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Комисарят по регионалната политика Данута Хюбнер
хвали страната ни за напредък по усвояването на средства
Европейската комисия ще
обяви официално днес решението си по повод размразяването на 115 млн. евро по
програма ИСПА за България,
съобщиха от кабинета на вицепремиера Меглена Плугчиева. Решението на ЕК за
прекратяване на междинните
плащания по Кохезионния
фонд за проекта “Изграждане

на магистрала “Люлин”, околовръстно шосе София-Даскалово” и проекта “Техническа
помощ за подготовка на пътни
проекти по направление на
общоевропейските транспортни коридори (TEN-T) в България” бе взето на 23 юли 2008
г. Тогава Брюксел прецени,
че във фонд “Републиканска
пътна инфраструктура” не са

изградени системи за управление и контрол. След промени в законодателството обаче
и засилена работа наскоро от
ЕК уведомиха българските
власти, че вече има напредък.
Самата Данута Хюбнер в писмо до Плугчиева вчера похвали България, че се забелязва значителен напредък в
усвояването на средствата от

ЕС. Подписани проекти показват значително изпълнение,
като над 12% от всички средства са определени за конкретни дейности, смята комисарят. Хюбнер изтъква и
успехите на някои от управляващите органи, които показали “желание за новаторски
начинания”.
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Бойко Борисов съвсем
олевя. Няма как по друг
начин да си обясним внезапно възникналото му
любовно чувство към
държавата. Преди два дни
общинарите от ГЕРБ поискаха правителството да
построи завода за боклука,
а вчера самият Борисов
заяви, че държавата трябва
да отпуска пари за детските градини в София
(стр. 4). В политиката тази
преоткрита политически
линия от кмета се нарича
етатизъм. Тя се формира от
разбирането, че държавата
е необходим участник в
обществените и икономическите процеси. Етатизмът
обикновено се свързва с
левицата и със социалните
идеи и заради това трябва
да погледнем обективно на
нещата - Борисов олевя.
Олевя така мащабно, че
почти се върна във времената на Брежнев. Тях ги
наричаха “застой”, но всеки
ставаше и лягаше с държавата. Сега кметът е тръгнал
по същия път. Застоят в
София се отрази и на
политическата му психика.
Завърна го в революционните времена, когато се
преоткриваше прелестта на
държавата. В идеологическа помощ на новия ляв
кмет нека да цитираме
един ляв класик Троцки “Най-безспорната черта на
революцията е пряката
намеса на масите в историческите събития”. Кметът
трябва да го има предвид.
За да си на висотата на
левите идеи, понякога
трябва да си готов и на
революция. Дори и тя да е
срещу самия теб.
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БРЮКСЕЛ РАЗМРАЗЯВА
115 МЛН. ЕВРО ПО ИСПА
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С празнично шествие ученици от пловдивската гимназия
"Св. Кирил и Методий" отбелязаха патронния си празник
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Брюксел ни размразява
115 млн. евро по ИСПА
Комисарят по регионалната политика Данута
Хюбнер хвали страната ни за напредък по
усвояването на средства
конът за пътищата, като Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” се преобразува от второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерството на финансите в Национална
агенция “Пътна инфраструктура” със
статут на първостепенен разпоредител
на бюджетни средства към МС.
На 5 ноември 2008 г. вицепремиерът
Плугчиева връчи на комисар Хюбнер
националната позиция по прекратените от ЕК междинни плащания по Кохезионния фонд за проектите. В края на
януари 2009 г. ЕК извърши проверка на
управляващия орган в Министерството
на транспорта и в НАПИ. През март 2009
г. ЕК уведоми българските власти, че
въз основа на анализа на документацията, предадена от националните органи, може да бъде направено заключението, че описанието на системите за
управление и контрол отговаря на стандартите.
Самата Данюта Хюбнер в писмо до
Плугчиева похвали България, че се
забелязва значителен напредък в усво-
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Министърът на
държавната администрация и административната
реформа Николай
Василев ще посети днес в 12.00 ч.
33-та езикова гимназия “Света София”. На среща с
учениците
министър Василев
ще
разясни
възможностите за
кариерно развитие на младите хора
в България и ще говори за ролята на
доброто образование за успешна
реализация.
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Нека Държавната агенция “Национална сигурност” да провери източниците
на финансиране на партия “Нова Зора”. Това поиска в Пловдив формалният
лидер на ГЕРБ Цветан Цветанов, дошъл за семинар на тема жените в политиката. Цветанов коментира предизборната кампания на политическа партия “Нова
Зора”, започнала в началото на месеца, в която с билбордове, вестникарски
карета, клипове в информационни сайтове се прави внушението, че който гласува за ГЕРБ, избира Иван Костов. След като формация, която я няма на политическия небосклон, може да си позволи подобна кампания, това означава, че
генерира значителен финансов ресурс. ДАНС трябва да провери произхода на
този ресурс, настоя Цветан Цветанов. “Нова Зора” е парламентарно представена партия и се финансира като коалиционен партньор от коалиция “Атака”,
обясни по-късно председателят на партията Минчо Минчев. Той освен това
посъветва ДАНС да разследва личното богатство на Бойко Борисов. По думите
му парите на лидера на ГЕРБ възлизат на повече от 28 млн. лева.

Вицепрезидентът Ангел Марин поздравява един от
авторите на книгата проф. Васил Проданов
МИЛЕНА НИКОЛОВА
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ГЕРБ иска разследване на партия „Нова Зора”
ВEСЕЛКА ВЕНКОВА
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щината, защото няма къде
да се изхвърля боклука на
София, го правят въпреки
законите, защото просто
няма алтернатива, бе коментарът на Курумбашев.
Левите
общинари
предложиха също държавата да събира такса “технически услуги” от строителните фирми, вместо
Столичната община. В момента въпросната такса се
взима от строителните фирми, за да се изгражда инфраструктура около строящите се обекти. Общината
не се справя и с дупките
на София, обясни искането Георги Кадиев. Според
него, ако за период от 3
до 6 месеца държавата
събира тези суми, тя ще ги
използва за подобряване
на състоянието на улиците
и тротоарите в столицата.
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на фирмите, които в момента чистят столицата, хора,
които са били представители на силови групировки.
По думите му фирмата
“Шик арт трейдинг”, която е
подизпълнител на “Чистота-Искър” за извозването
на балите към Силистра, е
регистрирана на един и
същ адрес с редица други
фирми, които са собственост на бившия общинския
съветник от ГЕРБ Гълъбин
Боевски. Тя е сключила
договорите по времето,
когато Гълъбин Боевски е
бил общински съветник.
Ето защо Курумбашев пита
има ли там конфликт на
интереси и има ли и други
моменти с конфликт на интереси. И преотварянето, и
работата в момента на сметището в “Суходол” са незаконни. И държавата, и об-
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Общинските съветници
от БСП са поискали спешна среща с главния прокурор и настояват за пълна
проверка на дейностите на
Столичната община относно балирането и съхранението на битовите отпадъци. Ще помолим главния
прокурор да изиска от кмета конкретна информация
и данни по повод изявленията му за източване на
общински средства от дейностите по балирането,
заяви на пресконференция
Жельо Бойчев, председател на групата на червените общински съветници. Настояваме за среща с Борис
Велчев в рамките на следващите 24 часа, уточни
Гергана Алексова. Петър
Курумбашев пък поиска
отговор от кмета на София
има ли сред собствениците
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Съветници от БСП настояват за
прокурорска проверка на Суходол

яването на средствата от ЕС. Подписани проекти показват значително
изпълнение, като над 12% от всички
средства са определени за конкретни
дейности, смята комисарят. Хюбнер
изтъква постигнатия национален компромис във водния сектор и успехите
на някои от управляващите органи, показали “желание за новаторски начинания”. Еврокомисарят дава висока
оценка за преструктурирането на Одитния орган ОСЕС към МФ, засилването
на административния капацитет, назначаването на ново ръководство и включването на независими експерти. По думите й ЕК отчита готовността на българската страна да спази ангажимента си
за изпращане на оценките за съответствие на оперативните програми в график. Хюбнер дава положителна оценка
на въвеждането на бонусната система,
която ще допринесе за конкурентоспособността на общото ниво на възнагражденията - предпоставка за изграждането в дългосрочен план на компетентни служби.

Председателят на комисията по
п р а в н и
въпроси
към Народното събрание Янаки
Стоилов ще
изнесе днес в УНСС лекция на тема
“Ролята на държавата в условията на
икономическа криза”. Лекцията ще
започне в 13.00 ч. в аудитория 2006
на УНСС. Лекцията на Янаки Стоилов е в рамките на публичната правна лектория “Именити гост-юристи”,
която се организира от Юридическия факултет на УНСС. Досега участници в инициативата бяха Румен
Янков - председател на Конституционния съд, както и министърът на
правосъдието Миглена Тачева.
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Европейската комисия ще обяви
официално днес решението си по повод размразяването на 115 млн. евро
по програма ИСПА за България, съобщиха от кабинета на вицепремиера
Меглена Плугчиева.
Решението на ЕК за прекратяване
на междинните плащания по Кохезионния фонд за проекта “Изграждане на
магистрала “Люлин”, околовръстно
шосе София-Даскалово и проекта “Техническа помощ за подготовка на пътни
проекти по направление на общоевропейските транспортни коридори (TENT) в България” бе взето на 23 юли 2008
г., след направени констатации, че в тогавашния фонд “Републиканска пътна
инфраструктура” не са изградени системи за управление и контрол. За да се
възстанови финансирането на проектите по ИСПА се предприеха действия,
свързани с промени в законодателството, както и в системите за управление и
контрол по Кохезионния фонд, информират още от кабинета на Плугчиева.
Оттам допълват, че бе изменен и за-
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Книгата “Българският парламент и
преходът” с автори чл.-кор. Васил Проданов, политологът Антоний Тодоров,
икономистът Йосиф Аврамов и историкът
Ваня Иванова на издателство “Сиела”
беше представена вчера в зала 8 на
НДК. Тази книга няма да остане преходна, защото авторите са утвърдени
учени, подчерта зам.-председателят на
БАН проф. Атанас Атанасов. Според
него големият принос на авторите е, че
дават обяснение на факти от миналото,
а в книгата има както публицистика, така
и наука. “Битката след Втората световна
война и разделението до 80-те години
е заради различните виждания за бъдещето. След 1989 г. нашият преход мина
под знака на битката между водещи политически сили за миналото.” Това обяс-

ни по време на представянето единият
от авторите чл.-кор. Васил Проданов.
Според него успех е, че авторският екип
се е опитал да минимизира разночетенията за различни исторически факти.
“В книгата “Българският парламент и
преходът” по ясен начин се дефинира
откъде идваме и накъде отиваме в прехода. Идваме от система на държавен
социализъм към капитализъм с олигархичен елемент в условия на глобален капитализъм”, заяви вицепрезидентът Ангел Марин. Той сподели, че
този труд подтиква държавници и политици към поемане на отговорност. На
представянето на книгата присъстваха
освен вицепрезидентът Ангел Марин,
председателят на ВСС Ана Караиванова, зам.-председателят на парламента
д-р Петър Берон, много учени и политици от времето на прехода.

62 000 деца от IV клас на „малка матура” ДПС се цели в четири места за ЕП
Над 62 000 четвъртокласници в цялата страна решваха вчера тест по предмета Български език и литература (БЕЛ)
в първия изпит от националното оценяване. То се проведе вчера в 1192 училища и се прави за трета поредна година.
Изпитът по БЕЛ се състои от 15 задачи и диктовка. Начални учители и
деца коментираха вчера, че задачите
са били лесни, но мястото върху листа
за писане на диктовка е било недоcyanmagentayellowblackdop 2

статъчно и се наложило децата да дописват извън редовете. А при писането
на оценките ще се има предвид и краснописът. Учениците от три години насам приключват началния курс на обучение със задължителни изпити (т.нар.
малки матури) по БЕЛ, математика, Човекът и природата и Човекът и обществото. Изпитът по математика е днес.
Очаква се резултатите на четвъртокласниците да бъдат обявени до 26 май.

ДПС си поставя за
цел да запази четирите
мандата, които има в Европейския парламент,
но ако привлече гласове, това ще бъде успех.
С тези думи Филиз Хюсменова, водач на евролистата на движението,
коментира предстоящата
предизборна кампания.

Вчера Движението за
права и свободи официално представи листата
си за вота на 7 юни.
Владко Панайотов и Метин Казак заемат второ
и трето място в листата
от 17 кандидат-депутати.
На четвърто място е лидерът на младежкото
движение на ДПС Кор-

ман Исмаилов, пети е
настоящият
зам.-министър на регионалното
развитие Искра Михайлова.
Бившият министър на
земеделието Нихат Кабил е на 14-а позиция, а
последен в листата е
зам.-председателят на
партията Юнал Лютфи.
cyanmagentayellowblack
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“Българска нова демокрация” ще се регистрира сама
днес за евроизборите, каза
председателят на партията
Николай Свинаров вчера. По
думите му продължава да
бъде отворена за идеята за
широко десноцентристко обединение и се надява такова
да се реализира за изборите
за НС. Разочаровани сме, че
десноцентристкото пространство е така разединено. Но
мислим, че нещата могат да
бъдат променени, каза Свинаров. Той подчерта, че БНД
работи усилено, за да увеличи шансовете си за европейски парламент, макар че за
българския те са доста по-големи поради по-ниската процентна бариера.

ВАДЯТ 8 СИК
ОТ РОМСКИ
КВАРТАЛ В СЛИВЕН

Бургаските младежи от БСП и ГЕРБ се срещнаха на дебат вчера. По четирима представители
на двете партии дискутираха темите транспорт и инфраструктура, чистота и зелени площи и
икономика - инвестиции в Бургас

Юруков кани хора
от Синята коалиция
Мартин Димитров атакува пред Върховния административен
съд регистрацията на СДС в ЦИКЕП
МИЛЕНА НИКОЛОВА

Всички номинирани кандидати за евродепутати и национални народни представители са поканени в листата на СДС за
изборите за Европарламент и за 40-то
народно събрание. Това заяви вчера пред
ДУМА обявеният за легитимен лидер на
синята партия Пламен Юруков. Според него
хора са си казали мнението на предварителните избори на СДС и тяхната воля
трябва да бъде уважена. По думите му
целта му не е да разедини синята партия,
а по-скоро да я предпази от Синята коалиция на Иван Костов. Всеки, който не иска
да бъде част от тази коалиция на Иван
Костов, ще запази мястото от вътрешните
ни избори, които проведохме напълно легитимно в рамките на нашата партия, категоричен е лидерът Юруков. Той подчерта,
че СДС отново ще излезе самостоятелно
на предстоящия парламентарен вот, като
пак ще бъдат поканени номинираните за

водачи на листите от предварителните
избори. В тази връзка той покани и Надежда Михайлова да се откаже от коалицията
на Костов и да оглави синята листа за
Европарламента. Юруков обясни, че поканата важи и за всеки следващ от канидидат- депутатите, който е готов да излизе с
партийната бюлетина. Според него Костов
се опитва да обезличи СДС и затова лансирал своят проект за Синята коалиция.
Късно в неделя вечерта на свое заседание Централната избирателна комисия за
Европейския парламент регистрира за участие в евровота СДС с лидер Пламен
Юруков. Решението беше взето няколко
часа след като Синята коалиция, в която
юридически не фигурира СДС с председател Мартин Димитров, внесе своите документи за регистрация в ЦИК. Решението за
регистриране на СДС на Юруков е било
подкрепено от представителите на БСП,
ДПС, “Атака” и “Напред”. Против са гласували членовете на ЦИКЕП от десницата, в

това число ДСБ, СДС, ГЕРБ и в частност
и НДСВ.
СДС очаква развръзка и сме предприели всички необходими стъпки с жалба
пред Висшия админитративен съд. Това
каза пред ДУМА главният секретар на СДС
Иван Сотиров. Според него има опит за
разделение на синия електорат, но се надява, че хората не гласуват първосигнално
за листи, а все пак ще подкрепят и личностите от СДС, влезли в Синята коалиция.
Независимо от това мнение, според него,
процесът по регистрацията на СДС с лидер
Мартин Димитров няма да е лек и даде за
пример, че минали три месеца, преди да
бъде утвърден оспорваният партиен устав.
Дори и ВАС да излезе още тази седмица
със своята препоръка, то видяхме, че Софийски градски съд има свое темпо на
работа, обясни Сотиров. Според него Синята коалиция може да бъде регистрирана
със СДС кандидати за депутати, начело с
Мартин Димитров и на националния вот.

18 000 военни чакат жилище
ŒˇÁ‚‡ÌÂ
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·Ë
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¡¿Õ
Á‡Ú‚ÓËÎÓ
ВЕЛИАНА ХРИСТОВА

При изпълнение на държавния
бюджет на 90 на сто БАН остава
с недостиг 7 млн. лв. за издръжката на лабораториите. Ако МС
реши бюджетът да се изпълнява
само на 80%, средствата ще покрият единствено ниските заплати в академията. БАН никога не е
била поставяна в такова положение. Това обясни вчера председателят на БАН акад. Никола Съботинов при публичното представяне на отчета на академията за
2008 г.
Вероятно е бюджетът да се
намали с дата от 1 януари, а това
означава допълнително свиване за
компенсиране на вече изразходваните пари. На БАН не бе осигурен ръст на заплатите, не бяха
дадени поисканите от нея 20 млн.
лв. за националните държавни
дейности, които тя извършва, нито
пък 5 млн. лв. за ремонт на рушащия се Етнографски музей. От
всички директори на институти е
поискано да активират хората си
за печелене на повече проекти.
При бюджет около 85 млн. лв. за
миналата година собствените приходи от проекти в БАН са били над
55 млн. лв., стана ясно от отчета.
Още на стр. 22
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Около 18 000 са военнослужещите, които
желаят да получат жилище и са картотекирани
към Министерството на отбраната. Това съобщи министърът на отбраната Николай Цонев
пред журналисти след откриването на реновираното военно общежитие “Чавдар”. Министър
Цонев обясни, че за обявената поръчка от
ведомството за закупуване на жилища са подадени 250 оферти. Министерството е дало

заявка за купуване на 8000 жилища, но от
всички подадени оферти едва около 5% от
жилищата, което е около 400, имат акт 16.
Военният министър определи
тази ситуация като доста сериозен проблем и затова Министерството на отбраната ще започне
втора процедура за купуване на
жилища.

По решение на Общинската
администрация в Сливен на предстоящите избори за ЕП осем секции, в които ще гласуват жителите
на ромския кв. “Надежда” в града,
ще бъдат настанени в намиращото
се в близост основно училище,
съобщи председателят на РИК
Станимир Туджаров. Според него
една от причините за промяната е
липсата на подходящ сграден фонд
в квартала за осигуряване на нормални условия за организиране на
изборите. Някои от помещенията,
използвани досега за тази цел, по
думите му били пред рухване.
Туджаров съобщи, че изборите в
21 избирателен район ще бъдат
организирани в 296 секции. По
списък право на глас в областта
имат 181 440 души.

ГЕРГАНА ПАСИ
ЗАПИСВА
ПОСЛАНИЕ
КЪМ БРЮКСЕЛ
Министърът по европейските
въпроси Гергана Паси ще бъде
първият български политик, който днес ще запише своето послание за изборите за ЕП и за
бъдещето на Европа в Избирателната кабина, монтирана до
НДК, съобщиха вчера от нейния
кабинет. Кабината е част от
кампанията на Европарламента
за вота през юни. Във всички
държави от ЕС ще бъдат монтирани подобни съоръжения, в
които гражданите могат да запишат видеопосланията си за това
какво бъдеще за Европа искат и
очакват. Идеята беше хората да
усетят по-силната ангажираност
с изборите за най-голямата европейска институция и да оценят
силата на своя глас, се посочва
в съобщението.

„ЛИДЕР” ПОДАДЕ
ДОКУМЕНТИ В
ЦИКЕП
Председателят на партията
“Лидер” Кънчо Филипов внесе документи за регистрация на политическата формация за предстоящите избори за Европейски парламент в Централната избирателна комисия. Партията си поставя за цел минимум един евродепутат, каза пред журналисти
Филипов. Той информира, че листата на партията е почти готова
и на 14 май ще бъде представена. В момента се водели преговори с ПП “Новото време” за
общо явяване на изборите.

ОБЯВА
за

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

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

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

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление
№ 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда
за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз
и от Програма ФАР на Европейския съюз, “Медихелп”
ООД със седалище в гр. Левски и адрес на управление: ул. “Никола Вапцаров” 5, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. “Кукуш” 2, сграда “Телеком”, ет. 5,
тел.: 02/822 94 75, факс: 02/822 90 82,
Лице за контакт: Веселин Георгиев Димитров,
на длъжност управител, тел.:02/822 94 75,
medihelp@mail.bg
В качеството си на бенефициент по Договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG 2006/018343.01.01-2.34 обявява процедура за определяне на
изпълнител - открит избор с обект: “Доставка на
храна за хоспис “Медихелп”, гр. Левски, ул. “Никола
Вапцаров” 5".
Пояснителният документ и документацията за
провежданата процедура могат да се получат на
адрес: гр. София, ул. “Кукуш” 2, сграда “Телеком”, ет.
5,офис 6, всеки работен ден от 09,30 ч. до 16,00 ч.
Оферти/Заявления се подават на адрес: гр. София, ул. “Кукуш” 2, сграда “Телеком”, ет. 5,офис 6 до
14,00 ч. на 27.05.2009 г.
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БОЙКО БОРИСОВ:

Държавата да плаща
и за детските градини
Общината следяла боклукчийските камиони на „Новера”

Метална каса с 50 000 лв. е
била открадната от бутилиращ
цех в Харманли, съобщиха от
областната дирекция на МВРХасково. Неизвестно лице е проникнало в цех за олио на ул.
“Звезда”, след като е разнитило
ламаринената постройка и е
счупило стена от гипсокартон.
Крадецът е задигнал металната
каса с размери 80/60 см, в която
37-годишният собственик е
държал 50 000 лв., лаптоп, DVD
записвачка на камерите и документи. Обектът се е охранявал от
частен СОТ.

МОМИЧЕ ЗАГИНА
ПРИ ПАДАНЕ В
ПРОПАСТ

Въпреки оплакванията на кмета София усилено бе чистена от камионите на кризисния щаб

от кризисния щаб. Експериментът, по думите на Борисов, е установил, че колите
на “Новера” само “са се
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ЛИЛИЯ ТОМОВА

Конференция за българо-кубинското научно-техническо и икономическо сътрудничество в динамиката на съвременните условия ще се проведе в столицата утре. Тя е включена в програмата на Деветата сесия на Междуправителствената българо-кубинска комисия за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество, съобщиха за ДУМА
от Асоциацията за приятелство “България-Куба”.
Проявата започва в 10 часа в трета зала на Федерацията на научно-техническите съюзи, уточниха организаторите - кубинското посолство у нас, ФНТС и
Асоциацията “България-Куба”. За инвестиционния
климат в Куба ще разкаже Рикардо Гереро Бланко
- заместник-министър на външната търговия и чуждестранните инвестиции на Куба. Участниците ще
дискутират по новите предизвикателства пред развитието на връзките между двете страни, акцентът
ще е върху направленията земеделие, гори, храни
и биотехнологии; индустрия, транспорт и строителство; изследване и ползване на природните ресурси
и опазване на природата и околната среда и върху
енергетиката и водоподготовката.
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Конференция за
връзките между
България и Куба
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Майка и дете са пострадали
при пътен инцидент на кръстовище в центъра на Варна. Жената с
бебешка количка пресичала на
пешеходна пътека. Един от автомобилите й дал път, но следващият - в другото платно не спрял.
Майката и детето не са пострадали тежко, но са в шокова зала в
болница.
В Благоевград пък тракторист
е с опасност за живота, след като
изгубил контрол над машината и
тя се преобърнала. Установено е,
че 46-годишният мъж не е имал
разрешително за шофиране.
По данни на МВР един човек е
загинал, а други 26 са ранени при
катастрофи през миналото денонощие. Двама души са с опасност
за живота.

○

Блъснаха майка
с бебешка
количка на
пешеходна пътека
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ВОЙНАТА НА
ПЪТЯ

разхождали” по големите
булеварди, без да събират
боклука, и така са отчитали
дейност.

Цифрови
камери сканират
лицата ни
по границите
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Бойко Борисов. Кметовете по райони пък
ще имат право да изземват или премахват
агитациоинни материали, поставени в нарушение на разпоредбите. При необходимост могат да търсят и съдействие от
МВР.
В разпореждането е записано още, че в
срок от три дни след провеждането на
изборите материалите от кампанията трябва да бъдат премахнати.

○

Агитационните материали за евроизборите - плакати, афиши, реклами и листовки
- ще могат да се поставят само на места,
определени предварително от районните
кметове в София. Това гласи разпореждане
на общината, разпространено вчера. Ако
някой иска да лепи плакати на сгради, огради или витрини, той първо ще трябва да иска
разрешение от собственика или управителя
на имота, се казва още в заповедта на кмета

○

○

каза още, че общината си
направила експеримент и
следила камионите на фирма “Новера”, мобилизирани

Лепят предизборни плакати
само с разрешение на кмета
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3350 фалшиви евро са иззели хасковските полицаи от 38годишен мъж, съобщиха от областната дирекция на МВР-Хасково. Д.Д. е спрян за проверка от
автопатрула, шофирайки лекия
си автомобил “Нисан - Патрол”.
В него полицейските служители
откриват и изземват 67 броя
фалшиви банкноти с номинал 50
евро, като част от тях са с повтарящи се серийни номера. Хасковлията е задържан с полицейска мярка по започнатото досъдебно производство.

ОТКРАДНАХА
МЕТАЛНА КАСА С
50 000 ЛВ.

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Кметът на София Бойко
Борисов е изпратил писмо
до премиера Сергей Станишев, в което иска държавата да поеме част от разходите за нови детски градини в столицата. Това обяви
самият градоначалник вчера при откриването на нов
център за възрастни хора с
увреждания. Всички нови
детски градини и групи, които откриваме, заплатите на
леличките и учителките
трябва да са от държавния
бюджет, категоричен бе
кметът. Той се оплака също,
че сега общината трябва да
извади от своя бюджет нови
1,5 млн. лв. за заплати на
служители в детските градини. Борисов каза също, че
е изпратил писмо на Станишев по темата и чакал отговор. “Ние не сме като Ватикана - град-държава. Всичко е свързано с държавния
бюджет. Всичко, което откриваме, натоварва нашия
бюджет. Писал съм писмо.
Надявам се да отговорят положително, ако не - ние ще
ги дадем парите”.
В същото време обаче
Бойко Борисов изсипа гневни реплики по адрес на
Сергей Станишев по темата с боклука на София. Той
обвини премиера, че иска
да направи завода за боклук частен и след това да
го отдаде на Румен Гайтански-Вълка. Столичният кмет

3350 ФАЛШИВИ
ЕВРО ИЗЗЕХА ОТ
ХАСКОВЛИЯ

Специално оборудване със
скенери и цифрови камери ще
имат всички гранично-пропускателни пунктове в България
заради въвеждането на новите документи за самоличност.
Това съобщи вчера главен
комисар Красимир Петров,
директор на “Гранична полиция”. Той заедно с министъра
на държавната администрация
Николай Василев присъстваха
на дискусия на ГКПП “Калотина”, където официално бяха
вдигнати новите знамена на
България и на ЕС. Автоматизираните работни места по пунктовете ще са за обработката
на биометричните данни, които ще се съдържат в новите ни
паспорти. Многофункционални
скенери автоматично ще сканират и ще сравняват буквената, цифровата и графичната
информация от документите.
Предвидено е и използването
на цифрови камери, които ще
сканират лицето на пътуващия
и ще го сравняват със снимката в паспорта.
На дискусията стана ясно
още, че Министерството на
държавната администрация е
отделило 1 млн. лв. за новата
асфалтова настилка на входящото трасе на ГКПП “Калотина”. Настилката е с площ 16
дка. По лично настояване на
министър Николай Василев
по настилката е сложена
светлоотразителна маркировка, която да облекчава нощното шофиране.

