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Социалисти преброиха над 12 500 малчугани,
останали без места в градини и ясли
Близо 12 500 е броят на
децата, които няма да намерят
място в детските градини и
ясли в столицата, обявиха
вчера Борис Цветков и Николай Белалов от Дискусионния
клуб за социална местна политика. Само преди два дни зам.кметът по образованието и
културата Йорданка Фандъко-

ва съобщи официално, че по
сметки на общината места
няма да има само за 3000
малчугани.
Столичната община или не
е наясно с размера на кризата, или съвсем целенасочено
крие проблема и заблуждава
родителите, твърдят социалистите от дискусионния клуб. Те

напомниха, че от 4 години
родителите в София алармират за разрастващата се криза с детските градини и въпреки всичко общината се е провалила в обявените си планове за строеж на нови забавачки. От клуба обвиниха персонално зам.-кмета Фандъкова,
че крие истинската цифра на

малчуганите, които няма да се
класират за градина. Разликата между обявената от нея
бройка и реалната цифра е
около 9500 деца.
От клуба задават въпроса
и защо молове и хипермаркети се строят за година, а детските градини за 2-3 години.
—Ú. 4

СНИМКА БГНЕС

Хубавка дискусия
имаше вчера в парламента
(стр. 4). Така научихме, че
д-р Китов не пуши - браво,
рече Мозер, щом ти си го
направил, значи всичко е
възможно! Друг депутат
пък си призна, че като
един простосмъртен припалва често цигарките.
Наблюдателни съзряха
“див популизъм” в яловите
призиви - сакън, не си
съсипвайте здравето!
Полека-лека, в шеги и
закачки, депутатите докараха със своите “за” и
“против” промените в един
сериозен закон до разгорещен дебат за ланския
сняг. Защото този дебат
вече сме го слушали. И
мерките ни се струваха
драконовски преди време.
А на практика законът се
превръща във “врата у
поле” (както всъщност и
много други). Защото
българинът си знае - ако
ще мре конят, от зоб да е.
Въпрос на личен избор,
господа и дами! С директиви и декрети тютюнев
дим не се гони. Първо на българина му останаха
малко удоволствия. Второ
- така го лекуват, че
накрая посяга към цигарите в ответ. Трето - действието не трябва да води до
противодействие. Като това
да вдигаш осигуровките
на пушачите или да ги
дамгосваш. Както каза
един депутат - все едно
да плащам повече за
здраве, защото съм с
наднормено тегло... Трябва
ни наистина модерен
Закон за здравето, с който
да лекуваме, а не “лов на
вещици”. Другото е урок
по риторика. Дим.

3

ОБЩИНАТА НЕ ВИДЯ
9500 ДЕЦА В СОФИЯ
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С огромен червен ТИР и подвижна сцена младежите
от БСП потеглиха на предизборно турне из България вчера
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Борисов отказва
да бъдe депутат
Кметът сравни брата на експрезидента
Петър Стоянов с Хилъри Клинтън
Бойко Борисов няма да се
кандидатира за депутат на
предстоящите парламентарни
избори, въпреки че заради
това ГЕРБ ще загуби поне 10
депутатски места. Това обяви
самият кмет вчера, цитиран от
БиТиВи. Градоначалникът на
столицата предприема тази
стъпка, за да се кандидатира

за поста министър-председател при евентуална победа на
партия ГЕРБ.
Като премиер той възнамерява да изпълни и ангажиментите си към София, записани в предизборната програма на партията - изграждане
на метрото, преасфалтиране
и построяване на магистрали-

те “Тракия” и “Люлин”. Петър
Стоянов няма да бъде нито
пропорционален, нито мажоритарен кандидат на ГЕРБ,
такъв ще бъде Емил Стоянов,
който като успял бизнесмен е
крайно време да излезе от
сянката на брат си, коментира
още Борисов присъствието на
Стоянов-брат в листата на

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА
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Принц и принцеса Акишино станаха свидетели на традиционния
японски ритуал в 18 СОУ “Уилиям Гладстон” в столицата

Принц и принцеса Акишино, които са
на официално посещение в България,
се срещнаха в 18 СОУ “Уилиям Гладстон” с учениците, изучаващи японски
език и техните учители. През тази учебна година 343 деца от общо 1720 ученици изучават японски език. Училището е
първото в Европа, което през 1992 г. е
въвело японския език като предмет в
учебната програма. Гостите бяха посрещнати пред училището от ученици с
български и японски знамена, които им
подариха цветя. Принцът и принцесата
присъстваха на демонстрация на чайна
церемония от ученици от училището.
По-рано вчера президентът Георги

Първанов и съпругата му Зорка Първанова посрещнаха принц и принцеса Акишино на “Дондуков” 2, с което започна
официалната им визита в България. Като
приоритет в развитието на двустранните
отношения президентът Първанов
изтъкна засилването на икономическите връзки, разширяването и балансирането на стокообмена, привличането на
японски инвестиции. Георги Първанов
изрази признателност за получената от
Япония значителна и последователна
подкрепа в икономическата, социалната, образователната и културната област
в периода на преход, възлизаща на
близо 1 млрд. евро.

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.25, ал.4 от ЗОС и във връзка със
заповед №111 от 6.04.2009 година на кмета на община
Момчилград за отчуждаване на имоти, намиращи се в
землището на Момчилград, общ. Момчилград, във връзка
с реализацията на обект “Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води /ГПСОВ/ - Момчилград”, а именно:
1.Имот кадастрален №015004, собственост на наследниците на Юсуф Мехмедалиев Алиев, представляващ нива
в мест. Дюзенлик/кум, категория четвърта неполивна.
Площта на имота е 3.999 дка. Отчуждаващата се част от
него за изграждане на водовземна шахта е с площ 2 кв.м.
Като обезщетение за гореописания имот нареждам
собственикът да получи сумата от 1,36 (един лв. и тридесет и шест ст.), представляваща стойността на имота
в съответствие с оценката на лицензирания оценител,
която е неразделна част от заповедта.
2.Имот кадастрален №015005, собственост на наследниците на Мехмед Исмаилов Коджамехмедов, представляващ нива в мест. Дюзенлик/Кайряк/тепе, категория
четвърта неполивна. Площта на имота е 9,501 дка. Отчуждаващата се част от него за изграждане на ел.стълб
е с площ 1 кв.м.
Като обезщетение за гореописания имот нареждам
собственикът да получи сумата от 0,71 (седемдесет и
една ст.), представляваща стойността на имота в съответствие с оценката на лицензирания оценител, която е
неразделна част от заповедта.
Определените в заповед №111 от 6.04.2009 година на
кмета на общината обезщетения започват да се изплащат от 20.05.2009 г. по сметка на правоимащите в “Банка
ДСК” АД. - Момчилград.
Инж. ЕРДИНЧ ХАЙРУЛА,
кмет на община Момчилград
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ГЕРБ за евроизборите.
В световната политика има
и други примери на ярки политически фамилии като семейство Клинтън например, припомни кметът. Бил Клинтън
беше президент на САЩ, а
съпругата му Хилъри сега заема ключовия пост държавен
секретар на страната.

Гагаузов се
заема с боклука
на София
Чистенето на София вече ще е под
контрола на Министерството на регионалното развитие и благоустройството,
реши на вчерашното си заседание правителството, като одобри проектозакон
за отпадъците на столицата. В документа е записано, че функциите на кмета
по организацията на сметосъбирането
и сметоизвозването на града се поемат
от министър Асен Гагаузов. По тази
причина и такса смет за софиянци ще
се определя вече от кабинета и ще
влиза в държавния, а не в общинския
бюджет. Размерът на данъка ще се
определя с тарифа от правителството и
ще се използва само за почистването
на София. Законопроектът предвижда
още закриването на депото за битови
отпадъци в Суходол не по-късно от 1
януари 2010 година. В същото време
държавата се ангажира да намери перспективно решение за депониране на
боклука до изграждането на новия завод за преработка на отпадъците. В
тази връзка документът предвижда особени правила за собствеността и устройството на териториите, което ще
позволи по-бързото определяне на площадка и откриването на ново депо.
Аз съм убеден, че българският парламент няма да се орезили с приемането на този закон, бе коментарът на
кмета Бойко Борисов пред журналисти.
Той смята, че ще има депутати, които
ще обжалват текста пред Конституционния съд. Това щели да бъдат народни
избраници, които “не са в схемата
“Вълка-Станишев-Доган”. Дори да се
опитат да вземат парите от такса смет,
аз ще си ги върна чрез съда, отсече
още Борисов.
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ВЕЛИАНА ХРИСТОВА

Зам.-министърът в МОН доц.
Ваня Добрева и главният секретар на Министерството на науката и технологиинте на Индия д-р
Рамасами подписаха вчера в
София програма и протокол за
сътрудничество между двете
страни в областта на изследванията и технологиите. Преди това др Рамасами посети Българската
академия на науките.
Вече са утвърдени първите 12
съвместни научни проекта между
екипи от България и Индия. Следващите ще се определят тази го-

дина. В документите са записани
няколко научни области, в които
двете страни имат интерес да си
сътрудничат - електроника, ядрена и лазерна физика, нанотехнологии, химия, информационни технологии, генетика, аграрни науки,
биотехнологии, науки за Земята
и космически изследвания. Програмата за сърудничество предвижда и обмен и стимулиране
на млади учени, както и порвеждането на съвместни научни форуми. Ваня Добрева благодари на
индийската страна за отпускането на годишни награди за български студенти.
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По повод петата
годишнина от членството на България
в НАТО и 60-ата
годишнина от основаването на алианса Министерството
на външните работи
организира
съвместно с дирекция “Публична дипломация” на НАТО
виртуална изложба
“НАТО - сигурно бъдеще”. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи. По линия на
Главната квартира на НАТО на изложбата ще присъства Герлинде Ниехус,
началник отдел в дирекция “Публична
дипломация”. Откриването ще бъде
съпроводено от кратко музикално
изпълнение на ученици от Националното музикално училище “Любомир
Пипков”. Със своите 15 елемента, които се състоят от монитори, интерактивни екрани, викторина, мултимедийни и
печатни продукти, изложбата цели да
привлече интереса на посетители от
всички възрастови групи. Всички мултимедийни и печатни продукти, включително DVD версия, на изложбата ще
бъдат предоставяни безплатно по време на събитието. Изложбата “НАТО сигурно бъдеще” ще бъде отворена за
посетители до 2 юни т.г.
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Градският предизборен щаб на
КБ в Пловдив разпространи обръщение до политическите партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за членове
на ЕП на 7 юли.
Приканваме предизборните щабове
на политическите
сили в Пловдив да
подпишем декларация за недопускане на “плакатна война” и загрозяване
на града с безразборно разлепване
на афиши и плакати по сгради, огради
и дървета, са написали социалистите.
Ние ще водим толерантна и модерна
европейска кампания, призоваваме и
другите за това. Настояваме за честна
и прозрачна политическа надпревара. Да превърнем предизборната кампания в състезание на идеи и политики за доброто бъдеще на България, в
път към обединението на нацията, а
не към нейното разединяване, настояват левите под тепетата.

Приемат документи
за помощи
за близнаци
Започна прием на молби-декларации
за получаване на еднократни помощи за
отглеждане на деца близнаци до
навършване на една година и за отглеждане на деца до една година от майки
(осиновителки) редовни студентки, съобщиха от пресцентъра на Агенцията за социално подпомагане. Молбите се подават в “Социално подпомагане” по постоянен адрес с приложени към тях: копие от
удостоверение за раждане на децата, за
които се иска помощта; в случаите на настаняване на децата в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на
детето (ЗЗД) - копие от заповедта на директора на дирекция “Социално подпомагане” и/или решението на съда за настаняване на децата по чл.26 от ЗЗД; за
майките студентки - уверение от висшето
учебно заведение, че са записани като
редовни студенти към датата на подаване на молба-декларацията; лична карта
(за справка).

„Подкрепа” с протест на 26 юни
Конфедеративният съвет на КТ
“Подкрепа” реши да организира
на 26 юни от 11 ч. национален протестен митинг-шествие под наслов
“Двадесет години на лъжи, грабеж
и предателство стигат! Искаме
справедливост, искаме възмез-

дие!”. Това съобщиха от синдиката.
Според синдиката “проблем в
България вече е спазването на човешките права и се наблюдава
възстановяване под нова форма на
тоталитарния режим”. Конфедеративният съвет на КТ “Подкрепа”

призовава гласоподавателите да
не подкрепят кандидатите на тройната коалиция в предстоящите избори. От КТ “Подкрепа” настояват
бъдещите управници на България
да осигурят достоен живот на
гражданите й.
cyanmagentayellowblack
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БСП обикаля 40 града в
кампанията „Презареждане”
Младите социалисти тръгват на турне, за да променят политиката и България
БСП работи последователно за реализацията на младите, защото само така
можем да очакваме промяна в България. Воля, знание, ясна цел и много труд
- това са нещата, с които ще
направим родината ни подобра и по-красива. За да
живеем тук и да реализираме мечтите си тук, каза още
Станишев. И подчерта, че
работата на БСП и на младите социалисти няма да
приключи с изборите. Защото политиката е дълъг
процес, както и презареждането й с нова енергия и
нови идеи.
Посланията на червения
отбор, който ще обиколи
България, са насочени към
насърчаване на родното
производство, култура и туризъм. Купувайте си българ-

С огромен червен ТИР и
подвижна сцена с ферари
младежите от БСП потеглиха на предизборно турне из
България. Стартът на кампанията под името “Презареждане” бе даден вчера от
премиера Сергей Станишев, който пожела кураж и
воля на 35 млади надежди
на левицата, които ще обиколят 40 града на страната
в следващите два месеца.
“Отборът на победата” на
БСП бе представен от секретаря по младежката политика на партията Кирил
Добрев на специална платформа-сцена, издигната
пред НДК. Младите социалисти бяха облечени в червени спортни екипи като
пилоти от Формула 1. Цялата кампания напомня пистово състезание, откъдето
идва и името й “Презареждане”. Добрев обясни защо
младите са избрали този
слоган. Презареждането
според тълковния речник означава вливане на свежа
сила, създаване на запас и
подготовка на оръжието за
стрелба, пошегуваха се социалистите. Ферарито е
избрано като символ на
състезателния болит, който
заедно с екипа в бокса печели състезанието. Всеки от

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

РАЛИЦА ТАБАКОВА

О Б Щ И Н А
Премиерът Сергей Станишев пожела успех на младите социалисти
от “отбора на победителите”

участниците в отбора има
свое послание, което ще
трябва да достигне до всяко
кътче на България, заяви
Кирил Добрев и връчки микрофона на червените
“състезатели”.
Ние искаме презареждане на политическата система в България, заявиха

младите социалисти. Те са
убедени, че за да променят
нещата, самите те трябва
да участват в политиката.
Премиерът Сергей Станишев бе представен като
пилота на отбора, той взе
микрофона, за да открие
кампанията и за да пожелае успех на младежите в

червени екипи. През последните десетина години
много политици и партии
употребяваха младите хора.
Затова младите днес са
аполитични и не вярват, че
политиката може да промени живота им към добро,
каза министър-председателят. Но подчерта, че именно

…ÓÒË˜ ·ËÎ ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎÒÚ‚‡Ì ÔÓ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ÓÒÚÓ‚
МИЛЕНА НИКОЛОВА

сич е пребивавал свободно в България, но не може да се твърди обаче,
че той е бил покровителстван от службите, оневини ги пред журналисти
Христо Бисеров, който председателства анкетната комисия, разследваща
пребиваването на сърбина у нас.
Мария Капон е един агент-провокатор на БСП. Съжалявам, че трябва
да го кажа директно. Мисля, че хората
отдавна са се сетили за това обстоятелство. Тя има задачата да атакува
ДСБ или “Синята коалиция”, докато
Бойко Борисов ще бъде атакуван от
основните играчи ДПС и БСП, начело
с Христо Бисеров. Това каза пред
журналисти в кулоарите на парламента Атанас Атанасов от ДСБ в своя
защита.

○

Сръбският наркобос Сретен Йосич
бил покровителстван по времето, когато министър-председател е бил Иван
Костов, а шеф на НСлС Атанас Атанасов. Това обяви вчера като свое тълкувание на случая с мафиота депутатката от ЕНП Мария Капон. Пред ДУМА
тя обясни, че не е точно на едно и
също мнение с председателя на анкетната комисия Христо Бисеров от
ДПС, защото според нея Бойко Борисов като главен секретар на МВР по
това време няма как да не е бил уведомен за акция срещу Йосич. Още
повече, не би могло такава операция
да бъде проведена без неговото участие, категорична е Капон. Според де-

путатката трябва да бъдат извикани за
разговор Кирил Радев и бившият главен секретар на МВР Славчо Босилков.
Службите от времето на Костов
покровителствали много хора от подземния свят. Става въпрос за група
престъпници, много от които не са
вече сред живите, каза Капон. По
думите й такъв обект на закрила са
били Метуш Байрами, Иван ТодоровДоктора и Димата-Руснака. Според нея
трябва да се провери защо през 2000
г. не е била задействана системата
“Скреч”, след като австрийските власти сигнализирали, че Йосич чрез десетина имена влиза постоянно и безпрепятствано в страната.
По времето на Костов Сретен Йо-
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МИЛА ХРИСТОВА

Б Л А Г О Е В Г Р А Д
ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.21, ал.1, 2 и 3; чл.22 и чл.25, ал.1 от Закона
за общинска собственост, във връзка с влезлите в сила ПУП /ЗРП/
на III микрорайон - Благоевград, одобрен със Заповед № 890/
10.11.1997 г. на кмета на община Благоевград; ПУР одобрен със
Заповед № 1162/19.09.2005 г. на кмета на община Благоевград;
ПУП /ЗРП/ на кв. “Струмско”, одобрен със Заповед № 887/
10.11.1997 г. на кмета на община Благоевград и необходимостта
от прокарване на улица “Владо Черноземски”, ул.”Освобождение”, ул.”Радецки”, ул.”Прогрес” и улица О.Т.5 до О.Т.9 с цел
благоустрояване и задоволяване на общински нужди, които не
могат да бъдат реализирани по друг начин
Уведомяваме
собствениците на поземлени имоти с идентификатори
04279.610.207, 04279.610.203, 04279.610.124, 04279.628.173,
04279.628.68, 04279.628.67, 04279.628.4 и 04279.628.2 по кадастралната карта на Благоевград, одобрена със Заповед № РД-1832/10.05.2006 г., че част от имотите им ще бъде отчуждена за
строителството на описаните по-горе улица, както следва:
I. Улица “Владо Черноземски”
- 107 кв.м от поземлен имот с идентификатор 04279.610.207
по кадастралната карта на Благоевград, одобрена със Заповед
№ РД-18-32/10.05.2006 г. /стар пл. № 711/. Собствениците на
имота са Зойка Стоилкова Димитрова, Лиляна Стоилкова Ангелова, Веселин Стоилков Календерски и Стоилко Веселинов Календерски. Оценката на отчуждаващата се част от имота и
жилищна сграда, изготвена от лицензиран оценител, е на стойност - 229 132 лв.
- 42 кв.м от поземлен имот с идентификатор 04279.610.203 по
кадастралната карта на Благоевград, одобрена със Заповед №
РД-18-32/10.05.2006 г. /стар пл. № 791/. Собственик на имота е
Димитър Славейков Давидков, Марек Филипов Давидков. Оценката на отчуждаващата се част от имота и жилищна сграда,
изготвена от лицензиран оценител, е на стойност - 180 244 лв.
- 57 кв.м от поземлен имот с идентификатор 04279.610.124 по
кадастралната карта на Благоевград, одобрена със Заповед №
РД-18-32/10.05.2006 г. /стар пл. № 799/. Собствениците на имота
са Евгения Костадинова Тунтева, Владимир Добринов Тунтев,
Мария Костадинова Харизанова и Антонина Георгиева Харизанова. Оценката на отчуждаващата се част от имота и жилищна
сграда, изготвена от лицензиран оценител, е на стойност - 127
453 лв.
II. Кв.”Струмско” - ул.”Освобождение”
- 58 кв.м от поземлен имот с идентификатор 04279.628.173
по кадастралната карта на Благоевград, одобрена със Заповед
№ РД-18-32/10.05.2006 г. /стар пл. № 5046/. Собственик на имота
е Стефан Николов Йотов. Оценката на отчуждаващата се част
от имота, изготвена от лицензиран оценител, е на стойност 7018 лв.
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въз основа на какви критерии
даден човек да бъде съответната позиция, подчерта депутатката. Тя поясни, че в БСП
решават един тесен кръг от
лица около Сергей Станишев,
които нямат легитимност. Тя
отказа да назове точните личности, които визира, и бе категорична, че няма да го направи
никога. През вчерашния ден
беше тиражирано и друго име
на депутат, който няма да остане в листите на Коалиция за
България - Георги Близнашки.
Решението на Татяна Дончева да напусне активната политика не е емоционално, каза
в Плевен депутатът от Коалиция за България Румен Петков.
Според него независимо от различията им, г-жа Дончева не е
просто атрактивен политик, от
хората, които съзнателно
тръгват в една или друга посока. Известно е, че ние с нея не
сме в най-топли отношения, но
това не ми пречи да я ценя
много, допълни той. Според него
решението й не е и конюнктура.

○

Не разбирам позиция или
съм до трето място, или не играя. С тези думи отговори вчера премиерът Сергей Станишев
на въпрос на студенти от ТУ в
София по време на посешението си там за напускането на
политиката от страна на Татяна Дончева. Той сподели, че
също я харесва. Станишев посочи, че като цяло листата за
евродепутати е силна, защото
има добра приемственост и
освен Евгени Кирилов, Илияна
Йотова и Андрей Пантев, в
листата имало и роми, които не
са само за цвят. В коментара
се включи и образователният
министър Даниел Вълчев, който също харесвал Дончева.
Категоричното си напускане на активната политика и неучастие в каквито и да било
листи декларира вчера депутатката от Коалиция за България
Татяна Дончева.
Местата в една нормална
партия би трябвало да се раздават по някакъв смислен критерий и да е ясно кой решава
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Мартин Димитров се
ÕÂ ‡Á·Ë‡Ï ÔÓÁËˆËˇÚ‡ Ì‡
ƒÓÌ˜Â‚‡ Á‡ˇ‚Ë —Â„ÂÈ —Ú‡ÌË¯Â‚ оплака на посланици

ски плодове и зеленчуци,
четете български книги,
търсете българските филми,
ако почивате, почивайте в
България и изисквайте подоброто качество на родните стоки и услуги, призова
Кирил Добрев. Той благодари на автопилота Пламен
Кралев, който е предоставил състезателното си ферари за снимките на клипа
към кампанията. “Продуцентът” на БСП-турнето,
издържано в холивудски
стил, покани на сцената и
талисмана на левицата - певицата Йоанна, която за
втора поредна година ще е
част от кампанията. Турнето започна снощи с концерт
в Радомир и до края на юни
ще обиколи 40 града на
България. Закриването ще
е отново в София - на 3 юли.

Лидерът на СДС и цялото му ръководство
вчера се срещна с посланици от страни членки
на Евросъюза в сградата на парламента. Там те
споделиха тревогите си за липсващата регистрация на лидер на СДС, както и за заличената
абревиатура на партията, която за първи път
няма да се появи със своето име в регистрите
на Централната избирателна комисия.
Информирахме за непочтената игра, която
се води срещу нас. За това, че СГС вече 5
месеца не регистрира новото ръководство на
СДС, каза на брифинг в НС Мартин Димитров.
Сега очакваме всеки посланик да напише
доклад до своето правителство и в следващия
доклад на ЕК това да бъде една от основните
теми за решаване. Докато България не изчисти
своите проблеми със съдебната система, до
момента, в който се позволява политически
натиск над съда, няма да има реална демокрация в България, категоричен беше невписаният
лидер на СДС.
Според запознати от сините среди единственият, който в момента печели чисто стратегически от сините крамоли, е лидерът на ДСБ
Иван Костов, защото неговата партия става
единствената синя в парламента.

III. Кв.”Струмско” - ул.”Радецки”
- 248 кв.м от поземлен имот с идентификатор 04279.628.68 по
кадастралната карта на Благоевград, одобрена със Заповед №
РД-18-32/10.05.2006 г. Собственици на имота са Кирил Симеонов
Васев и Светла Георгиева Васева. Оценката на отчуждаващата
се част от имота, изготвена от лицензиран оценител, е на стойност - 15 343 лв.
IV. Кв.”Струмско” - ул.”Радецки” и ул.”Прогрес”
- 304 кв.м от поземлен имот с идентификатор 04279.628.67 по
кадастралната карта на Благоевград, одобрена със Заповед №
РД-18-32/10.05.2006 г. /стар пл. № 4803/. Собственици на имота
са Мая Асенова Георгиева, Златка Борисова Яновска, Ивайло
Георгиев Стоянов и Крум Борисов Стоянов. Оценката на отчуждаващата се част от имота, изготвена от лицензиран оценител,
е на стойност - 36 480 лв.
V. Кв.”Струмско” - ул. О.Т. 5 до О.Т.9
- 393 кв.м от поземлен имот с идентификатор 04279.628.4 по
кадастралната карта на Благоевград, одобрена със Заповед №
РД-18-32/10.05.2006 г. /стар пл. № 8292/. Собственици на имота
са н-ци на Илия Томов Иванов. Оценката на отчуждаващата се
част от имота, изготвена от лицензиран оценител, е на стойност
- 46 734 лв.
- 721 кв.м от поземлен имот с идентификатор 04279.628.2 по
кадастралната карта на Благоевград, одобрена със Заповед №
РД-18-32/10.05.2006 г. /стар пл. № 8293/. Собственици на имота
са н-ци на Яне Николов Спасов. Оценката на отчуждаващата се
част от имота от лицензиран оценител е на стойност - 85 078 лв.
К М Е Т:
/Костадин Паскалев/
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Асоциацията за приятелство “България - Куба” и Федерацията на научно-техническите съюзи в България организираха в София научно-практическа конференция на тема “Българо-кубинското научно-техническо и икономическо сътрудничество в динамиката на съвременните условия”. Тя се проведе в сряда в рамките на програмата на Деветата сесия на
Междуправителствената българо-кубинска комисия за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество.
Специален гост на конференцията бе Рикардо Герреро
Бланко - заместник-министър на Министерството на външната търговия и чуждестранните инвестиции на Куба, който
направи презентация на законовите норми и инвестиционния климат в страната. Доц. Емилия Лазарова-Генчева - историк, член на Научната комисия към Асоциацията за приятелство “България-Куба”, направи обзор на състоянието на
научно-техническите и икономическите отношения и очерта
новите предизвикателства пред развитието в българо-кубинските отношения.

○

КАТЯ ЛАЗАРОВА

○

правосъдието и майката на Очите Станка. В момента срещу Желязков
тече и процес за отнемане на имуществото му в размер на близо 2,3
млн. лева. Делото бе образувано по
искане на комисията “Кушлев”. Очаква се Димитър Желязков да остане в
Бургас за по-дълго време, но все още
не е уточнено дали да бъде в ареста
или ще го прехвърлят в затвора допълниха от прокуратурата. Ако
Митьо Очите бъде признат за виновен и за изпиране на пари, го чака
наказание от 1 до 6 години затвор.

Куба остава желан
партньор за инвестиции
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По случай Националната библиотечна седмица (11 - 15 май) Регионалната
библиотека “Сава Доброплодни” организира вчера “Ден на отворените врати”.
Екскурзия в библиотеката запознава малките посетители с интересни книжовни
сбирки, герои от приказките

Митьо Очите отново на съд
Димитър Желязков-Очите бе изведен вчера от Врачанския затвор, за
да чуе ново обвинения срещу себе си.
Докато излежава присъда за разпространение на наркотици, престъпният
бос ще отговаря пред съда и за пране
на пари, съобщиха от окръжна прокуратура Бургас. Предстои да му бъда
предявено обвинение за извършване
на финансови операции и сделки с
имущество, с които прикрива произхода на капиталите си, за които се
знае, че са придобити чрез престъпление. По същия член ще отговаря пред

Александър Томов,
който е подсъдим за източването на “Кремиковци” и злоупотреби в ЦСКА,
вече ще може да излиза в
чужбина. Това реши вчера Софийският градски
съд. Магистратите отмениха мярката срещу Томов,
която му забраняваше да
напуска пределите на
страната. Според съда
мярката е прекалено тежка за него и ще му пречи
да си изпълнява политическите задължения. Освен това според съда нямало опасност Томов да
се укрие. Съдът обаче
предупреди Томов, че
трябва да се явява редовно на съдебните заседания и ако не се яви по неуважителна причина, отново ще му бъде наложена по-тежка мярка.

ВОЙНАТА
НА ПЪТЯ

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Истинският брой на децата в София, които остават без
места в детските градини и ясли, надхвърля 12 500. Това
обявиха вчера Борис Цветков и Николай Белалов от Дискусионния клуб за социална местна политика. По думите
им общината или не е наясно с размерите на тази криза,
или съвсем целенасочено крие проблема и заблуждава
родителите. Само преди ден от общината подадоха информация, че места в градините няма да има за около
3000 деца в столицата. От 4 години родителите в София
алармират за тежкия проблем с детските градини, напомни Николай Белалов. В същото време от Столичната община заблуждават и родители, и общински структури, и
обществеността. Програмата на общината не само се провали, а и беше най-безцеремонно свалена от официалния
сайт, казаха от Дискусионния клуб. Според техните данни
за 2008-2009 г. е било предвидено да се построят 7 нови
сгради за детски градини. Три от тях обаче изобщо не са
започнали да се строят, а пък изграждането на останалите
е спряно или недовършено. Според членовете на клуба и
сдружения на родители голяма част от бюджета на Столичната община се изразходва за ремонти, които не са
належащи, вместо да се насочи към строеж на поне 60
нови детски градини. Тъй като явно Бойко Борисов ще
излезе в две поредни отпуски за европейските и за парламентарните избори, Дискусионният клуб настоява кметът
на София да не пуска в отпуск общинската администрация,
която не е решила проблема.

СНИМКА ПРЕСФОТО БТА

Над 12 500 деца в София без
места в детските градини

Пуснаха
Сашо Томов
да пътува в
чужбина

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

и обяви, че е пушач. Той
попита къде са превантивните програми на Министерството на здравеопазването против тютюнопушенето и къде е
ефективният контрол.
Целта е не да лекуваме
болните, а да не допуснем те да се разболеят,
каза той. Лидерът на
ДСБ Иван Костов заяви,
че правителството само
може да приеме тази
забрана с една наредба,
а не депутатите да водят
дълги дебати около забраната на тютюнопушенето.

○

каза, че не иска да плаща еднакви здравни осигуровки с тези на пушачите. Спрете този див популизъм, призова пък
Борислав Китов. Афектиран от изказванията, той
предложи в такъв случай
да се забрани да се произвежда тютюн и да се
продават цигари. Според
логиката и хората с наднормено тегло трябва да
плащат по-високи здравни осигуровки, коментира Мирослав Мурджов от
ВМРО. Крайните мерки
никога не водят до добри решения, добави той

○

мените в закона, но подчерта, че мярката няма
да е ефективна, тъй като
няма да се спазва. Мозер поздрави председателя на здравната комисия д-р Борислав Китов,
който се отказал от цигарите, и заяви, че щом
той го е направил, значи
всичко е възможно.
Пълната забрана е
десет пъти по-ефективна
от десетки превантивни
програми на правителството, смята депутатът от
БНД доц. Атанас Щерев.
Колегата му от БСП Руденко Йорданов пък

○

при дискусиите по Закона за здравето. Проблемът е не кога, а веднага да се въведе пълна
забрана за тютюнопушенето на обществени места, коментира той. ДПСдепутатът призова колегите си първи да се откажат от цигарите. От закон за здравето той едва
ли не се превърна в закон срещу тютюнопушенето, репликира лидерът
на земеделците Анастасия Мозер. Депутатката
подкрепи пълната забрана на тютюнопушенето,
както е заложено в про-

○

Цигарите и пълната
забрана на тютюнопушенето предизвикаха лют
спор между депутатите в
последните дни на сегашния парламент. Ресторантьорите няма да
влагат кой знае какви
инвестиции при забраната на тютюнопушенето,
освен да махнат пепелниците от масите си.
Който иска да пуши, да
излиза отвън, макар че
е крайно време да забраним да се пуши и
отвън. Това каза народният представител от
ДПС Рамадан Аталай

○

○

Предлагат пушачите да плащат
по-високи здравни осигуровки

○

Депутатите подхванаха
цигарите

○
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Шампион
по лека
атлетика
загина при
катастрофа
Тежка катастрофа
отне живота на Александър Комаров, бившия
национален шампион по
лека атлетика (3000 м на
писта), предаде БГНЕС.
Трагедията се разиграла
рано сутринта вчера
край с. Драгоево. 27-годишният Комаров е шофирал лек автомобил
“Опел” по пътя СилистраШумен-Ямбол. След разклона за с. Драгоево той
загубил контрол над управлението, колата излязла от пътя и се преобърнала. Водачът и 19годишната му приятелка
Ремзие Шериф от с.
Дренци, която пътувала
в автомобила, били откарани в шуменската болница. Мъжът бил с травма на главата и издъхнал
в лечебното заведение.
Ремзие Шериф е настанена в МБАЛ-Шумен с
фрактура на дясната
ключица, без опасност
за живота. От шофьора
бе взета кръвна проба за
химичен анализ, а причините за инцидента са
в процес на изясняване.
По случая е образувано
досъдебно производство.

cyanmagentayellowblack

cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack

ПЕТЪК 15 МАЙ 2009

5

ÇÀ ÕÎÐÀÒÀ

От 1 юни - 3-месечни рецепти
АИДА ОВАНЕС

Лекарствата на хронично болните, които
се отпускат по линия на здравната каса, от
1 юни ще се изписват за 3 месеца напред от
джипитата. В момента тези лекарства се
изписват всеки месец. С новите 3-месечни
рецепти лекарите могат да изписват лекарства в количества за до 90 дни. Самото получаване на лекарствата от аптеката обаче
става на три пъти. Рецептата ще съдържа три
отрязъка - А, B и C, които показват на пациента кога да закупи нужните медикаменти.
Датата на изпълнение на всеки от тях ще
бъде посочена върху съответния и върху
следващия отрязък. Отделните отрязъци се

изпълняват в срокове, считани от датата на
издаване на рецептата - до 15 календарни
дни за отрязък А, от 30 до 45 дни за отрязък
B и от 60 до 75 дни за C. Изписването на 3месечна рецепта може да стане само след
извършен преглед. Новите рецепти ще влязат в сила заедно с новия позитивен лекарствен списък, изготвен от комисията по позитивен лекарствен списък към МС. По силата
на същата наредба от 1 юни се променя и
срокът на валидност на стандартните единични рецепти за лекарства, изписвани по линия
на НЗОК. Те вече ще важат 15 дни от датата
на изписването им и могат да бъдат изпълнени в аптека в този срок. В момента валидността на тези рецепти е 30 дни, припомнят от
здравната каса.

Инспектират сезонния труд
Главната инспекция по труда започва извънредна национална кампания
“Сезонна работа в селското стопанство” от 15 май до 15 ноември, съобщиха от
инспекцията. За ограничаване на нарушенията на трудовото законодателство,
допускани при наемане на работници за осъществяване на селскостопанска
дейност със сезонен характер, ще бъдат инспектирани земеделски производители, наемащи работна сила, в цялата страна. Сключването на писмени и
регистрирани в Националната агенция по приходите трудови договори, наличието на граждански договори, полагане на труд от непълнолетни лица, спазването
на законоустановеното работно време, полагането и заплащането на извънреден и нощен труд, както и техническата изправност и обезопасеност на земеделската техника и правоспособността за управление на селскостопански машини, са акцентите при извършване на проверките. При установяване на лица,
работещи без сключени писмени трудови договори или наети по граждански
договори, дирекциите “Инспекция по труда” ще сезират бюрата по труда и
Агенцията за социално подпомагане, за да се избегне незаконното получаване
на социални помощи и обезщетения за безработни.

Неосигурени са
млади с ниско
образование
Парите, давани от джоба за здраве,
са нараснали с 400% от 1999 г.
По официални данни броят на здравнонеосигурените в България в последните
години остава непроменен - около един милион. Наблюденията сочат, че в тази
категория влизат преди всичко млади хора с ниско или средно образование, от
домакинства с ниски доходи, преимуществено - представители на ромската етническа група. Около половината от здравнонеосигурените - приблизително 60% от
здравнонеосигурените турци, над 80% от здравнонеосигурените роми и само 21,5%
от здравнонеосигурените българи - се намират в тежка форма на бедност, от която
отделният човек няма възможност да се измъкне сам.
изследвания и др., което е с 400% повече
спрямо 1999 г., когато тези разходи са
били 397 млн. лева. В същото време държавата е разходвала миналата година 2,6
млрд. лв. за здраве при 923,5 млн. лв. през
1999 г. или със 189% повече. Това развенчава мита, че у нас парите за здравеопазване са малко, тъй като сумарно частните
и публичните разходи представляват 7%
от БВП при средно 8% за ЕС. Докато в
други европейски държави обаче публичните разходи са между 70% и 88%, то у нас
те са едва 60%.
Същевременно системата за защита на
лица в неравностойно социално положение
е неефективна. Поради регламентираните
високи критерии за достъп до ползване на
здравна социална помощ, спешната медицинска помощ се превръща в единствената
достъпна здравна помощ за немалка част
от тези уязвими групи граждани. Необходимо е цялостно преразглеждане на системата за здравно осигуряване при тези лица,
смятат експерти. В ситуация на икономическа криза, свиване на сивата икономика и
на очаквано намаляване на трансферите от
чужбина, идентифицирането на основните
групи здравнонеосигурени и предприемането на конкретни мерки спрямо тези лица
се превръща в приоритет. С организирането на кръглата маса Институт “Отворено
общество”- София, се стреми да предостави
форум за обсъждане на проблемите, които
носят силен социален заряд в условията на
икономическа криза.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Не само финансовите проблеми водят
до изключване и самоизключване от системата за здравно осигуряване, показват данните за процента на заможни домакинства
(5,6%) сред анкетираните в проведено по
поръчка на Институт “Отворено общество”
изследване от екип на Института по социология на БАН. Като цяло, здравнонеосигурените лица не разбират характера на солидарната система. Те не са съгласни да
плащат нещо, което не ползват, констатира
изследването.
Докладът на експертна група към Институт “Отворено общество”- София, бе
представен на кръгла маса вчера в столицата. Той е подготвен на базата на данни
от изследване, което за първи път в България дава информация за профила на здравнонеосигурените и причините за липса на
осигуряване. Липсата на официални данни
до момента е сериозен проблем при формирането на мерки за събиране на просрочените задължения, привличане на отпадналите към системата и за подкрепа на
лицата, които реално нямат шанс да възстановят здравноосигурителните си права
поради ниски доходи. Парите за здравеопазване, които българинът дава от джоба
си, са нараснали с 400% от 1999 г. насам,
докато публичните разходи са с ръст от
189%, сочат още данни от доклада, цитирани от Медиапул. През миналата година
българите са дали близо 2 млрд. лева за
лекарства, достъп до специализирана медицинска помощ, потребителски такси,

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

И замириса на море...
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От вчера на телефон 0
800 1 39 99 могат да се
подават сигнали при забавяне на разплащанията на добросъвестни проекти по програмите САПАРД и ФАР, съобщиха
от пресслужбата на вицепремиера Меглена Плугчиева. Всички сигнали,
въпроси и жалби, записани на автоматичния телефон, ще се проверяват от
експертите в екипа на вицепремиера Плугчиева и
ще получават отговор до
десет работни дни. За
тази цел жалващите се е
необходимо да се оставят координати за обратна връзка - име, адрес или
имейл, на които да се
изпрати отговор.

Информация за моментното състояние на
всеки проект по програма
САПАРД и реда на подадените заявки за плащания са публикувани в сайта на Министерството на
земеделието и горите и
на този на ДФ “Земеделие”, съобщиха от двете
ведомства.
По инициатива на министър Плугчиева правителството осигури средства за проектите, за които ЕК временно замрази
плащанията, както и национално финансиране за
приключването на важни
инфраструктурни проекти, договорени от двeте
изпълнителни агенции с
отнета акредитация.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Гореща линия за сигнали
при забавени плащания
по ФАР и САПАРД

С хумористични сценки, пресъздаващи полагането на основите на туристическия бизнес в града преди повече
от 14 века, в Русе беше открито петото туристическо изложение “Уикенд туризъм 2009”. Своите продукти
представят над 150 фирми от България и Румъния

Нова наказателна процедура
на ЕК срещу България
Европа ни подгони за неспазване изискването абонати на фиксирани
телефонни линии да запазват стария си номер при смяна на оператора
Европейската комисия (ЕК)
започна наказателна процедура срещу България заради пречки пред абонати на фиксирани
телефонни линии да запазват
стария си номер при смяна на
оператора, съобщи вчера говорител на комисията. На България бе дадена отсрочка телефонните номера да могат да

бъдат запазвани при смята на
оператора до 1 януари на тази
година. Срокът не бе спазен. А
според правилата в Европейския
съюз всички абонати на фиксирани телефони в съюза могат да
запазват номерата на телефоните си при смяна на оператора,
изтъкна говорителят.
Вчера е задействана първа-

та фаза на наказателната процедура. Страната ни е уведомена, че има проблем и трябва да
отговори в срок от два месеца
какво е направено за отстраняването му.
Европейската комисия припомни, че в края на януари е
получила уведомление от Комитета за регулиране на съобще-

нията, че се подготвя “преносимост на телефонните номера” и
че се водят преговори между
българските оператори за практическото прилагане на тази
възможност.
Ако Европейската комисия
не получи задоволителен отговор от страната през двумесечния срок, то се пристъпва към

втората фаза на наказателната
процедура - изпращане на “обосновано мнение”. За отговор за
мнението също се дават два
месеца. Ако и след това проблемът не е решен, то Европейската комисия може да започне
дело срещу България в съда на
европейските общности в Люксембург.

ŒÔ‡ÒÂÌ „ÂÌÌÓÏÓ‰ËÙËˆË‡Ì До 2016-а: Цигарите може
ÓËÁ Ì‡ Ô‡Á‡‡
да поскъпнат двойно
Опасен китайски ориз издирват инспектори на здравното министерство в страната. Те проверяват дали се разпостранява
неразрешен генетично модифициран ориз
с код BТ 63. Забраната за продажбата в
цяла Европа на опасния продукт е влязла
в сила още от април миналата година.
Властите във Великобритания са алармирали здравното ни министерство, че опас-

ният ферментирал червен ориз на прах е
на пазара ни.
Като дистрибутор за България е посочена фирмата “Комерс ММ”. Резултати от проверките се очаква да има до края на другата
седмица. Дистрибуторската мрежа на “Комерс ММ” включва градовете София, Пловдив, Враца, Ловеч, Банско, Стара Загора,
Сливен, Добрич, Разград и Берковица.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀ TÐÓÄÎÂÀ ÁÎÐÑÀ
çà
ËÅÊÀÐÈ È ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈ ÑÅÑÒÐÈ
20-òè ÌÀÉ âúâ ÂÀÐÍÀ
Агенция по заетостта - България, Централата за международно
и специализирано посредничество – Германия, Службата за заетост
и икономическо развитие - Финландия и Европейската мрежа
за услуги за заетост (EURES) организират: На 20 май 2009 г., от 10.30 до 14.00
ч. в сградата на Медицински университет - Варна, ул. “Марин Дринов” № 55,
трудова борса за лекари и медицински сестри.
На борсата ще присъстват представите- интервенционална ангилогия.
z Лекари - педиатър, акушеро-гинеколи на две германски болници, частен германски посредник, предлагащ работни ме- лог, гериатрия, радиолог, обща/съдова хиста в различни клиники, EURES съветни- рургия (главен лекар), вътрешни болести.
z Медицински сестри - в детско отдеци от Германия и Финландия, които ще
провеждат интервюта с кандидатите за ра- ление (клиника по неонтология), в звено
бота.
по анестезия, отделението по вътрешни
Лицата, желаещи да се явят на интер- болести (кардиология, гастроентерология
вю, е необходимo да носят със себе си ав- и вътрешни болести), в интензивно отдетобиография, мотивационно писмо и дипло- ление, в амболаторна социална служба ма за завършено образование съответно грижа за възрастни хора, в домове за стана немски и английски език.
ри хора, в стационар, за нощна смяна Основно изискване е много добро вла- психосоматични и ортопедични проблеми
деене на немски език за работа в Германия и др. специализирани отделения в клинии английски за работа във Финландия.
ка.
За работа в Германия се търсят :
За работа във Финландия се търсят:
z стажант – лекари за специализиране в лекар-ортопед за хирургия, общопрактикуневрология и анестезиология, в травмато- ващи лекари (очакват се допълнително конлогия и ортопедична хирургия, в отделения кретни работни места), медицински сестри.
за вътрешни болести и гастроентерология,
За повече информация по всяка конв кардиология, в нефрология, хипертенси- кретна заявка за работно място, за заология и диабетология, в обща, съдова и плащане и допълнителни придобивки
визерална хирургия, вътрешна медицина и се обръщайте към бюрата по труда.
black+dopulnitelen
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Цигарите в България
през следващите години
вероятно ще поскъпнат
двойно, прогнозира Филип
Гамбачини, директор фискална политика и международна търговия от “Филип
Морис
Интернешънъл”. По думите му
през 2016 година минималната цена на кутия
цигари в България ще бъде
поне 4,68 лева. В момента
най-популярната ценова
категория у нас е 2,90 лв.
През 2016 г. се очаква
акцизът на кутия масови
цигари да е 3,52 лв.
Възможно е тези акцизни
нива да не се случат, а и
на България може да бъде
даден гратисен период за
тяхното достигане, посочи
директорът на тютюневата корпорация. Сега у нас
акцизът върху цигарите е
41 лв. за 1000 къса плюс

40,5 на сто върху продажната цена. Тази формула
приближи цените на скъпи
и евтини марки и кара пушачите да минават към понискокачествени цигари,
смята Гамбачини.
Причина за предстоящото поскъпване на цигарите са европейските регулации. На всеки четири
години Европейската комисия прави преглед на
директивите за облагане с
акциз на тютюневи изделия с цел осигуряване на
доброто функциониране на
единния пазар в съюза. В
общността се цели синхронизиране на акцизните
ставки, като се наблюдава
тенденция по-евтините да
се облагат с по-нисък акциз. Целта е чрез фискални механизми да се постигнат задачи, свързани
с повишаване на общественото здраве.
За да извърши монито-

ринг и получи мнение от
страните членки за
възникнали проблеми относно акцизите, както и да
изготви предложения за
промени по тях в действащите европейски директиви за облагане на тютюневите изделия, ЕК стартира
консултации сред всички
страни членки през юли
2008. След тях комисията
разработи предложение
за промени в Директиви
92/79/ЕЕС и 95/59/ЕС относно структурата и нивата на акцизите, които се
прилагат за тютюневите
изделия. Според Габанчини обаче увеличаването на
акцизите, а оттам и
поскъпването на цигарите,
не води до голямо свиване
на потреблението. Практиката е показала, че пушачите се насочват към поевтини цигари или други
продукти, като пурети и
тютюн.

Върху кутиите ще се изписва
името на производителя
Имената на производителя и на
вносителя ще бъдат изписвани върху
потребителските опаковки на тютюневите изделия, предвиждат изменения
в правилника за прилагане на Закона
за тютюна и тютюневите изделия в
частта, регламентираща етикетирането им. Изискването беше въведено с
последните промени в закона.
Наличните към датата на влизане в
сила на постановлението тютюневи изделия, предназначени за вътрешния пазар

и неетикетирани съгласно изискванията,
ще могат да се продават до изчерпване
на количествата, но не по-късно от 31
декември 2009 г., реши правителството.
От наредбата за изискванията за
етикетиране на нехранителните стоки
отпада разпоредбата, регламентираща
етикетът задължително да съдържа данни за страна на произход. Общите правила към етикетирането на стоките са
записани в Закона за защита на потребителите, където няма такава норма.
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Българите печелят
най-малко в ЕС
По данни на Федералната статистическа служба средният доход на
час в Дания е 36,50 евро. По този
показател Дания е на първо място в
Европeйския съюз, последното място се отрежда на България, където
заплащането на час е 2,50 евро. Изследването на Федералната статистическа служба се концентрира върху
данните за средния доход на германците през 2008 година. В този период
заетите на пълен работен ден германци са печелили средно по 41 500
евро годишно. Според данните на
службата германските работодатели
са заплащали през 2008 година средно по 29,80 евро на час. Средната
стойност за Европейския съюз е
23,10 евро на час. Най-евтин е трудът
в България
Германия е на седмо място в Евросъюза заедно с Австрия след Дания, където средно за един час са
били заплащани 36 евро и 50 цента,
Люксембург, Белгия, Швеция, Франция и Холандия. Най евтин е трудът

в България - 2,50 евро на час. Според шефа на Федералната статистическа служба Родерих Угелер положителната картина в Германия не
се променя и при отчитането на непреките трудови разходи като социалните плащания от страна на работодателите. На 100 евро бруто заработка работодателите в Германия
са плащали по 32 евро непреки
разходи, като средната стойност за
ЕС е 36 евро. Що са отнася до заработките на трудещите се, статистиците са отчели леко нарастване
спрямо общото покачване на цените. Т.е. брутните заплати за 2008
година са нараснали с 2,8 на сто,
докато потребителските цени са се
повишили с 2,6 на сто.
Междувременно вчера Националният статистически институт (НСИ)
отчете, че общият доход средно на
лице от домакинство през март 2009
г. е 287.37 лв. и спрямо същия месец
на 2008 г. нараства с 9,2%. Основната част от този доход на домакинст-

вата се формира от получаваната работна заплата и пенсии. Техният относителен дял в общия доход за месеца е 81.7%. Общото за тях е, че в
абсолютна стойност продължава тенденцията на увеличение, която се
наблюдаваше и при направените
сравнителни анализи за предходните два месеца на тази година. На
първо място работната заплата е основен източник на доход на домакинствата. Вторият по значение източник на доходи за българските домакинства са доходите от пенсии.
Общият разход на лице от домакинство през март 2009 г. е 254,32 лв.
и нараства спрямо същия месец на
2008 г. с 4,8%. Най-съществените
пера при неговото формиране са разходите за храна и разходите за жилище - енергия, горива и вода, които
представляват над 50% от всички
разходи.
Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са
разходите за храна.

z

¡≈’ ÔÂı‚˙Îˇ ‰ÂÎ‡ ÒË ‚ ¡Û„‡Ò-¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ÛÔÓÎËÒ
“Български енергиен холдинг” (БЕХ) ЕАД да прехвърли
по възмезден начин на “Техноекспортстрой” ЕАД акциите си в капитала на “Проектна компания нефтопровод
Бургас-Александруполис-БГ” АД. Това предвижда решение на Министерския съвет по повод участието на България в нефтопровода, съобщи правителствената информационна служба, цитирана от агенция “Фокус”.
“Техноекспортстрой” ЕАД ще покрие направените от
БЕХ финансови разходи във връзка с акционерното му

участие в проектната компания. Те са за 2 997 117,22 лв.
С изпълнение на решението представител на българската страна в Международната проектна компания ще бъде
“Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис-БГ” АД - еднолично дружество на “Техноекспорстрой” ЕАД. В момента акционери в “Проектна компания
нефтопровод “Бургас-Александруполис-БГ” АД са “Техноекспортстрой” ЕАД и “Булгаргаз холдинг” ЕАД. Участието
им е по 50 на сто от капитала на дружеството.

СНИМКА БГНЕС

По данни на националната статистика обаче
приходите на нашенеца нарастват

Заместник-кметът на Столична община
инж. Александър Цветков инспектира вчера
ремонтните работи в София

Отменят акцизите за
някои видове автомобили
От 1 януари 2010 г. да не се облагат с акциз новите и
употребявани пътнически, товаропътнически и състезателни автомобили за транспорт до 9 лица с мощност на
двигателя до 163 конски сили. Това предвиждат приетите
на първо четене промени в Закона за акцизите и данъчните
складове, съобщи БНР. Под “ново моторно превозно средство” се разбира употребявани автомобили, за които не са
изминали повече от 6 месеца от датата на първата им
регистрация или които не са изминали повече от 6000 км.
Законопроектът предвижда още отмяна на ограничението
от 200 литра за безмитен внос на горивото, намиращо се
в стандартните резервоари на моторните превозни средства и в контейнерите за специална употреба, при влизането
им на територията на страната.
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„., ˘Â ·˙‰Â Ò˜ËÚ‡Ì Á‡ ÌÂ‚‡ÎË‰ÂÌ.
Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ˙Ú Ì‡ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ ÌˇÏ‡ Á‡‰˙ÎÊÂÌËÂ ‰‡ ‚Ó‰Ë ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌˆËˇ ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ë ÔÓ ÔÓ‚Ó‰ ÔÂÚÂÌˆËË Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡„‡‰Ë, ÔÂ‰ˇ‚ÂÌË
ÒÎÂ‰ Í‡ÈÌ‡Ú‡ ‰‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡.
–¿«ƒ≈À 4. ”◊¿—“¬¿Ÿ» “⁄–√Œ¬— » Ã¿– » » Œœ¿ Œ¬ »
”˜‡ÒÚ‚‡˘ËÚÂ ‚ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ Ú˙„Ó‚ÒÍË Ï‡ÍË Ë ÓÔ‡ÍÓ‚ÍË Ò‡:
z ”ÌË‚ÂÒ‡ÎÌ‡ Í‡ÈÏ‡ ¡¿À ¿Õ— ¿ — ¿–¿ LEKI, 250 „ ‚ Ô‡ÍÂÚ˜Â (ÓıÎ‡‰ÂÌ
Ë Á‡Ï‡ÁÂÌ ‚‡Ë‡ÌÚ);
z ‡ÈÏ‡ Á‡ ÒÍ‡‡ ¡¿À ¿Õ— ¿ — ¿–¿ LEKI, 250 „ ‚ Ô‡ÍÂÚ˜Â (ÓıÎ‡‰ÂÌ
Ë Á‡Ï‡ÁÂÌ ‚‡Ë‡ÌÚ);
z ‡ÈÏ‡ Á‡ ÔËÌˆÂÒË Ò ·‡ÎÍ‡ÌÒÍË Í‡¯Í‡‚‡Î ¡¿À ¿Õ— ¿ — ¿–¿ LEKI,
250 „ ‚ Ô‡ÍÂÚ˜Â (ÓıÎ‡‰ÂÌ Ë Á‡Ï‡ÁÂÌ ‚‡Ë‡ÌÚ);
z ˛ÙÚÂÚ‡ ¡¿À ¿Õ— ¿ — ¿–¿ LEKI 8 ·. ÔÓ 60 „ ‚ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡ (ÓıÎ‡‰ÂÌ
Ë Á‡Ï‡ÁÂÌ ‚‡Ë‡ÌÚ);
z Â·‡Ô˜ÂÚ‡ ¡¿À ¿Õ— ¿ — ¿–¿ LEKI 8 ·. ÔÓ 60 „ ‚ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡ (ÓıÎ‡‰ÂÌ
Ë Á‡Ï‡ÁÂÌ ‚‡Ë‡ÌÚ).
¬ÒË˜ÍË Û˜‡ÒÚ‚‡˘Ë ‚ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ Í‡ÈÏË ˘Â ·˙‰‡Ú ÓÔ‡ÍÓ‚‡ÌË ‚ ÔÓÏÓˆËÓÌ‡ÎÌË ÓÔ‡ÍÓ‚ÍË. ¬ÒË˜ÍË, Û˜‡ÒÚ‚‡˘Ë ‚ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ ÓÔ‡ÍÓ‚ÍË Í˛ÙÚÂÚ‡ Ë
ÍÂ·‡Ô˜ÂÚ‡, ˘Â ·˙‰‡Ú Ï‡ÍË‡ÌË Ò ÔÓÏÓˆËÓÌ‡ÎÂÌ ÂÚËÍÂÚ ‚˙ıÛ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡.
–¿«ƒ≈À 5. Ã≈’¿Õ»«⁄Ã Õ¿ œ–ŒÃŒ÷»ﬂ“¿
¬ÒÂÍË ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ, Á‡ÍÛÔËÎ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÔÓÏÓˆËÓÌ‡ÎÌËˇ ÔÂËÓ‰ Â‰Ì‡
ÓÚ ËÁ·ÓÂÌËÚÂ ‚ –¿«ƒ≈À 4 ÔÓÏÓˆËÓÌ‡ÎÌË ÓÔ‡ÍÓ‚ÍË Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ ¡¿À ¿Õ— ¿ — ¿–¿ LEKI, ËÏ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ, ÔË ÊÂÎ‡ÌËÂ ÓÚ ÌÂ„Ó‚‡ ÒÚ‡Ì‡, ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡
‚ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡, Í‡ÚÓ ÔË ÓÚ‚‡ˇÌÂ Ì‡ ÔÓÏÓˆËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËˇ
ÔÓ‰ÛÍÚ Û˜‡ÒÚÌËÍ˙Ú ËÏ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ‚Ë‰Ë Ò‚Óˇ ÛÌËÍ‡ÎÂÌ ÍÓ‰: ÓÚ ‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡
ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÓÔ‡ÍÓ‚ÍËÚÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÓÔËÒ‡ÌË ‚ –¿«ƒ≈À 4 Í‡ÈÏË ¡¿À ¿Õ— ¿ — ¿–¿
LEKI Ë Ì‡ Ó·‡ÚÌ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÂÚËÍÂÚ‡ Ì‡ ÓÔËÒ‡ÌËÚÂ ‚ –¿«ƒ≈À 4 Í˛ÙÚÂÚ‡ Ë
ÍÂ·‡Ô˜ÂÚ‡ ¡¿À ¿Õ— ¿ — ¿–¿ LEKI. ”ÌËÍ‡ÎÌËˇÚ ÍÓ‰ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ‡ÁÔÓÁÌ‡Ú
ÔÓ Ì‡‰ÔËÒ‡ ì”Õ» ¿À≈Õ Œƒî ÔÂ‰ ÌÂ„Ó. œË ËÁÔ‡˘‡ÌÂ Ì‡ ÍÓ‰‡ Ò˙Ò SMS Ì‡
Í‡Ú˙Í ÌÓÏÂ 1780, ‚‡ÎË‰ÂÌ Á‡ ‚ÒË˜ÍË ÏÓ·ËÎÌË ÓÔÂ‡ÚÓË Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡
–ÂÔÛ·ÎËÍ‡ ¡˙Î„‡Ëˇ (M-Tel, Vivatel Ë Globul), Û˜‡ÒÚÌËÍ˙Ú ‚ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ ‚Â‰Ì‡„‡
·Ë‚‡ Û‚Â‰ÓÏÂÌ ˜ÂÁ Ó·‡ÚÂÌ SMS Á‡ ÚÓ‚‡ Í‡Í‚Ó ÔÂ˜ÂÎË. ÷ÂÌ‡Ú‡ Ì‡ SMS Ì‡
ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ –ÂÔÛ·ÎËÍ‡ ¡˙Î„‡Ëˇ Á‡ ‚ÒË˜ÍË ‡·ÓÌ‡ÚË Ì‡ ÏÓ·ËÎÌËÚÂ ÓÔÂ‡ÚÓË M-Tel Ë Vivatel Â 0,30 Î‚. Ò ƒƒ— (Á‡ ‚ÒË˜ÍË Ú‡ËÙÌË ÔÎ‡ÌÓ‚Â). ÷ÂÌ‡Ú‡
Ì‡ SMS Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ –ÂÔÛ·ÎËÍ‡ ¡˙Î„‡Ëˇ Á‡ ‚ÒË˜ÍË ‡·ÓÌ‡ÚË Ì‡ ÏÓ·ËÎÌËˇ
ÓÔÂ‡ÚÓ Globul Â 0,29 Î‚. Ò ƒƒ— (Á‡ ‚ÒË˜ÍË Ú‡ËÙÌË ÔÎ‡ÌÓ‚Â).
”ÌËÍ‡ÎÌËÚÂ ÍÓ‰Ó‚Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÔÓÂ‰Ëˆ‡ ÓÚ 8 ÁÌ‡Í‡ - ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ ÓÚ
‡‡·ÒÍË ˆËÙË Ë Î‡ÚËÌÒÍË ·ÛÍ‚Ë. ¬ÒË˜ÍË ·ÛÍ‚Ë ‚ ÍÓ‰‡ Ò‡ Î‡ÚËÌÒÍË Ë Â
Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ‰‡ ÒÂ ËÁÔË¯‡Ú ‚ SMS-‡ Ì‡ Î‡ÚËÌËˆ‡.
Õ‡„‡‰ËÚÂ ‚ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ Ò‡ ‰‚‡ ‚Ë‰‡ - ÏÓÏÂÌÚÌË Ì‡„‡‰Ë Ë Û˜‡ÒÚËÂ ‚
ÚÓÏ·ÓÎ‡ Á‡ „ÓÎÂÏËÚÂ Ì‡„‡‰Ë (Á‡ ‚ÒË˜ÍË Û˜‡ÒÚÌËˆË ‚ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡, ÌÂÒÔÂ˜ÂÎËÎË
ÏÓÏÂÌÚÌ‡ Ì‡„‡‰‡):
z ÃÓÏÂÌÚÌËÚÂ Ì‡„‡‰Ë ÒÂ ÔÂ˜ÂÎˇÚ ‚Â‰Ì‡„‡ ÒÎÂ‰ ËÁÔ‡˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ SMS‡. «‡ Úˇı Û˜‡ÒÚÌËÍ˙Ú ·Ë‚‡ Û‚Â‰ÓÏÂÌ ‚Â‰Ì‡„‡ ‚ Ó·‡ÚÂÌ SMS, ‚ ÍÓÈÚÓ ÔÓÎÛ˜‡‚‡
Ë ÚÂÎÂÙÓÌ, Ì‡ ÍÓÈÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÓÒÚ‡‚Ë ‰‡ÌÌËÚÂ ÒË Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ Ì‡ ÔÓ‰‡˙Í‡.
¬Ë‰Ó‚ÂÚÂ ÏÓÏÂÌÚÌË Ì‡„‡‰Ë Ë ÚÂıÌËˇÚ ·ÓÈ Â, Í‡ÍÚÓ ÒÎÂ‰‚‡:
- 2000 ·. Ó‰ÂˇÎ‡ Á‡ ÔËÍÌËÍ ¡¿À ¿Õ— ¿ — ¿–¿ LEKI;
- 200 ·. ˜‡ÌÚË Á‡ ÔËÍÌËÍ Ò ÔËÍÌËÍ ÔË·ÓË Á‡ 4 ˜Ó‚ÂÍ‡ ¡¿À ¿Õ— ¿
— ¿–¿ LEKI.
z ”˜‡ÒÚËÂ ‚ ÚÓÏ·ÓÎ‡ Á‡ „ÓÎÂÏËÚÂ Ì‡„‡‰Ë. ¬ÒË˜ÍË Û˜‡ÒÚÌËˆË ‚ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡, ÍÓËÚÓ ÌÂ Ò‡ ÒÔÂ˜ÂÎËÎË ÏÓÏÂÌÚÌ‡ Ì‡„‡‰‡, ÒÂ Â„ËÒÚË‡Ú ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ
Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÚÓÏ·ÓÎ‡ Á‡ „ÓÎÂÏËÚÂ Ì‡„‡‰Ë, Á‡ ÍÓÂÚÓ ·Ë‚‡Ú Û‚Â‰ÓÏÂÌË ‚ Ó·‡ÚÂÌ
SMS. “Â„ÎÂÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡„‡‰ËÚÂ ÓÚ ÚÓÏ·ÓÎ‡Ú‡ ˘Â ÒÂ Ò˙ÒÚÓË Ì‡ 17 ˛ÎË 2009 „.
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‚ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÌÓÚ‡ËÛÒ.
Õ‡„‡‰ËÚÂ ‚ ÚÓÏ·ÓÎ‡Ú‡ Ò‡:
- 100 ·. ÓË„ËÌ‡ÎÌË ·‡·ÂÍ˛Ú‡ LANDMANN.
—ÎÂ‰ Â„ËÒÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÛÌËÍ‡ÎÂÌ ÍÓ‰ ÓÚ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡ Ì‡ ÔÓÏÓˆËÓÌ‡ÎÂÌ
ÔÓ‰ÛÍÚ ¡¿À ¿Õ— ¿ — ¿–¿ LEKI, ˜ÂