cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack

— 5% ÔÓÒÍ˙Ô‚‡
ÚÓÍ˙Ú Á‡ ·ËÚ‡
Л Е В И Я Т

—Ú. 7

В Е С Т Н И К

50ÒÚ.

www.duma.bg

ЧЕТВЪРТЪК 14 МАЙ 2009
ГОДИНА 19 БРОЙ 105 (5315)

”Í‡ËÌˆË Ò
ËÌÚÂÂÒ Í˙Ï
ì ÂÏËÍÓ‚ˆËî

≈ Ì‡ÎÓÊË
ÂÍÓ‰Ì‡
„ÎÓ·‡

Юрий Григорович:

8

10

6

¿Á Ò˙Ï ‰˙Î·ÓÍÓ
Ó·‚˙Á‡Ì Ò
·˙Î„‡ÒÍÓÚÓ
ËÁÍÛÒÚ‚Ó

ДЪРЖАВАТА
“ÂÊÍ‡Ú‡ № 6
СИ ИСКА ТАКСА ‡ÚËÎÂËˇ
СМЕТ В СОФИЯ
Няколко думи

»‚‡ÈÎÓ
‡ÎÙËÌ
»ÎËˇÌ‡
…ÓÚÓ‚‡

АЛЕКСАНДЪР СИМОВ

Кабинетът гледа нашумелия
закон за Суходол днес
та за софиянци да влиза не в
общинския, а в държавния
б ю д ж е т . По този начин
всъщност държавата ще поеме
изцяло проблемите с боклука
в града. Мнение в подобен дух
изказа вчера и зам.-министърът на околната среда и
водите Чавдар Георгиев. Ако

законът бъде приет, то тогава
държавата ще поеме за постоянно регулирането на отношенията, свързани с управлението на битовите отпадъци,
включително и дейностите по
поддържане на чистотата в
града, уточни Георгиев.
—Ú. 2

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Чистенето на София да
стане ангажимент на държавата. Това предвижда законопроектът за управление на
битовите отпадъци на столицата, който правителството
ще разглежда днес. Документът предвижда обаче и,
ако това се осъществи, такса-
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Техни Императорски Височества принц и принцеса Акишино пристигнаха вчера на официално
посещение в България по покана на президента Георги Първанов. Вторият син на японския император
- принц Акишино, и съпругата му принцеса Кико ще останат у нас до 16 май

Вече всичко е ясно.
Основните партии обявиха
доста внушителни листи
за евроизборите. БСП
възложиха своето доверие
на дипломат номер 1
Ивайло Калфин, а вчера
обявиха и цялата листа
(стр. 3), Синята коалиция
пусна в битката изпитаното си оръжие Надежда
Михайлова, ГЕРБ заложи
на сигурно, като номинира
Румяна Желева, а и ДПС
решиха да не рискуват,
като пак извадиха коза си
Филиз Хюсменова.
Очевидно големите
партии се готвят сериозно
за евровота. Струпването
на тежка артилерия показва, че този път нито една
политическа централа
няма да си позволи да
подцени тези избори.
Може би уроците от 2007
г. са научени, а може би
коварната близост с избора на следващ парламент
кара всички да са внимателни и да не искат да
рискуват. Ще бъде интересно - е единствената
прогноза, която може да
се направи. Какво подобре от това?
Нека обаче да бъдем
оптимисти. Когато в тази
надпревара влизат големи
и известни политици, това
може да е единствено в
плюс на българите. В
крайна сметка евроизборите наистина са важни.
Партиите очевидно го
осъзнаха. Дано същото да
важи и за избирателите.
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СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Гацев обжалва
пред ВАС
регистрацията на
Синята коалиция

Борис Данков бе сред наградените за принос в развитието на руско-българските
отношения на тържествена церемония в концертната зала на посолството на
Русия в България. Дългогодишният редактор на “Пегас” - литературното
приложение в ДУМА, получи приза “Золотая муза” за новия том с негови преводи на
Сергей Есенин

Жалба срещу срещу решението
на ЦИКЕП за регистрирането на
Синята коалиция внесе във Върховния административен съд Николай
Гацев вчера. По жалбата бе образувано административно дело, на което е определен съдия-докладчик
Цветана Сурлекова. Гацев твърди,
че от формална гледна точка подписката на Синята коалиция, подадена в ЦИКЕП, е изрядна, но е събрана по незаконен начин. Още по
време на нейното събиране стана
публично известно, че в бланките
не са вписани имената на партиите,
образуващи коалицията, пише в
жалбата и се цитират публикации в
медиите. Николай Гацев моли съда
да назначи техническа експертиза
за установяване на дописването на
бланките. Малко по-късно обаче бе
обявено, че ВАС прекратява делото
с по подадената жалба и няма да му
даде ход. Официалният мотив е това,
че Николай Гацев няма правен интерес по жалбата си.

Държавата поема изцяло
чистенето на София

Кабинетът гледа нашумелия закон за Суходол днес
Чистенето на София да
стане ангажимент на държавата, предвижда законопроектът за управление на битовите отпадъци на столицата,
който правителството ще разглежда днес. Документът предвижда такса смет за софиянци да влиза не в общинския, а
в държавния бюджет, а държавата да поеме изцяло проблемите с боклука в града. Столичната община не може да
се справи с почистването и
държавата трябва да поеме
тази дейност, заяви вчера
зам.-министърът на околната
среда и водите Чавдар Георгиев, цитиран от агенция “Фокус”. Той е и говорител на Националния кризисен щаб,
сформиран от правителството
за временно справяне с кризата в столицата. Ако законът
бъде приет, то тогава държавата ще поеме за постоянно
регулирането на отношенията, свързани с управлението

на битовите отпадъци, включително и дейностите по
поддържане на чистотата в
града, уточни Георгиев.
Държавата също така ще контролира и въпросите с финансирането на дейностите по
почистването. Това означава,
че и такса “Смет” ще стане
държавна. Нейният размер ще
се определя с постановление
на Министерския съвет, а
постъпилите приходи ще отиват в държавната хазна.
По отношение на заплащането на фирмите, почистващи София от Националния
кризисен щаб, зам.-министърът на околната среда
и водите обясни, че заплащането не следва механизма на Столичната община.
Там се заплаща на вдигане
на кофа, без значение дали
тя е пълна или празна. Ние
заплащаме на количество
извозен боклук и на количество свършена работа при
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строго определени параметри. Това е голямата разлика
и прави впечатление на обществеността, че с доста помалко средства кризисният
щаб успя да изчисти София.

Години наред столицата
тънеше в мръсотия, а сега за
няколко седмици градът се
почисти с минимално изразходване на бюджетни средства, каза още Георгиев.
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На България й предстоят избори
в условия на световна криза и задачата на БСП е да не позволи тази
криза да повлияе на обществото.
Левицата ще акцентира именно на
смекчаването на последиците от кризата и ще се стреми да продължи
политиката на стимулиране на енергетиката, инфраструктурните проекти
и селското стопанство. Това стана
ясно от думите на Николай Малинов,
член на ВС на БСП, който участва
вчера на кръгла маса на тема “Парламентарни избори 2009”. Малинов
увери присъстващите политици и студенти, че БСП държи на диалога с
обществото и избирателите. Той припомни, че по време на управлението
на тройната коалиция са постигнати
значителни резултати в социалната
сфера, повишаването на доходите и
инфраструктурните проекти. Като пример той даде 4500 км обновени или
новопостроени пътища през послед-

ните 4 години. Нека в политиката да
има повече ефективност, а не ефектност, призова Малинов. Има и неща,
с които управляващите не са успели
да се справят през последните 4 години, призна членът на ВС на БСП и
посочи корупцията като един от тях.
Задължително е в следващото управление да участва и БСП, за да може
да бъде продължено това, което е направено дотук. Идеите на БСП трябва
да бъдат приобщени към управлението на България, каза още Малинов.
Останалите участници в кръглата
маса, сред които бяха лидерът на
ГЕРБ Цветан Цветанов, Анастасия
Мозер, Николай Камов от Политическо движение “Социалдемократи” и
Веселин Методиев от ДСБ, се обединиха около това, че на предстоящите
избори трябва да се прекрати практиката с купуването на гласове и да
се работи най-вече за повишаване
на избирателната активност. В дискусията участваха още политолозите Антоний Тодоров, Владимир Шопов, Диляна Купенска и Даниела Вълчева.
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НИКОЛАЙ МАЛИНОВ: В политиката е Уволниха варненската
добре да си ефективен, а не ефектен съдийка, уличена в корупция

В

исшият съдебен съвет уволни от
длъжността съдия бившата председателка на Административния съд във
Варна Анелия Цветкова. Тя бе уличена
в корупция, въпреки че още се разследва дали става дума за получавене на
подкуп или друго престъпление. Според магистратите без правно основание Цветкова е получила пари по необичаен начин на необичайно място. И
с това е уронила престижа на съдебната власт.
Като председател на Административния съд преди време тя сама подаде оставка, затова сега Висшият съдебен съвет я уволнява само като съдия.
Анелия Цветкова бе задържана при акция във Варна преди време, когато бе
заподозряна, че взима подкуп от варненски бизнесмен.
ВСС наказа и съдията от Софийския
градски съд Мариан Марков, като намали за шест месеца месечната му заплата с 25 процента. Той бе обвинен,
че системно забавя решения по дела
или мотивите по тях.

œÂÁË‰ÂÌÚ
Президентът
Георги Първанов
се срещна вчера с
председателя на
Националното
събрание на Република Корея Ким
Йонг О. В разговора си с Ким Йонг
О Георги Първанов
изрази удовлетворението си от активния политически
диалог между двете страни през
последните години. Българският президент запозна Ким Йонг О с благоприятните възможности за развитие
на двустранното икономическо
сътрудничество и особено със създадения либерален инвестиционен режим в България. Президентът изрази
очакването си от последващо развитие на по-тесни контакти между представителите на бизнеса на двете
страни, тъй като по време на предстоящото му посещение в Република
Корея през октомври т.г. неговата
визита на високо равнище ще бъде
съпътствана и от провеждането на
бизнес форум.

Õ‡Ó‰ÌÓ Ò˙·‡ÌËÂ
12 корекции на
бюджета
на Народното събрание са направени
през 2008
г., сочи отчетът за изпълнението на бюджета,
който бе представен на заседание
на постоянната подкомисия към парламентарната комисия по бюджет и
финанси. Отчетът бе представен от
главния секретар на парламента Огнян Аврамов. По приходната част са
направени две вътрешни компенсирани промени, свързани със стопанисването на Лечебно-възстановителната база на Народното събрание Велинград. За базата са одобрени
непредвидени разходи в размер на
241 хил. лв. В разходната част са
извършени девет промени, като една
от тях е свързана с отбелязването на
100-годишнината от независимостта
на България, за което са отделени 54
750 лв. С актуализирането на бюджета са заделени 49 980 лв. за осигуряване на годишния размер на
народните представители.

С Емил Стоянов
ГЕРБ си осигурили
медия
ВEСЕЛКА ВЕНКОВА

Нечистоплътна сделка нарече поставянето на брата на президента
Петър Стоянов - Емил, на четвърта
позиция в евролистата на ГЕРБ пловдивският лидер на “Атака” Тодор Христев. Така ГЕРБ си осигурява медия,
каза Христев, визирайки телевизия
“Европа”, а Емил Стоянов избираемо
място за европарламента. Но Емо е
от тъмните сили на прехода, свидетелства бившият седесар Христев и
припомни чия собственост е хотел
“Империал” в Пловдив (макар да се
ръководи от майката на местния лидер на ГЕРБ Иван Тотев). Обясни
“врътките” с “Рей Холдинг” и люксембургска офшорка около създаването
на увеселителен парк “Тракия”, в които името на Емил Стоянов също беше
намесено, както и купуването на пета
панаирна палата по време на президентстването на Петър Стоянов, която
по-късно Емил Стоянов препродаде
изгодно.
Според Тодор Христев единствено
евродепутатите от “Атака” били работили за националните интереси, докато представителите на другите политически сили у нас се грижели за
европейските си позиции. Поради
тази причина в листата на “Атака” си
оставали досегашните евроизбраници. Поставянето на външния министър
Ивайло Калфин за водач на листата
на левицата за ЕП Христев определи
като голям страх и лоша оценка за
работата на българските представители в ПЕС.
cyanmagentayellowblack
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БСП обяви цялата си
листа за европарламент
Социалистите гласуваха доверие на четирима
от досегашните си депутати в ЕП
17 евродепутати, начело с
Ивайло Калфин, представи
вчера пред ВС на БСП лидерът Сергей Станишев. Непосредствено след номинацията на вицепремиера Ивайло
Калфин той представи досегашните евродепутати Илиана Йотова, Кристиан Вигенин,
Евгени Кирилов и Маруся
Любчева, които заемат до 5о място в евролистата на левицата. Меглена Плугчиева,
за която много медии обявиха, че ще бъде втора, не е
била останала в листата заради огромната работа, която
й предстои следващите месеци и която е несъвместима с
воденето на кампания за евровота.
БСП има не партийна, а
национална мисия, заяви пред
форума лидерът на партията
Сергей
Станишев.
Той
допълни, че не е било лесно
нито на Изпълнителното
бюро, нито на него самия сред
силни фигури да бъде намерена онази убедителна листа, в
която българските граждани
да видят своите евродепутати. Основните критерии са
били приемственост и промяна, експертност и политически послания. 40% от представителите на Коалиция за
България за евровота са
жени, подчерта Станишев.
Бюлетина с №6 значи поне 6
евродепутати, пожела си още
премиерът. Той обясни, че
всички досегашни евродепутати са показали силни експертни качества в ЕП и затова оценката за тяхната работа от представителите и ръководството на ПЕС е изключително висока.
Навлизаме в изключително важна кампания за ЕП,
защото законодателните действия засягат всички европейски страни, подчерта лидерът
на БСП. Станишев допълни,
че БСП и Коалиция за България трябва много сериозно да
се отнесат към тази кампания, тъй като резултатът от
нея ще рефлектира и върху
изборите за национален парламент. Премиерът каза, че
през последните години леви-

СНИМКА БГНЕС

МИЛЕНА НИКОЛОВА

Минимум 6 депутати си пожела Станишев в следващия Европарламент

цата е осигурила политическа стабилност и интеграция
на страната ни в европейските институции. Той посочи, че
до м.г. средният икономически растеж на страната през
последните години е в рамките на 6%. България е получила 2,6 млрд. евро изплатени
средства за структурни фондове, информира той. Станишев призна, че левицата е
имала и несполуки, грешки и
проблеми, но независимо от
тях е изпълнила своите национални ангажименти. В тази
връзка премиерът посочи 85%
увеличение на пенсиите и
100% увеличение на минималната пенсия за страната.
Не сме безкритични, но
хората чакат много повече от
нас. В условията на икономическа криза не трябва да се
загуби постигнатото, заяви
лидерът на БСП. Според него
липсва и отсъства съдържателна управленска алтернатива. Виждаме политически
авантюризъм, реваншизъм и
загърбване на социалните ан-

гажименти, заяви той, визирайки партия ГЕРБ. По думите му алтернативата е популистка партия като ГЕРБ, зад
която се вижда само един
плакат на лидера. Станишев
изрази безпокойство от очертаващата се коалиция с новото не много ясно формирование на Иван Костов.
Станишев представи и останалите в листата. На 6-о
място е Румян Русинов, зам.директор на Ромски образователен фонд. На 7-о място е
проф. Андрей Пантев, за когото премиерът каза, че е
символична фигура за българското общество. На 8-о място
отново като кандидат за евродепутат е Деница Златева,
която работи в кабинета на
Меглена Плугчиева. Под № 9
е Наталия Стоянова, магистър по европеистика и
началник на кабинета на
шефа на БНБ. На 10-о място
е Драгуш Методиев, а на 11о място - проф. Елка Тодорова, преподавател в УНСС и
магистър по психология. На

12-а позиция е Петър Филипов, икономист и директор на
ТВ “Рома”. На 13-о място е
доцентът по имунология Жасмина Мирчева, а на 14-о - е
зам.-министърът в МДАР Ангел Иванов. На 15-о място в
евролистата е студентът Николай Мартинов, който е известен на българската тв аудитория като участник в “Големият избор”. На 16-а позиция е Коян Паргов, общински
съветник на левицата в СОС,
а на последно място е Ерик
Рангелов, завършил МИО и в
момента работещ в социалния инвестиционен фонд на
МТСП. Малко сме пооголили
националния
парламент
откъм експертно представителство по евротеми, беше
коментарът на Станишев. Той
обеща знакови фигури на
водещи евроексперти да
бъдат включени и в националната листа за 41-о НС.
Листата бе одобрена от
Висшия съвет без промени.
139 членове са я одобрили, а
само 2-ма са се въдържали.

ÀÂ‚ËÚÂ ÔÛÒÍ‡Ú ËÁ
ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÏÎ‡‰ÂÊÍË
ìÓÚ·Ó Ì‡ ÔÓ·Â‰‡Ú‡î
Нов заряд в политиката ще дава отбор от 35 млади кандидати за народни
предстватели от БСП. Национално турне
на младите социалисти под името “България - Презареждане” тръгва из страната
и ще обиколи 40 града до изборите. Старт
на кампанията дава днес от 10 часа
лично премиерът Сергей Станишев.
Младите надежди на партията ще бъдат
представени по оригинален начин пред
избирателите, водени от секретаря по
младежката политика на червените Кирил Добрев. Той повежда “отбора на
победата” днес от терасата на НДК,
където 35-имата ще се съберат на специално конструирана подвижва платформа върху тежкотоварен камион. Поканите за турнето на младите от БСП, които
получиха журналистите, препращат към
Формула 1. От едната страна е изрисуван червен спортен автомобил, а от
другата са снимките на младите представители на партията в изборните листи. Те са облечени в екипи на автомобилни състезатели и носят името “Отборът
на победата”.
На поканата пише още, че “България
- Презареждане” е “една продукция на
БСП с участието на младите в БСП”, а
“изпълнителен продуцент” е депутатът
Кирил Добрев. При старта на турнето
днес за първи път пред публика ще бъдат
представени символът, телевизионният
клип, музиката и фотосите за младежката кампания. Ще има и специален сайт
“България - Презареждане”. Целта на
турнето в холивудски стил е да накара
повече млади хора да се замислят за
политиката и да гласуват.

Татяна Дончева
напуска политиката
Няма да участвам в изборите за
ново НС, каза вчера депутатката от
Коалиция за България Татяна Дончева
пред журналисти. Тя направи в зала
емоционално изказване пред пленума
заради несъгласието си с метода на
вземане на решения в БСП и това кой
какъв да става. Самата Дончева обясни, че това няма нищо общо с факта, че
не е попаднала в евролистата на левицата, тъй като тя още преди 2 дни
знаела, че няма да е в нея. Решенията,
по думите на депутатката, се вземали
в много тесен кръг в партията “от председателя и хората около него”. За да
работиш за лявата идея и за партията,
не е необходимо да си парламентарист
или министър, каза тя и подчерта, че
ще работи отново в качеството си на
адвокат.
Дончева коментира още, че не напуска БСП, нито има такова намерение. Нейните колеги от левицата не
коментираха изявленията й. Но председателят на левите депутати Ангел
Найденов заяви, че ще се опита да
убеди Дончева да промени своето решение, защото за нея нещата не бивало да приключват така.

Ангел Найденов: Равносметката
за 4 години е положителна
Равносметката от тези 4
години е положителна. Постигнахме много, но това не е
достатъчно. Наясно сме, че
има слабости, че има основания за критики. Знаем, че
всички заслужават много повече, но ние не стигаме само
до констатациите, а правим
последващи крачки. Това каза
в изказването си по случай
началото на лятната сесия на
парламента председателят на
Парламентарната група на
Коалиция за България Ангел
Найденов.
По думите му политиката
на правителството е била и
разумна, и далновидна. Ние,
от Коалиция за България, не
се опитваме да обсебим успехите и да прехвърлим на коалиционните партньори недостатъците, добави той. Според него левицата не се нужcyanmagentayellowblack

дае от служ е б н а
преднина,
приемайки промени в изборното
законодателство.
О
т
името на
Ангел Найденов
Н Д С В
шефът на
ПГ Пламен Моллов обеща
партията му да заложи в предизборните си кампании на
разясняването за това, което
може да направи България,
ако има работещи институции.
По думите му провалът на
всички управления се дължи
на това, че хората нямат доверие в политиците. Политик
или депутат днес са синоними, които преливат в негати-

визъм, призна той.
Пълен управленски мандат
и тезата за провал на управлението не се връзват, каза на
свой ред от името на ПГ на
ДПС Лютви Местан. Според
него това се дължи и защото
ДПС прочело вярно вота на
избирателите отпреди 4 години и намери най-точната форма на властта. Той се обърна
към лидера на СДС Мартин
Димитров с апела да не оправдава всяка своя политическа неудача с ДПС. Уважаеми
г-н Димитров, на млад човек
като вас ви отива да бъдете
една идея по-оригинален. Тази
анти ДПС теза вече сме я слушали в изпълнение на Иван
Костов, на Волен Сидеров и от
устата на Бойко Борисов. Това
е основният проблем на десния политически субект. Жалко, заключи Местан.

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

¡˙Î„‡ÒÍ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ, ÍÓˇÚÓ ‡Á‡·ÓÚ‚‡
Ë Â‡ÎËÁË‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË, ËÌÓ‚‡ÚË‚ÌË
ÔÓÂÍÚË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ.
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Коалиция за България
с бюлетина номер 6 за
евровота
Бюлетина номер 6 се падна на Коалиция за България
при жребия за подредбата на
партиите при участието им в
изборите за европарламент.
Централната избирателна
комисия за евровота изтегли
вчера номерата, под които
регистрираните 10 партии и
3 коалиции ще се явят на
изборите на 7 юни. Номер
едно бе отреден за партията
на Яне Янев “Ред, законност,
справедливост”, ГЕРБ ще са
с бюлетина под номер 3, а за
“Синята коалиция” жребият
отреди числото 11. ДПС ще
са под номер 4, а на бюлетината на “Атака” ще пише 5.
Всички партии и коалиции
побързаха да коментират, че
именно техният номер е найкъсметлийски или пък разчетоха символа на победата в
него. От “РЗС” моментално се
обявиха за големия печеливш със знаковия номер
едно. Димитър Абаджиев,
който присъстваше на тегленето, не скри радостта си.
“РЗС” е номер едно като нова
и смела политическа сила,
която е против статуквото,
коментира той.
Лидерът на ГЕРБ Цветан
Цветанов също заяви, че е
много доволен от късмета с
номер 3, но преди това изрази резерви за начина, по
който бил теглен жребият.
Дясната ръка на Бойко Борисов съзря конспирация,
защото в началото на тегленето имало “известен безпо-

СНИМКА БГНЕС

Цветан Цветанов видя
конспирация и в тегленето
на жребия в ЦИК

ролистата на
царистите.
Тези, на които се падна щ 5
- “Атака”, не пожелаха да направят каквито
и да било коментари. Веднага след като
стана ясно как
ще бъдат подредени формациите,
Димитър
Стоянов и придружаващите го
представители
на партията си
тръгнаха, без да
отговарят
на
въпроси. От “Синята коалиция”,
която ще е с
номер 11, казаха, че това е
безпорно доказателство за
двуцифрения
резултат, който
щели да полуНомер шест се оказа късметът на Коалиция за България чат на изборите.
Освен фатарядък”. Все пак герберът бе
сегашния си резултат, заяви
лен, номер 13 ще е и послекатегоричен, че бюлетината
Филиз Хюсменова, водачът
ден сред бюлетините. Той се
с номер 3 означавала трета
на партийната евролиста.
падна на коалиция “Напред”
поредна победа за неговата
НДСВ също успя да открие
- ВМРО, “Гергьовден”, ЕНП и
партия.
символичен смисъл в своята
ЗНС. Номер 2 остана за
За БСП пък шестицата
осмица. Осмицата в хоризонЛИДЕР, 7 - за Съюз на патима безпорно тълкувание тално положение е символът
риотичните сили “Защита”, 9
отличниците. ДПС провидяна безкрайност, а това е
- за политическа партия
ха друг смисъл в своя номер.
добър знак, че НДСВ ще
“Българска социалдемокраЧетворката е минимумът от
продължи да го има, бе лиция”, 10 - за бившите царисдепутати, които трябва да
ричното обяснение на Антоти от БНД, а с 12 ще е полипостигнем, за да запазим
ния Първанова, втора в евтическа партия “Зелените”.

Очаква се наплив от студенти
По десет кандидати за едно
място на полицай в Благоевград от Турция във Варна наесен
По десет кандидати се борят за едно полицейско място
в Благоевград, съобщиха от пресцентъра на МВР вчера.
Общо 393 души са подали документи в конкурса за набиране на полицаи със средно образование за 37 работни
места. Изпитите за бъдещите униформени са по физическа
подготовка, интелектуални способности и психологически
тестове. Одобрените кандидати ще встъпят ефективно в
длъжност едва след една година, след като преминат специализиран курс на обучение.
В оперативната дирекция на МВР в Благоевград ще има
увеличение на числения състав, защото жителите на града
се увеличават. Трийсет разследващи полицаи ще бъдат
назначени в СДВР, но ако се явят много кандидати, които
притежават нужните качества, тази бройка може да бъде
увеличена, уточниха още от Главна дирекция “Досъдебно
производство”. След последните промени в Закона за МВР
отпадна изискването за задължително юридическо образование на разследващите полицаи и в момента е необходимо да имат завършено висше образование.
ОБЩИНА ДРАГОМАН СОФИЙСКА ОБЛАСТ
2210 Драгоман, ул.”Захари Стоянов” 26,
(07172 ) 20-14, 21-78, 23-65

На основание чл. 10а от Закона за държавния
служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на
конкурсите за държавни служители и Заповед щ РД15-112 от 12.05.2009 г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС
За длъжността СТАРШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР
на община Драгоман.

За информация и срок за подаване на
документи: адрес: Драгоман 2210, ул. “Захари
Стоянов” 26, деловодство, II етаж, 07172/2103; 23-65.
Краен срок за подаване на
документи: 22 май 2009 г.
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ПЕТЪР МАРИНОВ

Наплив на турски студенти във Варна наесен прогнозира вчера ректорът на Варненския свободен университет проф. Анна Недялкова.
Според нея обучаващите се
в нейния университет от Турция сега са 42-ма студенти,
но тя очаква те да станат
повече от хиляда. Причина
за наплива ще стане това, че
оттук-нататък дипломите на
завършващите турски студенти в трите варненски ВУЗа ще се признават в Турция,
без да е необходимо
завършващите студенти да
държат допълнителни приравнителни изпити в родината си.
Десет от 18-те членове на
Съвета за висше образование на Турция - YOK, водени
от неговия зам.-председател
проф. д-р Иззет Йозгенч от

два дни са на посещение във
Варна. Единствено YOK има
право да разширява списъка
на университетите по света,
в които могат да се обучават
турски студенти и да се признават издадените там дипломи в Турция. Целта на визитата във Варна е членовете на YOK са да се запознаят
на място с университетската
база и условията за обучение, които ВУЗ предоставя
на своите възпитаници. От
посещенията на турската
делегация във варненския
Медицински университет
“Проф. д-р Параскев Стоянов”, във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” и във ВВМУ “Н.
Й. Вапцаров” стана ясно, че
и трите варненски ВУЗ-а отговарят на изискванията и ще
бъдат включени в регистъра
на Съвета по висше образование в Турция.

Четири награди в конкурс
за България и Европа
Три награди раздадоха на приключилия конкурс “Какво
е за мен България на картата на Европа”, който бе организиран за ученици от Ботевград и региона. В надпреварата можеха да участват ученици от 9 до 12 клас. Есетата
на младежите бяха оценявани от журналисти от ДУМА и от
учители от Етрополе. Общо 16 есета постъпиха за конкурса. На първо място журито класира текста на Теодора Тодорова от Правец. На второ и трето място са Красимира
Божинова и Мария Георгиева от Ботевград. На проведения
конкурс бе връчена и специална награда на името на
местния поет “Георги Северов”, която отиде при Ваня Димитрова. Някои от спечелилите есета ще намерят място и
на страниците на ДУМА.

ИЗЧЕЗНАЛАТА
АННА-МАРИЯ МОЖЕ
ДА Е ОТВЛЕЧЕНА
Изчезналото преди 10 дни 4годишно момиченце от Пловдив
може да е било отвлечено. По тази
и още няколко версии работи полицията в Пловдив, съобщи Дарик
радио. Според служители на МВР,
ангажирани с разследването, до
няколко дни случаят с малката
Анна-Мария ще бъде разплетен.
Полицията е започнала да работи
по версията за отвличане на детето и заради подадения от баща му
Васил Чолаков сигнал до Районна
прокуратура, че допуска дъщеря
му да е била похитена. Анна-Мария
изчезна в деня, в който от река
Марица изплува трупа на 29-годишната Полина Чолакова - майка
на детето. Версията, че тя е взела
4-годишното момиченце със себе
си, напускайки семейното жилище
след скандал с бащата, все още не
е отхвърлена.

ГЕРМАНЕЦ ОГРАБЕН
И ЗАВЪРЗАН ЗА
ДЪРВО В ГОРАТА
Германски гражданин е бил
нападнат и ограбен късно миналата нощ в Монтанско. Гюнтер К. пътувал с микробус “Мерцедес” от ГКППВидин към аерогарата в София.
След като отминал Монтана, в района на планината Пъстрина, Гюнтер бил спрян от непознат мъж.
След това от храстите излязъл още
един човек, който бил маскиран.
Двамата нанесли побой на германеца и го завързали, а микробусът
бил откаран в гориста местност
между селата Долно Белотинци и
Николово, след което бил опожарен. Гюнтер К. бил завързан за
дърво, нападателите му отнели 300
евро, две кредитни карти с 500
евро в тях и мобилен телефон.

ХВАНАХА КИПЪРЕЦ
С 5 ПИСТОЛЕТА НА
ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
Гранични полицаи задържаха
36-годишен кипърски гражданин,
който опитал да напусне страната
с полет за Ларнака. При чекирането на багажа му той заявил, че има
газов пистолет, съобщиха от пресцентъра на МВР. Извършена е
проверка на пистолета за наличие
на патрони в пълнителя и е установено, че такива няма. При
допълнителна проверка на чекирания багаж служителите на сигурността на летището установили, че
в чантата има 550 бойни патрона.

ИЗМАМИХА
СТАРИЦА
С 4000 ЛЕВА
С 4000 лева е била измамена
вчера 72-годишна жена от Кърджали, съобщиха от пресцентъра на
полицията в града. На домашния
телефон на жената позвънил непознат мъж и съобщил, че е катастрофирала снахата в семейството и
има тежко пострадал човек. Измамникът поискал парите, които
трябвало да бъдат внесени за освобождаването на водачката на
автомобила. Жената предала парите на непознат мъж в близост до
жилището си.

ВОЙНАТА НА
ПЪТЯ

Шофьор загина
след удар в дърво
Млад мъж е загинал при катастрофа
на магистрала “Хемус” в посока от Варна
към Шумен. Инцидентът е станал на около 300 метра преди разклона от автомагистралата за Провадия. 31-годишен мъж
от Варна с автомобил “Фолксваген” с
варненска регистрация в условията на
усложнена пътна обстановка - пороен
дъжд, губи контрол над автомобила, преминава през лентата за насрещно движение и се удря в крайпътни дървета.
Водачът е починал на място.
cyanmagentayellowblack
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Кандидат-осиновителите с 270 повече от децата
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Представителна група на
КНСБ от 100 души начело с президента на синдиката доц. д-р
Желязко Христов и вицепрезидентите ще участва в европейска демонстрация в Прага на 16
май т.г. Проявата е под мотото
“В борбата срещу кризата поставете хората на първо място”
и се организира от Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП). Демонстрацията
цели извоюването на повече социални придобивки за хората
на труда, които нямат вина за
глобалната криза. С най-масово участие в протеста се включва Синдикатът на българските
учители - над 40 души, Федерацията на независимите синдикати на миньорите, машиностроителите, държавните служители, автомобилните, жп работниците, енергетиците и леката
промишленост. В протестната
акция ще вземат участие и
представители на регионалните структури на КНСБ, уточниха от пресцентъра на конфедерацията.
Синдикатите планират и национална протестна демонстрация пред МС и НС с участието
на граждански организации в
знак на несъгласие с проектозакона за събранията, митингите и
манифестациите, станя ясно вчера. КНСБ ще съгласува е едночасова национална предупредителна стачка с ръководството на
КТ “Подкрепа”, като се очаква
протестите да се състоят до края
на месеца и или през юни. Ръководството на КНСБ настоява МС
да оттегли от парламента проектозакона, защото в този му
вид той води до нарушаване на
конституционните права на
гражданите и на Европейската
социална харта.

АИДА ПАНИКЯН

Само през първото тримесечие на т.г. 175 деца
са осиновени от български семейства. През цялата
2008 г. те са били 674, а за периода 2004-2008 г. общо 3271. Това съобщи за ДУМА Светлана Дянкова, социален зам.-министър. Тя поясни, че до края на
март общият брой на кандидат-осиновителите, вписани в националния регистър, е 2835, а на вписаните
деца - 2565. Много е голям броят на здравите деца,
които може да бъдат осиновени, но биологичните им
родители не са се отказали от родителските си права, поради което не може да започне процедура,
коментират социалните работници. МТСП апелира
да бъде ускорено приемането на промените в Семейния кодекс, с които да бъде улеснена процедурата
за намиране на семейство на изоставените деца.
Промяната предвижда да не се чака съгласието на

родителите за осиновяване на детето, ако не са го
потърсили повече от 6 месеца без основателна причина. Друг проблем е, че често джипитата протакат
изработването на здравната документация на децата.
Съветът за международни осиновявания, в който
има представител на МТСП, работи изключително
интензивно, казва Дянкова. През м.г. са направени
372 предложения за осиновяване на 415 деца (съответно през 2007 г. съотношението е било 91:95). За
цялата 2008 г. министърката на правосъдието е дала
169 съгласия за осиновяване на 184 деца в чужбина.
Най-много българчета, намерили своето ново семейство, са отишли в Италия - 86. За дете, което поне
3 български семейства са отказали да осиновят, социалните работници търсят семейство в чужбина. В
изпълнение на политиката си за извеждане на децата
от институциите и предлагането на социални услуги
от нов тип МТСП работи усилено и за популяризиране
на приемната грижа.
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ЕВА АСЕНОВА

ПЕТЪР МАРИНОВ

Първите 25 пациенти за следоперативно оздравяване и лекуване на слединсултни състояния на варненската университетска
болница “Св. Марина” още през следващата седмица ще бъдат
настанени в новооткрития първи сектор на отделението за долекуване и рехабилитация в черноморското село Шкорпиловци, община Долни чифлик. 90 000 лева собствени средства е инвестирала УМБАЛ “Св. Марина” в първия сектор на базата в Шкорпиловци, дарена на болницата от варненската областна администрация. Капацитетът на базата е 100 легла, а престоят там ще се
определя от лекарите и ще се финансира от здравната каса.
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СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

База за долекуване
в Шкорпиловци
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Уникална за България комбинация от методи за мониториране
на мозъка по време на операция вече се прилага рутинно в
отделението по съдова хирургия в МБАЛ “Токуда болница София”.
Резултатите от прилагането на авангардния подход ще бъдат
представени на ХI национален конгрес по неврология. Мултимодалният мозъчен мониторинг е най-значим при оперативното
лечение на високостепенни стеснения на сънните артерии, които
са породени от атеросклеротични плаки в каротидните съдове и
водят до исхемичен мозъчен инсулт. Апаратурата позволява на
хирурга да следи снабдяването на мозъка с кислород и неговия
метаболизъм във всеки един момент и сигнализира при отклонения в нивата, които могат да бъдат фатални за мозъчната функция.
Д-р Васил Червенков, д.м. - началник на отделението по съдова
хирургия в “Токуда”, допълва, че новият подход предоставя повече
информация и съответно по-голяма сигурност по време на операция.
ХI национален конгрес по неврология с международно участие
ще се проведе от 14 до 16 май в НДК, София. От сдружение
“Българско дружество по неврология” съобщиха, че основните
теми в научната програма на конгреса са съвременни методи на
изследване в неврологията и болката. На събитието ще присъстват ключови фигури от България и чужбина, а най-голямото
събитие за неврологичната общност у нас през тази година ще
бъде съпътствано от сателитни симпозиуми на водещите медицински компании в областта. Специализирано изложение ще демонстрира за пореден път най-новите разработки в неврологичната
наука и практика.

да се осигури допълнителен
ресурс за НЗОК. Трябва да мине
поне шестмесечието и да се направят разчети на бюджета и
изпълнението му. Но така или
иначе списъкът трябва да тръгне
от 1 юни.”

КНСБ на
протест
в Прага
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ЕВЕЛИНА ДИМОВА
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Уникална операция
на съдови хирурзи

ние и да не допуснем излизане
на една част от медикаментите
от списъка, и все пак те да са на
по-ниски цени. Въпреки че, ако
някои медикаменти излязат, има
достатъчно, които могат да ги
заместят. На този етап няма как
○

затруднения. Законът казва, че
списъкът трябва да е съобразен
с бюджетните възможности на
касата. Бюджетът обаче е ограничен, затова упражнението е
много сложно. Въпросът сега е
да намерим средното положе-
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Д-р Желев вчера връчи на официална церемония ключовете на 40 нови линейки
на 28-те спешни центъра за медицинска помощ в страната. Предстои да бъдат раздадени още 120
линейки - до края на месеца още 40, а през юни - 80, уточни здравният министър. 15 млн. лв. от
бюджетния излишък за миналата година са отделени за 90 реаномобила
и 75 високопроходими автомобила за нуждите на спешните центрове
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СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Изненадват ме някои твърдения в пресата, че лекарствата
ще бъдат по-малко и по-скъпи.
Това коментира пред журналисти вчера здравният министър др Евгений Желев, като уточни,
че тази информация не е вярна.
Той бе категоричен, че след влизането на Позитивния лекарствен списък в сила от 1 юни цените на медикаментите ще бъдат
понижени. “Това естествено не
се харесва на някои фирми, но
такъв е законът. Целта на заниманието е хората да плащат помалко, отколкото са плащали
досега. Трудно упражнение.
Трябва да се защитава интересът
и на фармаиндустрията, и на
пациента”, каза министърът. Той
обяви, че преди ден е провел
двучасова среща с представители на Асоциацията на иновативните фармацевтични производители в търсене на решение на
проблема. “Аз съм на страната
на пациента, а този, който иска
да печели, много добре трябва
да си направи сметка. Въпросът
тук не е дали фирмите ще бъдат
на загуба. В тази индустрия няма
загуба. Има въпрос колко ще е
печалбата, а в условия на криза
всеки трябва да си направи сметката. Никой не бяга от гарантиран пазар за 1 млрд. лв.”, коментира д-р Желев.
На въпрос на Zdrave.net ще
има ли НЗОК достатъчно пари
да покрие реимбурсацията на
всички закупени от пациентите
лекарства отговорът на здравния министър бе: “Не смятам, че
касата няма да има ресурс да
покрие реимбурсацията на лекарствата, но може и да има
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Д-р Желев: Никой не бяга от гарантиран пазар за 1 млрд. лв
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На 1 юни - списък на
безплатните лекарства
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Българската спортна федерация за деца, лишени от родителски грижи, дари електрически и
микровълнови печки на стойност 5000 лева на дом за възрастни хора в Зона В5, блок 4. Домът
приютява общо 85 души на възраст над 70 години, посочи директорът на заведението Албена Любенова.
Възрастните хора бяха подготвили ръчно изработени картички и сувенири за всеки от гостите
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Индексът на потребителските
цени за април 2009 г. спрямо март
2009 г. е 100.7%, т.е. месечната
инфлация е 0.7%. Инфлацията от
началото на годината (април 2009
г. спрямо декември 2008 г.) е 1.3%,
а годишната инфлация за април
2009 г. спрямо април 2008 г. е
4.8%, показват данните на Националния статистически институт.
Инфлацията за периода януари април 2009 г. спрямо същия период на миналата година е 5.7%.
През април 2009 г. спрямо
предходния месец цените на хранителните продукти и безалкохолни напитки остават без промяна. С
над 13% обаче поскъпват алкохолните напитки и тютюневите изделия. От хранителните продукти
с най-голям процент поскъпват
зелето - с над 15 на сто, следвани
от доматите - с почти 12%, морковите (3,8%), както и цитрусовите и
южните плодове - с 3%. С 14,4%
обаче са поевтинели краставиците, чесън и праз лук (8,4%), както
и на листните зеленчуци и репичките - съответно с 11,6 на сто.
В групите на нехранителните
стоки и услугите през април 2009
г. са се увеличили цените на дизе-

ловото гориво - с 4.4%, течни горива за битови нужди - с 3.8%,
препарати за почистване на съдове - с 1.5%, мъжко и дамско облекло - съответно с 0.5% и 1.1%, и
наеми за жилища - с 1.3%. С почти
5% поскъпва и събирането и
изхвърлянето на битови отпадъци.
Намаление с 12.1% е регистрирано при услуги за почивка и
туристически пътувания, както и
при газ пропан-бутан за лични
транспортни средства - с 8.6 а сто.
Хармонизираният индекс на
потребителските цени за април
2009 г. спрямо март 2009 г. е
100.5%, т.е. месечната инфлация
е 0.5%. Инфлацията от началото
на годината (април 2009 г. спрямо
декември 2008 г.) е 1.0%, а годишната инфлация за април 2009
г. спрямо април 2008 г. е 3.8%.
Средногодишната инфлация
за периода май 2008 - април 2009
г. спрямо периода май 2007 април 2008 г. е 9.2%.
Индексът на цените за малката по състав кошница за април
2009 г. спрямо март 2009 г. е
100.1%, а от началото на годината (април 2009 г. спрямо декември 2008 г.) е 100.5%.

СНИМКА БГНЕС

Инфлацията за април е 0,7%

Няма мярка по оперативна програма, където община Долна Митрополия да не е кандидатствала. По
“Околна среда” се реализира проект - техническа помощ за 1,2 млн. лева за изготвянето на проект за
подмяна на канализацията и водопровода на най-големия след общинския център град в общината Тръстеник. Почти е готов проектът за канализация на Долна Митрополия на стойност 3,8 млн. лева

Украинци с интерес към „Кремиковци”
Украинската компания “Конкорт” има интерес към покупка
на коксохимическия завод на
“Кремиковци” и топлоелектрическата централа на дружеството.
Това каза вчера лидерът на
КНСБ в комбината Васил Яначков. Той допълни, че ТЕЦ-ът би
могъл да бъде купен и от държавата, след което да се препродаде от нея. Тези възможности
са сред вариантите за продажби на активи на комбината, с
които да могат да бъдат изплатени заплатите на работниците
на дружеството. Металурзите не
са получавали заплати от почти
пет месеца.
Яначков уточни, че продажбата на активи може да стане в
рамките на производството по
несъстоятелност, в което е дружеството, и без съгласието на
кредиторите. Необходимо за
продажбата е само съгласие от
съда, което трябва да бъде поискано от синдика на дружеството, уточни Яначков. Той информира, че синдикът вече е
издал заповед за назначаване
на комисия, която да направи

Компанията „Конкорт” иска да купи коксохимическия завод
и топлоелектрическата централа на дружеството
преглед на активите на комбината и до понеделник да предложи кои от тях могат да бъдат
обявени за продан, без това да
попречи на изпълнението на
оздравителния план и на възстановяването на дейността на комбината.
Други възможни активи за
продан са производството на
металургични огнеупори и феросплавният завод. Яначков информира, че руски консултанти,
които работят за американска
консултантска компания, пристигат в “Кремиковци” днес. Те
ще уточнят програмата си за
действие за обследване на дружеството във връзка със заявеното вчера от бондхолдерите
намерение да изпратят международна експертна група, която
да започне работа по оздравителния план на комбината. В
писмо до министъра на икономиката и енергетиката с копие

до синдика на комбината, разпространено от КНСБ сред медиите, бондхолдерите информират за очакванията си експертите до две седмици да излязат с
предложение за основните параметри на плана. Те предлагат
в този период държавата да
подготви вижданията си и да се
проведе обсъждане на основните елементи на плана. В тази
връзка облигационерите искат
“Булгаргаз” и НЕК да не спира
подаването на природен газ и
ток за комбината.
Очаква се до края на месеца
съдът да се произнесе по списъка с потвърдените кредитори на
комбината. След това започва
да тече едномесечен срок за
внасяне на плана, който да се
разгледа от събранието на кредиторите. Ако в този срок не се
внесе оздравителният план, комбинатът ще бъде обявен в несъстоятелност.

Може да махнат наказателните
лихви за ипотечните кредити
Народните представители приеха
предложението на независимия депутат Минчо Христов в дневния ред за
седмицата да бъде включен и законопроектът за премахване на наказателните лихви при предсрочно връщане на
ипотечните кредити, съобщи БГНЕС. От
парламентарната трибуна Минчо Христов припомни, че има европейска директива, която ясно указва, че в случаите на предсрочно връщане на задълже-

ния по ипотеки наказателните лихви
трябва да бъдат премахнати. Еврокомисарят Меглена Кунева е обявила, че
тази директива е задължителна и би
трябвало да бъде приложена и у нас.
През миналата година народните
представители гласуваха законопроект
за отпадане на наказателните лихви и
при предсрочно погасяване на потребителските кредити по предложение отново на Христов.

50% ÒÔ‡‰ Ì‡ ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÚ‡
‚ ìœËÒÚ‡ÌË˘Â ¡Û„‡Òî
Спирането на “Кремиковци” доведе до 50 процента спад на
товарооборота в бургаското пристанище, каза вчера изпълнителният директор на порта Аргир Бояджиев. Той добави, че положението се утежнява допълнително и от икономическата криза.
Пристанището работи с около 30 процента от капацитета си.
За да не се стигне до драстични съкращения, в момента в
порта се работи на намален месец. Спестяват се 5 дни от месеца.
Това се прави, за да може да се дават възнаграждения на
работещите.
Бояджиев каза още, че ако темповете на кризата се запазят,
твърде вероятно е да се стигне и до съкращения на около 200 души
от пристанището. Той се надява все пак да не се стига дотам.
Бояджиев добави, че има раздвижване на пазара от края на
миналия месец. Проявява се интерес към използването на услугите на порта за превоз на въглища, желязна руда и течни горива.
За развитието на пристанището доста ще спомогне и модернизацията на контейнерния терминал. Обновяването му започва
още тази година. До 5 години трябва да е готово. Още отсега
обаче има запитвания и интерес за използването на този терминал от големи корабни компании.

ÏÂÚÓ‚Â Ë ·ËÁÌÂÒÏÂÌË ÌË˘Ëı‡ ÍËÁ‡Ú‡ ‚ œÎÓ‚‰Ë‚
ВЕСЕЛКА ВЕНКОВА

Представители на различни по мащаб
общини и на бизнеса се запознаха с италианския опит в областта на публично-частното партньорство. Това стана по време
на Форума за местно и регионално развитие, който бе основното съпътстващо събитие в Изложбата на общините в рамките на
Международния панаир на потребителски
стоки и технологии. Икономиката и жизненият стандарт могат да се подобрят на
местно ниво чрез усвояване на еврофондове и по този начин по-бързо да се преодолее кризата - това бе един от изводите, зад
който застанаха участниците в проявата.
Форумът представи идеи за развитие
на общините и регионите, каза главният
директор на панаира Иван Соколов. Той
определи сегашната икономика като “следкризисна”, а Анселмо Капороси от Екс-

пертния съвет по Структурните фондове и
Европейски програми към Италианската
търговска камара представи дейността й.
Присъстващите се запознаха с добрите практики при кандидатстването за финансиране и усвояването на средства по
оперативна програма “Регионално развитие” и с опита на италианските общини при
изпълнение на проекти по Структурните
фондове и Кохезионния фонд на ЕС. Внимание бе отделено на формите на публично-частно партньорство, реализирани в
Италия.
Форумът за местно и регионално развитие се провежда за първи път. Той бе организиран от Международен панаир-Пловдив със съдействието на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството, Италианската търговска камара в
България, Европейския център за качество
и Асоциацията на българските села.

z

–‡ÁÒÎÂ‰‚‡Ú ‚ÂË„Ë Á‡ ÁÎÓÛÔÓÚÂ·‡ Ò ÏÓÌÓÔÓÎ
“Метро Кеш & Кери”
ЕООД, “Билла България”
ЕООД, “Кауфланд България” ЕООД, “Пикадили” АД,
“Максима България” ЕООД
и “Хит хипермаркет” ЕООД
попаднаха във фокуса на
вниманието на антимонополните органи, които започват разследване на дейността на търговските вериги, става ясно от съобщеcyanmagentayellowblack

ние на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).
Производството срещу
компаниите е образувано
по повод постъпили сигнали от Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България
(КРИБ), както и въз основа
на собствени анализи на
КЗК, относно наличието на
забранени вертикални спо-

разумения и антиконкурентни практики, налагани
от големите търговски вериги спрямо доставчиците
на храни и бързооборотни
стоки.
Засега не е ясно колко
време ще продължи проучването. От КЗК обясниха,
че не може да бъде поставен срок, тъй като периодът
зависи от редица фактори.
cyanmagentayellowblack

cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack
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ШУШУЛОВ ПРОГНОЗИРА:

Парното ще поевтинее с 20%
Натискат столичната топлофикация да смъкне цената,
с 4-5 на сто ще поскъпне токът за бита
Цената на природния газ ще бъде пониска с около 30 процента според прогнозата, обявена от “Булгаргаз” в медиите,
каза вчера председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) проф. Константин Шушулов. Това означава, че цената на топлинната енергия в цялата страна може да
бъде намалена от 1 юли 2009 г. с около 20
процента, прогнозира Шушулов. Заради
това, че “Топлофикация-София” две тримесечия поред - от 1 януари и от 1 април
тази година продава енергия на цена под
пределно допустимата, определена от
ДКЕВР, дружеството е натрупало загуби

и сега иска да ги компенсира. Така председателят на регулатора коментира искането на софийската топлофикация за
следващия регулаторен период - от 1 юли
2009 г. до 1 юли 2010 г., да бъде запазена
цената, на която дружеството в момента
продава енергия - 68 лв. на мегаватчас.
Според Шушулов обаче това няма как да
стане. Той посочи, че ако регулаторната
комисия не намали цената и на столичното парно с около 20 на сто, то ДКЕВР
може да бъде осъдена от всеки гражданин за това, че не спазва наредбата за
образуване на цените на топлинната
енергия. Намалението с 20 процента на

парното в София ще е спрямо цената, определена от ДКЕВР от 1 април 2009 г. ,
която е около 74 лв. Това означава, че
пределната цена на топлинната енергия в
столицата ще бъде около 60 лв., обясниха от ДКЕВР.
В момента се изчисляват цените на
електроенергията от производителите, за
да се определи електроенергийния микс,
каза още Шушулов. Всеки иска големи
увеличения, това не може да се случи,
още повече че сме в предизборна ситуация и в икономическа криза, каза той. Не
можем да си позволим в момента заплащането на по-високи цени на електрое-

нергията от потребителите - било то битови или стопански, заяви председателят на
ДКЕВР.
Шушулов прогнозира, че цената на
електроенергията за бита може леко да
поскъпне заради енергията от възобновяемите източници, която е висока и НЕК
търпи загуби. Цялата печалба на НЕК за
2008 г. бе изядена от високата цена на
електроенергията от ВЕИ, посочи Шушулов. Той добави, че ако зависи от ДКЕВР,
от 1 юли ще има нулево увеличение на
тока, но е възможно именно заради енергията от ВЕИ то да е в рамките на 4-5 процента.

Искат забрана на сделките
с държавни гори с частници
Да отпадне възможността частни физически и юридически
лица да придобиват държавни и
общински гори предложи Иван
Сотиров от ОДС с проектопромени в Закона за горите. Според
него не трябва да се дава възможност за купуване на такива гори от
частни лица, защото общините ги
разпродават за “жълти стотинки”
заради кризата и нуждата от свежи пари.

След осъществяване на сделката обикновено предназначението на заменените гори се променя и те се застрояват. В България
няма частни горски стопанства,
нито регламент за развиване на такава дейност, така че обикновено
горите се купуват с други цели, мотивира се Сотиров. Законопроектът, внесен от него, предвижда и
забрана да се променя предназначението на вече заменените гори.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

œÂ‰Î‡„‡Ú ÓÚÏˇÌ‡
Ì‡ ‡ÍˆËÁ‡ Á‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË

Вчера бе открито XI изложение на земеделска и автомобилна техника в Русе

Отмяна на акциза
на автомобили предвиждат промени в
Закона за акцизите и
данъчните складове,
обсъдени вчера от
парламента на първо
четене. Измененията
са във връзка с писмо
на ЕК за откриване
на процедура по нарушения. Причините
са, че при облагането

с акциз на моторните
превозни средства,
както е предвидено в
Закона за акцизите и
данъчните складове,
не се взема предвид
амортизацията на
употребяваните автомобили, които се внасят от други страни
членки.
Стига се до това
данъкът, налаган вър-

ху тези моторни превозни средства, да
надвишава остатъчния-компонент от
стойността на подобни моторни превозни
средства, вече регистрирани като нови на
съответната национална територия, пояснява парламентарната бюджетна комисия.

Намаляват срока за изплащане на гарантирания размер по влоговете
Намаляване на срока, в който Фондът
за гарантиране на влоговете в банките
изплаща на вложителите гарантирания
размер по влоговете в банка, на 20 работни дни, предвиждат изменения в Закона за гарантиране на влоговете в банките, обсъдени от парламента на първо
четене. Вносител на промените е Министерският съвет.
Предлага се съкращаване от 15 на
три работни дни на срока за подаване на

информация за влоговете в банката от
назначения квестор, ликвидатор или синдик до управителния съвет на фонда.
Срокът, предвиден за оповестяване наймалко в два централни всекидневника на
деня, от който започва изплащането на
гарантираните влогове, както и банката,
чрез която ще се извършват тези плащания, се съкращава от 15 дни от получаване на информацията за гарантираните
влогове съгласно действащия закон на

не повече от седем работни дни преди
започване на изплащането на сумите.
Намаляването на тези срокове е резултат от концепцията за възможно найбързо изплащане на гарантираните суми
по влоговете, целящо да допринесе за
запазване на доверието на вложителите.
Запазва се въведеното минимално
задължително покритие от 100 хиляди
лева. Промените предвиждат разширяване на обхвата на информацията, коя-

то банките са длъжни да предоставят
както в своите общи условия по предлаганите влогове, така и в съответните договори. Промяната е в съответствие с
изискванията на европейското законодателство, съгласно което банките са
длъжни да посочват приложимата система за гарантиране на влоговете, размера, до който са гарантирани, и компетентния орган, който следва да изплаща
сумите.

œÛÒÍ‡Ú ÓÚÒÂ˜Í‡ ÓÚ Ï‡„ËÒÚ‡Î‡ ìÀ˛ÎËÌî ÔÂÁ ˛ÌË
Около 18 юни тази година Национална агенция “Пътна инфраструктура” (НАПИ) предвижда да
бъде пусната 5-километровата
отсечка от магистрала “Люлин”,
за да може да се отклони трафикът, който сега минава през
Владая, каза вчера Янко Янков,
изпълнителен директор на агенцията, цитиран от “Expert.bg”.
Междувременно отсечката в района на Владая предстои да бъде
ремонтирана, допълни той.