Тялото на 17-годишно момиче е било намерено в коритото
на река Чая край пътя Асеновград-Бачково. Причината за
смъртта на девойката - Хюрю
Хасибе, която живее с майка си
и втория си баща в Мулдава, не
е удавяне, а падане в пропаст,
каза пред Дарик радио кметът
на селото Али Осман Топал.
Инцидентът е станал малко след
5 часа в неделя. Момичето се
прибирало с приятеля си от заведение в района на Бачково.
По пътя отбили край реката,
момичето се приближило до
брега и пропаднало в пропастта,
вследствие на което починало
на място. Цялото село е в траур
след смъртта на девойката.

Прокуратурата
обещава още
обвинения
срещу Мургина
Обвинението срещу бившата директорка на НАП Мария Мургина все още
е работно. Още се събират доказателства, заяви вчера пред Нова тв зам.
главният прокурор Валери Първанов.
Той уточни, че досега повдигнатите
срещу Мургина обвинения са за
длъжностно престъпление, за подписване на декларация с невярно съдържание. Ще има и още, но се чакат доказателства и чак тогава Мургина ще
бъде разпитана в качеството си на
обвиняем, обясни Първанов. Той добави още, че бившата шефка на НАП ще
даде доказателства за своята невинност, но след като се съберат всички
материали и се преценят. Тогава ще се
прецени също дали ще се стигне до
съд, дали обвинението ще бъде за
милиони, милиарди или делото ще бъде
прекратено. Междувременно лидерът
на “Ред, законност, справедливост”
Яне Янев изпрати декларация до медиите по повод обвиненията срещу Мургина. В документа Янев кани премиера
Сергей Станишев на телевизионен
дебат. “РЗС” настоява за отговор по
източването на държавата директно от
премиера. Но не в залата на парламента, а публично, се казва още в поканата за дебата.
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служба. Той е финансиран по
програма ФАР със 150 хиляди
евро. Предвидените социални
услуги в центъра са свързани с
реинтеграцията на изоставени
деца в семействата им, превенция на противообществените
прояви на подрастващите, както
и консултации и подкрепа на
младежи, навършили 18 години,
които напускат институциите.
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Предоставянето на новите линейки е в изпълнение на един от
приоритетите на Министерството на здравеопазването - до средата на 2009 г. автопаркът на спешната помощ да бъде изцяло
обновен. За последните 3 години по линия на заемно споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие министерството им предостави нови 255 реанимобила. Всички нови
линейки са оборудвани в съответствие с изискванията за добра
медицинска практика и отговарят на изискванията на европейските стандарти и на конкретните директиви на ЕС за медицински
автомобили, оборудване и медицинска апаратура. Те разполагат с
вакуумна и кислородна инсталация, функционални носилки, в т.ч.
и за пациенти с травми на гръбначния стълб, климатизирана санитарна част и допълнително медицинско оборудване - електрокардиограф, дефибрилатор, инфузионни помпи за спринцовки, мобилен респиратор и спешна чанта, съобщава агенция “Фокус”. Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев ще връчи ключовете на 45 нови линейки на центрове за спешна медицинска
помощ в страната на 13 май от 10 ч. пред храм-паметника “Ал.Невски” в столицата, съобщиха от МЗ.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Още 45 линейки
за спешна помощ
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Министърката на труда и социалната политика Емилия Масларова откри вчера в Ловеч
център от семеен тип за настаняване на деца от 10 до 16 години, в който са настанени питомците от закрития дом за сираци
в града. Центърът е изграден по
проект на сдружение “Знание”, в
партньорство с община Ловеч и
Международната
социална
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○

Министър Масларова
откри нов детски център

○
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В Пловдив вече е истинско лято. Жителите на града опитват всякакви начини за разхлаждане, след
като по обяд температурите в града достигнаха до тридесет градуса

Най-много българи са
се лекували в Испания
И по европейски здравни карти сме на дъното
АИДА ОВАНЕС

ната здравноосигурителна
карта, или които издават
ЕЗОК автоматично. ЕЗОК гарантира на притежателите й,
че ще получат същия достъп
до обществено здравеопазване (напр. лекари, аптеки, болници или центрове за здравни
услуги) като жителите на
държавата, която посещават.
Ако притежател на картата
забрави своята ЕЗОК или не я
носи в момента на получаване на медицинска помощ в
чужбина, може да се свърже
със своята здравноосигурителна институция с молба за издаване на временно удостоверение (ВУ), заместващо картата. Изпратено по факс, ВУ е
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СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА
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Едва 1,5% от здравноосигурените българи са с европейски здравноосигурителни
карти (ЕЗОК). След нас са
гърците (с 0,8%) и румънците
(с 0,1%). Това показват данни
на Европейската комисия. До
края на ноември 2008 г. НЗОК
е издала 86 710 еврокарти и
25 735 удостоверения, временно заместващи тези карти, поясниха за ДУМА от здравната
каса. За този период в НЗОК
са получени искове от страни
в ЕС за над 8 млн. лв. - за
възстановяване на разходи за
спешна помощ на български
граждани. Това са средства,

изразходвани за лечение на
българи с ЕЗОК. Най-голям
дял от средствата са изразходвани в Германия, Франция,
Испания, Холандия и Австрия.
Най-голям е броят на българите, лекувани в Испания.
В края на 2008 г. броят на
европейците, притежатели на
ЕЗОК, е 180 657 281 души,
което се равнява на 35,7% от
населението на всички 31 участващи държави. Страните с
най-голям процент притежатели на картата - от 80% до почти 100% (Люксембург, Чешката република, Австрия, Италия
и Швейцария) - са тези, в които ЕЗОК се отпечатва на обратната страна на национал-

равносилно на ЕЗОК и дава
възможност на пациента да
получи лечение при същите
условия като жителите на
държавата, която посещава. В
зависимост от законодателството на страната, в която пребивава човек, здравните услуги или са безплатни, или ако
трябва да плати за тях, тези
средства ще бъдат възстановени. Ако се наложи да се
плаща предварително, картата гарантира, че парите ще
бъдат възстановени в същата
държава или, ако не се
изпълни процедурата по
възстановяване, от местната
здравна институция скоро
след връщането у дома.

Седмица на
естественото
раждане
България за първи път се включва в отбелязването на Световната седмица на естественото раждане, съобщиха от сдружението “Естествено”. Мотото на седмицата
през тази година (11-17 май) е “Нашата
загриженост за нарастващия процент цезарови сечения в цял свят”.Световната седмица на естественото раждане се организира
за шеста поредна година в различни страни
от целия свят винаги през май. Тя дава
възможност за привличане на общественото внимание към актуални теми и проблеми,
свързани с естественото раждане. Автор на
международната инициатива е френската
неправителствена организация AFAR Alliance Francophone pour l’Accouchement
Respect. От сдружението “Естествено” съобщават, че нарастващият процент на раждания чрез цезарово сечение в България е
осезаем проблем и по неофициални данни
е достигнал 35-40 на сто през 2008 г.

Фирми от 40
държави на
„БУЛМЕДИКАБУЛДЕНТАЛ”
На 223 щанда са експонатите на повече от 900 компании отблизо 40 държави,
съобщава Здраве нет. Дебют на БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ ще направят 61 директни изложители от
България, Китай, Корея,
Чехия, Германия, Австрия,
Великобритания, Тайван,
Франция, Турция, Гърция,
Пакистан, Малайзия, Литва, Белгия и Италия. За
разширяване на обхвата на
изложбата говори колективното участие за първи път
на 7 фирми от Южна Корея.
Своя дебют правят и 10 директни изложители от Чехия. На БУЛМЕДИКА ще
бъдат представени изложители и подизложители в
сферата на медицинската
техника, оборудване за болници и лаборатории, болнични консумативи, ортопедични и рехабилитационни изделия и др. БУЛДЕНТАЛ ще
представи последни новости в областта на денталното и зъботехническото оборудване, техника, инструменти, материали и консумативи, технологии в сферата на консервативното
зъболечение, протетичната
дентална медицина и оралната хирургия.
Днес, в 10 ч., министърът
на здравеопазването д-р Евгений Желев ще открие 43ото издание на авторитетната медицинска изложба,
която ще се проведе от 12
до 15 май в “Интер Експо
Център” и по традиция се
организира под патронажа
на Министерството на здравеопазването и с подкрепата на професионалните организации Български лекарски съюз и Български зъболекарски съюз.
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Първа копка на автомобилен
завод край Ловеч
Премиерът Сергей Станишев и кметът на община Ловеч
Минчо Казанджиев направиха
вчера първа копка на завод за
производство на автомобили
край с. Баховица. Една от найголемите частни китайски компания - Great Wall - съвместно
с “Литекс моторс”, ще построи
производствена база за
български джипове. С реализирането на проекта ще бъдат
създадени около 1300 работни
места. Очаква се първата серия автомобили SUV да бъде
произведена в края на 2010 г.,
а броят на работните места да
достигне близо 3000 души.
Идеята е основните кадри в
завода да бъдат подготвяни по
програми на Механотехникума
в Ловеч и на Техническия университет в София. Инвестиционните намерения на китайската компания бяха заявени
още през декември миналата

година, въпреки размаха на
световната криза, която удари
автомобилната индустрия изключително сериозно. От Great
Wall акцентираха върху това,
че заводите им отговарят на
най-високите екологични изисквания, а компанията е социално отговорна и създава отлични условия за работещите.
На церемонията присъстваха представители на българската фирма “Литекс моторс” и
китайската “Грейт уол”. В приветствието си към представителите на българската и китайската фирма премиерът
Станишев заяви, че една от
целите на правителството и
лично негова е привличането
на чуждестранни инвестиции,
за да може да има нови производства, а с тях да се открият
и нови работни места. Така
България ще става все по-конкурентоспособна в региона и в

Европейския съюз, допълни
Станишев.
Първоначалните инвестиции възлизат на 80 милиона
евро, а в следващ етап ще
достигнат до 300 милиона
евро, уточни изпълнителният
директор на “Литекс моторс”
Илия Терзиев. До края на
2010 г. се очаква заводът да
произвежда два модела автомобили, които ще бъдат използвани като прототип за
производството и на български автомобил.
Председателят на Българската агенция за инвестиции
Стоян Сталев връчи на “Литекс
моторс” сертификат за инвеститор клас “А”. От страна на
българската фирма кметът Казанджиев получи ключовете на
два от китайските автомобили,
които ще се произвеждат в
новия завод - джип “Хувър” и
лек автомобил “Флорид”.

Синдикатите:

ÕÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÈÚÂ ÒÔË‡ÌÂÚÓ Ì‡
„‡Á‡ Á‡ ì ÂÏËÍÓ‚ˆËî
КНСБ настоява да не се допуска спирането на подаването на газ към “Кремиковци”, което трябваше да стане днес, до
решаване на въпроса с оздравителния
план на дружеството, заявиха вчера от
синдиката. Според синдиката трябва да
има мораториум върху съкращенията на
работниците и служителите до приемането на оздравителен план в рамките на
40-50 дни, съгласно сроковете в Търговския закон. Безсмислено е да се съкращава персонал, който след този срок
отново ще трябва да се наема, посочват
от КНСБ.
В позицията се настоява още за незабавна разпродажба на обособени активи, без това да попречи на бъдеща
производствена дейност, както и за изплащане на дължимите работни заплати
и осигуровки с набраните средства. От
КНСБ предлагат спешни действия за
омекотяване на икономическия и финансов удар за “Кремиковци”.

По-късно вчера министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров
изпрати писмо до Български енергиен
холдинг с искане за спешн решение за
отлагане на планираното преустановяване на подаването на природен газ за
комбината с 48 часа.
Искането е по молба на синдика, за
да се даде последна възможност за запазване на коксохимическите мощности
в завода и с оглед осигуряването на време
за финализиране на търговските преговори, свързани с възлагането на поръчки
за коксохимическото производство в металургичния завод. В случай на неуспех
на преговорите подаването на природен
газ ще бъде преустановено от страна на
“Булгаргаз” в 14 ч. на 14 май.
Вчера работниците от “Кремиковци”
излязоха на поредния си протест. По-рано
вчера стана известно, че кремиковските
работници ще напуснат днес в 6 часа
завода и ще започнат масови протести.
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По проекта ще се създадат
над 1300 работни места

Премиерът Сергей Станишев направи
първа копка на завода за автомобили край Ловеч

‡ÌˇÚ Ì‡¯Ë ÙËÏË ‰‡ ÒÚÓˇÚ
Û˜ËÎË˘‡ Ë Ô˙ÚË˘‡ ‚ »‡Í
Финансовият министър на Ирак Джабр
Бакр Ал-Зубайди покани вчера български
фирми да участват в строежа на училища
и в изграждането на инфраструктурата на
страната. Това стана на срещата на министъра с българския му колега Пламен
Орешарски в София. Министър Ал Зубайди
е на петдневно посещение в България
начело на делегация, включваща банкери

и висши държавни служители по инвестиционната политика.
Иракският министър благодари за разрешаването на проблема с дълга на страната към България, уреден в края на 2007
година. Тогава ние договорихме Ирак да
изплати дълга си веднага, но с голяма редукция, вместо опцията разсрочено изплащане за 20 години в пълен размер.

z

100% от обработваемите
площи заявени за подпомагане
Общо 98,58 на сто от
обработваемата земя, регистрирана през миналата
година, е заявена до вчера сутринта в общинските
служби за подпомагане по
линия на преките плащания на площ за 2009 г.,
съобщиха от Министерст-

вото на земеделието и
храните.
Срокът за подаването
на заявленията за подпомагане по линия на преките плащания на площ и за
агроекологичните плащания е до 15 май. Подалите
заявления в този срок мо-

гат да правят корекции и
допълнения в тях без санкции до 31 май. Стопаните,
подали заявления след 15
май, подлежат на санкция,
изразяваща се в намаление на сумата за подпомагане с 1% за всеки работен
ден закъснение.

THE EUROPEAN
JOBS NETWORK

Агенция по заетостта - България, Централата за международно
и специализирано посредничество – Германия, Службата за заетост
и икономическо развитие - Финландия и Европейската мрежа
за услуги за заетост (EURES) организират: На 20 май 2009 г., от 10.30 до 14.00
ч. в сградата на Медицински университет - Варна, ул. “Марин Дринов” № 55,
трудова борса за лекари и медицински сестри.
На борсата ще присъстват представите- интервенционална ангилогия.
z Лекари - педиатър, акушеро-гинеколи на две германски болници, частен германски посредник, предлагащ работни ме- лог, гериатрия, радиолог, обща/съдова хиста в различни клиники, EURES съветни- рургия (главен лекар), вътрешни болести.
z Медицински сестри - в детско отдеци от Германия и Финландия, които ще
провеждат интервюта с кандидатите за ра- ление (клиника по неонтология), в звено
бота.
по анестезия, отделението по вътрешни
Лицата, желаещи да се явят на интер- болести (кардиология, гастроентериоловю, е необходимo да носят със себе си ав- гия и вътрешни болести), в интензивно оттобиография, мотивационно писмо и дипло- деление, в амболаторна социална служма за завършено образование съответно ба - грижа за възрастни хора, в домове за
на немски и английски език.
стари хора, в стационар, за нощна смяна
Основно изискване е много добро вла- - психосоматични и ортопедични пробледеене на немски език за работа в Германия ми и др. специализирани отделения в клии английски за работа във Финландия.
ника.
За работа в Германия се търсят :
За работа във Финландия се търсят:
z стажант – лекари за специализиране в лекар-ортопед за хирургия, общопрактикуневрология и анестезиология, в травмато- ващи лекари (очакват се допълнително конлогия и ортопедична хирургия, в отделения кретни работни места), медицински сестри.
за вътрешни болести и гастроентерология,
За повече информация по всяка конв кардиология, в нефрология, хипертенси- кретна заявка за работно място, за заология и диабетология, в обща, съдова и плащане и допълнителни придобивки
визерална хирургия, вътрешна медицина и се обръщайте към бюрата по труда.
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Увеличено е промишленото
производство през март
На годишна база обаче националната
статистика отчита спад от 17 на сто
По предварителни
данни през март 2009 г.
промишленото производство е със 7,7% по-голямо в сравнение с предходния месец, става ясно
от данни на Националния статистически институт. Така месечният темп
на растеж на промишле-

ното производство през
март се увеличава спрямо февруарския, когато
промишлените предприятия произведоха средно с 5,6 на сто повече. На
годишна база през март
темпът на спад на производството е 17,1%, докато през февруари темпът

на спад бе 17,7 на сто.
Общият индекс на
промишленото производство се определя в
голяма степен от индекса на преработващата
промишленост, който
през март 2009 г. нараства с 8,6% спрямо индекса за февруари. Ръст

е регистриран при производството на напитки
с 33%, при производството на изделия от каучук и пластмаси с 31,4%,
производството на тютюневи изделия със
17,7%, производството
на основни метали с
9,6%. Намалява производството на химични
продукти с 19,2%, производството на облекло
- с 12,1%, както и производството на метални

изделия, без машини и
оборудване - с 9,5%.
По предварителни
данни през март 2009 г.
оборотът на предприятията от промишлеността нараства с 4% в сравнение с предходния месец. През март 2009 г.
спрямо февруари оборотът в преработващата промишленост нараства с 6,4%, докато при
производството и разпределението на елект-

рическа и топлоенергия
и газ е регистрирано намаление с 0,4%.
Общият оборот в промишлеността през март
2009 г. е с 20,7% по-малко в сравнение с март
2008 г., като спадът в преработващата промишленост е 30,8%. Същевременно обаче при производството и разпределението на електрическа и
топлоенергия и газ е отчетен ръст от 17,3%.

Вещаят успешна година
за селското стопанство
Министърът на земеделието и храните Валери Цветанов
прогнозира втора поредна изключително успешна година
за селското стопанство у нас,
ако климатичните условия
продължават да са благоприятни. Около 32 на сто от есенните култури са в отлично и
много добро състояние, а 60
на сто - в добро състояние,
заяви министърът в Добрич.
Валери Цветанов посочи, че
през периода 2008-2009 годи-

на в земеделския сектор са
постъпили над 1 милиард 260
милиона лева чрез преки плащания и оперативни програми
на Европейския съюз. Той добави, че очаква с оптимизъм решение на Европейската комисия за
възстановяване на спрените
средства по програма САПАРД.
По неговите думи остават неизплатени още 600 проекта по програмата, които ще бъдат финансирани с отпуснатия вече ресурс
от правителството.
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В Панаирното градче в Пловдив приключва подготовката за предстоящия Международен пролетен панаир

С 12% намаляха приходите от продажби
Приходите от продажби за
март 2009 г. са намалели с 12.1
на сто в сравнение със същия
месец на предходната година,
стана ясно от публикувани вчера предварителни данни на
Националния статистически институт. В търговията на дребно
регистрираното намаление е
8.4%. От всички наблюдавани
групи единствено в търговията с
хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия е отчетен ръст
от 2.0%. Във останалите групи
има спад в границите от 1.1% в
търговията с фармацевтични и
медицински стоки, до 15.6% в
търговията с компютърна и комуникационна техника.
В търговията на едро общото намаление от 9.8% се дължи
на отрицателните темпове във
всички съставни групи, с из-

ключение на търговията с нехранителни потребителски стоки, където се наблюдава увеличение с 1.4%. По-сериозно
намаление е отчетено в търговията с машини и оборудване
- 21.5%, и търговията с компютърна и комуникационна
техника - 16.3%.
Значителено, с 34.6%, е
спаднала търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт. Намалението е най-голямо в
търговията с автомобили и мотоциклети - 35.0%, а тази дейност е структуроопределяща и
формира около 94% от обема
на приходите.
Същевременно през март
2009 г. приходите от продажби
са нараснали с 5.0% спрямо
предходния месец в резултат

на увеличението във всички
основни търговски дейности.
Темповете са близки и достигат 5.1% в търговията на дребно, 5.0% в търговията на едро
и 4.5% в търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт.
За първото тримесчие на
2009 г. приходите от продажби
са намалели с 8.9% в сравнение със същия период на предходната година, което се дължи
на регистрирания спад и в трите основни търговски дейности.
В търговията на дребно и търговията на едро отрицателните
темпове са близки - съответно
-5.7 и -6.4%. В търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт
намалението е значително поголямо и достига 31.1%.

По предварителни данни на Националния статистически иниститут през март 2009 г. произведената строителна продукция се
увеличава със 7.3% в сравнение с февруари. Сградното строителство е със значителен относителен дял (66.8%) в общото строително производство и нараства с 5.2%. При гражданското/инженерното строителство увеличението достига 11.9%, но поради помалкия си относителен дял то не влияе съществено върху общия
размер на строителната продукция.
На годишна база обаче общата строителна продукция през
март намалява с 4.3%, което е резултат от спада с 8.8% на
сградното строителство. Гражданското строителство се увеличава
с 6.1% спрямо март 2008 г. То потвърждава тенденцията строителните предприемачи да насочват усилията си към доизграждане на
строителни съоръжения, свързани с инфраструктурата.

Ирландски компании в България
Тежко засегнати от икономическата криза строителни
компании в Северна Ирландия
търсят работа в Източна Европа, пише информационният сайт
www.belfasttelegraph.com.
На
тях се пада дял от над 50 % от
фирмите, които започват мисия

в България и Румъния. Общо 25
компании са съсредоточили вниманието си върху развиващите
се пазари в Източна Европа.
Част от тях се занимават с търговия и рециклиране на материали - два ключови промишлени
сектора в Северна Ирландия.

Õ‡‰ 200 ÏÎ‡‰ÂÊË ËÒÍ‡Ú
‰‡ ÒÚ‡ÊÛ‚‡Ú ‚ EVN
ВЕСЕЛКА ВЕНКОВА

За четвърти път
ЕVN Bulgaria предоставя възможност на
талантливи младежи
да придобият през
лятото опит при един
от най-големите чуждестранни инвеститори в българската икономика. 225 души вече
са подали документиcyanmagentayellowblack

те си за кандидатстване по програмата за
летни стажове “Младежи с бъдеще”.
Участие в нея могат да вземат ученици
и студенти, които се
обучават в икономически и технически специалности и владеят
английски или немски
език. Продължителността на стажа е един

месец, а за най-изявените практиканти е
предвидена възможност за удължаване на
периода на стажа или
практика за определен период в централата на EVN AG в
Австрия, както и предложение за постоянна
работа.
Програмата “Младежи с бъдеще” започ-

на през лятото на 2006
г. Тогава 17 студенти
от български и чуждестранни университети
получиха възможността да работят в EVN
Bulgariа, а двама от
тях имаха шанса да
продължат стажа си в
Австрия и да се запознаят
с
широкия
спектър от дейности
на компанията.
cyanmagentayellowblack
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ОБАМА Е ПОПОПУЛЯРЕН ОТ САЩ
Американският президент Барак Обама е далеч по-популярен
във водещите арабски държави в
сравнение със САЩ. Това показва проучване на общественото
мнение, осъществено от института “Ипсос”. Според социолозите в
региона е широко разпространен
оптимизмът, че новият американски президент ще има положителни последици върху арабските
държави.

10 ПОЛИЦАИ
РАНЕНИ В КОСОВО

СНИМКИ БГНЕС

Десет полицаи бяха леко ранени от сръбски демонстранти в
Източно Косово. Около 300 сърби
се събраха в село Доне Корминяне на протест срещу прекъсванията на електрозахранването. Те
замеряли с камъни полицаите и
блокирали минаващия през селището главен път. Селата с преобладаващо сръбско население
са без ток от дни. Те отказват да
плащат сметките на държавната
електрическа компания, която е
под контрола на доминираните от
етническите албанци власти.
Най-малко 360 000 души са напуснали Северозападен Пакистан, където продължава операцията срещу талибаните в долината
Сват. Хиляди бяха блокирани при засада заради сраженията в Бунер и Долен Дир. В понеделник пакистанската армия обяви, че
офанзивата срещу радикалното движение е ликвидирала 52 екстремисти

Турция и Евросъюзът
договорили „Набуко”

ПИРАТИТЕ ПУСНАХА
ГРЪЦКИ КОРАБ
Сомалийските пирати освободиха кораб на гръцка корабна
компания, който похитиха в края
на март. Няма потвърждение дали
е платен откуп, предаде Ройтерс,
като се позова на източноафриканската програма за подпомагане на моряци. Екипажът на “МТ
Нипая”се чувства добре. Засега
пиратите държат в плен около 20
кораба с близо 300 души екипаж.

Предварителната сделка включва потенциално
енергийно предприятие в Каспийския басейн
Европейският съюз
и Турция са постигнали
предварителна сделка,
която предвижда създаването на доходоносно енергийно предприятие в Каспийския басейн. Потенциалното
предприятие е било договорено след повече
от година застой, съобщи британският вестник “Гардиън”, позовавайки се на високопоставени представители
на ЕС.
Споразумението,
което ще бъде подписано на 25 юни в Анкара, дава силен тласък
на проекта на Евросъюза за газопровода “Набуко”. Той ще транспортира природен газ за
Европа от Централна
Азия, Кавказ и Близ-

кия изток. Изданието
коментира, че сделката е ключова за разкъсване на монопола на
Русия върху доставките на синьо гориво за
Европа.
“Това е внезапен и
голям напредък. Турция
прие условията ни.
Няма органичения в
тази посока”, отбелязал пред “Гардиън” високопоставен представител на Евросъюза.
Досега проектът бе
в застой заради спор
между Брюксел и Анкара, обвързан със споразумението за транзит.
Според плановете поголямата част от тръбата се намира на турска
територия, което превръща южната ни
съседка в своеобразен

пропускателен пункт за
енергийните доставки
за Европа. Анкара се
опитваше да прокара
сделка с тежки условия
за ЕС, настоявайки за
такса върху преминалия
през територията й газ,
посочва “Гардиън”. Тя
поиска 15 на сто върху
транзитирания газ, както и отстъпки в цената
на синьото гориво. Мнозина обвързаха условията от страна на Анкара и с присъединяването на Турция към двадесет и седемте.
По време на срещата “Източно партньорство” в Прага в края на
миналата
седмица
представителите на Узбекистан, Казахстан и
Туркменистан, които са
потенциални доставчи-

ци на газ за проекта за
“Набуко”, отказаха да
подпишат заключителната декларация. Единствено политическите
лидери на Азербайджан и Египет заедно с
ръководителите на ЕС
парафираха съвместния документ в подкрепа на проекта.
Според представител на Държавния департамент на САЩ
Туркменистан иска да
се присъедини към проекта, но се опасява от
реакцията на Русия,
предаде Би Би Си. “Това
е съвършено разбираемо, Туркменистан иска
да запази добри отношения с Русия”, заяви
помощник държавният
секретар по въпросите
на Европа и Евразия

Матю Брайза. По думите му САЩ подкрепят
“Набуко” изключително
поради съображения,
свързани с икономиката и конкуренцията.
Газопроводът “Набуко”, на стойност 9 милиарда евро, ще е основната тръба за Европа, която няма да бъде
контролирана от руския гигант “Газпром”. В
момента Европейският
съюз внася коло 1/3,
или 140 млрд. куб. метра газ от Русия. Очаква се южният коридор
- “Набуко”, както и други два тръбопровода да доставят 60 млрд.
куб. метра годишно,
или с други думи - трасето да покрива 10 на
сто от нуждите на съюза до 2020 г.

ŒÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡Ú ÊÛÌ‡ÎËÒÚÍ‡, Меркел и Саркози
с резерви към Анкара
ÓÒ˙‰ÂÌ‡ ‚ »‡Ì
Присъдата на 31-годишната американка с
иранско гражданство Роксана Сабери, която
беше осъдена на осем години затвор в Иран,
е намалена на две години условно лишаване от
свобода. Това съобщи нейният адвокат, цитиран от Би Би Си. Сабери беше осъдена за
шпионаж в полза на САЩ. Преди дни тя започна и гладна стачка в знак на протест срещу
решението на съда. Журналистката отрича
всички обвинения.
Освен двете години условно лишаване от
свобода тя няма да може да практикува професията си в Иран за срок от пет години. Роксана
Сабери обаче ще има право да напуска страната, допълва Би Би Си. Първоначално като причина за ареста на Сабери бяха изтъкнати закупуването на алкохол и невалидната й прескарта. Сабери беше държана в затвора Евин близо
до Техеран от януари месец. Преди три години
тя е работела за кратко за Би Би Си, както и за
Националното радио на Америка.
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Германия и Франция отново поставиха под съмнение приемането
на Турция в ЕС. Това стана по време
на вчерашната среща между германския канцлер Ангела Меркел и
френския президент Никола Саркози, предаде “Дойче веле”. Меркел
посочи, че няма никакъв смисъл ЕС
да продължи да се разширява, ако
това му пречи да оперира. Тя заяви,
че предпочита Турция да получи
статут на привилегирован партньор
на ЕС, а не да стане пълноправен
член.
В същото време френският президент Никола Саркози каза пред
вестник “Билд ам Зонтаг”, че “ЕС не
може да се разширява без граници.
Ние не трябва да даваме напразни
обещания на Турция”. Като алтернатива Саркози предложи създаването на “голямо съвместно икономиче-

ско и жизнено пространство”, в което биха могли да участват Турция
и Русия. “Нуждаем се от добре организирана Европа”, посочи френският лидер.
Турция започна преговорите за
членство през 2005 г., но отбелязва
слаб прогрес. Отворени са само 10
от общо 35-те преговорни глави.
Осем други бяха замразени след
2006 г. в резултат на отказа на Анкара за нормализиране на отношението си спрямо разделения остров
Кипър. Други пет са блокирани от
Франция. На присъединяването на
Турция към ЕС се противопоставят
страни като Франция, Германия и
Австрия. Нито една от тях не е блокирала преговорите, една от основните германски коалиционни партии
- Социалдемократическата партия подкрепя еврочленството на Турция.

Документи, забравени в такси, разкриха част от тайните
за добрия външен вид на британския премиер Гордън Браун.
Оказва се, че за изрядния вид на
лицето си лидерът трябвало да
ползва пяна за бръснене, която
придава блясък на кожата; крем
за маскиране на тъмните кръгове под очите и пудра за лицето

ЖЕНА Е ТОП
ФИНАНСОВ
АНАЛИЗАТОР
Хедър Улф от “Банк ъф Америка секюритис - Мерил Линч
рисърч” беше определена за найдобър финансов анализатор в
САЩ през първата година на
американската рецесия, съобщиха от консултантската компания
“Закс инвестмънт рисърч”, която
се занимава с изследване на
пазара на финансови услуги. Улф
е била с най-точни прогнози на
Уол Стрийт и е давала на инвеститорите най-добри препоръки
какво да купуват и продават.

Японският принц Акишино и
съпругата му Кико се срещнаха
с австрийския президент Хайнц
Фишер. Във визитата на принца
са включени още България, Унгария и Румъния

black+dopulnitelen8
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Кървава баня
в Шри Ланка
Над 100 деца са сред убитите цивилни
през миналия уикенд при бомбардировки
в Североизточна Шри Ланка, съобщи говорител на ООН в Коломбо, цитиран от агенция Франс прес.
“Убийството на цивилни, сред които 100
деца, през уикенда, показва, че това е
било кървава баня”, заяви пред агенцията
Гордън Уейс. В неделя Тигрите за освобождение на Тамил Илам съобщиха чрез
сайта tamilnet.com, подкрепящ бунтовници, че над 2000 невинни цивилни са били
“убити през последните 24 часа” при бомбардировки на правителствената армия.
Според правителствен лекар, цитиран
от Асошийетед прес, при артилерийските
нападения през двете нощи са били убити поне 1000 цивилни. Най-малко 400
тела са докарани в болницата, но от
големия брой ранени и разказите на
оцелели, които погребвали загиналите,
става ясно, че жертвите са поне хиляда,

100 деца бяха
убити при
бомбардировки
заявил лекарят. Освен това много от
ранените не били откарани в болница и
по всяка вероятност са починали от раните си, допълва той.
Общо 6500 цивилни вероятно са били
убити, а 14 000 - ранени, по данни на ООН,
от края на януари до средата на април при
финалното настъпление на армията срещу
сепаратистките бунтовници. За четири
месеца близо 200 000 души са напуснали
зоната на сраженията, намирайки убежище в лагери в северната част на Шри
Ланка, където достъпът на журналисти е
максимално ограничен, посочва АФП.

Администрацията на Обама
оказва натиск за пълноценно
мирно споразумение, което ще
включва решаването на израелския конфликт с палестинците и
териториалните спорове между
Израел, Сирия и Ливан, заяви
кралят на Йордания Абдулла II.
Провал на достигането на споразумение в тази критична точка на
света ще доведе до нова война в
Близкия изток следващата година, предупреди кралят.

œ˙‚Ë ÒÎÛ˜‡È Ì‡ Ò‚ËÌÒÍË „ËÔ ·Â ÔÓÚ‚˙‰ÂÌ ‚
ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡ÎÂÌ ËÚ‡È, ÔÓ‚ËÌˆËˇ —˙˜Û‡Ì.
¡ÓÎÌËˇÚ Â ÒÚÛ‰ÂÌÚ ‚ ÌÂÛÚÓ˜ÌÂÌ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ‚
—¿Ÿ. ËÚ‡ÈÒÍËÚÂ ‚Î‡ÒÚË ÔÓÒÚ‡‚Ëı‡ ÔÓ‰ Í‡‡ÌÚËÌ‡ Ì‡‰ 130 ÓÚ 150-ÚÂ Ô‡Ò‡ÊÂË, Ô˙ÚÛ‚‡ÎË Ò˙Ò
Ò‡ÏÓÎÂÚ‡, Ò ÍÓÈÚÓ Ï˙Ê˙Ú ÒÂ Â ‚˙Ì‡Î ÓÚ —¿Ÿ.
ÕÓ‚Ë ÒÎÛ˜‡Ë Ì‡ Á‡‡Á‡Ú‡ ·ˇı‡ Â„ËÒÚË‡ÌË
Ó˘Â ‚ —¿Ÿ, ÃÂÍÒËÍÓ, ‡Ì‡‰‡, ¡‡ÁËÎËˇ,
ÓÎÛÏ·Ëˇ Ë œ‡Ì‡Ï‡. —¿Ÿ Ó·ˇ‚Ëı‡, ˜Â Ò‡
ÔÓÚ‚˙‰ËÎË 2532 ÒÎÛ˜‡ˇ Ì‡ Ò‚ËÌÒÍË „ËÔ.
¬Î‡ÒÚËÚÂ ÔÂ‰ÛÔÂ‰Ëı‡, ˜Â Â ‚ÂÓˇÚÌÓ ‰‡ ËÏ‡
Ó˘Â ÒÎÛ˜‡Ë. ¬ 44 ˘‡Ú‡ ÓÚ 50-ÚÂ ˘‡Ú‡ Ì‡
ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÒÚÓÎËˆ‡Ú‡ ¬‡¯ËÌ„ÚÓÌ,
Ò‡ Â„ËÒÚË‡ÌË ÒÎÛ˜‡Ë Ì‡ ÌÓ‚Ëˇ ‚ËÛÒ.

СНИМКА БГНЕС

Свинският грип
достигна Китай

Абдулла II
постави
ултиматум

В понеделник започна демонтирането на изложбата “Ентропа” в сградата на Съвета
на Европейския съюз в Брюксел. Творбата на чешкия артист Давид Черни предизвика
недоволството на няколко страни членки. България, която бе изобразена като
тоалетна, протестира официално. След извинения изображението бе покрито с черен
плат. Демонтирането на изложбата, което ще отнеме няколко дни, е в знак на
протест срещу свалянето на правителството на премиера Мирек Тополанек, след
неотдавнашен вот в парламента на Чехия

¡ÓÏ·‡ Á‡ ‚ÓÊ‰‡
Какво да се прави с паметниците
на Ленин в Русия: да се махнат или
да се оставят?
ЕЛЕНА НОВОСЬОЛОВА,
ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА

«‡

&

АЛЕКСАНДЪР ЗАКАТОВ, директор
на канцеларията на главата на
Руския императорски дом:

ƒÌÂÒ ÌËÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÂÏ‡ıÌÂÏ ‰ËÒÔÓÔÓˆËˇÚ‡ ‚ Û‚ÂÍÓ‚Â˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙‚ÂÚÒÍËˇ
ÔÂËÓ‰ Ë ˆˇÎ‡Ú‡ ıËÎˇ‰ÓÎÂÚÌ‡ ËÒÚÓËˇ Ì‡ –ÛÒËˇ. √Î‡‚‡Ú‡ Ì‡ ‰ÓÏ‡ Ì‡ –ÓÏ‡ÌÓ‚Ë, ‚ÂÎËÍ‡Ú‡
ÍÌˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ì‡, ÒÏˇÚ‡, ˜Â ÔÓ
ÚÓÁË ‚˙ÔÓÒ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓˇ‚ÂÌ‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡ ‚ÓÎˇ Ë ‰‡ ·˙‰Â ÔËÂÚÓ ‰˙Ê‡‚ÌÓ Â¯ÂÌËÂ.
ÓÏÛÌËÒÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÓÚÒÚÓˇ‚‡Ú Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ÒËÏ‚ÓÎË ‚ ÚÓÔÓÌËÏËÍ‡Ú‡ Ë ÏÓÌÛÏÂÌÚ‡ÎÌ‡Ú‡ ÔÓÔ‡„‡Ì‰‡, ÛÔÂÍ‚‡Ú ÓÔÓÌÂÌÚËÚÂ ÒË ‚˙‚ ‚‡‚‡ÒÚ‚Ó, ÌÂÛ‚ÂÊÂÌËÂ Í˙Ï ËÒÚÓËˇÚ‡ Ë Ú.Ì. ŒÚ ÚÂıÌËÚÂ ÛÒÚ‡ ÚÓ‚‡ Á‚Û˜Ë
Ï‡ÎÍÓ ÒÏÂ¯ÌÓ. ÕËÚÓ Â‰ËÌ ÂÊËÏ ‚ Ò‚ÂÚ‡ ÌÂ
Â ÔË˜ËÌËÎ ÔÓ-„ÓÎÂÏË ˘ÂÚË Ì‡ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÚÓ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÒË ÓÚ ·ÓÎ¯Â‚ËˆËÚÂ. » ÍÓ„‡ÚÓ ÚÂ ÔËÁÓ‚‡‚‡Ú Í˙Ï Û‚‡Ê‡‚‡ÌÂ Ì‡
ËÒÚÓËˇÚ‡, ÚÓ ÒÚ‡‚‡ ‰ÛÏ‡ Á‡ Û‚‡ÊÂÌËÂ Ò‡ÏÓ
Í˙Ï ÚˇıÌ‡Ú‡ ‰ÓË ÌÂ ËÒÚÓËˇ, ‡ Ë‰ÂÓÎÓ„Ëˇ. —
ÚÓ‚‡ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Ò˙„Î‡ÒËÏ. ƒËÒÔÓÔÓˆËˇÚ‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÎËÍ‚Ë‰Ë‡Ì‡, ‚ÒË˜ÍË ÔÂËÓ‰Ë Ì‡ ÛÒÍ‡Ú‡ ËÒÚÓËˇ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú
Û‚ÂÍÓ‚Â˜ÂÌË Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌË ‚ ÍÛÎÚÛÌÓÚÓ ÌË
ÔÓÎÂ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó. “ˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌË Í‡ÍÚÓ ÒÚ‡ËÚÂ ËÏÂÌ‡ Ì‡ „‡‰Ó‚ÂÚÂ,
ÛÎËˆËÚÂ, ÒÂÎ‡Ú‡, Ú‡Í‡ Ë ‚‡‚‡ÒÍË ‡ÁÛ¯ÂÌËÚÂ ÓÚ ·ÓÎ¯Â‚ËˆËÚÂ ı‡ÏÓ‚Â, ËÒÚÓË˜ÂÒÍË
Ë ÍÛÎÚÛÌË Ô‡ÏÂÚÌËˆË.
ÕÓ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÓÒÚ‡Ì‡ ÓÚ Ò˙‚ÂÚÒÍÓ ‚ÂÏÂ, Ò˙˘Ó ÌÂ ·Ë‚‡ Ì‡Ô˙ÎÌÓ ‰‡ ÒÂ
ÛÌË˘ÓÊ‡‚‡. œ‡ÏÂÚÌËˆËÚÂ Ì‡ ÀÂÌËÌ Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Í‡ÚÓ Ô‡ÏÂÚÌËÍ Ì‡ ˜Ó‚ÂÍ‡, Ó·ÂÍ˙Î Ì‡
ÒÚ‡‰‡ÌËˇ Ë ÒÏ˙Ú ÏËÎËÓÌË ıÓ‡, ÔÓÎÓÊËÎ
Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÓÌÌËÚÂ Î‡„ÂË, ÔÓ‰ÎÓÊËÎ Ì‡ „ÓÌÂÌËˇ ÷˙Í‚‡Ú‡,
‚ÒË˜ÍËÚÂ ‰Û„Ë Ú‡‰ËˆËÓÌÌË ÂÎË„ËË, Ò‡Ï‡Ú‡
cyanmagentayellowblack

‚ˇ‡ ‚ ¡Ó„, Ó„‡ÌËÁË‡Î Ï‡ÒÓ‚ËÚÂ ÂÔÂÒËË,
˜ËËÚÓ ÊÂÚ‚Ë ÒÚ‡Ì‡ı‡ ÏËÎËÓÌË ıÓ‡ - ÓÚ
ËÏÔÂ‡ÚÓ‡ ‰Ó Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌË ÒÂÎˇÌË Ë ‡·ÓÚÌËˆË.
ÕÂ Ò˙Ï ÔÓÍÎÓÌÌËÍ Ì‡ „˙ÏÍË Ù‡ÁË ÓÚ Ó‰‡
Ì‡ ìœË ÀÂÌËÌ ÓÒ‚ÂÌ Â‡ÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ¬‡ÒÂÏ‡Ì,
ÌË˘Ó ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌÓ ÌÂ Â ËÏ‡ÎÓî. ÀÂÌËÌ ËÏ‡
‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Â‡ÎÌË „ÂıÓ‚Â, Á‡ ‰‡ ÏÛ ÔËÔËÒ‚‡ÏÂ Ë ÒÔÓÌË. ÕÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Í‡Á‚‡ ËÒÚËÌ‡Ú‡. “Ó‚‡ Â ·ËÎ Á‡·ÂÎÂÊËÚÂÎÂÌ ˜Ó‚ÂÍ, ÔÓÒÚ‡‚ËÎ Ú‡Î‡ÌÚ‡ ÒË ‚ ÒÎÛÊ·‡ Ì‡ ÁÎÓÚÓ. ŒÒÚ‡‚‡ Ò‡ÏÓ
‰‡ Ò˙Ê‡Îˇ‚‡ÏÂ, ˜Â Ú‡Í˙‚ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÂÌ ˜Ó‚ÂÍ,
ÒËÌ Ì‡ ÔÂÍ‡ÒÂÌ ·‡˘‡, ‚ÂÌÓÔÓ‰‡ÌËÍ Ì‡ ËÏÔÂ‡ÚÓ‡, ÔÓÎÛ˜ËÎ ÓÚ ÌÂ„Ó ‰‚ÓˇÌÒÍ‡ ÚËÚÎ‡,
ÔÂ‚ÂÎ —‚ÂÚÓÚÓ ÔËÒ‡ÌËÂ Ì‡ ˜Û‚‡¯ÍË ÂÁËÍ, Â
ÔÓÂÎ ÔÓ ÚÓÁË Ô˙Ú.
«‡ÚÓ‚‡ Ô‡ÏÂÚÌËˆËÚÂ Ì‡ ÀÂÌËÌ Úˇ·‚‡ ‰‡
·˙‰‡Ú - ÌÂ ÓÚ ÂÍÒÚÂÏËÒÚË, ÌÂ ÓÚ ÚÂÓËÒÚË, ‡
ÓÚ ‰˙Ê‡‚‡Ú‡ - ÓÙËˆË‡ÎÌÓ ‰ÂÏÓÌÚË‡ÌË Ú‡Ï,
Í˙‰ÂÚÓ ÔÂ‰Ë ÚÓ‚‡ Â ËÏ‡ÎÓ ‰Û„Ë ÏÓÌÛÏÂÌÚË.
Õ‡ÔËÏÂ ‚ ÓÒÚÓÏ‡ Ô‡ÏÂÚÌËÍ˙Ú Ì‡ ÀÂÌËÌ Â
ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ, Í‡ÚÓ ‚˙ıÛ ÔÓÒÚ‡ÏÂÌÚ, ‚˙ıÛ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÂÌ Ô‡‡ÍÎËÒ, ÔÓÒÚÓÂÌ Á‡ 300-„Ó‰Ë¯ÌËÌ‡Ú‡ Ì‡ ‰ÓÏ‡ Ì‡ –ÓÏ‡ÌÓ‚Ë. “‡ÍË‚‡ Ô‡ÏÂÚÌËˆË
·ÂÁ Ò˙ÏÌÂÌËÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ‰ÂÏÓÌÚË‡Ú. ÕÂ ‰‡
ÒÂ ‚ÁË‚ˇ‚‡Ú, ‡ ‰‡ ÒÂ ‰ÂÏÓÌÚË‡Ú, ‰‡ ÒÂ Í‡‡Ú
‚ ÏÛÁÂËÚÂ Ë Ú‡Ï ‰‡ ÒÂ ÂÍÒÔÓÌË‡Ú. » Ú‡Í‡
Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â, Í˙‰ÂÚÓ ÔÓ ‚ÓÎˇÚ‡ Ì‡ Ì‡¯ËÚÂ Ô‡‰Â‰Ë Ò‡ ÒÚÓˇÎË ‰Û„Ë Ô‡ÏÂÚÌËˆË.
œ‡ÏÂÚÌËˆËÚÂ Ì‡ ÀÂÌËÌ, ÍÓËÚÓ ÒÚÓˇÚ Ú‡Ï,
Í˙‰ÂÚÓ ÔÂ‰Ë ÌË˘Ó ÌÂ Â ËÏ‡ÎÓ, ÌÂÍ‡ ‰‡ ÓÒÚ‡Ì‡Ú. ”ÌË˘ÓÊ‡‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ÔÓ Ì‡˜ËÌ‡, ÔÓ ÍÓÈÚÓ
·Â ÔÓ‚Â‰ÂÌ Ì‡ÒÍÓÓ Ô‡ÏÂÚÌËÍ˙Ú ÔÂ‰ ‘ËÌÎ‡Ì‰ÒÍ‡Ú‡ „‡‡ (‚ —‡ÌÍÚ œÂÚÂ·Û„ - ·ÂÎ.ÔÂ‚.),
ÔËÎË˜‡ Ì‡ ÔÓ‚ÓÍ‡ˆËˇ. ¬ÓÈÌ‡ Ì‡ Ô‡ÏÂÚÌËˆË
ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÏ‡.

œÓÚË‚
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¿Á Ò˙Ï Ë‰ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÓÔÓÌÂÌÚ Ì‡ ÀÂÌËÌ, Á‡ÚÓ‚‡ Ò˙Ï ÔÓÚË‚ ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂÚÓ Ì‡
·ÓÎ¯Â‚Ë¯ÍËˇ ÓÔËÚ ‚ ·ËÚÍ‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚÌËˆËÚÂ, ‡ıË‚ËÚÂ Ë ÔÓÚÂÚËÚÂ. ‡ÚÓ ‰ÂÚÂ ‚Â‰Ì˙Ê
Ì‡ÔËÒ‡ı Ò ÚÂ·Â¯Ë ÔÓ ‡ÒÙ‡ÎÚ‡: ìÀÂÌËÌ ÌÂ
Â ÛÏÂÌ ˜Ó‚ÂÍî. —˙ÒÂ‰ ÓÚ Ô˙‚Ëˇ ÂÚ‡Ê ‚Ë‰ˇ
ÚÓ‚‡. »Áı‚˙˜‡ Ì‡ ÛÎËˆ‡Ú‡. «‡‚˙Úˇ ÏÂ ‚
‰Ë‚‡¯ÍË Ú‡Ìˆ, ‡Á‰ÛÒ‡ ÏÂ Ë ÏË ËÁÒ˙ÒÍ‡:
ìŸÂ ÚÂ ÒÏ‡˜Í‡Ï...î. ¬ Û˜ËÎË˘Â ·ˇı Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌËˇÚ Û˜ÂÌËÍ, ÍÓÈÚÓ ÌÂ ÒÚ‡Ì‡ ÓÍÚÓÏ‚ËÈ˜Â
(Ò˙‚ÂÚÒÍËˇÚ ‚‡Ë‡ÌÚ Ì‡ Ì‡¯ËÚÂ ÒÂÔÚÂÏ‚ËÈ˜ÂÚ‡ - ·ÂÎ.ÔÂ‚.). — ‰Û„Ë ‰ÛÏË, ÌÂ Ó·Ë˜‡ı
ÀÂÌËÌ. ÕÓ ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ ‡Á·Ë‡Ï, ˜Â
Ì‡È-ÌÂ‡ÍÚÛÎÌÓÚÓ ‰ÌÂÒ Â ‰‡ ‚Â‰ËÏ Ì‡ Ô‡ÏÂÚÌËˆËÚÂ Ì‡ ÀÂÌËÌ. «‡ ÔÓÂ‰ÂÌ Ô˙Ú ‰‡ ÒÂ
ÓÔËÚ‚‡ÏÂ ‰‡ Á‡˜ÂÍÌÂÏ ËÒÚÓËˇÚ‡. “ÓÍÛ-˘Ó
ÒÂ ‚˙Ì‡ı ÓÚ œ‡ËÊ: Ú‡Ï ËÏ‡ ‚ÒË˜ÍÓ. ‘‡ÌˆÛÁËÚÂ Ò˙˘Ó ÌÂ Ò‡ ‚˙‚ ‚˙ÁÚÓ„ ÓÚ Ò‚ÓˇÚ‡
Â‚ÓÎ˛ˆËˇ. ÕÓ Ì‡ÒÂ‰ œ‡ËÊ ÒÚÓË Ô‡ÏÂÚÌËÍ Ì‡ Ï‡¯‡Î ÕÂÈ, ÍÓÈÚÓ ·ËÎ ‡ÁÒÚÂÎˇÌ
Í‡ÚÓ ˜Ó‚ÂÍ, ÔÓ‰ÍÂÔËÎ Õ‡ÔÓÎÂÓÌ ÔÓ ‚ÂÏÂ
Ì‡ ÓÌ‡ÁË ÒÚÓ‰ÌÂ‚Ì‡ ËÒÚÓËˇ. —˙˘Ó Ú‡Í‡ ÒÂ
˜ÂÒÚ‚‡ Ë Ò‡ÏËˇÚ Õ‡ÔÓÎÂÓÌ, Ë –ÂÒÚ‡‚‡ˆËˇÚ‡, Ë ƒÂÌˇÚ Ì‡ ÔÂ‚ÁÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¡‡ÒÚËÎËˇÚ‡. ‡Á‡ÌÓ ËÌ‡˜Â - ËÒÚÓËˇÚ‡ ÒÂ ‚˙ÁÔËÂÏ‡ Í‡ÚÓ ÌÂ˘Ó ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ.
ƒÌÂÒ ‚ –ÛÒËˇ Â Ô˙ÎÌÓ Ò ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ò
Ú˙„‡ ÔÓ„ÎÂÊ‰‡Ú Í˙Ï Ò˙‚ÂÚÒÍËˇ ÔÂËÓ‰ ÓÚ
ÊË‚ÓÚ‡ ÒË. “Ó„‡‚‡ ÀÂÌËÌ Â ·ËÎ Á‡ Úˇı
ÓÎËˆÂÚ‚ÓÂÌËÂ Ì‡ ˜Ó‚Â¯Í‡Ú‡ ÔÓ˜ÚÂÌÓÒÚ. »
ÌˇÏ‡ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ˜Â ÏÌÓÁËÌ‡ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ Ò‡
ÛÒÔÂÎË ‰‡ ÔÂÓˆÂÌˇÚ Ú‡ÁË ÎË˜ÌÓÒÚ. Õ‡‚ÂÏÂÚÓ Ò˙‚ÂÚÒÍËˇÚ ÔËÒ‡ÚÂÎ ¬Î‡‰ËÏË —ÓÎÓÛıËÌ Ì‡ÔËÒ‡ ÍÌË„‡, Ô˙ÎÌ‡ Ò ÔÎ‡ÏÂÌÌ‡ ÔÂÓˆÂÌÍ‡ Ì‡ ÎÂÌËÌËÁÏ‡. ÕÓ Á‡ ÏÓÌËÁ‡ »ÎË˜
Â ÒËÏ‚ÓÎ Ì‡ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËÂÚÓ Ë ÒÚ‡·ËÎÌËˇ
ÊË‚ÓÚ. ƒÓÒÚ‡ Ò‡ Ë ıÓ‡Ú‡, Á‡ ÍÓËÚÓ 7
ÌÓÂÏ‚Ë Â ÌÂ Ò‡ÏÓ ‰ÂÌˇÚ Ì‡ ŒÍÚÓÏ‚ËÈ-

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ,
писател:
ÒÍ‡Ú‡ Â‚ÓÎ˛ˆËˇ, ÌÓ Ë ‰‡Ú‡Ú‡ Ì‡ ‚ÓÂÌÌËˇ
Ô‡‡‰ ÓÚ 1941 „Ó‰ËÌ‡, ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ ıÓ‡Ú‡
ÓÚË‚‡ı‡ ‚ ÔÂ˘Ú‡ Ì‡ ‚ÓÈÌ‡Ú‡. ‡Í‚Ó ‰‡
„Ó‚ÓËÏ Á‡ ÀÂÌËÌ, Ô‡ÏÂÚÌËˆË Ì‡ —Ú‡ÎËÌ
Ò‡ ÒÂ Á‡Ô‡ÁËÎË. ¬ œ‡ËÊ ËÏ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Ì‡
ÏÂÚÓÚÓ, ÍÓˇÚÓ ÒÂ Í‡Á‚‡ ì—Ú‡ÎËÌ„‡‰î. ÕÓ
‰‡ ÒÂ ‚˙ÌÂÏ Í˙Ï ÀÂÌËÌ. “ÓÈ Â ˜‡ÒÚ ÓÚ
ËÒÚÓËˇÚ‡. ¿ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÌË ÌÂ Â ÛÁˇÎÓ,
ÌÂ Â ‰ÓÒÚË„Ì‡ÎÓ ÚÓ‚‡ ÌË‚Ó Ì‡ Ò˙„Î‡ÒËÂ, Á‡
‰‡ ÛÌË˘ÓÊ‡‚‡ Ô‡ÏÂÚÌËˆËÚÂ Ì‡ Ú‡ÍË‚‡
ÙË„ÛË Í‡ÚÓ ÀÂÌËÌ. «‡ÒÂ„‡ „Î‡‚‡Ú‡ Ì‡
‚ÓÊ‰‡ ÓÒÚ‡‚‡ ˇ·˙ÎÍ‡ Ì‡ ‡Á‰Ó‡, Ú‡ÁË
ˇ·˙ÎÍ‡ ÌÂ ·Ë‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔËÔ‡. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡
Ï‡ı‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡ÏÂÚÌËˆË, ÓÒ‚ÂÌ ˜Â ‚Ó‰Ë ‰Ó
‰ˇÁ„Ë, ÏÌÓ„Ó Ú‡‚ÏË‡ ‚˙Á‡ÒÚÌËÚÂ ıÓ‡.
» ÏÎ‡‰ÂÊÚ‡ ÔÓ Ò‚ÓÈ ÒË Ì‡˜ËÌ Ò˙˘Ó ÌÂ Â
‡‚ÌÓ‰Û¯Ì‡ Í˙Ï Ú‡ÍË‚‡ ÎË˜ÌÓÒÚË. Õ‡ÔËÏÂ ÌÓÒˇÚ ÚÂÌËÒÍË Ë ¯‡ÔÍË Ò ÎËÍÓ‚ÂÚÂ Ì‡
ÀÂÌËÌ Ë ◊Â √Â‚‡‡. “Ó‚‡ Â ÒÓˆË‡ÎÂÌ ÔÓÚÂÒÚ, Á‡˘ÓÚÓ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ ËÏ‡ ÒÂËÓÁÌ‡
ÒÓˆË‡ÎÌ‡ ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ, Ë, ÍÓÎÍÓÚÓ Ë
ÒÚ‡ÌÌÓ ‰‡ ËÁ„ÎÂÊ‰‡, ÏÎ‡‰ÂÊËÚÂ ‡ÒÓˆËË‡Ú ÚÂÁË ‡‚ÚÓËÚ‡ÌË ÎË˜ÌÓÒÚË Ò˙Ò Ò‚Ó·Ó‰‡Ú‡. —˙˘ÓÚÓ ÒÂ ÒÎÛ˜Ë ÔÂÁ 1968 „. ‚˙‚
‘‡ÌˆËˇ, ÍÓ„‡ÚÓ ÏÎ‡‰ÂÊËÚÂ, Ì‡ÒÚÓˇ‚‡ÈÍË
Á‡ Ò‚Ó·Ó‰‡, ÌÓÒÂı‡ ÔÓÚÂÚËÚÂ Ì‡ Ã‡Ó
÷ÁÂ‰ÛÌ. ≈ÚÓ Ú‡Í˙‚ Ô‡‡‰ÓÍÒ. ÕÓ ËÏ‡ Â‰Ì‡
Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓÒÚ: ÍÓÎÍÓÚÓ ÔÓ-Ú‚˙‰Ó ‰ÂÈÒÚ‚‡Ú ˜ËÌÓ‚ÌËˆËÚÂ, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-ÓÚ·Î˙ÒÍ‚‡˘Ë ÒËÏ‚ÓÎË ˘Â ËÁ·Ë‡Ú ÏÎ‡‰ÂÊËÚÂ.
¬ÒÂÍË ÔÂËÓ‰ ÓÚ Ó‰Ì‡Ú‡ ËÒÚÓËˇ Á‡ÒÎÛÊ‡‚‡ ÔÓÚË‚ÓÂ˜Ë‚‡ ÓˆÂÌÍ‡. Õ‡ÔËÏÂ Á‡ ÌˇÍÓË ÒË„ÛÌÓ Â ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ, ˜Â
Ì‡ ”‡ÎÒÍËˇ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ·Â ‰‡‰ÂÌÓ ËÏÂÚÓ ≈ÎˆËÌ. ÕÓ ‚˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡ Ò ÌÂ„Ó Â
Ò‚˙Á‡Ì ÏÌÓ„Ó ‚‡ÊÂÌ ÔÂËÓ‰ ‚ Ì‡¯‡Ú‡
ËÒÚÓËˇ. ‡Í‚‡ÚÓ Â ËÒÚÓËˇÚ‡, Ú‡ÍË‚‡ Ò‡
Ë Ô‡ÏÂÚÌËˆËÚÂ.
cyanmagentayellowblack
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СЪВМЕСТНА ПУБЛИКАЦИЯ С

 Добре дошли отново точно
там, където винаги е било мястото ви, г-н Минчев. Не сте взели
нито внезапно, нито непремислено, нито по порив решението си
“Нова Зора” “да си дойде” при Коалиция за България, нали?
- Ние сме нов член на Коалиция
за България. И правилно предполагате, че решението ни нито е непремислено, нито е внезапно, нито е
поривно. В политически план за нас
това е необходимата крачка за единство на левите, на национално-патриотичните, на продържавните сили
в българското общество. От това
обединение има огромна необходимост. Националният организъм е отровен от миязмите на неолиберализма. За илюзиите и безхаберието, да
не кажа за предателството на политическия елит, трябваше да заплаща и плаща вече 20 години народът
на България. Всички ние знаем непосилно високата цена на това време.

Ние сме при народа
и за народа
 Допреди две години твърдяхте, че една от целите на “Нова
Зора” е да изгради нов единен ляв
национален фронт. С вашето влизане в Коалиция за България
фронтът става нов, надявам се да
е единен, но достатъчно ляв ли е?
- Ще си позволя да ви поправя. Не
допреди две години. Допреди по-малко от два месеца твърдях това.
Твърдя го и сега. България има нужда от животоспасяващи действия.
Ако държавата и народът попаднат
под управлението на компрадорския
елит, ако продължи този десен антинационален уклон в политиката, ще
се случат непоправими неща. След
страшната загуба на кръв за българската икономика, наука, сигурност,
здравеопазване, образование; след
погрома над българския индустриален интелект; след отмяната на конституционната забрана за продажба
на българска земя на чужденци; след
лекомислените трансфери на национален суверенитет иде ред и на
българската собственост. Става реч
за остатъците от държавната и обществената собственост, но не само
за тях. Става дума за “трансфериране” на националното богатство, каквото и да е то, колкото и да е останало в български ръце, както и да е
придобито. Впрочем този въпрос сега
не е от първостепенна важност.
 Почти не вярвам, че чувам
това, което чувам. Излиза, че работникът, поетът, написал “Ода
за левия марш”, защитава капитала. Или не?
- Остава в духа на доброто старо
време да ми напомните, че това е
ренегатство. Не, не е ренегатство.
Особено пък ако тази защита се прави в името на националната държава, на България като отечество, като
земя - за дом, хляб и гроб, за нас, за
децата ни, за техните внуци и за
внуците на техните внуци, нине и
присно и во веки веков. Точно заради това днес повече от всякога е
необходимо национално единство в
онзи надкласов смисъл, макар че
само при мисълта за него се бунтува
цялата ни човешка същност. Точно
на тези рефлекси всъщност разчитат
и ония, които не искат обединението
на левите сили. Така че голямата
политическа задача на днешния ден
е да работим за това обединение и
то да стане самопроверка на всеки,
който има съзнанието за отговорността пред нацията и държавата и
осъзнатата необходимост, че понякога се налага да направи крачка
назад, за да може да се придвижи
две крачки напред след това - в името
на голямата цел. Искам да добавя и
нещо лично: през тези 20 години аз
не се отказах от ценностите, които
формираха въжделенията на хората
за един по-добър свят, с надеждата,
за който те живяха и работиха. И аз

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

„

МИНЧО МИНЧЕВ:

Само словото не стига
Единният ляв национален фронт става по-отговорен, с
честно отношение към хората и държавата, към бъдещето
на децата ни, казва председателят на партия „Нова Зора”
Интервю на ЛИЛИЯ ТОМОВА

живях с тях и работих за него. Знам
какво е работнически хляб - бях локомотивен машинист и за разлика от
мнозина помня каква беше България, каква мощ излъчваше отечеството ми. Така че в личен план аз
принадлежа към тази кауза, макар и
никога да не съм бил член на сатанизираната днес БКП, с която са
свързани не само социалните борби
на народа ни, но и годините на една
безпрецедентна в историята на
държавата и нацията ни модернизация на обществото. Та в този смисъл
(не знам дали стана ясно), аз се
опитвам да гледам и отвъд класическата истина за противоречията на
труда и капитала.
 Но как ще обясните това на
обществото, на хората на лява
България, на всички ония, които
наистина с трепет разгръщат вашия вестник “Нова Зора”?
- С разум, с думи и с пример.
Изключително важно е наистина да
се обясни на всички, които се чувст-

„

ват губещи, излъгани и онеправдани,
че злото има степени; че то може да
бъде и по-, и най-; че хлябът може да
е малко, но може да стане и още помалко, и още по-горчив; че заради
онази България, която загубихме, която не достроихме, но която искаме
да си върнем, не може днес, в тези
социално-политически условия, да
няма сътрудничество с българския
национален капитал, разглеждан
като съвкупно понятие. Защото без
национален капитал няма да има и
национална държава. А без национална държава не може да има и
национална политика във всичките
нейни социални измерения. За съжаление стореното е сторено, не можем да си затворим очите за промяната. Тя е факт.
 Не бяхте като че ли от хората, които работеха за въпросната
промяна. Която после всъщност
стана “смяна”...
- Не съм работил за нея. Не бях
любимец на онази власт, имах, така
да се каже, “отежняващи обстоятелства”. Те ми тежаха, като клеймо

Патриотичните индустриалци
са ядрото и движещата сила
на нацията

бяха на челото ми. И мълвата за тях
винаги стигаше до когото трябва,
преди още да ми е видял очите.
Засяга само мен и в този смисъл е
маловажно. По-важното е, че още от
първия митинг на 18 ноември усетих
интуитивно опасността, която дебне
всички ни в голямата еуфория. И това
изостри вниманието ми, накара ме
да се взирам в процесите, да предугаждам събитията, да ги предвиждам дори; да се опитвам чрез вестника, който създадох, да отварям
очите на хората. Успях ли да спра
процесите на разпад? Не успях.
Продължих обаче, времето изискваше други форми на борба. Също както
някога, но все пак по-различно: “Свободата не ще екзарх, иска Караджата!” Това, разбира се, е метафора,
опоетизиране на всекидневната битка за хляба и духа. И в един момент
разбрах, че само словото не стига,
Николай Хайтов допълнително ми
отвори очите. Давай, казва той в един
февруарски ден на 2001 г., да правим партия. Но искам вестника.
Съгласих се и се започна: от политически кръг “Зора” до партия “Нова
Зора”, през патриотичен съюз “Отечество и левица”, до коалиция “Атака”, до Коалиция за България. На
миналите избори, след вероломствата на Волен, след подмяната на хората на “Зора” с никому неизвестни
атакисти, сам се отказах да бъда
депутат. Отстъпих мястото си на Йордан Величков, колкото да не се разпадне още преди изборите коалиция
“Атака”. А своите надежди и доверие
делегирах на проф. Станислав Станилов и на Христо Величков. Но за
това не ми се говори.
 Ами да се върнем на мястото,
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където спряхме - на капитала.
- Да се върнем - когато говорим
за капитала, искам да сме наясно: не
иде реч за компрадорите, за безотечествениците, които наивно се надяват, че имането им, веднъж придобито, е за вечни времена. На мен те не
са ми грижа. Но и на тях бързам да
кажа: не вярвайте, че капиталът няма
отечество. Празни приказки са това.
Има, има отечество капиталът. И колкото е по-силно то, толкова и капиталът е по-силен. Тази истина е просто пред очите ви, колкото и да не
искате да я видите. И в часа, когато
ви се наложи да я осъзнаете, спомнете си, че е трябвало да работите
за отечеството си, дори и когато ви
внушават да не вършите това. И ви
плащат за него. И ви откриват щедри
кредитни линии и просперитет - привиден, временен, може би, но просперитет. Не вярвайте, че със съглашателство и ибрикчийство ще съхраните натрупаното. Не искам да ви
питам как то е натрупано. Другите,
от “Квантум фонд” например, прекрасно знаят истината. И ще ви отнемат придобитото с усмивка и с презрение. Не само защото “Рим не
плаща на предатели”, но защото при
тях е норма силният да изяжда слабия, особено пък ако е чужд. А вие
без националната държава, без
България, ще сте слаби и уязвими.
 А на другите какво ще кажете? Очевидно е, че правите разлика между компрадорите и, нека ги
наречем така, патриотичните индустриалци?
- Аз ви благодаря за припомнянето на този позабравен термин. Той
идва от друго време, но е изключително пригоден за днешното. Грубо
звучи, но днес, в остатъчната българска държава (пепел ми на езика!),
патриотичните индустриалци са ядрото и движещата сила на нацията.
Те трябва да са грижа на цялото
общество поради простата истина, че
без национален капитал борбата за
национално съхранение и възраждане е немислима. Иначе няма и не
може да има ефективи, с които да се
води тази борба. Това - като общо
отношение. Така че всички, които
притежават останалата част от огромното някога национално богатство на България, които са съхранили
енергията, знанията и уменията на
тази нация и са свързали живота си
тук, в тези условия с България; които
с нокти и зъби искат да опазят правото си на икономическа свобода, а
чрез нея и правото си на съществуване под слънцето; които създават
производство, материални блага и работни места в тази наложена ни отвън
икономическа и политическа конюнктура, не бива и не трябва да бъдат
третирани по старата, от началото на
миналия век формула: “Бей буржуй,
спасай Россию!” Ако тогава можеше
да се вярва, че социализмът може да
победи в една отделно взета страна,
днес това би било повече от наивност. Както би казал Талейран, това
би било нещо по-лошо, би било грешка. И можем да провалим живота на
милиони хора, ако твърдим обратното. А е известно от памтивека, че два
пъти не можеш да се окъпеш в реката
с една и съща вода. Така че с нашето
влизане в Коалиция за България
Единният ляв национален фронт не
се отменя. Той става само по-национален, по-отговорен, с повече грижа
и честно отношение към народа на
България, към държавата на българите, към бъдещето на децата ни.
 Национално-патриотичното
движение в България си остава многолико и разединено. Къде сте вие,
от “Нова Зора”, в него?
- Ние сме при народа и за народа.
Доказвали сме го в продължение на
20 години, брадвата ни винаги е удряла на едно и също място. Не сме
отстъпили от нито една от заявените
от нас ценности. Но ми се иска да
подчертая и нещо друго, според мен
особено важно, защото “Нова Зора”
се е наела да воюва не само срещу
геноцидните подходи и практики на
неомалтусианците, особената най-сатанинската и човеконенавистническа
секта на глобализма. Ние винаги сме
ратували за концентрация на националната енергия, изхождайки при
това от една в много отношения надидеологическа платформа. Като хора
на лявата политическа култура, винаги сме подчертавали социалната ком-
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понента в тази национална концентрация. Нещо повече. Старали сме се
чрез нея да стимулираме енергията
на патриотизма, защото сме убедени,
че това е необходимата формула, че
това е пътят, по който трябва да се
върви. В този смисъл разчитахме на
естествения стремеж към единение
на българските патриоти, независимо
от политическа ориентация и минало.
Така беше замислено и осъществено
националното обединение - коалиция
“Атака”. И друг път съм казвал: представяхме си я като птица с две крила
- ляво и дясно. И сгрешихме, не само
защото въпросът не е в крилата, а в
главата, но и поради неотчитането на
един друг, макар и препотвърждаван
през двайсетте години на прехода
факт: така наречената дясна политическа класа и “патриотите” на десния
политически елит и лицата, свързани
с тях, са изначално антибългарски,
антинационални, независимо какво те
говорят за себе си и какво пропагандата внушава на обществеността.
Така че идеята, за която работихме
15 години, бе пробита, подменена,
употребена за лично ползване през
2005 г. Политическото джебчийство
обаче и съвременната попгапонщина не могат да скрият отсъствието на
значими за обществото идеи в узурпиралата моралния капитал на “Нова
Зора” партия “Атака”. Те могат само
да прилъжат лековерните, наивните,
но полза за никого няма да донесат,
освен за т.нар. партийни фактори в
семейната партия. Хората на лявата
идея не бива да се подлъгват от
превъплъщенията на водача на тази
партия. Днес той е десен, утре ляв;
днес е за сътрудничество с Русия,
утре прави антируски митинги; днес
е против ДПС, но в същото време в
общинските съвети хората на “Атака” гласуват с хората на Доган. Днес
вождът почита съветските воини,
победители над хитлеро-фашизма,
утре негов човек ще предложи Альоша в Пловдив да бъде превърнат в
бутилка за кока-кола, а друг ще се
яви на публично място с хитлеристки
символи. Ако го познаваше, Паниковски би казал - жалък, нищожен
политик.
 С вливането на ПП “Нова Зора”
в Коалиция за България...
- Извинете, но ще ви прекъсна. За
какво “вливане” става дума? “Нова
Зора” е говорила винаги от името на
мнозинството. Разберете - от името
на милионното смълчано мнозинство на хората на лявата кауза. И не
мислете, че това е празнословие, че
се опитвам да завиша стойността на
“Нова Зора”. Ако нашият глас не се
е чувал досега, то това не е ли и
доказателството, че нито гласът, нито
волята на милионна лява България
са били зачитани? Ето затова има
милиони негласуващи, милиони несъгласни. Те - покрусените, разочарованите, измамените, ограбените,
търсят и чакат обединението си.
Смея да кажа, че ние придаваме на
Коалиция за България ново качество, ново измерение и нова перспектива, ако щете дори. Ние отключваме процеса на обединение на лявото
политическо пространство и го правим напълно съзнателно. И с надежда, че и други ще ни подкрепят пред
възможността да възкръснат политическите мумии като Иван Костов, да
сработи въдичарският късмет на
Бойко Борисов, заложил името си в
ролята на нова въдица за голи и
гладни шарани. Ето в това е посланието на нашия клип, който вече се
върти по интернет и предстои да бъде
показан и в някои телевизии. Спечелят ли Бойко и Костов - губи България! Това е предупреждението на
“Нова Зора”, на Единния ляв национален фронт. Някога, когато тълпата
беше заставена от Иван Костов да
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Ако гласът ни не се е чувал,
значи волята на милионна лява
България не е била зачитана
подскача с възгласа “Кой не скача е
червен!”, ние смело написахме:
“Хора, това не е месията”. След което за по-демократично ни забраниха да внасяме дори вестника си в
Народното събрание. А ние носехме
по двеста броя там, за да повишаваме националното мислене на депутатите. Допуснем ли реставрацията
на десните, нищо добро не чака отечеството ни. Залогът, както казах погоре, е националната собственост,
преразпределението й и в крайна
сметка трансферирането й в
небългарска, в чужда собственост. И
то не дори по номиналната й стойност, а като процент, който се полага
на посредници от средна ръка.
Въпросът е с изключителна сериозност и от съдбовно значение. Можем много бързо да се окажем народ без собственост и всичко бързо
и удобно да се припише на икономическата криза. Чува се, че българинът е “лош пример” за света с това,
че 93 процента от населението притежава собствени жилища, а 29 процента имат и втори имот. С това ни
остави лошият социализъм! А тази
лошотия я няма никъде по света.
Другаде хората са предимно наематели, а да имаш собствено жилище,
е привилегия само на богатите. Ако
някой наивно си мисли, че тази икономическа криза е предизвикана, за
да направи Америка и Запада победни, много се лъже. Това може да
стане, но в един по-късен етап. Сега
е ред за усвояване на богатствата на
Изток от рая. Затова са всичките
тези усилия за обединяване на десните политически партии. Това обединение е необходимо единствено в
отредената му роля да бъде маша. А
всяка маша е само инструмент на
нечия чужда воля. Да не би да сме
забравили как цяла авиокомпания
като “Балкан” бе продадена на цената на един двустаен апартамент в жк
“Люлин”; как бе харизана Булбанк,
без дори да бъде сторнирана печалбата й и тя бе подарена на новия
собственик; как бяха закрити реакторите на АЕЦ “Козлодуй”; как бяха
продадени “Нефтохим” и БТК; как
близо три хиляди предприятия бяха
погромени; как бе отнет хлябът, квалификацията, перспективата в живота на милиони българи; как и защо
умира българското село; как по същество ни превърнаха в колония? Няма
кой друг да се възправи срещу стихията на разрушението. Това е мисията на левия фронт, която предстои
да бъде осъществена. И “Нова Зора”
направи първата крачка.
 А може ли да бъде пробит
левият фронт, подобно на коалиция “Атака”? Все пак всяка власт
развращава, а и дълги години се
набиваше в умовете на хората, че
бъдещето на България е несъвместимо с лявата култура, че националното е антиляво, а лявото е
антинационално.
- Ако човекът е мярка за всички
неща, не бива да се предполага, че
само властта развращава. През тези
години парламентът беше препълнен
с хора, които едва ли този фактор бе
ерозирал. Но аз предпочитам да се

Политическото джебчийство
не скрива отсъствието
на идеи в „Атака”

спра на първата част от въпроса ви.
Левият фронт беше пробит досега,
защото бяха забравени уроците на
борбата. Беше забравено, че трябва
да има цел, вяра, всеотдайност и главно - единство. Че не бива да бъде
неглижирана и другата триада, която
е още по-важна, защото изразява
въжделенията на поколения българи:
вяра, нация, отечество, държава. Тези
начала не си противоречат. В днешното сгъстено историческо време те
само взаимно се допълват. И по още
една причина фронтът бе пробит: в
централния сектор отсъстваха “дивизиите” на привържениците, симпатизантите и членовете на БСП. Все пак
това са половин милион души. Тези,
които останаха верни на партията си,
които я припознават като своя, които
псуват, но гласуват за нея, и които
също като нас мечтаят за единство и
единодействие. Мисля, че би било
огромна победа на разума и морала
да се даде доказателство на тези
хора, че десният крен по пътя на
стария кораб може да бъде изправен,
че е изключително сложно капитанското изкуство да бъде преведен той
между Сцила и Харибда, особено
когато вятърът е само норд-вест.
Ще добавя и още нещо - вярно е,
че левите движения в края на XIX и
през почти целия ХХ век бяха отворени предимно към света като крайна
цел за неговата промяна, сиреч бяха
интернационални по своята същност.
След края на студената война обаче,
след гибелта на социалистическия
лагер и нека кажа, след временната,
след пировата победа на капитализма, много от нещата в живота ни
обърнаха своя знак. Никой в един
всекапиталистически свят на частната собственост не може да застави
капиталиста да води социална политика. Той решава колко, той решава
кога и докъде “ще ти отреже” от владените от него благини. И няма партиен комитет, няма комсомол, няма
кому да се оплачеш. А няма и друг
инструментариум, с който той да бъде
заставен - освен държавата. Така
левите движения изведнъж се
превърнаха в продържавни, защото
социалната идея, на която служат, не
може да бъде осъществявана дори
частично без подкрепата на държавния механизъм. Парадоксалното е, че
и капиталистът, който е поставен да
работи в рамките на едни притеснителни за него социални закони, също
има интерес от националната държава. Без нейната закрила, подкрепа и
мисия той трудно би оцелял пред
цунамито на глобализма, под терора
на транснационалните корпорации.
Така и той се превръща, образно
казано, в “националист”, и той става
съюзник на левите движения и идеи,
доколкото национализмът е преди
всичко икономическа категория. Затова е важно Бойко и Костов да не
победят. Защото победят ли, останалото, както би казал Шекспир, ще е
мълчание. Но и то не е всичко. Те ще
намерят идеологическите основания
и ще създадат правните норми за
разтерзаване на хората на социалната кауза. В този смисъл обществото
е вече опасно подгрято. В дъното,
разбира се, пак е скрит въпросът за
собствеността, но как да го кажеш
това на всички? Инерцията е силен
фактор. Хората все по-малко четат,
все повече гледат “правилна” телевизия и в крайна сметка става като в
оня филм: “Совите не са това, което
са”. Объркването е пълно. Популистите, шарлатаните, майкопродавците и
отцеругателите, наемниците на чужди интереси - с лопата да ги ринеш.
В политическия елит от години трудно се намира човек с главна буква 20 години власт на принципа на антиселекцията са твърде много. Но България ще пребъде - въпреки всичко.
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Б
Р
Е
З ИНЖ. ХРИСТО МИЛЕНКОВ:
Н Постигнахме финансова стабилност
И
К
С приемането на
бюджета и на основата на дългосрочното
планиране, отразено
в плана за развитие
на община Брезник за
периода 2007-2013 г.
определихме и конкретните годишни задачи.
През 2008 г. проблемите и задачите
бяха ясно и точно
формулирани. Плановата основа, ресурсното осигуряване, организацията и управлението на процесите
и дейностите осигуриха доброто функциониране на системата
като цяло и в частност
по сектори.
По-добрата координация между общинската администрация, кметствата и
кметските наместничества, както и връзката им с ОбС и неговите специализирани
комисии, се утвърдиха
като ефективна форма

и стил на работа.
Повишеният управленски, административен и технически капацитет на общинската
администрация създаде по-добри условия за
оползотворяване възможностите, произтичащи от предприсъединителните и структурните фондове на Европейския съюз и различни програми на министерства и ведомства.
Цялостният анализ
на работата на общината ни дават основание да направим няколко обобщаващи
И З В О Д А:
- През 2008 г. общината беше финансово
стабилна.
Бюджет 2008 г. се
изпълни успешно. Нямаме задължения и неразплатени сметки.
Финансовата стабилност осигури нормалното функциониране на териториалната
общност и нейните
подсистеми. Въведоха
се и успешно заработиха делегираните бюджети в общинските
училища и детски градини.
- Успешно се развиваха процесите в реалния сектор. Интегрираха се усилията на администрацията и стопанските структури за
оползотворяване на
промишления потенциал, привличане на ин-
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По-добрата координация между общинската
администрация и кметствата се утвърди
като стил на работа, казва кметът

веститори и създаване
среда за развитие.
Проблемите на собствеността се извеждаха
като основни и са обвързани с цялостната
програма и концепция
за развитието на общината.
- Укрепна капацитетът на общинската
администрация по разработването на проекти. Утвърждава се политика на активно
търсене чрез европейските фондове, министерства, ведомства и
програми на допълнителен финансов ресурс
за решаване на важни
проблеми на инженерната и социална инфраструктура.
- Като реален приоритет развитие получиха дейностите, свързани със социалните
процеси, респективно
образованието, културата, спорта, грижата
за децата, възрастните
хора, хората със социални проблеми.
- Повиши се административният капацитет. Системата “Едно
гише” се утвърди и наложи новите изисквания за по-качествено
обслужване.

