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КС реши да остане гласуването за 31 мажоритарни депутати
Конституционният съд отмени вчера на свое заседание 8-процентната бариера за
влизане в парламента за коалиции като тект от новия
избирателен закон. Против
новия праг се обявиха 11, а
само един съдия подкрепил
виждането на НС. Основният
аргумент бил свързан с ограничаването на плурализма в

България. Другият казус,
свързан с избора на 31 мажоритарни кандидати за народни представители, беше запазен, след като равен брой
съдии - по 6 гласуваха “за и
“против” него. Цял ден конституционалистите писаха
мотивите си за решението си
“на кантар”. По силата на отмяната се запазва досегаш-

ната практика 4% да бъде
прагът за всички партии и
коалиции за изборите.
От НДСВ не скриха радостта си от решението, но
изразиха съжаление, че не
е бламиран и текстът за мажоритарния избор на депутатите.
Според Ангел Найденов,
който председателстваше и

комисията по изборно законодателство в НС, това решение било озадачаващо,
дори и в известна степен изненадващо. По думите му по
същество всяка бариера ограничава плурализма, но това
не се тълкува, или поне досега не е било възприемано като
противоконституционно.
—Ú. 2

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Някой си полицейски
синдикалист заплашва, че
служителите на МВР щели
да саботират изборите (стр.
4). Причината била, че във
вътрешното ведомство
ескалирало някакво върховно напрежение. Онзи ден
пък в няколко блока на жк
“Младост” електрическият
ток спря за няколко часа и
напрежението падна до
такава степен, че съпруг и
съпруга с 40-годишен брак
си проговориха като младоженци, понеже през това
време нямаше телевизия,
радио, интернет и всичко
останало по опис. Естествено тези хора предявиха
претенции към електродобива и електропреноса, към
нещастната телекабеларка,
към всички, дето са легнали на едното напрежение и
животът им зависи от
неговото (на напрежението)
вдигане и спадане. Ето
например един много
показателен пример. Като
падна напрежението и
асансьорът спря, някой си
заряза торбата с боклук и
целият вход завоня за
минута. И като напрежението ескалира, в кабината на
асансьора остана само
вонята. В битов план обаче
е едно, а в държавен друго. Блюстител на реда
да саботира избори?! Ало,
четете ли конституцията и
законите?
Деполитизирана държавна институция като МВР и
полицията да бъде ангажирана дори с един свой
служител чрез някакъв
синдикат в заплаха за
саботаж на избори, които
са обществено-политическа
изява на народния вот?!
Употреба на униформата на
наивници?
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8-ПРОЦЕНТНАТА БАРИЕРА
ЗА КОАЛИЦИИТЕ ПАДНА

Няколко думи
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Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров откри
вчера Международния пролетен панаир на стоки за бита в Пловдив
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ВКС потвърди
условна
присъда за
Стависки

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

В
Полицейски кучета от развъдника в Берковица бяха на тренировъчен събор край Враца вчера.
По време на събора се провери нивото на служебните кучета от инструктор и се дадоха
напътствия на водачите им

ърховният касационен
съд потвърди условната присъда на световния шампион Максим
Стависки с решение
от вчера. Отменено е
ефективното изтърпяване на наказанието,
постановено от Бургаския апелативен съд.
Защитата в мое лице
и в това на адвокат
Явор Нотев сме дълбоко удовлетворени от
решението на върховните магистрати. Намираме, че същото е
справедливо и е в
пълно съответствие с
всички събрани по
делото доказателства, това каза специално за БГНЕС адвокат
Росен Кожухаров.

Конституционният съд
отхвърли 8% бариера

Решение „на кантар” запази
31 мажоритарни депутати
Конституционният съд обяви вчера за
противоконституционен член 6, алинея 6
от Закона за избиране на народни представители относно текста за 8% бариера
за коалиции на изборите. Само съдия
Емилия Друмева е подписала решението в тази му част с особено мнение.
Магистратите са отхвърлили искането за
обявяване на противоконституционността на член 39, алинея 2 от същия закон,
която се отнася за въвеждането на 31
мажоритарни кандидати за депутати, тъй
като не се е получило предвиденото в
конституцията мнозинство от седем души
“за” или “против” противоконституцион-

ността на текста. За обявяване противоконституционността на текста са гласували съдиите Румен Янков, Васил Гоцев,
Людмил Нейков, Емилия Друмева, Владислав Славов и Благовест Пунев. Съдиите Евгени Танчев, Димитър Токушев,
Пламен Киров, Красен Стойчев, Снежана Начева и Георги Петканов са гласували за запазване на текста. Съдът е
отхвърлил и искането за обявяване противоконституционността на член 115,
алинея 2 и алинея 3 от закона, които се
отнасят до избора на депутат, избран мажоритарно или с кандидатска листа на
партия или коалиция, преминала избор-

ната бариера, когато бъде избран за министър, той да се замества от следващия
в листата кандидат за времето, през което изпълнява функциите на министър,
както и когато в листата няма повече кандидати, мястото да остава незаето до
края на пълномощията на НС.
Решението на КС е озадачаващо,
дори и в известна степен изненадващо,
защото по същество всяка бариера ограничава плурализма, но това не се тълкува или поне досега не е било възприемано като противоконституционно. Това
коментира пред журналисти в кулоарите
на парламента Ангел Найденов, който
оглавяваше временната комисия за промени в изборното законодателство. Той
каза, че не очаква да има затруднения в
изборния процес по повод връщането на
изборния праг за коалиции на 4%.

ВАС заличи СДС на Юруков,
СГС - Мартин Димитров
МИЛЕНА НИКОЛОВА

Върховният административен съд вчера отмени решение номер 111 на ЦИКЕП, с което беше регистрирана СДС с председател
Пламен Юруков. В същото
време СГС преустанови делото по регистрацията на
Мартин Димитров като лидер на СДС.
Решението на ВАС за
СДС-Юруков е окончателно
и не подлежи на обжалване. Според създалия се казус партията СДС с лидер
Пламен Юруков не може да
участва в изборите. Пред
ДУМА Пламен Юруков
обясни, че до изборите Мартин Димитров няма да бъде
регистриран в Софийския
градски съд като лидер на
СДС, особено след вчерашното спиране на съдебното
производство по вписването на новото ръководство на
синята партия. По думите му
след парламентарните избори по устава на синята
партия се предвижда провеждането на нови вътрешнопартийни избори за председател на СДС. Юруков
каза, че засега не знае
дали ще се кандидатира за
председател на партията.
Но това, което със сигурност
знам, е, че едва ли Мартин
Димитров ще бъде избран
cyanmagentayellowblackdop 2

отново след всички каши,
които забърка, каза синият
лидер. Той поясни, че регистрацията, която той е направил, принадлежи на
СДС.
От синьото ръководство
начело с Мартин Димитров
поясниха, че тепърва техните юристи ще коментират
решението на СГС, с което
СДС остана без лидер преди вота. Официално СГС
спря производството по заявление от 16 януари 2009
г. на председателя на политическа партия СДС Мартин
Димитров за вписване на
промени по партидата на
партията. Със същото определение са оставени без
уважение молбите на Иван
Кънев и Пламен Юруков за
спиране на производството.
Междувременно политическите партии, обединени
в Синята коалиция и федерация “Справедливост България” на Сезгин Мюмюн, подписаха предизборно споразумение за сътрудничество и подкрепа за изборите. Това обяви в кулоарите на парламента лидерът на ДСБ Иван Костов.
В споразумението е записано, че в 41-то НС ще има
анкетна комисия за разследване на т.нар. “възродителен процес” и ще се
търсят виновните за него.

œÂÁË‰ÂÌÚ
z По покана
на президента Георги
Първанов
Техни Императорски Височества
принц и принцеса
Акишино ще направят официално
посещение у нас
от днес до 16 май
2009 г., съобщиха
от прессекретариата на президента. Визитата е по повод 50-ата годишнина от възстановяването на
дипломатическите отношения между България и Япония, която се отбелязва тази година под патронажа на българския президент и
принц Акишино. В програмата на
визитата са предвидени среща на
принц и принцеса Акишино с президента Георги Първанов и съпругата му, а също и с председателя
на Народното събрание Георги
Пирински. Държавният глава,
принцът и принцесата ще открият
копие на Тракийската гробница в
Музея на тракийското изкуство в
Източните Родопи в с. Александрово. Принцът и принцесата ще се
срещнат с ученици и студенти, изучаващи японски език. В програмата
им е предвидено и посещение в
Смолян и Широка лъка, както и
срещи с кмета на София и председателя на НДСВ Симеон Сакскобургготски.
z Президентът Георги Първанов
ще се срещне днес с председателя
на Националното събрание на Република Корея Ким Йонг О, съобщиха от пресцентъра на президента. Срещата ще започне в 10.00
часа в президентството.

Õ‡Ó‰ÌÓ Ò˙·‡ÌËÂ
Глаголицата като
естетически и художествен
знак е темата на изложба, която ще бъде
представена днес в Народното
събрание в навечерието на 24 май
- Деня на българската просвета и
култура и на славянската писменост.
Експозицията “Глаголически следи”
на художничката Антония Дуенде ще
бъде открита в Клуба на народния
представител, съобщиха от пресцентъра на парламента. Чрез акварелите си българката, която живее
и работи в Берлин, се стреми да
покаже визуалната и дори музикална хармония в глаголицата и да
принесе вечните стойности на Кирило-Методиевото дело във всекидневието ни. Тя внимателно се занимава със знаковата природа на
кръга, кръста и триъгълника - мистичните фигури, стоящи в основата
на глаголическата писменост.

ÃËÌËÒÚÂÒÍË Ò˙‚ÂÚ
Вицепремиерът и министър
на външните работи
Ивайло
Калфин ще открие официално
XI Изложение на
земеделска и автомобилна техника в град Русе.
Това съобщиха
от пресцентъра
на Министерството на външните работи. Официалното откриване
е днес от 10.00 часа. От 11.30 часа
в Русенския университет е предвидена среща “На бира с участниците
в конкурса министър за един ден”.
Между 13.00 и 14.00 часа министър
Ивайло Калфин ще разговаря със
студенти и преподаватели на тема
“Актуални въпроси на външната
политика на България и икономическата ситуация в страната”. Програмата на вицепремиера и министър на външните работи предвижда още в двора на университета засаждане на алея на специалност “Европеистика” и участие в
тържеството на Аграрно-индустриалния факултет на Русенския университет по случай 55 години от
създаването му.
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Ивайло Калфин води
евролистата на БСП
Днес социалистите официално гласуват
всички кандидати за изборите на 7 юни
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ

Ивайло Калфин ще е водач на листата
на БСП за европейските избори на 7 юни.
Изненадващата новина бе съобщена вчера от говорителя на партията Корнелия
Нинова по време на заседание на
Изпълнителното бюро на социалистите.
Окончателният вид на листата трябва да
бъде одобрен днес на заседание на Висшия съвет. Нинова отказа да коментира
други имена, но обобщи, че журналистите
трябва да чакат още изненади.
Ивайло Калфин е изключително авторитетен, вещ човек в европейската тема,
много добре приет във всички европейски
страни, знаещ материята и можещ да
отстоява интересите на България достатъчно твърдо, коментира Нинова изненадващия избор на водач. Тя допълни, че
социалистите са обсъждали няколко имена като лидери на листата, но отказа да
даде повече подробности.
Нинова посочи, че БСП ще се стреми

да бъде първа политическа сила на изборите за български представители в Европейския парламент. Решили сме да не се
поддаваме на провокациите на нашите
опоненти и да не влизаме в негативна
кампания, анализира още говорителката
на партията. Ще водим позитивна кампания, обърната към хората, без агресия,
конфронтация и негативна кампания към
другите политически сили, каза още тя.
Официалното откриване на кампанията на Коалиция за България ще бъде на
17 май във Велико Търново, стана ясно
още вчера. На днешния си пленум социалистите ще обсъдят освен листата за
евродепутати и платформата, с която БСП
ще се яви на изборите за ЕП, както и
критериите за издигане на мажоритарни
кандидати за депутати в Народното събрание.
Помолена да коментира подадения от
ГЕРБ сигнал в ЦИК срещу БСП, Корнелия
Нинова каза, че БСП не е започнала
предизборната кампания предварително.

Ние водим информативна кампания, която
започнахме по случай 1 май, в нея не
правим предизборна агитация, а отчитаме това, което правителството и БСП са
изпълнили, добави тя. Нинова съобщи, че
премиерът Сергей Станишев е възложил
на всички министри в четвъртък да внесат
отчети за изпълненото през този мандат.
Европейските избори не трябва да се
приемат като репетиция за националните, заяви и номинираният за водач Ивайло Калфин пред журналисти в Мадрид,
където се провежда заседание на Съвета
на Европа. Според него от политическите
сили зависи каква ще е активността на
българите по време на евроизборите.
Освен това той изрази мнение, че партиите трябва по-активно да обясняват защо
трябва да се гласува на евроизборите.
Политическите партии трябва да извадят
темите, които са важни, а темите, които са
важни, са - какво носи ЕС на България и
какво може България да направи в ЕС,
отбеляза още Калфин.

¡‡Ú˙Ú Ì‡
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Председателят на парламента Георги Пирински посрещна пред паметника
на Незнайния воин вчера парламентарна делегация, водена от председателя
на Националното събрание на Република Корея Ким Хьон-о

пенсия от 92,53 лв. на 100,86
лв. В резултат на решението
от първи юли минималният
размер на личната пенсия за
осигурителен стаж и възраст
по чл. 68 , ал.1-3 от Кодекса
за социално осигуряване става 136,08 лева. Средният размер на пенсията на един чо-

œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ËÒÚËÚÂ
„ÎÓ·ÂÌË Á‡ ÓÚÒ˙ÒÚ‚Ëˇ
Ò 200 000 Î‚.
С близо 200 хил. лева са били глобени депутатите през миналата година заради отсъствия от пленарни заседания и
заседания на комисии, сочи отчетът за
бюджета на Народното събрание за 2008
година. За пътувания на народните представители до избирателни райони са
изразходвани над 1,3 млн. лева, а за
командировки в чужбина - над 1,4 млн.
лева. Разходите на евродепутатите за миналата година възлизат на близо 635 хил.
лева. В доклада е отчетена икономия в
размер на близо 3,6 млн. лева, като е
посочено отлагането на закупуване на
нови автомобили, които биха стрували 1
млн. лева. Новата система за гласуване в
пленарна зала е струвала 550 хил. лева.
cyanmagentayellowblack

ЕВГЕНИ КИРИЛОВ
БЕЗ ОТСЪСТВИЯ
ОТ ЕП
Само шестима от всички
депутати в Европейския парламент са присъствали на всичките му заседания през изтичащия
мандат, сочи изследване, цитирано от Франс прес. Българският депутат от ПЕС Евгени Кирилов е един от шестимата отличници. Другите петима най-съвестни са гръцкият консерватор
Манолис Мавроматис, френският Зелен Жерар Онеста, френската консерваторка Маржи
Сюдр, словенският социалист Аурелио Юри и румънският консерватор Йосиф Матула.

ДЕПУТАТИТЕ
РЕШИХА ДА
РАБОТЯТ УДАРНО

ГРАНИЧАРИ
ХВАНАХА ТУРСКИ
ТЕРОРИСТ

Вдигат пенсиите от 1 юли с 9 процента
Да се вдигнат с 9 процента от 1 юли всички пенсии,
отпуснати до 31 март 2009
година, реши Надзорният
съвет на Националния осигурителен институт, който предлага и проект за постановление на Министерския съвет за
увеличение на социалната

Пусната е призовка до Мария Мургина, бивш директор на
НАП, съобщи на пресконференция градският прокурор на София Николай Кокинов. Той обаче отказа да уточни за кой ден
и час е призована Мургина. По
думите му най-вероятно срещу
бившата шефка на НАП ще
бъдат повдигнати три обвинения
- за длъжностно престъпление,
за принуда и за документни
престъпления.

Депутатите приеха предложението на председателя на Народното събрание Георги Пирински да гласуват веднага и паралелно с дебатите по внесените
законопроекти. Независимо от
това дали законопроектът е на
първо или на второ четене, парламентарстите ще пристъпват към
гласуване веднага след проведените дебати. Причината е, че
намалява времето за законодателна дейност в НС, което ще
спре конкретната си законодателна дейност около 22 май,
коментараха запознати.
СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

На четвърто място в листата на ГЕРБ за евроизборите
беше подреден Емил Стоянов,
шеф на телевизията “Европа”
и брат на бившия президент
Петър Стоянов. Лидерите на
ГЕРБ Бойко Борисов и Цветан
Цветанов представиха кандидатите си за евродепутати вчера. Водач на листата е Румяна
Желева, която и сега е депутат от ЕП. На второ място е
Владимир Уручев, експерт по
енергетика, също евродепутат
в момента. Трета е Илиана
Иванова, държавен експерт в
Министерство на земеделието
и храните. Председателката на
младежкия ГЕРБ Моника Панайотова е на седмо място. От
ГЕРБ обясниха, че повечето
били технократи.

ИЗПРАТИХА
ПРИЗОВКА
ДО МУРГИНА

век за юли се очаква да достигне 260,97 лв.- общо за
всички видове пенсии, а на
едни пенсионер с лична пенсия за осигурителен стаж и
възраст - 288,98 лв.
Прогнозира се, че държавата ще заложи около 582,6
млн. лв. разходи по това перо.

За периода юли-декември
2009 г. ще бъдат изразходвани за нодбавки и пенсии близо 3,5 млрд. лева, в това число за пенсии, несвързани с
трудова дейност, които се финансират
директно
от
държавния бюджет със 148,2
млн. лева.

—Ë‡ˆËÚÂ ‡·ËÚÛËÂÌÚË ÔÓÎÛ˜Ëı‡ ÔÓ 300 Î‚. ÓÚ Ó·˘ËÌ‡ ƒÂ‚Ìˇ

При влизане на територията
на България с ферибота Калафат - Видин, на ГКПП-Видин е
задържан турският гражданин
М.Е. на 36 години, съобщиха
вчера от пресслужбата на МВР.
Той пътувал по маршрут Унгария-Румъния-България-Турция,
като проверката на ГКПП-Видин е извършена на основание
оценка на риска. Задържаният
използвал документ, издаден от
Германия, което му е позволявало свободно придвижване на
територията на ЕС. Терористът
е издирван от Интерпол на основание международна заповед
за арест с цел екстрадиция за
Турция. Тя е била издадена през
2007 г. от турските компетентни
власти, поради членуване и
финансиране на терористичната организация THKP/C-Dev Sol
и извършване на терористични
действия. Лицето е с влязла в
сила присъда от 7 години лишаване от свобода.

¬ Ì‡‚Â˜ÂËÂÚÓ Ì‡ ‡·ËÚÛËÂÌÚÒÍËÚÂ ‚Â˜ÂË ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚‡ Ì‡ ÍÏÂÚ‡ Ì‡ ƒÂ‚Ìˇ ¿Ú‡Ì‡Ò ÛÁÂ‚ Ë Ò Â¯ÂÌËÂ Ì‡
Œ·˘ËÌÒÍËˇ Ò˙‚ÂÚ ÁÂÎÓÒÚÌËˆËÚÂ ÒË‡ˆË ÓÚ ƒÂ‚Ìˇ ÔÓÎÛ˜Ëı‡ ÔÓ 300.00 Î‚. ¬˙˜Ë ËÏ „Ë
ÎË˜ÌÓ ÍÏÂÚ˙Ú Ò ÔÓÊÂÎ‡ÌËÂ Á‡
Â‰Ì‡ ÌÂÁ‡·‡‚ËÏ‡, ÓÏ‡ÌÚË˜Ì‡ ‚Â˜Â. ÃÌÓ„Ó Á‰‡‚Â Ë
ÔÓÔ˙ÚÂÌ ‚ˇÚ˙ ‚ ÊË‚ÓÚ‡, ‰‡
ÔÓÒÂ˘Ì‡Ú ÚÛ‰ÌÓÒÚËÚÂ Ò ‚ˇ‡
Ë Ì‡‰ÂÊ‰‡ Ë ‰‡ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡Ú
‚ Ó·˘ËÌ‡ ƒÂ‚Ìˇ. Õ‡ ƒÂ‚Ìˇ È
Úˇ·‚‡Ú Í‡‰Ë, ÁÌ‡Â˘Ë Ë ÏÓÊÂ˘Ë, Ë Á‡ÚÓ‚‡ ¿Ú‡Ì‡Ò ÛÁÂ‚
ÔÂ‰ÎÓÊË ‰‡ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚˇÚ ÍËÚÂËË Á‡ ÔË‰Ó·Ë‚‡ÌÂ Ô‡‚Ó
Ì‡ ÒÚËÔÂÌ‰ËË Ì‡ ‰Â‚ÌÂÌÒÍËÚÂ
ÒÚÛ‰ÂÌÚË ÓÚ Ó·˘ËÌ‡Ú‡.
ÃÎ‡‰ËÚÂ ıÓ‡ ·Î‡„Ó‰‡Ëı‡ Á‡ ÊÂÒÚ‡ Ë ÒÔÓ‰ÂÎËı‡ Ò‚ÓËÚÂ ·˙‰Â˘Ë Ì‡ÏÂÂÌËˇ Á‡ ÊË‚ÓÚ‡.
¬‡ÚËÚÂ Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ ƒÂ‚Ìˇ Ò‡ ÓÚ‚ÓÂÌË Á‡ ‚ÒË˜ÍË ‰Â‚ÌÂÌˆË - Á‡ÍÎ˛˜Ë ÍÏÂÚ˙Ú.
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СНИМКА АВТОРКАТА
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Кирчо Атанасов - „Доктор
хонорис кауза” на
Пловдивския университет
ВЕСЕЛКА ВЕНКОВА
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В търговете може да участва всяко местно юридическо или физическо лице, което няма публични
задължения.
Търговете ще се проведат в административната сграда на областна администрация на област София
- ул. “Алабин” 22, етаж VI, заседателна зала.
Депозитите се внасят по набирателна сметка на областна администрация на област София при
“УниКредит Булбанк” АД, клон “Сердика”, бул. “Княгиня Мария Луиза” 2, София - IBAN: BG 58 UNCR
7527 33 52965219, BIC: UNCRBGSF. Краен срок за внасяне на депозитите: не по късно от 17.00 часа
на 11 юни 2009 г.
Цена на тръжната документация: 300.00 лева.
Тръжната документация се закупува в сградата на областна администрация на област София - ул.
“Алабин” 22, ет. 7, стая 713, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 15.00 часа до
11 юни 2009 г., включително.
Огледът на имотите ще се извършва от лицата, закупили тръжни документи и след предварителна
заявка от 8 юни 2009 г. до 11 юни 2009 г. в рамките на работното време на администрацията.
Срок за подаване на заявления за участие в търговете: до 16.00 часа на 12 юни 2009 г. в
административната сграда на областна администрация на област София - ул. “Алабин” 22, етаж 4 деловодство.
За допълнителна информация - телефони: 92 65 134; 92 65 162 (стая 715); 92 65 180 (деловодство).

Автомобил с петима
младежи е паднал в канала под Аспаруховия мост
миналата вечер.Пътниците
успели да се спасят и няма
пострадали. Колата е била
управлявана от 16-годишно
момче, което се е учило да
шофира в района под моста. Колата е извадена от
водата от екип на “Гражданска защита”, предаде Дарик радио.
Четирима души пък са
пострадали тежко при катастрофа на входа на Пазарджик. Ударили са се три
автомобила - “Фолксваген”,
“Нисан” и “Опел”.

○

Кола с петима
сe преобърна
в канал

○

ВОЙНАТА
НА ПЪТЯ

○

○

Разследването срещу
бившия главен секретар на
МВР Илия Илиев ще бъде
удължено до юли, обяви
вчера говорителят на Военноокръжна прокуратура
Илиян Георгиев. По думите
му показанията на Илиев,
дадени в досъдебното производство срещу него, противоречат с тези на останалите свидетели. Бившият
главсек на МВР бе арестуван миналата година по
обвиненине в злоупотреба
със служебно положение и
превишаване на власт.
Според обвинението той се
е разпоредил нерегламентирано за използване на
специални разузнавателни
средства без знанието на
вътрешния министър по
това време Румен Петков.
По делето са дали показания както Румен Петков,
така и Валентин Петров,
също бивш главен секретар на МВР. Техните показания обаче също са коренно различни от тези на
Илиев, посочи Георгиев.

○

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ
На основание чл. 44, ал. 1 във вр. чл. 43, ал. 1 от ЗДС, във вр. с чл. 43 и чл. 42, ал. 1 от ППЗДС
областният управител на област София обявява ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на
следните недвижими имоти - частна държавна собственост:

следствието
срещу
Илия Илиев

○

възникне, предупреди Павлов.
На 24 май полицаите готвят пореден протест. Униформени и цивилни
служители на МВР ще направят кордон
край автомагистрала “Хемус” в участъка София-Ябланица, обясни Иван Палвов. Идеята, по думите му, е хората,
които минават по магистралата, да забележат, че в системата на МВР има
хора, които искат да им съдействат.
Полицаите няма да блокират пътя, а
ще бъдат разположени в неговото протежение. Служителите на МВР ще поискат и срещи с представители на всички политически партии. За да разберат
от тях какво предвиждат в предизборните си платформи по отношение на
политиката към полицаите.

○

Напрежението в МВР ескарила и не
можем да гарантираме, че няма да се стигне до действия, саботиращи изборите. Тази
закана отправиха вчера на пресконференция от синдиката на българските полицаи.
Униформените твърдят, че не одобряват
действия на конфронтация, но в същото
време предупреждават, че ако до изборите министерството не изпълни исканията
им, може да има саботаж. Всички членове
и сипматизанти на синдиката ще носят на
дрехите си трикольор до реализиране на
шесте ни искания, добави Иван Павлов,
председател на федерацията. Той съвсем
ясно заяви, че в МВР напрежението се
покачва. Това, което показахме на 15 март,
при последния протест на полицаите, е
само бегло нещо на това, което може да

○

Полицаите плашат със саботаж на изборите Удължават

Проф. Иван Куцаров връчва на Кирчо Атанасов
„инсигниите” на почетното научно звание

○
○
○
○
○
○

са внесени от народни
представители. От 11 юли
2005 г. до 30 април 2009
г. са били внесени 944
проекторешения, от които 103 са на МС.
От началото на мандата на 40-ото НС народните представители
са задали 2544 въпроса
и 1158 питания, отговорено е на 2241 въпроса
и 826 питания. В периода от началото на мандата са проведени разисквания по четири питания и по седем вота на
недоверие, както и 4 изслушвания.

○

културното наследство,
Законът за транслитерацията, Законът за платежните услуги и платежните системи, Законът за
изпълнение на наказанията и задържането под
стража.
От началото на мандата на 40-ото НС 326 от
гласуваните закони са
свързани с евроинтеграцията, а 221 са ратификации на международни
документи. От началото
на мандата на 40-ото Народно събрание са постъпили общо 1327 законопроекта, като 722 от тях

○

смен отговор са 156
въпроса и 35 питания, а с
устен - 101 въпроса и 78
питания. Отговорено е на
170 въпроса и на 65 питания, а 10 въпроса и 2
питания са оттеглени.
На най-много въпроси
и питания е отговорил
министърът на земеделието и храните - 33, следван от министъра на икономиката и енергетиката
- 28, и от министър-председателя Сергей Станишев - 22.Сред приетите
закони са Законът за управление на етажната
собственост, Законът за

○

Общо 37 часа и 45
минути са били отделени
за парламентарен контрол през последната 11
седия на парламента.
Това съобщиха вчера от
пресцентъра на Народното събрание. В периода
12 януари - 28 април
2009 г. парламентарен
контрол е провеждан в 13
пленарни заседания, като
са използвани три форми
- въпроси и питания, разисквания по питане и вот
на недоверие.
Общо през сесията са
зададени 257 въпроса и
113 питания. От тях с пи-

○

○

2544 въпроса и 1158 питания задали
за 4 години народните представители

○

37,45 часа е бил
парламентарният
контрол за 4 месеца

○
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„Вышие училище въ Пловдиве, наречено именем Паисие
Хилендарскиего, еже совершил ест нам Кирчо Атанасов...”
На оригинален старобългарски език прозвуча почетният диплом, придружаващ с плакет почетното научно звание “Доктор хонорис кауза”, с което пловдивският
университет “Паисий Хилендарски” удостои преподавателя по математика, дългогодишен директор на Образцовата математическа гимназия “Акад. Кирил “Попов” в
Пловдив и зам.-министър на образованието Кирчо Атанасов. “На многая лета” звуча за Героя на социалистическия труд от 1986-а, почетен гражданин на Пловдив
от 2005-а и носител на ордер “Стара планина” - I степен
от 2006 г.
Аула номер 2 във факултета по математика и информатика на ПУ едва побра учени и преподаватели - колеги на Кирчо Атанасов от катедра алгебра, студенти,
граждани и политици, дошли да поздравят заслужилия
мъж, който за 30 години превърна математическата
гимназия под тепетата в творческа лаборатория, “произвела” 61 медалисти от национални и международни
олимпиади. Атанасов е подбудител на първия компютърен клас в България и създател на специалността информатика в Пловдивския университет. Над 50 на сто от
хабилитираните преподаватели по информатика сме
били негови ученици, каза деканът на факултета доц. др Асен Рахнев и залата гръмна в нестихващи овации.
Рахнев не пропусна да отбележи, че с помощта на Кирчо
Атанасов усилено върви подготовката на ХХI Международна олимпиада по математика, чийто домакин е Пловдив.
Сред гостите бяха председателят на БАН акад. Никола Съботинов и акад. Стефан Додунеков, председател на
Управителния съвет на Съюза на българските математици. Да поздрави лично колегата си дойде и доц. Ваня
Добрева, зам.-министър в МОН с ресор висше образование. Поздравителни писма бяха изпратили председателят на Народното събрание Георги Пирински, министърпредседателят Сергей Станишев, пловдивчанката Емилия Масларова, министър на труда и социалната политика. Николай Николов поднесе лично своите и приветствията на президентството.
Вашето признание е особено важно за мен и ще е
като перла сред останалите ми награди, благодари Кирчо Атанасов на ректора проф. Иван Куцаров и на ръководство на ПУ. Десетминутното си академично слово той
прочете от листчета на ротариански бележник и в него
успя да формулира приоритетите в училищната реформа,
чийто отдавнашен радетел е. Преди да стане зам.-министър, математикът изповядваше разбирането, че когато липсва доктрина за възпитанието, трябва да се опрем
на християнските ценности.
Императивите днес за Кирчо Атанасов са в ускореното модернизиране на професионалното образование, при
съхранено държавно финансиране и обвързване с регионалните икономически приоритети и гарантирана мобилност на професионалната подготовка чрез осъществяване на рамковото споразумение за публично-частно
партньорство между държавата, училищата и бизнеса,
подписана преди месец.
Ученикът трябва да бъде поставен в центъра на учебно-възпитателния процес и да се превърне от обект в
субект, да стане партньор на учителите, за да има лично
отношение към “ООД-то”, наречено училище, и да желае
неговия просперитет, категоричен е директорът. Кирчо
Атанасов искрено страда, че в годините на прехода
българското училище загуби способността си не само да
образова, но и да възпитава. И все пак най-голямата
награда за него остават радостните възгласи “Кирчо, Кирчо” на стотиците му бивши възпитаници.
cyanmagentayellowblack
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Емилия Масларова: България изостава
с производителността на труда

И

АИДА ОВАНЕС

ма възможност нови 8 хил. души да се включат в програма “В подкрепа за майчинството”.
Приоритет ще имат безработни в предпенсионна възраст, които ще преминат през кратък
курс на обучение. Само ако няма желаещи
безработни да се включат в програмата, ще
бъдат наемани баби и дядовци. Така в уникалната програма ще могат да работят 14 хил.
души. Около 6 хил. души ще получават средства в подкрепа на мобилността (за пътуване
от дома до работното място). Предвидени са
и 150 млн. лв. за квалификацията на 40 хил. души. С
мерките по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” още около 200 хил. души ще останат на работа, каза Масларова.

Специфика за България
е изоставането с производителността на труда, която
в страната ни е 36%, заяви
министърът на труда и социалната политика Емилия
Масларова при откриването на национална конференция “Прилагане на национална пътека за достигане
на гъвкавост и сигурност”.
По-късно пред журналисти
Масларова изрази категорично позицията си, че е
против намаляване на осигурителните вноски, каквото е искането на работодателите. Тя допълни: “Нека
повече не тресем класическия, солидарния стълб” на
пенсионната ни сестема,
която е тристълбова и има
задължителен допълнителен втори стълб за родените от 1 януари 1960 г., и
доброволно допълнително
пенсионно осигуряване.
Масларова бе категорична,
че е много по-важно да се
работи за събираемостта на
осигуровките и подчерта, че
“голяма част от хората се
осигуряват на по-ниски доходи, отколкото реално получават”. Министърката припомни, че през последните
години осигурителната тежест е намалена с над 12%,
○
○

Оставки в онкоболницата в София
Директорът на Специализираната
болница по онкология в София доц. Петранка Троянова ще подаде оставка, а
директорският борд ще бъде сменен от
здравния министър, съобщи д-р Евгений
Желев пред журналисти вчера. В лечебното заведение ще бъде назначен прокурист. Промените идват броени дни
след като от Софийската градска прокуратура съобщиха, че е образувано досъдебно производство за длъжностни
престъпления в болницата. Сигналът за
нарушенията бе подаден от Центъра за
защита правата в здравеопазването и

Клуб “Родопско здраве
и туризъм” ще бъде учреден
на 16 май в село Славейно,
Смолянско, съобщиха от
вестник “Български лекар”.
Клубът ще утвърждава здравословния начин на живот,
характерен за Родопите.
Проявата е част от празни-

Безплатни изследвания за хепатит „С”

○
○
○
○
○
○
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○
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○
○
○
○
○
○

хепатит “В” и около 1,5% с хепатит “С”,
което поставя страната на едно от челните места в Европа.
Относно скъпите лекарства и отказалите се фирми да продават на българския
пазар на ниски цени, Евгений Желев отбеляза вчера, че “целта е да се понижи
цената на медикаментите в България. Вие
постоянно ме питате - защо хората ходят
в Турция, Гърция, Румъния - да си купуват
по-евтини лекарства. Затова е направен и
позитивният списък - да са по-евтини
лекарствата. Той гарантира за всяка диагноза определен набор медикаменти и
всяка фирма ще трябва да спазва законите на републиката”.
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Безплатни изследвания за хепатит “С”
ще бъдат проведени на 15 май в рамките
на медицинското изложение “Булмедика
Булдентал”, стана ясно на откриването на
изложението. Желаещите ще могат да се
прегледат през целия ден от 10 до 16 ч.
Хората с положителен резултат от скринингите ще бъдат насочвани към специалисти за категорично потвърждение на
заболяването. Безплатните изследвания
са част от провежданата за втора поредна година в България и света кампания
“Аз ли съм номер 12?” Според статистиката всеки 12-и човек е заразен с хепатит
“С”, без да подозира. В България честотата на заболяването е до 8% заразени с

се отнасяше за сключване на неизгодни
договори, еднолични решения и неправомерно вземане на пари от пациенти.
Прокуратурата е преценила, че има
достатъчно данни за извършено
престъпление и образуване на досъдебно производство, обясни тогава пред
Zdrave.net прокурор Пламен Панайотов.
“Ръководството на СБАЛО категорично
заявява, че в работата си спазва законовите изисквания в страната”, се казва
в съобщение от директора на болницата
доц. Троянова, разпространено вчера
до медиите.

Клуб на родопското здраве

○

○

вом обучението и ограмотяването им. Към края на април безработицата е 7,04%
и е с 0,16% по-висока от
март, а разкритите работни
места са с 11,1% повече от
март. Равнището на заетост
у нас остава 64%. Въпреки
коментираните проблеми в
областта на строителството
и туризма има над 8600
свободни работни места.
“България показа, че може
гъвкаво и сигурно да реагира на кризата”, коментира
Масларова. Тя посочи, че
над 20 хил. души ще работят на намален работен ден
и в следващите три месеца
ще запазят работното си
място, като получават компенсации от държавата в
размер на 120 лв. месечно.

Два мобилни медицински кабинета за анонимно и безплатно изследване за ХИВ
паркираха пред входа на община Варна. Акцията, в която ще се включат и общински
служители, е в рамките на кампания “Заедно, ние сме решението” по повод 17 май Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН

○
○
○
○

Водещи медици ще
представят най-новите
постижения в лечението
на редки и онкологични заболявания на форум в курорта Албена, съобщиха
от фондация “МОСТ” (Медии, Общество, Семейство, Традиции), която организира проявата заедно с
Националната генетична
лаборатория. Националната среща на медиците с
представители на медиите ще се състои на 16 май
под наслов “Геномика настояще и бъдеще” под
патронажа на министъра
на здравеопазването и
ректора на Медицинския
университет в София,
допълниха от фондацията.
Ръководителят на Националната генетична лаборатория проф. д-р Иво Кременски ще представи профилактиката на генетичните болести в България.
Проф. д-р Радка Аргирова
- завеждащ лаборатория в
Националния център по
заразни и паразитни заболявания, ще говори за
новите възможности за
лечение на СПИН. На форума ще бъдат дискутирани и проблеми, свързани с
детската гинекология, особеностите на фамилния
рак, нови подходи в лечението на рак на гърдата и
дебелото черво, и други,
информираха от фондация
“МОСТ”.

○

Водещи медици
на форум
в Албена

създадена е и благоприятна
данъчна политика и призова работодателите да не
експериментират повече с
осигурителната система и
да не се правят опити за
решаване на икономически
проблеми със социални плащания.
За достигане на гъвкавост и сигурност на пазара
на труда е необходимо
създаването на гъвкави и
надеждни договорни отношения и развитие на услугите от страна на Агенцията
за временна заетост, надомния труд, работата от дистанция. Като особено важни, министър Масларова
отчете действията на МТСП
за активиране на продължително безработни посредст-
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Надомна
работа в
кризата
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Министърът на здравеопазването Евгений Желев (ляво) откри международното
изложение “Булмедика-Булдентал”, което ще продължи до 15 май
в Интер Експо Център

ците на интернистите “Чилови дни”, които ще бъдат
закрити на 16 май от 12 ч.
в къщата-музей “Проф. К.
Чилов” в село Славейно.
Проф. Симеон Стойнов началник на Клиниката по
гастроентерология при УМБАЛ “Царица Йоанна -

ИСУЛ”, ще получи наградата “Проф. К. Чилов”, съобщиха още от вестника.
Присъждането на отличието е част от празниците,
посветени на делото и паметта на българския клиницист проф. Константин Чилов.

МИНА „ЗДРАВЕЦ” ЕАД - В ЛИКВИДАЦИЯ
гр. Димитровград, площад “България” 4.
тел.: 0391 / 6-44-09; факс: 0391 / 6-44-02;
е-mail: zdravecd@abv.bg

ОБЯВА
Атанас Куманов- ликвидатор на Мина “Здравец” ЕАД (л)
гр. Димитровград, на основание чл. 268, ал. 1 от ТЗ, във
връзка с чл. 14, чл. 15, ал.2 и чл. 15е от Правилника за реда
за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112 от
23.05.2003 г., и събразно Решение № РЛ-6 от 11.05.2009 г.
обявява търг с тайно наддаване за продажба на релета,
вентилатори, резервни части, измервателни уреди, енергийни и производствени машини и съоръжения и други вещи,
собственост на дружеството, при следните условия и изисквания:
1. Начална тръжна цена: Началната тръжна цена за всяка
една позиция поотделно е посочена в приложението към
тръжната документация. Стъпката на наддаване в случаите
по чл. 15 е, ал. 4 от ПРУПДТДДУК е 5 на сто от началната
тръжна цена.
2. Вид на търга: с тайно наддаване в закрито заседание.
3. Начин на плащане на цената: Плащането се извършва
в български лева по посочената в тръжната документация
банкова сметка на дружеството или в касата.
4. Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще
се проведе на 28.05.2009 г. от 13.00 часа на адрес: гр.
Димитровград, площад “България” 4, Централно управление
на дружеството.
5. Ред за получаване на тръжната документация, цената
и място за получаване: Тръжната документация може да се
получи от деловодството на дружеството на адреса, посочен
в т.4, срещу представен платежен документ за внесена
невъзстановима парична сума в размер на 30 (тридесет) лева.
6. Депозит за участие: Депозитът за участие в търга е в
размер на 10% от началната тръжна цена за всяка една
позиция поотделно и се внася по посочената в тръжната
документация банкова сметка на дружеството или в касата.
7. Условия за оглед на обектите: Оглед на обектите може
да се извърши от желаещите кандидати всеки работен ден
до деня, предхождащ деня на търга, в присъствието на представител на Мина “Здравец” ЕАД (л) гр. Димитровград и след
представяне на документ за закупена тръжна документация.
8. Краен срок за приемане на заявления за участие:
Заявления за участие в търга се приемат на адрес: гр.
Димитровград, площад “България” 4, етаж 2 - деловодство до
13.00 часа на 27.05.2009 г.
Ден, място и час на повторно провеждане на търга:
Повторен търг ще се проведе на 04.06.2009 г. от 13.00 часа
на същия адрес и при същите условия. Краен срок за приемане на заявления за участие: до 13.00 часа на 03.06.2009 г.
Списъкът на активи - предмет на търга е изложен на
разположение на всички заитересовани кандидати в управлението на дружеството, находящо се на адрес: гр. Димитровград, пл. “България” 4 и на електронната страница на
Министерството на икономиката и енергетиката:
www.mee.government.bg
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СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

БСК: Задава се
каскада от фалити

Работниците от “Кремиковци” за пореден път направиха шествие-протест
по софийските улици

Каскада от фалити, в която могат да
бъдат повлечени и
читави бизнеси, прогнозира пред Дарик
председателят на
Българската стопанска камара Божидар
Данев. Преди повече от половин година той дръзна да отрече популярните
прогнози за меко
отражение на кризата върху България и дори даде
срок, в който найлошото ще бъде почувствано.

В навечерието
на дадената прогноза
икономистът
продължава да е
безмилостен в оценките си за кризата и
готовността ни да й
противодействаме.
Новата му прогноза
вещае трудности до
2012 година, като
насочва внимание
към нови ключови
фактори, каквито са
вътрешния пазар,
квалификацията на
трудовите ресурси,
оставането ни във
валутен борд.

Премиерът официално
оповести за парите по ИСПА
През последната година страната ни доказа пълна
политическа воля и способност да извърши
необходимата промяна в администрирането на
европейските средства, заяви Сергей Станишев
През последната
година страната ни доказа пълна политическа воля и способност
да извърши необходимата промяна в администрирането на европейските средства,
каза премиерът Сергей
Станишев вчера в Министерския съвет. Ре-

зултатът не закъсня,
решението доказва, че
усилията на правителството да отстрани
всички нередности и
пречки са оценени по
достойнство, каза премиерът по повод решението на Европейската
комисия да деблокира
115 милиона евро по

предприсъединителната програма ИСПА за
България.
По-рано стана известно, че ЕК размразява 115-те млн. евро по
програма ИСПА за
България. Официално
позицията на комисията бе оповестена на
среща в Брюксел меж-

ду вицепремиера и министър по усвояването
на еврофондовете Меглена Плугчиева и еврокомисаря по регионалната политика Данута
Хубнер. Спрените пари
са предвидени основно
за строежа на автомагистрала “Люлин”.
Средствата бяха за-

z

мразени на 23 юли миналата година, след
като бе установено, че
в тогавашния фонд “Републиканска пътна инфраструктура” не са
изградени системи за
управление и контрол,
които да осигурят добро финансово управление на проектите.

»‡Í Ó˜‡Í‚‡ ·˙Î„‡Ë ‰‡ ËÁ„‡‰ˇÚ 1,5 ÏÎÌ. ÊËÎË˘‡
Иракската страна очаква
български партньори за изграждането на 1,5 млн. жилища, реконструкцията и модернизацията на стотици заводи,
изграждане на хотели, ресторанти и туристическа инфраструктура, която да поеме обслужването на 20-25 млн. туристи годишно. Това са посочили членове на правителствената и бизнес делегация от
Ирак на среща с ръководство-

то на Българската стопанска
камара, съобщи пресцентърът
на камарата. Гостите са в
България по покана на министъра на финансите Пламен
Орешарски.
Български компании могат
да се включат също и в изграждането на мелиоративни
системи и електроенергийни
системи, са посочили гостите.
Гостуващата делегация е
проявила интерес към до-

ставка на хранителни продукти за целите на купонната система, чрез която иракското правителство разпределя между домакинствата
стоки за 3,5-4 млрд. долара
годишно. Има възможност да
се изградят смесени българо-иракски компании, както
и да се разкрият търговски
представителства на български фирми в Ирак, което да
улесни засилването на ико-

номическите връзки между
двете страни.
Ръководството на най-голямата иракска търговска
банка е изразило готовност
да се обсъди с български банки въпросът за възобновяване на дейността на създадения през 2003 г. по инициатива на БСК гаранционен фонд
за участие на български фирми във възстановяването на
Ирак.

НАД 5,5 МЛН. ЛВ.
ПЛАТИХА
ПО САПАРД
Общо 5 572 516,50 лв. са
платени от 1 до 8 май 2009 г. по
програма САПАРД от Държавен
фонд “Земеделие”, съобщиха от
Министерството на земеделието
и храните. По мярка 1 - “Инвестиции в земеделски стопанства”, са платени 2 012 350,18 лв.
по 9 проекта. По мярка 3 “Развитие и разнообразяване на
икономическите дейности”, са
изплатените проекти са 13 на
стойност 3 560 166, 32 лв. От 11
до 15 май 2009 г. по мярка 11
- “Агроекология”, са заявени за
плащане средства по 16 проекта
в размер на 136 318,06 лв., а по
мерки 1 и 3 ще бъдат платени
10 проекта.

НОВА УСЛУГА
НА VISA
Тегленето на пари в брой от
касите в магазина стана
достъпно и за българина от
вчера. Иновативната услуга Visa
cash back позволява да се теглят
малки суми в брой до 50 лева от
касите на търговските обекти,
при пазаруване с карта Visa.
Супермаркети “Пикадили” и бензиностанции “Петрол” АД са
първите, които ще предложат
услугата в цялата страна.

ПРЕДЛАГАТ ДА
СЕ УДЪЛЖИ СРОКА
ЗА ЖИЛИЩНОСПЕСТОВНИ
ВЛОГОВЕ
Да се удължи с 6 месеца
срокът за доказването на притежание на жилищно-спестовни
влогове. Това предлага независимият депутат Мария Капон с
промени в Закона за уреждане
правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни
влогове. Пред журналисти в
парламента Капон обясни, че
удължаването на срока ще даде
още време на гражданите да
докажат правата си по закона,
както и да се предотвратят опашките в клоновете на банките,
които ги обслужват, тъй като
срокът за това изтича. По закона
притежателите на многогодишни
жилищно-спестовни влогове, открити до 31 декември 1990 г. и
престояли повече от 5 години,
които не са потърсили правата
си, могат да докажат притежанието си пред местни комисии
към общините, обясни Капон.

»Á„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡
ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡ Õ¿œ Á‡ˆËÍÎË
Договорът за изграждане на информационната система за управление на приходите на Националната агенция по приходите (НАП) между агенцията и френската фирма Bull беше прекратен по взаимно съгласие. За изграждането на системата на НАП бяха платени 3,1 млн. евро
от 5,9 млн. евро обща стойност на договора за приключените дейности по проекта. Това са встъпителна фаза, фазата на
бизнес анализ на изискванията към софтуера, завършила с приети функционални
спецификации, както и разработката и
внедряването на първата фаза от Системата за управление на приходите (СУП),

информира приходната агенция.
Всички резултати, приети и платени от
НАП, остават собственост на агенцията,
включително и актуалната версия на изходния (сорс) код на първа фаза. Междувременно тече открита процедура по Закона за обществените поръчки за следгаранционната поддръжка на информационната система за срок от три години.
Срокът за подаване на документи и заявления в НАП е 21 май, а предметът на
поръчката е поддръжка, администриране,
интегриране, развитие и осигуряване на
непрекъсната работа на софтуера за управление на приходите (СУП).

Сезонът в Слънчев бряг пред провал
заради инфраструктурата
Неразрешените проблеми с инфраструктурата
и осветлението на Слънчев бряг могат да провалят целия туристически
сезон за курорта Слънчев
бряг, предупредиха представители на туроператорски фирми в Англия на редовната среща на предстаcyanmagentayellowblack

вители на община Несебър, дипломати и европейски туроператори, предаде “Expert.bg”.
Председателят на общинския съвет в Несебър
Благой Филипов твърди,
че проблемите с инфраструктурата няма как да
бъдат решени само от об-

щината, а “Слънчев бряг”
АД също ще трябва да
вземе своето участие.
Той допълни, че община
Несебър е готова да поеме грижите за инфраструктурата на курорта, но
при условие, че не плаща
нищо на държавата за
това.
cyanmagentayellowblack

cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack
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В последния момент фирмите
на Пловдивския панаир набъбнаха
Има признаци за съживяване на българската икономика, каза министър Петър Димитров
Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров откри 29-ото
издание на Международния панаир на
потребителски стоки и технологии “Пролет 2009” в Пловдив, предаде Дарик. В
изложението участват 527 наши и чужди фирми. Само допреди няколко дни
компаниите, наели щандове на изложението, бяха с 30 по-малко. “Хората явно
са преценили, че непременно трябва да
представят продуктите си на панаира,
затова реагирахме бързо и ги записахме в последния момент”, коментираха от

националния изложбен център. Към
списъка на изложителите в края на миналата седмица се е присъединила и
Република Южна Африка, с която броят
на държавите участнички става 22.
Страна партньор на пролетния панаир е
Индонезия.
В рамките на изложението са организирани 10 специализирани изложби
за хранителни продукти и технологии,
обзавеждане, строителство, яхти, спортни стоки и козметика. Кулинарно състезание, което се провежда за първи път

в историята на панаира, ще бъде една от
атракциите. Входният билет за възрастни струва 3 лв., след 14 часа за влизането се плаща с 1 лв. по-малко.
Има признаци на съживяване на
българската икономика в края на първото тримесечие на годината, каза министър Петър Димитров при откриването
на панаира. След свиването в края на
миналата година спадът продължи и през
първите 3 месеца на 2009 г. и се очаква
да е между три и четири на сто, отбеляза министърът. В същото време през

март спрямо февруари в строителството
има ръст от 7,3 на сто, промишленото
производство се е увеличило със 7,7 процента, а преработващата промишленост
отчита растеж от 8 на сто, каза Димитров. Той отчете като предизвикателство
срещу кризата участието на фирмите в
панаира, въпреки че по думите му намаляването на изложителите спрямо миналата година е наистина сериозно. Той
определи Международния панаир като
най-сполучливото огледало за това какво представлява българският бизнес.

ÕÂÔ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÂÌË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
„ÎÂ‰‡Ú ÔÓ‰ ÎÛÔ‡ ƒ ≈¬–
Коалиция от неправителствени организации, водена от Института “Отворено общество”, ще
проверява дейността на Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране (ДКЕВР). Експертите ще проследят решенията и действията на регулатора
във връзка с постъпилите жалби
от граждани.
Доверието на българите в доставчиците на услуги като ток,
вода и парно е най-ниско от
всички страни членки в Европейския съюз. Това съобщи предсе-

дателят на Националната асоциация на потребителите Богомил
Николов, като цитира проучване
на Европейката комисия за последните две години.
Много е висока степента на
обществено недоволство по отношение дейността на тези компании, естествени монополисти.
И в същото време знаем, че някои от тези компании оперират в
десетки европейски държави.
Защо в Чехия може да се отчита
токът на шест месеца, във Франция на една година и така на-

татък, а в България не може?
Доколко това е проблем на регулацията, попита Николов.
Гражданските организации
ще направят шестмесечно наблюдение на дейността, действията и решенията на енергийния
регулатор, по време на което
общо 30 души ще четат документацията на комисията и ще присъстват на откритите й заседания.
Резултатите и изводите от проверката ще бъдат представени на
регулатора и обществото под
формата на публичен доклад.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Парното
поевтинява с
до 18% от юли

Двеста килограма риба бяха пуснати
в язовир “Дъбника” край Враца

Парното ще поевтинее от 15
до 18% от 1 юли. Намалението
е следствие от предлаганата
цена на природния газ от 1 юли,
която е с почти 30% по-ниска,
обяви шефът на Държавната
комисия за енергийно и водно
регулиране проф. Константин
Шушулов, цитиран от econ.bg.
Токът обаче ще поскъпне с 56% заради включването в сбора от цени на алтернативната,
но скъпа електроенергия от
слънце и вятър. Има опасност
скокът да е и по-висок, ако
мини “Марица-изток” оскъпят
въглищата с над 15%, тъй като
централите в комплекса дават
40% от електроенергията в
страната. Това би вдигнало цената на тока с още 4%, каза
председателят на ДКВР Константин Шушулов.

œÓÚÂÒÚË‡Ú ÒÂ˘Û ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ï‡„ËÒÚ‡Î‡
ПЕТЪР МАРИНОВ

Собственици на близо 700
къщи във варненския квартал
“Изгрев”, построени с разрешителни за строеж с временен
статут, протестираха вчера
пред сградата на община Варна. Те искат в Общия устройствен план на Варна да бъде променено заложеното в стария
план на града от 1972 г. трасе
за прокарване на директна магистрала от летище Варна до
курорта Златни пясъци. Според собствениците на имоти,

през които би трябвало да премине бъдещата магистрала,
нейното трасе можело да се
измести на северозапад - през
местността Франгата покрай
село Каменар, където имало
само ниви. Вчера е бил последният срок, в който варненци са
се запознали с варианта на
Общия устройствен план на
Варна. Те очакват при процедурите по утвърждаването на
плана да бъде взето и мнението на варненската общественост и да се потърси друг вариант за пряка връзка на Златни

пясъци с летището, например с
разширението на бул. “Христо
Смирненски”, който да поеме
функциите на част от новата магистрала. Пред протестиращите граждани от районите “Изгрев”, Възраждане” и “Сотира”
по трасето на бъдещата високоскоростна магистрала говори
кметът на Варна Кирил Йорданов, който потвърди, че на 15
юни стартират обсъжданията
на новия Общ устройствен
план, които ще се състоят дори
ако дотогава няма изразена позиция от всички институции.

Външнотърговският ни стокообмен пада с 27%
Външнотърговският стокообмен на България възлиза по предварителна оценка по текущи цени на 13,3 млрд. лв. за периода януаримарт 2009 г. В сравнение с предходната година
намалението е с 27,4 %, сочат данните на НСИ.
През първото тримесечие са изнесени стоки за
5,5 млрд. лв. и спрямо съответния период на
2008 г. износът е намалял с 23,3 на сто. Внесеcyanmagentayellowblack

ни са стоки (по цени CIF) за 7,8 млрд. лв., или с
30 на сто по-малко от предходната година. Тенденцията вносът да е по-голям от износа се запазва и в началото на 2009 година. Стойността
на внесените стоки е с 43,3 %по-голяма от стойността на изнесените, но намалението на стойностните обеми спрямо предходната година при
вноса са по-значими.

„.—ÓÙËˇ 1330, ÛÎ. ì√˛Â¯Â‚Ó" 83, ¡÷ —Â‰ËÍ‡,
ÚÂÎ. (02) 920 4112, Ù‡ÍÒ (02) 920 1782.
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ИВАНОВ ВЕЧЕ
Е ПРЕЗИДЕНТ
С подписването на официалния документ, че през следващите пет години съвестно и отговорно ще ръководи държавата, вчера по обяд Георге Иванов пое
официално длъжността президент
на Македония. В първата си реч
пред депутати и гостите на церемонията в парламента Иванов
каза, че ще даде всичко от себе
си за благото на държавата.

МИНИСТЪРЪТ
ПИЯНДЕ ПОДАДЕ
ОСТАВКА
СНИМКА БГНЕС

Украинският вътрешен министър Юрий Луценко е подал
оставка, след като беше заловен
пиян на германско летище. Очаква се украинският парламент да
одобри оставката, а по-късно да
бъде подписана и от президента
Юшченко.

Русия е готова да обсъжда всички варианти за сключване на мирен договор с Япония, заяви руският премиер Владимир Путин
след руско-японските преговори в Токио. Той обяви, че президентът Дмитрий Медведев и японският премиер Таро Асо ще обсъдят
проблема за сключване на мирен договор между двете държави по време на срещата на Г-8 в Италия

ДЕРАЙЛИРА ВАГОН
В МАДРИДСКОТО
МЕТРО

Москва и Токио решават
териториалния си въпрос
Медведев и Таро Асо ще обсъдят всички варианти за решаване на въпроса с Южните
Курилски острови.
Япония претендира за 4
острова от Южните Курили,
позовавайки се на двустранния Договор за търговията и
границите от 1855 г., по който
границата е била определена
между островите Уруп и Итуруп и спорните днес острови са
били признати за японски, припомня РИА “Новости”. Позицията на Москва е, че Курилските острови са влезли в състава
на СССР, чийто наследник е
Русия, след приключването на
Втората световна война. Руският суверенитет има съответната международна и правна
основа и не подлежи на съмнение, смятат в Москва. Същев-

ременно Токио поставя в зависимост от решаването на териториалния спор - подписването
на мирния договор между двете страни.
Путин заяви, че руското
правителство с всички сили
ще подкрепи начинанията на
руския и японския бизнес.
“Осъществяват се големи проекти в сферата на енергетиката, други области, в развитието на които са заинтересувани двете страни”, подчерта
Путин. Във вторник Русия и
Япония подписаха споразумение за сътрудничество в мирното използване на атомната
енергия. По-рано генералният директор на “Росатом” Сергей Кириенко заяви, че Русия
се стреми да стане пълноправен участник в глобалния па-

Иран обеща бърз процес
срещу нашия шофьор
Иранското правителство ще
съдейства за ускорен съдебен процес срещу българския шофьор Живко Русев, обвинен в трафик на наркотици. Това съобщи в интервю за БНР
заместник-министърът на външните
работи на Иран Мехди Сафари.
Той е подчертал сериозността на
престъплението за трафик на над
130 кг хероин, за което иранският
закон предвижда смъртна присъда.
“Правим всичко възможно и

обсъждаме въпроса със съдебните
органи. Уверяваме ви, че ще бъде
гарантиран много справедлив съдебен процес, но, разбира се, съдебната система на Иран е независима
и си има своите процедури. Съдията
ще реши и каквото реши, ние ще го
изпълним. Информирахме се за притесненията на българското правителство и ще съдействаме в найскоро време да бъде насрочено делото”, заяви още Сафари.
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Над 30 процента от
частните фирми в Румъния ще направят съкращения на персонала
през 2009 г., за да намалят разходите, а 41%
са планирали за тази
година по-малък бюджет за заплати, показва проучване, цитирано от Медиафакс. Относно финансовите резултати 14,8% от фирмите предвиждат растеж, докато 19,7% прогнозират стагнация на
black+dopulnitelen

бизнеса. Други 21,3%
отговарят, че нямат
представа как ще се
развият икономическите показатели.
За да намалят разходите, 52,4% от анкетираните дружества
възнамеряват да не
наемат нови служители, а 49% смятат да
замразят заплатите.
Към намаляване на
персонала ще прибегнат 32,7% от акнетираните фирми, а 8,2 на

сто имат намерение да
намалят заплатите.
Междувременно
президентът на управлението за федерален
резерв Бен Бърнанке
заяви, че доларът ще
остане силен, защото
икономиката на САЩ е
силна и защото Федералният резерв има
ангажимент да поддържа цените стабилни. Според Бърнанке
опасността от дефлация се отдалечава.

Петима души бяха ранени,
след като трамвай се удари в
автобус в жилищен квартал в
Амстердам. Трамваят се блъснал
в задната част на автобуса.

Нацисткият военнопрестъпник Иван Демянюк вчера бе депортиран от САЩ в Германия.
89-годишният бивш надзирател
в концлагер “Собибор” бе докаран в мюнхенския затвор Щаделхайм с линейка. Роденият в
Украйна бивш червеноармеец
Иван Демянюк се обвинява, че е
участвал в избиването на поне
29 000 евреи

À‡‚Ó‚ Â ÓÔÚËÏËÒÚ
Á‡ Ò‰ÂÎÍ‡ Ò˙Ò —¿Ÿ
Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Вашингтон е възприел конструктивна
позиция в преговорите за контрол над въоръженията и има добри изгледи за постигане на споразумение, предаде Асошиейтед прес, като се
позова на руски агенции. Лавров каза, че Москва
се надява споразумението, което ще замени
Договора за съкращаване и ограничаване на
стратегическите нападателни оръжия СТАРТ-1
от 1991 г., да бъде готово за подписване до края
на годината. СТАРТ изтича през декември.
Лавров говори пред руски репортери, след
като се върна от посещение в САЩ, където
разговаря с президента Барак Обама и държавния секретар Хилъри Клинтън. Руският външен
министър каза, че Москва би искала новата
сделка да обхване и всички ядрени бойни глави,
включително онези, които са на склад. Той добави обаче, че Русия е готова да изслуша американските аргументи против това.

4,2 разтърсиха Вранча
Земетресение с магнитуд 4,2 по скалата на
Рихтер е регистрирано през нощта срещу вторник
в района на Вранча, съобщи румънският информационен сайт Зиаре. Трусът е бил усетен около
4 часа тази нощ на около 130 км дълбочина и не
е достигнал до Букурещ. Няма данни за нанесени
щети или пострадали хора.
Последният трус от района на Вранча беше на
25 април и беше усетен на територията на Северна и Североизточна България. Ден по-късно на
територията на Румъния бяха регистрирани и 3
по-леки вторични труса.

ПОТЪНА
ОТКРАДНАТ КОРАБ
Краден кораб, натоварен с
2000 тона суров петрол, потъна
в района на делтата на река
Нигер, в южната част на Нигерия, поради силното морско
вълнение. Никой от екипажа,
всъщност похитителите, не е бил
арестуван, защото след потъването те се добрали до брега с
плуване.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Русия и Япония могат да
достигнат до разрешаване на
териториалния въпрос, създавайки атмосфера на доверие
и развивайки съвместни проекти, заяви руският премиер
Владимир Путин.
“Съвместната работа ще
позволи да се достигне и до
разрешаването на глобалните
въпроси, в това число сключването на мирен договор”,
заяви Путин. Руският премиер
изрази задоволство от разговора си със своя японски колега Таро Асо. От своя страна
Асо изтъкна: “Договорихме се
да продължим работата по
решаването на териториалния
въпрос във взаимноприемлива
форма”. Очаква се през юли,
на срещата на върха на Г-8,
руският президент Дмитрий

ТРАМВАЙ СЕ УДАРИ
В РЕЙС

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Путин кани и други азиатски страни
за петролопровода до Тихия океан

зар на атомна енергетика.
Подписването на споразумението ще позволи да се
пристъпи към реализацията
на редица корпоративни договорености между руския и
японски бизнес, по-конкретно
реализирането на съвместни
ядрени проекти.
В Токио Путин покани
Япония и другите азиатски
страни да участват в
завършването на строителството на петролопровода към
Тихия океан, предаде ИТАРТАСС. “Първата част от петролопровода до Скороводино
(Амурска област) е завършена. След това петролът ще се
насочи към Тихия океан, където в най-близко бъдеще ще
бъде построена платформа за
товарене на кораби. Скоро ще
започне изграждането на втората тръба към Тихия океан.
Каним компаниите да участват в завършването на строителството”, заяви Путин.

Двама души бяха леко ранени
вчера при дерайлиране на вагон
в мадридското метро. Инцидентът
е станал сутринта в центъра на
испанската столица близо до
станция “Монклоа”.

Атентат, извършен с взривно устройство, разруши партерния етаж на клон на гръцката Евробанк в предградие на
Атина и полицията се ориентира към версията за терористичен акт на групировката Революционна борба
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Тотален социален контрол
С намерението да предпазят обществото властите виждат
във всеки гражданин потенциален злосторник

Очите неизменно те следят,
а гласът те обгръща.
Заспал или буден,
на работа или на масата,
у дома или навън,
в банята или в леглото не можеш да се измъкнеш.
Джордж Оруел, 1984 г.
Вече никой не се съмнява, че сме
надзиравани, наблюдавани, регистрирани. На разходка, на пазара, в
автобуса, в банката, в метрото, на
стадиона, в книжарницата, по шосетата... някой ни гледа през окото на
новите дигитални ключалки. Множество мрежи за надзор ни следят по
цялата планета, проникващият поглед
на спътниците ни преследва от космоса, контролира улиците, системата
Echelon [1] проверява електронната ни
поща и телефонните ни разговори, а
чиповете RFID [2] регистрират продуктите, които купуваме, и разкриват
нашия профил на консуматори. Всяка
употреба на компютъра или на кредитната карта оставя неизличими
следи, които говорят за нашата идентичност, нашата индивидуалност,
нашите предпочитания.

срещу тероризма, основна грижа по
отношение на вътрешната сигурност
през последното десетилетие, предостави едно чудесно морално алиби и
облагодетелства натрупването на впечатляващ законен арсенал [4], който
позволява да се осъществи интегрален социален контрол. Технологическият “прогрес” (дигитален, електронен)
също помогна и сега властта има все
по-добри инструменти за надзор.
Казват ни: “Ще има по-малко личен
живот, по-малко интимност, но повече сигурност”. И в името на това ново
неотменимо изискване се инсталира
постепенно и безболезнено един режим, който можем да наречем “общество на контрола”. С тази особеност,

Сбъдна се страхът
на Джорж Оруел
който ни се струваше дълги години
утопичен и прекалено параноичен [3].
Наруши се необходимото равновесие между свобода и сигурност. С намерението да предпазят цялото общество властите на нашите модерни демокрации имат тенденцията да виждат
във всеки гражданин един потенциален злосторник. Безмилостната война

Това е последната и най-голяма творба
на известния графити артист на
Острова - Банкси - в централен Лондон.
Намира се на Нюман стрийт, видим от
главната Оксфърд стрийт. На това
място има охраняем паркинг на
Кралските пощи и дори истинска CCTV
камера (на стената вдясно от надписа)

че за разлика от предишни “дисциплинирани общества”, които прибираха отклонилите се в затвори, поправителни домове, лудници, обществото
на контрола затваря подозрителните
(тоест почти всички жители) на открито и ги поставя под постоянно дебнене. Понякога чрез апарати доносници, които те самите свободно са придобили - компютри, телефони и други
електронни средства (кредитни карти,
електронни бележници вид PALM, билети за транспорта, GPS и т.н.) Друг
път благодарение на дискретни системи в засада, които наблюдават и инспектират движението на всеки човек
като радарите по пътищата и видеокамерите [5].

Видеокамерите
са се увеличили
до такава степен
че в Обединеното кралство, където са
инсталирани 4 млн., тоест по една
камера на 15 жители, един човек може
да бъде филмиран 300 пъти на ден...
Новите камери GIGAPAN със свръхвисока резолюция, повече от един милиард пиксела, позволяват с единединствен образ биометричното регистриране на лицето на всеки един от
хилядите присъстващи на стадион,
манифестация, политически митинг [6].
Въпреки че сериозните проучвания доказват ниската ефикасност на
видеонаблюденията, доверието в тази
технология расте. Използвайки антитерористичната параноя, която те
самите създадоха, някои правителства организираха истински батальони
за доброволни цивилни доносници,
информиращи властите за чутото и
видяното. Департаментът на правосъдието на САЩ по времето на Джордж
Буш през 2002 г. проведе операцията
“Донос”, за да превърне в доносници
повече от 1 млн. души, чиято особеност бе, че имат достъп до домашните
огнища на хората, т.е. водопроводчици, зидари, бояджии, електротехници,
градинари, монтиращите антени. Те

Новият брой на в. “Монд дипломатик” излиза на българския пазар на 13 май, сряда
В него ще прочетете:
И още:
- за човека, който се оказа заплаха за Съедине- Първия тест за президента Обама или как би
ните щати
изглеждал един “Нов зелен курс”
- за третия живот на Международния валутен фонд
- Магистралата на “Велика Албания” минава меж- за световната криза - поглед от Украйна
ду Прищина и Тирана
- за “Българската косовска перспектива”. Така е
- От народното образование до подчиняването
озаглавил тревогата си за България проф. Николай
чрез “културата”
Василев

Досието на броя е на тема „Как се раждат революциите”
“ДВЕСТА И ДВАЙСЕТ ГОДИНИ след 1789 г. тялото на Революцията все още
мърда. А Франсоа Митеран бе приканил Маргарет Тачър и Жозеф Мобуту да
проверят, че тя си е в ковчега по време на тържествата за нейната двестагодишнина. Тъй като годината на честването съвпадна с падането на Берлинската стена,
Франсис Фукуяма обяви “края на историята”, тоест вечността на либералното
господство над света и окончателната според него загуба на доверие в революцията. Но кризата на капитализма разклаща отново легитимността на властващите олигархии. Въздухът е по-лек или по-тежък, кой както предпочита...” Така
започва своята “Възхвала на революцията” директорът на “Монд дипломатик”
Серж Алими в обзорния си материал по

темата на броя
КАК СЕ РАЖДАТ РЕВОЛЮЦИИТЕ?

“Монд дипломатик”. В повече от 40 страни по света.
Търсете майския брой на
българското издание от
утре, 13 май, в разпространителската мрежа и книжарници “Хеликон”.
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В отговора на Майкъл Клеър ситуацията, която днес преживява светът, е
твърде позната: “По принцип... исканията на социалните движения са найнапред защитни. Те целят да възстановят обществен договор, който смятат, че
е нарушен от работодателите, собствениците на земи, банкерите, управляващите. Хляб, работа, жилище, образование, житейски проект. Не става въпрос (все
още) за “светло бъдеще”, а за “едно настояще, освободено от най-болезнените
си черти”. Чак след това, когато неспособността на управляващите да изпълнят
задълженията, които легитимират властта и привилегиите им, стане очевидна,
понякога отвъд активистките среди възниква въпросът “дали кралете, капиталистите, свещениците, генералите, бюрократите са полезни за обществото”. И
тогава може да се говори за революция. Преходът от единия към другия етап
може да стане бързо - за две години в случая на революцията от 1789 г., за
няколко месеца през 1917 г. или пък никога да не се осъществи”.
Тематичното досие в бр. 5 на вестник “Монд дипломатик” за 2009 г. проследява във времето неувяхващата мечта за по-добър свят от Френската буржоазна революция през стремежа към стабилност на китайската средна класа до
днешния кипеж в Европа и латиноамериканския отговор на глобалните предизвикателства.

трябваше да се обадят на един телефонен номер на полицията, ако забележат нещо подозрително.
Да се премине от едно информационно общество към общество от
информатори е проектът, който лансира Асоциацията на шерифите по
границата в Тексас. Тя инсталира 15
камери за видеонаблюдение по протежение на границата с Мексико в
изолирани и стратегически точки.
Камерите са свързани с интернет
(www.blueservo.net) и всеки гражданин по света може да шпионира пустинните райони в Тексас или бреговете на Рио Гранде. Ако види, че някой
нелегално пресича границата, може
да информира с просто електронно
писмо. Около 30 млн. души от различни страни са приели да бъдат доброволни доносници на тексаската полиция за борба срещу нелегалната имиграция. Лесно е да се предположи, че
с влошаване на сегашната икономическа криза и бруталното засилване
на ксенофобията, която тя причинява,
ако тази система с камери се инсталира в Европа по бреговете на Средиземно море, броят на цивилните доброволни шпиони ще е значителен.
Това е едно от извращенията на
сегашното общество на контрол, което желае да превърне своите граждани в следящи и следени. Всеки един
трябва да шпионира другите, докато
и той самият е шпиониран. И така в
демократичната рамка, където всеки
индивид е убеден, че живее в найголяма свобода, се осъществява найвисшата репресивна цел на тоталитарните общества.
Превод от испански ВЕНКО КЪНЕВ
[1]

Система за планетарен шпионаж на телефонните разговори и
на електронната поща, под опеката на Националната агенция за
сигурност на САЩ (NSA в съкращение на английски).
[2]
Идентифициране чрез радиочестоти
[3]
Оруел създаде този образ (1948
г.), като критика на сталинското
общество в контраст със Запада,
блюстител на “демокрацията и свободата”
[4]
Законът за видеонаблюдение
(1997 г.) позволи камерите на публични места в Испания “в името на
гражданската сигурност”
[5]
Вж. Арманд Мателарт “Един
свят под наблюдение”, Пайдос, Барселона, 2009 г.
[6]
Вж. напр., образа на встъпване
в длъжност на президента Барак
Обама:
http://www.gigapan.org/
viewGigapan..... Вж. също Карлос Мартинес “Всички с досиета”, Ребелион, 30 март 2009 г.
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ì¿ÚÎ‡ÌÚËÒî ÔÓÎÂÚˇ Í˙Ï
ÚÂÎÂÒÍÓÔ‡ ì’˙·˙Îî
Американската совалка “Атлантис” със седем астронавти на борда беше
изстреляна успешно към
орбиталния
телескоп
“Хъбъл”. Мисията на совалката ще продължи 11 дни.
По време на нея са предвидени пет излизания на
астронавти в открития космос. Целта е те да
извършат ремонтни работи по “Хъбъл”, както и да
монтират нова техника.
Благодарение на това ще
бъде удължен срокът на
експлоатация на орбиталния телескоп до 2014 година.

ì—ÔËËÚî Á‡Ú˙Ì‡
Á‡Ú˙Ì‡ Ì‡
Ì‡ Ã‡Ò
Ã‡Ò
ì—ÔËËÚî

На стартовата площадка, откъдето полетя “Атлантис”, се намира друга
американска совалка “Индевър”. Тя е готова за
излитане с екипаж, в случай че възникнат технически проблеми по време на
полета на “Атлантис”, които не позволяват на совалката да се завърне на
Земята.
Чрез рискованата мисия на “Атлантис” телескопът “Хъбъл” ще бъде
обновен за пети, последен
път, и ще се сдобие с шест
допълнителни научни инструмента.

Хървати недоволстват
от европейски закон
Хърватите демонстрираха дисциплина след влизането в сила миналата седмица на много строг закон против
тютюнопушенето, съобразен с европейските норми, но
много собственици на ресторанти, които вече са засегнати от кризата, се опасяват, че ще им се наложи да
затворят заведенията си, пише АФП. Законът, който
влезе в сила миналата сряда, забранява да се пуши на
затворени обществени места. Този закон беше приет
прибързано и той трябва да се преработи. Той не е добър
за нас, които живеем благодарение на нашите клиенти,
80% от които са пушачи, твърдят хърватски ресторантьори. Близо една трета от 4,4 милиона хървати са
пушачи, според официалните данни.
Невенка Пралас, която от 17 г. е собственичка на
бар “Мока” в Загреб, показва с примирение празното
заведение, когато я питат за бъдещето. “Ще бъдем
принудени да затворим тази зима, ако нищо не се
промени”, казва тя. “Като непушачка мисля, че този
закон е добър. Но за собственик на бар, това е катастрофа”, цитира АФП думите й.

Американският марсоход “Спирит” затъна в рохкав терен на Червената
планета, докато заобикаляше ниско плато, съобщи
НАСА, цитирана от Асошиейтед прес. Марсоходът, който има пет работни колела, се подхлъзна при заден ход и
колелата му се забиха в
рохкавата повърхност.

Дясното му предно колело
не работи от три години.
Екип в НАСА се опитва
да изготви диагноза на
проблема и да изтегли
“Спирит”, като използва
негово копие на Земята.
Инженерите се опасяват,
че при по-нататъшните
опити да бъде освободен
колелата му ще опрат в
камъни, заровени дълбоко

под слоя прах, и ще се
окажат постоянно блокирани.
Марсоходът “Спирит”
се спусна на повърхността на Червената планета
на 3 януари 2004 г. в кратера “Гусев”. Три седмици
по-късно на противоположната страна на Марс
кацна и неговият “близнак” - марсоходът “Опор-

тюнити”. Първоначално
планираната им мисия
трябваше да продължи
само три месеца, но и
двата марсохода не спряха да работят.
“Спирит” напоследък
проявява признаци на “остаряване” - изпада в “амнезия”, извършва хаотични действия и не изпълнява командите от Земята.

Кой разклати „американската кула”
Солидни хора сега смирено се разкайват
за минали грехове и молят властите да
не ги отстраняват от руля завинаги
АНДРЕЙ ШИТОВ

След разпадането на СССР
и краха на политическата му
икономика спасителен идеологически ориентир за бившите
социалистически страни стана
маякът на пазарната свобода.
Честно казано, тогава ни се струваше, че този маяк е за векове.
Не минаха обаче и двадесет
години (според историческите
мерки нищожен срок) и светлината му забележимо помръкна в
тъмнината на изключително силната буря, разиграла се в глобалното финансово море. Дори
главната пазителка на маяка Америка, в старанието си да се
задържи на повърхността в условията на бедствие търси укритие в пристанището на държавното регулиране.
Олицетворение на смяната
на курса стана за страната новият й президент демократ Барак Обама. Започнатият от него
политически вираж се оказа
толкова остър, че консервативната опозиция го определи като
“социалист”, а след като той на
практика подчини на Белия дом
две от трите най-големи компании на американското автомобилостроене и демонстративно
уволни шефа на “Дженеръл
мотърс” Рик Вагонер, го нарекоха и деспот-”автократ” (преди авторитаризмът априори се е смятал в САЩ за участ само на
изостаналите народи, неспособни да управляват икономиката
по друг начин, освен от единен
политически център). На свой
ред либералните привърженици
на новия лидер виждат в негово
лице героичен спасител не само
на американското отечество, но
black+dopulnitelen

и на целия световен капитализъм.
В най-частния сектор солидни хора сега смирено се разкайват за минали грехове и молят
властите да не ги отстраняват от
руля завинаги. С такова прошение например се обърна към лидерите на страните от Г-20 ръководството на Института за световни финанси - глобална асоциация на най-големите банки,
фондове, застрахователни и брокерски компании и т. н. “Признавайки отговорността си” за “съществени недостатъци при управлението на рисковете”, довели
до криза, тези хора изразяваха
надежда, че когато бурята затихне, бизнесът им ще трябва да
остане предимно частен.
Като цяло, погледнато отстрани, всичко случващо се напомня някаква принудителна
конвергенция. Помните ли, че
имаше една такава “буржоазна
теория”, постулираща постепенното изглаждане на различията
между капиталистическата и социалистическата система и в
крайна сметка сливането им? В
СССР тя се смяташе за вредна
идеологическа ерес, а и не беше
позната - знаеше се само по
слухове, свързани най-вече с Андрей Сахаров.
Американските власти от
своя страна уж не пречеха на
работата на теоретиците на конвергенцията - от Питирим Сорокин до Джон Кенет Галбрейт. Но
има усещане, че те първоначално не са имали намерение да “се
сливат” с никого, а по-скоро са
се надявали, че в резултат на
всички тези трудове идейният
им враг просто ще се разоръжи
и ще капитулира. И същият този

Сахаров го подкрепяха най-вече
с друга цел. А когато “студената
война” свърши с разпадането на
СССР, те съвсем повярваха в
историческата си правота - без
да подозират колко скоро ще
трябва да се примирят и да забравят прекомерната си гордост.
Кризата дойде - и каква криза! В САЩ вече традиционно я
сравняват с Великата депресия
от миналия век, когато местната
икономика се е свила почти с
една трета. Между другото, при
разпадането на СССР икономическият спад е бил почти същият. Това означава, че по мащабите на загубите днешното сриване в САЩ може да се окаже
съпоставимо с неотдавнашното
руско.
Добър приятел в МВФ ми
потвърди тези данни, но
промърмори, че сравнението не
е много уместно. Буквално няколко дни след това обаче известният финансист Джордж Сорос предупреди, че днешните
проблеми са дори по-опасни от
Великата депресия. “Сериозността на кризата е невъзможно да
бъде преувеличена - заяви той в
Колумбийския университет в Ню
Йорк. - Най-точното сравнение,
което ми идва на ум, е колапсът
на съветската система”.
А ето и любопитен пример за
това, как от близки предпоставки се правят диаметрално противоположни изводи - отново,
според мен, напълно в духа на
конвергенцията:
“Добре помня, как идвайки
във Вашингтон, Анатолий Чубайс
защитаваше програмата си за
приватизация в Русия. Логиката
му беше проста и ясна: купувачи, с възможности да платят за

държавните активи реална цена,
в страната уж нямало. Реформаторите се опасяваха от “комунистически реванш” и не знаеха с
какво време разполагат. На тях
им се струваше, че най-малкото
зло е бързо да раздадат собствеността в частни ръце.
Сега, според специалистите,
в САЩ просто няма частни инвеститори, способни и готови да
платят реална цена за най-големите търговски банки и финансови компании, намиращи се в
епицентъра на кризата. В същото време без реанимация на тези
“ходещи трупове” не може да
бъде възстановена работоспособността на финансовата система. От това обаче се прави
извод не да се “подарят” на някого тези активи, а те да бъдат
национализирани.
“Сега трябва да се безпокоим не за това дали ще има национализация на най-големите
банки на Америка, а за това
каква ще бъде тази национализация, написа неотдавна “Нюзуик”. Действията на администрацията на Обама през последно
време - от влизането в капитала
на търговските банки до рязкото
ожесточаване на режима на
регулиране на финансовия отрасъл - до голяма степен вече
поставят този сектор под правителствен контрол. На властите
им остава само да направят
показна “екзекуция” на някой от
най-големите банкери, за да
покажат окончателно “кой е стопанинът вкъщи”. Още повече, че
в страната наистина се чуват
гръмки и настойчиви “искания на
обществеността” за такова
“възстановяване на справедливостта”.