Решението от преди ден на
Европейската комисия да възстанови плащанията по програма
ИСПА е в резултат на успешното
преструктуриране на НАПИ, посочи още директорът на пътното
ведомство. Янков подчерта, че
приоритет на агенцията е
завършването на автомагистрала
“Люлин” и техническата помощ за
подготовка на пътни проекти по
общоевропейските транспортни
коридори. До момента са

z

изпълнени 25 процента от проекта. Общият бюджет на магистралата е 148 450 000 евро.
Експертният директорски
съвет към НАПИ на заседание
преди ден е решил да се създаде
звено за безопасност на пътната
инфраструктура, както и да се
възстанови работата на друго
звено, което се е занимавало с
поддържане на съоръжения мостове, виадукти и др., информира още Янков.

14 000 земеделци без заявления за плащания
До вчера 69 570 земеделски производители
са подали заявления за
директни плащания на
единица площ от 84 000
възможни потенциални
бенефициенти, обяви
пред Дарик министърът
на земеделието и храните Валери Цветанов.
Срокът за подаване на
заявления изтича утре.
cyanmagentayellowblack

След тази дата върху
субсидията ще бъдат налагани санкции в размер
на 1% за всеки просрочен работен ден.
В началото на април
той обяви, че 3000 земеделски производители
могат да останат без плащания заради доказани
неточности в попълнените от тях декларации. До

15 май ще има яснота
при кои от тях е въпрос на
случайност и кои умишлено са попълнили грешни данни. След педантичен анализ, който се
извършва в момента,
бройката на хората, при
които има категорични
доказателства за грешки, ще слезе в порядъка
на 500-800 души. След

това ще стане ясно и какви ще са санкциите за
тях.
Общият обем средства от европейски субсидии и национални доплащания надхвърля
1,5 млрд. лева за година и половина. Това е
станало ясно от доклад,
поискан от министърпредседателя.
cyanmagentayellowblack
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ГОРБАЧОВ СЪЗДАВА
НОВА ПАРТИЯ
Бившият президент на СССР
Михаил Горбачов заяви, че в найскоро време ще обяви за създаването на Независима демократическа партия на Русия. “В страната трябва да съществува такава партия”, заяви Горбачов. По
думите му вече са получени над
10 000 писма в подкрепа на
идеята.

КАБИНЕТЪТ
БЕРЛУСКОНИ ОЦЕЛЯ
Дясното правителство на Силвио Берлускони спечели вота на
доверие в парламента. Искането
на опозицията бе във връзка с
противоречив законопроект за
борбата с нелегалната имиграция, която беше обявена за
престъпление, наказвано със сериозна глоба.

СУША МОРИ
СОМАЛИЙЦИТЕ

СНИМКИ БГНЕС

Сомалия е изправена пред
най-тежкото си засушаване от
най-малко десет години насам,
съобщиха от ООН. По думите на
координатора на организацията
Марк Боуден хуманитарните помощи за Сомалия трябва да започнат да “нарастват драстично”.
Момиченце си играе, докато родителите му се редят на километрична опашка, за да гласуват на финалния етап
от парламентарния вот в Индия. 108 млн. избиратели упражниха правото си на глас в 7 щата в страната.
Резултатите ще станат ясни в събота. Основните претенденти за победата са управляващият
Индийски национален конгрес и опозиционната Индийска народна партия

ЕС глоби „Интел”
с 1,06 млрд. евро
Европейската комисия обвини технологичния
гигант в нелоялна конкуренция
Антитръстовият регулаторен орган на ЕС
обяви днес, че са глобили американския
технологичен гигант
“Интел” с рекордните
1,06 милиарда евро за
това, че се възползват
от позициите си на пазара на микрочипове,
за да се борят с конкуренцията по забранени и незаконни начини. На “Интел” е наредено да спре продажбената си стратегия,
която според ЕС е попречила на по-малкия
конкурент Ей Ем Ди
(AMD - Advanced Micro
Devices) да продава

компютърни чипове.
Европейската комисия съобщи, че компанията е правела ценови отстъпки на производителите на компютри “Ейсър”, “Дел”,
Ейч Пи, “Леново” и Ен
И Си (NEC) при закупуването на всички
или почти всички техни чипове от “Интел”.
Комисията допълни,
че “Интел” също така е
плащал на тези фирми, за да спрат или да
забавят пускането на
пазара на компютри с
чипове на конкурентната компания Ей Ем
Ди. Освен това “Интел”

е плащала на големите магазини да продават само компютри с
микрочипове на американския гигант.
Еврокомисията за
пръв път глобява отделна фирма с такава
рекордна глоба от 1,06
млрд. евро. Досега
най-голямата в историята глоба бе 896 млн.
евро, която бе наложена на производителя на стъкло “SaintGobain”.
От “Интел” съобщиха, че ще обжалват
решението на ЕК да
ги глоби с 1,06 млрд.
евро, предаде АФП.

‘‡ÌˆËˇ ÔÓ„Ì‡
ËÌÚÂÌÂÚ ÔË‡ÚËÚÂ
Френският сенат прие строг закон срещу пиратството
в интернет. Той предвижда прекъсване на достъпа до
мрежата при установени случаи на кражба на интелектуална собственост.
Депутатите приеха закона с огромно мнозинство
въпреки критиките на европейските институции. Заради
него преди седмица депутатите в Европейския парламент гласуваха специално решение, което забранява
спирането на достъпа до интернет без съдебно решение.
Мерките в новия закон предвиждат изпращането на
предупредителни SMS-и до нарушителите. При повторно
нарушение достъпът ще бъде отрязван, като потребителите ще продължават да плащат абонаментната си такса. Потребители, които теглят филми и музика, без да
плащат за тях, ще получат максимум три предупреждения преди достъпът им до интернет да бъде спрян за
една година.
Според правни експерти въпросът с лишаването на
достъпа до интернет може да доведе до проблеми на
Франция с Брюксел, тъй като може да нарушава Европейската конвенция за правата на човека.
black+dopulnitelen

Междувременно
Европейската комисия
започна процедура
срещу Литва, Малта,
Полша и Румъния, защото са допуснали
техния бюджетен дефицит да превиши три
процента от брутния
вътрешен продукт, лимитът, определен от
Пакта за стабилност и
растеж на ЕС. През
февруари ЕК започна
процедура
срещу
Франция, Испания,
Гърция, Ирландия и
Латвия по същата причина. В Румъния бюджетният дефицит е достигнал 4% от БВП

през 2008 година. Според ЕК в станата се
наблюдава слабо бюджетно планиране и
изпълнение на заложените цели. Пролетната прогноза на Еврокомисията за Румъния е, че пред тази година дефицитът ще достигне 5,1%, а през
2020 г. - 5-6 на сто.
На теория действията, които предприема
ЕК, могат да доведат
до глоби за страните,
които постоянно превишават трипроцентната граница. Но
Брюксел вече показа,
че би се въздържал от
крайни мерки в разгара на икономическата
криза и последствията, които има върху
държавите членки.

САЩ и НАТО - най-големите
заплахи за Русия
Русия разглежда САЩ (поконкретно американския план
за противоракетна защита в
Европа) и НАТО като най-големите заплахи за глобалната
сигурност и потенциално за
своята собствена армия. Това
се посочва в нов документ за
сигурността, който Кремъл оповести в сряда. Указът представя стратегията за националната сигурност на Русия до 2020
г. и отразява продължаващите
страхове от враговете от периода на студената война. Същевременно той посочва, че
Москва ще преследва “рационална и прагматична” външна
политика и ще избягва нова
надпревара във въоръжаването. Документът от 13 страници
бе публикуван ден след като

бе одобрен от президента Дмитрий Медведев и след месеци
на дискусии сред руското ръководство.
“Нестабилността на съществуващата глобална и регионална архитектура на сигурността,
ориентирана по-специално в
евроатлантическия регион,
само към НАТО (...) е увеличаваща се заплаха за гаранциите
за международната сигурност”,
според документа. В него се
посочва още, че международните отношения ще бъдат оформяни от споровете около енергийните ресурси, които могат
да прераснат във военен конфликт по руските граници. Според Националната стратегия за
сигурност Русия ще търси равно партньорство със САЩ.

ПАК СБЛЪСЪЦИ
В ШРИ ЛАНКА
Нови сблъсъци между правителствените войски и сепаратистите от групировката “Тигри за
освобождение на Тамил Илам”
избухнаха в северните части на
Шри Ланка. Няколко войници са
пострадали.

Във Витлеем папа Бенедикт
XVI призова за създаването на
суверенна палестинска държава. Папата отслужи тържествена меса, на която присъстваха местни християни и поклонници от други части на света.
Израел разреши на 93 араби
християни от ивицата Газа да
присъстват на месата

СТАЧКА
ПАРАЛИЗИРА
ГЪРЦИЯ
24-часова стачка свиква днес
Федерацията на държавните служители в Гърция с искания за
повишаване на заплатите и пенсиите в държавния сектор.
Държавните чиновници протестират срещу политиката на правителството на премиера-консерватор Костас Караманлис, довела
до намаляване на доходите им.
Те настояват също и да бъде
осигурено финансиране на социалните фондове.

Седем души загинаха при самоубийствен атентат недалеч
от американска военна база в
Афганистан. Ранени бяха наймалко 21 души
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Градина зад Кремълската стена

АНДРЕЙ ШИТОВ,
ИГОР МОГИЛА,
ИГОР ЧЕРНЯК,
ЛЮБОВ ПЯТИЛЕТОВА

По време на неотдавнашното посещение на
президента на САЩ и
съпругата му в Европа
Мишел Обама най-често
са я питали за зеленчуковата градина, която тя
направи пред Белия дом.
Според признанието на
самата Мишел разговори
на тази тема започвали
“всичките до един” нейни
събеседници, “започвайки
от принц Чарлз” във Великобритания. Разказвайки
за това на учениците, поканени от нея да й помогнат с разсада, Мишел подчертала: днес хората в
много страни са убедени,
че “е важно със собствени
ръце да отглеждат продуктите, които консумират”.
С помощта на децата
Мишел се надява да убеди
и родителите им, и цяла
Америка колко е важно
човек още от малък да свиква не само с вкусната, но и
със здравословната храна.
Площта на градината
пред Белия дом, и видима
дори от улицата, е 102 кв.
метра. Местните “зелени”
отдавна уговаряха новия
президент да се обзаведе
с тази “стотица”. Самата
Мишел е гражданка и никога преди не е имала своя
зеленчукова градина. Но
тя също така е майка, която се е сблъсквала с проблема за излишното тегло
при децата. Сега нейните
дъщери - 8-годишната
Саша и 10-годишната Ма-

лия, нямат този проблем,
но пропагандирането на
правилното хранене е станало, според в. “Ню Йорк
таймс”, “важна съставна
част от собствения дневен
ред на г-жа Обама”.
В условията на финансова криза привържениците на храна, отгледана със
собствени ръце, освен природосъобразните и медицинските дават още и икономически аргументи. Мишел Обама също ги използва, като попита децата колко според тях е струвало
организирането на градината. Първият, типично детски отговор - “Повече от 100
хиляди долара!” - тя отклонила с усмивка: “Съпругът
ми би полудял от такава
сума.” Всъщност, както се
разбрало веднага, тя похарчила за семена и тор едва
около 200 долара.
Според сметките на
фирма, търгуваща със семена по пощенски каталози, 50 долара, вложени за
семена и тор, могат в САЩ
да дадат до 1200 долара
като реколта - в зависимост от времето и другите
условия. Американската
асоциация по семеновъдство твърди, че търговията със семена на зеленчуци, която вече 20 г.
намалява в страната, тази
година се очаква да нарасне с 20-40 процента.

СНИМКА БГНЕС

Мишел Обама посади
зеленчуци пред Белия
дом. А как е в Москва?

Какво посади
Мишел Обама?
За отглеждане са били
отбрани семена и разсад
на 25 култури. От тревите
са представени лук и

Първата дама на САЩ Мишел Обама лично разкопа заедно с деца своята зеленчукова градина

чесън, тайландски босилек, магданоз, копър обикновен и сладък, а
също така мента, розмарин, майоран, риган, мащерка. От зеленчуците четири вида салати, спанак, два вида грах, моркови, зеле, домати - обикновени и мексикански, чушки - обикновени и люти,
краставици, картофи.
От ягодите са представени само боровинките и
малините.

А как стоят
нещата
в Москва?
Не се ли чува нещо за
намеренията на нашите
ръководители да подкрепят почина на Мишел Обама? С този въпрос се
обърнахме в комендатурата на Кремъл.
- Засега в Кремъл няма

Свинският грип
може да мутира
Новият вирус А (Н1N1), който причинява т.нар. свински грип, тепърва може
да мутира, да възприеме по-активна
форма и да предизвика грипна пандемия, която може да обиколи три пъти
земята, съобщи Световната здравна организация (СЗО).
Въздействието на такава пандемия
ще бъде различно, тъй като вирус, който предизвиква само леко заболяване в
страни със стабилна здравна система,
може да се превърне в унищожителен
за страни с недоразвито здравеопазване, където обикновено има недостиг на
лекарства, храни и добре оборудвани
болници. Новият вирус “изглежда е посилно заразен от вируса на сезонния
грип” и в света няма човек, който да е

изградил имунитет срещу него, се казва
в документ, озаглавен “Оценка на сериозността на грипната пандемия”.
СЗО разследва и твърдението, че
грипът е следствие от човешка грешка.
Според 75-годишният австралийски
учен Ейдриън Гибс, един от авторите
на изследването, довело до създаването на ваксината Тамифлу, новият вирус
може да се е развил инцидентно в яйца,
използвани в лабораторни условия за
отглеждането на вируси. Вероятно след
това тези яйца са били използвани от
фармацевтичните компании за създаването на съответните ваксини. Гибс
стигнал до този извод, опитвайки се да
уточни произхода на грипа, анализирайки генетичния му код.

зеленчукови градини и не
се и предвиждат такива честно призна комендантът на Кремъл генераллейтенант Сергей Хлебников. - Затова пък ние имаме прекрасна дългогодиша ябълкова градина.
Между другото обществеността внимателно следи
състоянието й. Миналата
година например получихме писмо от главния редактор на вестника за градинари Туманов, в което
ни обръщаше внимание на
неудачната резитба на
ябълковите дръвчета.
- Взехте ли мерки?
- Взехме под внимание
всички забележки и оперативно отстранихме недостатъците.
- И все пак защо край
Белия дом може да се
направи зеленчукова градина, а в Кремъл не може?
- Ние отглеждаме цветя. В Тайницката градина

имаме прекрасни алеи и
цели поляни с цветя. За
всичко това и не само на
съботници, а всекидневно,
от сутрин до вечер, следи
организацията “Благоустройството на Кремъл”, която се оглавява от Алексей Сенин.
- Преди две години
наблюдателят на “Российская газета” Всеволод
Овчинников също даде
своя принос за озеленяването на Кремъл: посади
елха на Червения площад.
Тя оцеля ли?
- Това беше много хубаво мероприятие - заедно
с кметството на Москва,
ветераните от войната и
вашия вестник посадихме
елхи покрай Кремълската
стена. Докладвам: всички
отлично се прихванаха.
- А традицията със
съботниците в Кремъл още
ли е жива?
- Разбира се. Въпреки

Œ·Ë ÒÚÂÒÌ‡
ÒÚÂÒÌ‡
Œ·Ë
Двама въоръжени мъже нахлуха в
клон на “Вакъфбанк” в турския курортен
град Кушадасъ и взеха за заложници
хората вътре. Маскираните бандити единият въоръжен с пушка, а другият с
пистолет, похитиха 17 души. По-късно

че не правим мероприятия с плакати и музика, но
задължително почистваме
работните места на подразделенията, които са
дислоцирани в Кремъл. И
през тази година въвеждахме ред след зимата всичко, което трябваше, го
изчистихме и боядисахме.
- Талпи, като Ленин,
случайно не сте ли носили?
- Нямаше нужда.
- Значи в Кремъл зеленчукови градини не се
предвиждат. А вие самият
поне на вилата не отглеждате ли?
- Много обичам да работя в своята градина, въпреки че ми остава много малко време за това. И все пак
се гордея, че за 15 години
отгледах нелоши ябълки. А
освен това всяка година
садя картофи, лук, чесън,
моркови, цвекло, краставици и две-три тикви. Всичко,
както и при другите.

Û¯‡‰‡Ò˙
Û¯‡‰‡Ò˙

освободиха двама от заложниците. Полицията бе оградила офиса на банката,
а докато началникът на местната полиция водеше преговорите, националните
телевизии излъчваха пряко случващото
се в района.

¬ÂÌÂˆÛÂÎˆËÚÂ
ÔÓ‰ÍÂÔˇÚ ◊‡‚ÂÒ
Президентът на Венецуела Уго Чавес продължава да се радва на
голяма популярност, след
като през февруари спечели референдум, който
му позволява да бъде преизбиран неограничен
cyanmagentayellowblack

брой пъти на лидерския
пост. Това показват резултатите от проучване на общественото мнение, цитирани от АП. През март Чавес е бил подкрепян от 59
на сто от венецуелците с два пункта по-малко в

сравнение с февруари.
Проучването е направено
сред 2000 души. Като
цяло доверието към Чавес се задържа на високо
ниво. През януари го подкрепяха 51 на сто от анкетираните.
cyanmagentayellowblack
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Академик ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГРИГОРОВИЧ е световноизвестен балетмайстор, възпитаник на Петербургската школа на руския класически балет. Започва кариерата си като солист на Мариински театър,
а после поставя на сцената му първите си спектакли като хореограф - “Каменното цвете” на
С. Прокофиев и “Легенда за любовта” на А. Меликов. В тях се откроява талантът на Григорович като
балетмайстор и за десетилетия напред се определя художественото търсене в руското балетното
изкуство. Под ръководството на Григорович трупата на Болшой прави повече от 90 международни
турнета и укрепва водещите позиции на руската класическа школа в балетното изкуство. Юрий
Григорович поставя спектакли в театрите на Стокхолм, Рим, Париж, Копенхаген, Виена, Милано,
Хелзинки, Анкара, Прага, София, Генуа, Варшава, Истанбул, Сеул. Той е автор на балетни проекти в римския
Колизеум, лондонския Роял Албърт хол, античните театри в Гърция, на площада “Сан Марко” във
Венеция, на спортната арена в “Лужники” по време на Олимпийските игри през 1980 г. Дълги
години Юрий Григорович оглавява журито на международни балетни конкурси в Русия,
Финландия, САЩ, Швейцария, Японии, Украйна, България. Той е един от дългогодишните председатели на създадения през 1964 г. Варненски международен балетен конкурс - най-стария в света. По негов модел се организират
подобни прояви в Москва, Джаксън, Ню Йорк, Санкт Петербург, Париж,
Осака, Хелзинки, Лозана. Юрий Григорович също така е режисьор и сценарист на екранизацията на постановката си “Иван Грозни” по музика на
Сергей Прокофиев. През 1978 г. филмът бе видян в кината от 0.7 млн.
зрители. У нас легендарният балетмайстор пристигна по покана на
“Жокер медиа” по повод награждаването му с отличието “Света София”,
връчено на Юрий Григорович по време на ХV издание на “Золотая муза”.
Призът се присъжда за принос в българо-руските отношения. Сред носителите на наградата са Йосиф Кобзон и Никита Михалков.
СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ:

Аз съм дълбоко обвързан
с българското изкуство

„

Новото
невинаги
е синоним
на доброто
 Г-н Григорович, вие сте лауреат
на различни конкурси, носител сте на
множество престижни звания. Сред
тях вече е и наградата “Света София”. Какво означава тя за вас?
- Всяко отличие е забележително. В
края на краищата на всеки му е приятно
да получава награди. А присъждането
на приза “Света София” явно се дължи
на факта, че работата ми доста време е
била свързана с България. Наистина, аз
съм дълбоко обвързан с българското
изкуство. В Софийския театър за опера
и балет от мен са поставени три спектакъла, дори определено време бях
негов художествен ръководител. Често
идвах в България на гастроли с Болшой
театър... Затова съм много поласкан и
се радвам, че получих тази награда. Тя
е голяма чест за мен.
 Как оценявате съвременното
състояние на балета в Русия и в света като цяло?
- Не съм историк на балетното изкуство, а по-скоро - практик. На места
състоянието е добро, на други - не чак
толкова. Танцът, както и другите изкуства, с времето се развива. Но балетът
като че ли се подчинява на закони, които
трудно могат да бъдат дефинирани.
Мисля, че балетът, операта, както и изкуството на филхармоничната музика ще
пребъдат винаги. И класическият, и
съвременният балет имат пълно право
на съществуване. И винаги се радвам да
видя и едното изкуство, и другото. Искам
обаче да гледам доброто, качественото
изкуство. Защото го деля само на добро
и лошо. Невероятно отговорно е да даваш оценка на балета в света. Струва
ми се, че все пак хората обичат това
изкуство, то е търсено в много държави.
На места обаче има известно преекспониране на модерния балет, а класиката
минава на заден план. Това не е добре.
По-правилно би било те разумно да се
съчетават. Още повече, че класическият
black+dopulnitelen
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танц се променя във времето, както и
другите изкуства.
 Продължавате ли да следите как
се развива балетното изкуство в
България?
- В последно време, за съжаление,
доста рядко идвам тук, може би затова
ми е трудно да отговоря на този въпрос.
Но това, което виждам на конкурсите,
ме кара да мисля, че има известно подобрение. Как обаче ще се развият
нещата по-нататък, е трудно да се каже.
Когато се появява плеяда от способни
артисти, веднага изкуството прави крачка напред.
 Името ви се свързва с България
и заради Варненския международен
балетен конкурс, чийто председател
сте били дълги години...
- Следя този конкурс от първото му
издание. Градих, така да се каже, основите на Варненския международен балетен конкурс. Той бе първият по рода
си. След него се появи и Московският, и
много други по света. А да си пръв в
нещо подобно, винаги е интересно и
почетно. Радвам се, че Варненският
конкурс продължава да съществува.
Зная, че има и трудности, но те не са
само в България, има ги и в Русия, и в
целия свят. Балетното изкуство обаче е
живо, както е жив и Варненският конкурс. За лятото догодина вече съм поканен на поредното му издание и много
се радвам, че духът на това събитие е
жив.
 До каква степен балетното изкуство е способно да понесе модернизирането на танца? Могат ли съвременните зрители да оценят класическото изкуство в неговия чист вид
или все пак е необходимо да им се
поднася нещо по-специално, дори екстравагантно, за да се привлече публиката в театъра?
- Новото невинаги е синоним на доброто. Нови неща могат и трябва да се
правят. Обаче новият съвременен балет
трябва да е добър. Тогава е интересен.
Същото се отнася и за класиката. Лошата постановка си остава такава, дори да
е класическа. И нищо в това отношение

„

И класическият, и съвременният танц
имат пълно право на съществуване, смята
световноизвестният руски балетмайстор
не може да се направи.
 Повече от 30 години сте били
главен балетмайстор в Болшой театър...
- Но го напуснах и започнах да поставям спектакли в Краснодар, в други
градове на Русия и извън границите й.
Станах, така да се каже, свободен балетмайстор.
 Защо се решихте на тази
стъпка?
- Тогава не само аз си подадох молбата за напускане. По същото време си
тръгнаха още двама ръководители на
Болшой - главния диригент Александър
Лазарев и главният художник Валерий
Левентал. Ние не бяхме съгласни нито с
репертоарната политика на господин
Коконин, който тогава бе директор на
театъра, нито с отношението към нас на
Министерството на културата. Разбира
се, това бе тежък момент за мен. Но не
съм се тюхкал. Почти веднага заминах
да поставям спектакъл в Уфа, а после с
трупата обикаляхме няколко месеца
Америка. Щом ме канеха, значи бях
нужен някому. А това е най-важното. Това
все още ме крепи.
 След като започнахте да работите с трупата на Краснодарския
театър, вече я наричаха “трупата на
Григорович”, а градът се превърна в
Меката на класическия балет. Какво
ви е струвало това? Има ли значение
къде работи творец от вашия ранг в провинцията или в столицата?
- Болшой театър взема най-добрите
балетисти от цялата страна, и това е
чудесно. Разбира се, че има разлика.
Просто трупата на Болшой е великолепна, силна и невероятно добре професионално подготвена.
 Но вие все пак успяхте доста
високо да вдигнете равнището на
балета и в провинцията...
- Така е. Населението в провинциалните градове изначално е поставено в

Да имаш професия, не означава,
че си професионалист

съвършено неравни условия с московчаните и петербургците. Едните имат
възможност да гледат балет, а другите
- не. Тази празнина трябва да бъде
запълнена.
 Казват, че когато репетирате с
балетните артисти, сте доста твърд
и дори жесток човек...
- Не зная. Аз изисквам да има дисциплина в театъра. И мисля, че в този
смисъл съм прав, защото, ако няма ред,
нищо не се получава. Обичам артистите, които работят добре. Не харесвам
мързеливите.
 Мислите ли, че, за да успееш в
балета, е необходим дар от Господ,
или на това изкуство може да се научи всеки?
- На всичко може да се научиш, но
не и на талант. Да имаш професия, не
означава, че си професионалист. Не
всички, които завършват хореографското училище, са гении и таланти. Дарбата е от Бога. Тя не се дава на всеки.
 Когато балетният артист е
превъзходен танцьор, означава ли
това, че той може да стане и прекрасен педагог?
- Това са абсолютно различни специалности. Все едно да сравняваме композитора с изпълнителя. Единият съчинява музиката, а другият я представя
пред публика. Репетиторът се упражнява с балетиста, усъвършенства направеното от хореографа. Много от онези,
които не са се проявили като забележителни танцьори, се превръщат в страхотни балетмайстори и педагози.
 Каква е пределната възраст, на
която балетистите могат да се изявяват на сцената? Кога артистът
трябва да излезе в пенсия?
- Балетът е изкуство на младите. Да
се танцува може доста дълго време, но
такъв балет не става за гледане. Никой
не изкарва на състезание възрастни
спортисти, нали? В балета обаче се
опитват с различни средства да удължат
живота си на сцена. Но тогава вече се
получава не балет, а цирк! На кой от
зрителите ще му е приятно да гледа
старо, негъвкаво тяло?
 Простете ми за последния
въпрос, но все пак вие не сте много
млад, а продължавате доста активно
да работите. Сигурно искате до последно животът ви да е свързан с
балета?
- Трудно ми е да кажа. Прекрасно е,
когато едно дърво остарява с достолепие, а после рухва изведнъж...
black+dopulnitelen10
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Eкоенергийна
мизерия
ГЕОРГИ
ГЕОРГИЕВ

Цената на електроенергията за бита ще
поскъпне с 5% от 1 юли
заради енергията от
възобновяемите източници (вятъра, слънцето,
енергията на приливите в
морето), която е висока и
НЕК търпи загуби. Цялата
печалба на НЕК за 2008
г. бе изядена от високата
цена на електроенергията от ВЕИ. Това съобщи и
разказа вчера председателят на Държавната комисия за електрическо и
водно
регулиране
(ДКЕВР) Константин Шушулов. Впрочем това е
само началото. Очаква се
заради т.нар. зелена

енергия към 2010 г. увеличението на цената на
тока да бъде 10-15%. По
закон НЕК е длъжна да
се присъединява към
всички подобни екоенергийни мощности и освен
това да изкупува на преференциални до 8 пъти
по-високи цени произвеждания от тях ток. Има и
още един важен момент.
Пак по закон НЕК трябва
да държи в резерв 200 мегавата мощности на всеки
600 мегавата, произведени от вятърни, слънчени и
т.н. централи. Причината
е банална - вятър не духа
всеки ден, а слънцето грее
само през деня. Затова в
цената на по-скъпия ток
влиза и поддържането на
тези мощности, които стоят “студени”. Само за срав-

нение - общите заявки за
строителство на вятърни
централи в България са за
над 6000 мегавата. За капак на всичко националната енергийна стратегия
на България предвижда до
2020 г. 20 на сто от електроенергията да се произвежда от възобновяеми източници. Ако не го направим, от Европейската комисия ще ни глобят. И още
една малка тънкост на зелената енергия - един фотоволтаичен панел от
слънчева централа се изплаща за 15 години. Проблемът е там, че горе-долу
толкова е и техният живот.
Следователно те трябва
да бъдат сменяни с нови,
практически в момента, в
който уж трябва да заработят на печалба.

С вятърните централи
наскоро възникна друг
проблем. Оказа се, че не
може да си ги слагаме
където искаме, защото
пречели на птиците. За
което Европейската комисия щяла да ни глоби. Ако
обаче ги сложим на друго място, вятърът там нямало да духа толкова
силно. Ако не ги сложим,
ще ни одрусат финансово. Да плачеш или да се
смееш? От цялата работа
печелят пернатите, защото изглежда в някои кабинети в европейските институции има лица, които
повече ги е грижа за животните отколкото за хората.
Казваха, че бедността
по времето на прехода се
компенсирала от свободата. Сега ни казват, че
изпразването на джоба
се компенсира от чистотата. Но каква е тази свободата, ако нейната цена
е мизерията?

Рогове на изобилието
След 1989 г. първи за спасител се
обяви тогавашният лидер на СДС,
който после стана и президент Жельо Желев. Той оповести, че в
страната ни ще се въведе шведският
модел за стандарт на живота. Не се
стигна ни до шведски, ни до португалски стандарт. Дори това, които
имахме по български, ни беше отнето, народът стигна до просешка тояга. Добрият цар обеща всеобщо благоденствие след 800 дни. После управниците провъзгласиха, че с приемането ни в ЕС над нас ще се излее
рогът на изобилието.
Понеже идат поредните избори,
сега се изявяват нови месии. На челно място е Бойко Борисов. Той не
обещава нищо конкретно, но неизменно вещае, че нещата ще се променят към по-добро. Яни Янев размахва знамето на борбата с корупцията и злоупотребите. Неочаквано
се появи и Стоян Ганев: на всеки,
нуждаещ се от лечение, то да му
бъде оказано безплатно, доходите
до средната работна заплата да не
се облагат, за всички деца да има
места в градините.
Може да се появят и други месии,
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които ще обещаят премахване на
безработицата и 1000 евро работна
заплата. За 20 години нито едно значително обещание не бе изпълнено,
няма и да се изпълни. Защото едничката цел на новите месии винаги е те
лично и техните приближени да дойдат на власт поне за един мандат. Да
получават големи заплати, да участват в бордове на директори, да вземат обществени поръчки, да ходят по
чужбина. Те нямат нищо друго, освен
идеи как да подлъжат избирателя.
Защо и хора с печеливш бизнес
имат същите амбиции? Ами защото
вече искат власт, искат пряко да управляват държавата и общините
(особено по-големите). И в крайна
сметка - да печелят повече пари.
Чрез ограбване на общественото
имущество в материален и финансов
еквивалент. В България заплатите са
най-ниски в ЕС не защото няма реална възможност да се увеличат, а
защото ресурсите се разпределят несправедливо. Ако се смята, че у нас
производителността на труда е 65%
от
западноевропейската
(тя
всъщност е около 75%), то и заплатите трябва да са в такова съотноше-

ЙОРДАН СЪЕВ

ние. Но те са 15% от тези в ЕС.
В нито една страна от ЕС няма
такава голяма ножица между доходите на работниците и на управляващите. Ние сме на първо място по брой
на депутати и на министерства на
глава от населението, както и по
разходи за тях. България е на трето
място в НАТО по военни разходи спрямо БВП (след САЩ и Гърция), като
същевременно сме на последно по
получаваните помощи за въоръжаване. Само ние тъй слабо усвоихме
предприсъединителните еврофондове, сетне ни спряха финансиране за
близо 1 млрд. евро. А властта
продължи да харчи. Същите апитети
имат тези, които искат креслата сега.
Все в името на народа.

1771 - в Нютаун,
Северен Уелс, се ражда
английският социалист
утопист Робърт ОУЕН
(1771-1858). Той е
един от първите социалисти-реформатори.
Опитва се да приведе в
действие социално-реформаторските си идеи
- първо в собствената
си тъкачна фабрика в
Ню-Ланарк, а по-късно и
в комуни в САЩ и Великобритания. Съкращава значително работния ден,
увеличава заплащането, строи санитарни помещения
и вследствие на това повишава производителността на труда. Успехът го кара да лобира сред предприемачите и политиците за промяна в този дух
на фабричното законодателство, но се оказва, че е
изпреварил твърде много времето си. Умира на 17
ноември 1858 г. в Нютаун.
1796 - английският лекар Едуард ДЖЕНЪР (17491823) осъществява първата успешна ваксинация
против едра шарка на 8-годишния Джеймз Фипс, като
му инжектира материал от рана на заразена с
кравешка шарка доячка, тъй като наблюденията му
показвали, че хора, преболедували тази по-лека форма
на шарката, не се заразяват от смъртоносния й
вариант.
1868 - във Сопот се ражда генерал-лейтенант Владимир ВАЗОВ (18681945). Той е брат
на народния поет
Иван Вазов (18501921) и на героя от
Одрин ген. Георги
Вазов (1860-1934).
Завършва Военното
училище в София и
артилерийска школа
в Русия и участва в
Балканската война
(1912-1913), по
време на която се
отличава като командир на полк в
боевете при Гечкенли, Бунархисар, Люлебургас, Чаталджа и др. По време
на Първата световна война (1914-1918) води българските воини в сражения в Битолско и разгромява при
Дойран 10-хилядна англо-гръцка армия - в 4,40 часа
на 18.IX.1918 г. започва настъплението на английската армия на ген. Милн срещу Дойранската позиция
на IX Плевенска дивизия на ген. Владимир Вазов, а на
20-и с.м. британските и гръцките армии отстъпват.
След войната се демобилизира и участва в обществено-политическия живот, като от 1926 до 1931 г.
е столичен кмет. Умира на 20 май 1945 г. в с.
Рибарица.
1900 - в Париж са открити вторите съвременни
олимпийски игри, в които участват и жени, а първата дама, спечелила титла, е англичанката Шарлота
КУПЪР (1870-1966, носителка на 5 титли от
“Уимбълдън”), която триумфира на тенис корта.
Печели и титлата при смесените двойки заедно с
Реджиналд Дохърти. Състезанията между 997 атлети от 24 държави, оспорващи си титлите в 19
спорта, се проточват чак до 28 октомври с.г.
1931 - след едномесечна правителствена криза
е сформиран коалиционен кабинет на Демократическия сговор и Националлибералната партия, като
министър-председател на България остава Андрей
ЛяПЧЕВ (1866-1933). Изправен пред последствията
от световната икономическа криза и засилващия се
натиск на лявата опозиция, в навечерието на парламентарните избори през 1931 г. Андрей Ляпчев
подава оставката на кабинета. След продължителни
преговори с Демократическата партия не се стига
до споразумение за образуване на временно коалиционно правителство и е направена само частична
промяна, като в кабинета са включени двама представители на Националнолибералната партия.
1973 - САЩ изстрелват
в околоземна орбита своята първа и последна космическа станция “СКАЙЛАБ 1”,
чиито първи обитатели са
астронавтите Ч. Конрад,
П. Вайс и Дж. Керуин. Общо
три експедиции прекарват
на нея 171 дена и 13 часа,
след което още пет години
станцията се върти около
Земята, преди през юли 1979-а да навлезе в атмосферата и да прекрати съществуването си.
1998 - от сърдечен удар умира известният
американски певец и актьор Франк СИНАТРА (19151998). Бурната му кариера е белязана с главоломни спадове и възходи, неуспешни бракове с кинозвездите Ева Гарднър и Миа Фароу и участия в
киното (получава “Оскар” за поддържаща роля в
“Оттук до вечността” (1953). Записва през 1980
г. може би най-известната си песен “Ню Йорк, Ню
Йорк”, а последния си концерт изнася през 1994
г. на 79-годишна възраст.
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К

овачевица е основа
на в края на XVII век.
Разположено е в
най-югозападната част на
Родопите, на 25 км североизточно от гр. Гоце Делчев. В близост до Ковачевица тече река Канина, известна с трите си дълбоки
вира, богатството на балканска пастърва и красивите водопади по протежението й.
Ковачевица е известно и
с археологическите находки, които датират още от
тракийски времена. Край
селото са открити националните находки "Бронзов
шлем" и "Бронзова ризница
от края на IV и началото на
III век пр. Хр.
Първото килийно училище е създадено през 1820
г., първата църква „Свети
Никола” - през 1847 г., по
този начин превръщайки
Ковачевица в културен
център на целия регион.
Първото светско училище
в селото е открито през
1854 г. в къщата на младия
учител Никола Банев-Ковачевски.
Ковачевица се развива
и става известно със своите самоуки майстори-строители. Първото манастирско училище е открито през
1830 г., църквата „Свети
Никола” е изградена през
1848 г., а през 1873 г. се основава първата задруга на
майсторите в Пиринския
регион.
Днес селището е запазило своя уникален и неповторим характер, като през
1977 г. бе обявено за архитектурен резерват .
Църквата "Свети Никола" е изградена през 1847
г. и е уникален паметник на
културата. Тя е строена от
прочутите ковачевски дюлгери с доброволния труд на

цялото население. Заради
изискванията на турската
власт църквата е вкопана в
земята и се намира в ниската част на селото. През 1900
г. местните издигат до нея
четириетажна камбанария.
Двете разнокалибрени камбани са отлети на място от
прочутите горноброжденски
майстори от събраните безвъзмездно от населението
чанове. Трикорабната без-

куполна базилика "Св. Никола", една от петте най-големи базилики в България, е
изградена по традиционната
за Ковачевица строителна
технология и материали, солидни каменни зидове и покрив, застлан с каменни плочи тикли.
Заради неповторимостта
си през 1977 г. Ковачевица е
обявено за исторически и архитектурен резерват.

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ И
ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ
z Културно-исторически
маршрут "Ярката и самобитна архитектура на село Ковачевица"
z Културно-исторически
маршрут "Етноси и архитектурно-историческо наследство на Югозападни Родопи селищата Ковачевица, Лещен, Долен и Рибново"

Село Лещен е ваканционно селище с обновени
възрожденски къщи, но със
запазен автентичен вид.
Село Долен е в Сатовченската селищна система.
Сгушено е в китната долина
на едноименната река, в
южните склонове на рида
Аклиса.
Село Рибново очарова със
съхраненатa самобитност,
традициите, многоцветната

женска народна носия и житейската мъдрост на неговите жители.
z Туристически маршрут
"Село Ковачевица - параклис
"Свети Георги".
Параклисът "Свети Георги" е на разстояние 3 км източно в най-високата част на
селото. Построен е през 1898
г. и е един от най-големите
паметници на културата в
района.

z Туристически маршрут
"Село Ковачевица - Синия
вир". Синият вир се намира
на 1 час път пеша, западно
от с. Ковачевица в долината
на река Канина (Кървава
река).
z Туристически маршрут
"Село Ковачевица - Кози
камък". Кози камък се намира в землището на с. Ковачевица над горско стопанство
"Беслет" и носи името си от

скалата Кози камък.
z Туристически маршрут:
„Село Ковачевица - връх
Беслет”. Върхът (1983 м)
представлява широка 80 м и
дълга около 300 м плоска
гърбица с посока югозападсевероизток.
Преданието разказва, че
името му идва от някогашните безбрежни иглолистни
гори, в които попадне ли човек, се загубва без "следа".

Д

олен то е типично високопланинско село
(1020 м надморска височина), разположено върху
югозападната част на
Дъбрашкия дял на Западните Родопи, на 26 километра
от гр. Гоце Делчев.
Създадено от заселници,
спасяващи се от насилствено помохамеданчване през
ХVI в., то се споменава в
турските регистри още в

Õîòåë Ðåçèäåíöèÿ

ÇÅÍÈÒ

Контакти:
тел.0751/66769
GSM.0898/448 518; 0899/929 560
www.baimarkovhouse.eu

Õîòåë ÊÀÖÀÐÅÂÀ ÊÚÙÀ ñå íàìèðà
íà 100 ì îò öåíòúðà íà ñåëî Êîâà÷åâèöà.
Ïðåäëàãà 9 ëåãëà. Èìà áàíÿ è òîàëåòíà
íà ïúðâè åòàæ. Èìà ñúùî òàêà òåëåâèçîð è ðàäèî.
Ïîñðåùàìå ãîñòè ïðåç öÿëàòà ãîäèíà.

ÁÀÉ ÌÀÐÊÎÂÀÒÀ ÊÚÙÀ å
ïúðâàòà âäÿñíî ñëåä òàáåëàòà çà íà÷àëî íà ñåëîòî. Òÿ å
ïîñòðîåíà îò Ìàðêî Äèìèòðîâ, èçòúêíàò ëåñîâúä è îáùåñòâåí äåÿòåë â ãð. Ãîöå
Äåë÷åâ, ðàäåòåë íà áúëãàðùèíàòà. Òóê ìîæåòå äà ñå ïîëþáóâàòå íà Âåéìóòîâ áîð, ñðåáðèñò
ñìúð÷, êèïàðèñè è äð. Ãîðäîñòòà íà ñåìåéñòâîòî å Áÿëàòà ìóðà.
Áàé Ìàðêîâàòà êúùà âè ïðåäëàãà öåëîãîäèøíî: z 2 äâîéíè ñòàè;
z 1 òðîéíà ñòàÿ ñ âúçìîæíîñò çà íàñòàíÿâàíå íà 4 äóøè;
z 3 áàíè; z äâå êàìèíè; z ïàðíî îòîïëåíèå;
z 2 ãîëåìè ÷àðäàêà ñ èçãëåä êúì ñåëîòî è êúì ïëàíèíàòà
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Êîíòàêòè:
0895/060022

SHINDAROV HOUSЕ
е трикатна къща в
центъра на селото,
гледаща на изток, юг
и запад с два обширни чардака. На найгорния кат са разположени спалните, самобитно и в стил наредени. Във всяка
стая има характерното за ковачевската
архитектура стенно
огнище, в съчетание
с дървени стенни
шкафове (мусандри)
и миндерлъци, постлани със замайващи
от шарки и цветове
козяци, китеници и
халища. Кухнята е
модерно и удобно обзаведена. Санитарните възли са на етажите, съвременно оборудвани с постоянно
течаща топла и студена вода.

Контакти:
0899660728
0887309092
www.kovachevitsa.org

1671 г. Възрожденският архитектурен разцвет, съхранен и до днес, чрез 70-те
къщи паметници на културата, го прави през 1977 г.
“Културен исторически резерват “Долен”.
Основните забележителности са старата църква
“Св. Никола”, построена
през 1834 г. в комплекс с
килийно училище. Върху
иконостаса на тази църква
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са изрисувани икони от Георги Филипов, зограф от
Дебърско, който по-късно
се преселва и живее в Габрово.
Най-интересни като възрожденски типични улични
ансамбли са кръстовищата
“Кавалите”, “Николовската
чешма” и чаршийската
уличка. Селото е известно
в миналото с добре развитото си златарство и кираджийство.
Тесните калдъръмени
улички и характерните му
стари къщи, изградени във
възрожденски стил, са
крайно интересни. Къщите
са строени с типично еркерно наддаване на втория
и третия етаж и с вътрешно
устройство, доближаващо
се до възрожденските
къщи в други селища на
страната.
Някои от таваните са украсени с резби. Интересна
е построената през 1837 г.
черква с чудната си резба,
дело на майстори-самоуки.
Навсякъде ви обзема невероятната тишина, ромона на реката, нежната песен на птиците и тихото жужене на мушиците. Усещате чистия планински въздух
и се чудите, що за място е
това, където времето е
спряло един век назад.
Планината превзема погледа ви със своята зеленина пролет и лято, с изумителната белота през зимата или с невероятните си
багри през есента. Тук всеки сезон рисува своята неповторима картина. Историята на село Долен ще ви
завладее както с факти,
така и с неразгадани все
още тайни.
Емоцията в селото е неповторима, а тук казват, че
се сбъдват всички желания....

Ïðè íàñ èìàòå âúçìîæíîñò çà íîùóâêà
äî 15 ìåñòà, ñàíèòàðåí âúçåë, ìåõàíà
Çà äåöàòà:
ñ àâòåíòè÷íà êàìèíà,
âåñåëè èãðè
áèòîâ êúò ñ îáçàâåäåíà êóõíÿ,
è âúçìîæíîñò
ïðîñòîðåí äâîð ñ áàðáåêþ,
çà êîíòàêò ñ
äåòñêè êúò, çåëåí÷óêîâà
äîìàøíè æèâîòíè.
è îâîùíà
Ãîñòèòå ìîãàò
ãðàäèíà,
ñàìîñòîÿòåëíî
íåïîñðåäñòâåíà
äà ïðèãîòâÿò
áëèçîñò
õðàíàòà ñè.
äî ðåêà.

ÓÌÚ‡ÍÚË:
GSM: 0899/122-121
0889/122-121
E-mail: sharcov@abv.bg
Ðåçåðâàöèè:
òåë.-ôàêñ : 075 41 21 21
GSM: 0896 85 66 71
0896 757595; 0896856669

Ðàçïîëîæåí íà åäèí îò æèâîïèñíèòå
õúëìîâå â çàïàäíàòà ÷àñò íà Ðîäîïà ïëàíèíà,
ñ ïàíîðàìåí èçãëåä êúì äîëèíàòà íà Ìåñòà
è Ïèðèí, Õîòåë Ðåçèäåíöèÿ ÇÅÍÈÒ âè ïðåäëàãà
îïòèìàëíèòå óñëîâèÿ çà âàøàòà ïî÷èâêà!
¬ÒË˜ÍË ÒÚ‡Ë Ì‡ ıÓÚÂÎ‡ Ò‡ Ò ˛ÊÌÓ ËÁÎÓÊÂÌËÂ, Ò˙Ò ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ
Ò‡ÌËÚ‡ÂÌ ‚˙ÁÂÎ, Í‡·ÂÎÌ‡ ÚÂÎÂ‚ËÁËˇ Ë ·ÂÁÊË˜ÂÌ ËÌÚÂÌÂÚ.
–‡ÁÔÓÎ‡„‡ÏÂ Ó·˘Ó Ò 2 ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ Ë 18 ÒÚ‡Ë - ‰‚ÓÈÍË,
ÒÔ‡ÎÌË, ÚÓÈÍË Ë ˜ÂÚ‚ÓÍË.

ØÀÐÊÎÂÀÒÀ ÊÚÙÀ
cyanmagentayellowblack
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Пролетта на социализма
ИЛИЯ ГАНЧЕВ

Пиша до приятелите си,
защото идва пролетта на
социализма. Пиша до приятелите си - наемни работници, пенсионери и безработни. Привърженик съм на
създаването и укрепването
на автентична левица в
България. Тя трябва да има
програма за ориентация и
действие, която да е адекватна на определението “автентична”.
Бих разбрал, приветствал
и подкрепял хора, които са
в състояние да предложат и
неотклонно да следват и
прокарват такава програма,
която да отговаря на нашите интереси.
Основните необходими
крайъгълни постановки за
целта са следните:
z Ясно разграничаване
от ленинизма и сталинизма
като теоретична база за
дейността на левицата. Признаване на факта, че тези и
други теоретични и практически направления на тоталитарния комунизъм, респ.
на държавно-етаблирания
социализъм, заедно с
престъпленията и грубите
грешки, извършени по време на бившите режими в
България и другите страни
от съветския блок, нанесоха
основния удар срещу първия
социалистически експери* Ст.н.с. Илия Ганчев работи в Института по хидро- и аеродинамика към БАН
- Варна. Защитил е докторска дисертация в областта
на машинната динамика в
Университет Рощок - Германия. Научните му разработки и публикации са в
областта на машинната
динамика, вибрациите и експерименталните методи
за якостен анализ на конструкции и съоръжения

мент, започнал с руската
революция от 1917 г.
z Основната цел на левицата е преодоляването на
капитализма, но не чрез неговото укрепване, а чрез постоянно и последователно
създаване на всички икономически и духовни условия,
необходими за постигането
на социалистически обществен ред, т.е. на система от
икономически, политически
и духовни условия на живот,
при които са гарантирани
правата и собствеността
върху благата - резултати от
приложения труд за всички
участници в производствените процеси - както за собствениците на инструментите за труда, така и за собствениците на стоката “труд”.
z Левицата е политическа организация, която представлява и защитава в обществото и неговите властови институции на всички
нива на първо място интересите и правата на хората на
наемния труд - сегашни (т.е.
заетите в труда), бивши (т.е.
пенсионерите, които не са
капиталисти) и загубилите
временно цялостно или частично неотменното си конституционно право на труд
(т.е. изцяло или частично
безработните).
z В контекста на тази
програма за дейността на
левицата наемни работници
са всички участници в производствените процеси, независимо от видовете физически и умствени дейности
при подготовката и осъществяването на производствата, които не притежават основните средства за производство и необходимия за
целта друг вид капитал.
В
този
смисъл
се
отхвърлят замъгляващите
съзнанието на наемните работници коварни постановки на идеолозите на съвре-

менното капиталистическо
общество, съгласно които
били отживели представите
за класово деление на обществото и бил настъпил
класов мир. Според техните
теории например:
9 Новият източник на
мощ не били парите в ръцете на неколцина, а информацията в ръцете на много
хора.
9 Необходимо било да
създадем познавателна теория за стойността, която да
заместела “отживялата”
Марксова трудова теория за
стойността.
9 В една информационна
икономика стойността се
увеличавала не чрез труд, а
чрез знания.
Това биха могли да бъдат
идеологеми на всяка дясна
партия, т.е. на политическите организации, представляващи и защитаващи интересите на капитала и особено
на най-хищническия му вид
- финансово-упражняваният
капитал. Тяхно право е да
имат свободата за себе си
да предлагат и развиват подобни принципи. Право и
задължение на левицата,
която е автентичната организация на хората на наемния труд, е да не се съгласява с такива постановки, да
ги оборва и да се съпротивлява срещу тях с всички
налични парламентарни и
извънпарламентарни средства на гражданското общество и демокрацията.
z Социализмът не е строй,
развиващ се по рецептите на
бившия тоталитарен комунизъм и рухнал съвсем закономерно в резултат на тези
фундаментални грешки.
Социализмът е обществен ред, обществена система, чието най-кратко определение е следното: “Общество, органично съчетаващо
свободата и равенството”.

СНИМКИ БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Свободата има смисъл преди всичко като свобода за различно мислещите

Свобода без равенство е
експлоатация, а равенство
без свобода е потисничество. Свободата има смисъл
преди всичко като свобода
за другояче мислещия.
z Социализмът е бъдещето както на България,
така и на Европа. Такова е
дълбокото убеждение на автентичните социалисти. Социалистическата обществено-икономическа система

схващаме както като цел,
така и като движение към
тази цел, в което всяка измината отсечка трябва да
ускорява достигането на
целта, неотклонно и последователно да води към нея.
Хората на наемния труд
ще разберат такъв вид политика и ще припознаят организацията, която я провежда ефективно, като своя
опора и надежда!