Обобщените изводи, като концентриран
израз на анализа на
цялостната работа на
общината през 2008 г.
ни дават основание да
очертаем дейността по
функции и направления:

Строителство,
благоустройство
опазване на околната
среда.
По това направление бяха ориентирани
значителни финансови
средства.
z Извършихме ремонт и рехабилитация
на пътни направления.
z По програма
ФАР се извърши “Ремонт и рехабилитация
на път Брезник - Красава и откл. с.Завала и
с. Брусник
z По САПАРД се
изпълни обект “Ремонт
и рехабилитация на ул.
“Елена Георгиева”.
z През 2008 г. реално продължи общинската стратегия за подобряване на уличната инфраструктура в
града и селата.
z В 17 селища на
общината се извършиха строителни и

благоустройствени
дейности.
z Значително се
разшири (макар и все
още недостатъчно) и
ремонтира уличното осветление на територията на цялата община.
z С проект по програмата от социални
помощи към заетост
през 2008 г. се разкриха 61 работни места.
z Успешно се изпълнява идеята за изграждане детски кътове и кътове за отдих
(с.Ребро, Сопица, Велковци, Ноевци, Слаковци).
z По-добра организация се създаде по
сметосъбирането, сметоизвозването и сметообработката.
z Специални усилия и грижи (макар и
не винаги успешни) се
положиха за премахване на нерегламентираните сметища във всички селища. По-резултатни бяха усилията по
поддържането на зелените площи, градини и
чистотата, поддържането на спортните площадки.
z Решиха се важни
проблеми, свързани с
организацията и безо-

пасността на движението, вертикалната и хоризонталната маркировка (закупени и монтирани над 40 нови
пътни знаци).
z С изработените
ПУП за желязна минерална вода, с. Кошарево, Ноевци, кв. 18 и кв.
13 Брезник, както и кадастралната карта за
землището на Брезник
се създадоха значително по-добри възможности за практическа реализация на
проекти.

Икономически
дейности
и услуги
И през изтеклата
2008 г. беше извършена значителна по обем
и значимост работа по
ЗПСК и ЗОС.
z Проведоха се успешно тръжни и конкурсни процедури на
обекти във военното
поделение с ангажименти за сериозни инвестиции и разкриване
на работни места.
z Все по-реално военното поделение се
обособява като индустриална зона с възмож-

ности за успешно развитие на бизнеса.
z Разработиха и се
приеха редица важни
стратегии, програми и
наредби.
z Засили се контролът и взискателността по изпълнение
на концесионните договори.
z Разшири се и се
усъвършенства системата на обслужване на
бизнеса.

Образование,
здравеопазване,
култура
спорт, социално осигуряване и грижи.
В бюджета разходите за тези дейности
заемат най-голям дял.
През отчетната 2008 г.
усилията ни бяха насочени към:
z В общинските
учебни заведения и
детски градини успешно се въведе системата
на делегираните бюджети. Подобриха се
материалните условия.
Успешно се изпълнява
програмата по осигуряване на безплатни закуски за учениците I IV клас, както и транспортното обслужване
на учениците до VIII
клас.
z В добро и безопасно състоя ние се
поддържаха изградените спортни и дет-

ски площадки в общината.
z Общинската
КБППМН и методичният кабинет в тясно сътрудничество и координация с ДПС, отдела за
закрила на децата,
училищните комисии
по превенция изградиха ефективна система,
в основата на която е
грижата за младите
хора, за ограничаване
на негативните явления и рискове.
z Сериозни усилия
се положиха за преодоляване риска от закриване на общинската болница. Значително се подобриха условията за обслужване
на населението от личните лекари в поликлиниката.
z Създадоха се подобри условия за спорта и спортните занимания на учениците.
z По съдържание и
форми се обогати културният календар на
общината.
z Знаковите за общината “Сурва” , “Видовден”, съборите в селата се утвърдиха със
своята съдържателност и значимост.
z Читалище “Просвещение” - Брезник
като основен културен
институт, както и читалищата в селата успешно изпълняваха
функциите си на духовни огнища, пазещи и

Инж. ХРИСТО МИЛЕНКОВ е роден
на 23 март 1946 г. в Брезник,
област Перник.
Висшето си образование завършва във
ВМЕИ “Ленин”- София, специалност
машини и апарати.
Работил е в различни области на
стопанския и обществено-политическия живот на общината, с богат
организационен и управленски опит.
От 2003 г. и до момента е кмет на
община Брезник - втори мандат.
Семеен с две деца.

развиващи традициите
на Граово.
z ДСП и ДЦСХ се
утвърдиха и успешно
решаваха функциите
си, свързани с грижата
за стари хора, социално слабите и хора с увреждания.

Проекти
и програми
Какво беше извършено:
- Проект “Бърдото новият туристически
продукт на община
Брезник” (Програма
ТГС)
- Проект “Изграждане на градска зона
за отдих - Брезник”
(Програма ТГС)
- Проект “Брезник Трън - Арет (Франция)
- европейски модел за
междуобщинско сътрудничество”
- Проект “Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията
на потенциални МИГ”:
ПРСР - 2007 - 2013
- Проект “Основен
ремонт на улици Грао-

во, Иван Тимофеев, Октомври, Нестор Петров” (Програма на
МРРБ)
- Проект “Ремонт,
обновяване и изграждане на достъпна архитектурна среда на читалище “Просвещение”
Брезник” (Програма
“Красива България” на
МТСП)
- Проект “Ремонт и
модернизация на физкултурен салон на СОУ
“В.Левски” (Програма
МОН)
- Проект “Реконструкция на довеждащ
водопровод от водохващане на групата
Секирна до с. Режанци” (работна фаза предстои кандидатстване по ПРСР)
- Проект “Реконструкция ВВМ Брезник”
(работна фаза - предстои кандидатстване
по ПРСР)
- Проект “Ремонт
Брезник - Трън” (работна фаза - предстои
кандидатстване по
ПРСР)
- Проект “Ремонт и
рехабилитация на път
Трънски път - Гърло Муртинци - Билинци”
(работна фаза - предстои кандидатстване
по ПРСР)
- Проект “Ремонт,
обновяване, саниране
и изграждане на дос тъпна архитектурна
среда в СОУ “В. Левски”
- Проект “Прединвестиционно проучване
“Изграждане на довеждащ колектор и ПСОВ
Брезник” (програма на
МОСВ)
- Проект “Благоустрояване на ЦГЧ Брезник” (работна фаза)
- Проект “Изработване на специализирана карта на град Брезник.

“Цар Петър (927-967)...
След това се издигна друг цар
на име Селевкия и неговото
прозвище бе Симеклит. И този
прочее излезе от планините,
наречени Витоша, и отиде на
полето, наречено Романия. И
този създаде пет града на
българската земя Пловдив,
Срем, Брезник, Средец и Ниш.
Царува цар Селевкия 37 години и завърши своя живот под
града Безник...” - Из “Сказание
за Енох Исая”.
Брезник е град с хилядолетна история. Той е един от
петте български града, основан от Цар Петър заедно с
Ниш, Пловдив, Средец и Срем.
От известните ни досега, макар и оскъдни исторически писмени и археологически данни
се вижда, че Брезнишко има
богато историческо минало.
Налице са материални останки още от епохата на траките
от първото хилядолетие до Хр.
Интензивен живот тук е имало
и през римската императорска
епоха, както може да се заключи от многобройните оброчни плочки и пластични изображения, надгробни могили и
монетни находища. От епохата
на Втората българска държава
и османското владичество са

запазени руини, църкви и манастири, повечето от които за
съжаление са обезличени от
времето. С интересни събития
е наситена и епохата на
Възраждането - откъдето се
вижда какъв е бил животът на
населението и борбите му срещу притесненията на османската власт.
Брезник е играл важна роля
в живота на българската държава. Оставени са в наследство средновековни паметници
на културата. От особено значение са църквата “Света Петка”, класното училище, мегалитният храм-кладенец “Пусто
Гърло”, Църногорският и Билинският манастир, останки от
средновековни църкви, къщи с
архитектурна и художествена
стойност (къщата-близнак в с.
Кошарево; чардаклиите къщи в
с. Ръжавец). В почти всички населени места в общината има
църкви от епохата на Българското възраждане и войнишки
паметници с национално и местно значение. Много добре е
било развито и просветното
дело. Килийни училища е имало в Билинския манастир,
църквата “Света Петка” и в някои брезнишки села. В 1869 г.
в Брезник се основава първото

класно училище, в което е учителствал Димитър Тонджаров
от Самоков. По негова инициатива в града било открито и читалище. Значителни промени
са настъпили в Брезнишкия
край за периода от Освобождението до средата на XX век. в
социално-икономическо и демографско отношение. В това
време настъпва прелом в живота на населението и в облика на
населените места. Така в Брезник възниква промишленост.
Индустриализацията от своя
страна довежда до съществени
структурни промени в града и в
селата. Положително влияние в
това отношение оказва и механизацията на селскостопанското производство. В района на
града по време на Сръбскобългарската война се води
Брезнишкият бой.
Близо до града се намира
римска баня и тракийско светилище (храм на слънцето, където веднъж годишно слънцето
осветява определена точка в
храма), но за съжаление не са
проучени и консервирани и са
подложени на набезите на
иманяри.
До края на XIX век в града
е съществувал метох на Рилския манастир.

Природни забележителности
и паметници
Една от природните и туристически забележителности на
община Брезник е лесопарк Бърдото. В
парка са разположени - хотел-ресторантът “Бърдото” с
модерна база, открит
плувен басейн. Хижа

“Брезите” със съвременна леглова база,
традиционна кухня,
отлични възможности
за отдих и почивка.
Местността е прочута с “желязната”
минерална вода, която извира от южната
страна на хълма в Ле-

сков дол, любимо място на брезничани и
гости на града.
В непосредствена
близост до “Бърдото”
се намира язовир
“Слаковци” с изградена социална инфраструктура, предлагаща
много добри условия
за отдих, спорт и риболов.
В общината функционират десет читалища.
Знакови за общината и града са Сурвакарските празници
през месец януари,
запазили автентичния си характер в селата, както и ежегодно провеждащия се
през същия месец

Сурвакарски фестивал в гр. Брезник.
За силното представяне на сурвакарските групи от селата на общината
свидетелстват десетките награди от фестивалите в Перник,
Ямбол, Стара Загора, Хърватия и Полша.
“Видов ден” - традиционният събор в
последната събота
на месец юни е уникален по своя характер и атмосфера
празник. На него си
дават среща самодейните певчески и
танцови състави от
селата в общината и
гости от областта.

БЩИНА БРЕЗНИК се намира на територията на Пернишка област и е
разположена в западната половина
на Граовското поле.
Заема територия от 404 кв.км и
представлява 16,9% от територията
на областта. В състава на Брезнишката община са включени 34 села и
един град.
Граничи с общините Перник,
Трън, Земен, Ковачевци, Сливница, Драгоман и Божурище.
Брезник е административен, стопански и
културен център на общината. Отстои на 50
км от столицата и на 18 км от областния
център. В него живеят 4500 души.
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Хващаме се на хорото този път,
за да участваме в Световна седмица на естественото раждане. Ами,
хубаво! Макар че баба ни едва ли
е познавала друг вид раждане, и
то не за едно или две деца. Обаче
звучи добре - световна седмица!
Всеки Божи ден не бяха световни
дни, не бяха седмици, месеци, световни години дори. Ще я преживеем и тази седмица, пък и сигурно
нейните организатори са спечелили някой и друг европейски проект.
С парите към него, разбира се. И
сега ще ни ограмотяват и насочват
как, аджеба, да родим. Как да роди
преценява всеки сам в крайна сметка. Един - с цезарово сечение и
така увеличава световната статистика по този вид раждане, която
напоследък набъбвала. Друг - по
безболезнен начин, с малките хитрини, които му спесятяват напъването и канските болки на това женско тайнство. Трети предпочитат да
се мъчат “по-първобитно”, природосъобразно, докато не чуят гласчето на наследника си. Въпрос на
избор.
Изборът често е определен и

СВЕТОСЛАВ ЯНАКИЕВ

ЕВА
КОСТОВА

- Ще остана на сухо, ако го закрият ще загубя парите от “такса смет”

Цезарово сечение
от медицински противопоказания,
от лично желание да запазим фигура и бюст или нещо друго. Той
зависи и от смелостта на жената,
която ражда, от страховите й нагласи, от нервната система. Често
е и проява на мода, на чуто, на
настояване на близки, на каприз
даже. Или просто на това, че парите бият по пръстите някого. А отсреща винаги има разбиращи лекари и сестри, които срещу съот-

ветната сума грабват скалпела за
елегантен разрез където трябва и
когато трябва. И всички са доволни. Независимо от мнението на известни експерти в тази област, че
към скалпела трябва да се посяга
само в краен случай. Какво да се
прави обаче - бабите, акуширали в
едни трудни времена на много родилки, отдавна ги няма. Никой вече
не остана да ражда и по нивите,
дето и тях ги няма. Малко са все

още и тези, които въобще се навиват да раждат у нас. Та комай
въпросът не опира кой как ще роди.
А до това, когато роди, как ще
опазят здравето на децата си, как
ще ги отгледат, възпитават, хранят
и обличат. Дали животът им ще
бъде онази приказка, която са
сънували там някъде в коремчето
на мама. Защото изборът да се
родят тук и сега не е техен. Длъжни
сме им!

Няма власт над
онази глава... която
не иска власт
ВЕСЕЛИН
СТОЯНОВ

Вчера четох в газетите, че цяло
едно съзвездие от BG (точно така е
изписано!) звезди щяло да си върне
държавата. Вероятно под “BG
държавата” разбират Република
България. Даже вечната Лили Иванова пожелала “На добър час” на
рояка звездни личности. Зърнах и
на плакат, че друго едно движение
с фронтмен Мартин Карбовски щяло
да измете боклуците. С което още
веднъж се уверих, че наближат ли
избори някои от българите полудяват. Например какво им стана на
сините, че така се отлюспиха едни
от други, че заприличаха на атоми
от букварите на отец Фори.
Та да си дойдем на думата.
Не мога да повярвам, че се
връщаме в началото на 90-те години, когато Яне Янев беше лидер
на студентските барикади в Пловдив. Днес македонският юнак е говорител на някаква тъмна сила,
която го снабдява с данни, които
вероятно и самият министър-предcyanmagentayellowblack

седател не знае. Да не говорим за
президента. И всички вкупом
мълчат. Мълчи си даже и самият
Бойко Борисов, на когото Яне размаха пръст и му каза, че ще му
постави седем условия, за да кандиса за коалиция. Най-напред
щели да арестуват най-корумпираните. В камионетките и в затвора.
Някои може даже да бъдат посичани на площада - като в Китай.
Ако Бойко не иска - да се оправя
сам! Яне ще бъде най-страшната и
безпощадна опозиция.
По-нагоре - небе! Както казваше един прословут комедиен герой на Ст. Л. Костов, впрочем също
кандидат за министър.
Прочие нещата се повтарят и
кой знае защо винаги остават няколко питанки. Ето една: Откъде
Яне Янев знае за толкова много
золуми в държавата и, като съвестен гражданин, не е ли длъжен да
съдейства на полицията, прокуратурата и другите охранителни органи лошите да бъдат наказани?
Знае ли Яне Янев какви ги вършат
неговите хора по места, наясно ли
е, че към тях също има подозрения
за използване на властта за лична
облага и купуване на гласове в
местните избори? Знае ли, че не-

говите хора по места влизат в найбезскрупулни политически съюзи,
само и само да прокарат личните
си интереси? Ако не знае - да си
огледа редиците. Свят ще му се
завие и тогава ще трябва да
прекръсти партията си на “Власт,
Привилегии и Водевилност”. Много
ще им отива.
Питам се доколко време политическата класа си въобразява, че
може да разиграва хората. Защо
самозвани политикани ще се опитват да ни минават с хитрини от
Женския пазар, когато всъщност
става дума за скрижалите в сърцето на българския народ. Който
иска, като всички народи, по-добър
живот за себе си и децата си. Защо
всички лежат на сладката мисъл,
че този народ нищо не го интересува. Даже властта, и това го прави недостоен. Така си мислят ония
нискочели хорица, които извън
властта ще умрат от глад, вътре в
нея - от преяждане.
Валентин Пламенов разказваше, че часове преди да почине,
Мирон Иванов му казал: “Няма
власт над онази глава, която не
иска власт.” Много страшни думи зад тях звучи тътен!
Такива работи...

1496 - в замъка Рюдбухолм, Швеция, се ражда ГУСТАВ
I (1496-1560). Густав I Ваза е крал на Швеция от 1523
г. до смъртта му през 1560 г. Той е първият от
династията Ваза. През 1521 г. оглавява въстание срещу
крал Кристиан II и възползвайки се от вътрешните
спорове в датската кралска фамилия, успява да премахне Калмарската уния. Густав Ваза въвежда и протестантството в Швеция. Умира на 29 септември 1560
г. в Стокхолм, Швеция.
1876 - при засада край
село Рибарица загива
българският революционер и един от водачите
на Априлското въстание
Георги БЕНКОВСКИ (18431876). Роден е в Копривщица, учи в основното училище в родния си град, а
след това като търговец
обикаля Османската империя. Влиза в средите на
българската революционна емиграция през 70-те
години на XIX в. в Букурещ.
Влиза в групата на Стоян
Заимов в подготовката на
Старозагорското въстание (1875), която трябвало да подпали Цариград. Връща
се в Румъния и участва в подготовката на Априлското
въстание, като е определен за помощник-апостол на IV
(Пловдивски) революционен окръг и заедно с Панайот
Волов в началото на 1876 г. преминава в България.
Участва в Оборищенското събрание (1876) и по негово
настояване на апостолите било дадено пълномощие да
ръководят въстанието. След преждевременното избухване на въстанието в Копривщица вдига на оръжие
Панагюрище и целия революционен окръг и организира
легендарната Хвърковата чета. След като въстаниците са разбити на връх Еледжик и в Панагюрище, заедно
с отец Кирил, Стефо Далматинеца и Захари Стоянов
тръгва към Стара планина с намерение да се прехвърли
в Северна България. Но групата е предадена от местен
овчар на турските власти и попада в засада - Бенковски
загива, З. Стоянов се спасява, а другите двама са
заловени.
1944 - завършва “Кримската операция” по време на
Великата отечествена война - войските на IV Украински
фронт, командвани от ген. Ф. И. Толбухин, Отделната
и Приморска армия начело с ген. Ерьоменко с подкрепата
на Черноморския флот, воден от адмирал Ф. С. Октябърски, и Азовската военна флотилия на контраадмирал С. Г. Горшков пробиват отбраната на XVII армия
на германските войски и в началото на май с щурм
превземат Севастопол и освобождават Крим.
1957 - създаден е Спортният тотализатор, който
започва с играта на СПОРТ ТОТО 1 - 12 редовни срещи
и 2 резервни при залог 1 лв. за една колонка, с четири
печеливши групи. На 29 декември с.г. започва и играта
на ТОТО 2 “6 от 49”, с цена за една комбинация 3 лв.,
с четири печеливши групи (първа печеливша група - 6
познати числа). В първия тираж са изтеглени числата
- 8, 12, 25, 31, 40 и 42.
1965 - Съветският космически апарат “Луна 5” се
разбива на Луната. “Луна 5” е апарат, изстрелян от
СССР по програмата “Луна” с цел изследване на Луната.
Основната цел на мисията е проучване на възможността за осъществяване на меко кацане на повърхността.
За съжаление ракетният двигател за меко кацане
претърпява повреда и апаратът се разбива на
повърхността на Луната в областта “Морето на Облаците”.
1982 - във Фатима, Португалия, охраната задържа
испанския свещеник Хуан Фернандес КРОН, който, въоръжен с щик, се опитва да се приближи до папа Йоан-Павел
II (1920-2005). Ултраконсервативният отец се противопоставя на реформите в Римокатолическата църква
и смята, че папата трябва да бъде убит, тъй като е
“агент на Москва”. След като излежава 3 години от 6годишната си присъда, се мести в Белгия, където
захвърля расото и има скандална адвокатска практика.
Влиза отново в новините през юли 2000 г., когато се
опитва да прескочи барикадите пред кралския дворец
в Брюксел и да убие белгийския крал Алберт II и неговия
гост испанския монарх Хуан Карлос. След това получава
5-годишна присъда.
2002 - бившият американски президент Джими
КАРТЪР, става първият държавен глава на САЩ, който
заминава за Куба на 5-дневна работна среща с Фидел
КАСТРО, след като той взема властта на Острова на
свободата през 1959 г.
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Децата като бомба
с часовников
механизъм
Повишената раждаемост
създаде проблем с детските
градини, ще чакаме ли да
избухне и в училищата?
И нека пак да се върнем на логиката, простичката сметка и стратегията. Повече граждани на столицата,
повече млади хора, двойно повече
бебета. На някого явно му е убегнал
последният резултат. С децата. Страхувам се, че му убягва и следващият
момент - след детските градини идва
училището, след него - университета.
Школа закривахме и закриваме. Учители остават без работа почти ежедневно. Дали съветници и министри
включват в така рекламинарата си

Държавата постоянно ни насърчава да раждаме деца, но помощта й
свършва дотук - никой не се замисля
през колко кръга на ада трябва да
преминеш, за да отгледаш дори и
едно дете. Тези думи чух наскоро от
млада майка, участвала в поредния
дебат около недостига на места в
детските градини в София. Проблем,
висящ със злокобна сила както над
родителите, така и над общината, а и
над цялата държава. Проблем, който
- нека си го кажем честно - отдавна
е изпуснат от контрол и решаването
му е задача, по-сложна от висша математика.
Само тази година над 8000 деца
в столицата ще останат извън детските градини. Защото години наред градини и ясли се закриваха със замах,
съкращаваха се лелички и учителки,
а общински имоти се раздаваха за
строеж на търговски и бизнес центрове. Години наред мисъл за бъдещето
липсваше, думичката “стратегия”
изобщо отстъстваше във високопарните слова на кметове и общинари. А
София се разрастваше и се разраства със скорост, по-голяма и от тази на
светлината. И деца се раждат, за
щастие. Но за нещастие на управляващите повишената раждаемост означава промяна на пропорциите. Нови
сметки и разчети, недостиг на градини и на персонал. Защо, пита се в
задачата, общината се сети да се
тюхка и тръшка над проблема едва
когато той набъбна до размерите на
неразрешима дилема? Защо едва от
няколко години знайни и незнайни
умове се събраха, за да пишат програми и стратегии? Планирането в
нормалните държави обхваща десетилетия напред в бъдещето. Разписват се дългосрочни стратегии, правят
се анализи, прогнозират се цифри и
числа.
Българинът обаче остава със
смътното усещане, че у нас прогнозите са правилни и дългосрочни само
когато става въпрос за раздаването
на апетитни имоти и сладки обществени поръчки. Със сигурност се развива и стратегично мислене, но в
посока “наши-ваши” бизнесмени,
любими инвеститори и привилегировани строители. Години наред столичните кметове се биеха в гърдите,
че София привлича инвестиции. И
сипеха статистики с шест-седемцифрени суми. МОЛ тук, стъклен бизнес център там, луксозен жилищен
комплекс там... Чудесно, ще кажат
някои, за една европейска столица!
Отваряме работни места. Чудесно,
но простата логика сочи, че новите
работни места привличат нови “столичани”. Хиляди и хиляди всеки месец. София отдавна отесня - всички
го знаем. Но както не можем да затворим входовете и изходите на столицата за българите, които искат да
работят и да печелят, така не можем
да им забраним да раждат деца. И да
желаят най-доброто за тях.
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вид забавачки. За тях е нужно разрешително. От общината. Някой обаче
дава ли обяснение по какъв критерий
се получава подобно разрешение демографски, финансов, районен? В
същото време обаче самата община
досега не е водела ясно и точна статистика в кои райони на столицата
има най-голям недостиг на места.
Няма и разчет по райони къде са
семействата с висок стандарт на
живот и тези със нисък социален статус. В една държава с визия за бъдещето се изучават до най-малката
подробност всички социални групи и
техните нужди и предпочитания. Особено що се отнася до грижите към
децата и родителите. Ако сме забравили примерите от миналото, да черпим опит от Европа, която напоследък
ни е мерило за всичко. Защо се втурнахме да копираме първо опита й в
развлекателния, туристическия и
търговския сектор, но не и в създаването и гарантирането на социални
блага? В Европа наистина мислят за
всичко. Но даже и те трудно се справят с проблеми, достигнали степента
на кипене.
Дори и да чуем гласа “отвън” обаче, не трябва да забравяме да се
вслушаме в онези, които пряко зависят от решаването на проблема. Родителите може би са най-организираната и активна форма на гражданско

Докато няма ясна стратегия за детските градини, винаги
ще се стига до ситуация, в която майките ще излизат на протест
срещу липсата на места в тях

образователна стратегия “цъкащата
бомба” с растящите малчугани?
Ясно е, че детска градина не се
строи за месец-два. Трудно е дори и
за година. Затова е и плачът на общинари и кметове. Не бързайте, не можем с тази скорост! И парите са малко.
Но дечицата не спират да растат. На
тях не можеш да им кажеш “чакай”!
Не можеш и да им обясниш, че другарчето ще ходи на градина, защото
лотарията е избрала само него. А как
да му разкажеш, че то трябва да
понесе най-тежките последици от безхаберието на управляващите и въпреки че е на 2 годинки, е наследило
проблеми с корени отпреди 10?
И тъй като общината е безсилна
да реши скоростно проблема на родителите, остава им те да се справят
сами. Кой с баби, кой с гледачки, кой
с частни детски градини. А ако няма
баба наблизо? А ако няма доходи за
частна градина? Разликите в таксите
на общинските и на частните детски
заведения са с няколко нули отзад. А
детските надбавки прибавят мизерните няколко лева над заплатата на
майките. Някак не се получава уравнението. Не излиза и решението на
задачата. Изникват обаче други
въпроси. Наистина ли толкова години
е отсъствала каквато и да е стратегия
по посока на този разрастващ се проблем? Или целенасочено се е действало по посока нерешаването му?
Защото, както посочихме, частните
детски градини са една от алтернативите.
И нека помислим малко над този

общество през последните години в
столицата. Сдружения на майки наистина надигат глас и поставят болезнени въпроси. За съжаление чуват го
повече медиите, отколкото управляващите. Колко пъти среща между общината и родителите е завършила с
решение на проблема? Или поне с
проект за решаването му?
За втора поредна година майките
получават звучна плесница от общината. Критериите за прием в детските
градини се съобщават в последния
момент. А записването се превръща
в надбягване с времето и дори в битка
на живот и смърт. И вместо в парковете и на детските площадки майките
да си разменят съвети за лекуване на
обелено коляно и пукната глава, са
принудени да се гледат като конкуренти в една неравна и незаслужена
война.
Наскоро столичният градоначалник бе на гости на московския си
колега Юрий Лужков. Двамата обменили опит, съобщиха тогава информационните агенции. Хубаво ще е, ако
кметът на Москва е споменал и за
политиката си именно в сферата на
детските градини. Лужков е въвел
едно простичко, но категорично правило. За да получи даден инвеститор
разрешително за строеж на бизнес
център или МОЛ, той трябва да представи свой проект за изграждане на
детска градина или социален център
в същия район на града. Нещо като
обществен ангажимент на този, който после ще печели от парите на
гражданите. Има логика, нали?
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В последните месеци
зачестиха
обидните квалификации по адрес на
България от страна
на македонски вестници. Очевидно е,
че под името Македония нашата нова
балканска съседка
няма да успее да се
вгради не само в Европейския съюз, но и в европейската политическа карта. Драмата за Македония
и България е свързана с взаимни претенции, каквато е историческата предпоставка в повечето балкански страни, където
Гърция има неумолим глас на влияние
извън своите предели. Всеки, който познава гръцкия модел на поведение,
несъмнено ще разбере, че Гърция никога
няма да допусне държава под името Македония в ЕС. От друга страна, България
е в затруднена позиция заради прибързаното признаване на Македония като суверенна държава. България изпадна в безизходица - на Балканите не може да
съществува държава без нация, а нацията реално не може да бъде оправдана
чрез свой език. Не можем да твърдим, че
има държава Македония, но няма македонски език. В това отношение изобретяването на черногорския език е най-доброто свидетелство, че подобна практика е
естествена последица от един легитимизъм по отношение единствено границите на съответната нова държава.
Често се шегувам, че най-голямото доказателство за българския произход на хората от Македония е тази неистова злоба,
с която те се отнасят към българите и
България. От друга страна, България също
трябва да приеме, че благодарение на
късогледството на своите политици от миналото за един продължителен период македонците са били отчуждени. В този исторически момент България не само е
била безпомощна да ги приобщи, но дори
да им помогне. Така се ражда македонският сепаратизъм, който е основан на неудобството да бъдеш интегриран в една
победена във Втората световна война
държава, каквато е България, при това
обявена за агресор в района.
В същото време ние, българите, трябва
да ограничим своя назидателен тон към
македонците за това какви са - по простата причина, че подобен подход е без печеливш ход. Оказва се, че днес Македония
има по-добри отношения с почти всички
останали страни освен с България и в някакъв смисъл Гърция. Българското общество трябва да приеме мъжеството да признае, че една значителна част за трагизма на македонските българи са историческа отговорност и вина на самата България, която при три пъти губещи военни
комбинации направи македонците емигранти.
Явно е обаче, че не може да съществува името Македония и ще трябва една друга изобретателност - географска, културно-етническа или регионална, така че името на тази страна да е общоприемливо за
всички. Искрено се надявам, че падането
на границите при едно приемане на Македония в ЕС може да сближи българите и
македонците. Процес, който вече е започнал, но той не е под знака на командата:
“Какъв македонец си ти?” или “Какъв е
този диалект, на който ми говориш?” Става дума за малък културен триумф на
българския език и българската култура и
завръщането в миналото. Скептичен съм
към тази възможност, но това е единствената стъпка да бъдат сближени двете страни и оттам и двата народа.
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Нашият колега
Борис Данков
получава
„Золотая муза”

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

cyanmagentayellowblack

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

Министърът на културата проф. Стефан Данаилов ще помага на читалищата и като
гражданин. Това той заяви вчера, след като получи голямата годишна награда на Съюза
на народните читалища на името на проф. Иван Шишманов. Четири години работихме
много добре, бяха възстановени над 350 читалища, отбеляза министърът, който бе
отличен за изключителните му заслуги за развитието на читалищното дело у нас.
Приза му връчи председателят на Съюза на народните читалища проф. Стоян Денчев

терни образи и явни внушения, “илюстриращи” богатия
вътрешен мир и съмненията
на своя създател. Карабаджаков живее, твори, вълнува се
и страда в божественото Арбанаси край Велико Търново.
Има над 40 самостоятелни
изложби у нас и в Германия,
Италия, Франция, Белгия, Австрия, САЩ и Турция.
Защо Ганчо Карабаджаков обича да се връща с нови
творби под тепетата - ще разберем тези дни. Известно е
обаче, че той е сред любимите на пловдивските ценители
гастролиращи художници.
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последните 3-4 години
интерес към българския
фолклор, танц и традиция.
Любителски клубове за
разучаване на народни
танци вече има на много
места - само на територията на София те са 25.
В някои от тях членуват
по над 250 човека, трайно завладяни и влюбени
в красотата на българското народно творчество.
Всеки от тези българи
има свои приятели, близки и колеги, преки наблюдатели на този процес и негови потенциални последователи. Всички тези хора са и най-добрите
ценители
на
изпълненията на професионалните танцьори, защото от личен опит знаят
колко много труд и упоритост са нужни, за да се
превърне танцът в песен.

○

което не бива да се пропуска, отбелязват организаторите. Противопоставянето на пиринския колорит и стил на игра с
бурните и неудържими
тракийски танци, летежът
на северняците в танца и
привързаността на добруджанеца към земята, спокойните стъпки на родопчанина и лудешкият
ритъм на шопските нозе
раждат такива емоции и
духовна наслада, каквито няма с какво да бъдат
сравнени.
Българите искат да
останат българи. Това не
е девиз, а осъзнат избор.
Българите имат нужда да
бъдат българи и нито
немотията, нито неуредиците, нито скептицизмът
може да ги спре и разубеди. Свидетелство за
това е повишеният през

○

“Класиците на българския танц” е насловът на
фолклорния спектакъл,
представящ най-добрите
сценични композиции на
най-добрите професионални ансамбли в България - “Пазарджик”, “Сливен”, “Тракия” - Пловдив,
и Северняшкия ансамбъл
- Плевен, на 14 май от
19.30 ч. в зала 1, който
Националният дворец на
културата организира
съвместно с фирма “Пулсатор”. Режисьор е Андрей Баташов. Миналогодишният спектакъл под
това заглавие бе отличен
със специалната награда
на НДК за култура и изкуство за 2008 г. в рамките на 13-ия Салон на изкуствата.
Надиграването между
професионалисти от найвисока класа е зрелище,

○

○

Четири фолклорни ансамбъла
ще се надиграват в НДК

○

Творбите на Ганчо Карабаджаков имат силно емоционално присъствие, но това е
само част от истината за тях.
Те притежават и съвършена
композиция, строга архитектоника и железен баланс.
Внушенията за непреходното
единство между земно и небесно, тленно и нетленно художникът успява да ни предаде дори когато експериментира с абстрактни форми
и авангардни технологични

Григорова, която ще открие
днес изложбата “Усмивката
на Ганчо Карабаджаков” в
пловдивската галерия “Жорж
Папазов”.
Колоритният “непукист”
Ганчо Карабаджаков, за кратко зам.-министър на културата от времето на НДСВ, е
роден в Ямбол. Завършил е
Художествената гимназия в
Казанлък и Художествената
академия в София при проф.
Христо Нейков по специалността илюстрация и художествено оформление на книги.
Сигурно затова живописните
му платна са пълни с харак-

○

ВЕСЕЛКА ВЕНКОВА

Картините на Карабадкаков “откриха” Есенния салон на
изкуствата през 2007 г. от дуварите на Балабановата къща.
Тогава той бе един от участниците в Есенните изложби

○

Художникът по време на
церемонията в Пловдив

похвати. В тези строги, но
елегантни като композиция и
колорит творби, присъства
тънкият усет на автора към
акцента, към внезапния точен
детайл, който изгрява като
диво цвете върху вековен каменен зид и осветява картината с мъдра и невинна усмивка - усмивката на Ганчо
Карабаджаков.
Това мнение е на Вихра
Григорова, художничка и изкуствоведка, уредничка в
Градската художествена галерия на Пловдив. Неотдавна
Григорова спечели надпреварата за куратор на Есенните
изложби под тепетата за
2009-а. Тези, които познават
Ганчо Карабаджаков само от
картините му, със сигурност
таят тръпка да се видят с него,
да опознаят колоритната му
особа, да попият частица от
невероятната му жизненост,
да бъдат допуснати до неговия свят. Така смята Вихра

○

Художникът
се „завръща”
под тепетата
с нови творби

СНИМКИ АВТОРКАТА

Усмивката на Ганчо
Карабаджаков

АЛЬОНА НЕЙКОВА

Дългогодишният редактор на
“Пегас” - литературното приложение в ДУМА, ще получи приза “Золотая муза” за новия том с негови
преводи на Сергей Есенин. Борис
Данков е сред наградените писатели и издатели на тазгодишната
проява, по време на която се
връчват престижните отличия знак на признание за принос към
развитието на руско-българските
отношения. Тържествената церемония по връчването на наградите ще се проведе за 15-и път
днес от 18.30 ч. в концертната
зала на посолството на Русия в
България. Тогава, както ДУМА
писа, ще бъде дадено и отличието “Света София” на именития балетмайстор Юрий Григорович.
На тържествената вечер ще
бъде представена и книгата
“Золотая муза” 15 години
заедно” - жест от издателство “Христо Ботев”. В нея
Нели Волкова-Куртева публикува част от архива си,
който през годините е събирала по повод популярните
отличия. На награждаването ще присъства част от цвета на българската култура,
каза на специална пресконференция Нели ВолковаКуртева - инициаторка, създателка и
вдъхновителка на приза “Золотая
муза”. През изминалите 15 години организирането на тези отличия преживя много катаклизми и несгоди, но успя
да се наложи във времето, подчерта
пред журналисти Йото Пацов, пресаташе на инициативата. “Золотая муза”
се провежда в рамките на проекта
“Славянски дом” и се осъществява от
“Жокер медиа” със съдействието на
Министерството на културата, Столичната община, посолството на Руската
федерация в България, Руския културно-информационен център, Първия
руски частен театър, Форума на руските съотечественици.

ОТЛИЧИЕ ЗА
„АСАНСЬОРЪТ”
НА ИГЛИКА ПЕЕВА
Иглика
Пеева спечели награда в Национ а л н и я
конкурс за
нова българска комедия на Драматичен театър “Рачо
Стоянов” Габрово, и
фондация
“Комедия”,
н а у ч и
ДУМА
от
Огнян Стамболиев. Нейната
пиеса “Асансьорът” е единствената, отличена от журито
с председател Богдана Костуркова, а наградата “Майстор в списването на комични текстове” й бе връчена
при тържественото откриване на Международния фестивал на хумора в Габрово, в
рамките на който се провежда конкурсът.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ОТ БЪЛГАРСКИ
И ПАЛЕСТИНСКИ
АВТОРИ В РКИЦ
Съвместна изложба на
български и палестински художници бе открита вчера в
Руския културно-информационен център на ул. “Шипка” 6.
Присъства известният палестински художник Мохамед Ал
Рукуи. Проявата е под егидата на министъра на културата проф. Стефан Данаилов и
посланика на държавата Палестина в България д-р Ахмед Ал Мадбух, с подкрепата на МВнР на България.

ЕДЕЛИНА КЪНЕВА
ПЕЕ ГЕРШУИН
Примата
на Националния музикален театър
“Ст.
Македонски”
- сопраното
Еделина
Кънева, е
солистка на
“ С т у д и о
Примо” под
диригентството
на
Жорж Димитров
в
днешния
концерт “Мюзикъл и танго” от
19 ч. в зала 6 на НДК. Проявата в рамките на Салона
на изкуствата е организирана в партньорство с Народно
читалище “Николай Хайтов”,
сп. “За хората” и “Акант”. В
програмата са включени
творби
от
Гершуин,
Бърнстейн и Пиацола.

ПОЧИНА
НИКОЛАЙ
КАФТАНДЖИЕВ
На 5 май е починал културологът, историк, публицист и писател Николай Кафтанджиев. Това съобщи Националният граждански инициативен комитет “Петър Димков”. Кафтанджиев е роден на
18 май 1929 г. Работил е 26
години в Българската национална филмотека, отдал е десетилетия на сериозна научноизследователска работа върху
дейността на народния лечител
Петър Димков. Опелото и поклонението ще се състоят днес
от 11.30 ч. в черквата на Централните софийски гробища.
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Специални концерти
за децата на България
Звездите от третия сезон на „ВИП Брадър” ще продължат
да набират пари в подкрепа на 4 благотворителни каузи

ДОНКА СОКОЛОВА,
председателка
на Българската асоциация
на туристическите агенции
ИВАН ЗДРАВКОВ,
писател
ИВАН СТРАНДЖЕВ,
писател
ЙОРДАН КОСТАДИНОВ,
депутат
Акад. ЛЮДМИЛ ХРИСТОСКОВ,
сеизмолог

Св. Епифаний
Кипърски и св. Герман
Цариградски
Део стана големия победител във “ВИП Брадър 3”

Участие ще вземат множество звезди, публични личности, лицата на Нова телевизия
и хора, посветили живота си
на благотворителността и
грижата за другите.
“Всички имаме сърца: За
децата на България” е мащабна забавна програма с музикални изпълнения, танци, комедийни елементи и видеоматериали за каузите, която
се реализира за първи път в
България. Една от каузите, на
която ще бъдат посветени
концертите, е изплащане на

медицински център за активна рехабилитация и субсидиране на рехабилитацията на
деца с проблеми в развитието. Инициативата се осъществява заедно с фондация
“Деца с проблеми в развитието”. Втората кауза е свързана със социална програма за
работа със семейства със
слепи деца и закупуване на
нови кувьози за родилните
отделения. Работата ще се
осъществява съвместно с
фондация “Lions”. Онкоболни деца е третият благотво-

рителен елемент в концертите. “Карин дом” - рехабилитация и социална интеграция
на деца със специални нужди, е четвъртата кауза.
Благотворителното предаване ще се излъчва на живо
с отворена телефонна линия
за гласуване и сметки за
допълнително набиране на
средства за каузите. Пред
зрители Нова телевизия ще
покаже как се изразходват
събраните до този момент
пари за всяка от каузите на
“ВИП Брадър 3”.

z

те таланти част от своя собствен опит на мултиплатинен изпълнител, суперуспешен продуцент и велик световен артист. По време на
гостуването си на сцената на “Мюзик айдъл”
Джордж Дюк ще изпълни заедно с бенда на
шоуто една от своите емблематични песни на
живо, но коя е тя остава тайна до вечерта на
предаването. Билети за концерта на гениалния
музикант в София могат да бъдат закупени на
цени от 30 до 70 лв. от билетен център НДК,
мрежата на “Тикетпро” в цялата страна и онлайн на www.ticketpro.bg.
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конкурс. Девет от тях чрез
вота на зрителите и жури се
класират за големия финал
на 16 май.
В екипа на Краси Аврамов
са Петя Буюклиева, Ани Лозанова и Албена Вескова. На
сцената ще бъдат и танцьорите на кокили от “Stilt World”,
които за полуфинала в Москва са подготвили провокативна хореография.
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СНИМКА БГНЕС
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«‡ÔÓ˜‚‡ Ô˙‚ËˇÚ ÔÓÎÛÙËÌ‡Î Парти маратон събра
Ì‡ ≈‚Ó‚ËÁËˇ ‚ ÃÓÒÍ‚‡
светския елит
Два изтънчени коктейла
задържаха близо 10 часа светския елит в сградата на столичния “Кемпински хотел Зографски”. Повече от 700 гости
се насладиха на изтънчената
кухня на ориенталския ресторант “Истанбул” и най-новия
пианобар “Bar&White”. Откриването на градината на ресторанта впечатли не само с перфектен кетеринг и обслужване, но и с комфортен екстериор, феерична декорация и
приказна атмосфера, създавана от романтичното езеро.
Два часа след старта на
първото парти г-жа Надя Брюкелман, дъщеря и наследница
на г-н Иван Зографски, и собственикът на двете заведения
г-н Петър Лашов прерязаха
лентата на първия по рода си
24-часов пианобар “Bar&
White”. Не само уникалното
заведение, но и целият лоби
бар на хотела бяха тесни, за

ДИ КАПРИО И
УИНСЛЕТ ПОМАГАТ
НА ПОСЛЕДНАТА
ОЦЕЛЯЛА ОТ
„ТИТАНИК”
Актьорите Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо доказаха щедростта си, дарявайки 30 000 долара в помощ на последната оцеляла от “Титаник”. Двете звезди, които се превъплътиха в ролите на
трагична любовна двойка в хитовия филм от 1997 г., дарили парите
на 98-годишната Милвина Дийн,
за да й помогнат да плати сметките
за старческия дом, в който живее,
съобщава Access Hollywood. Дийн
била най-младата пътничка на
“Титаник”, едва на 9 месеца, когато
корабът се блъсна в айсберг и
потъна на път за Ню Йорк през
1912 г. Тя е единственият все още
жив оцелял пътник на кораба.

ФОРД И ФЛОКХАРТ
ОСИНОВЯВАТ ДЕТЕ

○

Броени дни делят българската публика от
гостуването на един от най-добрите световни
пианисти - Джордж Дюк. Концертът ще е състои
на 17 май (неделя) в зала 1 на НДК и се провежда в рамките на ежегодния салон на изкуствата. След усилени преговори от страна на
организаторите от “София мюзик ентърпрайсис” големият музикант се съгласи да гостува
в третия сезон на “Мюзик айдъл”. Джордж Дюк
ще участва в предаването на 18 май (понеделник), което ще се излъчи пряко от 20 ч. в
ефира на bTV. Пианистът ще сподели с млади-
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Първият
полуфинал
на 54-ото
издание на
конкурса за
песен на
Евровизия
2009
в
Москва започва тази
вечер от
22 ч. българско време. Представителят
на страната ни Красимир Аврамов ще изпълни “Illusion”
под номер 11. Състезанието
за най-добра песен на 2009а се провежда в Москва, след
като м.г. Дима Билан спечели
конкурса в Белград с
изпълнението на “Beliеve”.
“Illusion” е една от 18-те
песни от първия полуфинал,
претендиращи за участие
във финала на престижния

В детската градина:
- Госпожо, вие имате ли си майка?
- Разбира се, че имам.
- А защо не тя идва да ви взема
от градината, а онзи брадат чичко,
който непрекъснато ви целува?

Öúðêîâåí
êàëåíäàð

СНИМКА “СОФИЯ МЮЗИК ЕНТЪРПРАЙСИС”

Део е големият победител
във “ВИП Брадър 3”. В малките
часове на 11 май зрителите
на Нова телевизия определиха чаровния водещ, музикален
изпълнител и бивш барман
като най-достоен за статуетката и моралната й стойност.
Събраните в благотворителната акция пари надхвърлиха 1.6
млн. лева. Над 2.5 млн. зрители са гледали над 11-часовия
лайв на шоуто.
На финала всички 7 знаменитости пяха в дует с по
едно незрящо дете от специализираното училище “Луи
Брайл”. Първа от къщата си
тръгна Ивайла Бакалова, след
което останалите шестима
финалисти
развълнуваха
България с изпълненията си.
Шоуто напуснаха последователно Петя, Ицо, Софи и Тодор, за да се стигне до финалната битка.
Класиралата се на второ
място Мария Гроздева вече
се готви за следващата
олимпиада, а Део все още
не може да си намери място
от щастие заради голямата
победа, която не е само негова, а на всички зрители с
благородни сърца.
В следващите 4 седмици
Нова телевизия ще излъчи 8
благотворителни концерта
под наслов “Всички имаме
сърца: За децата на България”. Всеки четвъртък и петък
от 20 ч. звездите от третия
сезон на “ВИП Брадър” заедно с много други известни
лица ще забавляват зрителите и ще набират пари в подкрепа на 4 благотворителни
каузи. Ще бъдат разказани
емоционални лични истории.

Виц
Виц

да поберат невиждания наплив на популярни гости,
уточни за ДУМА Мартина
Павлова. На съблазнителното
меню, маркови напитки и пури
се насладиха бизнесмените
Стефан Шарлопов, Николай и
Евгения Баневи, Весела Барбукова, Ваня Червенкова, Орлин и Валя Горанови, “Мисис
Вселена 2007” Елеонора Манчева, дизайнерката Албена
Александрова...
Романтична атмосфера с
парти-репертоара си създадоха сексапилните цигуларки от
струнен квартет “Хипнотик”,
които след талантливите си
изпълнения предадоха музикалната щафета на неотразимата Мария Илиева. След нажежаването на градуса на
настроението, което създаде
чаровната певица, микрофона
пое Вяра от “Стар Академи”,
която забавлява гостите до
малките часове на нощта.

След седем години съвместен
живот Харисън Форд и Калиста
Флокхарт смятат да увеличат семейството си. Двамата планират
да осиновят дете и вече са се
свързали с редица агенции за осиновяване. Бившата героиня от
сериала “Али Макбийл”, която в
момента участва в сериала “Братя
и сестри”, вече е майка на 8годишния Лиъм, когото осинови,
докато все още не беше омъжена
за Форд. Звездата от поредицата
“Индиана Джоунс” има четири
деца от два предишни брака.

ДЖЕН АНИСТЪН
ЩЕ УЧАСТВА В
ЕКШЪН ТРИЛЪР
Холивудската звезда Дженифър Анистън подписа договор за
участие в нов екшън трилър, подобен на филма, който доведе до
края на брака й с Брад Пит. Неин
партньор на екрана ще бъде британският актьор Джерард Бътлър,
който имаше връзка с актрисата.
Във филма “Bounty Hunter” Анистън
играе журналистка, бягаща от бившия си съпруг, който получава инструкции да я убие. По ирония на
съдбата Брад и Анджелина играха
убийци във филма “Мистър и мисис
Смит”, който доведе до края на
брака на Пит с Анистън.
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Лелята с ангелски глас,
и
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Тя си помисли, че има талант и не само убеди милиони хора
по света в това, но и промени представите за истинска красота
След като на 11 април
т.г. се появи в предаването “Britain’s Got Talent” (у
нас е познато като “Мислят си, че имат талант” нещо като “Мюзик айдъл”
или “Кандидати за слава”), пеещата леля от
малко шотландско село
мигновено се превърна в
звезда. Сюзън Бойл
изпълни
песента
“I
Dreamed a Dream” от мюзикъла “Клетниците” пред
критичното жури на предаването, което в началото я посрещна не просто
с недоверие, а и комай с
нескрито презрение. Когато 47-годишната домакиня, изглеждаща като
повечето провинциални
лелки, се качи на сцената и заяви, че мечтата й е
била да стане професионална певица като
Илейн Пейдж, изказването й предизвика снизходителни усмивки и логичния въпрос, защо не го е

да излеят емоцията от чутото в нескрито обожание. Вълшебното изпълнение на
С ю з ъ н
у ц е л в а
право
в
сърцето
всички и се
вижда как
срамът и неудобството от първоначалното отношение
към нея преминават
в екзалтирано възхищение...

Обикновената
история

Cюзън Бойл израства в многодетно семейство и е най-малкото,
десето дете. Тогава
майка й е 47-годишна,
раждането е трудно и
на бебето не му достига кислород. Заради
вродената
мозъчна
травма
Сюзън остава
инвалид, учи, но
почти не работи. И пее. Много. В църковния
хор и вкъщи.
Ходи на представления, за да
слуша професионалните певци.
Опитва да кандидатства за
участие в различни големи
конкурси, но й
отговарят, че е
прекалено
възрастна (и,
извинете, непривлекателна), а се търсят
млади и красиви дарования.
Майката на Сюзън неведнъж я
убеждава да се
яви в “Britain’s
Got Talent”, но дъщерята
сторила досега? Без да
се притеснява. Едва след
се връзва на подигравкисмъртта й тя се решава да
те, с които поради вродеподаде заявка и излиза
ната си инвалидност явно
на голямата сцена на пое свикнала, Сюзън с ръка
пулярното предаване.
на кръста куражлийски
Пеенето винаги е било
прие смесицата от иронай-важното в живота на
ния и съжаление, лъхаща
Сюзън. Тя дори участва
не само от журито, но и
през 1999 г. в записа на
от цялата зала.
благотворителен албум в
На
сайта
http://
родния Уитбърн. Тази пеw w w. yo u t u b e. c o m /
сен, както и старият деwatch?v=9lp0IWv8QZY
мозапис на “Killing me
може да се видят лицата
softly” също
са качени в
YouTube. Но
впечатляват
по-малко от
изпълнението
на
“I
Dreamed a
Dream”, понеже не са
придружени
с клип, който
позволява да
се види голямата разлика
м е ж д у
Видеоклипът с представянето на Сюзън в ъ н ш н о с т т а
в шоуто е гледан от 200 млн. души на певицата
и нейния невероятен глас.
на всички тях, когато
В “Britain’s Got Talent”
Сюзън Бойл запява. Това
тя се появява с естестветрудно може да се опино къдрава прошарена
ше. Ангелският глас на
коса и рунтави вежди. Сатази неугледно изглеждамата Cюзън Бойл след
ща леля с гъсти хайдушшоуто признава в интерки вежди накара публиката и членовете на жувю за “The Sunday Times”:
“Зная за какво си мислерито да онемеят, а после
cyanmagentayellowblack

ха всички, когато излязох
на сцената.
Но
нима
това
има
значение,
щом мога

да
пея?
Нали не
се явих на
конкурс
за красота!”

Шансът
в
живота
Феном е н ъ т
Cюзън Бойл
накара милиони да се
замислят за
шанса в живота и тайната
на успеха.
Английската
леля минава
през приказната формула първоначална
подигравка, последвана
от неочакван шок, а накрая идва и невероятният
възторг. Разбира се, не
бива да се пренебрегва и
качествено направеното
шоу. Което дава шанс и
на публиката, и на журито да изпита нещо като
високо художествен колективен катарзис.
Един от членовете на
журито - Саймън Коуел,
известен със своята саркастичност, учудено повдига вежди при появата
на грозноватата закръглена женица. Продуцентът на “Britain’s Got
Talent” - Пиърс Морган,
гледа Сюзън със страхотно презрение. Само красивата Аманда Холдън третата от оценяващата
комисия на предаването,
май от женска солидарност не й се подиграва
открито.
“Защо сте тук?”, питат
те Сюзън. “Искам да стана професионална певица” и с отговора си
продължава да предизвиква недоумение тя, докато комично полюшва
бедра с ръка на кръста.
Журито снизходително
разрешава да се пусне
сингбекът. И Сюзън започва да пее. Високо. Чисто. И страшно хубаво.
Публиката в залата ахва
след втората изпята строфа и се изправя на крака.
Членовете на журито зяпват. Няма нито един, който да не е изумен и да не
ръкопляска с възторг по
време на цялото изпълнение на песента...
Всички са били срещу
тази жена, дръзнала да
си помисли, че има талант. Прекалено категорично я отхвърлят априори, само заради външния
й вид - но така изглеждат
повечето от нас. Изпълнението на Сюзън Бойл обаче успява да разтърси
зрителите и да накара из-

вестните и успели членове на журито да се замислят. С много думи те изказват впечатлението си
от представянето й, наричат го най-голямата изненада от началото на шоуто - все едно гузно и с
известно неудобство се
извиняват на лелята, че
са я посрещнали “по дрехите”. Тя разбиращо се усмихва през цялото време.
Обаче искрено се учудва
и по детски се радва, когато й съобщават, че се
класира за финала на
предаването, който ще се
състои на 30 май.
Сюзън Бойл вече се
превърна в кумир на милиони хора по света. Тя си
купи прилично сако и
дори се качи на токчета,

се и в шоуто на Опра Уинфри, където един от членовете на журито публично й поднесе извиненията
си. В “Уикипедия” за
Сюзън Бойл има статии на

Реакции на членовете на журито - преди и след
изпълнението на Сюзън Бойл

съобщи наскоро Асошиейтед прес. Получи и комерсиални предложения от
гиганта “Sony” и други
компании. Запитана от
Лари Кинг дали би променила вида си, Сюзън
Бойл отговори: “Защо да
го правя?” Всеки ден тя
получава стотици писма с
думи на съжаление, че са
й се подигравали. Появи

повече от 20 езика. Видеоклипът й в YouTube
вече е най-гледаният в
историята на сайта. В интернет изпълнението е
видяно от над 200 млн.
души. За почитатели на
нейния талант официално
се обявиха Деми Мур и
Аштън Кътчър. Безработната дама, която пее като
доброволка в църковен

хор, е по първите страници на всички вестници на
Острова. Бойл не притежава типичните черти на
световна звезда. Не е омъжена, няма деца, пластичен хирург не е работил
по външния й вид и
твърди, че никога не се е
целувала с мъж. Обаче
дори легендата на Бродуей Пати Люпон, на която
английската леля мечтаела да прилича, призна, че
е плакала, когато гледала изпълнението на почитателката си, и й пожела
успех в състезанието.
Познавачи твърдят, че
тази година Сюзън Бойл
няма реална конкуренция в шоуто. Въпреки че
до финала на “Britain’s
Got Talent” остават повече от две седмици, надали някой ще успее да
повтори успеха на 47-годишната домакиня. Мнозина обаче се надяват
приказката за английската леля с ангелски глас
да има щастлив край.
Голямата награда в шоуто е демонстриране на
таланта пред английската кралица и един милион в брой.
Сюзън Бойл обаче вече
спечели сърцата на много
хора по света, промени
представите ни за истинска красота и показа, че
независимо от възрастта,
не бива да се съмняваме
в истинността и ценността на качествата си, а
трябва да продължаваме
да мечтаем.

ÓÈ ‰ÓÒÂ„‡ Â ÔÂ˜ÂÎËÎ ‚ ¯ÓÛÚÓ
Някои кандидати за слава се надпреварват да се
явяват на кастинги в тв предавания, които търсят таланти. Предпочитани са обаче
най-често онези, които са
способни да направят шоу.
На Запад обикновено се
ценят уникалните умения,
дарби и желанието да изразиш себе си, колкото и
странни или необичайни да
са те. И нерядко финалистите в подобни конкурси за
таланти предизвикват умиление или съчувствие.
В Англия в първия конкурс “Britain’s Got
Talеnt” през 2007 г. победи грозноватият
продавач на мобилни телефони Пол Потс,
който чудесно изпълнява сложни оперни
арии. Година по-късно призовото място зае
14-годишният танцьор Джордж Семпсън с уменията си той може да засрами и звезда от ранга на Тимбърлейк. Интересен е
фактът, че Джордж не бе допуснат до финала на предаването през 2007 г., но той
опита късмета си повторно.

В САЩ шоуто през 2008-а бе спечелено от 11-годишната Бианка Райън,
която изпълни песен, трудна за много
утвърдени гласовити черни певици. В
звезда се превърна и 6-годишната англичанка Кони Талбот, пееща акапелно
ангелски песни и предизвикваща сълзи
от умиление и у журито, и у публиката.
Страницата подготви
АЛЬОНА НЕЙКОВА
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ПРОГРАМАТА

12 МАЙ

ВРЕМЕТО
06.45
09.35
10.15
11.00
12.00
12.25
12.55
13.55
14.25
15.30
15.45
16.00
16.10
16.40
16.55
17.20
17.50
18.00
18.30
19.00
19.45
19.50
20.00
20.30
20.55
21:55
22.00

Денят започва - сутрешен блок
Здраве
Дързост и красота - тв филм /2250 епизод/
Жените с Марта Вачкова /токшоу/
По света и у нас
Бързо, лесно, вкусно - кулинарно шоу
Самотно дърво на хълма - тв филм /2 епизод/п/
Край Дунава с оркестър “Хоро” - фолклор
Записки по българските въстания - тв филм /10 серия/
Език мой
Голямото междучасие
По света и у нас
Новини на турски език
Забавен колеж - анимационен филм
Големите шпионки - анимационен филм
Открито с Валя Ахчиева
Частен случай
По света и у нас
Седмо чувство - семейна игра
Самотно дърво на хълма - тв филм /3 епизод/
Лека нощ, деца!. Дим, Дам, Дум
Златните песни на “Златният Орфей”
По света и у нас
БНТ такси
Референдум - публицистично шоу
50 години БНТ: 1976
Песенен конкурс “Евровизия 2009” - първи полуфинал,
пряко предаване от Москва
24.00 Караваджо - 2-сериен игрален филм /Италия, 2007г./,1
част
01.40 Референдум - публицистично шоу/п/

05.30 “Любовта е във въздуха” - сериал, еп. 9
06.20 Детски клуб Дисни. “Приключенията на Мики и Доналд”
- сериал, еп. 48
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. 31
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 “Шоуто на Слави” /п./
13.30 “Лицето на другата” - сериал, еп. 65
14.30 “Буря в рая” - сериал, еп. 160
15.30 “SMS” - сериал, еп. 78, 79
16.30 “Горчиво” - шоу за младоженци
17.00 “Любовта е във въздуха” - еп. 10
18.00 “Комиците” /п./ - комедийно шоу
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Music Idol - концерт на застрашените от отпадане
21.30 “Аламинут” - комедийно шоу
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 “Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23.30 “Моите мили съседи” - сериал, еп. 16
01.10 “SMS” /п./ - сериал, еп. 78, 79

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

“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
“Царете на комедията” - забавно шоу
“Забранена любов” - сериен филм
“Господари на ефира” - забавно предаване на НТВ
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Герои” - сериен филм, 2 сезон
“Хай тек” - предаване за информационни технологии

07.00 “Сутрин в 7” - сутрешен блок
09.00 “Пътеводна светлина” - еп. 165 - повторение
09.45 “Великото изкуство на магията” - развлекателна програма
10.00 “Капри” - сезон 1, еп. 14, сериал, комедия, драма, Италия,
2006, с Мириам Кандуро, Елизабета Кавалоти, Александра Дину
11.00 “Непокорните” - сезон 4, еп. 44
12.00 Новини
12.15 Телешопинг
12.30 “По-добрата половинка” - еп. 5, риалити сериал, САЩ,
2007
13.30 “Летящият цирк на Монти Пайтън” - еп. 7
14.05 “Чиста лъжа” - еп. 17, теленовела, Венецуела, 2007
15.00 “Следобед с ТВ 7” - токшоу на ТВ 7
16.40 Телешопинг
17.00 “Пътеводна светлина” - еп. 166
17.45 “Микросвят” - анимационни миниатюри
18.00 “Вярно с оригинала” - политическо токшоу с Петър
Волгин
18.45 “Великото изкуство на магията” - развлекателна програма
19.00 Новини
19.30 “Отблизо” - публицистично предаване
20.00 “Свръхестествено” - сезон 2, еп. 18
20.55 “Опасни дълбини” - трилър, САЩ, 2001
22.30 “Кой е шефът тук?” - сезон 3, еп. 15
23.00 Новини
23.40 “Без име” - 2 част, драма, Италия, 2003, със Серджо
Асизи, Виториа Белведере
01.20 “Летящият цирк на Монти Пайтън” - еп. 7 - повторение
01.55 “Опасни дъбини” - трилър, САЩ, 2001 - повторение
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ОВЕН
ÃÌÓÁËÌ‡ ÓÚ Ó‰ÂÌËÚÂ ÔÓ‰ ÚÓÁË ÁÓ‰Ë‡Í‡ÎÂÌ ÁÌ‡Í
˘Â Ò‡ ÒÍÎÓÌÌË Í˙Ï ÔÓˇ‚‡ Ì‡ ËÏÔÛÎÒË‚ÌÓÒÚ,
ÍÓˇÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ Â ‚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÏÂÌË Í‡ÍÚÓ
‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ, Ú‡Í‡ Ë ‚ ÎË˜ÂÌ ÔÎ‡Ì.

ТЕЛЕЦ

25

“Û‰ÌÓÒÚËÚÂ ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÌÓ Ë ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ˘Â ‚Ë ÔÂÒÎÂ‰‚‡Ú, ‡ÍÓ ÌÂ ÍÓÌÚÓÎË‡ÚÂ
‰ÂÈÒÚ‚ËˇÚ‡ Ë ‰ÛÏËÚÂ ÒË. ÓÌˆÂÌÚË‡ÈÚÂ ÛÒËÎËˇÚ‡
Ë ÏËÒÎËÚÂ ÒË ‚ ÔÓÒÓÍ‡, ÓÚ ÍÓˇÚÓ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁ‚ÎÂ˜ÂÚÂ
‰Ë‚Ë‰ÂÌÚË Ë Ì‡È-‚Â˜Â ÔÓ‰ÍÂÔ‡ ÓÚ ‚ÎËˇÚÂÎÌ‡ ÓÒÓ·‡.

Ñàíäàíñêè

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 8 мин. и залязва в
20 ч. и 37 мин. Продължителност на деня 14 ч. и 29
мин. Луната залязва в 7 ч. и 58 мин. Фаза - 3 дни след
пълнолуние. Най-ниската температура на този ден в
София е била измерена през 1978 г. 3.2 градуса, а найвисоката през 1908 г. 31.1 градуса. Най-ниската температура на 12 май в Пловдив е измерена през 1945 г. 4.8
градуса, а най-високата през 1908 г. 33 градуса. В Плевен
на тази дата най-ниската температура е измерена през
1913 г. 4.8 градуса, а най-високата през 1958 г. 35.5
градуса. През нощта на места ще превали - в Североизточна България и крайните западни райони. Минималните температури ще са между 9 и 14 градуса. Преди
обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд
ще се развие значителна купеста и купесто-дъждовна
облачност и на места ще превали и прегърми. Почти без
валежи ще остане в Югоизточна България. Ще духа слаб,
по Черноморието - до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса.

ИЗГЛЕДИ ЗА 13 И 14 МАЙ

БЛИЗНАЦИ
√ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â ÔÓÎÛ˜‡Ú ‚‡ÊÌË ÌÓ‚ËÌË, ÍÓËÚÓ
˘Â ‰Ó‚Â‰‡Ú ‰Ó ˆˇÎÓÒÚÌÓÚÓ ÒÚ‡·ËÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎÌÓÚÓ ‚Ë Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ë ÔÓ‚Ë¯ÂÌË ÔËıÓ‰Ë.
ÕÂÒ˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËˇÚ‡, ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ Ë ÌÂ‡Á·Ë‡ÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡
‚Ë Ò ÔˇÍÓÚÓ Ó·Í˙ÊÂÌËÂ ˘Â ÓÒÚ‡Ì‡Ú Á‡‰ „˙·‡ ‚Ë.

РАК
ÕÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÈÚÂ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÒÎÓÊÌÂÌËˇ ÓÍÓÎÓ
‚˙ÔÓÒË, ÍÓËÚÓ ÌÂ ÒÚÂ ÏÓ„ÎË ‰‡ ‡ÁÂ¯ËÚÂ ÔÓ‡‰Ë
ÎËÔÒ‡Ú‡ Ì‡ ÊÂÎ‡ÌËÂ Ë ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÏÓÚË‚‡ˆËˇ. œÓÒÚ‡‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡ ‰Ó‚˙¯‚‡ÚÂ ËÌËˆË‡ÚË‚ËÚÂ ÒË Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ
ÏˇÒÚÓ, Í‡ÚÓ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÚÂ ‰‡ Á‡Í˙ÒÌˇ‚‡ÚÂ Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÚÂ ‚Ë ÒÓÍÓ‚Â.

ЛЪВ
ÃÌÓÁËÌ‡ ÓÚ ‚‡Ò ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‡Á˜ËÚ‡Ú Ì‡ Á‡‚Ë‰ÂÌ
Í˙ÒÏÂÚ ‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡, ÍÓÈÚÓ ˘Â ‚Ë
Â ÓÚ ÔÓÏÓ˘ ÔË Á‡ÔÓ˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚Ë ËÌËˆË‡ÚË‚Ë. —ÚÂÏÂÚÂ ÒÂ ‰‡ ÌÂ ÔÓˇ‚ˇ‚‡ÚÂ ·ÂÁ‡ÁÒ˙‰ÌÓ
Î˛·ÓÔËÚÒÚ‚Ó Í˙Ï ‰ÂÎ‡Ú‡ Ì‡ Ì‡È-·ÎËÁÍËÚÂ ÒË.

максимални
18°/25°

ДЕВА
максимални
20°/27°

В сряда под влияние на проникващ от север по-хладен
въздух на много места ще превали дъжд, в следобедните
часове - придружен от гръмотевици. Има условия за
локални интензивни валежи и градушки. В по-голямата
част от страната минималните температури ще
бъдат между 11 и 16 градуса, максималните - между
20 и 25 градуса, в североизточните райони - 18-20
градуса. В четвъртък ще преобладава слънчево време,
но в следобедните часове на отделни места отново
ще превали и прегърми. Дневните температури ще се
повишат с 2-3 градуса.

ƒÌÂÒ ÒÂ ÓÔËÚ‡ÈÚÂ ‰‡ ÒËÌıÓÌËÁË‡ÚÂ Ò‚ÓËÚÂ ÏÂ˜ÚË,
ÍÓÔÌÂÊË Ë ÔÎ‡ÌÓ‚Â Ò Â‡ÎÌÓÒÚÚ‡, ÍÓˇÚÓ ‚Ë Á‡Ó·ËÍ‡Îˇ Í‡ÍÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ, Ú‡Í‡ Ë ‚ ÎË˜ÌËˇ
ÊË‚ÓÚ. ÕÂ Á‡ÔÓ˜‚‡ÈÚÂ ÔÓÂÍÚË, Á‡ ÍÓËÚÓ ‚Ë ÎËÔÒ‚‡Ú
‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÔÓÁÌ‡ÌËˇ.

ВЕЗНИ
ÃÌÓÁËÌ‡ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â Ò‡ ÔÂÍ‡ÎÂÌÓ Í‡ÚÂ„ÓË˜ÌË, ÍÓÂÚÓ
‚ ÌˇÍÓË ÒÎÛ˜‡Ë ˘Â ‚Ë ·˙‰Â ‚ ÔÓÎÁ‡, ÌÓ ‚ ‰Û„Ë ‚˙‚ ‚Â‰‡. »ÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÌÓ Â ‰‡ Ì‡ÏÂËÚÂ
·‡Î‡ÌÒ‡, ÍÓÈÚÓ ˘Â ‚Ë ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ ÓÚ ÌÂÔËˇÚÌÓÒÚË Ë
Ì‡È-‚Â˜Â ˘Â Á‡ÒËÎË ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌËÚÂ ¯‡ÌÒÓ‚Â ‚ ÊË‚ÓÚ‡ ‚Ë.

СКОРПИОН
œÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â ÔÂ‰ÔÓ˜ÂÚ‡Ú ‰‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇÚ ÔÓÂ‰Ëˆ‡ ÓÚ ÒÎÛÊÂ·ÌË Ô˙ÚÛ‚‡ÌËˇ, ‚ÏÂÒÚÓ ‰‡
ÒÚÓËÚÂ Ë ˜‡Í‡ÚÂ Ò˙‰·‡Ú‡ ‰‡ ‚Ë ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Ë ‰Ó·Ë
¯‡ÌÒÓ‚Â. Œ·ÎÂÍ˜ÂÌË ˘Â Ò‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÚ‡ Ò ËÌÚËÏÌ‡Ú‡
‚Ë ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡, ‡ÍÓ ÁÌ‡ÂÚÂ ÍÓ„‡ ‰‡ Ì‡Ô‡‚ËÚÂ ÍÓÏÔÓÏËÒ .

СТРЕЛЕЦ
ƒÌÂÒ Â ‰Ó·Â ‰‡ ÒÎÂ‰‚‡ÚÂ ÔÓ‰Ò˙ÁÌ‡ÚÂÎÌËÚÂ ÒË
ÔÓ‰·Û‰Ë Ë ÊÂÎ‡ÌËˇ, Á‡˘ÓÚÓ ËÏÂÌÌÓ ÚÂ ˘Â ‚Ë
ÔÓÏÓ„Ì‡Ú Ô‡‚ËÎÌÓ ‰‡ ÒÂ ÓËÂÌÚË‡ÚÂ ‚ Â‰Ëˆ‡
ÚÛ‰ÌË ÒËÚÛ‡ˆËË. »Á˜‡Í‚‡ÈÚÂ ¯‡ÌÒÓ‚ÂÚÂ ÒË, ÌÓ ÌÂ
„Ë ÔÓË„‡‚‡ÈÚÂ Ò ÎÂÍ‡ ˙Í‡ ÔÓ‡‰Ë ÎËÔÒ‡Ú‡ Ì‡ Â¯ËÚÂÎÌÓÒÚ.
ВТОРНИК, 12.05.2009
07.00 Новини
07.05 „Добро утро”
10.00 Новини
10.15 „Добро утро”
11.05 „Малахов+”
12.05 „Модна присъда”
13.00 Новини
13.15 „Контролна покупка”
13.45 „Детективи”
14.20 „Искам да знам”
15.00 Другите новини
15.15 „Да разбереш. Да
простиш”
16.00 Новини
16.20 Сериал: „Принцесата
на цирка”
17.10 “Хайде да се оженим!”

18.10 „Федералният съдия”
19.00 Новини
19.20 „Следата“
20.05 „Нека да говорят”
21.00 Време
21.30 „Прожекторевровижън”
22.00 „Евровизия 2009”.
Първи полуфинал пряко
24.00 Филм: „Мрачният
Вангур”
02.10 „Следата”
02.50 „Да разбереш. Да
простиш”
03.20 „Хайде да се оженим!”
04.20 „Модна присъда”
05.10 Сериал: „Горещ лед”

КОЗИРОГ
œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ Ì‡ ÏÌÓÁËÌ‡ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â ÒÂ ‡ÁÏËÌ‡‚‡Ú
Ò ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Í‡ÍÚÓ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡, Ú‡Í‡ Ë ÒÔˇÏÓ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ë ÎË˜ÌËˇ ‚Ë ÊË‚ÓÚ.
ƒÓ·Â Â ‰‡ ÒÚÂ ÔÂ‰‡ÌÚË˜ÌË ÔË ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÚÂÍÛ˘ËÚÂ ÒË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚË ‚ ÒÎÛÊ·‡Ú‡.

ВОДОЛЕЙ
–‡Á˜ËÚ‡ÈÚÂ ‚ ÛÏÂÂÌ‡ ‰ÓÁ‡ Ì‡ Í˙ÒÏÂÚ‡ ÒË, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‡ÍÓ ÒÚÂ ËÏ‡ÎË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ Û·Â‰ËÚÂ,
˜Â Úˇ·‚‡ ‰‡ Á‡Î‡„‡ÚÂ Ì‡ ÎË˜ÌËÚÂ ÒË ÛÒËÎËˇ,
ÔÓÒÚÓˇÌÒÚ‚Ó Ë ÓÔËÚ. ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡ ÌÂ ËÁËÒÍ‚‡ÚÂ
ÔÓ‚Â˜Â, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ‰‡‚‡ÚÂ Ì‡ ËÌÚËÏÌ‡Ú‡ ÒË ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡.

РИБИ
Ã‡ÎÍÓ ‚ÂÓˇÚÌÓ Â ‰‡ ÌÂ ÒÂ ÒÔ‡‚ËÚÂ Ò˙Ò ÒÎÛÊÂ·ÂÌ
ËÎË ÎË˜ÂÌ ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚ. œÓ-‚ÂÓˇÚÌÓ Â ‰‡ Ì‡ÏÂËÚÂ
ÔÓ‰ÍÂÔ‡ ÓÚ ‚ÎËˇÚÂÎÌ‡ ÓÒÓ·‡, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡
ÍÓˇÚÓ ˘Â ÔÓÒÚ‡‚ËÚÂ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ ÒË ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡
ÔÓ-ÒÚ‡·ËÎÌ‡ ÓÒÌÓ‚‡.
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"АЛТЕА"
ул. "Деян Белишки" 58
Телефон: 958-31-02

¿Õ“ŒÕ Õ» ŒÀŒ¬
¬¿—»À≈¬

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

когото помним и за
когото скърбим!

¬≈“≈–»Õ¿–Õ» ¿œ“≈ »
София - Вейкс Фарма България
Варна - ЕТ Деметра
Варна - ЕТ Вега
Велико Търново- Градиент ООД
Стара Загора - ЕТ Алфа Вет
Стара Загора - ЕТ Джоуберт
Русе - ЕТ Алекс 98
Русе - Ветимпекс ЕООД
Русе - Ветимпекс СД
Сливен - ЕТ Анхиало 94
Сливен - ЕТ Везни
Враца - ЕТ Анимал 7
Хасково - ЕТ Генев

02 958 61 76
052 60 36 95
052 60 19 10
062 60 01 96
42 60 31 77
042 26 223
082 82 27 11
082 45 51 29
082 23 58 42
044 37 121
044 25 337
092 23 555
038 62 22 32

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

»Õ¿ ¬ —Œ‘»ﬂ
087 ЯЛТА
бул. Цар Освободител 20; подлеза на СУ
CINEMA CITY
Мол София, бул. Ал. Стамболийски 101
CINEPLEX
София, бул. Арсеналски 2
MTEL IMAX
Мол София, бул. Ал. Стамболийски 101
АРЕНА ЗАПАД
ж.к. Илинден, бул. Тодор Александров 64, до метростанция Вардар
АРЕНА МЛАДОСТ
кв. Младост 4, Бизнес парк (до Технополис)
ВЛАЙКОВА
ул. Иван Асен II
ДОМ НА КИНОТО
ул. Екзарх Йосиф 37
ЛЮМИЕР
пл. България 1, Национален дворец на културата

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

Ã‡ÎÍË Ó·ˇ‚Ë, ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇ Ë ‚˙ÁÔÓÏËÌ‡ÌËˇ
ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌË 9705200, 9705226
Ë Ì‡ e-mail: documentacia@duma.bg
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"ФАРМА - Б. ИВАНОВ"
ул."Костенски водопад", бл.
242, срещу ДКЦ XXIX
Тел.: 958-25-68

Приемна на ВС на БСП
График за прием на граждани от 12 до 15 май
Вторник, 10-12 ч.
Кристиан Вигенин,
секретар на ВС на БСП и председател на комисия, член на ЕП, зам.-председател на Групата
на ПЕС
Приема и по въпроси на външната политика
и международните връзки на БСП
Сряда, 10-12 ч.
Валери Жаблянов,
член на ВС на БСП и председател на комисия
Приема и по въпроси по подготовката и развитието на кадрите на БСП
Четвъртък, 10-12 ч.
Христофор Христов,
член на ВС на БСП, общински съветник от БСП
и зам.-председател на СОС
Приема и по въпроси на местното самоуправление и регионалната политика на БСП

¬¿ΔÕ» “≈À≈‘ŒÕ»

Агенция за социално подпомагане
София 1051, ул. ‘Триадица’ 2,
телефон: 02/811 96 07, горещ телефон: 02/935 05 50
Главна инспекция по труда
Горещ телефон: 0700 17 670 за консултация по въпроси, свързани със законността на трудовите правоотношения, осигуряването и спазването на изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд и контролът по предоставянето на посреднически услуги за
намиране и наемане на работа.

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

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

"

“ÂÍÒÚ Ì‡ Ó·ˇ‚‡Ú‡:

"СТУДЕНТСКА"
Студентски град,
бл.60 вх.В
Телефон: 868-01-15

Агенция по заетостта:
Телефон за въпроси: 02/980 87 19

046 66 36 54

»ÏÂ:
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..................................................
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"ВЕЛИ"
жк "Младост" 4, битов
комбинат, до бл. 416
(до ресторант "Амигос")
Тел.: 975-48-67

"ПАНАЦЕЯ" - КАТЯ ИЛИЕВА
1: жк "Овча купел-1",
бл. 507, вх.Д
Тел.: 957-47-01

Министерство на труда и социалната политика
Телефони за информация и консултации:
МТСП - 0 900 32 111 и 02/987 16 22

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

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

"АРОНИЯ 2001"
бул. "Пенчо
Славейков" № 6
Тел.: 953-13-08
Приготвяне
на лекарства

"МЕДЕЯ-74"
жк Бъкстон, ул. "Ген. Суворов" № 56 (базара на ъгъла
с ул. "Вихрен")
Телефон: 955-54-32

МЦ “СЕНТ ТОМА”
Адрес: бул. “Цар Борис III” № 91
тел.: 958 8015, факс: 9588195
e-mail: sent_toma@abv.bg
МЦ "ЛОРА"
Адрес (1): бул. "Христо Ботев" 10,
Тел.: 952-06-75, 953-05-80

Адрес (2): бул. "Гоце Делчев", бл. 76,
Тел.: 859-31-56
Адрес (3): жк Люлин, бл. 134,
Тел.: 925-09-85
Адрес (4): жк Левски-В, бл. 9-А - партер,
Тел.: 946-61-22
СЛУЖБА ЗА ТРУДОВА МЕДИЦИНА
“СЕНТ ТОМА - КО”
Адрес: бул. “Цар Борис III” № 91
тел.: 953 1764, факс: 9588195
e-mail: sainttomaco@yahoo.com
СБАЛ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ
Адрес: ул. "Св. Георги Софийски" № 1,
Стоматологичен факултет, ет. 11
Тел.: 952-60-01, 954-48-22
24-часов прием на пациенти
ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР
Адрес: ул. "Екзарх Йосиф" № 59,
Тел.: 981-00-06
Денонощна спешна психиатрична помощ
ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА
ХЕМАТОЛОГИЯ
ул. "Братя Миладинови" 112,
тел. 92 104 17, регистратура 92 104 70
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Физиците печелят най-добре
В БАН 3630 учени са изкарали през 2008 г.
от проекти 55 млн. лв. и имат 11 630 публикации
Учените от БАН, които работят в областта на физическите
науки, са най-доходоносни - през
2008 г. те имат най-много собствени приходи за изследвания,
спечелени чрез научни проекти
(14,2 млн. лв.). Общо през миналата година учените от академията са спечелили 2662 проекта у
нас и в чужбина за 55,15 млн. лв.
Това е небивал резултат за научна институция по принцип - собствените приходи да се равняват
на почти 2/3 от държавната субсидия, която е 85 млн. лв. за 2008
г. Това съобщи вчера главният
научен секретар на БАН проф.
Стефан Хаджитодоров в експозето си пред Общото събание на

академиците и чл.-кореспондентите за представяне на отчетния
доклад за дейността на академията през миналата година.
Удвоен е броят на научните институти, които са спечелили проекти за над 1 млн. лв. - те
са вече 13, други 13 са си докарали над 400 хил. лв. от проекти.
В БАН работят 3638 учени, от
които около половината - 1883,
са хабилитирани. Печатната им
научна продукция за 2008 г. е 11
632 публикации (по около 3,19
на един учен), от които 39 на сто
са в чуждестранни издания. По
брой на спечелените проекти
водят представителите на биологичните науки, а по брой на

публикациите - хуманитарите.
Иновационните разработки в
академията също са нараснали
- те са общо 1862, от които 1120
са готови за внедряване.
Увеличение има и при защитените с патент резултати (ръст
25%) - за 2008 г. те са 54, през
2007 г. са били 41, отбеляза Хаджитодоров. Той посочи и последните научни резултати - в
Седма рамкова програма на ЕС.
От 300 подадени от БАН проекта
утвърдените за финансиране до
момента са 74 за 7 млн. евро,
което е 40 на сто от утвърдените
187 проекта на България изобщо.
Десет са основните общонационални дейности, с които БАН
обслужва българската държава.
През миналата година 1593 експерти от академията са изготвили 6699 писмени експертизи
по различни въпроси, съобщи
Стефан Хаджитодоров. Освен
това БАН създаде миналата година и регионални центрове в
сътрудничество с вузове - в Пловдив за храни, във Варна за морски науки, в напреднал стадий е
създаването на регионални научни центрове в Бургас, Велико
Търново, Силистра, Габрово.

Сред интересните
резултати:
9 Метод за извличане на метала рений от почвата;
9 Оригинален подход срещу
привикването към лекарства при

ентеровируси. Препарат срещу
ентеровирусни инфекции;
9 Методика за изготвяне на
Национална дългосрочна програма за защита на земите в горския фонд от порои. Установено
е здравословното състояние на
основните горски екосистеми в
България;
9 Система за прогнозиране
на наводнения в българо-турския
граничен регион на Марица и
Тунджа;
9 Миниатюрни космически
дозиметри са изпратени на Международната космическа станция
и в мисия около Луната на ин-

участието на наши
физици (доста повече на брой) в Международния
ядрен
център в Дубна (Русия), където членската ни вноска е в пъти
по-ниска от тази за
ЦЕРН...
При всички случаи новата ситуация,
в която световната
криза поставя Европа, не може да не се
отрази върху държавите, участващи в
големи проекти като
ЦЕРН. Намерението
на Австрия да напусне програмата би

¿‚ÒÚËˇ ËÁÎËÁ‡ ÓÚ ÷≈–Õ?
Австрия възнамерява в най-близко
време да обяви, че излиза от проекта за
изследвания с най-големия ускорител на
елементарни частици в света (т.нар. Голям адронен колайдер) в Европейския
център за ядрени изследвания (ЦЕРН),
съобщиха световните агенции завчера.
Причината е, че страната изпитва недостиг на средства за финансиране на проекта, който поглъща почти целия й държавен бюджет, предназначен за международни научни изследвания.
Новината се посреща с изненада и
тревога в научния свят, тъй като Австрия е
сред 12-те страни учредителки, които
създават ЦЕРН през 1954 г. В момента в
центъра членуват 20 държави от ЕС, включително България, участват също САЩ и
Русия. “ЦЕРН ще съжалява, ако Австрия
вземе решение да излезе от проекта.
Останалите членки от Европейската общност са искрено убедени, че запазването
на членството на Австрия в проекта е от
интерес на самата нея”, се казва в изявление на ръководството на ЦЕРН.
Европейският изследователски ядрен

cyanmagentayellowblack

център разполага с най-големия в света
ускорител на частици, който се намира в
27-километров кръгов тунел в Женева (на
дълбочина 100 м), под границата между
Франция и Швейцария. С негова помощ
физиците искат да имитират и да изучат
условията, при които е съществувала Вселената в първите секунди след Големия
взрив преди 13,7 млрд. години. В колайдера във вакуум трябва да се сблъскват
ускорени до скоростта на светлината
протони, като това ще позволи да се
пресъздадат условията, при които е
възникнала материята. Учените се надяват да докажат и съществуването на частицата “Бозон на Хигс”, която според тях
е “виновна” за възникването на масата.
До момента за създаването на гигантския колайдер са вложени около 9 млрд.
долара. Преди окончателното затваряне
на тунела миналата година той бе посетен от делегации на страните участнички, включително от българска група, водена от министър Даниел Вълчев. Ала работата с ускорителя удари на камък през
есента на 2008 г. Девет дни след старта
му на 10 септември 2008 г. бе установена повреда
в електрическия
контакт на един
от неговите 120
свръхмощни електромагнити. С
тяхна помощ се
ускоряват частиците и те трябва
да работят при
температура,
близка до абсолютната нула минус 271,3 градуса по Целзий.
Колайдерът е гигантски хладилник и повреда в
елекроснабдяването води до спиране на цялата
система, обясниха тогава специалистите.
Заради повредата в обезопасителния тунел изтекоха около 6
тона течен хелий
и апаратурата бе
спряна за ремонт.

дийската ракета “Чандраяан”;
9 “Умни” средства за защита
на хеликоптери (по които България е водеща нация в НАТО), за
защита на пристанища срещу
тероризъм, противопехотни препятствия”;
9 Автоматизирани системи за
разпознаване на лице по ръкописен текст (внедрена при криминалистите в МВР);
9 Адаптивно устройство за
получаване на енергия от морски вълни;
9 Безчетни изследвания на
древната и нова история и култура на България.

Големият ускорител в тунела на ЦЕРН

Решено бе той да завърши през юни т.г.,
но според последните съобщения новият
старт на ускорителя се отлага за есента.
Ремонтът ще струва около $30 млн. Годишният бюджет на ЦЕРН е 670 млн. евро,
като най-много (25% от тях) плаща Германия. Но европейците не хвърлят пари
просто така - страните успяват да си върнат
около 50% от членския внос чрез поръчки
за индустрията. Научната и приложната
стойност на откритията, усвояването на
висши технологии са отделен “бонус”.
България стана член на ЦЕРН през
1999 г. и това тогава бе обосновано и с
политическата полза от присъединяването ни към “европейския проект на века”.
Всяка страна в ЦЕРН плаща вноска, пропорционална на своя брутен вътрешен
продукт. България внася за участието си
сума, равна на 0,19% от бюджета на ЦЕРН
- най-ниската от вноските. Причината е
проста - имаме най-ниския БВП. В последните две години вноската на България е
2,3-2,7 млн. лв. Общо от 1999 г. досега в
ЦЕРН сме вложили около 16 млн. лв. Като
български ползватели в центъра се числят 42-ма души. Под формата на поръчки
за индустрията у нас сме си възвърнали
1,7 млн. лв.
Очевидно финансова изгода от участието ни в ЦЕРН няма. Напротив. Това бе
лесно прогнозируемо още през 1999 г.
Дано е вярно, че политическата изгода е
някаква компенсация. Колкото до научните ползи, те по принцип нямат цена, защото никой не знае кое натрупано знание кога и в какво може да даде своя
ефект. Не е излишно да се напомни обаче, че не по-малко научни ползи носи

трябвало да разтревожи и България. По
простата причина, че макар австрийският
дял във финансирането на ЦЕРН да е
2,2%, евентуалното напускане на страна
учредителка може да повлече след себе
си последователи сред големите играчи
в Европейския ядрен център.
Като допълнение - в края на миналата
година учените от Института по ядрена
физика в Новосибирск при Руската академия на науките, които от 10 години
участват в ЦЕРН и в изработването на
електронното охлаждане и магнитите там,
съобщиха пред ИТАР-ТАСС, че започват
разработването на нов вид колайдер. По
думите на чл.-кор. Александър Бондар,
член на научния съвет на ЦЕРН, ускорителят в Женева може да работи 15-20
години. Това е срокът, необходим за създаването на ускорител от следващо поколение - линеен колайдер. Сега е времето да
осигурим възможности за следващ голям
проект във фундаменталната наука, за
който вече мислят ядрени физици и от
други страни, заяви многозначително Бондар. И породи усещането за геостратегически ход в източна посока.
Страница на ВЕЛИАНА ХРИСТОВА
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СИМОНОВИЧ
НАПУСНА
СПАРТАК (ВН)
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нето след такава хирургическа интервенция може да
отнеме 8-9 месеца.
От испанската клиника
обаче са уверили нападателя, че е възможно да му бъде
направена операция, като
възстановяването да бъде
съкратено наполовина и да
продължи около 4 месеца.
След изследванията в Барселона има вариант Иванов
да опита само медикаментозно лечение и физиотерапия,
но рискът от нова тежка
травма е прекалено голям.

○

Нападателят на Левски
Георги Иванов-Гонзо заминава за Барселона днес. Там
пловдивчанинът ще се подложи на изследвания при
известен испански спортен
травматолог заради контузията на дясното коляно. Голмайсторът на “сините” скъса
предна кръстна връзка още
в 12-ата минута при победата над ЦСКА с 2:0 във вечното дерби в събота. След тежката травма той обяви, че
обмисля да се откаже от футбола, защото възстановява-

Спортно-техническият директор на Спартак (Вн) Драголюб
Симонович напусна клуба. По
думите на изпълнителния директор Живко Великов сърбинът се
оттегля от поста по взаимно
съгласие. Анатолий Кирилов пък
ще остане в отбора, като ще
изпълнява функциите на старши
треньор, тъй като има лиценз да
води тим от “А” група.

България е едва на 44-о място в класацията на на УЕФА
за феърплей. Тя е базирана на мачовете във всички европейски турнири на клубно и национално ниво между 1 май
2008 и 30 април 2009 година. Коефициентът на страната ни
е 7,493. Той е изчислен на базата на 52 изиграни мача в
Европа на клубовете и националния отбор през 12-те месеца. След България е единствено Македония. Страните след
тях са в група 2, тъй като имат изиграни по-малко от 30 мача.
щ1 по феърплей е Норвегияу която изпревари Дания и
Шотландия, но и трите страни щеполучат допълнителна квота за първия квалификационен кръг на турнира на новия
турнир на УЕФА “Лига Европа”. Местата ще бъдат заети от
отборите, които спечелят вътрешните класации за “феърплей”
в трите страни. Ако съответният отбор вече е спечелил право
на участие в турнира на УЕФА, мястото му ще бъде заето от
следващия в класацията за феърплей.

ТРЪГВА ПРОЦЕСЪТ
ЗА КОРУПЦИЯ
В ИТАЛИЯ
Виновниците за скандала с
уредените футболни мачове в
Италия през 2006 г. може да
попаднат в затвора за период от
16 месеца до 5 години, стана
ясно преди старта на делата
срещу първата група от обвиняемите. Бившият директор на
Ювентус - Антонио Джираудо,
който изпрати отбора си в Серия
“Б” след разкриването на подкупи към рефери, може да попадне
зад решетките за 5 години. Шестима от футболните съдии, свирили уговорените мачове, пък ще
излежават присъди между 16
месеца и 3,5 години. Бившият
главен мениджър на Юве Лучано
Моджи е в следващата група от
заподозрени, която ще се изправи пред съда в Неапол по делото
за уредените футболни срещи.
Ювентус завърши 1:1 като гост на
Милан в дербито на 31-ия кръг и
прекъсна серията на “росонерите” от 5 поредни победи. 3 кръга
преди края Интер води със 78 т.,
пред Милан 71, Юве 67, и др.

Ираклис с мерак за
Миланов и Маркиньос
Йоникос наблюдава Бижев от Беласица
Бившият наставник на Олимпиакос,
АЕК и Стяуа Олег Протасов иска да
вземе Живко Миланов от Левски и
Маркиньос от ЦСКА в гръцкия Ираклис. Украинецът ще поеме тима от
Солун през лятото, съобщи Дарик радио. Той е присъствал на ст. “Васил
Левски” на вечното дерби в събота при
победата на “сините” с 2:0. 45-годишният спец е бил поканен да следи изявите на Милано в, но след мача споделил пред близки от футболните среди,
че е харесал и играта на Маркиньос.

Протасов е приел да поеме Ираклис с
амбицията да го изкачи в челото на
гръцкия футбол. За тази цел ръководството на отбора от Солун е готово да
му предостави сериозен бюджет за
мащабна селекция. През февруари
Ираклис игра контрола с ЦСКА в
Гърция, която завърши 1:1, а двубоят
беше прекъснат заради сблъсъци между полицията и привържениците на
“армейците”.
Друг гръцки, но втородивизионен
отбор, - Йоникос, пък е с апетит да

привлече нападателя Георги Бижев на
устремилия се също към втория ешелон Беласица (Петрич), съобщава “Фокус”. Представител на гръцкия тим е наблюдавал играта на Бижев при домакинската загуба на тима от Локомотив
Сф с 2:4. Скаутът е италианец, но живее в Солун и е приближен до петричкия отбор. Бижев със сигурност напуска Бела след сезона, защото има клауза в договора да не играе в “Б” група.
Бившият футболист на Славия има
оферти от няколко клуба.

ПОРТО С
24-А ТИТЛА

ì¿î √–”œ¿, 26-» –⁄√:
ÀÓÍÓ (œ‰) - œËËÌ 3:2 0:1 √. √ÂÓ„ËÂ‚ (20),
1:1 ƒÂÎË·‡¯Ë˜ (25), 2:1 “ÓÏ (44), 2:2 ƒ.
œÂÂ‚ (45+2-‰ÛÁÔ‡), 3:2 ƒÂÎË·‡¯Ë˜ (90+2‰ÛÁÔ‡); ÃËÌ¸Ó - ¬ËıÂÌ 3:2 0:1 ≈Î‡ÏÂ (4),
2:1 ’. √ÓÒÔÓ‰ËÌÓ‚ (40 Ë 52-‰), 3:1 ¬‡ÎÏË
(75), 3:2 ƒÊ‡ÂÈÓ·‡ (78); ÷— ¿ - ÀÂ‚ÒÍË 0:2;
¡ÂÎ‡ÒËˆ‡ - ÀÓÍÓ (—Ù) 2:4; —ÎË‚ÂÌ - ◊ÂÌÓ
ÏÓÂ 0:0; ÀÓÍÓ (ÃÁ) - ÀËÚÂÍÒ 2:4; —Ô‡Ú‡Í
(¬Ì) - ◊ÂÌÓÏÓÂˆ 0:3; —Î‡‚Ëˇ - ¡ÓÚÂ‚ 4:0.
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Вратарят на Пирин Благой Макенджиев (вляво) спасява удар пред погледа на
съотборниците си Николай Бодуров и Драги Коцев и играчите на Локо (Пд) Павле
Делибашич и Димитър Илиев. “Смърфовете” спечелиха с 3:2 като домакини

ЦСКА благодари на феновете
Ръководството на ЦСКА
благодари на феновете на
тима за подкрепата във вечното дерби срещу Левски,
въпреки загубата с 0:2.
Изпълнителните директори
на “армейците” Венцислав

Живков и Пенко Пенков излезнаха с декларация в официалния сайт на шампионите, в която адмирират отдадеността на привържениците на “червената” идея. Според шефовете тифозите от

сектор “Г” нямат аналог в
България, Европа и света.
Въпреки поражението на терена, запалянковците на
ЦСКА са победили на трибуните, където са доминирали както в хореографията,
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МАКЕДОНИЯ ГП
Е ШАМПИОН
ЗА ПЪРВИ ПЪТ
Македония (Гьорче Петров)
спечели за първи път в историята си шампионската титла. В 27ия кръг Македония ГП победи с
1:0 Работнички (Скопие) като
гост и има аванс от 10 т. пред
Милано (Куманово) и Ренова
(Джепчище). Македония ГП и
Работнички (Скопие) ще се
срещнат и във финала за купата
на страната, а Милано (Куманово) и Ренова до последно ще
спорят за последното вакантно
място за Лига Европа наесен.
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Капитанът на Порто Бруно
Алвеш донесе победата на “драконите” с 1:0 над Насионал (Мадейра) и осигури предсрочно
титлата им в 28-ия кръг. Порто
стана шампион на Португалия за
6-и път в последните 7 години и
общо за 24-и път в историята си.
Тимът има 66 т., с 6 повече от
втория Спортинк, но е с по-добри
показатели от срещите помежду
им. Старши треньорът Жезуалдо
Ферейра пък е първият португалец, който печели титлата за
трети пореден път. Тимът му е и
финалист за купата и може да
постигне дубъл.
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феърплей в Европа

○

Гонзо заминава на
преглед в Барселона

○

ÑÏÎÐÒ

23

Халфът на Барселона Андрес Иниеста (вляво) се бори за
топката с Диего Годин от Виляреал. Срещата завърши 3:3,
а екзекуторът на Челси се контузи в бедрото и е под въпрос
за финала в Шампионската лига
срещу Манчестър Юнайтед. 3
кръга преди края води Барса с
86 т., пред Реал М. 78, Севиля
63, Валенсия 59 т. и др.

Основател
Стефан Продев
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Топалов стана почетен
гражданин на Пловдив

КОТООШУ
С ПЪРВА ПОБЕДА
В ТОКИО
Защитаващият титлата си Калоян Махлянов-Котоошу записа
първа победа на турнира “Нацу
башьо” в Токио. В среща от втория кръг левентът от Джулюница
надделя над японеца Таманошима. С по два успеха пък са монголските “велики шампиони” Хакухо и Асашорю. Днес съперник
на българина ще бъде 170-сантиметровият японец Такекадзе.

Супермодел тегли жребия за „М-Тел Мастърс” днес
идва в София по покана на организаторите. Тя е едно от най-известните рекламни
лица на “Кристиан Диор” и е дефилирала
за “Прада”, “Гучи”, “Шанел”, “Келвин
Клайн”, била е корица на “Вог”, “Ел”, “Мадам Фигаро” и др. Най-известната манекенка сред шахматистките ще изтегли номерата на участниците след пресконференция в Гранд хотел София по обед днес.
I кръг е от 16.00 часа утре. Тази година
турнирът за първи път ще се играе на
открито. За провеждането му е изграден
стъклен павилион на площада пред Народния театър “Иван Вазов”. До 23 май за
купата освен Топалов ще спорят норвежецът Магнус Карлсен (№3 в света), миналогодишният победител Василий Иванчук (Укр, №12), Алексей Широв (Исп, №13),
Юе Ван (Кит, №14)
и Лениер Домингес
(Куба, №22) Средното ЕЛО на участниците е 2755, което прави турнира от
21 категория на
ФИДЕ. Досега в историята на шахмата само пет турнира са били от този
висок ранг.
Междувременно
вчера Топалов бе
награден за спортист №1 за месец
февруари в традиционната анкета на
Пресклуб “България”. Той печели от19-ият световен шампион по шахмат Веселин Топалов играе личието за пети път.
демонстративна партия на шахматната площадка, която Треньор на месеца
беше открита в двора на СМГ “Паисий Хилендарски” за четвърти път ста-

на личният му
мениджър Силвио Данаилов,
който е съорганизатор на турнира “М-тел
Мастърс” и
на веригата
от Големия
шлем.
След
награждаването
Топалов
от име-

КАЗИЙСКИ СЪС
17 Т. ПРИ ЗАГУБА
НА ТРЕНТО
Матей Казийски отбеляза 17
т. при домакинската загуба на
Итас Диатек (Тренто) с 2:3 гейма
(25:22, 13:25, 25:19, 23:25, 9:15)
срещу Копра Нордмеканика (Пиаченца) в трети финален плейоф
за титлата в италианската Серия
А1. Съотборникът му Красимир
Стефанов се включи като резерва и записа 1 т. Христо Златанов
пък вкара 18 т. за гостите, които
вече водят с 2:1 и се нуждаят
само от още 1 победа, за да
спечелят титлата. Следващият
двубой е в четвъртък в Пиаченца.

КОЛЕВ ОСТАНА
4-И В ЛА ЛАГУНА
Гросмайстор Атанас Колев
остана четвърти в крайното класиране на силния шахматен турнир в Ла Лагуна (Исп). Надпреварата се проведе по швейцарската система в 9 кръга. Участие
взеха повече от 100 играчи, 19
от които гросмайстори. Българинът завърши с 6,5 т., на 2,5 т.
от
победителя Хулио Гранда
Сунига (Перу). За успеха си южноамериканецът получи 3000
евро, докато Колев - 1 600 евро.

то на спонсора Societe Generale Експресбанк подари голямо шахматно поле с фигури на учениците от Софийската математическа гимназия “Паисий Хилендарски”.
Отборът на СМГ е шампион в градското
първенство по шахмат за 2008 г. и 2009 г.,
а нейни възпитаници са световни и европейски шампиони по шахмат до 12 и до
14 г. Освен това банката дарява и средства за закупуване на щори за училището.

БОСТЪН БИЕ
ОРЛАНДО СЪС
СИРЕНАТА
С кош на Глен Дейвис със
сирената Бостън Селтикс победи
с 95:94 като гост Орландо Меджик
в четвърта полуфинална среща от
плейофите в Източната конференция на НБА. Резултатът в серията
вече е 2:2. Пол Пиърс вкара 27 т.
за “келтите”, а Дуайт Хауърд
завърши с 23 т. и 17 борби за
“магьосниците”. В полуфиналите за
Запад Хюстън Рокетс надигра с
99:87 като домакин ЛА Лейкърс и
изравни резултата на 2:2.

Френската баскетболна
федерация даде съгласието
си Васил Евтимов да се присъедини към националния
отбор на България за Европейското първенство в Полша през септември. Брат му
Илиян не беше обаче пуснат с мотива, че е млад и
перспективен и все още
може да бъде използван от
старши треньора на “петлите”. Освобождаването на
Васил е прецедент в историята на европейския баскетбол, тъй като той вече е
играл за формации на френския национален отбор.
ФИБА Свят досега позволя-

ваше
да
се
правят
прехвърляния на състезатели единствено в развиващите се държави в Африка. “Искахме и двамата братя, но и
това е нещо. Васко е изключително опитен играч. Нищо
не пречи след една-две години да опитаме да направим същото и за Илиян”, заяви изпълнителният директор на родната федерация
Иван Ценов. Според генералния секретар на ФИБА
Патрик Бауман официалното разрешение за състезателните права на центъра
ще бъде дадено до края на
седмицата.

СНИМКА БГНЕС
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рин при мъжете. Гришо се
изкачва с 8 позиции и заема рекордната в кариерата си 372-а позиция със
159 т. Победителят от турнира “Интерхотел Сандански къп” Ивайло Трайков е
443-и със 121 т. Другите
национали Тихомир Грозданов и Тодор Енев са
съответно №591 със 71 т.
и №738 с 42 т. Лидер е
Рафаел Надал (Исп) с 15
360 т., пред Роджер Федерер (Швейц) 10 170, Анди
Мъри (Вбр) 8990, Новак
Джокович (Сър) 8920 т. и
др.

○

Първата ракета на
България Цветана Пиронкова се изкачи с 3 места
и е 47-а в седмичната ранглистата на WTA с 1249 т.
Диа Евтимова е №407 с 96
т., Елица Костова - №412
с 94 т., а Далия Зафирова
- №616 с 42 т. Води Динара Сафина (Рус) с 9071 т.,
следвана от Серена Уилямс (САЩ) 8272, Елена
Дементиева (Рус) 7391,
Йелена Янкович (Сър)
7350 т. и др.
Григор
Димитров
продължава да бъде найпредно класираният бълга-

○

○

○

○

○

○

○

○

÷‚ÂÚË Â 47-‡ ÔË ÊÂÌËÚÂ, Франция пусна
√Ë¯Ó - π372 ÔË Ï˙ÊÂÚÂ само Васил Евтимов

○

Белгиецът Жан-Клод Ван
Геенберг почина по време на
състезание по конна езда в
Донецк (Укр). Той е получил
сърдечен удар докато е преодолявал препятствията

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ
ще излиза

СНИМКА БГНЕС

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Бившият световен шампион по шахмат
Веселин Топалов бе удостоен със званието “Почетен гражданин на Пловдив” от
кмета Славчо Атанасов. Наградата беше
присъдена от Общинския съвет още през
2007 г. заради големите заслуги на Веско
към България. До този момент обаче той
нямаше възможност да пристигне в града
на тепетата, за да я получи лично. “Пловдив е шахматната столица на страната и
аз оценявам достойно този жест”, заяви
гросмайсторът, който днес започва участието си в петия юбилеен супертурнир по
шахмат “М-Тел Мастърс”. В него супермоделът на “Шанел” Кармен Каас ще бъде
специален гост на откриването и ще тегли жребия. Каас е президент на Шахматната федерация на Естония от 2004 г. и

Президентът на МОК Жак Рох (Вляво) връчва купата
от СП по хокей на нападателя на Русия Алексей Морозов
(в средата) пред погледа на шефа на Международната
хокейна федерация Рене Фасел. “Сборная” спечели титлата
за рекорден 25-и път, след като се наложи с 2:1
над Канада. Бронзовите медали спечели Швеция след
победа с 4:2 над САЩ
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