след смъртта на цар Калоян на
27 октомври 1207 г., то може да
се предполага, че първото честване на 11 май е през 1208 г.,
т.е. точно преди 801 години.
Нямам възможност да проверя
дали официалното решение не е
взето на Църковния събор от 11
февруари 1211 г. Но въпросът
беше защо е избран 11 май?
Още от времето на Питагор е съществувал стремеж основните естествени числа да се
разглеждат като символи на
определени събития или явления. Само така можем да си
обясним и избора на 11 май.
Месец май е избран като главен
месец и символ на пролетта и
цветята. И сега на някои славянски езици той се нарича Квитен,
което означава Цветен. Както
пролетта е символ за началото
на живота, така и просветата е
начало на всяко благородно
човешко творение. Числото 11
със своите две единици символизира двамата братя като равни първоапостоли на славянската просвета и култура. В този
смисъл в календара няма поподходяща дата за празник на
Светите братя Кирил и Методий.

Нека припомним, че в поново време първото празнуване
на 11 май като училищен празник става в гр. Пловдив през
1851 г. в Епархийското училище
“Свети свети Кирил и Методий”
по почин на Найден Геров. Един
от инициаторите за превръщането на 11 май във всенароден
ден на българската просвета е
Йоаким Груев.
След 1 април 1916 г. в България също е приет Григориянският календар, като към всички
следващи дати се прибавя числото 13. Така 11 май се превръща в 24 май. Но тук историците
се престарават, като прибавят
числото 13 и към всички минали
дати от нашата история, без да
отчитат, че разликата между
датите от двата стила през различните векове може да бъде
различна. Така не само се унищожава чудесният символ на 11
май, но се допускат и други фактически грешки. Първо, 11 май
не е дата на определено историческо събитие, за да става нужда да се преизчислява по различни календари. Ако следваме
тази логика, през следващия век
ще получим датата 25 май. Второ, Григорианският календар е
въведен на 5 ноември 1582 г. и
следователно в началото на ХIII
век той не е съществувал, за да
става нужда да се отчита по
двата стила. Трето, ако теоретично разпространим действието на Григорианския календар и

за времето преди 1582 г., то
трябва да се отчете фактът, че
тогава през ХIII век разликата
между двата стила би била 7
дни и по този начин на 11 май
ще отговаря 18 май по новия
стил. Четвърто, с подобно преизчисляване се унищожава замисълът на новия стил, което
нашата православна църква
осъзнава едва през 60-те години на миналия век, когато върна
датите на църковните празници
по стария стил. Например Коледа от 7 януари отиде на 25 де-

кември, както си е било преди
това векове наред. Единственото изключение е направено за
Гергьовден на 6 май. Ще се огранича само с тези аргументи,
защото тук навлизаме в друга
материя, която изисква по-специално разглеждане.
Сега какво да правим? Традицията е нещо много свято
и велико, затова тя не бива да
се пренебрегва. Ние така сме
свикнали с 24 май, че вече няма
смисъл за връщане назад. Добре е поне историята да знаем.

Българските деца обичат хоровото пеене
МОН обаче явно предпочита „Мюзик айдъл”

Проф. ЕМИЛ ЯНЕВ

Двадесетото издание на Националните ученически хорови
празници “Добри Войников” в
Шумен вече е история. Като
човек, който е присъствал на
повечето от тях, спокойно мога
да го оценя като най-доброто
през последните 20 години! Основание за тази оценка ми дава
високият художествен продукт,
представен от хор “Бодра песен”
- Шумен, с диригент Венета
Вичева, Детският хор на Българското национално радио с диригент Христо Недялков, хорът на
пловдивските момчета “Стефка
Благоева” с диригент Милка Толедова, хорът на московския Музикално-педагогически институт
с диригент Татяна Леонова и др.
Показаното от тях изкуство бе
пълнокръвно и силно въздействащо върху слушателите, независимо от различните художествени аргументи, които те използваха, за да реализират творческите си идеи. То беше и
тържество на диригентското
майсторство, демонстрирано от
техните художествени ръководители, които показаха зрелост и
богата артистична фантазия.
Всичко това вдигна високо “летвата” на това международно по
същество музикално събитие и
оттук нататък то ще служи за
база при сравняването и оценяването на следващите издания
на НУХП “Добри Войников”.
Към това незабавно трябва
да се добави и отличната организация, при която протекоха
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Детският хор на Българското национално радио с диригент акад. Христо Недялков

празниците, осъществена от
община Шумен с кмет Красимир
Костов и зам.-кмет по въпросите
на културата и образованието
Живка Тонева, Общинският детски комплекс с директорка Бистра Вацова и техният инициатор
проф. Венета Вичева. Със своята професионална подкрепа принос за успеха на празниците
имаха също Балканският хоров
форум и Българският хоров съюз.
Интересно беше, че от обявеното на челно място сред организаторите Министерство на
образованието и науката нямаше нито един представител, кой-

то да присъства на празниците и
непосредствено да се убеди в
голямата музикална надареност
на българските деца, радостта и
ползата, която получават от участието си в хоровите ансамбли.
Ако бяха дошли, може би щяха
да се убедят колко вредно е
намаляването и обезличаването
на емоционално-естетическото
възпитание в българските училища! След като почете с присъствието си “културното” събитие
“Мюзик айдъл”, където не бе
задължително да се изявява като
певец, министър Даниел Вълчев
щеше неминуемо и непосредст-

вено да се убеди каква е разликата в качеството между недолюбваната култура и широко
прокламираната и подкрепяна
“халтура”. Може би щеше да си
направи съответните управленски изводи!
Както обикновено, всяко обществено явление поражда и
редица въпроси. Кои са те в
конкретния случай? Преди всичко - необходимостта от регламентирането на ефикасно емоционално-естетическо възпитание в училищата, което да създава разбиращи консуматори на
създавания у нас стойностен

художествен продукт.
Второ - даване на по-голяма свобода на училищните
ръководства и на родителите като представители на гражданското общество, при избора на ясен профил за всяко
отделно училище, без да се
робува на “спуснати отгоре”
схеми.
Трето - изграждането на
ефикасна система за развитие
на училищното хорово пеене в
рамките на задължителните и
свободно избираемите предмети, като се осигурят не по-малко от 6 часа седмично за тази
подготовка. С 1-2 часа седмично създаването и осигуряването на постоянно художествено
развитие е немислимо, тъй
като това е дълъг процес, изискващ постигане на правилно
вокализиране, култивиране на
уменията за изграждане на
вярна ансамблова интонация,
осмислена ритмо-метрична
пулсация, умелото интерпретиране на различни по стил музикални произведения, постигането на овладяно сценично
поведение и прочие нища, което превръщат колективното
изпълнение в изкуство.
Отлично разбирам, че хоровото пеене не е панацея за
решаването на важните социални проблеми. Но то е една от
възможните форми, която не
противопоставя, а обединява
хората в името на една цел, без
което създаването на истинско
колективно
изкуство
е
невъзможно. Най-лошото е, че
сред политиците в страната
няма желание и воля да намерят правилното решение на
проблема, което започва с регламентирането на културата
като национален приоритет,
защото тя е и ще бъде в бъдеще
факторът за запазване на
българската национална идентичност в глобалното общество.
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ПРОГРАМАТА

11 МАЙ

ВРЕМЕТО
06.40
06.45
09.35
10.15
11.00
12.00
12.25
12.55
14.00
14.30
15.30
16.00
16.10
16.40
16.55
17.20
17.50
18.00
18.30
19.00
19.45
19.50
20.00
20.35
21.00
22.25
22.30
23.00
23.30
00.55
01.35