ДУХОВНА РАЗРУХА

ƒÂÒÌËÚÂ „Î‡‚‡Ú‡Ë Í‡‰‡Ú ÎÂ‚Ë Ë‰ÂË
Необходимостта от жизнено важното съотношение между публичното и частното пространство просветва в главите на мнозина, които на-

сочват мисленето си към обективна
връзка между държавна, кооперативна и частна собственост, осигуряващи хармонични пазарни инте-

Откритото лице на мирния студентски протест
black+dopulnitelen14

реси. Някои автори много добре
сравняват мутризацията с частния
интерес, с новите печелбари, но
пропускат да отбележат онези управници през последните 19 години, които приватизираха, разбирай
- прибраха в джобовете си и осребриха заедно с подопечните си, обществено необходими материални
придобивки (ниви, паркове, градини, училища, фабрики, гори, дори и
градове), останали от “онова” време, а за подрастващите оставиха
моралния упадък в образователното пространство, в т.ч. и в Студентския град, където багери копаят в
дворовете на университетите! Неолибералният хаос доведе до публичната и духовната разруха на неподреденото у нас пазарно общество, което днес гледат да яхнат зашеметените десни главатари, криейки се зад откраднати социални,
т.е. леви идеи. Да, държавата е
необходима, особено сега, когато
хищната либерална икономика прогони намесата й както в САЩ, така
и в Европа.
В последно време, когато пияни
студенти убиват студент, когато агресивни момчета и момичета яростно хвърлят ледени камъни, павета и

метални прегради върху полицията,
когато протестиращите биват използвани като ударна сила срещу
парламента, демонстрирайки гражданската си съвест без добре обмислени искания както на студенти,
така и на млекари, пчелари и други,
става ясно, че има нужда от държава, която да защити справедливо
действията на полицаите за тяхното
физическо самосъхранение и за
спазването на законовия ред. Хищническата надпревара на “всесилния” пазар трябва да бъде обуздана. Тя ражда насилието и убийствата сред подрастващите и възрастните, което те демонстрират дори в
класните стаи, дискотеките, по улиците, кварталите, стадионите и площадите.
Новата генерация ученици и студенти, рожба на прехода, имат нужда не само от усвояване на практически опит за индивидуална борба
и жизнена дейност, която често преминава в рекет и физическа саморазправа, а преди всичко от хуманно-личностно развитие и участие в
изграждането на обществото на знанието в собствената си България.
НИКОЛА ЧОЛАКОВ, Горна Оряховица
black+dopulnitelen14
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Сметище в рая
Заради тлъсти печалби с депо
за отпадъци кмет слага кръст
на археологията и екологията
на ябълковското землище
Ген. ГРОЗЮ ГРОЗЕВ
Почетен гражданин
на с. Ябълково

Село Ябълково, Димитровградска община,
е разположено в сърцето на слънчева, равна и
плодородна Тракия. То
има богата и славна 9хилядолетна история.
Проучвателен екип,
ръководен от доц. Красимир Лещаков от Историческия факултет на
СУ “Св. Климент Охридски”, вече шеста година
с десетки хиляди експонати от археологическите разкопки в землището му потвърждава това.
През 90-те века на
своето съществуване
селото е имало различни наименования: Милеона, Хромелите, Алмали, а от 18 февруари
1906 г. - Ябълково. То е
най-голямото селище в
Хасковска област с
4000-4500 жители и
1100 къщи. Разполага с
голяма гара на най-важната транспортна комуникация жп линията
Пловдив - Свиленград Цариград. Това изключително живописно екологично селище е преживяло предисторическите ери на ранния неолит, каменно-медната,
бронзовата и желязната епоха, бруталността
на Римската, Византийската и Османската империя, но винаги е
възкръсвало като птица
феникс и е съхранило
най-важното - гордия
български дух.
Ябълковци се гордеят със славните, родолюбиви и безстрашни
прадеди, които никога
не са унивали пред жестоките превратности на
съдбата. Особено голяма е ролята им за разгрома на ромеите през
1230 г. при река Клокотница и за спирането на
турските ешелони с оперативните резерви в
най-критичния момент
на Освободителната
война. Под ръководството на члена на тайния
революционен комитет
инж. Георги Прошек,
само за няколко часа са

демонтирани над 200
метра релси, източно от
селото. С този смел акт
турските войски са
задържани с повече от
едно денонощие и е провален планът им за
обкръжаването на руските войски в Старозагорското поле.
В момента, когато се
планира изграждането
на исторически музей за
най-ценните експонати
от разкопките и има
перспективи за културен
туризъм на археологическия обект обаче,
алчни милионери се стараят да унищожат найплодородната земя и
създават заплахата да
предизвикат
екологична
катастрофа за
жителите на
селото и областния град.
Димитровградският
кмет Стефан
Димитров,
съсобственик
на сметоизвозващата
фирма “Титан”, вече е
изкупил половината
град и е посегнал дори
на прочутия
пазар. В съюз

със съпартиеца си Бойко Борисов сега той е
решил да превърне
действащата каменна

Депото ще е на 2100 м от кладенците и на 1900 м
от вододайната зона на Хасково
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кариера в депо (сметище) на София срещу 17
млн. лв. Изпълнител ще
е фирма, свързана с
Димитров, сега в нея е
баща му.
Заради тлъста печалба, граничеща с чиста
далавера, кметът не се
съобразява със следните екологични факти:
- На 50 м под нивото
на сметището има язовир, зарибен с шарани.
- На 100 м под него
се намират две полеви
чешми с по 10 корита за
водопой на едрия и дребен добитък на селото.
- На 200 м преминава тръбопроводът с пи-

със 7000 дка зеленчукови и овощни градини,
осеяни с десетки кладенци за напояване с
дълбочина 2,5-3 метра.
Димитровградският
кмет и съюзникът му от
София не могат да проумеят, че разположените отпадъци на сметището от дъждовете и
топенето на снеговете
ще потекат към по-ниската местност, ще се
просмучат през почвата
и ще замърсят вододайната зона и кладенците
за питейна вода и напояване на посевите.
Всеки непредубеден
човек ще разбере, че

тейна вода за Хасково.
Всеки може да си представи какво ще се случи
при честите аварии на
тръбите.
- На 400 м е пречиствателната станция за
сборни води от 36-те
кладенеца край р. Марица и помпената станция за питейна вода на
Хасково.
- Там са и каптажът,
помпената станция и
тръбопроводите за питейна вода на Ябълково
и с. Горски извор.
- Една от трите подземни реки, водещи към
Маричения разсед, преминава през местностите Мюкя и Бостанлъка

алчността на
кмета Стефан
Димитров
и
съпартиецът
му от София с
този безумен
проект ще предизвикат екологична катастрофа не само
в
селата
Ябълково
и
Горски извор,
но и в Хасково.
Инициативният комитет и
жителите на
Ябълково на
общо събрание
в салона на читалището изразиха възмущението си от този варварски замисъл пред областния управител Райна Йовчева, областния
еколог Емил Георгиев и
началника на “ВиК”
служба.
Понастоящем
в
Пловдив се формира
инициативен комитет и
се прави филм в защита
на Ябълково.
Жителите на селото с
голяма надежда очакват
Върховния административен съд да се вслуша в
протеста на областните
ръководители и да
отхвърли това безумно,
граничещо с престъпление, решение на димитровградския кмет.
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‡ÎÙËÌ ÒÂ˘Û
ÛÌÂ‚‡ - ÒËÎÂÌ ıÓ‰
ГЕОРГИ ГОТЕВ

“Ó‚‡, ˜Â ‚ËˆÂÔÂÏËÂ˙Ú Ë
‚˙Ì¯ÂÌ ÏËÌËÒÚ˙ »‚‡ÈÎÓ ‡ÎÙËÌ ÔÓ‚Â‰Â ÎËÒÚ‡Ú‡ Ì‡ ¡—œ Á‡
Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ËÁ·ÓË Ì‡ 7 ˛ÌË,
·Â¯Â ËÁÚ˙ÎÍÛ‚‡ÌÓ Û Ì‡Ò ‚Â‰Ì‡„‡ Í‡ÚÓ ÁÌ‡Í, ˜Â ÎÂ‚Ëˆ‡Ú‡ ˘Â „Ó
ÌÓÏËÌË‡ Á‡ Â‚ÓÍÓÏËÒ‡. »Ï‡
ÎÓ„ËÍ‡. —˙ÒÚ‡‚˙Ú Ì‡ ≈‚ÓÍÓÏËÒËˇÚ‡ ÔÂ‰ÒÚÓË ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ‰ÌÓ‚ÂÌ ÓÚ 1 ÌÓÂÏ‚Ë. ÕÓÏËÌ‡ˆËËÚÂ
˘Â Á‡ÔÓ˜Ì‡Ú ‚Â‰Ì‡„‡ ÒÎÂ‰ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ËÁ·ÓË Ì‡ 7 ˛ÌË.
ÛÌÂ‚‡ ‚Ó‰Ë ÎËÒÚ‡Ú‡ Ì‡ Õƒ—¬ Á‡ Â‚ÓËÁ·ÓËÚÂ,
Ï‡Í‡ ˜Â ÌˇÏ‡ ‡Ï·ËˆËË Á‡ Â‚Ó‰ÂÔÛÚ‡Ú, ‡ ÒÂ ÒÚÂÏË
Í˙Ï ‚ÚÓË Ï‡Ì‰‡Ú Í‡ÚÓ Â‚ÓÍÓÏËÒ‡. œÂ‰ÒÚÓˇ˘ËÚÂ
ÔÂ‰ËÁ·ÓÌË ‰Â·‡ÚË ÏÂÊ‰Û ÛÌÂ‚‡ Ë ‡ÎÙËÌ Ó·Â˘‡‚‡Ú ‰‡ Ò‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ ¯ÓÛ Ë ÓÚ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ ÚÓ‚‡,
˜Â ·˙Î„‡ËÚÂ ‚ËÊ‰‡Ú ‚ Úˇı ‰‚‡Ï‡Ú‡ ÒËÎÌË Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË
Á‡ Â‰ËÌ Ë Ò˙˘Ë ÏÌÓ„Ó ‚‡ÊÂÌ ÔÓÒÚ. ¬˙ÔÓÒÌËˇÚ ÍÓÏËÒ‡ÒÍË ÔÓÒÚ Ó·‡˜Â ÌÂ Â Á‡ÎÓ„ Ì‡ ÚÂÁË ËÁ·ÓË, ‡
Ì‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍË Ô‡Á‡Î˙ˆË.
ÕÂ Ò‡ ÏÌÓ„Ó ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ìÒÚ‡‚‡Úî Á‡ Â‚ÓÍÓÏËÒ‡Ë. »ÁËÒÍ‚‡ ÒÂ ÓÔËÚ, Ì‡È-‚Â˜Â ÓÚ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇÚ‡ Ì‡
—˙‚ÂÚ‡ Ì‡ ≈—, Í‡Í˙‚ÚÓ ‡ÎÙËÌ ËÏ‡. ÛÌÂ‚‡ ËÏ‡¯Â
‰Û„ ‚Ë‰ ÓÔËÚ - Í‡ÚÓ ÔÂ„Ó‚‡ˇ˘ ÔÓ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂÚÓ, ÌÓ Ë ÚÓ„‡‚‡ „Î‡‚ÌËˇÚ ÔÂ„Ó‚‡ˇ˘ ·Â¯Â ‡ÎÙËÌ.
ÕÓ ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ Ë ÛÌÂ‚‡, Ë ‡ÎÙËÌ ËÏ‡Ú ‰ÓÒÚ‡ ÎË˜ÌÓÒÚÌË Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ÌˇÏ‡ ÌÛÊ‰‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁ·Óˇ‚‡ÌË. ¬ÔÓ˜ÂÏ ‡ÎÙËÌ ‚Ó‰Ë ÔÓ Ó˘Â Â‰ËÌ ‚‡ÊÂÌ
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ - ÚÓÈ Ì‡ËÒÚËÌ‡ Â Ù‡ÌÍÓÙÓÌ.
»Á‚‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÎÙËÌ Ì‡ ÔÂ‰ÌË ÔÓÁËˆËË ÔÓÏÂÌˇ ‰Ó „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ë ‰ÓÒÂ„‡¯ÌËÚÂ ÛÒÚÓË Ì‡ ‚Î‡ÒÚÚ‡
Û Ì‡Ò, Á‡˘ÓÚÓ ¡—œ Ë Õƒ—¬ Ò‡ ‚ ÍÓ‡ÎËˆËˇ. ƒ‚ÂÚÂ
ˆÂÌÚ‡ÎË ÌÂ ‰ÓÔÛÒÌ‡ı‡ ÍÓ‡ÎËˆËˇÚ‡ ‰‡ ·˙‰Â ‡ÁÍÎ‡ÚÂÌ‡, ÍÓ„‡ÚÓ Õƒ—¬ ÌÓÏËÌË‡ Á‡ ÍÓÏËÒ‡ ÛÌÂ‚‡ ÔÂÁ
ÎˇÚÓÚÓ Ì‡ 2006 „., ‚˙ÔÂÍË ˜Â ‚ ÒÂ‰ËÚÂ Ì‡ ÎÂ‚Ëˆ‡Ú‡
Ù‡‚ÓËÚ Ë ÚÓ„‡‚‡ ·Â¯Â ‡ÎÙËÌ.
ŒÒÚ‡Ì‡ ÌÂˇÒÌÓ Í‡Í‚Ë ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÓÒÚË ÏÂÊ‰Û —Â„ÂÈ —Ú‡ÌË¯Â‚ Ë —ËÏÂÓÌ —‡ÍÒÍÓ·Û„„ÓÚÒÍË ‰Ó‚Â‰Óı‡
‰ÓÚ‡Ï, ˜Â ÏÎ‡‰¯Ë Ô‡ÚÌ¸Ó˙Ú ‚ ÍÓ‡ÎËˆËˇÚ‡ ËÁÎ˙˜Ë
Â‚ÓÍÓÏËÒ‡. ‡Í‚ËÚÓ Ë ‰‡ Ò‡ ·ËÎË ÚÂ, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ ÒÂ„‡
ÚÂ ÌÂ Ò‡ ÔÓ‚Â˜Â ‚ ÒËÎ‡.
Ó„‡ÚÓ Û Ì‡Ò ÒÂ ÒÚË„ÌÂ ‰Ó ÌÓÏËÌË‡ÌÂ Ì‡ Â‚ÓÍÓÏËÒ‡, Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚ ‚Â˜Â ˘Â Ò‡ ÏËÌ‡ÎË Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌËÚÂ ËÁ·ÓË Ë ‚ÂÓˇÚÌÓ ˘Â ÒÂ ‚Ó‰ˇÚ Ô‡Á‡Î˙ˆË Á‡ ÙÓÏË‡ÌÂ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘‡ ÍÓ‡ÎËˆËˇ. œÓÒÚ˙Ú
Ì‡ Â‚ÓÍÓÏËÒ‡ Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚ ·Ë ·ËÎ ˆÂÌÂÌ ˜ËÔ ÔË
ÔÂ„Ó‚ÓËÚÂ. œÓ ÔËÌˆËÔ ‚ÒˇÍ‡ ‰˙Ê‡‚‡ ÏÓÊÂ ‰‡
ÌÓÏËÌË‡ Á‡ Â‚ÓÍÓÏËÒ‡ ÔÓÎËÚËˆË Í‡ÍÚÓ ÓÚ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘‡Ú‡ ÍÓ‡ÎËˆËˇ, Ú‡Í‡ Ë ÓÚ ÓÔÓÁËˆËˇÚ‡. ƒÛ„ Â
‚˙ÔÓÒ˙Ú, ˜Â ‚ÒˇÍ‡ ÒÚ‡Ì‡ ÒÂ ÒÚÂÏË ‰‡ ËÁÔ‡ÚË Ò‚ÓÈ
‰Ó‚ÂÂÌ ˜Ó‚ÂÍ, Á‡ ‰‡ ÒÎÛÊË Á‡ Ó˜Ë Ë Û¯Ë Ì‡ Ì‡ˆËˇÚ‡,
‡ Ò˙˘Ó Ë Á‡ ‰‡ ‚ÁÂÏ‡ ‰ÛÏ‡Ú‡ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇÚ‡ Ì‡
ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓÚÓ ÚˇÎÓ Ì‡ ≈—. √Ó‚ÓË ÒÂ, ˜Â ‚ ÎÂ‚Ëˆ‡Ú‡
·ËÎË ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌË, ˜Â ÛÌÂ‚‡ ÌÂ ÏÓÊ‡ ‰‡ ÔÓÔÂ˜Ë
ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË ‰‡ ·˙‰Â ÎË¯ÂÌ‡ ÓÚ ÒÚÓÚËˆË ÏËÎËÓÌË Â‚Ó
ÓÚ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÙÓÌ‰Ó‚Â.
œË ÔÂˆÂÌÍ‡Ú‡ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ Ë ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂÚÓ
Ì‡ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎÌËˇ Ò˙ÒÚ‡‚ Ì‡ ≈‚ÓÍÓÏËÒËˇÚ‡ ÌÂÈÌËˇÚ
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Â ‰Î˙ÊÂÌ ‰‡ ÓÚ˜ËÚ‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËˇ Ë
ÔÓÎÓ‚Ëˇ ·‡Î‡ÌÒ. ÕÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ ÌˇÍÓÂ ÓÚ
ÚËÚÂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍË ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ ‚ ≈‚ÓÔ‡ ‰‡ Â ÓÒÓ·ÂÌÓ
Ó˘ÂÚÂÌÓ ËÎË ÔË‚ËÎÂ„ËÓ‚‡ÌÓ. ¿ Ò˙˘Ó, ‰‡ ËÏ‡ ÔÓÌÂ
ÚÓÎÍÓ‚‡ ÊÂÌË, ÍÓÎÍÓÚÓ ÒÂ„‡ (10 ÓÚ 27), ËÎË ‡ÍÓ ÏÓÊÂ
ÔÓ‚Â˜Â. “Ó‚‡ Â ‚ ÔÓÎÁ‡ Ì‡ ÛÌÂ‚‡.
¬ ‰ÓÒÂ„‡¯Ì‡Ú‡ ≈‚ÓÍÓÏËÒËˇ ÎË·Â‡ÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ
Ò‡ ÚÂÚÓÚÓ ÔÓ „ÓÎÂÏËÌ‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó, ·ˇı‡
Ò‚˙ıÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌË. Ã‡Í‡ ˜Â ÚÂ ËÏ‡Ú Ò‡ÏÓ 100 Â‚Ó‰ÂÔÛÚ‡ÚË ÒÂ˘Û 288 ÓÚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ Ì‡Ó‰Ì‡ Ô‡ÚËˇ
Ë 217 ÓÚ Ô‡ÚËˇÚ‡ Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ÒÓˆË‡ÎËÒÚË, Í˙Ï
ÎË·Â‡ÎÌË Ô‡ÚËË ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú 10 Â‚ÓÍÓÏËÒ‡Ë ÓÚ
Ó·˘Ó 27. «‡ ‡ÁÎËÍ‡, ÒÓˆË‡ÎËÒÚËÚÂ Ò‡ Ò‡ÏÓ ˘ÂÒÚËÏ‡, Â‰ËÌ ÓÚ ÍÓËÚÓ ‚ÔÓ˜ÂÏ Â ·‡ÓÌÂÒ‡. œÓÌÂÊÂ
ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇÚ‡, ËÁ„ÎÂÊ‰‡, ˘Â ÒÂ Á‡Ô‡ÁË, ÚÓ‚‡ Ô˙Í Â ‚
ÔÓÎÁ‡ Ì‡ ‡ÎÙËÌ. Õ‡ ‰ÓÒÂ„‡¯ÌËˇ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ ΔÓÁÂ
Ã‡ÌÛÂÎ ¡‡ÓÁÛ Ú‡ÍÓ‚‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ ÒËÎËÚÂ ÏÛ
·Â¯Â Û‰Ó·ÌÓ. ÕÓ ÚÓÈ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÒË„ÛÂÌ, ˜Â ˘Â
·˙‰Â ÓÚÌÓ‚Ó ËÁ‰Ë„Ì‡Ú, Á‡˘ÓÚÓ ≈Õœ Ó˘Â ÌÂ Â ÒÔÂ˜ÂÎËÎ‡ ËÁ·ÓËÚÂ. ŒÚÚÂ„ÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ·ËÚ‡ÌÒÍËÚÂ ÍÓÌÒÂ‚‡ÚÓË ÓÚ ≈Õœ (ÍÓËÚÓ ËÒÍ‡Ú ‰‡ ÒÚ‡Ì‡Ú ˆÂÌÚ˙ Ì‡
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ‡ Â‚ÓÒÍÂÔÚË˜Ì‡ „ÛÔ‡) ˘Â „Ë ÎË¯Ë ÔÓÌÂ ÓÚ
ÚË‰ÂÒÂÚËÌ‡ Â‚Ó‰ÂÔÛÚ‡ÚË. ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â ˜Â¯ÍËÚÂ
ÍÓÌÒÂ‚‡ÚÓË ‰‡ „Ë ÔÓÒÎÂ‰‚‡Ú. ÃÌÓ„Ó ÌÂ˘‡ Ò‡
‚˙ÁÏÓÊÌË.
ÛÌÂ‚‡ Ì‡ËÒÚËÌ‡ ÒÂ ‡‰‚‡ Ì‡ ÔÓ‰ÍÂÔ‡Ú‡ Ì‡ ¡‡ÓÁÛ, ÌÓ Í‡ÍÚÓ ÒÂ Í‡Á‚‡, ÌÂÍ‡ Ô˙‚Ó ÌÂ„Ó ‰‡ ËÁ·Â‡Ú.
»ÏÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚Ëˇ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ ≈‚ÓÍÓÏËÒËˇÚ‡, ÍÓÈÚÓ
ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â Ë ÒÚ‡ËˇÚ, ÒÂ Ó˜‡Í‚‡ ‰‡ ÒÚ‡ÌÂ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ
Ì‡ 15 ˛ÎË. Õ‡ 14 ˛ÎË ÌÓ‚ËˇÚ Ò˙ÒÚ‡‚ Ì‡ ≈‚ÓÔ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ ˘Â ÒÂ Ò˙·ÂÂ ‚ —Ú‡Ò·Û„ Á‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú.
Œ˜ÂÚ‡‚‡ ÒÂ ËÌÚÂÂÒÂÌ ‰ÛÂÎ. ”ÚÂ¯ËÚÂÎÌ‡Ú‡ Ì‡„‡‰‡ Ò˙˘Ó ÌÂ Â ÎÓ˘‡, ‡ Ë ‡ÎÙËÌ, Ë ÛÌÂ‚‡ ·Ëı‡
·ËÎË ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Ë Â‚Ó‰ÂÔÛÚ‡ÚË. ÕÓ ‡ÍÓ Õƒ—¬ ÒÂ
ÔÓ‚‡ÎË Ì‡ ËÁ·ÓËÚÂ, ÚÓ‚‡ ÌÂ ÔÓ‰Ë‚‡ ÎË ‡‚ÚÓËÚÂÚ‡
È Í‡ÚÓ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú Á‡ Â‚ÓÍÓÏËÒ‡?
editor@euractiv.com
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Педиатърка откри
изложба за юбилей
Д-р Денка Попова показва гоблени
по повод златната си сватба в галерия „Ноема”
НАДЕЖДА УШЕВА

Д-р Денка Попова, която е дългогодишна педиатърка, представя експозицията си “Златна сватба” от гоблени по
повод 50-годишния юбилей. Тя е оригинален подарък от двамата й синове близнаци, които решават да я зарадват за
семейния празник.
Посвещавам тази изложба на детските лекари, върнали слънчевите усмивки
на децата, както и на съпруга си проф.
Енчо Попов, с когото на 10 май отпразнувахме златната си сватба, казва развълнувано авторката, която се захваща с гоблените след пенсионирането си. Запалих се
по тях от моите колежки - детски лекарки,
на които сега посвещавам тази изложба,
обясни за ДУМА д-р Денка Попова. Гоб-

СНИМКИ БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Д-р Денка Попова прие много поздравления
и букети от приятели и колеги

“Златната богородица”
(иконата на Владимир)

лените наистина имат успокояващ, релаксиращ ефект, още повече, когато виждаш
как от ръцете ти излиза нещо красиво.
Въздействащо е, смята Попова. В
продължение на 9 години тя ги е правила
рано сутрин по 1-2 часа, така един гоблен
е готов за около година. По нейните думи,
когато всички още спят, човек остава сам
със себе си, със спомените от изтеклите
години. Когато седнеш с иглата и гоблена
в ръце, преживяванията оживяват. Всеки
бод е спомен за излекувано дете. Така
гобленът се превръща в сътворена красота, заредена и от твоите мисли, споделя
докторката.
Тя разказва за професията си, на която е била отдадена 30 години, че е доста трудна, но благодатна! Още с отварянето на вратата на кабинета за контролния преглед на болното детенце усещаш,
че струята живот е върната. Очите на
майката го казват, без думи дори. И това
е голямата благодат на професията педиатър. Сътворена е частица здраве, добавя лекарката, която е работила на много места, включително и в Либия.

Денка Попова е родена на 26 април 1936 г. в
с. Коньово, Новозагорско. Дипломира се в Медицинската академия,
София. Работи три години по разпределение в
Разград. През 1968 г.
взема специалност детски болести. От 1970 до
1974 г. работи като детски лекар супервайзер в
детската болница “Джелал Хоспитал” в Триполи, Либия. От 1975-а започва
работа
като
участъков педиатър в ХV
поликлиника в кв. “Лозенец” в София, а от 1979
г. до 1989 г. е завеждащ
детско отделение там.

Там бащите донасяха в детската болница “Джелал” изгарящо от температура
дете, увито във вълнен повой при 35-40
градуса на въздуха навън. То буквално
умираше - веднъж от болестта, втори път
от родителското невежество. А групата
ни от 12 български лекари трябваше да
направи така, че животът в очите на
детето да заискри отново, разказва Попова за едно от многото си горещи преживявания. Човек понякога има нужда да
изкаже, да освободи историите, емоциите си, вълненията си и чрез репродукцията си може да го направи, допълва Денка Попова. Това е арт терапия, заключава докторката.
Експозицията, която е подредена в
галерия “Ноема” (бул. “Цар Освободител”
1, вход откъм градинката), включва 16
гоблена - “Златната Богородица” (иконата на Владимир), “Гетсиманската градина”, “Пътят към черквата”, “Момиче на
скала”, “Слънчев кът”, “Лунната зима”,
“Нежни цветя”, “Ледената принцеса”,
“Къщата на Дайв” и др. Изложбата ще
продължи до 15 май.

≈‰Ì‡ Õ‡‰ÂÊ‰‡ ‚ —‡ÎÓÌ‡ Ì‡ ËÁÍÛÒÚ‚‡Ú‡
Спектакъл по стихове на нашата известна
поетеса Надежда Захариева, зам.-министърка
на културата, организират Литературната гостоприемница, Народно читалище “Петър Берон” и
Националният дворец на културата на 15 май от
19 ч. в зала 7 на НДК. Проявата е в програмата
“Писмена” на 14-ия Салон на изкуствата. Актрисата Искра Радева ще участва в представянето
на творчеството на поетесата, за музиката ще се
погрижат Димитър Пенев и Александър Кипров.
Съдбовност. Това е думата, която дефинира
поезията на Надежда Захариева и определя
мястото й в литературните традиции. През годините на своето изстрадано пътуване в тайнството на поезията тя доказва, че е постигнала
кода на своята поетика и не свети с отразена
светлина. “Една надежда” съдържа най-добрите стихове от лириката на поетесата, обединени в пет цикъла “Южнячка”, “Най-трудно е да
си добър”, “Любов?!?”, “SOS”, “Възкресение”.
Съприкосновението с творчеството на На-

дежда Захариева е празник както за ценителите и познавачите на мерената реч, така и за
всеки читател, пише Димитър Христов. В книгата “Една надежда” (издателство “Летера” Пловдив) са събрани едни от най-ярките и
вълнуващи творби на поетесата. Не строгата
хронология, а развитието на характерните за
нея тематични линии извайват облика на авторка с трайно и значимо участие в духовността ни и в съзнанието на многобройните читатели, смята Христов. И добавя: струва ми се, че
в общуването с поезията на Надежда Захариева се убеждаваме, че обичта е по-силна от
омразата, радостта е по-силна от тъгата, честността е по-силна от лъжата. Това превръща
химерите в надежди, а надеждите в движеща
сила и осъществени мечти.
Всеки, който желае да си вземе топлинка и
надежда от Надежда, да се докосне до вълнуващите строфи на нейното творчество, може
да го направи утре вечер в НДК.

1500 БЪЛГАРЧЕТА
ПЕЯТ В КАВАРНА
Продуцентска къща “Пирина” и община Каварна организират Шестия общобългарски
младежки фолклорен събор “С
България в сърцето” на 15, 16 и
17 май, научи ДУМА от народния певец Илия Луков. В събора ще вземат участие българчета от Молдова, Украйна,
Сърбия, Албания, Косово, Македония, Румъния и България.
На 15 май ще бъде отслужен
молебен за здраве на всички
българи у нас и по света. Илия
Луков заедно с всички участници от българските диаспори ще
подарят икона на Св. Иван Рилски на кмета на Каварна Цонко
Цонев в знак на уважение и
благодарност. На 15 май в галаконцерта от 20.30 ч. ще се
изявят възпитаници от МУ “Филип Кутев” от Котел, на 16-и са
поканени Володя Стоянов,
квартет “Абагар” от Шумен и
Димитър Керемидчиев. На 17-и
Луков ще представи новия си
албум в концерта “България е
моята песен” заедно с Любка
Рондова, дует Ева и Ива Валентинова и танцова формация
“Пирина”.

ДЪРВОРЕЗБА И
НАКИТИ В ЗАЛАТА
НА „ВЪРХОВЕ”

Изложба показва всички
видове съвременни приложни
изкуства и техните най-известни представители. Кураторът
Димитър Грозданов е събрал
няколко поколения, много индивидуални почерци и стилове, за да очертае различна и
актуална представа за тези
изкуства: дърворезба - Антон
Дончев, Николай Караманов,
Теодор Дуков; керамика Иванка Сокерова, Божидар
Бончев, Теодора Петева; текстил - Мария Кочопулос, Ани
Бояджиева, Миглена Петрова;
накити - Анжело Красини, Иван
Георгиев, Борислав Кръстев,
Ивайло Дженев. Изложбата
продължава до 30 май в галерия “Върхове/Zeniths” на ул.
“Славянска” 2.

ОТКРИВАТ
БАРЕЛЕФ НА
АЛЕКСАНДЪР
ФЬОДОРОВ

В СНИМКИ

Барелеф на писателя Александър Фьодоров (1868-1949)
ще бъде поставен на Паметната стена на Руския културноинформационен център в София днес в 15 ч. Поводът е 141ата годишнина от рождението
на руския поет и писател, живял и творил дълги години в
България. Барелефът е дело на
скулптора Константин Ачков,
съобщи БТА. Първата мемориална плоча върху Паметната
стена бе поставена през 2005а и бе посветена на режисьора Николай Масалитинов.

СНИМКИ САЛОН НА ИЗКУСТВАТА

КАМЕРЕН КОНЦЕРТ

С два различни, но много впечатляващи концертни спектакъла бе открит 14-ият Салон на изкуствата в НДК, който продължава до
21 юни с десетки прояви от всички области на изкуството и културата. Първата вечер ансамбъл “Пирин” представи своята нова
програма “Старо имане” и отново доказа класата си на водеща фолклорна формация у нас. Втората вечер италианските гости “Рики
е повери” за пореден път очароваха българските си фенове със своите вечни хитове и обещаха скоро да дойдат отново

cyanmagentayellowblack

Третият концерт от серията
камерни концерти на Нов симфоничен оркестър е днес от
19.30 ч. в камерна зала “България”. В програмата - Струнен
квартет “Чучулигата” от Хайдн,
Струнен квартет 19 от М. Пеков, Струнен квартет от Равел,
Струнен квартет “Фрош”.
Изпълняват Негина Стоянова цигулка, Ивайло Данаилов цигулка, Мария Вълчанова виола, Виктор Трайков - виолончело.
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Без България на финала
на Евровизия 2009
Според регламента на конкурса представители
на страните от голямата четворка и на
държавата-домакин се класират автоматично
В спортния комплекс “Олимпийски” в Москва във вторник
късно вечерта завърши първият полуфинал на песенния конкурс Евровизия 2009. В него
участваха 18 страни, от които
борбата продължават десет.
Сред класиралите се на финала са Турция, Швеция, Израел,
Португалия, Малта, Финландия,
Румъния, Армения, Исландия и
Босна и Херцеговина.
Песента на Ноа и Мира
Ауад, чиято майка е българка,
бе обявена от водещите на
шоуто за “най-политически коректната” на Евровизия 2009.
Красимир Аврамов изпълни
в руската столица песента
“Illusion”, която няма да
продължи борбата. Сред сцена, обхваната от пламъци,
българинът представи страната ни с оригинално парче,
допълнено от мощен женски
беквокал - Петя Буюклиева,
Ани Лозанова и Албена Вескова. А танцьори изпълниха хореография на кокили.
В очакване на резултатите
от гласуването зрителите на
шоуто в спортния комплекс
“Олимпийски” наблюдаваха
изпълнения на прочутия Александровски хор и танцов ан-

Ноа и Мира Ауад

самбъл на Червената армия с
китка от знаменити песни от
времето на бившия Съветски
съюз, сред които “Калинка”,
“Катюша” и “Очи чьорние”. Уникалното изпълнение на скандалния дует “т.А.Т.у.” с хора и
ансамбъла допълни шоуто.
След съобщаване на резултатите от полуфинала пред публиката застана Филип Киркоров, председател на професионалното жури. “Тази вечер ще

творим история. Историята на
Европа, която е написана от
Русия”, емоционално обобщи
роденият в България изпълнител.
Водещи на първия полуфинал бяха познатият от тв екрана Андрей Малахов и моделът
Наталия Водянова. Вторият полуфинал на Евровизия 2009 ще
се състои днес, а финалът е
през нощта на 16 срещу
17 май. На него водещи ще са

шоуменът Иван Ургант и певицата Алсу.
Според регламента на конкурса на финала автоматично
отиват представителите на
страните от голямата четворка
- Великобритания, Франция,
Германия, Испания, а също на
страната-домакин. На тазгодишното издание на Евровизия
Русия ще бъде представена от
Анастасия Приходко, която ще
изпълни песента “Мама”.
През 54-те години, откакто
се провежда Евровизия, на конкурса са прозвучали над 1000
песни. Миналата година в гласуването по телефона и с
sms-и са участвали почти 9 млн.
души от цял свят. Самото шоу
е било гледано от над 100 млн.
зрители.
Съгласно новите правила за
гласуване на Евровизия, въведени от тази година, 10 финалисти от 18 конкурсни песни се
избират от зрителите и членовете на професионалното жури
начело с руския певец и продуцент Филип Киркоров. Чрез
sms-и и телефонни позвънявания зрителите определят 9-те
финалисти, а журито избира 10ия претендент. Общо в конкурса участват 42 страни.
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варяли на въпроси, които
да установят емоционалната им интелигентност.
Професор Тим Спектър от
Кралския колеж в Лондон, който е съавтор на
изследването, съобщи:
“Тези открития показват,
че емоционалната интелигентност е предимство
в много аспекти от живота, включително в спалнята. Изследването ще
помогне изключително за
разработването на поведенчески и когнитивни
терапии за подобряване
на сексуалния живот на
жените”.

○

Проучване, обхванало
над 2000 жени близначки,
показало, че тези с по-голяма емоционална интелигентност по-често изпитват
оргазъм. Те по-добре наблюдават собствените и на
другите хора чувства и
емоции, което е от ключово значение, считат учените от Кралския колеж в
Лондон. Данните от изследването им са публикувани
във в. “The Journal of Sexual
Medicine”.
Всичките 2035 участнички са попълнили тест
за сексуалното си поведение и представяне. Те отго-
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○

○

○

»ÌÚÂÎË„ÂÌÚÌËÚÂ ÊÂÌË ËÁÔËÚ‚‡Ú Бургаски сексшопове
ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂ ‚ ÎÂ„ÎÓÚÓ фалират заради кризата

От общо 20 сексшопа в Бургас
едва два-три работят на пълни обороти, предаде кореспондентът на
БГНЕС в града. Повечето от тях са
вече пред фалит и затварят врати.
На някои от наетите помещения има
надписи “Продава се” или “Дава се

под наем”. Собствениците на сексшоповете предпочитат да не се занимават с този бизнес, а да търсят
друг с надеждата, че магазинът ще
се разработи и отново ще стане
печеливш.
“Повечето от клиентите ми си
купуват предимно презервативи и
лубриканти. Останалите аксесоари
вече не се търсят, макар че сме
свалили цените наполовина”, оплаква се продавачка на сексшоп в
центъра на Бургас.
Въпреки обявените намаления в
еротичните магазини, бургазлии
вече не се сещат за сексшоповете.
Световните агенции обявиха, че
сексиндустрията в Западна Европа
регистрира значителен спад.

¿Ì‰Â‡ ÔÓ‰ÔËÒ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ ‰Ó„Ó‚Ó
‰Ó„Ó‚Ó ÒÒ „Ë„‡ÌÚ‡
„Ë„‡ÌÚ‡ ìﬁÌË‚˙Ò˙Îî
ìﬁÌË‚˙Ò˙Îî
¿Ì‰Â‡
Най-оборотната
фолк певица в последно
време - Андреа, достигна върха в своята кариера, като се превърна в
единствената българска
музикална звезда, подписала договор с гиганта “Юнивърсъл”. Ексклузивното разкритие направи самата тя за новия брой на сп. “ОК”,

който ще излезе на пазара на 20 май.
Най-голямата музикална компания в света
ще популяризира Андреа и Кости под името
“Sahara” за част от страните в Европа, но блондинката тайничко се
надява някой ден това
да стане и за Америка.
“Юнивърсъл” вече ус-

пешно разпространяват
парчето и клипа на “Избирам теб” на английски
език. Модерното звучене на дуета с Кости и с
ямайското участие на
рапъра Ленъкс Браун отдавна превзе европейските и азиатските денс
чартове. “Избирам теб”
е под №1 в класацията
“Планета топ 50”.
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СНИМКА PR PREMIER

съществуващите групи, появила се
в началото на 80-те, с 45 песни в
британския чарт на сингли. Групата
свири постпънк, ню уейв и е продала над 75 млн. албума по цял свят.
Геън е водещ вокал от основаването
на бандата през 1980 г.
Британските ню уейв идоли се
очаква да направят своето супер атрактивно шоу на столичния стадион
“Васил Левски” на 18 май. Събитието се провежда в рамките на мащабния фестивал “Туборг грийн фест”,
който ще премине през Сърбия,
Хърватска и България.

На интервю за работа шефът пита
бъдещата секретарка:
- Пушите ли?
- Само след секс!
- А колко сте били натоварени на
предишната работа?
- На ден пушех по две кутии!

ЧРД!
БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ,
депутат
КИРИЛ ГОНЧЕВ,
поет
Ген.-лейтенант
РУМЕН МИЛАНОВ,
бивш началник
на НС за охрана
СИМОНА ПЕЙЧЕВА,
гимнастичка
СТАНИМИР ТРИФОНОВ,
режисьор

Öúðêîâåí
êàëåíäàð
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Св. мчк. Исидор.
Св. мчк. Йоан
Български

КОСТЮМЪТ НА
СУПЕРМЕН НА ТЪРГ
Костюмът,
който покойният
актьор
Кристофър Рийв носи
в ролята си на
Супермен във
филма от 1983 г.,
ще бъде продаден този месец в
Австралия. Трикото в червено, синьо и жълто се
предлага на търг в Мелбърн от
частен колекционер. Очаква се
костюмът да бъде продаден за сума
между 11 470 и 15 294 долара,
когато бъде предложен на търг на
24 май. Рийв изигра супергероя в
четири филма от поредицата между
1978 и 1987 г. Той почина на
52-годишна възраст през 2004 г.

БРИТНИ СПИЪРС
СТАВА УЧИТЕЛКА
Американската певица Бритни
Спиърс иска да се откаже от живота си на поп звезда и да стане
учителка, съобщи братовчед й Али
Симс. Той твърди, че Бритни, която
има двама сина от брака си с
Кевин Федърлайн, често обсъжда
с него желанието си да работи с
деца, дори ако заради това трябва
да се откаже от музикалната си
кариера. “Бритни винаги е казвала:
“Може би аз искам да бъда учителка. Просто бих желала да правя
нещо в нормална обстановка, толкова дълго бях звезда”, споделя
Симс пред британското сп. “Reveal”.

ДЖУЛИЯ РОБЪРТС В
РОЛЯТА НА ВОЙНИК

„Депеш мод” отменят концерт в Атина
Музикантите от британската рок
банда “Депеш мод” отмениха концерта си в Атина, след като водещият вокал Дейвид Геън се разболял
и е бил откаран в болница в гръцката столица, съобщиха организаторите на събитието, цитирани от “Ройтерс”.
“Съжаляваме, че концертът трябваше да бъде отменен... Дейвид Геън
се разболя в гримьорната си”, каза
организаторът пред около 20 000
зрители, очакващи началото на
шоуто на британската банда.
“Депеш мод” е една от най-дълго

Виц
Виц

Актрисата Джулия Робъртс ще
се превъплъти в ролята на американски войник, завръщащ се от
Ирак, в романтична комедия, събрала плеяда от звезди като Ан Хатауей, Джесика Алба, Шърли Маклейн и Дженифър Гарнър, съобщи
“Холивуд рипортър”. Филмът
“Valentine’s Day” изследва преплетените съдби на различни персонажи в търсене на любовта в Лос
Анджелис в деня на влюбените.
Освен носителката на “Оскар” за
най-добра актриса през 2001 г. за
филма “Ерин Брокович” в лентата
ще участва също и Джесика Биел,
Аштън Къчър и изгряващата звезда Брадли Купър.
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ПРОГРАМАТА

14 МАЙ

ВРЕМЕТО
06.45
09.35
10.15
11.00
12.00
12.25
12.55
13.40
14.00
14.25
15.30
16.00
16.10
16.40
16.55
17.25
17.55
19.45
19.50
19.55
20.00
20.45
21.30
22.00
24.00
00.05

05.30
06.20
06.50
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
17.00
18.00
19.00
20.00
21.30
22.00
22.30
23.30
01.00

Денят започва - сутрешен блок
Здраве
Дързост и красота - тв филм /2252 епизод/
Жените с Марта Вачкова /токшоу/
По света и у нас
Бързо, лесно, вкусно - кулинарно шоу
Националните богатства на Япония - научнопопулярна
поредица
Днес и утре
Спомени за началото - ансамбъл “Филип Кутев” /фолклор/
Записки по българските въстания - тв филм /12 серия/
Знаци по пътя. Иван Ничев
По света и у нас
Новини на турски език
Забавен колеж - анимационен филм
Мотоспорт екстра
Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
Волейбол. Албания - България /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
Братя и сестри - тв филм /5 епизод/
Позорните убийства на ХХ век. Покушението срещу папа
Йоан Павел II /документална поредица на БиБиСи/
Песенен конкурс “Евровизия 2009” - втори полуфинал,
пряко предаване от Москва
Световен шахматен турнир “М-тел Мастърс” /дневник/
Изкуплението “Шоушенк” - игрален филм /САЩ, 1994г./

“Любовта е във въздуха” - сериал, еп. 11
Детски клуб Дисни. “Крякаща тайфа” - сериал, еп. 31
“Тази сутрин” - информационно предаване
“Бон Апети” - кулинарно шоу с Иван Звездев
“Часът на мама” - токшоу за настоящи и бъдещи
родители с водещи Ива и Боги
“Господарката на Троя” - сериал, еп. 33
bTV Новините - обедна емисия
“Шоуто на Слави” /п./
“Лицето на другата” - сериал, еп. 68
“Буря в рая” - сериал, еп. 162
“SMS” - сериал, еп. 82, 83
“Горчиво” - шоу за младоженци
“Любовта е във въздуха” - еп. 12
“Комиците” /п./ - комедийно шоу
bTV Новините - централна емисия
“Шоуто на Слави. Бягство към победата” - токшоу
Music Idol - риалити
bTV Новините - късна емисия
“Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
“Моите мили съседи” - сериал, еп. 18
“SMS” /п./ - сериал, еп. 82, 83
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17.30
18.15
19.00
20.00
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
“Вечно млад” - с уч. на Мел Гибсън, Джейми Лий Къртис,
Илайджа Ууд, Николас Сървари, Изабел Гласър и др.
“Часът на Милен Цветков” - предаване на НТВ
“Сделка или не” - телевизионна игра
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“ЗВЕЗДИТЕ ИМАТ СЪРЦА” - благотворителна шоу програма
“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/

07.00 “Сутрин в 7” - сутрешен блок
09.00 “Пътеводна светлина” - еп. 167 - повторение
09.45 “Великото изкуство на магията” - развлекателна програма
10.00 “ТВ диагноза” - здравно предаване на ТВ 7
11.00 “Непокорните” - сезон 4, еп. 46
12.00 Новини
12.15 Телешопинг
12.30 “Тежки времена” - еп. 1, драма, Германия, САЩ, 1977
13.30 “Летящият цирк на Монти Пайтън” - еп.
14.05 “Чиста лъжа” - еп. 19, теленовела, Венецуела, 2007, с
Абрил Шрайбър, Оскар Кабрера, Даниел Ферер Кубиян,
Стюард Родригес
15.00 “Следобед с ТВ 7” - токшоу на ТВ 7
16.40 Телешопинг
17.00 “Пътеводна светлина” - еп. 168
17.45 “Микросвят” - анимационни миниатюри
18.00 “Вярно с оригинала” - политическо токшоу с Петър
Волгин
18.45 “Великото изкуство на магията” - развлекателна програма
19.00 Новини
19.30 “Отблизо” - публицистично предаване
20.00 “Свръхестествено” - сезон 2, еп. 21
21.00 “Господарят на хълма” - драма, САЩ, 1993, с Джеси
Брадфорт, Камерън Бойд
23.00 Новини
23.40 “Улицата на чудесата” - драма, Мексико, 1995, със Салма
Хайек, Ернесто Гомес Крус, Мария Рохо
02.10 “Летящият цирк на Монти Пайтън” - еп. 9 - повторение

cyanmagentayellowblack

ОВЕН
“Û‰ÌÓÒÚËÚÂ ˘Â ÓÚÒÚ˙ÔˇÚ ÏˇÒÚÓ Ì‡ ÛÎÂÒÌÂÌËˇÚ‡, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‡ÍÓ ÒÚÂ ËÏ‡ÎË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÔÎ‡ÌË‡ÚÂ Ô‡‚ËÎÌÓ ËÌËˆË‡ÚË‚ËÚÂ ÒË Ë ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ ÒÚÂ Ì‡ÏÂËÎË ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‚ÂÏÂ Ë ‚˙ÚÂ¯ÌË ÒËÎË ‰‡ Ì‡Ô‡‚ËÚÂ
ˆˇÎÓÒÚÌ‡ ‡‚ÌÓÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ËÁÏËÌ‡ÎËÚÂ Ò˙·ËÚËˇ ‚ ÊË‚ÓÚ‡ ‚Ë.
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œË ÌËÍ‡Í‚Ë Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡ ÌÂ ÔÓÔ‡‰‡ÈÚÂ ‚ ÔÎÂÌ
Ì‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËˇ, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‚Ë Ì‡Ô‡‚ˇÚ ÛˇÁ‚ËÏË ÒÂ˘Û Á‡ÒÚË„‡˘ËÚÂ ‚Ë ÚÛ‰ÌÓÒÚË Ë ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚‡ ‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡.

Ñàíäàíñêè

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 6 мин. и залязва
в 20 ч. и 39 мин. Продължителност на деня 14 ч. и
33 мин. Луната изгрява в 0 ч. и 47 мин. и залязва в
9 ч. и 56 мин. Фаза - 3 дни преди последна четвърт.
Най-ниската температура на този ден в София е била
измерена през 1928 г. 2.8 градуса, а най-високата през
1908 г. 32.2 градуса. Най-ниската температура на 14
май в Пловдив е измерена през 1938 г. 5.4 градуса, а
най-високата през 1908 г. 33.5 градуса. В Плевен на
тази дата най-ниската температура е измерена през
1940 г. 5.2 градуса, а най-високата през 1908 г. 35.7
градуса. През нощта преваляванията ще продължат, но
ще са главно в източната половина от страната.
Постепенно интензивността им ще намалява, гръмотевичната дейност ще стихва и към сутринта в повечето
райони ще бъде без валеж. Минималните температури
ще са между 11 и 16 градуса. В София - около 11 градуса.
През деня ще има разкъсана облачност, над източната
половина от страната - предимно значителна. На
отделни места, главно в следобедните часове, ще
превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Преобладаващите максимални температури ще са между 23 и 28
градуса. В София - около 26 градуса.

ИЗГЛЕДИ ЗА 15 И 16 МАЙ

БЛИЗНАЦИ
ŸÂ ËÏ‡ÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Á‡ÒËÎËÚÂ Ò‚ÓˇÚ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‡ÍÓ ÒÂ ÓÚÍ‡ÊÂÚÂ
ÓÚ ÔÂÒÎÂ‰‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌˇÍÓË Ò‚ÓË ÒÎ‡·ÓÒÚË, ÍÓËÚÓ
ËÏ‡Ú Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÂÏÓˆËÓÌ‡ÎÌÓ ËÎË Ò‡ÌÚËÏÂÌÚ‡ÎÌÓ
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ ‚‡Ò.

РАК
√ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â Ò‡ ËÁÔ‡‚ÂÌË ÔÂ‰ ÏÌÓ„Ó
ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ. ƒÓ·Â Â Ì‡
ÚÓÁË ÂÚ‡Ô ÓÚ ‚ÂÏÂ ‰‡ Á‡Î‡„‡ÚÂ Ì‡ Á‰‡‚Ëˇ ÒË ‡ÁÛÏ
Ë ‰‡ ÌÂ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡ÚÂ ËÏÔÛÎÒË‚ÌË ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, ‡ Ó˘Â
ÔÓ Ï‡ÎÍÓ Ú‡ÍË‚‡, ÍÓËÚÓ ÒÂ ‰˙ÎÊ‡Ú Ì‡ Á‡ÒËÎÂÌ‡Ú‡ ‚Ë ÂÏÓˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ.

ЛЪВ
ƒÌÂÒ ÒÂ ÓÔËÚ‡ÈÚÂ ‰‡ ÔÂÓ‰ÓÎˇ‚‡ÚÂ Á‡ÚÛ‰ÌÂÌËˇÚ‡ Ì‡
‡·ÓÚÌÓÚÓ ÒË ÏˇÒÚÓ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÒÚ‚Ó Ë Ì‡È-‚Â˜Â
·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ Ô‡‚ËÎÌ‡Ú‡ ÔÂˆÂÌÍ‡ Á‡ Á‡Ó·ËÍ‡Îˇ˘‡Ú‡ ‚Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ. œÂ‰Ô‡Á‚‡ÈÚÂ ÒÂ ÓÚ ÔÓ„Â¯Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚‡ Á‡ ÊË‚ÓÚ‡, Ú˙È Í‡ÚÓ Úˇ ˘Â ‚Ë ÓÚ‰‡ÎÂ˜‡‚‡ ÓÚ Â‡ÎÌÓÒÚÚ‡.

ДЕВА

максимални
18°/25°

«‡Î‡„‡ÈÚÂ Ì‡ ‡Ï·ËˆËˇÚ‡, ÒÏÂÎÓÒÚÚ‡ Ë Ò‡ÏÓÛ‚ÂÂÌÓÒÚÚ‡ ÒË - ÌÂ ÔÓÔ‡‰‡ÈÚÂ ‚ ÔÎÂÌ Ì‡ ÒÚ‡ı‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÓÈ
˘Â ËÏ‡ ‡ÁÛ¯ËÚÂÎÂÌ ÂÙÂÍÚ ‚˙ıÛ Ò˙ÁÌ‡ÌËÂÚÓ ‚Ë. —
ÔÓˇ‚ÂÌÓÚÓ ÓÚ ‚‡Ò Ô‡ÍÚË˜ÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ˘Â ÔÓÒÚË„ÌÂÚÂ ÓÚÎË˜ÌË ÂÁÛÎÚ‡ÚË, ·ÂÁ ‰‡ „Û·ËÚÂ ˆÂÌÌÓ ‚ÂÏÂ.
максимални
20°/27°

07.00
09.30
12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
15.30

«Œƒ»¿

Вероятността за превалявания в петък постепенно
ще намалява. Дневните температури ще се повишат
с 3-4 градуса. Ще преобладава слънчево време. В
събота температурите отново ще се повишат до
интервала 25-31 градуса, на места - до 32 градуса,
за София - до 26-27 градуса.

ВЕЗНИ
ƒÌÂÒ ÒÂ Ì‡ÒÓ˜ÂÚÂ Í˙Ï Ú‡ÍË‚‡ ÔÓÂÍÚË, ÍÓËÚÓ ·Ëı‡
ÏÓ„ÎË ‰‡ ‚Ë ÓÒË„ÛˇÚ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Í‡ÍÚÓ ‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ, Ú‡Í‡ Ë ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÂÌ ÔÎ‡Ì. œÓÒÚ‡‡ÈÚÂ ÒÂ
‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌÓ ‰‡ ÔÂˆÂÌËÚÂ ÔÓÁËÚË‚ËÚÂ Ë ÌÂ„‡ÚË‚ËÚÂ
ÔË ÒÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó Á‡ Ò˙ÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó ‚ ‰ÂÎÓ‚‡Ú‡ ÒÙÂ‡.

СКОРПИОН
—ÎÛ˜‡ÈÌÓ Á‡ÒÚË„Ì‡ÎËÚÂ ‚Ë ÌÓ‚ËÌË Ë Ò˙·ËÚËˇ ‚
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ Ë ÎË˜ÂÌ ÔÎ‡Ì ˘Â ÒÎÓÊ‡Ú Ú‡ÂÌ
ÓÚÔÂ˜‡Ú˙Í Í‡ÍÚÓ ‚˙ıÛ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ ‚Ë Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ
ÏˇÒÚÓ, Ú‡Í‡ Ë ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ‚˙ÁÍËÚÂ Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ,
ÍÓËÚÓ Ò˙Á‰‡‚‡ÚÂ ‚ Ú‡ÁË ÒÙÂ‡.

СТРЕЛЕЦ
ÕÂ ÔËÂÏ‡ÈÚÂ ÓÚÍËÚËˇ ÓÚÍ‡Á Ì‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌ‡ ÓÚ
‚‡Ò ÔÓÏÓ˘ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÍÓÎÂ„ËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËÚÂ
‚Ë Í‡ÚÓ ÎË˜ÌÓ ÓÚÏ˙˘ÂÌËÂ, Ì‡ÒÓ˜ÂÌÓ Í˙Ï ‚‡Ò.
œÓÒÚ‡‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡ ‚Î‡„‡ÚÂ ÛÒËÎËˇ ‚ Ì‡˜ËÌ‡ÌËˇ,
ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓ‚Ë¯‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔËıÓ‰ËÚÂ ‚Ë.
ЧЕТВЪРТЪК, 14.05.2009
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
19.20 „Следата”
20.05 „Нека да говорят”
21.00 Време
21.30 „Прожекторевровижън”
22.00 „Евровизия 2009”.
Втори полуфинал пряко
24.00 Филм: „Двама мъже и
една жена”
02.00 „Следата”
02.45 „Да разбереш. Да
простиш”
03.15 „Хайде да се оженим!”
04.20 „Модна присъда”
05.10 Сериал: „Горещ лед”

КОЗИРОГ
œÓÒÚ‡‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡ ÔÂˆÂÌˇ‚‡ÚÂ ‰ÓÍ˙‰Â ÏÓÊÂ ‰‡
ÒÂ ÔÓÒÚË‡ÚÂ, Á‡˘ÓÚÓ Ì‡È-‚ÂÓˇÚÌÓ ˘Â ‚Ë ÒÂ
Ì‡ÎÓÊË ‰‡ ÒÂ Ò·Î˙ÒÍ‡ÚÂ Ò ıÓ‡, ÍÓËÚÓ ÓÊÂÒÚÓ˜ÂÌÓ ˘Â Á‡˘ËÚ‡‚‡Ú Ò‚ÓˇÚ‡ ÚÂËÚÓËˇ.

ВОДОЛЕЙ
Œ·ÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ‚Ë Â ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌ‡ Í‡ÍÚÓ
‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ, Ú‡Í‡ Ë ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÂÌ ÔÎ‡Ì.
ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡ ËÁËÒÍ‚‡ÚÂ, ÌÓ ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ Ë
‰‡ ‰‡‚‡ÚÂ Ì‡ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ‰ÂÏÓÌÒÚË‡Ú Ò‚ÓˇÚ‡
·Î‡„ÓÒÍÎÓÌÌÓÒÚ Í˙Ï ‚‡Ò.

РИБИ
ÃÌÓÁËÌ‡ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â ·˙‰‡Ú ËÁÔ‡‚ÂÌË ÔÂ‰ ËÁ·Ó,
ÍÓÈÚÓ ˘Â ‰‡‰Â ˆˇÎÓÒÚÌÓ ÓÚ‡ÊÂÌËÂ ‚˙ıÛ ÊË‚ÓÚ‡
‚Ë, Í‡ÍÚÓ Ì‡ ÚÓÁË ÂÚ‡Ô ÓÚ ‚ÂÏÂ Ú‡Í‡ Ë ‚ ·˙‰Â˘Â.
œÓÒÚ‡‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡ ÌÂ ÓÚË˜‡ÚÂ ÌÓ‚ÓÚÓ, ‡ ‰‡ „Ó ÔËÂÏÂÚÂ
Ò ÓÚ‚ÓÂÌË Ó·ˇÚËˇ.

cyanmagentayellowblack
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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

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

ËÌÊ. ¿“¿Õ¿—
Õ» ŒÀŒ¬
œ≈“–Œ¬
роден на 20.04.1938 г.
в с. Кръвеник, Габровска област
Започнал трудовия си стаж в рудник “Трояново 1” на мини “Марица
изток”, като механик-участък и главен
механик на рудник, по-късно става
главен механик на ДСО “Въглища”,
отговорник по доставка на минното
оборудване в отдел “Капитално строителство” на МЕ, зам. ген. директор на
“Енергоимпекс” и др.
Поклонението ще се извърши на 15.05.2009 г.,
петък, в 11 часа в ритуалната зала
на Централните софийски гробища.
Клуб “Енергетик” при РС на БСП, р-н “Оборище”

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

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

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

blackdop 20

ЖИЛИЩА
ПОД НАЕМ
ТЪРСЯТ
ОБЗАВЕДЕНО жилище до 350Е, 988-81-23
УСЛУГИ
СТРОИТЕЛНИ
ОЛУЦИ, керемиди, изолации, 0898600942
ДРУГИ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - сериозно обучение по
индивидуална програма, центъра - 852-95-65

ОБЯВА
Институтът по молекулярна биология “Академик Румен Цанев” при БАН обявява конкурс за
2 (два) броя научни сътрудници III-I степен по специалността молекулярна биология (шифър
01.06.04), за нуждите на секция “Регулация на
генната активност”, със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”.
Справки и документи - в канцеларията на института, София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 21,
ет.4; тел. 872-80-50.