Опитвах се да питам за взаимната връзка между неотдавнашния крах на СССР и днешната криза в САЩ (“двете кули”,
както ги наричам по аналогия с
трагично прочутите рухнали
кули-близнаци на Световния
търговски център в Ню Йорк) найразлични хора - от шефа на федералния резерв на САЩ Бен
Бърнанке до директора на Института за САЩ и Канада на
Руската академия на науките
Сергей Рогов, известния руски
предприемач, добре познаващ
Америка Виктор Вакселберг и
дори бившия президент на СССР
Михаил Горбачов. Бърнанке просто избегна разговора, като каза,
че това е “прекалено сложна
тема”, а руснаците в един глас
отхвърлиха хипотезата - ако не
се брои това, че, както казаха
Рогов и Векселберг, в света изобщо всичко е взаимносвързано.
Затова пък Горбачов ми даде
любопитен пример как са “разклащали съветската “кула”. През
втората година от перестройката петролът поевтинял до 10-12
долара за барел, припомни той.
След това се разбрало, че САЩ
тайно се споразумели със Саудитска Арабия да намалят цената. По-късно това признал бившият съветник на Роналд Рейгън
по националната сигурност
Робърт Макфарлин.
Кой обаче разклати сега
американската “кула”? И защо
тук изведнъж се оказа нужен
“идейно чуждият” опит за държавно регулиране? Историческо съвпадение? Ох, не вярвам в
тези съвпадения...
(Авторът е кореспондент
на ИТАР-ТАСС във Вашингтон)
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РАДИНА ВЕЛЧЕВА:

По 5 хил. лева
за един опит
ин витро
СНИМКА АВТОРКАТА

Със създаването на фонда
България се нарежда на
едно от първите места в
Европа по възможности за
безплатни процедури, казва
представителката на фонда
за асистирана репродукция
 Фондът за асистирана репродукция започна
работа преди около 45
дни. Има ли вече одобрени
двойки, които да получат
пари и да започнат процедури?
- Да, вече са одобрени
първите 75 двойки. Те ще
имат право на три опита.
Предстои да получат заповедите си от председателя
на Обществения съвет, по
силата на които ще бъдат
преведени средствата на
избраните от тях клиники.
Процедурите може да започнат до 6 месеца след
издаване на заповедите...
Нямам търпение да видя
лицата на двойката, която
първа ще получи заповедта си за отпускане на парите и за започване на
процедурата.
 Как ще изберете
първите?
- По входящ номер на
молбата. Няма начин един
да “избута” друг в списъка
и да мине напред.
 Какви са най-честите причини за безплодие
при двойките, които са
кандидатствали?
- В около половината от
случаите става въпрос за
мъжки стерилитет. В 20 до
25% - за неустановен, т.е.
и двамата партньори нямат
проблеми, а нещата не се
случват.
 По колко пари получават двойките за опит?
- До 5 хил. лв.
 Какво се плаща с
тези пари?
- Лекарски труд и лекарства, както и изследванията, които се правят в хода
на процедурите. За предварителните изследвания
хората си плащат и те струват от 150 до 180 лева за
двойка. Ако първият опит
надхвърли 5 хил. лв., което
може да се случи, само ако
жената е с тежки заболявания и са необходими повече лекарства, се доплаща от пациентите. Но
апелът ми към лекарите е
максимално да облекчат
пациентите.
 Кога имат право на
следващи опити?
- Веднага, след като се
установи, че първият е бил
неуспешен. Двойката подава само заявление и етапна епикриза, кандидатства
по каналния ред и се влиза отново в списъка. И не е
вярно, че фондът нямало да
отпуска по 5, а по 3 хил. лв.
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РАДИНА ВЕЛЧЕВА е член на на Обществения
съвет на център “Фонд за асистирана репродукция” и е председател на фондацията
“Искам бебе”. Работи в системата на пиара
и рекламата. Завършила е българска филология в СУ “Св. Климент Охридски” и маркетинг, реклама и бизнес комуникации в УНСС

Интервю на АИДА ПАНИКЯН

 Очевидно вече има
атаки?
- Хората още не могат
да повярват, че това нещо
ще потръгне.
Искам да подчертая
нещо много важно - клиниката, която хората са си
избрали да проведе процедурата, трябва да има
сключен договор с фонда,
а за да има такъв, трябва
да е акредитирана и сертифицирана за извършване на процедури по асистирана репродукция.
 С колко клиники сте
сключили договори?
- До момента имаме
договори с 11 от общо 18
клиники в страната. Не
смятам, че една клиника,
която иска да работи в
името на пациентите,
трябва да отказва да
сключи договор с фонда
по една или друга лична
причина. За жалост, има
и такива, и те не “наказват” фонда, а на практика
ощетяват пациентите си,
които им имат доверие, а
са принудени да търсят
други екипи за провеждане на процедурите. Имаме вече такива случаи жените се обаждат във
фондация “Искам бебе” и

„

ни молят да разговаряме с
екипите на такива клиники
и да ги уговаряме да сключат договор. Дори една
жена заяви, че е склонна
да събира пари за ин витро, но държи процедурата
да се провежда в определена клиника, която обаче
няма договор с фонда.
 Ще успеете ли да
спазвате скоковете за
разглеждане на заявленията?
- Когато преди старта на
фонда разговаряхме със
здравния министър д-р Евгений Желев за евентуалния брой двойки, които
биха се нуждаели от ин
витро процедури, ставаше
въпрос за около 4 хил. годишно. Но само до този
момент - за по-малко от 45
дни са подадени над 1800
молби. Мога да кажа, че
дневно приемаме по 100
молби. Залегналото в правилника условие общественият съвет да разглежда и
обработва месечно по 200
до 400 молби, ще бъде спазено. Независимо че на настоящия етап се забавихме
заради празниците. А и
като нова институция ни
трябваше време да структурираме работата си. До

момента няма върнати молби, освен ако не става
въпрос за административни
неточности - забравен подпис на пациент или нещо
такова. Не се приемат заявления за провеждане на
ин витро процедури на
жени, навършили 43 г. това е по медицински показания. Миналата седмица имаше няколко такива
случая, но върнахме документите.
От подаването на молбата до вземането на заповедта трябва да мине 1
месец, макар че засега
това не е възможно заради
огромния брой молби.
 Със създаването на
фонда се заговори, че той
може би е поредният източник за финансови злоупотреби...
- Не мисля, че може да
стане злоупотреба. Няма
начин жена или семейство,
които са страдали толкова
много, да злоупотребят с
тези пари. Не може някой
да няма проблем и да дойде да иска пари.
 По-скоро се имат
предвид не пациентите, а
“пътуването” на парите
от фонда към клиниките,
както и ползването на
средствата... Хората в
управата на фонда какви
заплати получават?
- Не получаваме никакви възнаграждения!
 Има ли механизъм за
контрол над изразходването на средствата от
фонда?
- Според правилника
при всеки писмен сигнал
от пациент ще се прави
проверка. Имаме право на
внезапни проверки в клиниките - договорни партньори. При най-малко съмне-

Трябва да сме сигурни, че
репродуктивното здраве ще бъде
приоритет и на следващото
правителство

ние трябва пациентите да
ни подават писмени сигнали.
 Кой ще прави проверки?
- Хора от Обществения
съвет. По принцип на всеки три месеца той прави
задължителни проверки.
 Няма ли независим
контролен орган?
- В Обществения съвет
няма лекари от въпросните клиники - те са само
специалисти АГ.
 Не ни остава друго,
освен да повярваме...
- Доверието към лекарите ни трябва да се повиши и то най-вече на базата на опита им в асистираната репродукция и на техния професионализъм.
 Ще бъдат ли достатъчни 20-те милиона
лева за една година?
- От 20 години няма реална статистика за състоянието на репродуктивното
здраве в България...
 А спряганата в публичното пространство
цифра - 250 хил. бездетни
двойки, нереална ли е?
- ...Последните данни са
от 2005 г. И те са за 116
хил. двойки... В момента
по-важно е друго и пациентските
организации
трябва да наблегнем на
това - да започнем работа
по следващото финансиране. Идват избори и трябва
да сме сигурни, че репродуктивното здраве ще
бъде приоритет и на следващото правителство. В
момента фондът е захранен еднократно. Всяка година ще имаме нужда
поне от тази сума.
 Със създаването на
фонда до каква степен
България се доближава до
останалите европейски
страни, за които досега
се говореше, че държавите финансират голям
брой опити на двойките
да се сдобият с рожба?
- В момента сме на едно
от първите места в Европа.
Единствената държава, която финансира безброй
опити за ин витро, е Израел. В Македония се финансират три опита, в Германия, Словения и Полша
държавата също подпомага двойките. С решението
на българското правителство за финансиране на
три опита до 5 хил. лева
сме на едно от първите
места в Европа.
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- Госпожице, как мога да започна малък бизнес?
- Започнете с голям и много скоро ще се
занимавате с малък бизнес...

За кого ще гласува
Петър Стоянов?
Политическа партия
ГЕРБ остана вярна на стила
си да ни поднася политически пируети и да пуска димки. Така след вчерашното
обявяване на листата за
евродепутати най-голям интерес предизвика името,
поставено под номер 4 това на брата на бившия
президент Петър Стоянов Емил Стоянов.
Живеем в епохата на
политическите лупинги, но
под напора на историята не
може да не си припомним,
че Емил Стоянов бе в първите редици на запалените
седесари, а неговата телевизия “Европа” на моменти
в онова славно синьо минало наподобяваше по-скоро
на медиен продукт от романа “1984” на Оруел, отколкото на нещо, сътворено в
модерната епоха. Нека това
не звучи като критика, защото не е.
Историята не може да се

пренапише и заради това
днес ни е останало единствено тъжно да наблюдаваме
превъплъщенията на фигурите на онова, което славно се
наричаше СДС в миналото. В
този смисъл мигрирането на
Емил Стоянов към герберските партийни полета е силно
показателно за ветровете,
които духат в дясното пространство. Президентският брат
не е бил фигура в центъра на
общественото внимание, но
при всяко разместване на
пластовете именно фигури
като него от трето и четвърто
ниво виждат шанса си да
изплуват на върховете на
опияняващата власт. Симптоматично обаче е, че Стоянов (дали вече не е удачно да
ги наричаме “Кланът Стоянови”?) не потърси като път за
реализацията си СДС и неговите негостоприемни мъртви
вълнения, а си хареса генералската партия като трамплин. Това може да бъде раз-

четено като окончателна диагноза за политическия фалит на СДС, след като знаково братът на бивш държавен
глава напуска кораба.
Но може да бъде разгледано и в контекста на
мизерията на българската
политика днес. За повечето
хора с апетити към властта
и с претенции към еврохоризонтите очевидно не
представлява никакъв проблем да прескочат от партия в партия, от идеология
в идеология, да разменят
себе си срещу идеален пост
в безвремието на парламента в Брюксел.
Нека да погледнем ситуацията и от друг ъгъл.
Емил Стоянов, както и всички останали евродепутати
от ГЕРБ, днес са се настанили на върха на вълната и
вече се изживяват предварително като победители.
Историята обича да се гаври с това чувство за защи-

АЛЕКСАНДЪР
СИМОВ

теност. Но гербаджиите
тепърва ще трябва да се
справят с него.
Жал ми е обаче за всички седесари, които ще си
пускат телевизия “Европа”
тези дни. Нека не се учудват, ако образът на Бойко
Борисов ги преследва навсякъде - като чудовище от
филм на ужасите. Защото
няма да е чудно, ако това е
част от сделката. Защото
сделка вероятно има. Попитайте се и друго. За кого ще
гласува Петър Стоянов?
Отговорът може да не се
хареса на доста хора.

Яки тарикати
ЕВА КОСТОВА

До края на март т.г. лицата с
прекъснати здравноосигурителни права у нас са над милион. В сравнение
със същия период на 2008 г. този брой
е нараснал с 22 хил. души. Това отчетоха вчера от Националната здравноосигурителна каса. Значи, като се
махнат бебетата и възрастните, излиза, че доста голяма част от здравите
и прави българи просто подминават
вноската си за здраве. Или са много
наистина здрави, или тях вноска не ги
лови. В същото време повечето директори на болници пропищяват точно от
такива “здравеняци”, които искат не
искат трябва да приемат на лечение
cyanmagentayellowblack

или за консултация в обществените
лечебни заведения. Нали здравеопазването все пак е безплатно, гарантирано от конституцията. Перото за тяхното лечение е същото както за осигурените “балами”. Солидарни сме, братя, солидарни сме. И това не е лошо
- да получи помощ този, който има
нужда от нея. Солидарни сме и при
пенсиите, ама средно аритметично
всеки знае колко му е личната сума от
солидарния кюп... В чужбина също са
солидарни, но когато отидеш в болницата, първо питат кой ще плаща и как
- като приват пациент, или като осигурен. И няма пет четири, първо парите,
пък после и обръщението им е само
“господин” и “госпожа”, докато чакаш
в уютните приемни.
У нас проблемът с неосигурените
пациенти брадяса като Робинзон Кру-

зо на пустия остров. Касата действа на
принципа: “Рапорт даден, рапорт приет!”, отчита събрани и дадени пари за
здраве, но ефектът все закъснява от
това алармиране. Няма анализи, изводи за това какви хора не плащат здравни вноски, защото в никой случай те не
са просто клошари от канала на Перловска река. Дали пък данните не
насочват към коментари и превантивни мерки? Дали е редно един “да пие,
друг да му плаща”? Буферите са неизбежни, но кой ще застане като Матросов на амбразурата? “Това не може да
продължава до безкрай. Плащаш три
вноски и хайде - пак хоп в системата.
И бъдете сигурни, че бедните са покоректни платци за сметка на ромите
и дребните тарикати”, е написал някой
в интернет форума. И вие сте съгласни,
нали?

1327 - подписан е мирен договор между България
и Византия. Цар МИХАИЛ III ШИШМАН (ок. 1280-1330)
се среща с младия АНДРОНИК III ПАЛЕОЛОГ, по това време
съимператор на своя дядо Андроник II Палеолог в
Черномен. Срещата е по инициативата на ромейската
страна, като българският владетел се ангажира да
помага на Андроник III срещу Андроник II при настъпващата решителна фаза на византийската гражданска
война.
1857 - в Алмора, Индия, в семейство на офицер от британската
армия, се ражда английският лекар и
микробиолог сър РОНАЛД РОС (18571932). Заема се да разбере механизмите на разпространение на върлуващата в Индия малария, слуша лекции
по бактериология в Англия и получава
диплома по здравеопазване. След срещата си в Лондон с Патрик Менсън,
който изказва хипотезата, че маларията се предава
чрез ухапване от комари, изследва насекомите за
наличие на плазмодии и накрая ги открива в комарите
от рода Anopheles. През 1898 г. окончателно изяснява
жизнения цикъл на възбудителя на маларията и найважната фаза от пребиваването му в слюнните жлези
на комарите. Получава Нобелова награда през 1902 г.
Работи в Ливърпулската школа по тропическа медицина,
в британското военно министерство и в Лондонския
институт по тропическа медицина, който носи неговото име, настоявайки че основен метод за борба с
маларията е унищожаването на комарите. Президент
на Обществото за тропическа медицина. Умира на 16
септември 1932 г.
В Ню Джърси ТОМАС
ЕДИСЪН (1847-1931) тества
за първи път своя електрически локомотив. Томас Алва
Едисън е американски изобретател и бизнесмен, създал
много важни устройства. Той
е един от първите изобретатели, приложили принципите
на масовото производство
при създаване на изобретения. Едисън се счита за един
от най-плодотворните изобретатели в историята, с
рекорден брой патенти на
свое име - 1093.
1948 - разиграва се една от драмите на клана
Кенеди - при авиокатастрофа вследствие на силна
буря близо до Сент-Бозий, Ардеш, Франция, загива
КАТЛИЙН КЕНЕДИ (1920-1948) - сестра на бъдещия
американски президент Джон Кенеди. По време на
Втората световна война Катлийн служи в Червения
кръст в Англия. Четири години по-рано по време на
войната загива съпругът й маркиз Уилям Кавендиш,
а също при авиокатастрофа умира и най-големият й
брат Джоузеф Кенеди.
1981 турският
терорист
МЕХМЕД
АЛИ АГДЖА
прострелва пред 20
000 души
на пл. “Св.
Петър”
във Ватикана папа
ЙОАН-ПАВЕЛ II. Агджа се е определял
като наемник без политическа ориентация, който е готов да
направи всичко за пари, въпреки че това противоречи
на личната му история. Агджа е роден в село Исмаили,
окръг Хекимхан на турската провинция Малатия. Като
младеж става дребен престъпник и член на улични банди.
По-късно се занимава с контрабанда между Турция и
България. Осъден е на доживотен затвор през юли 1981
г. По молба на папата е помилван от италианския
президент Карло Чампи през юни 2000 г. След излежаване на 19 години лишаване от свобода в Италия и
още 5 години в Турция за убийството на редактор на
ляв вестник през 1979 г. в Турция, той накрая е
освободен от турския затвор предсрочно на 12 януари
2006 г. Веднага следвало да се яви на военна комисия,
тъй като не бил отбивал военната си служба. Няколко
дни по-късно, след масови протести от турското
правителство и медиите, на 20 януари 2006 г. Върховният касационен съд на Турция отменя решението за
освобождаването му след обжалване от Министерството на правосъдието и същия ден той е отново
арестуван.
2007 - започва строителството на моста ВИДИНКАЛАФАТ между България и Румъния. Той е планиран пътен
и железопътен мост над река Дунав, който трябва да
свърже градовете Видин в България и Калафат в
Румъния. Чрез проекта “Изграждане на нов мост на река
Дунав между България и Румъния при Видин-Калафат” на
Министерството на транспорта се постига съществено отваряне на транспортната мрежа на България и
нейното интегриране с европейските транспортни
мрежи. Мостът ще е с дължина 1971 метра.
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Криза на духа
Народът ни все още е жив
и е оцелявал, защото
не е разчитал на месии
и лъжливи пророци
крачка. Това е игра на призраците,
а целта е да се внушава, че бялото
е черно, ненормалното - нормално,
а безумното - разумно.
Наблюдава се изумителен феномен. Потокът от доноси, клевети и
злословия се излива в ефира, по
страниците на вестниците, изпълнени всеки път с ужасни и жлъчни
внушения против какви ли не хора.
Ценностната скала се обръща с главата надолу. Ирационалното и
първичното, пошлото и профанното
изместват истинското изкуство и
всичко се превръща в реалити шоу.
Дегероизацията на историята става
печеливша професия. А младите
поколения се лишават от идеали и
вяра в утрешния ден. Идеалът се
обявява за престъпно видение, в
което няма място за надеждата, вярата и любовта. Измислени звезди
се предлагат за подражание на младите хора, а учени с европейска и
световна известност биват обругавани заради това, че са живели в
предишния “свят”. Не помагат нито
титли, нито научни степени и звания, нито популярността на делата

Две десетилетия след началото
на “мерзостта на запустението” напоследък у нас се дискутира темата
за святостта. В тази дискусия обаче
се пренебрегват два важни аспекта:
пандемичният характер на явлението и болното общество като благоприятна среда за бездуховността. В
случая причината се заменя със следствието.
Процесът на унищожаването на
чувството за святост (десакрализация) върви ръка за ръка с процеса на
обезчовечаването (дехуманизацята).
Корените на този процес се крият в
тоталната криза на цивилизацията, в
която порочността се въздига в ранг
на привилегия. В нейна услуга се
появява една ирационална идеология, внушаваща, че не са важни средствата, важен е размерът на печалбата. При нейното пълно господство
неизбежно настъпва дълбока бездуховност като краен продукт на кризата на духа. Практическият резултат
от нея е, че разумът се изражда в
безумие, човечността се превръща в
коравосърдечие, хуманизмът се
свежда до себелюбие. Дружелюбността и добронамереността се заменят с враждебност и всеобщо
настървение. Всеки се оплаква и се
стреми да се показва нещастен, унизен, репресиран, ограбен, излъган.
Дори сред онова нищожно малцинство, което заема върха на обществената пирамида, се засилва недоволството, че ненаситната им алчност се чувства ощетена...
Необяснимо дебнене и подозрение в невероятни грехове царуват в
обществото. Вестниците бълват помия срещу политици, интелектуалци,
бизнесмени, разузнавачи, дипломати и обикновени хора. Всеки живее
със своята злоба. Достатъчно е някой да каже нещо, за да възникне
словесна война, нерядко завършваща с тежки последствия. Никой на
никого не вярва. Разединението,
обхванало душите, липсата на обединяваща идея или ценност, са добра

почва за фалшиви
авторитети
които завладяват духа на нацията. А
това е равносилно на самоубийство.
Тази мрачна картина се сгъстява с
нова доза злоба от телевизията,
радиото и печата. Езикът им става
императивен, фалшив, сух, кух, заплашителен. Греховната плът и словесната шарлатания се превръщат в
печеливш бизнес.
Няма го оня финес, оная игривост и нежност в гласа и лицето на
хората, онази омайваща усмивка,
която стопява ледовете на отчуждението; няма го оня успокояващ тон
на истината и сигурността. Политическата еуфория още повече увеличава напрежението и болезнената
настръхналост в обществото. Войната на всички срещу всички придобива невероятни мащаби. Този път
главното оръжие е Словото, което
също става обект на жестоко оскверняване. Започва истинска война
на думите - все по-силни, все погрозни, все по-фалшиви, все по-заплашителни, все по-безапелационни, все по-брутални, все по-цинични. Сякаш са предназначени единствено да служат като оръжие за
смачкване на човешкото достойнство и честолюбие. Досиегейт в
широки мащаби покосява всеки истински талант и всеки можещ политик. Те се стоварват като тежка
скала върху човека и го смазват
безнадеждно. Изтънчените, възпитаните, благородните, достойните се
оказват слаби. Те са удобна жертва
за обида и унижение. Те предпочитат да мълчат, опитвайки се по този
начин да се издигнат над простащината, която ги преследва на всяка
cyanmagentayellowblack
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увеличават враговете без лица. След
масовата еуфория, след като омразата временно напуска площадите и
улиците, за да свие гнездо в душите,
злобата, подхранвана обилно от завистта и болните амбиции, спокойно
се настанява по партийните централи, в държавните учреждения, научни институти и университети, по училища и семейства, по работните
места и продължава своята злокобна мисия.
Симптомите на болното общество са посочени още от Платон. В
това общество децата подражават
на възрастните, а възрастните се
правят на деца. Учителите се страхуват от учениците си, а учениците са
освободени от чувството за святост и
отговорност. Ницше най-убедително
и по един забележителен начин описва озверяването като тъжно болестно състояние на човешкия дух. То е
израз на пълна опустошеност и анархия на инстинктите; рахитична злоба;
буфо, карикатурно и в същото време
- скрито, задкулисно, подмолно,
враждебно чувство, скрита неприязън (ресентименти). На благородното самосъхранение на почтените
озверената бруталност противопоставя бруталността, кресливата озлобеност. Озлобеният създава от разума тиранин, превръщайки всички
болести на духа в унищожително
оръжие: подлост, коварство, цинизъм,
фанатизъм. Непресекващата светлина, светлината на разума се презират и се наказват. Липсват добрият
вкус и благородната красота на инстинкта. Несдържаната припряност
засилва още повече озлоблението.
Озверяването е израз на болнавост,
изтощеност, упадък, отчаяност, неверие. Докато Ницше обяснява това
с липсата на божия авторитет, то в

Животът на младите е пъстър и различен... Изпълнен
с надежда за бъдещето

им. Всичко е обругано и цинично
отхвърлено. Чувството за святост се
приема като доказателство за наивност и изостаналост. Единственото
нещо, което предизвиква респект,
са парите. Те са

новото божество
пред което всичко се прекланя. Няма
значение как са натрупани. Дори
една майка излиза с изявление, че
се гордее с дъщеря си, която била
надарена от господа-бога с изкусителна плът, за да се отдаде на проституция. Майката била доволна от
парите, които дъщеря й носи. Нощните заведения гъмжат от проститутки и техните ценители - чужденци и
нашенци - новобогаташи, търговци
на всичко, крадци, лумпени и “политици”, които обичат да се отдават на
пиянство и разврат.
Всеки ден медиите съобщават за
разбити и обрани жилища, вили и
офиси, за откраднати коли, за изоставени или убити по зверски начин
от децата и внуците си старци, за
хвърлени в кофите за смет новородени; изнасилени старици и невръстни
деца пълнят вестникарските страници. Убийства посред бял ден, отвличания и грабежи остават неразкрити, а съдът не смогва с лавината от
дела, чийто завършек се забавя неправомерно, или приключват с решения, които предизвикват разочарование у търсещите справедливост.
Политиците високомерно се усмихват
от екрана на телевизора, като ни
убеждават, че това е демокрацията
и че който е за нея, трябва да приема
всичко това за естествено.
При тези условия постоянно се

съвременното болно общество боговете се множат като гъби след дъжд
и се чувстват блажени в царството
на безброй фалшиви звезди и лъжливи пророци.
Подобна ситуация е възможна,
когато обществото е болно и преживява дълбока криза, когато в него
вече вземат връх тези, които се нуждаят от

масовото озверяване
като желана от тях социална среда,
за да реализират своите порочни
наклонности. Целта им е чрез дехуманизацията и загубата на чувство
за святост да убиват волята за оцеляване. Затова полагат сатанински
усилия за унищожаване, заличаване, оскверняване на духовността,
което има за краен резултат кризата
на смисъла и изтръгнатата от душите
святост. Това състояние на духа се
нарича аномия и излекуването й
продължава по-дълго отколкото времето на причиняването. Колкото порано започне оздравителната терапия, толкова по-добре. Към това ни
зове здравият разум. Първата крачка към това оздравяване е пробуждането на народната свяст. Защото
един народ е безсмъртен само ако
не е решен да се самоубива. Истинският палач на нацията е този, който
го обрича на безверие и обреченост.
Българският дух все още е жив и той
е оцелявал, защото не е разчитал на
месии и лъжливи пророци. Силата,
вярата, волята и енергията, които са
му нужни, са в него самия. Дошло е
време да се надигне срещу летаргията, в която тираните му искат да го
приспиват.

ÆÈÂÎÒÎÏÈÑÈ

«‡‚Â˘‡ÌËÂÚÓ
ТОДОР КОРУЕВ

Õ‡ 9 Ï‡È 1999 „. ËÁÔ‡ÚËı‡ ¿Ì‡ÒÚ‡Ò œËÏÓ‚ÒÍË. –Ó‰ÓÔÒÍ‡Ú‡ ÏÛ ‚ËÚ‡ÎÌÓÒÚ ·Â ÔÂÍ˙¯ÂÌ‡, ÔÂ‰Ë ‰‡ ‰Ó˜‡Í‡ ‰Â‚ÂÚ‰ÂÒÂÚÚÂ.
ÕÂ ÏÓÊ‡ı ‰‡ ÒÚË„Ì‡ ‰Ó Ã‡Î‡¯Â‚ÒÍËÚÂ „Ó·Ë˘‡.
ÃÂÌ„ÂÏÂÚÓ Ì‡ ‰ËÒÍÓÔ‡ÚËˇÚ‡ ·Â ÒÚÂ„Ì‡ÎÓ Í˙ÒÚ‡. œÓ
Ò‚ÓÈ Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÔÓÒÚËı Ò
ÔËÒ‡ÚÂÎˇ, Ò ÍÓ„ÓÚÓ ÏÂ
Ò‚˙Á‚‡¯Â ÚÓÔÎÓ ÔËˇÚÂÎÒÚ‚Ó ‚˙ÔÂÍË ‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ‚
„Ó‰ËÌËÚÂ. œÓÒÚÓ ‡Á„˙Ì‡ı Ô‡ÔÍ‡Ú‡, ‚ ÍÓˇÚÓ Ô‡ÁÂı
˙ÍÓÔËÒ‡ ÓÚ ÌÂÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌËˇ ‡Á„Ó‚Ó Ò ÌÂ„Ó, Ô‡‚ÂÌ
ÔÂÁ 1981 „. ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ‰ÌË ‚ ‰ÓÏ‡ Ì‡
œËÏÓ‚ÒÍË Ì‡ ÛÎ. ìœÂÚÍÓ ≈ÌÂ‚î. Œ˘Â ÔÓ˜ÂÚÂÌÓÚÓ Ì‡
Ô˙‚‡Ú‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ ÏÂ Ì‡Í‡‡ ‰‡ Ò˙Ê‡Îˇ, ˜Â ÓÚ‰‡‚Ì‡ ÌÂ
Ò˙Ï Ì‡‰ÌËÍ‚‡Î ‚ Ú‡ÁË Ô‡ÔÍ‡. «‡˘ÓÚÓ Ì‡ÏÂËı Á‡‚Â˘‡ÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ‚Â˜Â ÌˇÏ‡¯Â Í‡Í ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌˇ. ì–‡ÁÍ‡Á˜ÂÚÓ
ì¿ıˇÌÂî, “Ó‰ÓÂ, ËÒÍ‡Ï ‰‡ ÚË Í‡Ê‡Ï, ‡ÍÓ ÛÏ‡ ÒÍÓÓ,
‰‡ ÏË „Ó ÚÛËÚÂ ‚ „Ó·‡î - ·Â¯Â ÏË ÂÍ˙Î ÔÂ‰Ë 18 „Ó‰ËÌË ÔËÒ‡ÚÂÎˇÚ Ë ‡Á Ò˙Ï Á‡ÔËÒ‡Î ‰ÛÏËÚÂ ÏÛ ìÚÓ˜ ‚ ÚÓ˜î.
ì¿ıˇÌÂî Â Ô˙‚ËˇÚ ‡ÁÍ‡Á Ì‡ “‡ÒÓ œËÏÓ (Ò ÚÓÁË ÔÒÂ‚‰ÓÌËÏ Â ËÁ‚ÂÒÚÂÌ), ÔËÒ‡Ì Â Ò ÏÌÓ„Ó Ó·Ë˜ Ë Ò˙ÒÚ‡‰‡ÌËÂ Í˙Ï ·˙Î„‡ËÚÂ ÏÓı‡ÏÂ‰‡ÌË Ë ÚˇıÌ‡Ú‡ ÓËÒËˇ. «‡
ÔÓ-ÏÎ‡‰ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÌÂ Ò‡ ˜Û‚‡ÎË Ú‡ÁË ‰ÛÏ‡, ÔÓˇÒÌˇ‚‡Ï,
˜Â ÒÔÓÂ‰ ÂÁËÍÓ‚Â‰ËÚÂ ì‡ıËˇÌî Â ÓÚ ‡‡·ÒÍÓ-ÔÂÒËÈÒÍË ÔÓËÁıÓ‰ Ë ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ìÔÓÒÎÂ‰ÌË (ÏÓı‡ÏÂ‰‡ÌË),
‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ó·˙Ì‡ÚË ‚ ËÒÎˇÏ‡î, Ò ÚÓ‚‡ ÔÓÁ‚Ë˘Â
ÓÒÏ‡ÌÒÍËÚÂ ÚÛˆË Ò‡ Ì‡Ë˜‡ÎË ÔÓÏÓı‡ÏÂ‰‡Ì˜ÂÌËÚÂ
·˙Î„‡Ë.
» Ó˘Â ÌÂ˘Ó Ò˙‰·Ó‚ÌÓ - Ò Ú‡ÁË Ú‚Ó·‡ (ÔÓ-ÚÓ˜ÌÓ Ò
Â‰ÌÓËÏÂÌÌ‡Ú‡ ÍÌË„‡, ËÁÎˇÁÎ‡ ÔÂÁ 1936 „.) ÌÂ ÍÓÈ ‰‡
Â, ‡ √ÂÓ„Ë ¡‡Í‡ÎÓ‚ ‰‡‚‡ ÁÂÎÂÌ‡ ÛÎËˆ‡ Ì‡ “‡ÒÓ œËÏÓ
‚ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡Ú‡. ÌËÊÍ‡Ú‡ Â Ò˙·‡Î‡ ì‡ÁÍ‡ÁË ÓÚ Ì‡ÚÛ‡î, ÚÂ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò Â‡ÎËÁ˙Ï, Ò˙ÒÚ‡‰‡ÚÂÎÌÓÒÚ Ë
ÔÓ‰ÍÛÔ‚‡˘‡ ÂÏÓˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ. “Ó‚‡ Â Ì‡Í‡‡ÎÓ √ÂÓ„Ë
¡‡Í‡ÎÓ‚ ‰‡ Á‡ˇ‚Ë ‚˙‚ ‚ÂÒÚÌËÍ ì“Ë·ÛÌ‡î: ìÕÂ Â ÎË
ÍÌËÊÍ‡Ú‡ Ì‡ “‡ÒÓ œËÏÓ ÁÓ‚ ‰‡ ÒÂ Ì‡‰ÌËÍÌÂ ‚ ËÁÏË‡˘Ëˇ Ò‚ˇÚ Ì‡ ‰Û„Ë ÔÎ‡ÌËÌˆË.î ÕÂ Ò‡ÏÓ ·ÂÎÂÚËÒÚËÍ‡Ú‡, ‡ Ó„ÓÏÌÓÚÓ ÍÌËÊÓ‚ÌÓ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ó ÓÚ 4000 ÒÚ‡ÌËˆË, ÍÓÂÚÓ ÌË ÓÒÚ‡‚Ë ¿Ì‡ÒÚ‡Ò œËÏÓ‚ÒÍË Í‡ÚÓ ÂÚÌÓ„‡Ù, ÙÓÎÍÎÓËÒÚ, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ Ë ÊÛÌ‡ÎËÒÚ ÔÂÁ ÒÂ‰ÂÏÚÂ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËˇ Ì‡ Ì‡Û˜ÌÓËÁÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÒÍË ‰ËÂÌËˇ, Â
Ë ÔËÁË‚ ‰‡ ÒÂ Ó·˙ÌÂÏ Í˙Ï –Ó‰ÓÔ‡ Ë ÌÂÈÌËÚÂ ìıÛ·‡‚Ë Î˛‰Âî. œËÏÓ‚ÒÍË ‰ÓË ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ Ô‡„Ï‡ÚËÁÏ‡, Ó·ı‚‡Ì‡Î Ì‡Û˜ÌËÚÂ ÒÂ‰Ë, ÓÒÚ‡Ì‡ ‚ÂÂÌ Ì‡ ‚˙ÁÓÊ‰ÂÌÒÍËˇ Ë‰Â‡ÎËÁ˙Ï Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ Û˜ËÚÂÎË - ’ËÒÚÓ œÓÔÍÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚, —ÚÓ˛ ÿË¯ÍÓ‚ Ë ¬‡ÒËÎ ƒÂ˜Ó‚, ÒÎ‡‚ÌÓÚÓ Ó‰ÓÔÒÍÓ ÚËÁ‚ÂÁ‰ËÂ Ì‡Ó‰ÓÛˆË. » ‡ÍÓ ‰ÌÂÒ –Ó‰ÓÔ‡ Â Ì‡È-ËÁÒÎÂ‰‚‡Ì‡Ú‡ ÔÎ‡ÌËÌ‡ (‡Á·Ë‡ ÒÂ, Ì‡È-ÔÂÂ˘‡ Ë Ì‡È-·ÂÎˇÁ‡Ì‡ Ò˙Ò ÁÌ‡Í‡ Ì‡ Ì‡¯‡Ú‡ ÂÚÌË˜Ì‡ ‚ÂÒÍ‡ ‰‡Ï‡, ÒÔÓÂ‰ ÔÓÙ. “Ó‰Ó »‚. ΔË‚ÍÓ‚), Á‡ ÚÓ‚‡
„ÓÎˇÏ‡ Â Á‡ÒÎÛ„‡Ú‡ Ì‡ ¿Ì‡ÒÚ‡Ò œËÏÓ‚ÒÍË. ÕÂ„Ó‚ËÚÂ
ÔËÌÓÒË Ò‡ ÏÌÓ„Ó·ÓÈÌË - ÓÚ ìÃÂ‰ÌËÍ‡ÒÚ‚ÓÚÓ ‚ –Ó‰ÓÔÒÍ‡Ú‡ Ó·Î‡ÒÚî Ë ì ‡ÏËÎ‡ÒÚ‚ÓÚÓ ‚ ¡ÂÎÓÏÓÒÍ‡ “‡ÍËˇî ‰Ó ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÓÚÓ ÙÓÎÍÎÓÌË ÚÛ‰Ó‚Â Ë Ò·ÓÌËˆË
Ò Ì‡Ó‰ÌË ÔÂÒÌË. ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ ‚˙ı˙Ú Ì‡ ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó ÒË ÓÒÚ‡‚‡ ì¡ËÚ Ë ÍÛÎÚÛ‡ Ì‡ Ó‰ÓÔÒÍËÚÂ ·˙Î„‡Ë. Ã‡ÚÂË‡ÎÌ‡ ÍÛÎÚÛ‡î, ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡Ì Í‡ÚÓ ÚÓÏ 54 ÓÚ
ÛÌËÍ‡ÎÌ‡Ú‡ Á‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ Ì‡ÛÍ‡ ÔÓÂ‰Ëˆ‡ ì—·ÓÌËÍ
Ì‡ Ì‡Ó‰ÌËÚÂ ÛÏÓÚ‚ÓÂÌËˇ Ë Ì‡Ó‰ÓÔËÒî.
» ÚÓ˜ÌÓ Ú‡ÁË ÍÌË„‡, Ì‡Â˜ÂÌ‡ ÓÚ ÏÌÓÁËÌ‡ ìÂÌˆËÍÎÓÔÂ‰Ëˇ Ì‡ –Ó‰ÓÔ‡î, ÒÚ‡Ì‡ ÚÂÂÌ Ì‡ ÔÛÌË˜ÂÒÍ‡ ‚ÓÈÌ‡.
ÕËÍÓÎ‡È ’‡ÈÚÓ‚ ÔÓÒÚÓ ˇ ‡ÁÌË˘Ë (Ì‡È-‚Â˜Â ËÒÚÓË˜ÂÒÍ‡Ú‡ È ˜‡ÒÚ) ‚ ÒÔËÒ‡ÌËÂ ì–Ó‰ÓÔËî Ë ˇ Ó·ˇ‚Ë Á‡ ‡ÌÚËÔËÌÓÒ ‚ Ì‡ÛÍ‡Ú‡, ÔÓÒÎÂ ‰Û„Ë ÏÛ ÔËÔˇ‚‡ı‡. “Ó‚‡
ÒÂ ÔÂ‚˙Ì‡ ‚ ‰‡Ï‡ Á‡ œËÏÓ‚ÒÍË, Ó·Ë‰ÌÓ Ë ÌÂ‰ÓÒÚÓÈÌÓ Á‡ ÌÂ„Ó ·Â ÌÂ ˜Â „Ó ÍËÚËÍÛ‚‡Ú, ‡ ˜Â ÏÛ ÒÂ ÓÚÌÂÏ‡ Ò‚Â˘ÂÌÓÚÓ Ô‡‚Ó Ì‡ ÓÚ„Ó‚Ó. ÕÓ Ì‡ 85-„Ó‰Ë¯ÌËˇ
˛·ËÎÂÈ Ì‡ œËÏÓ‚ÒÍË ÔÂÁ 1996 „. ÒÚ‡Ì‡ ˜Û‰Ó. ÕËÍÓÎ‡È ’‡ÈÚÓ‚ ÒÂ ËÁÔ‡‚Ë ÒÂ˘Û ˛·ËÎˇˇ Ë ÔÓËÒÍ‡ ÔÓ¯Í‡ Á‡ ÔÂ„Â¯ÂÌËˇÚ‡ Ë Ó„Ó˜ÂÌËˇÚ‡, ÍÓËÚÓ ÏÛ Â ÔË˜ËÌËÎ: ì“‡ÁË ÔÂÔËÌˇ Ò‡ÏÓ Ì‡ı‡Ô‡ Ò˙ˆ‡Ú‡ ÌË. –Ó‰ÓÔËÚÂ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÌË ÔËÂÏ‡Ú Ò˙‰ËÚË. —Â„‡ Â ‚ÂÏÂ Á‡ Ó·Â‰ËÌÂÌËÂ Ë ÌÂÍ‡ Ì‡Â˜ÂÏ Ì‡¯ÂÚÓ Ó·Â‰ËÌÂÌËÂ ì«‡Â‰ÌÓ
Á‡ –Ó‰ÓÔ‡î, ‡ ÚÓ‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ‰‡ ÒÂ ‚Ó˛‚‡ ÔÓÚË‚ ÚÂÁË,
ÍÓËÚÓ ÔÓ‰‡‰Óı‡ Ë ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡Ú ‰‡ ÔÓ‰‡‚‡Ú –Ó‰ÓÔËÚÂ Ì‡ ˜ÛÊ‰Ë ÒËÎË.î œËÒ˙ÒÚ‚‡ı Ì‡ ‚ÂÎËÍ‡ ÔÓ¯Í‡, ÔË‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ë Ò˙˛Áˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰‚‡Ï‡ ‰ÛıÓ‚ÌË Ô˙‚ÂÌˆË ‚
ËÏÂÚÓ Ì‡ Ï‡ÈÍ‡ ¡˙Î„‡Ëˇ.
“‡ÒÓ œËÏÓ ìÔÓÁÌ‡‚‡ıî Ó˘Â ÓÚ ‰ÂÚÂ. ƒˇ‰Ó ÏË ¬‡ÒËÎ ·Â ÔÓÎÛ˜ËÎ ÓÚ ‡‚ÚÓ‡ ÍÌË„‡Ú‡ ÏÛ ì–Ó‰ÓÔ‡ ‚ Ì‡¯‡Ú‡ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡î (1947). œÓÒÎÂ ‰ÓÈ‰Â ËÒÚËÌÒÍÓÚÓ ÔÓÁÌ‡ÌÒÚ‚Ó. ÕÓ ÂÚÓ, ˜Â ÌÂ ÏÓÊ‡ı ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌˇ Á‡‚Â˘‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ÔËÒ‡ÚÂÎˇ. ƒ‡ ÏË ÔÓÒÚË ¡Ó„, ·ˇı Á‡·‡‚ËÎ Á‡ ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ Á‡˙Í‡. —Ú‡ÌÌÓ - ÔËÒ‡ÚÂÎˇÚ, ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ
Û˜ÂÌ Ò ˆˇÎ‡ Î‡‚Ëˆ‡ ÓÚ ÍÌË„Ë, ·ÂÁ ÍÓËÚÓ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡
ÂÚÌÓ„‡ÙËˇ Ë ÙÓÎÍÎÓËÒÚËÍ‡ ·Ëı‡ ·ËÎË ·Â‰ÌË, ‡ ÍÌËÊÌËÌ‡Ú‡ Á‡ –Ó‰ÓÔ‡ - Ì‡Ô‡‚Ó ÓÒÍ˙‰Ì‡, ËÒÍ‡¯Â ‰‡ ÓÚÌÂÒÂ Ò˙Ò ÒÂ·Â ÒË ‚˙‚ ‚Â˜ÌÓÒÚÚ‡ Â‰ÌÓ ÒÍÓÏÌÓ ‡ÁÍ‡Á˜Â.
»ÎË Ô˙Í ÏÛ ÒÂ ˘Â¯Â ‰‡ ‚ÁÂÏÂ Â‰ËÌ Ò‚Ë‰ÂÌ ÒÔÓÏÂÌ ÓÚ
ÓÚ‰‡‚Ì‡ ÓÚË¯Î‡Ú‡ ÒË ÏÎ‡‰ÓÒÚ.
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Парадоксите на
българските банки
Въпреки кризата кредитните институции показват
стабилност и генерират сравнително високи печалби
ЙОСИФ АВРАМОВ

Логичен и често задаван е въпросът
защо българските банки отпускат кредити с най-високи лихви в сравнение с
останалите страни от ЕС, а също и защо
предоговарят лихвите по сключените порано заеми с кредитоискателите? От
тези два въпроса произлиза и трети - как
да се прави фирмено планиране и прогнозен паричен поток при непрекъснато
растящи лихви по кредитите, докога
българският бизнес и родните кредитоискатели ще оцелеят при тази непредсказуема финансова среда у нас?
Независимо от глобалната финансова и икономическа криза банките у нас
отчитат печалби за първото тримесечие
на годината, но при повечето от тях има
понижение спрямо година по-рано. Това
показват данните на БНБ за състоянието на банковата система към края на
март 2009 г. Въпреки кризата родните
кредитни институции регистрират положителен финансов резултат. Това се
случва и в период, в който банките по
света отчитат предимно загуби.
Повдигнатите въпроси са още поактуални на фона на отчетните данни за
първото тримесечие на 2009 г. През него
банковият сектор у нас е реализирал
печалба в размер на 271 млн. лв., въпреки усложнените пазарни условия и отчетените загуби в други банкови системи, посочват и от БНБ. Това е с 24,4%
спад спрямо март 2008-а. Тази печалба
осигурява 1,6% възвръщаемост на активите и служи като допълнителен буфер
срещу евентуални негативни процеси,
обясняват от централната банка. Увеличените разходи за лихви заради високата цена, която банките плащат за привличане на депозити от местния пазар,
свиват нетния лихвен марж. От БНБ
посочват, че това свиване е незначително и лихвеният марж остава водещ при
управлението на доходността.
Три са ключовите фактори за пониските печалби в сравнение със същия
период на миналата година. С най-силно
влияние е голямото поскъпване на ресурсите както на вътрешния, така и на
външните пазари, което има и най-осезаемо влияние върху свиването на маржовете на печалба. Вторият фактор е
увеличението на провизиите (с 13,6%
спрямо края на м.г.) Това се случва
заради нарастването на дела на заемите
с просрочия. Третият основен фактор е
липсата на растеж в икономиката.
Силното забавяне на кредитния растеж е друг основен момент, характерен
за банковата ни сфера през първото
тримесечие на 2009 г. Предпоставки за
това са намаленото потребление - от
една страна, и занижената склонност
към поемане на кредитен риск - от друга
(изводите са от анализ на БНБ, април
2009 г.) За трите месеца ръстът на кредитите за предприятия и граждани е
0,9%. Според мнението на авторитетни
наши банкери голяма част - около 80%,
от спада в кредитирането се дължи на
нетърсенето на заеми от компаниите.
Обемът на кредитите за фирми и домакинства в края на март е 49,7 млрд. лв.,
като спрямо март 2008 г. темпът на
растеж е сведен до 24,7%. Бизнес кредитите са 32,06 млрд. лв., а за домакинствата - 17,6 млрд. лв. Намаление отчитат активите на банковата система - с
0,5% спрямо декември 2008 г., като в
края на март т.г. те са 69,2 млрд. лв.
Намаляват и общите привлечени средства в сектора с 1,4% спрямо края на 2008
г. до 60 млрд. лв. Това е съпроводено с
нарастване на депозитите от граждани и
домакинства с 2,2% до 22,66 млрд. лв.
Свиват се средствата от кредитни инblack+dopulnitelen

ституции с 3,7% за три месеца, като
обемът им в края на март е почти 16
млрд. лв. Това е основно поради падежи
на предоставени на местните дъщерни
банки ресурси от чуждите им централи,
неусвоени в нови кредитни линии, обясняват от БНБ.
Банковата система в България
продължава да показва стабилност и да
генерира сравнително високи печалби.
Сумата на активите на банковия сектор
е 69,2 млрд. лв., като петте най-големи
кредитни институции са с пазарен дял
56,3%, а средните и малките банки при-

вата институция имаше отрицателен резултат от едва 302 хил. лв.
В края на март 2009 г. общата капиталова адекватност на банковия сектор
е 16,5% (при 14,9% в края на 2008 г.),
а адекватността на капитала от първи
ред достига 12,7% (при минимално изискване от 6%). В отчета си БНБ посочва,
че това е позитивно явление в българския банков сектор.
В родните финансови среди се коментира тезата, че растящите лихви по
депозитите заплашват банковата система с декапитализация, а лихви по депозитите от над 10% представляват заплаха за финансовата система и за българската икономика изобщо. Според редица наши банкери обаче лихвите по депозитите в един свободен пазар са израз на цената на ресурса на този пазар.
Според тях в случаите, когато привлеченият ресурс на такава цена може да
бъде използван разумно, така че тази
цена да се възвръща, това няма как да
застраши стабилността на банката. В
противен случай този ресурс просто
няма да е необходим и банката няма да
се възползва от него. Всичко зависи от
разумното управление на структурата
на баланса на една банка. Засега на
пазара не се предлагат масово продукти, които да са с ефективна лихва над
10% за година.
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тежават 38,2% от общите активи на
системата. Отчита се ръст на депозитите на гражданите. В края на март 2009
г. коефициентът на покритие е 145%,
като нивото е сред най-високите в ЕС.
Родните трезори реализират печалба
за първото тримесечие в размер на 271
млн. лв., пише в отчета на БНБ. Лидер
по печалба е Българската банка за развитие с положителен резултат от 4,88
млн. лв., което е ръст от цели 326% на
годишна база. Това се дължи на включването на единствената държавна банка
в плана “Станишев” за подкрепа на икономиката чрез кредити за 500 млн. лв.
по конкретни бизнес проекти на малки
и средни фирми. Сред търговските институции номер едно е Уникредит Булбанк, която е постигнала 58,8 млн. лв.
печалба, следвана от Банка ДСК - с
48,75 млн. лв., и ОББ - с 28,04 млн. лв.
Най-голям спад на печалбата на годишна база у нас бележи Юробанк И Еф
Джи (обединила Пощенска банка и Банка ДЗИ), чийто положителен финансов
резултат се стопява с 62,7 на сто до 9,85
млн. лв.
Най-обезпокоително от банките с
отрицателен финансов резултат е положението с печалбата на гръцката Алфа
Банк, която е реализирала загуба от 11,5
млн. лв. за първите три месеца на 2009
г. През последните две години тя разкри
множество нови клонове и филиали в
редица български градове. За цялата м.г.
загубата на Алфа Банк възлезе на 23
млн. лв., а в края на март 2008 г. финансо-

Общо за банковата система за първите десет месеца на 2008 г. средномесечният ръст при кредитите е 2,9%. За
последните два месеца на 2008 г. е
налице спад и средно на месец ръстът
е 0,5 на сто. За януари и февруари 2009
г. ръстът е едва 0,2 % средномесечно.
При потребителските заеми средномесечният ръст за последните четири месеца - от ноември 2008 г. до февруари
2009 г., е дори отрицателен - минус 0,5

на сто. За сравнение - през първите
десет месеца на 2008 г. ръстът на потребителските заеми е бил плюс 2,3%.
При ипотечното кредитиране е налице сходна картина. Средномесечният
ръст на ипотечните заеми от 3,1 на сто
за първите десет месеца на 2008 г. е
спаднал до 1,3% за ноември и декември
на 2008 г. Тенденцията за спад се запазва и в първите два месеца на 2009 г.
През януари и февруари е отчетен нулев
растеж на ипотечното кредитиране. При
бизнес кредитите положението е аналогично. Средномесечният ръст пада от 2,7
на сто за периода януари-октомври 2008
г. на 0,9% за ноември и декември на м.г.
През януари и февруари 2009 г. ръстът
вече е отрицателен.
Налице е и ръст на т.нар. “лоши кредити”, което буди тревога, независимо
че все още обемът им е сравнително
малък. Намаленото кредитиране като
цяло е една от причините лошите кредити да се увеличават като процентно
изражение в портфейлите на банките.
Този вид заеми са нараснали с 1,4%. За
една година като обем лошите кредити
са се увеличили повече от двойно. Засега застрашителна тенденция за рязко
нарастване на т.нар. лоши кредити не е
налице, но трендът при тях ще е в зависимост от това колко дълго ще
продължи кризата.
Възможна позитивна мярка за т.нар.
отпушване на кредитирането у нас е в
условията на глобална световна икономическа и финансова криза и при наличие на равнопоставен диалог между БНБ
и Асоциацията на българските банки (със
задължителното участие на представители на всички банки, регистрирани у
нас, независимо от размера им) да се
договори временно т.нар. джентълменско споразумение със следните клаузи:
z лимитиране на максимален размер
на лихвите по депозитите, които да не
надвишават 7% (те бяха с такива размери преди кризата - през лятото на
2008 г.);
z лимитиране на максималния размер на лихвата по бизнес кредитите - на
не повече от 8%; на ипотечните кредити
- на не повече от 8%, и на потребителските кредити - на не повече от 10%;
z отказ от предоговаряне на т.нар.
стари кредити, а вече предоговорените
да бъдат наново анексирани при посочените максимални лихвени равнища;
z налагане на санкции от страна на
банковия надзор на БНБ за банките,
които нарушават посочените клаузи на
т.нар. джентълменско споразумение, в
т.ч. персонални санкции за ръководния
им състав. За тази цел е необходимо да
се създаде обвързващ механизъм с оглед
налагането им по принцип за други евентуални нарушения, а не директно за
посочените, тъй като прякото им санкциониране би довело до колизии в прилагането на санкционни действия в условията на пазарно стопанство. По-скоро унифицираната сдържаща политика
на БНБ и АББ ще определи тенденциите
на банковия пазар и по отношение нивото на лихвите по депозитите и по
кредитите, а не толкова възможните
санкции. Разяснителната кампания също
не е за подценяване;
z гъвкава система на разсрочване
на кредитите и унифициране на условията за това от отделните банки. В тази
връзка е налице практика от страните с
модерно и развито пазарно стопанство,
която може да се приложи и у нас, като
т.нар. лихвени ваканции, съвместно управление на ипотекирания актив и т.н.;
z оказване на позитивно давление
от страна на банковата общност върху
МИЕ за екстрен старт на приемане на
проекти по оста за гаранционните фондове от ОП “Конкурентоспособност”, на
която то е управляващ орган. По нея са
предвидени 200 млн. евро, до които вече
трета година нямат достъп представителите на малкия и средния бизнес.
black+dopulnitelen15
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Солта убива сърцето
Пилешкото месо, яйченият белтък и ядките
гонели високото кръвно и инфаркта
убиеца”. Прекомерната консумация на
сол е основен рисков фактор за повишеното кръвно и е причина за проява на
Хипертонията е третата причина за
хипертония при трима от 10 възрастни.
инвалидност в света и остава водеща
Намалена наполовина, консумацията на
причина за смърт. С нея са свързани 54%
сол може да спаси от смърт 2.5 млн. души
от мозъчните инсулти и 47% от случаите
на планетата, припомнят кардиолозите.
на исхемична болест на сърцето.
Българите за жалост са доста далеч от
България продължава да е на челно
тези числа - у нас се консумира дневно
място в Европа по смъртност от свързани
12-14 г сол при нужди на организма от 3с хипертонията сърдечносъдови заболя5 г. Тревожни са тенденциите за нараствания - мозъчен инсулт и сърдечен инване на така наречената “преждевременфаркт. Проучвания сочат, че 89% от болна смъртност” (до 64 г.). За последните 40
ните с клинично изявени атеросклерогодини преждевременната сърдечносътични заболявания са хипертоници. Това
дова смъртност у нас е нараснала два
сочат данни, оповестени от Дружеството
пъти, а 2/3 или 67% от общата смъртност
на кардиолозите в България по повод
се дължи на сърдечносъдови заболявапредстоящия Световен ден на хипертония. Продължителността на живота в
нията - 17 май. Тази година проявата е
България е с около 15% по-ниска от
под мотото “Сол и хипертония - два тихи
средната за Европа.
В 70-80% от случаите това се дължи на
сърдечносъдовите
заболявания.
Смъртността от мозъчен инсулт при жените у нас по официални данни от 2008 г.
е 13.9 пъти по-висока от Франция. От исхемична болест на
сърцето смъртността
за българките е 6
пъти по-висока отколкото при французойките. У нас артеХраните, които гонят инфаркта риалната хипертония

АИДА ПАНИКЯН

засяга около 2 млн. души и
е рисков фактор номер едно
за сърдечносъдовите заболявания, алармират кардиолозите. Тревожен според тях е
и фактът, че нашенските хипертоници не си обръщат внимание и не спазват правилен
режим на живот.
Председателят на дружеството на кардиолозите доц. д-р
Владимир Пилософ припомни няколкото простички правила за
предпазване от сърдечносъдови заболявания - неупотреба на тютюн, физическа активност (поне 30 минути дневно енергично ходене), здравословен хранителен режим (минимум животински
мазнини и червено месо, максимум плодове и зеленчуци, нормално количество
растителни мазнини), нормално телесно
тегло, кръвно налягане под 140/90, нисък
холестерол, нормална кръвна захар, избягване на прекомерния стрес.
Най-нови проучвания на световни кардиолози показали, че консумацията на
птиче месо, яйчен белтък и ядки пази
сърцето от атаки.
До 6-7% от децата в училищна възраст
имат повишено артериално налягане. В
това отношение са важни профилактичните прегледи. Често се оказва, че дете
с повишено кръвно налягане има родители-хипертоници.
За преодоляване на проблема Дружеството на кардиолозите ще работи в
три основни насоки: обучение на кардио-

лози, обучение на общопрактикуващи лекари и обучение на самите пациенти по
отношение на здравословния начин на
живот. На 19 май в София-град тръгва
пилотен проект за повишаване квалификацията на семейни лекари в областта на
кардиологията.
Всеки момент ще бъдат приети и стандарти за осъществяване на кардиологичната помощ в лечебните заведения, съобщи националният консултант по кардиология доц. Нина Гочева.
Въпреки черната статистика, изход от
ситуацията има, убедена е проф. Светла
Торбова, председател на Българска лига
по хипертония. Тя се позова на Бялата
книга, съставена от международна група
от учени. В нея е заложено, че всеки
пациент с артериално налягане над 140/
90 трябва да се разглежда като “пациентпредизвикателство” или пациент със значим риск.

— SMS ËÁ‚ÂÒÚˇ‚‡Ú Á‡ ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍ‡ Ì‡ ‡Í‡ Ì‡ Ï‡ÚÓ˜Ì‡Ú‡ ¯ËÈÍ‡
В специализирани кабинет на II САГБАЛ “Шейново” за профилактика на рака на маточната шийка (РМШ) всяка жена може
да получи цялостна медицинска консултация от специалисти
в областта на женското здраве, информация за заболяването,
методите за предпазване, лечение и ваксинация.
Прегледите ще се извършват всеки делничен ден от 8.30 до
13.30 часа, при предварително записване на телефон: 02/
9659467.
Не се изисква направление от личен лекар.
До края на месеца в кабинета ще се извършват безплатни
консултации от водещи специалисти. Пациентите ще заплащат
само за необходими изследвания и допълнителни медицински
услуги.

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

За първи път в клиничната
практика у нас се въвежда система за SMS-известяване на пациентите за прегледи, готови изследвания и ваксинации. Специализираното приложение е разработено и осъществено от екипа на “Силдекс” специално за САГБАЛ “Шейново”, с партньорството на М-Тел.
Стартът на системата за оповестяване съвпада с откриването на
специализиран кабинет за профилактика на рака на маточната
шийка в болница “Шейново”.
Системата улеснява комуникацията между лекаря и пациентката. За целта е необходимо предварително регистриране в системата чрез изпращане на SMS. Регистрацията може да бъде направена лично, а също и от упълномощен общопрактикуващ лекар
или лекар специалист. Системата
отговаря с SMS за успешна регистрация. Активният потребител на

Кабинетът в “Шейново” е оборудван с най-модерна апаратура
за специализирани гинекологични изследвания и диагностика и
предлага пълния набор тестове и манипулации за прецизен
скрининг, ранно диагностициране и ефективна профилактика и/
или лечение на рака на маточната шийка

услугата получава напомнящи
кратки съобщения на мобилния
си телефон два дни преди насрочената дата и час за преглед.
Регистрацията автоматично води
до създаване на запис за пациента в централен регистър, където
ще се съхраняват неговите резултати. Взетият по време на
прегледа материал за изследване се изпраща в специализирана

АКТУАЛНО

ƒÓÍÚÓË Ë Á˙·ÓÎÂÍ‡Ë
ÔÓÚË‚ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡ ÔÓÎËˆËˇ
Медицинският инспекторат ще дублира
контролни функции на
НЗОК и на съсловните
организации, на дирекцията за специализиран
медицински надзор към
МЗ и други структури и
влиза в противоречие с
други закони. Това е становището на Българския
лекарски съюз (БЛС),
което представи д-р Божидар Нанев, председа-

тел на съсловната организация. Предстои второ четене в пленарна
зала на този законопроект, който променя Закона за здравето. По думите на д-р Нанев към
функциите на инспектората се дават правомощия да закрива лечебни
заведения, да прекратява договора с управителя на лечебното заведение, което е противоре-

чие, защото лечебното
заведение е юридическо лице. В противоречие
с разпоредбите на Кодекса на труда инспекторатът има право на наказания, което отново е
функция на работодателя. Подобно е становището и на Българския
зъболекарски
съюз
(БЗС), представено от
председателя му д-р Николай Шарков.

Д-р Евгений Желев
обаче заяви вчера, че е
крайно време да има инспекторат в системата
на здравеопазването.
По думите му той не
дублира функциите на
НЗОК, а това е нова
структура, която ще
следи не само за финансовата част на нещата, тя ще следи и за
качеството на медицинските услуги”.

z

Над милион нашенци с неплатени здравни вноски
Към 31 март с прекъснати здравноосигурителни права съгласно
данните, предоставени от персоналния регистър на НОИ, са 1 013
000 души. Това съобщи пресцентърът на НЗОК. В сравнение
със същия период на 2008 г. този
black+dopulnitelen15

брой е нараснал с 22 хил. души.
За март на бюджетната 2009 г.
събраните приходи и трансфери в
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са в размер на
125 720 113 лева. От здравноосигурителни вноски за март са постъ-

пили 124,9 млн. лева.
За първична извънболнична
медицинска помощ са изплатени
11,2 млн. лева, за дентална - 9
млн. лв., за медико-диагностична
- 5,4 млн. лв., за лекарства - на
30,6 млн. лева.

лаборатория, като това се документира със запис в и в централния регистър. Готовите резултати
се регистрират от лабораторията
отново на двете места, като системата уведомява с SMS лекаря,
изпратил материал за изследване. Когато резултатите от прегледа са готови, потребителят получава съобщение, че трябва отново да посети своя лекар.

ОБЩИНА БОБОШЕВО
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Гр. Бобошево, ул. Иван Кепов №3,
тел. централа: 07046/23-54, факс:07046/23-44,
e-mail: obst_boboshevo@mail.bg
З А П О В Е Д
№ РД-07-92
ГР. БОБОШЕВО 12.05.2009 година
На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 14, ал. 1 от Наредба за определяне
на реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и Решение № 174/24.04.2009 г. на
Общински съвет гр. Бобошево
Н А Р Е Ж Д А М:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем на “Плувен басейн” с. Слатино публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години
при начален размер на годишният наем 2 000 лв..
Търгът ще се проведе на 29.05.2009 год. от 14.00
часа в малката зала на читалище “Лоза” гр. Бобошево.
Повторен търг - 05.06.2009 г.
Депозит за участие в размер на 10% от годишния
наем на обекта се приема всеки работен ден в касата на
Общинска администрация гр. Бобошево, до 16.00 часа,
считано от датата на публикуване на заповедта.
В деня на търга депозит не се приема.
Оглед на обекта, предмет на търга - всеки работен
ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. до деня предхождащ търга.
Тръжна документация ще се получава в стая № 14
на Общинска администрация гр. Бобошево, срещу заплащане на такса от 20 лв.
КРУМ МАРИНОВ
Кмет на община Бобошево
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Концерт на Стив Джеймс
- вокал, китара и мандолина
(САЩ), с участието на “Lilly
Of The West” в състав Лили
Друмева - вокал, китара,
Ясен Василев - китара, вокал, Иван Пенчев - цигулка,
Михаил Шишков - контрабас,
и Борислав Бояджиев - перкусии, организира Националният дворец на културата в
партньорство с посолството
на САЩ у нас днес от 19 ч. в
зала 6 на двореца. Проявата
под заглавие “Американски
блус и кънтри” е от програмата “Свят от приятели” на
Салона на изкуствата, а
входът е свободен.
Известна с хармонията
между пеене и зашеметяващо бързото свирене на банджо, мандолина и цигулка,
родена в Америка, блуграс
музиката се разпространява
из цял свят сред многоброй-

ни поклонници. Всяка година
в Европа се организират
много блуграс концерти, фестивали, уъркшопове и джем
сешъни. Местните групи преобладават, но често има и
турнета на американски музиканти. Наскоро “Lilly of the
West” - блуграс и кънтри група от България, заедно с
чешки музиканти, изнесе
концерт, чийто домакин бе
Българският културен институт в Прага. Голяма инициатива се провежда всяка година през май - Световната
блуграс асоциация със седалище в Нешвил отбелязва
месеца на блуграса по света.
Тази година в Европа са планирани повече от 145 събития, между които големи фестивали и концерти, сред тях
и днешният концерт в Салона на изкуствата.
Специалният гост Стив

СНИМКИ САЛОН НА ИЗКУСТВАТА

16

Джеймс е добре известно
име сред поклонниците на
съвременния акустичен фолк
и блус. Популярността му се

Иван Цанев

дължи на множество записи,
турнета и куп публикувани
статии, учебни пособия и
видеозаписи.

Литературен
конкурс, изложби
и кръгла маса бяха
в програмата
на XI национален
фестивал на
детската книга
в Сливен
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„K. Константинов”
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ния пленер за детска рисунка, озаглавен “Спомен за карнавала на приказките”. Най-добрите рисунки бяха наредени
в изложба в Драматичния театър в Сливен.
В рамките на фестивала се проведе
кръгла маса “Тематични и жанрови промени в литературата за деца в началото
на XXI век - поглед в балканските литератури”. Гости и участници видяха и изложба на плакати “В царството на Пипи
Дългото чорапче”, която бе експонирана
в галерия “Сирак Скитник” в Сливен,
осъществена по проект на фестивала
“Везаний мост” - гр. Тузла, Босна и Херцеговина, и посветена на една от найобичаните писателки за деца в света Астрид Линдгрен.

“Чехи в България. Ролята
на чешкото присъствие за
българското национално развитие” е темата на конференция, която ще се състои на
18 и 19 май в Чехословашкия клуб “Т. Г. Масарик” в
столицата (ул. “Кракра” 15).
Форумът се организира от
Чешкия център в София в
сътрудничество с Чехословашкия клуб “Т. Г. Масарик”
и с подкрепата на Софийската община, дирекция “Култура”. В нея ще вземат участие
български учени, занимаващи
се с чешко-българските отношения в различни области.
Специални гости на откриването на 18 май от 10 ч. ще
бъдат Мартин Клепетко - посланик на ЧР в България, и
Явор Милушев - зам.-министър на културата.

ЗАПОЧНАХА
АПРИЛОВИТЕ
ДНИ В ГАБРОВО
С възстановка на първото
честване на празника на светите братя Кирил и Методий
в България започнаха Априловите дни на културата в Габрово. В рамките на проявата, която ще продължи до 24
май, се предвиждат концерти, литературни четения,
спектакли. Във всички инициативи участват учители и
възпитаници на Априловската гимназия. На 22 май в училището се организира Ден на
отворените врати, а от 11 май
дни на отворените врати има
и регионалната библиотека
“Априлов-Палаузов” в града.
Посетителите могат да ползват безплатно читалните и
интернет центъра, да получават безплатна тематична и
библиографска информация,
съобщи “Дарик нюз”.

АТАНАС ХРАНОВ
И АСТРОНОМИЯТА
НА ВИШНИТЕ

Творческа вечер на
Лиляна Стефанова
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Кулев е отличен със специална
награда на името на Албин Бруновски за изключителен принос в развитието на световното анимационно кино на “Биенале на илюстрацията” в Братислава (2000). Той е бил
сценограф на театрални постановки в Германия - “Дойчес театър” в
Берлин, Щутгарт, Бохум, както и в
Грац (Австрия). Представял е самостоятелни изложби графика, анимационни ескизи и живопис в галерии
в София, Пловдив, Братислава, Краков, Берлин, Анси (Франция), Музея за модерно изкуство в Ню Йорк
и Оберхаузен (Германия).

○

Изложба на Анри Кулев с акварели, оригинали, подготвителни рисунки и постери, политически и
еротични рисунки от последните 10
години, част от които показвани на
страниците на в. “24 часа”, може да
се видят в артгалерия НДК до 16
май. Изложбата е в рамките на 14ия Салон на изкуствата.
Анри Кулев е режисьор на 50
анимационни, 20 документални и
шест игрални филма. Носител е на
много международни и всички престижни национални кинонагради “Златна роза”, “Златен ритон”, “Златен клас” и “Наградата на София”.
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“Аргументи
на защитата”
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Творби на Анри Кулев в НДК

○

монт-България” спечели приза за издателство. Тази година отличие за илюстратор не бе присъдено.
Националната награда “Константин
Константинов” е учредена през 2004 г.
от Министерството на културата, Националния център за книгата към МК, Регионалната библиотека “Сава Доброплодни”- Сливен, община Сливен и Ротари
клуб - Сливен. Фестивалът на детската
книга се състоя в града на Сините камъни от 7 до 9 май под патронажа на Зорка
Първанова. Над 2000 деца от страната
изпратиха свои творби за националния
литературен конкурс на тема: “Ако имах
вълшебна пръчица, щях...” Наградените
творби са събрани в сборник. Над 300
млади художници участваха в национал-

○

г

Голямата награда “Константин Константинов” за цялостен принос, връчвана
на Националния фестивал на детската
книга, тази година бе присъдена на поета Иван Цанев, научи ДУМА от Росица
Петрова. Той е написал няколко стихосбирки за възрастни и двадесет поетически книги за деца. Поетът е носител на
множество български и международни
награди. Вписан е в Почетния списък на
Международния съвет за детската книга
през 1998 г. за книгата му “Весели мистерии”. Мая Далгъчева е тазгодишната
носителка на националната награда
“Константин Константинов” в категорията
автор. Тя е авторка на художествените
текстове и песни в поредица учебни помагала за предучилищна възраст. “Ег-

КОНФЕРЕНЦИЯ
ЗА ЧЕШКОТО
ПРИСЪСТВИЕ У НАС

Съюзът на българските писатели, Националният дворец на културата и издателство
“Захарий Стоянов” организират творческа юбилейна вечер на поетесата Лиляна Стефанова
днес от 18 ч. в зала 7 на
НДК. Премиерата на
новата книга стихове
“Още и още” (изд.
“Български писател”) и
представянето на “Отново повикана обич” и “И
сърцето пътува” - IV и V
том от седемтомното издание на нейна избрана поезия, проза и есеистика (изд. “Захарий
Стоянов”) са в рамките
на 14-ото издание на
Салона на изкуствата.
Лиляна Стефанова
е родена в София в семейство на учители.
Висше образование получава в Московския
държавен институт за
театрално изкуство със
специалност режисура,
но скоро след това е
приета в Литературния
институт “Максим Горки”. В периода 19651967 г. специализира в

Лондон, а през 1980 г.
завършва писателската
програма при Държавния университет в Айова, САЩ. Авторка е на
52 книги с поезия, проза, есеистика и творби
за деца с общ тираж 1
милион екземпляра.
Между книгите, които й
носят най-голяма известност и признание, са
“Обич и мъка”, “Една
есен в Америка”, “Вулканите на Мексико димят”, “Душите ни са заедно”, “Пиша - значи
обичам”, “Япония без
кимоно и ветрило”,
“След полунощ”, “Болка на глас” и др.

Петнадесетте платна в изложбата “Астрономия на вишните” в галерия “Ракурси” разкриват тайните движения на
небесните тела чрез последния танц на вишневия цвят.
Атанас Хранов е роден през
1961-а в Пловдив. Завършил
е НХА, специалност “Дърворезба”. Има десетки самостоятелни изложби в България,
Гърция, Германия и взима
участие в колектовни експозиции в Германия, Белгия,
Унгария, Ирландия, Холандия, Кувейт. През 2001-а печели Наградата на Пловдив за
изобразително изкуство. Работи в областта на пластичните изкуства и живописта,
смесвайки органично жанровете. Използва дърво, ръчна
хартия, платно, бронз, сребро и полимерна мазилка
върху метална конструкция.
Изложбата може да се види
до 24 май в арт салона на ул.
“Хан Крум” 4а в София.
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На сцената тя
пресъздаваше
танцовите си
образи с
одухотворени
пластични
средства,
оживяваше ги
с дълбок
емоционален
заряд
“говорещи”, оживени от вълнуващ емоционален заряд. Нейната богата творческа индивидуалност и съвършеното й
владеене на танцовите средства извисяваха балетната образност до неповторими внушения, навярно защото Калина Богоева успяваше да постигне
съвършена логика на движенията, да
подчертае динамичната им стойност, да
градира тяхната убедителност по пътя
на абсолютното синхронизиране с музикалната мисъл.
Разкрил образната същност на музиката, танцът й ставаше симфоничен,
придобиваше силата на високо духовно
общение и съдържателност, наситена с
елементи на философска значимост.
Музикант бе тя в своята балетна интерпретация. И поет! Не е тайна, че с псевдонима Ина Кирилова тя изповядва в
стихове своите вълнения, намерили отзвук и в литературния ни печат. Навярно съчетанието на няколко изкуства определя високата стойност на нейното

АНА АЛЕКСАНДРОВА

Националният оперно-балетен театър посвети преди време спектакъл на
“Лебедово езеро” от Чайковски с участието на Веса Тонова и Трифон Митев
на великолепната балерина, педагожка
и хореографка Калина Богоева по повод на нейния 70-годишен юбилей. С
ярка неизгладимост се очертават в златните страници на балетната ни история
сценичните образи, сътворявани от нея.
Навярно защото те чудотворно биваха
превръщани в символи, обозначаващи
същността и смисъла на дадено балетно действие. Интерпретацията им винаги надхвърляше границите на познатото. Калина Богоева пресъздаваше танцовите си образи с новаторски пластични средства, оживяваше ги с дълбок,
емоционален заряд, отпечатваше творческото си “аз” върху хореографската им
тъкан. Тя одухотворяваше пластично
сценичните си персонажи и те ставаха

въздействие и като балерина, и
като хореографка. Широкият периметър на интересите й намира отражение във високите й
постижения. Тя пресъздаваше
танцовите си образи с одухотворени пластични средства,
оживяваше ги с дълбок емоционален заряд, внушаваше непостижимо трагичната любов на Мехмене
Бану от “Легенда за
любовта”, добротворната, поетична Фея
на люляка от “Спящата красавица”, етерната, безпощадна
Мирта от “Жизел”, внушителната пророчица Струна от “Нестинарка”, амбициозната красавица Папеса Йоана от едноименната балетна драма, властната
покровителка на изкуствата - Господарката на Медната планина от “Каменното цвете”, пламенната Китри от “Дон
Кихот”, поетичната Одета-Одилия от
“Лебедово езеро”, Мария - дъщерята на
Калояна, съчетала положителните черти на българката през вековете.
От изкуството на Калина Богоева
струеше пиетет към великите хореографи на миналото, които са обичали човека и са умеели да го възпяват с найпрекрасни пластични средства. Затова
доцент Богоева се грижи за опознаването и запазването на класическото
наследство в НМА “Панчо Владигеров”,
в НУТИ, в своята лятна балетна академия във Варна. На класическия балетен
език посвети тя и първата у нас педагогическа книга. Изключителен специалист със световно признание, като балетен педагог Богоева е чест гост-преподавател в най-авторитетни балетни
семинари.
Още в края на 80-те години тя се
насочи и към постановъчна дейност.
Щедрост на фантазията, оригиналност
на пластичния рисунък, завършеност на
цялостния облик на сътворяваните
спектакли характеризират нейното
творчество като хореографка, дипломирана в Академията за театрално и балетно изкуство в Москва. След първата
си изява на софийска сцена като хо-

СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

Калина Богоева отвъд
границите на познатото
реограф-постановчик с “Дон Кихот” тя
обогати репертоара на варненската и
русенската балетна сцена с редица
съвременни и класически произведения. Нейни творби красяха и репертоара на Атинската опера, достигнаха в
отдалечените си географски измерения
чак до Австралия. Наред с класическите си редакции на “Дон Кихот”, “Пахита”, “Жизел”, “Баядерка”, “Спящата красавица”, “Шопениана”, “Лебедово езеро” тя великолепно пресътвори “Аполон Мусагет” на Стравински, “Серенадата” на Чайковски, “Павана” и “Болеро” на Равел... И още - “Любовта на
Дворжак”, “Кръгът на времето”... С
тънка проникновеност и богата фантазия хореографира своите балетни платна Калина Богоева, затова е търсена
хореографка, разкриваща с музикална
проникновеност и покоряваща образност вълнуващи конфликти и нравствени проблеми. Не бива да пропускаме и
плодоносния период, през който тя бе
ръководителка на балетния театър
“Арабеск” - едно изпълнено с творчески подем време, през което тя успя да
учреди и награда за хореография на
името на покойната Маргарита Арнаудова.
И нека завършим словото, изразяващо уважението и обичта на цялата ни
общественост към първомайсторката
Калина Богоева с народното пожелание: Бъди жива и здрава, скъпа Калина
Богоева, за да изписваш още дълги
години златни страници в историята на
родното балетно изкуство!

ГАСТРОЛ
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Сцена от
“Жизел”

председател на фондация “Международен балетен конкурс” - Варна, съобщи пред журналисти директорката на
Националния
балет
Сара-Нора
Кръстева.
В спектакъла ще танцуват лауреатите на 18-ия международен балетен
конкурс във Варна през 1998 г. н.а. на
Русия Наталия Крапивина и з.а. на
Русия Георги Смилевски, както и примата Вяра Начева - бронзова медалистка от 17-ия международен балетен
конкурс.
Георги Смилевски е българинът,
покорил руската балетна сцена. Роден в София, той завършва Московското академично хореографско училище. Танцува в трупата на Юрий
Григорович, а от 1995 г. - в трупата на
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Сцена от
“Дон Кихот”

СНИМКИ САЛОН НА ИЗКУСТВАТА

с

Солистката на Берлинската държавна опера Вяра Начева ще танцува със
солисти на Болшой театър в “Дон Кихот” и “Жизел”. Балетните спектакли
са на 25 и 26 май от 19 ч. в зала 1 на
НДК в рамките на 14-ия Салон на изкуствата. Билетите на цени от 10 до 50
лева се продават на касите на НДК и
Националната опера и балет, както и
на www.ticketstream.bg, www.eventim.bg.
В първата по рода си копродукция
“Дон Кихот” ще участват също водещи солисти от Мариинския театър и
Московския академичен театър “Станиславски и Немирович-Данченко”. С
“Жизел” ще бъде отбелязан 80-годишният юбилей на доц. Емил Димитров -

Московския академичен театър “Станиславски и Немирович-Данченко”. В
репертоара му са основни роли от
афиша на театъра като Зигфрид от
“Лебедово езеро”, Принцът от “Лешникотрошачката”. В “Дон Кихот” ще
танцуват з.а. на Русия Елена Андриенко и Антон Корсаков. Елена Андриенко е позната на българските почитатели на балета от нееднократните
си изяви като солистка на софийска
сцена. Дуетът Елена Андриенко - Антон Корсаков скоро направи своя
звезден дебют в САЩ. На 25 май от
19 ч. в зала 1 на НДК те ще танцуват
заедно с балета на Националната
опера, която е съорганизатор на спектаклите заедно с “Жокер медиа”.
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Виц
Виц
Пороен дъжд. Двама столичани
пресичат улицата. Единият пропада в
дупка на пътя, а другият не може да
му помогне, защото е нападнат от
глутница кучета.
- Кметът ни излъга, че ще запълни
дупките в София!
- Просто песовете си ги пазят, за
да лочат вода от тях!

ЧРД!
АСЕН ГАГАУЗОВ,
министър на регионалното развитие
и благоустройството

СНИМКА “ЖОКЕР МЕДИА”

Момичетата от група “Сахара” достойно представиха
страната ни по време на XVIII
международен музикален фестивал “Откритие”. Те заслужено грабнаха третата награда в
конкурса за изпълнители,
съревновавайки се с таланти от
15 страни. Първа е китайката
Джа Руан, а на второ място е
Тина от Испания. Третото място българките от “Сахара” си
поделиха с 29-годишната Шайма Шараф.
Музикалните дарования са
много доволни от участието си
и споделиха, че въпреки голямата конкуренция са спечелили симпатиите на публиката и
журито с изпълнението на авторската им песен “Don’t kiss
for money”. Изявите на група
“Сахара” по международните
сцени ще продължат в Китай,
информира ДУМА Кристина
Панова.

ГРИША ВАГЕНЩАЙН, оператор
Проф. ЕВГЕНИ КУЗМАНОВ,
писател и художник
Д-р ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ,
председател на КНСБ
КАМЕН ВОДЕНИЧАРОВ, актьор

Кризата засегна и
легендарния „Плейбой”
За две години изданието се лишило от 600 хил. читатели, а
загубите през първото тримесечие на 2009-а са 13,7 млн. долара
Ръководството на прочутото списание за мъже “Плейбой” планира да
съкрати тиража и броевете заради икономическите трудности, пише американският вестник “Чикаго Трибюн”. По
думите на изпълнителния директор на
легендарното издание Джером Керн “се
обсъждат радикални промени”. До момента е известно, че вместо два от
броевете на списанието за юли и август
се планира да бъде издаден само един
- това ще позволи да се съкратят разходите за печат и за разпространение,
съобщава РИА “Новости”. Освен това
компанията разглежда въпроса за на-

маляване на тиража на бъдещите броеве на списанието и съкращаването на
разходите за реклама.
“Плейбой” също така планира да промени дизайна на юнския брой с цел да
привнесе нов и свеж вид на списанието”,
отбеляза Керн. Според него делът в телевизионния бизнес на компанията може
да се подобри, но ситуацията в издателския сектор не вдъхва оптимизъм.
През последните месеци ръководството вече проведе серия от принудителни съкращения, включително затвори офиси в Ню Йорк на 1 май. Според
данни на Бюрото за контрол върху ти-

ража на вестниците и списанията (ABC),
“Плейбой” се лишил от 600 хил. читатели между 2006 и 2008 г. През първото
тримесечие на т.г. загубите на базиращата се в Чикаго компания са достигнали 13,7 млн. долара.
Дъщерята на основателя на “Плейбой” Хю Хефнър, Кристи Хефнър, през
януари подаде оставка от поста главен
изпълнителен директор и председател на
борда на директорите на Playboy
Enterprises след 20 години работа.
“Плейбой” е една от най-известните
марки. Списанието за мъже се издава в
цял свят, включително и в България.

ХРИСТО СЪБЕВ
Москва

Още в самото начало, когато участниците в
песенния конкурс представиха своите клипове
за Евровизия 2009, се
оформи тройката лидери.
За победител букмейкърските кантори сочат Александър Рибак,
който представя Норве-

гия. Той е от Беларус, но
от малък живее в кралството. На второ място е
Сакис Рувас от Гърция.
На трета позиция са Айсел и Араш - Азербайджан. Украинката Анастасия Приходко, която ще
пее за Русия, засега варира в залаганията от 13о до 21-во място. Французойката Патрисия Каас
се класира 18-а.

Различни екстрасенси също правят своите
прогнози.
Например
Александър Литвин е солидарен с букмейкърските кантори и също поставя Александър Рибак
на първо място.
Всички предположения ще се докажат или,
напротив, ще рухнат на
финала на конкурса на
16 май.

СНИМКА АВТОРА

Букмейкъри приемат залагания
за победителя на Евровизия 2009

Александър
Рибак

на”. Целта на това шоу е да
бъдат оценени качествата на
претендентите. Те са подложени на тест за интелигентност, артистичен кръг и оценка на визията им, сподели
пред медиите Киро Скалата.
Представа за 24-мата участници може да придобиете на
http://fitnessmaniatv.com/
fitnessmania/content/view/16/
35/ и www.profile.bg.

„Оги и хлебарките” вече и у нас
Излъчван в над 150 държави по света, “Оги и хлебарките” е една от най-успешните френски анимации, тотален
хит сред малчуганите. ТВ2 започва излъчването на френската анимация “Оги и хлебарките” от 16 май. Всяка събота и неделя точно в 8 ч. най-малките зрители ще се
насладят на лудориите на основния герой Оги - мързелив,
но добродушен дебел син котарак, който прекарва всекидневието си, гледайки телевизия и готвейки. В 30-минутната серия се преплитат 3 отделни филмчета. Вече са направени 3 сезона с по 200 епизода от 7 минути.
cyanmagentayellowblack

КРАСИМИР СТОЯНОВ, главен секретар
на президента Г. Първанов
МАРГАРИТ ГАНЕВ, юрист
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ХАРИ ПОТЪР Е
ПО-БОГАТ ОТ
ПРИНЦОВЕТЕ
Даниел Радклиф, известен по
цял свят с ролята си на Хари
Потър от едноимената филмова
поредица, зае 12-о място в списъка на богатите млади британци,
съобщава The Telegraph. Понастоящем състоянието на едва
19-годишния актьор се оценява
на 30 млн. паунда, като се очаква
да набъбне до 70 млн., допреди
Радклиф да е навършил 25 г.
Даниел се оказва по-богат дори
от принцовете Уилям и Хари,
чието състояние се оценява на
28 млн. паунда.

ДЪЩЕРЯТА НА
ПУТИН ТРЕНИРА
В ШАО ЛИН

»Á·Ë‡Ú Ì‡È-Í‡ÒË‚ËÚÂ
ÚËÈÌÂÈ‰Ê˙Ë ‚˙‚ ¬‡Ì‡
Вече в продължение на
16 години конкурсът “Мис и
Мистър тийнейджър” се провежда в морската ни столица. Този път шоуто ще се
състои на 16 май от 16 ч., а
домакин е Варненската икономическа гимназия, научи
ДУМА от агенция “ПРофайл”. Организатори са тв
предаването “Фитнес Мания”
и импресарска къща “Д-Еле-

КАТЯ ФИЛИПОВА, естрадна певица

В школата на култовия манастир Шао Лин дъщерята на Путин
ще тренира бойни изкуства. Там
ще се запишат и няколко българчета, съобщи БГНЕС. Обучението
продължава от 2 до 5 години и не
включва само бойни изкуства.
Издръжката на един ученик е
между 500 и 1000 евро за година.
Очаква се скоро у нас да пристигнат за демонстрации монаси от
прочутия манастир.

ИНСТРУМЕНТИ
ЗА ИЗТЕЗАНИЯ НА
ТЪРГ В НЮ ЙОРК
Повече от 250 инструмента за
изтезания, датиращи от ХVII век
ще бъдат продадени на търг в Ню
Йорк, съобщиха представители на
аукционната къща Guernsey’s.
Част от приходите ще бъдат предоставени на организации за защита на човешките права и срещу такива практики на изтезания
в днешно време. Сред предметите
фигурират щипка за език и стол,
обкован с пирони с върховете
нагоре. Стойността на изложбата
е от 2 до 3 млн. долара, а някои
от предметите са дори по-стари
от ХVII век и са придружени с
редки документи, съдържащи гравюри на сцени с изтезания.
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ПРОГРАМАТА

13 МАЙ

ВРЕМЕТО
06.45
09.35
10.15
11.00
12.00
12.25
12.55
13.40
14.25
15.30
16.00
16.10
16.40
16.50
17.25
17.55
19.45
19.50
19.55
20.00
20.25
20.50
22.30
23.05
23.10
23.40
01.25

Денят започва - сутрешен блок
Здраве
Дързост и красота - тв филм /2251 епизод/
Жените с Марта Вачкова /токшоу/
По света и у нас
Бързо, лесно, вкусно - кулинарно шоу
Националните богатства на Япония - научнопопулярна
поредица
Иде нашенската музика - фолклор/п/
Записки по българските въстания - тв филм /11 серия/
Романи лумия - светът на ромите
По света и у нас
Новини на турски език
Били и Бъди - анимационен филм
Лаборатория за слава
Седмо чувство - семейна игра
Волейбол. България - Молдова /жени/, квалификационна
среща за Световното първенство - пряко предаване от
Габрово
Лека нощ, деца!. Песенно албумче
Златните песни на “Златният Орфей”
50 години БНТ. 1976
По света и у нас
БНТ такси
Да возиш мис Дейзи - игрален филм /САЩ, 1989г./
По света и у нас
Световен шахматен турнир “М-тел Мастърс” /дневник/
Кино по ноти
Караваджо - игрален филм /2, последна част/
Джаз фестивал “Варненско лято 2008”. Юрий Кузнецов
проект

05.30 “Любовта е във въздуха” - сериал, еп. 10
06.20 Детски клуб Дисни. “Приключенията на Мики и Доналд”
- сериал, еп. 49
06.50 “Тази сутрин” - информационно предаване
09.30 “Бон Апети” - кулинарно шоу с Иван Звездев
10.00 “Часът на мама” - токшоу за настоящи и бъдещи
родители с водещи Ива и Боги
11.00 “Господарката на Троя” - сериал, еп. 32
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 “Шоуто на Слави” /п./
13.30 “Лицето на другата” - сериал, еп. 67
14.30 “Буря в рая” - сериал, еп. 161
15.30 “SMS” - сериал, еп. 80, 81
16.30 “Горчиво” - шоу за младоженци
17.00 “Любовта е във въздуха” - еп. 11
18.00 “Комиците” /п./ - комедийно шоу
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Music Idol - концерт и елиминации
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. 17
01.10 “SMS” /п./ - сериал, еп. 80, 81
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17.30
18.15
19.00
20.00
20.30
22.00
22.30
23.00
23.15
00.15
01.30

“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
“Ла Бамба” - с уч. на Лу Даймънд Филипс, Джо Пантолиано,
Есей Моралес, Даниел Фон Зернек, Рик Дийс и др.
“Часът на Милен Цветков” - предаване на НТВ
“Сделка или не” - телевизионна игра
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Да разлаеш кучетата” - комедийно шоу
“Стани богат” - световна ТВ игра
“Забранена любов” - сериен филм
“Господари на ефира” - забавно предаване на НТВ
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Герои” - сериен филм, 2 сезон
“Лесни пари” - тв игра
“Едно момиче в Аляска” - сериен филм /п/
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ОВЕН
ƒÌÂÒ ÒÂ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ÈÚÂ ÓÚ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ,
ÍÓËÚÓ ·Ëı‡ ËÏ‡ÎË ÌÂ„‡ÚË‚ÂÌ ÂÙÂÍÚ ‚˙ıÛ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ‚Ë Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ë Ì‡È-‚Â˜Â ‚˙ıÛ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡
‚Ë ‰‡ ÔÂ˜ÂÎËÚÂ ‰Ó·Â. ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡ ÌÂ Ì‡Î‡„‡ÚÂ Ò‚ÓÂÚÓ
ÏÌÂÌËÂ Ë Ú‡Í‡ ‰‡ ÔÓÏÂÌˇÚÂ ÔÎ‡ÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ·ÎËÁÍËÚÂ ÒË.

ТЕЛЕЦ

25

ƒÌÂÒ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÌÓ ‰‡ Ó·ÏËÒÎËÚÂ ÏÌÓ„Ó
ÒÚ‡‡ÚÂÎÌÓ ÔÎ‡ÌÓ‚ÂÚÂ, ÍÓËÚÓ „‡‰ËÚÂ Á‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡
ËÎË ÎË˜ÌËˇ ÒË ÊË‚ÓÚ. ÃÌÓÁËÌ‡ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â ·˙‰‡Ú
Ú‚˙‰Â ‚ÁËÒÍ‡ÚÂÎÌË Í˙Ï ‰ÂÎÓ‚ËÚÂ ÒË Ô‡ÚÌ¸ÓË ËÎË
ÍÓÎÂ„Ë Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ.

Ñàíäàíñêè

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 7 мин. и залязва
в 20 ч. и 38 мин. Продължителност на деня 14 ч.
и 31 мин. Луната изгрява в 0 ч. и 7 мин. и залязва
в 8 ч. и 55 мин. Фаза - 4 дни преди последна
четвърт. Най-ниската температура на този ден в
София е била измерена през 1978 г. -1.6 градуса, а
най-високата през 1908 г. 32.9 градуса. Най-ниската
температура на 13 май в Пловдив е измерена през
1901 г. 3.5 градуса, а най-високата през 1958 г. 32.4
градуса. В Плевен на тази дата най-ниската температура е измерена през 1978 г. 4.6 градуса, а найвисоката през 1908 г. 35.1 градуса. През нощта все
още на отделни места, главно в северните и
източните райони от страната, ще има краткотрайни превалявания и гръмотевици. Над останалата част от страната ще преобладава ясно време.
Минималните температури ще са между 12 и 17
градуса. Над страната от север ще прониква хладен
въздух и атмосферата ще бъде силно неустойчива.
Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност
и на много места ще превали дъжд, придружен от
гръмотевици. Има условия за локални интензивни
валежи и градушки. Ще духа умерен, в Дунавската
равнина и Източна България - временно силен, в
западната част от страната северозападен, а в
източната - североизточен вятър. Максималните
температури ще са между 20 и 25 градуса, в района
на София - около 22 градуса.

ИЗГЛЕДИ ЗА 14 И 15 МАЙ

максимални
24°/28°

07.00
09.30
12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
15.30

«Œƒ»¿

максимални
25°/31°

В четвъртък ще има променлива облачност и на
отделни места ще превали краткотраен дъжд. Дневните температури ще се повишат с 3-4 градуса.
Очаква се в петък да преобладава слънчево време.
До събота вероятността за превалявания постепенно
намалява, а температурите отново ще се повишат
до интервала 25-31 градуса, на места - до 32 градуса,
за София - до 26-27 градуса.

БЛИЗНАЦИ
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ÔÓ ‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ Ì‡˜ËÌ ÔÓÁÌ‡ÌËˇÚ‡ ÒË ‚
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡, ÌÓ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ,
ÍÓËÚÓ ÒÚÂ ËÁ„‡‰ËÎË. Õ‡ ÏÌÓÁËÌ‡ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â ËÏ ÒÂ
Ì‡ÎÓÊË ‰‡ ÔÓ‚Â‰‡Ú ‚‡ÊÌË ‰ÂÎÓ‚Ë ‡Á„Ó‚ÓË, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÍÓËÚÓ ˘Â ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓ‰ÔË¯ÂÚÂ ËÁ„Ó‰ÌË ‰Ó„Ó‚ÓË.

РАК
ÃÌÓÁËÌ‡ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â ÔÓÔ‡‰Ì‡Ú ‚ ÔÎÂÌ Ì‡ Ò‚ÓˇÚ‡
ÂÏÓˆËÓÌ‡ÎÌÓÚ, ÍÓˇÚÓ Ì‡È-‚ÂÓˇÚÌÓ ˘Â ‚Ë ËÁË„‡Â
ÎÓ¯‡ ¯Â„‡ ÔË ‚Ó‰ÂÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂ„Ó‚ÓË. ƒÓ·Â Â ‰‡
ËÁÓÒÚËÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂÚÓ ÒË, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‡ÍÓ ‚Ë ÒÂ Ì‡Î‡„‡
‰‡ ·Ó‡‚ËÚÂ Ò ÍÛÔÌË ÒÛÏË Ô‡Ë.

ЛЪВ
ÕÂ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡ÈÚÂ ÌËÍ‡Í‚Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, ÍÓËÚÓ ·Ëı‡
ÏÓ„ÎË ‰‡ Ì‡ÌÂÒ‡Ú ÒÂËÓÁÌË ‚Â‰Ë ‚˙ıÛ Ï‡ÚÂË‡ÎÌ‡Ú‡ ËÎË ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ‚Ë ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ. ÕÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ÈÚÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÎË˜ÌÓÒÚË ËÎË Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡ ‰‡
‚ÎËˇˇÚ Ì‡ ÔÎ‡ÌÓ‚ÂÚÂ Ë Â¯ÂÌËˇÚ‡, ÍÓËÚÓ ‚ÁÂıÚÂ ÔÂ‰Ë ‚ÂÏÂ.

ДЕВА
ƒÌÂÒ Á‚ÂÁ‰ËÚÂ ˘Â ‚Ë ÔÓ‰ÌÂÒ‡Ú ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ËÁÌÂÌ‡‰Ë Í‡ÍÚÓ ‚ ÎË˜ÂÌ, Ú‡Í‡ Ë ‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ
ÔÎ‡Ì. Õ‡Ô˙ÎÌÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‰‡ ÒÂ Á‡ÂÏÂÚÂ Ò
ËÌËˆË‡ÚË‚Ë, ÍÓËÚÓ ‰‡ ÓÒÚ‡‚ˇÚ Ú‡ÂÌ ÓÚÔÂ˜‡Ú˙Í
‚˙ıÛ Í‡ËÂ‡Ú‡ ‚Ë.

ВЕЗНИ
ƒÌÂÒ Ò˙ÁÌ‡ÚÂÎÌÓ Ì‡ÎÓÊÂÚÂ Ô˙ÎÂÌ ÍÓÌÚÓÎ ‚˙ıÛ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÚÓ ÒË Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ. —ÚÂÏÂÚÂ ÒÂ Ò˙‚ÂÒÚÌÓ
‰‡ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ÚÂ ÔÓÂÚËÚÂ ÓÚ ‚‡Ò ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË, ‰ÓË
Ë ÚÓ‚‡ ‰‡ Ì‡Î‡„‡ ËÁ‚ÂÒÚÌË ÔÓÏÂÌË Ò ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌËÚÂ ‚Ë ÔÎ‡ÌÓ‚Â. ÕÂ ËÒÍ‡ÈÚÂ ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓÚÓ ÓÚ ·ÎËÁÍËÚÂ ÒË.

СКОРПИОН
ƒÌÂÒ ËÁ·ˇ„‚‡ÈÚÂ ‰‡ ÔÓÂÏ‡ÚÂ ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË, ÍÓËÚÓ ÌÂ
ÁÌ‡ÂÚÂ Í‡Í ˘Â ÒÂ ÓÚ‡ÁˇÚ Ì‡ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ‚Ë
Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ. —ÚÂÏÂÚÂ ÒÂ ‰‡ ·˙‰ÂÚÂ ‚ËÌ‡„Ë ÚÓ˜ÌË,
ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ Ó·Â˘‡ÌËˇÚ‡ Ë ÔÓÂÚËÚÂ ÓÚ
‚‡Ò ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË Í˙Ï ‰ÂÎÓ‚Ë Ô‡ÚÌ¸Ó ËÎË ÍÓÎÂ„‡.

СТРЕЛЕЦ
ÕÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÈÚÂ ÛÒÎÓÊÌÂÌËˇ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ‚Ë ÏˇÒÚÓ,
ÔÓÓ‰ÂÌË ÓÚ ÎËÔÒ‡Ú‡ Ì‡ Ô‡‚ËÎÌ‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Ò
ÍÓÎÂ„ËÚÂ, ‰ÂÎÓ‚ËÚÂ ‚Ë Ô‡ÚÌ¸ÓË ËÎË Ì‡˜‡ÎÌËˆËÚÂ
‚Ë ‚ ÒÎÛÊ·‡Ú‡. ÕÂ ·˙‰ÂÚÂ Ú‚˙‰Â ÂÏÓˆËÓÌ‡ÎÌË, Ú˙È
Í‡ÚÓ ÚÓ‚‡ ˘Â ‚Ë ÔÂ˜Ë ‰‡ ÒÚÂ Ó·ÂÍÚË‚ÌË ‚ ÔÂˆÂÌÍËÚÂ ÒË.
СРЯДА, 13.05.2009

07.00 “Сутрин в 7” - сутрешен блок
09.00 “Пътеводна светлина” - еп. 166 - повторение
09.45 “Великото изкуство на магията” - развлекателна програма
10.00 “Капри” - сезон 1, еп. 15
11.00 “Непокорните” - сезон 4, еп. 45
12.00 Новини
12.15 Телешопинг
12.30 “По-добрата половинка” - еп. 6, риалити сериал, САЩ,
2007
13.30 “Летящият цирк на Монти Пайтън” - еп. 8
14.05 “Чиста лъжа” - еп. 18, теленовела, Венецуела, 2007
15.00 “Следобед с ТВ 7” - токшоу на ТВ 7
16.40 Телешопинг
17.00 “Пътеводна светлина” - еп. 167
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 “Парите” - икономическо предаване на ТВ 7
20.00 “Свръхестествено” - сезон 2, еп. 19 и 20
21.45 Сампдория - Лацио - финал за Купата на Италия - на живо
23.40 “Лична територия” - романтична комедия, САЩ, 1998, с
Майкъл Лендис, Джефри Блейк, Том Бъкли
01.05 “Летящият цирк на Монти Пайтън” - еп. 8 - повторение
01.45 “Свръхестествено” - сезон 2, еп. 19 и 20 - повторение
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06.00 Новини
06.05 „Федералният съдия”
07.00 Новини
07.05 „Добро утро”
10.00 Новини
10.15 „Добро утро”
11.05 „Малахов+”
12.05 „Модна присъда”
13.00 Новини
13.15 „Контролна покупка”
13.45 „Детективи”
14.20 „Искам да знам”
15.00 Другите новини
15.15 „Да разбереш. Да
простиш”
16.00 Новини
16.20 Сериал: „Принцесата на
цирка”

17.10 “Хайде да се оженим!”
18.10 „Федералният съдия”
19.00 Новини
19.30 „Следата”
20.15 „Нека да говорят”
21.05 Сериал: „Горещ лед”
22.00 Време
22.30 Филм: „Любимата жена
на механика Гаврилов”
23.50 „Човекът и законът”
00.50 Нощни новини
01.05 Филм: „Нашият общ
приятел”
03.05 „Следата”
03.45 „Да разбереш. Да
простиш”
04.20 „Модна присъда”
05.10 Сериал: „Горещ лед”

КОЗИРОГ
–Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ ‚Ë ‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡ ÏÓÊÂ
‰‡ ·˙‰Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ‡ ÔÓ‰ ‚˙ÔÓÒ, Ú˙È Í‡ÚÓ ˘Â ÒÚÂ
ÒÍÎÓÌÌË ‰‡ ËÁËÒÍ‚‡ÚÂ ÔÂÍ‡ÎÂÌÓ ÏÌÓ„Ó ÓÚ ÚÂÁË,
ÍÓËÚÓ ‚Ë ÔÓÏ‡„‡Ú ÔË ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÎË˜ÌËÚÂ
‚Ë ÔÓÂÍÚË.

ВОДОЛЕЙ
ƒÌÂÒ Â ‚‡ÊÌÓ ‰‡ Ì‡Ô‡‚ËÚÂ Í‡˜Í‡ Ì‡ÔÂ‰ Í‡ÍÚÓ
ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ÒË ËÌÚÂÂÒË,
Ú‡Í‡ Ë ÒÔˇÏÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÚ‡, ÍÓËÚÓ ËÁ„‡Ê‰‡ÚÂ Ò
ÍÓÎÂ„ËÚÂ Ë ‰ÂÎÓ‚ËÚÂ ÒË Ô‡ÚÌ¸ÓË. ŒÒ‚Ó·Ó‰ÂÚÂ ÒÂ
ÓÚ ‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ ÒË ÒÚ‡ıÓ‚Â Ë Á‡‰˙ÊÍË.

РИБИ
ƒÌÂÒ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÌÓ ‰‡ ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁË‡ÚÂ
ˆÂÎËÚÂ ÒË ‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡. ƒÓ·Â Â ‰‡
ÔÎ‡ÌË‡ÚÂ Ë Ó„‡ÌËÁË‡ÚÂ ‰ÂÎ‡Ú‡ ÒË ‚ ÔËÒÏÂÌ‡
ÙÓÏ‡, Á‡ ‰‡ ÌÂ Á‡·‡‚ËÚÂ ‚‡ÊÂÌ ‰ÂÚ‡ÈÎ, ÍÓÈÚÓ ·Ë
ÓÔÂ‰ÂÎËÎ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ Á‡ÔÓ˜Ì‡ÚËÚÂ ÓÚ ‚‡Ò ËÌËˆË‡ÚË‚Ë.
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ЖИЛИЩА
ПОД НАЕМ
ТЪРСЯТ
ОБЗАВЕДЕНО жилище до 350Е, 988-81-23
УСЛУГИ
СТРОИТЕЛНИ
ОЛУЦИ, керемиди, изолации, 0898600942

СЛАВЯНСКО ДРУЖЕСТВО
в България
София, ул.”Славянска” 6, тел/факс: 02/9882706

Днес, 13.05., от 17,30 ч. в салона на дружеството
на ул. “Славянска” 6 се провежда редовна сбирка с
членове и симпатизанти. Ще бъде изнесена беседа
на тема: “Участието на български писатели в Отечествената война на България 1944/1945 г. Докладчик: о.з. полковник Стефан Стефанов.

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

ÄÅÑÅÒ ÃÎÄÈÍÈ ÁÅÇ

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

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”.

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

Държавна агенция за закрила на детето: 02/981 76 86

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.

Бивш командир на Брезнишки партизански отряд
и дългогодишен служител
на ДСО “Булгарплодекспорт”.
Да си спомним
за добрия човек!
От близките

БЪРЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
тел.: 150
МБАЛ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА "ПИРОГОВ"
бул. "Ген. Тотлебен" № 21
Регистратура: тел.: 9154-213, Централа: 9154-411
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
ул. "Св. Георги Софийски" 3
Бърза помощ: тел. 9225-543, Централа: 9226-000
I-ВА МБАЛ ЕАД
Адрес: бул. "Патриарх Евтимий" № 37, Тел.: 988-36-31
МБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА"
Адрес: ул. "Бяло море" 8
Регистратура: тел. 9432-203, Централа: 9432-170
МСЦ "МЕДСТОМ"
Адрес: бул. "Дондуков" № 26-А, Тел.: 981-00-00
МЦ “СЕНТ ТОМА”
Адрес: бул. “Цар Борис III” № 91
тел.: 958 8015, факс: 9588195
e-mail: sent_toma@abv.bg
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ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ
Две години без

—“ŒﬂÕ
¬¿—»À≈¬
÷¬≈“≈¬
(ƒŒ “Œ–¿)
Каним всички, които си го спомнят, на възпоминание
на 14.05.2009 г. от 12,30 ч. на Централните
софийски гробища, парцел № 60, ред 1, гроб 6.

От семейството

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

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

МЦ "ЛОРА"
Адрес (1): бул. "Христо Ботев" 10,
Тел.: 952-06-75, 953-05-80
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087 ЯЛТА
бул. Цар Освободител 20;
подлеза на СУ
CINEMA CITY
Мол София, бул. Ал. Стамболийски 101
CINEPLEX
бул. Арсеналски 2
MTEL IMAX
Мол София, бул. Ал. Стамболийски 101
АРЕНА ЗАПАД
ж.к. Илинден, бул. Тодор
Александров 64, до метростанция Вардар
АРЕНА МЛАДОСТ
кв. Младост 4, Бизнес парк
(до Технополис)
ВЛАЙКОВА
ул. Иван Асен II
ДОМ НА КИНОТО
ул. Екзарх Йосиф 37
ЕВРО-БЪЛГАРСКИ
КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР
бул. Александър Стамболийски 17
ЛЮМИЕР
пл. България 1, Национален дворец на културата
ОДЕОН ФИЛМОТЕЧНО
КИНО
бул. Патриарх Евтимий 1

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

ÑÊÐÚÁÍÀ ÂÅÑÒ
С изпълнени с мъка сърца съобщаваме,
че на 3.05.2009 г. почина

о.з. полковник
АДРИЯН ПЕТРОВ
ДИМИТРОВ
роден на 13.03.1913 г.
Родолюбец, радетел за по-добър свят, скъп,
любящ и любим съпруг, баща,
дядо и прадядо, наша гордост!

ОБИЧАМЕ ТЕ!
ДЪЛБОК ПОКЛОН!
От семейството, роднини и приятели
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ОТВСЯКЪДЕ ПО НЕЩО

ФОРД ФЮЖЪН ХИБРИД СВЕТОВЕН РЕКОРДЬОР
Форд Фюжън Хибрид
(Ford Fusion Hybrid) е не
само най-икономичният
сред конкурентите си, но
и най-икономичният седан
в света. Според официално прессъобщение на Ford
компанията е провела
специален тест-драйв с
цел изминаване на максимално количество километри с едно зареждане. Резултатите на 69-часовия маратон са надминали всички очаквания,
които са били за пробег от около 1000 мили (1600 км).
Когато горивото приключило, се оказало, че изминатото
разстояние е 2326 км - нов световен рекорд за средноразмерни седани. По време на движението шофьорите са
ползвали икономичен стил на каране с плавно ускоряване
и спиране, работа без климатик, движение по инерция и
други “хватки”, които са докарали разхода до под 3 л на
100 км път.

ЕДАК ЛАЙТ КАР КОЛАТА ОТ „КАМЪК”
Видели сме всякакви
автомобили, дори направени от дърво, но автомобил
от камък или поне намерението да се направи нещо
подобно не бяхаме виждали досега, освен във филмите за Флинтстоун. Такъв
ще стане може би някой
ден, когато стане серийно
реалност компактният еднообемен градски автомобил, чийто концепт, наречен Light
car, беше показан от инженеринговата фирма EDAG от Германия. Засега в концепта само някои деайли са направени от
базалт. От базалтови влакна, поместени в пресформа, просмукани със сварзващ състав и яко опечени, са направени елементи на купето. Тези детайли са с около 28% по-леки от
алуминиевите и са три пъти по-евтини от карбоновите (три
евро за кило). Началото на работата по построяването на цял
базалтов прототип вече е дадено, като EDAG обещава да
покаже пълноразмерен макет през есента на автосалона във
Франкфурт, а готова машина през следващата пролет на изложението в Женева.

РЕНО ПОДГОТВЯ НОВ
КАБРИОЛЕТ
Френският автопроизводител
Рено
(Renault) официално
подтвърди, че подготвя
нов компактен кабриолет, който ще видим на
пътя в началото на
следващата година. Колата ще бъде представена през есента на автосалона във Франкфурт и е развита на базата на миниколата на марката Туинго (Twingo). За разлика от кабриолетите Fiat 500 и MINI, които имат гюруци, новата кола на
Рено ще има сваляем покрив (тип тарга). Колата ще е
двуместна, двигателят ще е с мощност малко над 100 к.с.,
а продажбите трябва да стартират в началото на следващата година.

BMW X1 БЕЗ МАСКА
И БЕЗ ГРИМ
Новият малък кросовър
на BMW - X1 няколко месеца преди официалната си
премиера се появи без маска и без грим на пътя по
време на рекламни снимки. Концептуалният вариант беше показан за пръв
път на автосалона в Париж, като разликата му със
серийния вариант е само в
радиаторната решетка, а във
всичко останало автомобилите
са идентични. Най-малкият кросовър на баварците ще има
както атмосферни, така и турбомотори, бензин и дизел. По всяка вероятност се подготвя и
хибриден вариант, но от Мюнхен мълчат като риби по въпроса. В базовото изпълнение е
включена шестстепенна механична кутия и задно задвижване, а като опция ще се предлага осемстепенен автоматик и
задвижване на четирите колела xDrive. Европейските продажби на новата кола трябва да
тръгнат в края на годината при
базова цена от 20 000 евро.

Кризата не чука, а
„Тук-тук”-а
в Щатите
Днес е много трудно и чудно да си спомняме как само до
преди година янките с удоволствие и истинска любов харчеха парите си за огромните пикапи, всъдеходи и пътни крайцери с двигатели по осем цилиндъра. Как не мислеха за
това колко галона ще ливнат в
резервоарите, както и за цената на горивото, което беше (и
все още е сред най-ниските в
света). Картината днес е коренно различна - все повече се
търсят японските и европейските средни, компактни и миниавтомобили, все по-малко американците посещават бензиностанциите, а се замислят за
възможно все по-икономични и
екологични видове транспорт.
Така почукалата сериозно на
вратите им криза изкара на
мода неочаквано превозно
средство, което досега беше
популярно само в страните на
далечната Югоизточна Азия.
Този, който е имал възможност да посети някоя от тези
страни и най-вече Тайланд, не
може да не е виждал най-масовото превозно средство там, наречено “Тук-тук”. То е наречено
така заради звуците от двигателя му, много е популярно сред
туристите заради ниската цена
на превоза, количката е доста
по-бърза от нормално такси в
сгъстената градска пътна атмосфера, влизането и излизането
е лесно, полъхът на въздуха е
гарантиран. Трима души сядат
напълно комфортно в най-разпространения модел.
Тези моторни триколесни
рикши са основното такси-средство, а тайландската компанияпроизводител със същото име “ТUK-TUK” вече изяви сериозно
намерение да качи на триколесната си продукция закъсалия
американец. Звучи като виц, но
си е истина, особено като се
има предвид, че машинката си
е истинско антикрисизно средство. Легитимна е за продажба
във всички щати, харчи малко,
обслужването е лесно и евтино.

Американците отначало погледнаха доста скептично на тайландското произведение, но постепенно започнаха да го купуват, при доста свястна базова
цена от около 8000 долара.
В топлия и влажен азиатски
климат водачите и пътниците на
моторните триколки се чустват
отлично, докато в доста по-прохладните северни щати, “тук-тукането” е възможно в няколкото
пролетно-летни месеци. Но тайландците са помислили и за
това - предлагат на изнежените
и свикнали на климатик американци затворени модели с кожена таприцерия, висококачествена аудиоуредба и естествено климатик. Тук цената скача с
около пет хиляди долара, но
дори и 12-13 хиляди не е стряскащо в Щатите, като се има
предвид и леко купонджийския
характер на мепесето.
С изпълнениетo за дваматрима пътници не се приключва
производствената гама на тайландската фирма. Тя включва 14
варианта, сред които няколко
товарни и по-скъпи модификации, включително боклукчийски
вариант, самосвал и миниавтобус с 12 места.
Оригиналните машини се
появяват за пръв път през 50-те
години на миналия век. След
повече от половин век история
триколките тръгват на поход в
Щатите, като дизайнът е съобразен с американските стандарти, използвана е съвременна
електроника за мениджмънт на

œÓÌÚË‡Í - Í‡ˇÚ Ì‡ Â‰Ì‡ ÎÂ„ÂÌ‰‡
Понтиак (Pontiac) е една от най-старите американски марки, водеща началото си от 1926 година.
Тя е предлагана в Щатите, Канада и Мексико от
собственика й Дженерал мотърс като “aтлетична”
и специализирана в производството на малко поспортни от среднопредставените основни автомобили на пазара.
На 27 април тази година в средата на финансовите си проблеми и програма за реструктуриране гигантът Дженеръл мотърс обяви, че ще приключи производството на автомобили марка Понтиак в края на средващата година и ще се концентрира върху съдбата на основните си марки Шевролет (Chevrolet), Кадилак (Cadillac), Буик (Buick)
и GMC.
Легендарната американска марка Pontiac беше
много известна със стилните си седани и родстъри, но явно пада жертва на намаляващия американски пазар на нови автомобили и кризата, обхванала трите големи
американски автопроизводителя. Така луксозните, но доста “ящни” понтиаци навлизат като минало в историята на автомобилизма. Доста анализатори правят интересна
връзка между съдбата на
“кръстника” на марката индианския вожд Понтиак, водил безуспешна
битка срещу британците в
средата на XVIII век.
Сред известните модели на марката са моде-

лите Бонвил (Bonneville), Транс-Ам (Trans Am),
Файърбърд (Firebird), Льо Ман (LeMans), Гранд Ам
(Grand Am) и Гран При (Grand Prix). Първият Понтиак вижда бял свят през 1926-а и само за година
издига марката сред най-продаваните в Щатите.
През над 80-годишната си история автомобилите
Понтиак са печелили различни престижни признания заради интелигентния си маркетинг, иновативен стил, в тях са видели бял свят редица
нововъведения, през 60-те и 70-те години на миналия век марката е любима на стриит и драгрейсърите, които не се интересуват въобще от
разхода на гориво, слабата част на марката.
По-нататък във времето понтиаците губят битката за клиентите от минивановете и днес марката
държи по-малко от два процента от пазара в
Щатите.
Дженерал мотърс намали общата си продукция с около 200 000 автомобила и обяви намерението си да намали броя
на заводите си от 47 през
2008-а на 34 в Щатите до
края на следващата година. Така по пътя към спасението “мама” жертва
Pontiac, който обаче не е
единственият пострадал в
процеса на реструктурирането. GM има намерение да продаде или преустанови работата на
марките си СААБ (Saab),
Сатурн (Saturn) и Хамър
(Hummer) до края на годината.
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двигателя, който специално за
Америка е само в четиритактов
вариант с течно охлаждане,
производство на Мицубиши с
електростартер. Ходовият обем
на двуцилиндровия двигател е
650 куб.см, мощността е 43 к.с.
предавателната кутия стандартно е петстепенна, механична,
автоматикът е опция. Спирачната система е двукръгова, хидравлична, като опция се предлагат спирачни дискове отзад.
Масата на машинката е около
400 кила, резервоарът е 5 галона (около 20 литра), разходът
на гориво е около 4 литра на
100 км път, максималната скорост достига 88 км/ч. Интересно
предложение е възможността за
монтиране на газова уредба,
като тук-тука става двойногоривен, нещо което ще допадне на
“зелените” активисти.
“Tuk Tuk” е доста интересен
по характеристиките си хибрид
между тежък мотоциклет и автомобил. Задвижването е почти
автомобилно, докато според законите в Щатите превозното
средство попада в категорията
на мотоциклетите. Това прави
машината първият мотоциклет в
Щатите, предлагащ възможности за употреба, характерни за
автомобил или пикап.
Доколко назряващата “туктук” мания ще се прихване в
Щатите, не е много ясно, но количката е интересна, защо да
не я видим скоро и у нас, особено по курортите, където би паснала идеално.

www.auto-press.net
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Резервата Обафеми Мартенс отбелязва гол в 71ата мин срещу Мидълзбро за победата с 3:1 на
Нюкасъл в последния мач от 36-ия кръг във
Висшата лига. С попадения на Стивън
Тейлър (9) и Петер Льовенкрандс (86) и
автогол на Хабиб Бейе (3) “свраките”
постигнаха първи успех
под ръководството на
Алън Шиърър и за
първи път се
измъкнаха от зоната
на изпадащите с 34 т.
и по-добра голова
разлика от Хъл
Сити. 2 кръга
преди края с
по 31 т. на
дъното са
Мидълзбро и Уест
Бромич

Димитър Бербатов разделя 19-о място между голмайсторите във Висшата
лига на Англия след 36-ия кръг на найсилното първенство в света. Той има 9
гола в първия си сезон с екипа на Манчестър Юнайтед. Миналата година във
втория си сезон в Тотнъм той завърши
8-и с 15 гола в Премиършип. Лидер при
реализаторите и сега е съотборникът
на Бербо Кристиано Роналдо с 18 гола,
който миналия сезон спечели “Златната обувка” като голмайстор на Европа с
31 попадения. Следва го Никола Анелка (Челси) със 17 гола, пред Стивън
Джерард (Ливърпул) 15, Робиньо (Манчестър Сити) 14, и др. С по 9 гола заедно с Бербатов са Карлтън Кол (Уест
Хем), Стивън Айрлънд (Манчестър
Сити), Джърмейн Дефоу (Тотнъм), Рикардо Фулър (Стоук Сити), Робин ван
Перси и Никлас Бендтнер (Арсенал).

СНИМКИ БГНЕС

Бербатов е 19-и
в Англия при
голмайсторите

с

но-административното производство по АПК. Така съдът
узакони провеждането и решенията на Конгреса на
БФС, които Дражев обжалваше. Магистратите считат, че
жалбата му е недопустима и
следва да бъде оставена без
разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено. Това определение
на АССГ подлежи на обжалване пред ВАС в едноседмичен срок от съобщаването му
на страните.
Междувременно президентът на БФС Борислав Михайлов отлетя за Букурещ,
където е специален гост на

100-ия рожден ден на
Румънската федерация по
футбол. На тържествата присъстват цялото ръководство на
УЕФА начело с президента
Мишел Платини. В разговор с
френската футболна легенда
рекордьорът по участия в националния тим е сондирал
мнение за финансова подкрепа от УЕФА по различни инвестиционни проекти на БФС
с пари от различните целеви
програми на евроцентралата.
Той е дискутирал и възможностите за продължаване на
помощта в административните дела на съюза.
Освен тържествата по 100-

Боби
Михайлов
чака пари
от УЕФА
годишния
юбилей
на
румънския футбол, в суперхотела “Мариот” в Букурещ
се провежда заседание на
Изпълнителния комитет на
УЕФА. Той ще изслуша докладите на Украйна и Полша, както и на делегати от
Нион за подготовката на
двете страни-домакини на
Евро 2012. Ще бъде разгледана организацията на традиционната благотворителна
футболна вечер “Monaco
Charity Award 2009”, както и
утвърждаване на регламента за европейските първенства за юноши и девойки до
17 и до 19 години.

Батков прави агенция с Гонзо
Собственикът на Левски Тодор Батков планира да превърне
тарана на “сините” Георги Иванов-Гонзо във водещ импресарио на Балканите, ако пловдивчанинът реши да прекрати кариерата си след поредицата от контузии. Юристът и президентът в сянка на “синия клуб” Майкъл Чорни отдавна искат да
продават играчите на Левски през собствена мениджърска
агенция, за да не плащат внушителни комисиони на посредници. Подобна фирма реализира собственикът на Литекс Гриша
Ганчев и така се отърси от мениджърски комисионерски войни.
Гонзо е гласен за шеф на агенцията, в която ще влязат още
Божидар Искренов и Велислав Вуцов.

В ЦСКА затягат коланите
Дейвид Бекъм дава автографи при слизането си на от
самолета на летище “Майка Тереза” в Тирана. Англичанинът
пристигна с Милан за мач с националния отбор на Албания
във втория турнир за купа “Тачи Ойл”, спонсориран от
УНИЦЕФ, средствата от който ще отидат за подпомагане
на училища в страната

Парите за ръководните постове и изпълнители в администрацията на ЦСКА ще бъдат драстично намалени от новите
собственици на клуба. След направените ревизии стана ясно,
че хора от предишния Управителен съвет на Александър
Томов са взимали повече от 10 000 лв. на месец, без да има
резултати от работата им. До края на май ще бъдат разчистени всички хора на Томов, а заместниците им ще се задоволят с далеч по-малки възнаграждения. Шефовете на “Титан” налагат ограничения на харчовете за заплати и за да
изчистят стари задължения на Томов, довели до отнемане
на международния лиценз на клуба и до парадоксалното му
неучастие в Шампионската лига.
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Стафан Спасов, който за
първи път ръководи мечното
дерби ЦСКА - Левски (0:2), получи най-висока оценка (8,50) от
Съдийската комисия при БФС
за мачовете от 26-ия кръг в “А”
група. Богомил Маринов, свирил
мача Локо Пд - Пирин (3:2) е
с най-ниска оценка 7,90. Марин
Богдев е с 8,30 за мача Локо Мз
и Литекс (2:4). Толкова има и
Росен Станев за мача Беласица
- Локо Сф (2:4). С 8,20 са оценени Христо Ристосков за Славия - Ботев (4:0) и Александър
Костадинов за Миньор - Вихрен
(3:2).По 8,10 получават Ангел
Ангелов за Спартак Вн - Черноморец (0:3) и Георги Игнатов за
Сливен - Черно море (0:1).

ЙОРДАН ТОДОРОВ
ОТРЕЧЕ ТРАНСФЕР
В ЛЕВСКИ

Съдът узакони
конгреса на БФС
Със свое определение
Административен съд Софияград остави без разглеждане жалба на Ивайло Атанасов Дражев срещу решение
от 20 януари 2009 г. на Комисията за организиране на
извънредния конгрес на
Българския футболен съюз,
както и срещу решение по
първите 5 точки от дневния
ред на форума, състоял се на
30 януари, съобщиха от съда.
В мотивите към определението е записано, че в конкретния случай не са налице индивидуални административни
актове, които да подлежат на
обжалване по реда на съдеб-
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Националният защитник на
ЦСКА Йордан Тодоров отрече,
че ще преминава в “кръвния
враг” Левски през лятото. Личният му мениджър Емил Данчев излезе със специална декларация, че неговият агент ще
заиграе при “сините”. Това са
измислици. Аз обичам този
отбор и ще продължа да играя
в него, коментира и роденият в
Пловдив бранител.

ТРЪНКОВ ПОЕ
СПАРТАК ВН
Бившият помощник на Димитър Пенев в ЦСКА Стоил
Трънков е новият спортно-технически директор в Спартак
Варна. Специалистът е назначен от собственика на “соколите” Добрин Добрев на мястото
на подалия оставка Драголюб
Симонович . Той ще води “соколите” от треньорската скамейка
при гостуването им на Левски в
София в неделя. Изпълнителният директор Живко Великов е
провел разговор с футболистите за домакинската загуба с 0:3
от Черноморец. “Обещаха ми,
че ще се хвърлят здраво в оставащите мачове и вярват, че
ще останат в “А” група”, коментира лаконично Великов. Капитанът Боян Илиев, който за
кратко игра под наем в Левски,
премина изследване с ехограф
и стана ясно, че има разтежение на сухожилие. Той ще се
готви на облекчен режим и ще
пропусне мача със “сините”.

ГЕОРГИ БАЧЕВ
КУПУВА ЛОКО (МЗ)
Бившият национал Георги
Бачев е вече собственик на Локо
(Мз), съобщи Sporttline.bg. Бившият нападател, участник на
Мондиал 1998 във Франция, е
изкупил акциите от досегашните
собственици от “Надин” и е едноличен началник в Мездра. Бачев
се възползвал от финансовата
криза в “Надин”, заради която
автомобилът му и тези на 14
футболисти бяха отнети и върнати на банка кредитор. Според
запознати срещу 1 млн. евро той
откупил акциите на бизнесмените, които от 2 месеца изобщо не
са се появявали в града.

ФЛАМЕНГО ИСКА
РОНАЛДИНЬО
Бразилският Фламенго иска
да привлече звездата на Милан
Роналдиньо, само един сезон,
след като той премина при “росонерите” от Барселона. Националът на Бразилия прави послаб сезон от очакваното, като
е вкарал само 8 гола в 27 мача
и не е твърд титуляр в състава
на Карло Анчелоти. Миналата
седмица Фламенго подписа договор с бившия нападател на
другия милански гранд - Интер
- Адриано. Южноамериканският
тим се надява Роналдиньо да се
завърне в родината си, след края
на своята кариера в Европа.

Основател
Стефан Продев
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Топалов и Карлсен
откриват „М-Тел Мастърс”
Шестимата гросмайстори пак ще играят мач
срещу футболистите на Левски
19-ият световен шампион по шахмат
Веселин Топалов и №3 в ранглистата на
ФИДЕ Магнус Карлсен (Нор) ще открият
петия юбилеен турнира “М-Тел Мастърс”,
кръг от Големия шлем в шахмата. Това
реши жребият, теглен от естонката Кармен Каас, която е президент на Шахматната федерация на Естония. Супермоделът на “Шанел” и “Диор” е у нас по
покана на организаторите на състезанието. Партията е днес от 16.00 ч., а българинът е с черните фигури. Миналогодишният победител Василий Иванчук (Укр)
ще играе с белите фигури срещу състезаващия се за Испания латвиец Алексей
Широв. Съперници в третата среща от I
кръг са световният първенец на блиц
Лениер Домингес (Куба) и Юе Ван (Кит).
Партиите се играят в стъкления павилион

пред Народния театър “Иван Вазов”, като
съперниците ще се срещнат по 2 пъти.
Турнирът завършва на 23 май и тогава
кръгът започва в 15.00 ч.
Супергросмайсторите получиха застрахователни полици по време на официалното откриване на турнира. На 18 май,
когато е почивният ден след първите V
кръга, шахматистите ще демонстрират
отново футболни умения срещу играчите
на Левски. Традиционният двубой ще
стартира от 12.00 ч. на ст. “Георги Аспарухов”. Късно снощи Веско проведе демонстративна партия на блинд срещу
гръка Василий Контос, който през 2008 г.
победи в играта “Познай ходовете на
Топалов”, организирана от сайта на турнира mtelmasters.com.
“Предстои ми трудно начало. Магнус

е трети в световната ранглиста, но е
добре да стартираш с успех. След мача
с Гата Камски не съм играл в силен турнир и се надявам в София да спечеля”,
заяви Топалов. “Нямам фаворит сред толкова силни играчи, надявам се да победи най-добрият”, заяви Кармен Каас.
Директорът на надпреварата Силвио
Данаилов коментира, че това е едва вторият турнир на открито след миналогодишния финал на веригата “Голям шлем”
в Билбао. В тази връзка организаторите
са отстранили някои пропуски, които са
допуснати в Испания. Според председателя на организационния комитет Йозеф
Винацер провеждането на “М-Тел
Мастърс” пред Народния театър ще доведе до по-голям зрителски интерес в
сравнение с преди.

Централата на Книгата на
рекордите на Гинес призна постижението на Кирил Георгиев от
88% успеваемост при едновременна игра на шах. През февруари българският гросмайстор
проведе сеанс на 360 дъски и
записа 280 победи, 74 ремита и
едва 6 загуби. За да влезе в
книгата, той се нуждаеше от 80%.

КОТООШУ
С ВТОРА ПОБЕДА
В ТОКИО
Защитаващият титлата си Калоян Махлянов-Котоошу записа
втора поредна победа на големия летен турнир “Нацу башьо” в
Токио. В среща от третия кръг
българинът, който е с ранг “одзеки”, надделя над “маегашира”
Такекадзе. Следващият съперник
на левента от Джулюница ще
бъде Аминишики, срещу когото
има 6 победи и 11 загуби.

НЕШИЧ ОПРЕДЕЛИ
СЪСТАВА ЗА
ТУРНИРА В
ГАБРОВО
Селекционерът на женския национален отбор по волейбол Драган Нешич определи групата от
12 волейболистки, които ще участват в турнира в Габрово. Надпреварата стартира днес и е втора
квалификация за СП в Япония
през 2010 г. В списъка са Десислава Горанова (28 г., 182 cм), Ева
Янева (23, 186), Евелина Цветанова (35, 180), Елена Колева (31,
186), Илияна Петкова (31, 190),
Любка Дебърлиева (28, 178) капитан, Мария Филипова (26, 178)
- либеро, Радосвета Тенева-Миличевич (28, 183), Радостина Кицигой (30, 188), Страшимира Филипова (23, 195), Таня Събкова (20,
185) и Цветелина Заркова (22,
187). Съпернички на волейболистките ни ще бъдат последователно
отборите на Молдова, Албания,
Румъния и Чехия. Срещите са съответно на 13, 14, 16 и 17 май от
18.00 ч. и ще бъдат излъчвани по
БНТ и БНТ САТ. Първите 3 тима
ще се класират за третия последен етап на пресявките.

ŒÚ·ÂÎˇÁ‚‡ÏÂ
17 Ï‡È Ò
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СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

ТАНЬО ВАСИЛЕВ

Националното състезание “Най-лъвският скок” ще
бъде атракцията в Деня на
българския спорт - 17 май.
Празникът ще бъде отбелязан за трета поредна година от ДАМС, която ще организира над 300 спортни мероприятия във 28-те области
на страната. В “Най-лъвският скок” ще мерят сили всичките 21 спортни училища у
нас, които ще представят
отбори по 50 души. Победител ще стане училището с
най-голям общ резултат на
възпитаниците си.
Спортните турнири в София ще се състоят в базата на
НСА “Васил Левски”. В 11.00
ч. е предвидено ритуално
връчване на ключа за “Града
на спорта” от ректора проф.
Лъчезар Димитров на председателката на ДАМС Весела Лечева. В проявата ще се
включат известни спортисти
Боян Йорданов, Ивайло Гаврилов, Тити Папазов, Георги
Глушков и др. Денят ще бъде
закрит с тържествено събрание, на което ще бъдат отличени ветерани, треньори и
деятели за особени заслуги
към
българския
спорт.
Посмъртно ще бъде награден
и проф. Димитър Шойлев.

ГИНЕС ПРИЗНА
РЕКОРДА НА
ГЕОРГИЕВ

Супермоделът Кармен Каас (вляво), мениджърът Силвио Данаилов (в средата)
и председателят на организационния комитет Йозеф Винацер
разговарят след тегленето на жребия за “М-Тел Мастърс 2009”

z

Честваме за 12-и път Световния атлетически ден
Световният атлетически
ден беше отбелязан за 12-и
път в България вчера. Събитието премина под егидата на
Международната федерация
по лека атлетика (ИААФ) и
беше отпразнувано в 150
държави. Честването му дати-

ра от 1998 г., а БФЛА е една
от федерациите, които го отбелязват всяка година. Състезанията в София се проведоха
на ст. “Васил Левски”. Участваха деца, юноши и девойки
младша и старша възраст от
цялата страна. Победителите

бяха наградени със специални
фланелки, грамоти и значки,
изпратени от ИААФ. С жребий
бяха определени 10 от призьорите, които ще присъстват безплатно на Световното първенство по лека атлетика за мъже
и жени в Берлин през август.

œËÂı‡ ıÓÍÂËÒÚËÚÂ Ì‡ –ÛÒËˇ ‚ ÂÏ˙Î
Президентът на Русия Дмитрий Медведев прие хокеистите от националния отбор в Кремъл по случай спечелването
на световната титла в Швейцария. “Сборная” извоюва за 25и път трофея след победа на финала срещу родината на
хокея Канада с 2:1. Хокеистите подариха на държавния глава
екип на Александър Радулов, който вкара победната шайба.
Преди това Медведев и премиерът Владимир Путин по телефона лично поздравиха старши треньора Вячеслав Биков
и колегите му за втората поредна световна титла.

НСА С 6 МЕДАЛА
ПО СКОКОВЕ ВЪВ
ВОДА В ХЪРВАТИЯ
Отборът на НСА спечели 6
медала - 3 златни, 1 сребърен и
2 бронзови на Открития шампионат на Хърватия по скокове във
вода в Загреб. Следващият турнир на отбора е първенството на
Великобритания в края на май.

КЛИВЛАНД
ОТСТРАНИ АТЛАНТА
Кливланд Кавалиърс надигра
с 84:74 като гост Атланта Хоукс и
с общ резултат 4:0 се класира на
финал в плейофите на Източната
конференция в НБА. В полуфинал
на Запад Далас Маверикс се наложи със 119:117 като домакин
над Денвър Нъгетс. Въпреки загубата “златните буци” водят в серията с 3:1.

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ

СНИМКА БГНЕС

ще излиза

cyanmagentayellowblack

талон за
безплатна
обява!
ТЪРСЕТЕ ГО!
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