Национален календар. Св.Св.Кирил и Методий
Денят започва - сутрешен блок
Здраве
Дързост и красота - тв филм /2249 епизод/
Жените с Марта Вачкова /токшоу/
По света и у нас
Бързо, лесно, вкусно - кулинарно шоу
Самотно дърво на хълма - тв филм /1 епизод/п/
Гайдите на Родопа планина - фолклор
Записки по българските въстания - тв филм /9 серия/
В час ли си?
По света и у нас
Новини на турски език
Забавен колеж - анимационен филм
Големите шпионки - анимационен филм
Акция
Частен случай
По света и у нас
Седмо чувство - семейна игра
Самотно дърво на хълма - тв филм /2 епизод/
Лека нощ, деца!. Дим, Дам, Дум
Златните песни на “Златният Орфей”
По света и у нас
БНТ такси
БНТ представя “Изпити по никое време” - игрален филм
/България, 1974г./
50 години БНТ. 1976
По света и у нас
Библиотеката - предаване за книги
Жена на честта - тв филм /33, последен епизод/
Вкусът на живота с Васа Ганчева/п/
Джулай джаз “Смолян 2008”. Мост от музика

05.30 “Любовта е във въздуха” - сериал, еп. 8
06.20 Детски клуб Дисни. “Приключенията на Мики и Доналд”
- сериал, еп. 47
06.50 “Тази сутрин” - информационно предаване
09.30 “Бон Апети” - кулинарно шоу с Иван Звездев
10.00 “Часът на мама” - токшоу
11.00 “Господарката на Троя” - сериал, еп. 30
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 “Шоуто на Слави” /п./
13.00 “Сладко отмъщение” /п./
13.30 “Лицето на другата” - сериал, еп. 64
14.30 “Буря в рая” - сериал, еп. 159
15.30 “SMS” - сериал, еп. 76, 77
16.30 “Горчиво” - шоу за младоженци
17.00 “Любовта е във въздуха” - еп. 9
18.00 “Комиците” /п./ - комедийно шоу
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Music Idol - гала концерт
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 “Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23.30 “Моите мили съседи” - сериал, еп. 15
01.10 “SMS” /п./ - сериал, еп. 76, 77

07.00
09.30
12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
15.30
16.30
17.30
18.15
19.00
19.30
20.00
20.30
22.00
22.30
23.00
23.15
00.15
01.45

“Здравей, България” - сутрешен блок на НТВ
“На кафе” - предаване на НТВ
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Господари на ефира” - забавно предаване на НТВ /п/
“Страсти на леда” - сериен филм
“Забранена любов” - сериен филм :/п/
“Блясък” - сериен филм
“Едно момиче в Аляска” - сериен филм
“Забравени досиета” - сериен филм, 4 сезон
“Часът на Милен Цветков” - предаване на НТВ
“Сделка или не” - телевизионна игра
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“На чисто” - публицистична рубрика
“Да разлаеш кучетата” - комедийно шоу
“Стани богат” - световна ТВ игра
“Забранена любов” - сериен филм
“Господари на ефира” - забавно предаване на НТВ
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Герои” - сериен филм, 2 сезон
“Лесни пари” - тв игра
“На четири очи” с Цветанка Ризова /п/
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ОВЕН
ƒÌÂÒ ÒÂ ÒÚÂÏÂÚÂ Í˙Ï ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÂÌ ÏË
Ë ‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ Ò‡ÏÓ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ˘Â
ÛÒÔÂÂÚÂ ‰‡ ÒÂ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂ ÓÚ ÔÂÒËÏËÒÚË˜ÌË ÏËÒÎË.
»Á·ˇ„‚‡ÈÚÂ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Ò ÌÂ„‡ÚË‚ÂÌ ÂÙÂÍÚ
‚˙ıÛ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡ ‚Ë ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡.

ТЕЛЕЦ

28

ƒÌÂÒ ÌÂ ÒÂ ËÁÍÛ¯‡‚‡ÈÚÂ ‰‡ Ì‡‚ÎËÁ‡ÚÂ ‚ ‰‚ÓÈÒÚ‚ÂÌË
Î˛·Ó‚ÌË ËÎË ‰ÂÎÓ‚Ë ‚˙ÁÍË. ŒˆÂÌÂÚÂ ÔÓ ‰ÓÒÚÓÈÌÒÚ‚Ó ÔÓÏÓ˘Ú‡, ÓÍ‡Á‡Ì‡ ‚Ë ÓÚ Ó‰ËÚÂÎ ËÎË ‰Û„
‚˙Á‡ÒÚÂÌ ˜ÎÂÌ Ì‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ, Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ËÚÂ ‚Ë ÔÓ·ÎÂÏË.

Ñàíäàíñêè

Днес ще преобладава слънчево време. Временни
увеличения на облачността ще има над планинските райони. По-късно ще се заоблачи над
Североизточна България и на отделни места ще
превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде
слаб, по Черноморието до умерен от юг. Минималните температури ще са между 11° и 16 ° ,
максималните - между 25° и 30 °, в североизточните райони и по морското крайбрежие - между
21° и 26 °, в София 26°. Максимална температура
на 1200 м около 18°, на 2000 м около 10 ° .
Атмосферното налягане ще се понижава до около
средната месечна стойност.

БЛИЗНАЦИ
ƒÌÂÒ Ì‡Ô‡‚ÂÚÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ÛÒËÎËˇ, Á‡ ‰‡ ËÁ‚ÎÂ˜ÂÚÂ ‰Ë‚Ë‰ÂÌÚËÚÂ, Ò ÍÓËÚÓ ˘Â ÒÚ‡·ËÎËÁË‡ÚÂ
Í‡ÍÚÓ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ ÒË, Ú‡Í‡ Ë Ï‡ÚÂË‡ÎÌÓÚÓ
ÒË ÔÓÎÓÊÂÌËÂ. ÕÂ ÔÓÂÏ‡ÈÚÂ ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË Í˙Ï ÔËˇÚÂÎË, ÍÓËÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂ.

РАК
ƒÌÂÒ ‚ ÎË˜ÂÌ ÔÎ‡Ì ˘Â ‚Ë Á‡ÒÚË„ÌÂ ˘‡ÒÚÎË‚Ó
‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡. ÕÓ‚ËÌ‡, ‰ÓÌÂÒÂÌ‡ ‚Ë
ÓÚ ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡Ú‡, ˘Â ‚ÌÂÒÂ ÔÓÏÂÌË Í‡ÍÚÓ ‚ ‰ÓÏ‡,
Ú‡Í‡ Ë ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÚ‡ ÔÓÏÂÊ‰Û ‚Ë. ÕÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ÈÚÂ
ÌËÍÓÈ ‰‡ Ì‡Û¯‡‚‡ ÔÓÒÚË„Ì‡ÚÓÚÓ ÓÚ ‰‚‡Ï‡ ‚Ë ˘‡ÒÚËÂ.

ИЗГЛЕДИ ЗА 12 И 13 МАЙ

ЛЪВ
ƒÌÂÒ ˘Â ËÏ‡ÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ò˙ÒÂ‰ÓÚÓ˜ËÚÂ ÔÓ„ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÛÒËÎËˇÚ‡ ÒË ‚ ÔÓÒÓÍ‡, ÓÚ ÍÓˇÚÓ
ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ Ó˜‡Í‚‡ÚÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ÔÓÁËÚË‚Ë Í‡ÍÚÓ
ÓÚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ, Ú‡Í‡ Ë ÓÚ Ï‡ÚÂË‡ÎÂÌ ı‡‡ÍÚÂ.
«‡ÎÓÊÂÚÂ Ì‡ „ÓÎÂÏËÚÂ Í‡ÛÁË.

максимални
22°/25°

ДЕВА
максимални
20°/23°

През следващите дни облачността ще е променлива,
често значителна, и на много места ще превалява
дъжд, ще има и гръмотевици. Във вторник денят
ще започне със слънчево и топло време, но около
и следобед ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали. Максималните температури ще се понижават, почувствително в североизточната част от страната. В сряда максималните температури няма да
надхвърлят 20-23 градуса.

ƒÌÂÒ ÓÚÍËÈÚÂ ÒËÎÌË ‡„ÛÏÂÌÚË, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡
ÍÓËÚÓ ˘Â ÒÂ ÔÂ·ÓËÚÂ Ò ÚÂÒÌÓ„˙‰ËÂÚÓ Ë ÔÂ‰‡ÁÒ˙‰˙ˆËÚÂ, ‰ÂÏÓÌÒÚË‡ÌË ÓÚ ‚˙Á‡ÒÚÌËÚÂ ˜ÎÂÌÓ‚Â
Ì‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ‚Ë. ÕÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ÈÚÂ ‰‡ ·˙‰ÂÚÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÔÓ ÌÂÍÓÂÍÚÂÌ.

ВЕЗНИ
ƒÌÂÒ ÒËÎÌ‡Ú‡ ‚Ë ÏÌËÚÂÎÌÓÒÚ ˘Â ÔÓÔÂ˜Ë Ì‡
Î˛·Ó‚Ú‡ Ë ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÚ‡, ÍÓËÚÓ „‡‰ËÚÂ Ò ËÌÚËÏÌ‡Ú‡ ‚Ë ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡. ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡ ‰ÂÈÒÚ‚‡ÚÂ Ò ÔÓ„ÓÎˇÏÓ ‰Ó‚ÂËÂ Í˙Ï ˜Ó‚ÂÍ‡, ÍÓÈÚÓ Â ‰ÓÍ‡Á‡Î, ˜Â Â
‰Ó ‚‡Ò Í‡ÍÚÓ ‚ ÚÛ‰ÌË, Ú‡Í‡ Ë ‚ ‡‰ÓÒÚÌË ÏÓÏÂÌÚË.

СКОРПИОН
ƒÌÂÒ ÔÓÒÚ‡‚ÂÚÂ ‰ÓÏ‡ Ë ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ÒË Ì‡
˜ÂÎÌÓ ÏˇÒÚÓ ÒÂ‰ ÔËÓËÚÂÚËÚÂ ÒË. ÕÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÈÚÂ ÌË˘Ó Ë ÌËÍÓÈ ‰‡ ÔÓÏ‡˜‡‚‡ ˘‡ÒÚËÂÚÓ,
ÍÓÂÚÓ ÒÚÂ ÒË ËÁ‚Ó˛‚‡ÎË Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÍÓÏÔÓÏËÒË. —ÚÂÏÂÚÂ ÒÂ ‰‡ ·˙‰ÂÚÂ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ÚÓ˜ÌË Ë ÍÓÂÍÚÌË.

СТРЕЛЕЦ
ƒÌÂÒ ËÁ·ˇ„‚‡ÈÚÂ ÒÍÛÍ‡Ú‡ Ì‡ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÒÚÂ
ÒÍÎÓÌÌË ‰‡ ÒÎÂ‰‚‡ÚÂ ÔÂÁ Ò‚Ó·Ó‰ÌËÚÂ ÒË ˜‡ÒÓ‚Â.
ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡ ‚ÌÂÒÂÚÂ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ, ÍÓÂÚÓ ·Ë
ËÏ‡ÎÓ ÔÓÁËÚË‚ÂÌ ÂÙÂÍÚ Í‡ÍÚÓ ‚˙ıÛ ‚‡Ò, Ú‡Í‡ Ë ‚
Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡Ú‡ ‚ ‰ÓÏ‡ ‚Ë.
ПОНЕДЕЛНИК, 11.05.2009

07.00 “Сутрин в 7” - сутрешен блок
09.00 “Пътеводна светлина” - еп. 164 - повторение
09.45 “Великото изкуство на магията” - развлекателна програма
10.00 “Капри” - сезон 1, еп. 13
11.00 “Непокорните” - сезон 4, еп. 43
12.00 Новини
12.15 Телешопинг
12.30 Витафон
13.00 “Без багаж” - туристическо предаване - повторение
13.30 “Летящият цирк на Монти Пайтън” - еп. 6
14.05 “Чиста лъжа” - еп. 16
15.00 “Следобед с ТВ 7” - токшоу на ТВ 7
16.40 Телешопинг
17.00 “Пътеводна светлина” - еп. 165
17.45 “Микросвят” - анимационни миниатюри
18.00 “Вярно с оригинала” - политическо токшоу
18.45 “Великото изкуство на магията”
19.00 Новини
19.30 “Отблизо” - публицистично предаване
20.00 “Свръхестествено” - сезон 2, еп. 17
21.00 “Новокаин” - криминална комедия, драма, САЩ, 2001
22.45 “Великото изкуство на магията”
23.00 Новини
23.40 “Без име” - 1 част, драма, Италия, 2003
01.15 “Летящият цирк на Монти Пайтън” - еп. 6 - повторение
01.50 “Новокаин” - криминална комедия, драма, САЩ, 2001 - п.

cyanmagentayellowblack

07.00 Новини
07.10 Филм: „Ами ако това
е любов?”
09.10 „Вкусно”
09.45 „Армейски магазин”
10.15 „Умници”
11.00 Новини
11.10 „Безпътни бележки”
11.40 „Докато всички са
вкъщи”
12.25 „Фазенда”
13.00 Новини
13.10 „Контролна покупка”
13.40 „Детективи”
14.20 „Искам да знам”
14.50 Филм: „Тревожно
излитане”
16.20 Сериал: „Принцесата

на цирка”
17.10 “Хайде да се оженим!”
18.10 „Федералният съдия”
19.00 Премиера. „Евровизия”. Минута преди
старта”
20.00 „Две звезди”
22.00 Време
23.00 „Две звезди”
(продължение)
24.00 Филм: „Репетиторът”
01.35 Филм: „Парад на
планетите”
03.10 Филм: „Те се срещнаха на пътя”
04.30 „Искам да знам”
05.00 Сериал: „Горещ лед”
05.50 „Федералният съдия”

КОЗИРОГ
ƒÌÂÒ ÌÂ ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÈÚÂ Ò ÔÂÌÂ·ÂÊÂÌËÂ Í˙Ï
„Â¯ÍËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒÚÂ ‰ÓÔÛÒÌ‡ÎË ‚ ÏËÌ‡ÎÓÚÓ. —ÚÂÏÂÚÂ ÒÂ ‰‡ ÓÒ˙ÁÌ‡ÂÚÂ Ë Ì‡È-‚Â˜Â ‰‡ ÒÂ ÔÓÛ˜ËÚÂ ÓÚ
ÚÓ‚‡, Á‡ ‰‡ ‚ÌÂÒÂÚÂ ÔÓ‰Ó·ÂÌËˇ ‚ ·˙‰Â˘ÂÚÓ ÒË.
¬Î‡„‡ÈÚÂ ‡ÁÛÏ ‚˙‚ ‚ÒˇÍÓ Ò‚ÓÂ ‚ÁÂÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ë Â¯ÂÌËÂ.

ВОДОЛЕЙ
ƒÌÂÒ ÒÂ ÓÔËÚ‡ÈÚÂ ‰‡ Ó·˙˘‡ÚÂ ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í˙Ï Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓÚÓ ÒË Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ. ÕÂ
ÔÂÌÂ·Â„‚‡ÈÚÂ ÌÛÊ‰‡Ú‡ ÒË ÓÚ Ô˙ÎÌÓˆÂÌÌ‡
ÔÓ˜Ë‚Í‡, Í‡ÚÓ Ì‡È-‚‡ÊÌÓ ‚ ÒÎÛ˜‡ˇ Â ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ë ‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ Ì‡ ÏÓÏÂÌÚË ‚Ë Û·ˇ„‚‡.