¬¿ΔÕ» “≈À≈‘ŒÕ»

ÑÊÐÚÁÍÀ ÂÅÑÒ
На 12.05.2009 г. почина

Ã¿À » Œ¡ﬂ¬»

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.

Министерство на здравеопазването
Телефон: 02/981 01 11
Национална здравноосигурителна каса
Информационен център за права и задължения на
гражданите: 9659 159
Национален телефон на НЗОК за консултации на
граждани: 0800 14 800
Информационен телефон на дирекция “Европейска интеграция и международно сътрудничество”:
9659 116
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БЪРЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
тел.: 150
МБАЛ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА "ПИРОГОВ"
бул. "Ген. Тотлебен" № 21
Регистратура: тел.: 9154-213, Централа: 9154-411
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
ул. "Св. Георги Софийски" 3
Бърза помощ: тел. 9225-543, Централа: 9226-000
I-ВА МБАЛ ЕАД
Адрес: бул. "Патриарх Евтимий" № 37, Тел.: 988-36-31
МБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА"
Адрес: ул. "Бяло море" 8
Регистратура: тел. 9432-203, Централа: 9432-170
МСЦ "МЕДСТОМ"
Адрес: бул. "Дондуков" № 26-А, Тел.: 981-00-00
МЦ “СЕНТ ТОМА”
Адрес: бул. “Цар Борис III” № 91
тел.: 958 8015, факс: 9588195
e-mail: sent_toma@abv.bg
МЦ "ЛОРА"
Адрес (1): бул. "Христо Ботев" 10,
Тел.: 952-06-75, 953-05-80

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

СНИМКА БГНЕС

Присъствието на две красиви дами и дузина стилно
облечени мъже ознаменува
старта на петия супергросмайсторски турнир М-Тел
Мастърс в София. Най-напред вниманието привлече
русокосата звезда от международните подиуми Кармен
Каас, дефилирала за световни марки като Калвин Клайн,
Ралф Лоурън, Дона Каран,
Гучи, Прада, Шанел и т.н. В
качеството си на президент
на естонската шахматна федерация и като специален
гост на турнира дългокраката хубавица изтегли жребия
за първия кръг по време на
официалната пресконференция. Именно нейната крехка
ръка отреди черните фигури
на лидера в световната ранглиста Веселин Топалов срещу норвежкото дете-чудо
Магнус Карлсен, който е №3
в света. Останалите две
двойки за вчерашния първи
кръг бяха Василий Иванчук
(Украйна) - Алексей Широв
(Испания) и Ван Юе (Китай)
- Лениер Домингес (Куба).
Другото очарователно дамско присъствие бе на бившата световна шампионка Антоанета Стефанова, която ще

Веселин Топалов (вдясно) и норвежкият талант Магнус
Карлсен играят в I кръг на супертурнира по шахмат “М-Тел
Мастърс”, а миналогодишният победител Василий Иванчук ги
наблюдава

бъде коментатор на турнира. Включването й към турнирния екип е поредното до-

казателство за способностите на Силвио Данаилов да
привлича не само известни,

но и интересни и атрактивни
личности към каузата на
турнира. Голяма доза оригиналност има и в решението
партиите от надпреварата да
се играят в специална шумоизолирана стъклена клетка,
разположена в градинката
пред Народния театър. По
този начин всички желаещи
ще могат да наблюдават на
живо и безплатно ходовете
на супергросмайсторите.
За да разпределят наградния фонд от 600 000
евро, шестимата елитни шахматисти ще изиграят по две
партии всеки срещу всеки
при контрола от 90 минути
за 40 хода плюс един час до
края на партията. Средното
ЕЛО на участниците е 2755,
което прави турнира от XXI
категория. Досега са били
изиграни само пет състезания от този висок ранг, което превръща М-Тел Мастърс
в едно от най-значимите
шахматни събития за годината. Турнирът е част от веригата Голям шлем, която
включва още надпреварите
във Вайк ан Зее (Холандия),
Линарес (Испания), Няндзин
(Китай) и финала в Билбао
(Испания).

ËËÎ √ÂÓ„ËÂ‚ ÒÔÂ˜ÂÎË
ÚÂÚ‡ ÍÎÛ·Ì‡ ÚËÚÎ‡ Á‡ „Ó‰ËÌ‡Ú‡
Ì‡‰ Ì‡È-ÒËÎÌËˇ ËÚ‡ÎË‡ÌÒÍË ¯‡ıÏ‡ÚËÒÚ ‘‡·Ë‡ÌÓ ‡Û‡Ì‡, ÒÏˇÚ‡Ì Á‡
Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-Ú‡Î‡ÌÚÎË‚ËÚÂ Ò˙‚ÂÏÂÌÌË Ë„‡˜Ë. œÂ‰Ë ‰‚Â „Ó‰ËÌË ‡Û‡Ì‡,
ÍÓÈÚÓ ËÏ‡ ËÚ‡ÎË‡ÌÒÍÓ Ë ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ
„‡Ê‰‡ÌÒÚ‚Ó, ÒÚ‡Ì‡ „ÓÒÏ‡ÈÒÚÓ Ì‡
14 „Ó‰ËÌË, 11 ÏÂÒÂˆ‡ Ë 20 ‰ÌË, ÍÓÂÚÓ
„Ó ÔÂ‚˙Ì‡ ‚ Ì‡È-ÏÎ‡‰Ëˇ „ÓÒÏ‡ÈÒÚÓ ‚ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ë Ì‡ ‰‚ÂÚÂ ÒÚ‡ÌË.
. √ÂÓ„ËÂ‚ (2637) - ‘. ‡Û‡Ì‡
(2649)
1. f3 d5 2.d4 f6 3.c4 c6 4. c3
e6 5.e3 bd7 6.ƒc2 Œd6 7.Œe2 0-0
Кирил Георгиев (вторият от ляво на дясно)
позира за шампионска снимка заедно със 8.0-0 dc4 9.Œc4 a6 10.“d1 b5
съотборниците си от Падуа 11.Œe2 ƒc7 12. e4 e4 13.ƒe4 e5
14.ƒd3 ed4 15.ƒd4 Œe7 16.ƒf4 ƒf4
√ÓÒÏ‡ÈÒÚÓ ËËÎ √ÂÓ„ËÂ‚ ÒÚ‡Ì‡ ÍÎÛ·ÂÌ 17.ef4 Œf6 18. d4 Œd4 19.“d4 f6 20.Œf3
d5 21.Œd5 cd5 22.“d5 Œe6
¯‡ÏÔËÓÌ Ì‡ »Ú‡ÎËˇ Ò ÓÚ·Ó‡ Ì‡ œ‡‰Û‡, Í˙‰ÂÚÓ
Ë„‡Â Ì‡ Ô˙‚‡ ‰˙ÒÍ‡. ¡Ë‚¯ËˇÚ ÒÂÎÂÍˆËÓÌÂ
Ì‡ Ï˙ÊÍËˇ ÌË Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ ÓÚ·Ó, ÍÓÈÚÓ ÔÂÁ
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ 20 „Ó‰ËÌË ÌÂËÁÏÂÌÌÓ Â ‚ ˜ÂÎÌ‡Ú‡
ÚÓÈÍ‡ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ¯‡ıÏ‡ÚËÒÚË, Á‡ÔËÒ‡
ÓÚÎË˜ÂÌ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚ÓÚÓ ‚ ËÚ‡ÎË‡ÌÒÍËˇ „‡‰ —ÂÌË„‡ÎËˇ, ÔÓÒÚË„‡ÈÍË 3,5 ÚÓ˜ÍË ÓÚ
5 Ô‡ÚËË - 2 ÔÓ·Â‰Ë Ë 3 ÂÏËÚ‡. “Ó‚‡ Â ÚÂÚ‡
ÍÎÛ·Ì‡ ÚËÚÎ‡ Á‡ „ÓÒÏ‡ÈÒÚÓ √ÂÓ„ËÂ‚ ÔÂÁ
Ú‡ÁË „Ó‰ËÌ‡, ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ ÒÚ‡Ì‡ ¯‡ÏÔËÓÌ Ë ‚
Ô˙‚ÂÌÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ¿‚ÒÚËˇ (Ò ÓÚ·Ó‡ Ì‡ ’ÛÒÂÍ,
¬ËÂÌ‡) Ë ’˙‚‡ÚÒÍ‡. ¬ ·Ó„‡Ú‡Ú‡ ÏÛ ÍÓÎÂÍˆËˇ ÓÚ
¯‡ıÏ‡ÚÌË ÚÓÙÂË ÙË„ÛË‡Ú Ó˘Â ¯‡ÏÔËÓÌÒÍË
ÚËÚÎË Ë ÓÚ ÓÚ·ÓÌËÚÂ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚‡ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ,
Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇ, ¡ÓÒÌ‡ Ë ’ÂˆÂ„Ó‚ËÌ‡ Ë ◊ÂÌ‡ „Ó‡.
œÂ‰Î‡„‡ÏÂ ‚Ë ·ÎÂÒÚˇ˘‡Ú‡ ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÔÓ·Â‰‡ Ì‡ „ÓÒÏ‡ÈÒÚÓ √ÂÓ„ËÂ‚

23.“d4 “fd8 24.“d8+ “d8 25.Œe3 h5
26.h3 a5 27.÷h2 “d3 28.÷g3 b4 29.÷h4
g6 30.a3 ba3 31.ba3 a4 32.“b1 “b3
33.“d1 “b8 34.“d4 “a8 35.“b4 ÷f8
36.Œc5+ ÷e8 37.Œd4 ÷d7 38.f3 ÷c6 39.g4
“a5 40.f5 Œd5 41.fg6 fg6 42.f4 hg4 43.hg4
Œb3 44.“b6 ÷d5 45.Œe5 Œc2 46.“d6+ ÷c4
47.÷g5 ÷b3 48.“c6 Œe4 49.“c3+ ÷a2
50.“e3 Œc2 51.“e2 ÷b3 52.“c2 ÷c2
53.÷g6 ÷b3 54.g5 ÷a3 55.÷f5 ÷b4 56.g6
a3 57.÷f6 “e5 58.fe5 a2 59.g7 a1ƒ
60.g8ƒ ƒf1+ 61.÷e7 ƒb5 62.ƒe6 ƒb7+
63.ƒd7 ƒe4 64.ƒd6+ ÷b5 65.e6 ƒh4+
66.÷d7 ƒg4 67.÷c7 ƒg1 68.e7 1-0
œÓ˜ÚË ‚Â‰Ì‡„‡ ÒÎÂ‰ Á‡‚˙˘‡ÌÂÚÓ ÒË ‚
¡˙Î„‡Ëˇ „ÓÒÏ‡ÈÒÚÓ √ÂÓ„ËÂ‚ ·Â Á‡‡‰‚‡Ì ÓÚ ÔÓÂ‰Ì‡Ú‡ ‰Ó·‡ ÌÓ‚ËÌ‡ - ÚÓÈ ‚Â˜Â
Â ÓÙËˆË‡ÎÂÌ ÂÍÓ‰¸Ó Ì‡ √ËÌÂÒ! Õ‡¯ËˇÚ
¯‡ıÏ‡ÚËÒÚ ÔÓÎÛ˜Ë ÓÙËˆË‡ÎÌËÚÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË ÓÚ √ËÌÂÒ ”˙Î‰ –ÂÍÓ‰ ÀËÏËÚË‰ - ÀÓÌ‰ÓÌ Á‡ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ÂÍÓ‰ ‚
ÍÎ‡ÒË˜ÂÒÍËˇ ÒÂ‡ÌÒ Ì‡ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌ‡ Ë„‡.
Õ‡ 21 ÙÂ‚Û‡Ë ‚ »ÌÚÂ ≈ÍÒÔÓ ÷ÂÌÚ˙
—ÓÙËˇ „ÓÒÏ‡ÈÒÚÓ ËËÎ √ÂÓ„ËÂ‚ Ë„‡
Ò 360 ¯‡ıÏ‡ÚËÒÚË Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ë ÔÓÒÚË„Ì‡ 280 ÔÓ·Â‰Ë, 74 ÂÏËÚ‡ Ë ‰ÓÔÛÒÌ‡
6 Á‡„Û·Ë (88% ÛÒÔÂ‚‡ÂÏÓÒÚ). ƒÓÍÛÏÂÌÚËÚÂ
·ˇı‡ ËÁÔ‡ÚÂÌË Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ ‚ ÀÓÌ‰ÓÌ Ë
Ò˙„Î‡ÒÌÓ ÒÍÎ˛˜ÂÌËˇ ‰Ó„Ó‚Ó Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÓÔËÚ‡ Á‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ÂÍÓ‰ ·ˇı‡
‡Á„ÎÂ‰‡ÌË ÓÚ ÔÂˆËÁÌ‡ ÍÓÏËÒËˇ. –Â¯ÂÌËÂÚÓ Á‡ ‚ÔËÒ‚‡ÌÂ Â ‚Â˜Â Ù‡ÍÚ! ¡˙Î„‡Ëˇ
ËÏ‡ ÓÙËˆË‡ÎÂÌ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ÂÍÓ‰!

‡ÚÍË
œ–≈«»ƒ≈Õ“⁄“ Õ¿ ‘»ƒ≈ »–—¿Õ
»ÀﬁÃΔ»ÕŒ¬ Ó·ˇ‚Ë, ˜Â ÓËÂÌÚËÓ‚˙˜Ì‡Ú‡ ‰‡Ú‡ Á‡ ÒÚ‡Ú‡ Ì‡ Ï‡˜‡ Á‡
Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡ ÚËÚÎ‡ ÏÂÊ‰Û ¬Ë¯‚‡Ì‡Ú‡Ì
¿Ì‡Ì‰ Ë ¬ÂÒÂÎËÌ “ÓÔ‡ÎÓ‚ Â 5 ‡ÔËÎ 2010
„. —ÔÓÂ‰ ÌÂ„Ó ÒÂËÓÁÂÌ ËÌÚÂÂÒ Í˙Ï ‰ÓÏ‡ÍËÌÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‰‚Û·Óˇ ‚Â˜Â ËÏ‡ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ –ÛÒËˇ, ‡ Ë ¯‡ıÏ‡ÚÌ‡Ú‡ ÙÂ‰Â‡ˆËˇ
Ì‡ ¿ÁÂ·‡È‰Ê‡Ì ‰‡‚‡ ËÌ‰ËÍ‡ˆËË, ˜Â ÏÓÊÂ
‰‡ ÒÂ ÒÔ‡‚Ë Ò Ó„‡ÌËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰Ó·Ì‡ ÔÓˇ‚‡ ‚ ¡‡ÍÛ. ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡Ú‡
ÙÂ‰Â‡ˆËˇ Â Ì‡ Ô˙Ú ‰‡ Ì‡ÏÂË ‰ÓÏ‡ÍËÌ
Ë Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËˇ, ¯ÂÒÚË ÚÛÌË ÓÚ ‚ÂË„‡Ú‡ √‡Ì ÔË, ÍÓÈÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â ÔÂÁ ÂÒÂÌÚ‡. —ÎÂ‰ Í‡ÚÓ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÍËÁ‡ ÔËÌÛ‰Ë ‡ÎÓ‚Ë ¬‡Ë ‰‡ ÒÂ
ÓÚÍ‡ÊÂ ÓÚ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡ˇ‚ÂÌÓÚÓ ‰ÓÏ‡ÍËÌÒÚ‚Ó, ÒÂ„‡ ÙËÌ‡ÎÌÓÚÓ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌËÂ
‚ÂÓˇÚÌÓ ˘Â ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ‚ √ÓÁÌË. »Ï‡
‚‡Ë‡ÌÚ ŒÏ‡Ì Ò˙˘Ó ‰‡ ÔËÂÏÂ ÚÛÌË‡,
Í‡ÚÓ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‡ÁË‡ÚÒÍ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ÔÓ‰„ÓÚ‚ˇ ÓÙËˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ÒË Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÛ‡.
Œ“À»◊ÕŒ —≈ œ–≈ƒ—“¿¬» ¡⁄À√¿–— »ﬂ“ Õ¿÷»ŒÕ¿À≈Õ Œ“¡Œ– Á‡ ˛ÌÓ¯Ë
‰Ó 16 „Ó‰ËÌË, ÍÓÈÚÓ ÒÔÂ˜ÂÎË Ô˙‚ÓÚÓ
ÏˇÒÚÓ Ì‡ ¡‡ÎÍ‡ÌË‡‰‡Ú‡ ‚ √˙ˆËˇ. —Ú‡Ì‡Ú‡ ÌË ·Â¯Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌ‡ ÓÚ ÚËÏ‡ ÂÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍË ¯‡ÏÔËÓÌË: ¬‡ÒËÎ ˙ÒÚÂ‚
(‰Ó 16 „Ó‰ËÌË), ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ ÃÓÌÂ‚ (‰Ó
14 „.), ÕËÍÓÎ‡È ’ËÒÚÓ‚ (‰Ó 10 „.) Ë
¬‡ÎÂÌÚËÌ ¬˙ÎÂ‚ (3-Ë ‰Ó 12 „.). ¬ ¡‡ÎÍ‡ÌË‡‰‡Ú‡ Û˜‡ÒÚ‚‡ı‡ 4 ÒÚ‡ÌË, Í‡ÚÓ ‚ÚÓË
ÒÂ ÍÎ‡ÒË‡ ÓÚ·Ó˙Ú Ì‡ ‰ÓÏ‡ÍËÌËÚÂ, Ì‡
ÚÂÚÓ ÏˇÒÚÓ ÒÂ Ì‡Â‰Ë “ÛˆËˇ, ‡ ÒÎÂ‰
ÌÂˇ ÓÒÚ‡Ì‡ Ò˙ÒÚ‡‚˙Ú Ì‡ ◊ÂÌ‡ „Ó‡. œË
‰Â‚ÓÈÍËÚÂ ‰Ó 16 „Ó‰ËÌË Ì‡¯ËˇÚ ÓÚ·Ó ‚
Ò˙ÒÚ‡‚ ¿ÌË ÛÏÓ‚‡, ÷‚ÂÚ‡ √‡ÎÛÌÓ‚‡,
—ËÏÓÌÂÚ‡ »‚‡ÌÓ‚‡ Ë ÕËÍÓÎÂÚ‡ √ÓÒÔÓ‰ËÌÓ‚‡ ÓÚÒÚ˙ÔË Ò ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡ ÔÂ‰ÌËÌ‡
Ô˙‚ÓÚÓ ÏˇÒÚÓ Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÍËÚÂ Ì‡
‰ÓÏ‡ÍËÌËÚÂ. “ÂÚË ÓÒÚ‡Ì‡ı‡ ˜ÂÌÓ„ÓÍËÚÂ, ‡ ‚ÚÓËˇÚ Ò˙ÒÚ‡‚ Ì‡ √˙ˆËˇ ÙËÌË¯Ë‡ ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ.
—¬≈“Œ¬Õ»ﬂ“ ÿ¿Ãœ»ŒÕ ¬»ÿ¬¿Õ¿“¿Õ ¿Õ¿Õƒ ÔÓÎÛ˜Ë ¯‡ıÏ‡ÚÌËˇ ìŒÒÍ‡î Á‡ Ì‡È-‰Ó·˙ ¯‡ıÏ‡ÚËÒÚ Ì‡ 2008 „.
ÎË˜ÌÓ ÓÚ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ Ì‡ ‘»ƒ≈ ËÒ‡Ì
»Î˛ÏÊËÌÓ‚. Õ‡„‡‰‡Ú‡ ÒÂ ÔËÒ˙Ê‰‡ ÓÚ
ÛÒÍÓÚÓ ¯‡ıÏ‡ÚÌÓ ÒÔËÒ‡ÌËÂ ì64î ÒÎÂ‰
‰ÓÔËÚ‚‡ÌÂ ‰Ó ÊÛÌ‡ÎËÒÚË Ë ÂÍÒÔÂÚË ÓÚ
ˆˇÎ Ò‚ˇÚ. “Ë„˙˙Ú ÓÚ Ã‡‰‡Ò ÒÔÂ˜ÂÎË
ÔÂÒÚËÊÌÓÚÓ ÓÚÎË˜ËÂ Á‡ ¯ÂÒÚË Ô˙Ú ÒÎÂ‰
1997, 1998, 2003, 2004 Ë 2007 „. ¿Ì‡Ì‰
·Â¯Â ÒË„ÛÂÌ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎ ‚ Ì‡‰ÔÂ‚‡‡Ú‡
Ó˘Â ‚ Í‡ˇ Ì‡ ÓÍÚÓÏ‚Ë Ï.„., ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓ·Â‰Ë ¬Î‡‰ËÏË ‡ÏÌËÍ ‚ Ï‡˜‡ Á‡ Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡ ÚËÚÎ‡. ¬˙ÔÂÍË ¯ÂÒÚËˇ ìŒÒÍ‡î
ËÌ‰ËÂˆ˙Ú ‚ÒÂ Ó˘Â Â ‰‡ÎÂ˜ ÓÚ ÔÓÒÚËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ √‡Ë ‡ÒÔ‡Ó‚, ÍÓÈÚÓ ËÏ‡ ÂÍÓ‰ÌËÚÂ 11 ÒÚ‡ÚÛÂÚÍË ‚ ÍÓÎÂÍˆËˇÚ‡ ÒË.

Световният шампион Вишванатан
Ананд (вдясно) получава шахматния
“Оскар” от президента на ФИДЕ
Кирсан Илюмжинов
Страницата подготви
ЛЕЙЛА ДИМИТРОВА

ЗАДАЧА
‰ÓÔÛÒÌÂ ÌËÚÓ Â‰Ì‡ Á‡„Û·‡, „ÂÌË‡ÎÌËˇÚ ÍÛ·ËÌÂˆ ËÁÔÂ‚‡‚‡ Ò 1,5 ÚÓ˜ÍË ¿ÎÂıËÌ Ë Ò
Ó˘Â ÔÓ‚Â˜Â ¬Ë‰Ï‡, –Û·ËÌ˘‡ÈÌ, ¡Ó„ÓÎ˛·Ó‚, –ÂÚË, “‡Ú‡ÍÓ‚Â, Ã‡ÓˆË... œÓ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ Ë ‚ Ò˙˘Ëˇ ıÓÚÂÎ ‚ ÃÓÌÚÂ ‡ÎÓ
ÒÂ ÓÍ‡Á‚‡ Ë „ÂÏ‡ÌÂˆ˙Ú ≈Ëı ’‡„ÂÌÎÓıÂ,
ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Í‡ÚÓ ìÍ‡Îˇ Ì‡ ·ËÎˇ‰‡î. —Ó·ÒÚ‚ÂÌËÍ˙Ú Ì‡ ıÓÚÂÎ‡ Â¯ËÎ ‰‡ ÒÂ ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡
ÓÚ „ÓÒÚÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰‚‡Ï‡Ú‡ ÁÌ‡ÏÂÌËÚË Ë„‡˜Ë Ë ËÏ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ ‰‡ ËÁË„‡ˇÚ Ï‡˜ Ì‡
ìÌ‡È-‚ËÒÓÍÓ ·ËÎˇ‰ÌÓ-¯‡ıÏ‡ÚÌÓ ‡‚ÌË˘Âî. ¬ Ô˙‚Ëˇ ÛÌ‰ Ì‡ ‰‚Û·Óˇ Ò˙ÔÂÌËˆËÚÂ ÒÂ ìÒ‡Ê‡‚‡ÎËî Ò ·ËÎˇ‰ÌËÚÂ ˘ÂÍË,
Í‡ÚÓ Á‡ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎ ÒÂ ÔËÁÌ‡‚‡Î ÚÓÁË,
ÍÓÈÚÓ Ô˙‚ Ò˙·ÂÂ 100 ÚÓ˜ÍË. ‡ÚÓ Î‡ËÍ
‚ ·ËÎˇ‰‡ ‡Ô‡·Î‡ÌÍ‡ ÔÓÎÛ˜ËÎ 75 ÚÓ˜ÍË
‡‚‡ÌÒ Ë Ô‡‚ÓÚÓ Ì‡ Ô˙‚Ë Û‰‡. “ÓÈ ÒÂ
ÒÔ‡‚ËÎ ‰Ó·Â Ò ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ,

Í‡ÚÓ ‚Í‡‡Î ÚÓÔÍË Á‡ 19 ÚÓ˜ÍË Ë Ò˙·‡Î
Ó·˘Ó 94 Ú. ’‡„ÂÌÎÓıÂ Ó·‡˜Â Ó˘Â Ò Ô˙‚Ëˇ
ÒË ìıÓ‰î ÓÚ·ÂÎˇÁ‡Î 23
ÚÓ˜ÍË Ë, ·ÂÁ ‰‡ ‰ÓÔÛÒÌÂ
ÔÓÚË‚ÌËÍ‡ ÒË ÓÚÌÓ‚Ó ‚
Ë„‡, Ò˙·‡Î ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ 100 ÚÓ˜ÍË.
Ó„‡ÚÓ
‰Ó¯˙Î Â‰˙Ú Ì‡ ¯‡ıÏ‡ÚÌ‡Ú‡ ·ËÚÍ‡, ·ËÎˇ‰ÌËˇÚ
¯‡ÏÔËÓÌ ÔÓÎÛ˜ËÎ ‚ ‡‚‡ÌÒ
ÚÓÔ‡ ÓÚ ‰‡ÏÒÍËˇ ÙÎ‡Ì„ Ì‡
ÔÓÚË‚ÌËÍ‡. —ÎÂ‰ 14-ˇ
ıÓ‰ ‚ Ô‡ÚËˇÚ‡ ÒÂ ÒÚË„Ì‡ÎÓ ‰Ó ÒÎÂ‰Ì‡Ú‡ ÔÓÁËˆËˇ.
— ÔÓÒÎÂ‰ÌËˇ ÒË ıÓ‰
14...g6? ’‡„ÂÌÎÓıÂ (Ò
˜ÂÌËÚÂ) ÒÂ ÓÔËÚ‡Î ‰‡ ÔÎÂ-

ÌË ·ˇÎ‡Ú‡ ‰‡Ï‡. ‡Í‚Ó Â ÓÚ„Ó‚ÓËÎ ‡Ô‡·Î‡ÌÍ‡, Á‡ ‰‡ ÒÔÂ˜ÂÎË Ô‡ÚËˇÚ‡ Ë ‰‡ ËÁ‡‚ÌË
ÂÁÛÎÚ‡Ú‡ ‚ ÌÂÚ‡‰ËˆËÓÌÌËˇ Ï‡˜?
ŒÚ„Ó‚Ó:
15.gf5!! gh5 16.Tg1+
÷h8 17.Of6+ ÷h7 18.fe6x

‡ÚÓ Ë„‡ Ò ‚ÂÍÓ‚Ì‡ ÔËÒÏÂÌ‡ ËÒÚÓËˇ Ë
·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡È-‚Â˜Â Ì‡ ÌÓÚ‡ˆËˇÚ‡ ¯‡ıÏ‡Ú˙Ú ÒÂ ‡‰‚‡ Ì‡ ÔË‚ËÎÂ„ËˇÚ‡ ‰‡ ÏÓÊÂ
ÚÓ˜ÌÓ ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Â‰Â ÓÚ‰‡‚Ì‡ Ò˙ÒÚÓˇÎË
ÒÂ ì˜ÂÌÓ-·ÂÎËî ·ËÚÍË. ÃÌÓ„Ó ˜ÂÒÚÓ ‰ÓÒÚË„Ì‡ÎËÚÂ ‰Ó Ì‡Ò Ô‡ÚËË Ò‡ ÔË‰ÛÊÂÌË ÓÚ
ËÌÚÂÂÒÌË ËÒÚÓËË ÓÍÓÎÓ ‡ÁË„‡‚‡ÌÂÚÓ ËÏ.
»ÒÚËÌÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÓ‰Ó·ÌË
Ò˙Ô˙ÚÒÚ‚‡˘Ë ËÒÚÓËË Â ‰ÓÍ‡Á‡Ì‡, ‰Û„Ë Ô˙Í
Ò‡ ÚÓÚ‡ÎÌÓ ÓÔÓ‚Â„‡ÌË, ‡ ËÏ‡ Ë Ú‡ÍË‚‡, Á‡
ÍÓËÚÓ Ë ‰Ó ‰ÂÌ ‰ÌÂ¯ÂÌ ÒÂ ÒÔÓË ÒÎÛ˜ËÎË ÎË
Ò‡ ÒÂ Ì‡ËÒÚËÌ‡, ËÎË Ò‡ ÔÎÓ‰ Ì‡ ÌÂ˜Ëˇ ‡‚ÚÓÒÍ‡ Ù‡ÌÚ‡ÁËˇ. » Ú‡Í‡...
œÂÁ 1922 „. Ò‚ÂÚÓ‚ÌËˇÚ ¯‡ÏÔËÓÌ
’ÓÒÂ –‡ÛÎ ‡Ô‡·Î‡ÌÍ‡ ÔËÒÚË„‡ ‚ ÃÓÌÚÂ
‡ÎÓ ÓÚ ÀÓÌ‰ÓÌ, Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ‰ÏËˆ‡ ÔÓ-‡ÌÓ
Â ÔÓ·Â‰ËÎ ‚ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÒËÎÂÌ ÚÛÌË Ò
ÂÁÛÎÚ‡Ú 13 ÚÓ˜ÍË ÓÚ 15 Ô‡ÚËË. ¡ÂÁ ‰‡

ƒ‡ÎË Ú‡ÁË ËÒÚÓËˇ Â
ËÒÚËÌÒÍ‡ ËÎË ËÁÏËÒÎÂÌ‡ Â
ÚÛ‰ÌÓ ‰‡ ÒÂ Í‡ÊÂ, ÌÓ Á‡
ˆÂÌËÚÂÎËÚÂ Ì‡ ¯‡ıÏ‡ÚÌÓÚÓ ËÁÍÛÒÚ‚Ó ÌˇÏ‡ Ò˙ÏÌÂÌËÂ, ˜Â Ô‡ÚËˇÚ‡ Â ÓÎËˆÂÚ‚ÓÂÌËÂ Ì‡ ÌÂÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËˇ Ë ÌÂÔÓ‰‡Ê‡ÂÏ ÒÚËÎ
Ì‡ ’ÓÒÂ –‡ÛÎ ‡Ô‡·Î‡ÌÍ‡.
cyanmagentayellowblackdopulnitelen 21
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Холандците ще си
купят само един
изтребител F-35
Правителството на Холандия
е взело решение за придобиването на един многоцелеви изтребител F-35, като целта е
оценка на неговите качества,
съобщава DefPro. Договорът на
стойност 113,3 милиона евро ще
бъде подписан до края на месеца. През 2010 г. холандците
трябва да вземат решение по
закупуването на още един самолет. По-рано в парламента на
страната се разгоряха бурни

дебати по повод на тази сделка, но впоследствие се стигна
до съгласие.
Както уточнява изданието,
условията по договора разглеждат възможността от отказ от
покупката на единия изтребител
по финансови съображения, а
през 2010 г. холандците могат
да се откажат и от придобиването на втория самолет. При
това неустойките за разтрогването на контракта не трябва да

превишават 20 милиона евро.
По съобщения на медиите тези
условия устройват производителя - американската корпорация
Lockheed Martin.
Окончателното решение по
повод участието на Холандия в
международната
програма
Joint Strike Fighter, в рамките на
която се финансира разработката и производството на самолета, няма да бъде взето до
2012 г. Това означава, че ре-

Изтребител F-35. Снимка Lockheed Martin

шението по повод целесъобразността от замяната на F-16
с нови изтребители от пето
поколение ще бъде взето от
друго правителство на страна-

та. Ако то бъде положително,
холанците ще могат да закупят
до 85 самолета, стойността на
които ориентировъчно ще достигне около 6 милиарда евро.
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Украйна и Китай водят преговори за строителството във феодосийския завод "Море" на
малки десантни кораби на въздушна възглавница "Зубр". Преговорите са в завършваща фаза,
документите по договора вече са предадени на
китайската страна. Това, по информация на
изданието "Новости Крыма", е съобщил министърът на икономиката на Автономна република Крим Светлана Верба. Сума по договора
не се съобщава, но председателят на Съвета на
министрите на Крим Виктор Плакида я нарича в
своите коментари "милиардна". Той е изразил опасение, че договорът, подготовката на който би отнела около шест години, може да бъде провален. По мнението
на Плакида, причина за това може да
стане финансовото състояние на завод
"Море", за стабилизацията на който, по
негови думи, е отказът на централните
власти на Украйна. Освен това Русия също
иска да получи договора за себе си, като
вече е предложила на китайците алтернативни варианти. Феодосийската корабостроителна компания "Море", чиито 100
процента от акциите принадлежат на
държавата, планираше да подпише китайския договор още през 2008 г. Десантният
кораб на въздушна възглавница "Зубр" е
предназначен за стоварване на десант на
необорудвано крайбрежие и неговата огнева поддръжка. Той може да превози три
основни танка с тежест до 150 тона, или
10 бронетранспортьора и 140 десантчици.

○

Украйна иска да строи
„Зубр"-и за Китай

Британската оръжейна корпорация BAE Systems е обявила, че свива
производството на танкове Challenger 2 в Нюкасъл и закрива оръжейните заводи в Телфорд и Шропшир, пише в. The Mail on Sunday. Причината за това решение е липсата на поръчки от правителството. В
резултат на това около 500 души ще загубят работата си, а британските военни за в бъдеще ще трябва да усвояват танкове с немски оръдия
и шведска ходова част, предрича изданието. По-рано министърът на
отбраната на Великобритания Джон Хатън обяви необходимостта от
"преразглеждане на баланса на инвестициите в новите технологии,
въоръжението и човешките ресурси", за да може армията да отговори
на новите изисквания. Той, както напомня The Mail, е съобщил за
плановете си да се укрепят силите със специално назначение, да се
увеличи числеността им, но нищо не споменава за използването на
танкове в бъдеще. Между другото, военни експерти отбелязват, че в
съвременните войни необходимостта от използването на тежки танкове постепенно отива към нула. На въоръжение в британската армия в
момента има 250 танка Challenger 2. През 2003 г. 14 машини от този
тип разгромиха колона иракски Т-55,
Танк Challenger 2.
съветско производСнимка The Mail
ство. Миналата недеon Sunday
ля започна изтеглянето на последното
британско танково
подразделение от
Ирак. Първите танкове в света, получили
прозвищата "Големият Уили" и "Малкият Уили", са построени във Великобритания през 1915
г., и за първи път са
били използвани
през Първата световна война в битката при Сома във Франция през септември 1916 г.
Изобретението принадлежи на Ернст Суинтън. През 1900 г. той отразявал Англо-Бурската война в качеството на военен кореспондент и
осъзнал необходимостта от бронирана машина, която би могла да
защити войниците от картечниците. Уинстън Чърчил, запознал се с
идеята на Суинтън, разпоредил да се разработи прототип на танка.
Страница на ЖЕЛЯЗКО ТЕНЧЕВ
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Десантен
кораб от клас
"Зубр".
Снимка navaltechnology.com
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Австралия има намерение да похарчи за превъоръжаване на армията си повече от 70 милиарда
долара в близките 20 години, съобщава Agence
France-Presse, цитирайки изявление на правителството. В съответствие с разработения дългосрочен
стратегически план "Force-2030", през този период
опасността от възникване на войни в региона си
остава.
САЩ запазват, смятат австралийските експерти,
своето доминиращо положение в региона, в това
число и във военната област. Америка се явява "необходим" съюзник за Австралия, се подчертава в
документа. Курсът на партньорски отношения и военно сътрудничество с нея ще остане неизменен.
Сред основните опасности, грозящи изострянето на
нестабилността в Азиатско-Тихоокеанския регион,
е посочено на първо място засилването на военната мощ на Китай и неговите разширени геополитически амбиции. Заплаха за безопасността на страната могат да представляват също така пакистанско-индийските отношения, нестабилността в Миянма, конфликтът в Афганистан и неопределеността
на ситуацията около Северна Корея. Освен това

○

Подводна лодка клас Collins от ВМС на
Австралия. Снимка www.defencetalk.com

възникване на нови кръгове на нестабилност се
прогнозират и във връзка с глобалната финансовоикономическа криза, която може да стане причина
за смяна на правителства и падене на някои режими. Приоритетни задачи в модернизацията на австралийските въоръжени сили ще бъдат удвояване
на броя на подводниците, които ще станат 12, придобиване на 100 американски изтребителя F-35,
строителството на осем надводни военни кораба и
снабдяването на армията с нови крилати ракети с
голям радиус на действие.
Агенцията отбелязва, че планът е приет с тревога от Китай. Той е оценен като обединение на
усилията на Австралия и САЩ в противостояние
срещу Пекин. Самият термин "китайска заплаха"
властите в КНР смятат за некоректен. По-рано китайското ръководство внесе в парламента предложение за увеличение на бюджетните разходи за
отбрана през 2009 г. до 69 милиарда долара, което
два пъти надвишава военните разходи за 2006 г.
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Великобритания се отказва
Австралия ще хвърли за
от производството на танкове
превъоръжаване $70 млрд.

- Кой ли беше?..
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Избраха Стенли
за №1 във Вила
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Камата с иранския клуб е за
две години, съобщи още Хюсеин Гасеми. През миналия
сезон Абу Мослем едва се
спасил от изпадане и ръководството на тима се надява с
назначаването на Христо Стоичков отборът да излезе от
кризата и да атакува титлата.
Като треньор Стоичков обаче
се провали в 2 квалификации
с националния отбор, а с испанския Селта изпадна от
Примера дивисион.

○

Бившият национален селекционер на България Христо Стоичков ще продължи треньорската си кариера в отбора от елитната дивизия на
Иран - Абу Мослем, съобщи
спортният директор на клуба
Хюсеин Гасеми, цитиран от
ирански и испански медии.
Преговорите с българина са
водени в Обединените арабски емирства. Стоичков бил
предпочетен пред французина Жан Тигана. Договорът на

○

○

Стоичков ще води
слабак в Иран

○
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Стилиян Петров беше избран за най-добър играч на
сезона в Астън Вила както от
феновете, така и от съотборниците му. Националът получи двете награди на традиционната годишна церемония на
клуба. 18-годишният Нейтън
Делфунесо отнесе 2-та приза
за най-добър млад играч, а
отличието за гол на сезона
отиде при Джон Карю за попадението му срещу Сток
Сити през март. “Стилиян

беше звездата този сезон и
наградите му са напълно заслужени. Той демонстрира постоянство през цялата кампания. Играта му е от най-високо
качество, но неговият пас е
главното му оръжие”, заяви
Гарет Бари и допълни, че извън
терена той е страхотен човек.
Стивън Джерард пък
беше определен за футболист на годината от Асоциацията на футболните журналисти на Острова.

ЦСКА връща Стойчо
при загуба на титлата
Любо Пенев става главен мениджър
Шефовете на ЦСКА подготвят тотална реорганизация в клуба, ако воденият от
Любослав Пенев отбор изпусне да спечели титлата за
32-ри път. Шефовете на “Армията” са притеснени от провала на бившия национал
при първия му сериозен тест

с Левски. Ако и в следващите
3 изпитания - с Черно море,
Локо (Сф) или Литекс отборът на “Чичовото” забуксува и изтърве шампионата,
той ще бъде отстранен от
поста. За там е гласен Стойчо Младенов, който се
завърна у нас след изтичане

на договора му в Саудитска
Арабия. “Екзекутора на
Ливърпул” бави преговорите
с Черно море, откъдето също
го канят, защото получил
нишан от “Титан” да изчака.
Досега бившият национален селекционер има 2 титли с ЦСКА - през 2003 и 2008

г. Ако той се завърне за трети път начело на “армейците”, ще бъде отново променена структурата в клуба.
Любо Пенев ще стане главен мениджър и задачата му
ще бъде да се занимава само
с трансферите на играчи.
Цялата спортно-техническа
власт ще се съсредоточи в
ръцете си Стойчо, твърди
Спортлайн.бг.

КАПО: Бербатов е по-добър от Роналдо
ра. Самият Бербо коментира,
че очаква труден мач, тъй като
Стив Брус е отличен специалист, а възпитаниците му винаги дават 100% от себе си.
“Имаме страхотни играчи, водени сме от невероятен мениджър. Мачът ще бъде голям
тест за възможностите ни. Ако
покажем нашата игра, ще се
поздравим с победата”, каза
още българинът. Двубоят на
“Джей Джей Би Стейдиъм” се
игра късно снощи.

СНИМКИ БГНЕС

Нападаталят на Уигън
Оливие Капо заяви, че Димитър Бербатов е по-добър от
съотборника си в Манчестър
Юнайтед Кристиано Роналдо.
“Най-добрият футболист на
“червените дяволи” без съмнение е именно той. Играта му е
изчистена, елегантна и същевременно проста. Харесва ми”,
разкри пред “Франс Футбол”
28-годишният французин преди мача от 36-ия кръг на Висшата лига между двата отбо-

Президентът
на Бразилия
Луис Игнасио
Лула (вдясно)
посреща
Роналдо в
двореца си в
Сао Пауло.
Държавният
глава поздрави
Феномена и
съотборниците
му от
Коринтианс за
спечелената
титла в
шампионата
“Паулиста”
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Андрий
Шевчанко
(вляво)
вкарва
второто
попадение за
Милан в
приятелската
среща с
националния
отбор на
Албания.
Двубоят
беше
бенефис и се
проведе в
Тирана под
егидата на
УНИЦЕФ.
Редовното
време
завърши 3:3,
а при
дузпите
“росонерите”
надделяха с
5:4

В неделя, когато е националният Ден на спорта, е
първият от трите специални
тиража на БСТ, който ще се
предостави за развитието на
детско-юношеския спорт в
страната. В подкрепа на наймладите ни спортни надежди любителите могат да участват в играта “6 от 49” и
следващите 2 недели (на 24
и 31 май).
Срещу комбинация за 1
лев, освен атрактивните парични награди в най-популярната цифрова игра у нас,
те могат да станат притежатели и на луксозен джип
Shevrolet Captiva в играта
“Втори тото шанс”.
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Хонорари на
външни автори
се изплащат
всяка сряда
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От началото на 2009 г.
средствата, предоставени от
БСТ за развитието на спорта
у нас, възлизат на 8.4 милиона лева. 20 милиона лева
са раздадените парични награди в игрите на Спорт тото.
Те включват 12 шестици в 6/
49, на обща стойност 5,2 млн.
лева. Печалбите над 1 милион лева за тази година са
две - 1 405 190,20 лв. и 1 339
202.30 лв. от миналия тираж.
Втората по големина печалба в играта 6/42, на стойност 768 000 лева, все още
очаква щастливия си притежател. Рекордът в най-младата игра на тотализатора
засега е 921 289 лв.
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УЕФА определи Варшава,
Познан, Вроцлав и Гданск за
домакини от страна на Полша
за срещи от Евро 2012. От Украйна засега за домакин бе
утвърдена само столицата Киев.
Фаворити сред другите украински кандидати са Лвов, Донецк
и Харков. Окончателното решение за тях ще бъде взето на 30
ноември, тъй като те имат сериозни проблеми с инфраструктурата. “Финалът ще се проведе
в Киев само ако специфични
условия, свързани със стадиона, летището, транспорта и настаняването в града, бъдат
изпълнени в същия срок. Ако
това не стане, двубоят за титлата може да се премести във
Варшава”, заяви президентът
Мишел Платини на заседанието на Изпълкома в Букурещ.

ПОСЛЕДНИТЕ
3 КРЪГА ОТ 17.00 Ч
СТК на БФС взе решение
срещите от 28-ия, 29-ия и 30-ия
кръг на “А” група да се играят
едновременно от 17.00 ч., вместо от 18.00 ч. Промяната е
извършена по искане на телевизия ТВ2 на основание чл. 45
от Наредбата за първенствата и
турнирите по футбол в системата на БФС.

ФИОРЕНТИНА
СЛЕДИ ДАКСОН
Халфът на Локо (Пд) Даксон
да Силва е следен от италианския Фиорентина, съобщи пред
Гонг мениджърът му Кузман
Маринков. Треньорският щаб на
“виолетовите” е наблюдавал
дискове с играта на бразилеца,
а главният скаут на отбора Антонио де Витис наблюдава на
живо двубоя на “смърфовете”
ссъс Славия през април. Засега
обаче няма конкретна оферта.

БАЛЪКОВ
ПРЕДСТАВЯ
ГОНЗАЛЕС
Старши треньорът на Черноморец Красимир Балъков
ще представи днес от 13.00 ч.
на ст. “Лазур” новото попълнение Ектор Гонзалес. Венецуелецът ще облича екипа на
“акулите” от следващия сезон.
Междувременно от ръководството на клуба обявиха, че
основна цел пред тима до края
на шампионата ще бъде спечелването на 6-ото място.

ДОЙЛ ПРОПУСКА
МАЧА С БЪЛГАРИЯ
Нападателят на Ейре Кевин
Дойл ще пропусне решителната
квалификация срещу България
на 6 юни в София. Играчът на
Рединг ще отсъства от терените
около 6 седмици, тъй като е
получил контузия на ахилесовото сухожилие. Липсата му найвероятно ще отвори място в
титулярния състав на ирландците за Кейлъб Фолън от Хъл Сити.
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ЯСНИ 5 ГРАДА
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Нападателят на Байерн
Лука Тони (в средата) вкарва
първия гол при успеха на баварците с 3:0 над Леверкузен
в среща от 32-ия кръг на Първа
Бундеслига. 2 кръга преди края
водят Волфсбург и Байерн с по
63 т., пред Херта 62 т. и др.

Основател
Стефан Продев
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27 екипажа
на рали „Вида”
27 екипажа са подали заявка за участие в рали Вида,
II кръг от Националния шампионат за 2009 г. Състезанието е възстановено след близо
20-годишна пауза и се организира за трети пореден път.
С оглед на по-малкия бюджет
заради финансовата криза
обаче надпреварата ще се
проведе само в неделя.
Стартът й ще бъде даден в
8.00 ч. на гара Орешец, а
финалът и официалното награждаване са от 17.00 ч. на
площад “Бдинци”. В програмата традиционно са включени
6 специални етапа, последният от които е единственият
суперспециален в България и
ще се състои на територията
на бившия панаир в града. Организаторите са реконструирали изцяло скока, който
създаваше проблеми на пилотите през 2007 и 2008 г.
С №1 ще стартира 5-кратният шампион на страната и
двукратен победител в рали-

СНИМКИ БГНЕС

При победа Митко Илиев става почетен гражданин на Видин

то Димитър Илиев (БТК ADSL
Рали Тийм) с Мицубиши
Лансър Ево 9 и навигатор
Янаки Янакиев. При победа
той ще бъде удостоен със званието “Почетен гражданин на
Видин” от кмета на града Ру-

мен Видов. С №2 е екипажът
Крум Дончев/Петър Йорданов
(Приста Ойл Рали Тийм) с
Пежо 207 С2000, който спечели първия старт за сезона рали “Траянови врата” в Костенец. Сред другите участни-

ци са Ясен Попов/Никола Попов (МТел Рали Тийм) с Мицубиши Лансър Ево 9, Пламен
Стайков/Веселин Атанасов
(АРТ Рейсинг) с Мицубиши
Лансър Ево 8), Петър Гьошев/
Димитър Спасов (Престиж
Рали Тийм) с Мицубиши
Лансър Ево 9, Игнат Исаев/
Иван Басмаджиев (Интерлийз
Рейсинг) с Мицубиши Лансър
Ево 9 и Борис Григоров/Валентин Будинов (Илиев Рали
Тийм) със Субару Импреза
WRX №11. В колоната се
завръща тежко катастрофиралият в първия кръг Искрен
Маринов (АРТ Рейсинг) с Мицубиши Лансър Ево 8, който
ще бъде с нов навигатор Марин Костадинов.
В клас Аб ще се състезават
3 автомобила Ситроен С2 R2.
Сили ще премерят лидерката
в шампионата Екатерина
Стратиева (Астра Рейсинг),
Тихомир Стратиев (Марина
Моторспорт) и Стелиян Чепилевски (Рангелов Моторспорт).

Евтимова печели
на старта в Анталия
Втората ракета на България Диа
Евтимова стартира с победа участието си на тенис турнира в Анталия с награден фонд 10 000 долара. 22-годишната хасковлийка,
№407 в света, се наложи с 6:4, 4:6,
6:2 над Марина Новак от Лихтенщайн. Следващата съперничка на
втората в схемата Костова ще бъде
Катерина Попова (Рус). Другата
българка Никол Христова загуби в
I кръг с 2:6, 1:6 срещу Надежда Гускова (Рус).
Поставената под №1 Елица Костова надигра с 6:3, 6:0 Никала

Муни (Вбр) и се класира за II кръг
на турнира във Фуертевентура, Испания (награден фонд 10 000 долара). За място на 1/4 финал тя ще се
изправи срещу Изабел РаписардаКалво (Исп). Бистра Оташлийка
също продължава напред след драматичен успех със 7:6 (8), 2:6, 7:6
(5) над Анна Зажа (Гер).
Мартина Гледачева намери място във II кръг на турнира в Касерта,
Италия (награден фонд 10 000 долара). 18-годишната пловдивчанка
победи с 6:2, 6:2 Соня Лаковаци
(Ит).

ТРЕТИ ПОРЕДЕН
УСПЕХ ЗА
КОТООШУ
Защитаващият титлата си Калоян Махлянов-Котоошу постигна
трета поредна победа на големия
летен турнир по сумо “Нацу башьо” в Токио. В среща от четвъртия
кръг левентът от Джулюница се
справи с “маегашира” Аминишики.
Следващият съперник на българина, който е с ранг “одзеки”, ще
бъде “комусуби” Точиозан.

ОПРЕДЕЛИХА
СЪДИИТЕ
ЗА ЖЕНСКИЯ
БАСКЕТФИНАЛ
Борислав Пелтеков и Орлин
Николов ще ръководят първия
финален двубой от Държавното
първенство по баскетбол при
жените Дунав Еконт (Русе) - Лукойл Нефтохимик (Бургас), който
е днес от 18.00 ч. По същото
време Монтана 2003 ще приеме
Берое 07 (Стара Загора) в спор
за бронза. Рефери на срещата
ще са Мирослав Томов и Красен
Иванов. Вторият мач за титлата е
утре и ще бъде свирен от Ивайло
Ресиловски и Младен Марков.
Среща №2 за третото място е в
събота. Арбитри ще са Чавдар
Зехиров и Николай Петров.

„ВЕЛОДЕН
ЗА ПЛОВДИВ”
НА 17 МАЙ
Спортен празник “Велоден за
Пловдив” ще се проведе в града
на тепетата на 17 май. Организатори на проявата са колоездачно
дружество “Цар Симеон 1898” и
велосипеди “Sprint”. Събитието ще
премине под мотото “За чист и
здрав Пловдив”. Целта е да се
популяризира използването на
колела, като екологично чисто и
здравословно превозно средство
и да се привлекат повече велолюбители. Шествието ще стартира от
10.30 ч. на площад “Съединение”,
а финалът му е в Гребната база.

¬Â˜Â 5 ÚËÏ‡ ÓÚ ‘1 ÔÎ‡¯‡Ú Ò ·ÓÈÍÓÚ

Световният №4 Новак Джокович (Сър) сервира
срещу Оскар Ернандес (Исп) в среща от втория
кръг на турнира от серията “Мастърс” в Мадрид.
Сърбинът спечели с 6:3, 6:3 за 98 мин. Следващият
му съперник ще бъде Андреас Сепи (Ит), който се
наложи с 6:3, 4:6, 6:4 над Сам Куери (САЩ)

ŒÚ·Ó˙Ú Ì‡ –ÂÌÓ ÒÂ ÔËÒ˙Â‰ËÌË
Í˙Ï ¡Ã¬-«‡Û·Â, “ÓÈÓÚ‡, –Â‰ ¡ÛÎ Ë
‘Â‡Ë ‚ Ì‡ÏÂÂÌËˇÚ‡ ËÏ ‰‡ Ì‡ÔÛÒÌ‡Ú ‘ÓÏÛÎ‡ 1, ‡ÍÓ ‘»¿ ‚˙‚Â‰Â ìÚ‡‚‡Ì Ì‡ ·˛‰ÊÂÚËÚÂî ÓÚ ÒÎÂ‰‚‡˘Ëˇ
ÒÂÁÓÌ ‚ Ì‡È-ÔÂÒÚËÊÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÌ‡ Ì‡‰ÔÂ‚‡‡. ì–Â¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‘»¿
Á‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚ËÚÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ô‡‚ËÎ‡ ÓÚ ÒÂÁÓÌ 2010 ‚˙‚ ‘ÓÏÛÎ‡ 1 ÔËÌÛ‰Ë –ÂÌÓ ‰‡ ÔÂÓÒÏËÒÎË
Û˜‡ÒÚËÂÚÓ ÒË ‚ Ò‚ÂÚÓ‚ÌËˇ ¯‡ÏÔËÓÌ‡Ú
Á‡ ÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡î, Ò˙Ó·˘Ëı‡ ÓÚ
ÙÂÌÒÍËˇ ÚËÏ. ŒÒ‚ÂÌ ÎËÏËÚ Ì‡ ·˛‰-

ÊÂÚËÚÂ ÓÚ 30 ÏÎÌ. Ô‡ÛÌ‰‡ ‘»¿ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ Û˜‡ÒÚËÂÚÓ Ì‡ 26 ÔËÎÓÚË (13
ÓÚ·Ó‡) ‚˙‚ ‘ÓÏÛÎ‡ 1 ÓÚ 2010 „.
ÿÂÙ˙Ú Ì‡ ‘»¿ Ã‡ÍÒ ÃÓÛÁÎË ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ ‰‡ ÒÂ ÒÂ˘ÌÂ Ò ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ÓÚ·ÓËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒÂ Ó·ˇ‚Ëı‡
ÔÓÚË‚ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·˛‰ÊÂÚÌËˇ
Ú‡‚‡Ì. “ÓÈ ÌÂ Â Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ, ÌÓ ÚËÏÓ‚ÂÚÂ ‚˙‚ ‘ÓÏÛÎ‡ 1, ÍÓËÚÓ „Ó ÒÔ‡Á‚‡Ú, ˘Â ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ Ò‚Ó·Ó‰‡ Ë ÌÂÓ„‡ÌË˜ÂÌÓ Ô‡‚Ó Ì‡ ÔÂ‰ÒÂÁÓÌÌË ÚÂÌËÓ‚ÍË. —Â˘‡Ú‡ Â ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌ‡ ÔÂÁ ÛËÍÂÌ‰‡.

Крилото на Бостън Селтикс
Глен Дейвис (вдясно) овладява
топката пред погледа на Кортни Лий от Орландо Меджик в
пета полуфинална среща от
плейофите в Източната конференция на НБА. “Келтите”
спечелиха с 92:88 и поведоха с
3:2. На Запад ЛА Лейкърс разби
със 118:78 Хюстън Рокетс и
също има преднина от 3:2

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ
ще излиза

Гросмайстор Кирил Георгиев (вляво) получи официалния
сертификат от “Гинес Уърлд Рекорд Лимитид - Лондон”
за поставянето на световен рекорд
в класическия сеанс на едновременна игра
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талон за
безплатна
обява!
ТЪРСЕТЕ ГО!
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