РИБИ
ƒÌÂÒ ÒÂ ÓÔËÚ‡ÈÚÂ ‰‡ ÔÓ‰Â‰ËÚÂ ÔÓ Ú‡Í˙‚ Ì‡˜ËÌ
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ÒË, ˜Â ‰‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÚÂ Ò ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ
‚ÂÏÂ Á‡ ÒÂ·Â ÒË, ·ÎËÁÍËÚÂ Ë ËÌÚËÏÌ‡Ú‡ ÒË
ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡. œËÍÎ˛˜ÂÚÂ Ò ÌˇÍÓË Ò‚ÓË ÒÎÛÊÂ·ÌË
‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË ‚ ÔÓÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ ‚Ë Á‡ ÚÓ‚‡ ÒÓÍÓ‚Â.
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ПЕТЬО КРЪСТЕВ (33) е главен художествен ръководител и диригент на
оркестъра на ансамбъл “Пирин”. Роден е в Благоевград, завършил е музикалното училище в с. Широка лъка и Националната музикална академия “Панчо
Владигеров” - Теоретико-композиторския факултет. От 10 години е диригент на оркестъра на ансамбъла. Имах възможността да работя с проф.
Кирил Стефанов през неговите последни години. Смятам, че от него много
съм се обогатил както в професионално отношение, така и като житейски
и оперативен опит, той беше широко скроена личност с много и разнопосочни
качества. Надявам се, че съм успял от него да науча много неща, които ще
ми бъдат полезни, казва композиторът. Ансамбъл “Пирин”, както ДУМА писа,
тази вечер открива с премиера на спектакъла “Старо имане” в зала 1 на
НДК от 19 ч. 14-ото издание на Салона на изкуствата, в който Благоевград
гостува с мащабна представителна програма от спектакли и изложби.

СНИМКА АВТОРКАТА

- Навсякъде, където ансамбълът е
концертирал - в зали или на площади,
винаги много топло са го приемали. Надявам се и сега да бъде така, може би
е показателно, че билетите за новия
спектакъл много бързо се купуваха.
 А как си “отглеждате” бъдеща
публика?

вим компилация от нови костюми, специално ушити за спектакъла, и стари,
които за първи път ще покажем пред
публика. Този наш продукт се дължи
на екипната работа заедно с моите
колеги Тодор Бекирски - главен хореограф, Йоланта Лазарова - диригентка на хора, и Георги Гаров - фол-

ПЕТЬО КРЪСТЕВ:

„Пирин” остава верен
на своята традиция
Искаме да дадем на хората едно преживяване, свързано с
миналото, казва художественият ръководител на ансамбъла
- Мисля, че към традиционната култура и към фолклора, независимо от
съвремието ни, има огромен интерес.
Не само в България, а и в чужбина.
Хората се интересуват от миналото, от
традициите си, от своето наследство може би това е нещо, което ги кара да
се откъснат от днешната действителност, от съвременния живот, който е
много удобен и комфортен, но в който
този тип преживявания липсват. И ние
това искаме да дадем на хората - едно
преживяване, свързано с миналото.
 Колко души участват сега в
трупата?
- Общо 85-90 души - артистичен и
технически персонал.
 Сценичните костюми, с които

Интервю на ВИЛИАНА СЕМЕРДЖИЕВА
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Министърът на културата
проф. Стефан Данаилов е удостоен с Голямата годишна награда на Съюза на народните
читалища на името на проф.
Иван
Шишманов.
Тя
се
присъжда на министър Данаилов за изключителните му заслуги за развитието на читалищното дело в България. Отличието ще бъде връчено от
председателя на СНЧ проф.
Стоян Денчев. Церемонията ще
се състои днес в 10.15 ч. пред
паметника на Светите братя
Кирил и Методий пред Народната библиотека “Св. св. Кирил
и Методий” в София. След това
от 10.30 ч. министърът официално ще открие първия етап създаване и оборудване на
учебен и сървърен център на
проекта “Виртуална библиотека - България”. Изграждане на
единна национална библиотечно-информационна система”.

ДИСКУСИЯ ЗА
ТВОРЦИТЕ В ЕС
По повод Деня на Европа
Унгарският културен институт
организира съвместно с дирекция “Култура” на Столичната
община кръгла маса на тема:
“Членството в Европейския съюз:
предизвикателства пред творците на художественото слово”.
Събитието е днес от 17.30 ч. в
конферентната зала на института (ул. “Аксаков” 16), научи ДУМА
от Нели Димова.

ЮБИЛЕЙ В ДОМА
НА АРМИЯТА
75-годишният юбилей на
писателя Димитър Гонов ще
бъде отбелязан днес от 18 ч. в
Музикалната зала в Дома на
армията. Срещата е организирана от НЛС “Старинният файтон”. След приветственото слово на годишнината на своя
земляк, което ще направи Евтим Евтимов, Велин Георгиев и
Благовеста Касабова ще представят новия роман на Гонов “Скалата”. Страници от него ще
прочетат Богдана Вульпе и
авторът.

КОНЦЕРТ НА ХОРА
НА СОФИЙСКИТЕ
МОМЧЕТА
Пролетен концерт на Хора
на софийските момчета с диригентка доц. Адриана Благоева
ще се състои днес от 19 ч. в
камерна зала “България”.
Съставът ще се изяви с нови
творби от наши и чужди композитори. Хормайстор и клавирен
съпровод - Зорница Гетова. От
20 до 24 май съставът ще представи България в 15-ия международен фест “Гласовете на
света” във Франция.

СНИМКА АРХИВ НА АНСАМБЪЛА

 Ансамбъл “Пирин” винаги е бил
име, емблема, марка за качество. Наскоро сте гостували в Париж по покана на посланик Ирина Бокова - с
каква програма?
- В Париж отидохме със спектакъла “България пее и танцува”, в който
включихме и отделни произведения от
нашата нова програма. Това беше огромно предизвикателство, подобни ансамбли обикновено представят в чужбина произведения, които вече са
утвърдени. Ние пък решихме да се
провокираме творчески и смятам, че
не сгрешихме. Ансамбълът е бил много пъти във Франция, но за първи път
се изявява в Париж, и то в зала 1 на
ЮНЕСКО. Това е изключително голямо удоволствие за нас, като знаем, че
Париж е световна столица на културата, в Париж са живели и творили много хора на изкуството и цялата тази
атмосфера я усещахме върху нас. Но
пък ние показахме нашето българско
изкуство, което е много различно.
 Каква беше реакцията на публиката и на организаторите?
- Много спонтанна и емоционална.
 Вие сте композитор - голяма
част от “Старо имане” е изградена
по ваши творби, как успявате да спазите баланса и да не давате превес
на инструменталното или на хоровото начало например?
- В най-новата ни продукция е намерен много сериозен баланс между
всички компоненти - танц, изпълнение
на хора и на оркестъра. Хореографията, музиката - акапелна и инструментална, са подчинени на фабулата и на
идеята. Така че ще видите нещо, което
е своеобразен синтез и не може да се
разграничи водещо начало. В традиционната култура всички компоненти
на изкуството са обединени в общо
цяло и в много моменти се преливат танц, музика, текст, и това сме се опитали да пресъздадем като атмосфера.
Спектакълът като цяло ще има класично излъчване. Самият фолклорен
материал, който е в основата на идеята, е почти неизползван досега.
 Какво от големите музикални
пиеси от миналото, от традицията
на ансамбъла, която познаваме от
десетилетия, ще запазите и ще
включвате в бъдещи програми? Как
ще продължите духа на ансамбъл “Пирин”?
- Ансамбълът остава верен на своята традиция. Новите творби носят марката на “Пирин” - въпреки че са нови,
с нова визия, те звучат като ансамбълпирински произведения.
 Какво е вашето впечатление
по отношение на публиката?

клорист, голям познавач на традиционния костюм. С тях изградихме сериозен творчески екип и се надявам в
перспектива да работим все така и да
създаваме нови неща.
 Изкуството е много вдъхновяващо и за творците, и за публиката,
но то изисква особен вид менажиране - как се справяте?
- Търсим най-различни нови форми
за показване на ансамбъла - той има
сериозна концертна дейност, мислим
да засилим изявите ни в чужбина, не
само по фестивали, а и на турнета, на
които да представим нашето изкуство.
 А финансово как се издържате?
- Получаваме много солидна финансова подкрепа от община Благоев-

СТЕФАН ДАНАИЛОВ
С НАГРАДАТА
НА СЪЮЗА
НА НАРОДНИТЕ
ЧИТАЛИЩА

Сцена от
спектакъла
“Старо имане”

се представяте, кой ги създава и изработва?
- Създаването на фолклорен костюм или на комплект костюми е като
обработката на една песен или изграждането на един танц. Тоест човекът, който се занимава с това, трябва да бъде добър специалист и познавач не само на самите костюми от
регионите, но на тяхната кройка, на
техниките за ушиването им. Работим с
благоевградската фирма “Шевица”.
Ние не се насочваме към съвременни
интерпретации на костюма в нашето
сценично пресъздаване, а търсим традицията както в музиката и танца, така
и в костюмите.
 Ансамбълът сигурно има много
богат гардероб...
- Да, при това голяма част от него
е неизползвана. В “Старо имане” пра-

град, ние сме общинска институция.
Всичко е въпрос на търсене на методи
и система за показване на ансамбъла
и за неговото изграждане на ниво
реклама, изяви и т.н.
 Имате ли школа за обучаване
на млади изпълнители или разчитате на конкурсното начало за
попълването на различните си
състави?
- Това, което различава “Пирин” от
другите ансамбли, е, че между поколенията има много сериозна взаимовръзка, бих казал - континюитет, има
много артисти, които са от доста години в него, но и млади хора. Това е
хубаво, защото по този начин атмосферата на ансамбъла в чисто работен аспект най-добре се предава на
хората и затова той си запазва марката и самостоятелността.

СТОЛИЧНАТА
БИБЛИОТЕКА
ОТКРИВА
ИЗЛОЖБА
Изложба по повод Деня на
Свети равноапостоли Кирил и
Методий - 11 май и Деня на
българската просвета и култура и на славянската писменост
- 24 май, открива Столичната
библиотека. Ще бъдат представени 15 оригинални творби на
наши и чужди майстори на изобразителното изкуство, творили в средата на XX в. Творбите
са от фонда на отдел “Изкуство” на библиотеката. Изложбата ще бъде открита днес от 16
ч. в галерия “София” на Столичната
библиотека,
ще
продължи до 25 май.

black+dopulnitelen17
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Горд котарак от абисинска
порода е най-красивият
Състезаваха се 50 екзотични писани в Габрово,
облечени в карнавални костюми

СНИМКИ ИНТЕРНЕТ

Шестмесечно мъжко коте от рядка
абисинска порода спечели конкурса за
най-красива котка в Габрово. Името на
котето е Чосе Бернетто. Стопаните му
за по-кратко го наричат Чоси или Аби
- от името на породата. Това съобщи за
БТА Николай Динков, стопанин на животинчето и собственик на развъдник
от Пазарджик.
Чоси е купен от Чехия и е единственото коте в България от рядката абисинска порода, разказа Динков. По
думите му това е породата котки, обожествявани в древен Египет. Останки
от абисински котки са намерени в египетските пирамиди. По характер Чоси
е горд, държи се спокойно и с достойн-

ство и не се притеснява от хора. Втора
и трета награда заслужиха персийският черен кастрат Биг Бургер, собственост също на Николай Динков и безопашатата бяла Даян от породата
“Манкс” със стопанин Розмари Казасова от Габрово.
Наградите връчи председателят на
журито Лазар Пашов. Представителят
на Националната федерация по фелинология Пашов се бе погрижил котешката изложба да си има охрана - северното дългокосместо оранжево куче
Венера от рядката порода померан, което бе по-малко от котка.
В карнавалното ревю на котки бе
показан и най-добре гледания мърморан - тайската Той. Котаракът е на 16
години и принадлежи на музикантката
Калина Рибарова от града на смеха.
Над 50 писани участваха в проявата,
която се организира съвместно с общината в рамките на Международния
фестивал на хумора Габрово‘09.
На събитието бе демонстрирана и
уникална хигиенична постелка за котешки тоалетни, която може да се използва и за клетки на гризачи, птици и
влечуги. Приспособлението е изработено от екологично чист материал дървени стърготини, които не се разпрашават и не полепват по козината
на домашните любимци. От фирмата
производител допълниха, че за производството не се налага отсичане на
дървета. Постелката абсорбира течностите и миризмата.

СНИМКА БГНЕС

при повечето от тях се
наблюдава оригинален
почерк, собствено виждане, избягване на традиционните модели и подражателството.
За проза първата награда получи също бургазлийка - Александрина
Георгиева. Носителка на
втората стана Ралица
Йорданова от Перник, а
на трета - Весела Кучева
от същия град. И в двата
раздела - поезия и проза,
бяха връчени по пет поощрителни награди. Поощ-

Две деца спорят в детската
градина кой какво има по-добро.
Накрая едното детенце казва:
- А моята майка е по-добра!
Другото, въздишайки:
- Май си прав! Моят татко също
мисли така...

ЧРД!
ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ, баскетболист
ЕВГЕНИЙ ДАЙНОВ, политолог
ИВАН СЛАВКОВ, бивш президент
на БФС и БОК
КЪНЧО СТОЙЧЕВ, социолог
ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА, писателка
ЛЮБОМИР СТОЙКОВ, моден експерт
МИРЕЛА ИВАНОВА, поетеса
МИЯ САНТОВА, журналистка
НУША ГОЕВА, художничка
ПЕТКО СИМЕОНОВ, политик
ЮДЖЕЛ АТИЛЛА, зам.-министър
на транспорта

Öúðêîâåí
êàëåíäàð
11
+ Св. равноапостолни
Кирил и Методий.
Св. свщмчк. Мокий

¡Û„‡ÁÎËË Ò Ì‡È-ÏÌÓ„Ó ÓÚÎË˜Ëˇ
Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡ ìœÂÚˇ ƒÛ·‡Ó‚‡î
Голямата награда на
литературния
конкурс
“Петя Дубарова” журито
единодушно присъди на
Александра Сверисон от
София. С първа награда
за поезия бе отличена
Нели Жекова от Плевен,
а втората и третата останаха в Бургас, съответно
при Елена Стоянова и
Лиляна Чернин. Председателят на журито проф.
Светлозар Игов сподели
удовлетворението си от
потенциала на младите автори, като подчерта, че

Виц
Виц

рения за поезия получиха
Грета Коцева и Анита
Желева от Бургас, Мартина Вичева от Сливен,
Анита Велева от Плевен и
Панталей Димитров от
Свищов; за проза - Нели
Жечева и Десислава Дондукова от Бургас, Деница
Кацарова от Карлово,
Зорница Николаева от
Плевен и Димитър Добриков от Пазарджик. Отличените творби по традиция са отпечатани в сборника “Петя - пристан зелен”, информира БГНЕС.

ОТКРИХА
„ЕВРОВИЗИЯ-2009”
В московския “Манеж” вчера
се състоя официалната церемония по откриването на “Евровизия-2009” и грандиозен концерт
на звезди от песенните конкурси през миналите години. Шоуто в изложбения център,
превърнат в концертна зала,
откри първата победителка Лис
Асиа от Швейцария с песента,
донесла й първото място през
1956 г. Сред участниците са
Филип Киркоров, Дима Билан,
“Тату” и певицата Алсу от Русия, групата “Чингиз хан” от
Германия, Руслана от Украйна,
Мария Шерифович от Сърбия и
др., съобщи БТА.

Юрий Григорович получава
приза „Света София”

И

менитият руски балетмайстор Юрий Григорович получава наградата “Света София”. По традиция отличието се дава на виден руски творец
при връчването на наградите “Золотая муза” за принос към развитието на руско-българските културни отношения.
Наградите ще бъдат дадени за 15-и път на
тържествена церемония на 12 май от 18.30 ч. в
концертната зала на руското посолство, съобщи БТА. През годините носители на наградата
“Света София” - статуетка от художника Ставри Калинов, са Юрий Башмет, Йосиф Кобзон, Никита Михалков.
Маестро Григорович е добре познат на почитателите
на балета у нас с постановките на редица класически
балети, които благодарение на музикално-продуцентската компания “Жокер медиа” през последните 7 години бяха показвани на българска сцена. Преди три
години гостува и Краснодарският балет, чийто художествен ръководител сега е знаменитият хореограф.
Голямата награда “Золотая муза” е за художника Ставри Калинов. Специални отличия за цялостно творчество взимат актьорът Георги Черкелов и оперният
певец проф. Павел Герджиков.

cyanmagentayellowblack

„RICCI E POVERI”
НА СЦЕНАТА НА
„МЮЗИК АЙДЪЛ”
Довечера в “Мюзик айдъл”
предстои латино концертът. На
сцената ще прозвучат хитовете на Lou Bega - “Mambo No 5”,
Rosana - “El Talisman”, Pussycat
dolls - “Sway” и др. Специални
гости са изпълнителите от легендарната италианска група
“Ricci e poveri”. В специален
видеоматериал зрителите ще
видят кадри от посещението
на айдълите в Македония, което предизвика истинска истерия сред феновете на музикалното шоу, съобщиха за ДУМА
от БТВ.

cyanmagentayellowblack
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Гонзо пред отказване
Нападателят спира с футбола, ако се подложи на операция
Звездата на Левски Георги Иванов-Гонзо мможе да
прекрати кариерата си като
футболист. Пловдивчанинът
излезе контузен във “вечното
дерби” с ЦСКА в събота, но
успя да издържи само 14 минути и бе принуден да напусне. Той е бил на преглед при
известния спортен хирург доктор Тони Георгиев, който му е
поставил диагноза - скъсани
връзки на дясното коляно.
Тепърва ще му бъде направен ядрено-магнитен резонанс, който ще потвърди диагнозата и ще даде яснота,
дали нападателят се нуждае
от операция. Евентуално
възстановяване при хирургическа интервенция ще отнеме
поне 8 месеца и в такъв случай Гонзо не вижда смисъл
да продължава кариерата си
на играч.
Оптимистичният вариант за
абсолютния голмайстор във
“вечните дербита” е да са нарушени предните му кръстни
връзки, които биха му позволили да играе още поне година. По този начин в края на
кариерата си са играли треньорът на “сините” Емил Велев,

както и Красимир Балъков.
“Ако се стигне до операция и да се възстановявам,
моето решение е категорично да прекратя футболната си
кариера. Това би значило да
съм на 34-35 години и няма
да смисъл”, заяви Гонзо пред
Гонг.бг.
Левски спечели 49-а победа в 123-ото “вечно дерби” за
първенството и има 10 успеха
повече от ЦСКА при 35 равенства. Резервите Георги
Христов в 36-ата и Зе Соаареш в 59-ата потопиха лидера и стопиха аванса му до 1
точка 4 кръга преди края.
Старши треньорът на “сините”
Емил Велев изуми всички фенове на Националния стадион и пред екраните, като пусна контузените Гонзо и Христо Йовов титуляри. Те обаче
задълбочиха травмите си и
бяха сменени принудително
тъкмо от Христов и Соареш.

Í˙„
Í˙„
Í˙„
Í˙„

◊ÂÌÓ ÏÓÂ („)
ÀÓÍÓ —Ù (‰)
ÀËÚÂÍÒ („)
ÀÓÍÓ ÃÁ (‰)

‘ÛÚ·ÓÎ

ƒÌÂÒ ÓÚ 16.00 ˜.
ÀÓÍÓ (œ‰) œËËÌ
ÔÓ –ËÌ„ “¬

Берое - Марица 4:0 1:0 Д.
Атанасов (2) 3:0 Паргов (22 и
38), 4:0 Д. Атанасов (40); Любимец - Миньор (Рд) 3:1 1:0 Крумов (1) 2:0 Петев (17), 3:0 Мичев (40) 3:1 Куртев (80-д); Родопа - Калиакра 0:1 0:1 Ив.
Иванов (83); Нафтекс - Волов
3:0 1:0 Д. Христов (67), 2:0
Орачев (71), 3:0 Д. Христов (84);
Свиленград - Черноморец (Бч)
0:1 0:1 Костенски (54); Светкавица - Несебър 2:0 1:0 Илиев
(17) 2:0 Шоколаров (78); Спартак (Пд) - Дунав 1:2 0:2 Р.
Каптиев (47 и 70), 1:2 Площаков (87); Локо (СЗ) - почива.
Георги Иванов (вдясно) поздравява Георги Христов
след победата на Левски с 2:0 срещу ЦСКА в дербито
на 26-ия кръг на “А” група

—Ô‡Ú‡Í ¬Ì (‰)
—Î‡‚Ëˇ („)
ÃËÌ¸Ó (‰)
œËËÌ („)

Камбуров поведе
при голмайсторите
Мартин Камбуров излезе начело при
голмайсторите в “А” група. Роденият в
Свиленград нападател вкара 2 гола за
победата на Локо (Сф) в Петрич с 4:2
срещу Беласица и вече има 16 попадения
само в 11 мача. Зоран Балдовалиев откри
за гостите в 15-ата мин. В 21-вата Камбуров удвои от дузпа, отсъдена за събаряне
на Виктор Шпишич в пеналта от вратаря
на Бела Ангел Маноло. В 31-вата мин.
Калоян Караджинов с бомбен диагонален шут отдясно лиши мача от интрига.
През втората част Мариян Огнянов се
разписа за домакините, но веднага след
центъра Камбуров бе изведен срещу
Манолов и отново го огорчи. В 73-ата мин.
Георги Бижев върна още един гол, но домакините не успяха да направят нищо повече и са сигурно изпадащи само с 14 т.
Локо Сф пък има 49 и изпревари с 1
Литекс в битката за евроучастие.

ì¿î √–”œ¿, 26-»

–⁄√:

÷— ¿ - ÀÂ‚ÒÍË 0:2 0:1 √. ’ËÒÚÓ‚ (36), 0:2
«Â —Û‡Â¯ (59), ◊ - ”‰Ó‰ÊË (÷— ¿-72); ¡ÂÎ‡ÒËˆ‡ - ÀÓÍÓ (—Ù) 2:4 0:1 ¡‡Î‰Ó‚‡ÎËÂ‚ (15),
0:2 ‡Ï·ÛÓ‚ (21-‰), 0:3 ‡‡‰ÊËÌÓ‚ (31),
1:3 Œ„ÌˇÌÓ‚ (61), 1:4 ‡Ï·ÛÓ‚ (62), 2:4
¡ËÊÂ‚ (72); —ÎË‚ÂÌ - ◊ÂÌÓ ÏÓÂ 0:1 0:1
‡Í‡ÎÓ‚ (90+3); ÀÓÍÓ (ÃÁ) - ÀËÚÂÍÒ 2:4 0:1
ƒ˛Ë (14), 0:2 ¡Ë·Ë¯ÍÓ‚ (32), 1:2 —Ú. »ÎËÂ‚ (36), 1:3 ƒÓÍ‡ (45), 2:3 À. “Ó‰ÓÓ‚ (52),
2:4 Ã‡ÌÓÎÂ‚ (68); —Ô‡Ú‡Í (¬Ì) - ◊ÂÌÓÏÓÂˆ 0:3 0:3 œÎ‡ÚËÌË (5, 16 Ë 23). —Î‡‚Ëˇ ¡ÓÚÂ‚ 4:0; ÃËÌ¸Ó - ¬ËıÂÌ (Í˙ÒÌÓ ÒÌÓ˘Ë);
‰ÌÂÒ, 16.00 ˜: ÀÓÍÓ (œ‰) - œËËÌ.

À¿—»–¿Õ≈
1. ÷— ¿
2. À≈¬— »
3. ◊≈–ÕŒ ÃŒ–≈
4. ÀÓÍÓ (—Ù)
5. ÀËÚÂÍÒ
6. —Î‡‚Ëˇ
7. ◊ÂÌÓÏÓÂˆ
8. ÀÓÍÓ (œ‰)
9. œËËÌ
10. —ÎË‚ÂÌ
11. ÀÓÍÓ (ÃÁ)
12. —Ô‡Ú‡Í (¬Ì)
13. ÃËÌ¸Ó
14. ¡ÓÚÂ‚
15. ¬ËıÂÌ
16. ¡ÂÎ‡ÒËˆ‡

26
26
26
26
26
26
26
25
25
26
26
26
25
26
25
25

19
19
15
15
14
11
8
9
9
8
8
5
6
6
7
3

5 2
4 3
5 6
4 7
6 6
3 12
10 8
6 10
4 12
7 11
6 12
9 12
6 13
6 14
2 16
5 18

51:19
49:16
42:17
45:22
42:23
38:31
31:31
31:38
28:39
28:31
32:37
17:34
15:33
24:44
21:36
19:62

62
61
50
49
48
36
34
33
31
31
30
24
24
24
23
14

КЛАСИРАНЕ:
1. ¡ÂÓÂ
22
2. Õ‡ÙÚÂÍÒ
22
3. ‡ÎË‡Í‡
22
4. —Ô‡Ú‡Í (œ‰)
23
5. À˛·ËÏÂˆ
22
6. ƒÛÌ‡‚
23
7. –Ó‰ÓÔ‡
22
8. —‚ÂÚÍ‡‚Ëˆ‡
23
9. ÀÓÍÓ —«
22
10. ÕÂÒÂ·˙
23
11. —‚ËÎÂÌ„‡‰
22
12. ÃËÌ¸Ó (–‡‰) 22
13. ¬ÓÎÓ‚
23
14. ◊ÂÌÓÏÓÂˆ (¡˜)23
15. Ã‡Ëˆ‡
21

15
12
10
9
9
9
8
9
7
9
7
7
6
5
6

2
7
6
8
6
5
7
4
8
2
6
3
5
6
2

3
3
6
6
7
9
7
10
7
12
9
12
12
12
14

8:15
43:19
28:22
25:22
24:21
27:28
28:27
27:29
24:24
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ЗАПАДНА „Б”
ГРУПА, 24-И КРЪГ:
Видима - Академик (Сф) 0:2
0:1 Василев (19), 0:2 Божанков
(34); Монтана - Рилски спортист
2:0 2:0 М. Петров (26 и 64);,
Ботев (Крив) - Чавдар (Етр) 1:1
1:0 Боянов (23), 1:1 Н. Николов
(64); Белите орли - Спортист
0:0, Етър - Балкан 2:1 1:0 Аврионов (51), 1:1 Ръждев (65), 2:1
Р. Иванов (80); Пирин (Бан) Чавдар (БС) 2:0 1:0 Крушовски
(59), 2:0 Близнаков (88); Пирин
(ГД) - Ком-Миньор 2:2 (0:1 Генов (47), 1:1 Моллов (71), 1:2
Атанасов (81), 2:2 Златков (82);
Марек - почива.

○

Мариян Огнянов (вляво) от Беласица
в спор за топката със Светослав Дяков
от Локо (Сф) в мача от 26-ия кръг
на “А” група. Огнянов се разписа
за домакините при загубата с 2:4
от “железничарите”

ƒÕ≈—

ИЗТОЧНА „Б”
ГРУПА, 24-И КРЪГ:

÷— ¿ (62 Ú.) Ë ÀÂ‚ÒÍË (61) ‰Ó Í‡ˇ
27-Ë
28-Ë
29-Ë
30-Ë

ГЛЕДАЙТЕ

КЛАСИРАНЕ:

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

лецът откри от фаул.
През второто полувреме за Сити се появиха
българските национали
Валери Божинов и Мартин Петров. Божинов
влезе на мястото на
Кайседо в 63-ата минута, а Петров смени
Найджъл де Йонг в 72ата минута.
Юнайтед води с 83
т., пред Ливърпул 80,
Челси 74, и др.

○

Манчестър Юнайтед
победи Манчестър Сити
с 2:0 в градското дерби
от английската Премиершип. Головете за
шампиона на Англия
реализираха
през
първата част Кристиано
Роналдо (17) и Карлос
Тевес (45). Димитър
Бербатов бе титуляр,
като подаде за попадението на аржентинеца. Преди това португа-

○

○

○

○

○

○

○

¡Â·‡ÚÓ‚ Ò ‡ÒËÒÚÂÌˆËˇ Кушев с 2 гола в
‚ ‰Â·ËÚÓ Ì‡ Ã‡Ì˜ÂÒÚ˙ „българския мач” в Русия
Мартин Кушев вкара 2 гола в
“българското дерби” от 8-ия кръг
във Висшата лига на Русия в Грозни между местния Терек и Амкар
Перм, завършил 2:2. Валентин Илиев и Благой Георгиев играха за домакините, а за Амкар титуляри излязоха Захари Сираков, Мартин
Кушев, Георги Пеев и бившият бразилски “ас” на Левски Жеан Карлос. Във 2-рата мин. Георгиев бе
съборен в наказателното поле и от
дузпа румънецът Динеел Панку
откри. Кушев изравни в 28-ата минута с добавка, след като вратарят
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Бътън - 4 победи от 5
Втори двоен триумф за
Браун GP през сезона
Дженсън Бътън с Браун GP
спечели четвъртата си победа в 5 старта от началото на
сезона във Формула 1. Англичанинът беше най-бърз на
пистата “Каталуния” за Гран
при на Испания с време
1:37:19,202 ч. Втори на 13,056
сек. завърши съотборникът му
Рубенс Барикело (Браз), като
по този начин отборът на Рос
Браун постигна втори двоен
успех в тазгодишния шампионат. Трети на 13,924 сек. остана Марк Уебър (Авл), а
четвърти на 18,941 сек. се
нареди колегата му от Ред Бул
Себастиан Фетел (Гер). В челната осмица се класираха още
Фернандо Алонсо (Исп) с
Рено, Фелипе Маса (Браз) с
Ферари, Ник Хайдфелд (Гер)
с БМВ-Заубер и Нико Розберг
(Гер) с Уилямс-Тойота.
Барикело стартира отлично и изпревари Фетел и Бътън
при навлизането в първия
завой. Още в следващата
обиколка обаче на пистата
излезе кола за сигурност, тъй
като Ярно Трули, Адриан Су-

тил, Себастиян Бурде и Себастиян Буеми предизвикаха
масова катастрофа. След рестартирането бразилецът натрупа аванс от 10 сек. Той
обаче беше избрал тактика с
3 влизания в бокса, докато
съотборникът му - с 2. Това
позволи на стартиралия от
полпозишън
Бътън
да
възвърне лидерството си позиция и да не го изпусне до
края. Последното влизане в
бокса позволи на Уебър да се
придвижи трети. Фелипе
Маса, който 5 тура преди края
се движеше 4-ти, бе принуден
да намали темпото, тъй като
горивото му свършваше. От
това се възползваха Фетел и
Алонсо и го задминаха.
“Стартирах добре, но се
оказа че Рубенс е по-добър.
След като останах зад него,
знаех, че ще го изпреваря
много трудно. Промених стратегията в движение и това ми
донесе успех. Радвам се, че
всичко се разви по план”, заяви Дженсън Бътън. “Всичко
се получава през този сезон.

ТРАЙКОВ ОБЪРНА
ГРОЗДАНОВ
НА ФИНАЛА
В САНДАНСКИ

Дженсън Бътън
триумфира
за 4-и път
през сезона

Ивайло Трайков обърна Тихомир Грозданов с 2:6, 6:4, 6:3 на
финала и спечели титлата на
първия турнир за мъже “Интерхотел Сандански Къп” с награден
фонд 10 000 долара. Двубоят
продължи 2 часа и 20 минути. За
успеха си Трайков взима 17 точки
за световната ранглиста на АТП.

ПИРОНКОВА
ОТПАДНА
В МАДРИД
Цветана Пиронкова отпадна
още в I кръг на тенис турнира в
Мадрид от сериите “Мастърс”, с
награден фонд 7,2 милиона евро.
Най-добрата българска тенисистка отстъпи на квалификантката Арван Резаи (Фр) с 3:6, 4:6
само за 75 минути. Пловдивчанката направи 4 пробива, но
допусна съперничката й да спечели сервиса й 7 пъти. 21-годишната Пиронкова, 47-а в света,
взе 5 точки за класацията на
Женската тенис асоциация (УТА)
и 7825 евро от наградния фонд.

Продължаваме
да бъдем изключително
бързи”, завърши той.
Следващият старт е на 24
май в Монте Карло за Гран
при на Монако.

Гран при на Испания
1. Дженсън Бътън (Браун GP) 1:37.19,202 ч. 2. Рубенс Барикело
(Браун GP) + 13,056 сек. 3. Марк Уебър (Ред Бул) + 13,924
4. Себастиан Фетел (Ред Бул) + 18,941 5. Фернандо Алонсо
(Рено) + 43,166 6. Фелипе Маса (Ферари) + 50,827 7. Ник Хайдфелд (БМВ) + 52,312 8. Нико Розберг (Уилямс) + 1:05.211 мин.

Класиране при пилотите:

КОТООШУ ГУБИ НА
СТАРТА В ТОКИО

1. Дженсън Бътън (Браун GP) 41 т. 2. Рубенс Барикело (Браун
GP) 27 3. Себастиан Фетел (Ред Бул) 23 4. Марк Уебър (Ред
Бул) 15,5 5. Ярно Трули (Тойота) 14,5 6. Тимо Глок (Тойота) 12
7. Люис Хамилтън (Макларън), Фернандо Алонсо (Рено) по 9.

Миналогодишният шампион
на турнира “Нацу башьо” в Токио
Калоян Махлянов-Котоошу стартира със загуба защитата на
своята титла. В първия ден на
надпреварата левентът от Джульюница бе повален от 22-годишния японец Гоейдо.

ÂÌËÂˆ ÒÔÂ˜ÂÎË Ï‡‡ÚÓÌ‡ ‚
Цонко Цонев:
‡‚‡Ì‡, ÃÛÒÚ‡Ù‡ Ë ƒ˙ÌÂÍÓ‚‡ Увеличаваме
Ò‡ ‰˙Ê‡‚ÌË ¯‡ÏÔËÓÌË
наградата догодина

ПАУНОВ СПЕЧЕЛИ
„ПИСТА РУСЕ”
Николай Паунов с “Мицубиши Лансър” спечели “Писта
Русе”, II кръг от държавния пистов шампионат по автомобилизъм. Пилотът на “Бета Рейсинг” измина 14-те обиколки по
2700-метровото
трасе
за
29;09,386 мин.

ТАНЬО ВАСИЛЕВ
(наш пратеник)

СНИМКА МАЯ КАСОВА

cyanmagentayellowblack

РУСИЯ И КАНАДА
ИГРАХА ЗА ТИТЛАТА

Кметът на
Каварна Цонко
Цонев (вляво)
връчва чека за 35
000 долара на
кениеца Елиюд
Кибет Кируи
ТАНЬО ЕМИЛОВ

 Г-н Цонев, как се стигна до идеята за преместването на държавния шампионат по маратон от
София в Каварна?
- Предложението беше
на председателя на федерацията - г-н Добромир Карамаринов, като още на първата среща се съгласихме, че
ще организираме надпреварата именно тук в Каварна.
Имахме само няколко месеца за подготовката на състезанието, но се справихме и
в резултат на усилията ни
маратонът вече е факт.
 Предвиждате ли маратонът да се превърне в
традиция за града ви?
- Да, маратонът ще се
провежда всяка година тук.
От 2010 г. за първи път в
България на него ще могат
да се покриват нормативи за
олимпийски и световни игри.
Причина за това е фактът,
че трасето ще остане същото, каквото е изискването на
Международната федерация
по лека атлетика.
 По какви критерии
ИААФ ще лицензира трасето?
- Според правилата на
ИААФ основният критерий е
именно използването на
едно и също трасе за период от 2 или повече години,
т.е. то трябва да бъде познато на състезателите. Друго
изискване е самата писта да
бъде равна, но в нашия случай нямаме проблеми с този

въпрос, така че от догодина
се надявам да бъде решен и
въпросът с лиценза.
 Какви промени да
очакваме на маратона през
2010 г.?
Догодина възнамеряваме
да увеличим както наградния фонд, така и голямата
награда за победителя, която ще бъде 50 000 долара.
Освен това ще има и парични награди за първите трима мъже и жени българи,
т.е. призьорите от държавния шампионат.
 Само преди няколко
дена бяхте удостоен с почетния знак на Асоциацията на българските плувци. След възстановяването на плувния басейн в
Каварна в каква насока
смятате да концентрирате усилията си за развитието на плувните спортове в града ви?
- Предвиждаме обучение
на деца по плуване, синхронно плуване, водна топка от
най-добрия руски клуб, който фактически закупи басейна - Щурм 2000. Това обучение трябва да стартира през
лятото.
 Как стои въпросът с
футбола в Каварна? Какви
са перспективите пред
тима на Калиакра?
- Тази година основно
обиграваме отбора. Момчетата са вече четвърта-пета
година заедно и ако не през
този, то през следващия
сезон ще гоним класиране в
“А” група.

Отборите на Русия и Канада
оспорваха късно снощи световната титла по хокей на лед на
шампионата в Швейцария. На
полуфиналите Русия отстрани
САЩ с 3:2, а Канада надигра
Швеция с 3:1.

СНИМКА БГНЕС

Елиюд Кибет Кируи (Кен) спечели голямата награда от 35 000 долара на първия международен маратон
в Каварна (награден фонд 100 000 лева), който бе
валиден и за държавно първенство на България. Кениецът, който се замеси в афера с таксиметров шофьор и беше издирван от Гранична полиция, заслужи
приза в конкуренцията на Светляна Коухан (Блрс),
след като даде по-добро време според сравнителната
таблица на ИААФ.
При изключително топло време Кируи извоюва победата за 2:21.57 часа. След финала африканецът
получи криза заради жегата и се наложи да се намесва медицински екип. На 52 сек след него финишира
Андрей Бризгалов (Рус), а 2,14 мин по-късно пристигна
Ярослав Мушински (Мол). Държавен шампион при
мъжете стана Шабан Мустафа, който финишира шести на 10,59
мин след победителя. На почетната стълбичка в българския маратон се качиха още Петко Джелебов и Венцислав Апостолов.
Светляна Коухан завърши с време 2:46.04 часа, като спечели
и втория маратон, в който бяга. Тя заслужи 7000 долара от
наградния фонд. Втора на 4,07 мин. финишира Надежда Семилетова (Рус), а трета на 6,12 мин. е Алина Нитуляса (Рум). Държавната титла спечели Силвия Дънекова, която завърши четвърта с
личен рекорд от 2:56.38 часа. Сребърното отличие грабна Мануела Янкова, а бронзовото - Христина Козарева.
“Трасето беше в отлично състояние. Никъде по пътя не срещнах проблеми. Въпреки това смятам, че мога да го избягам за
2:07.00-2:08.00 часа. Надявам се догодина да го постигна”, заяви
измореният Кируи.

19-годишният японец Риосуке Ирие постави нов световен
рекорд на 200 метра гръб 1:52,86
мин на турнир в Австралия. Той
подобри с 1,08 сек постижението на Райън Лохте (САЩ) от
Олимпиадата в Пекин 2008

Всяка седмица
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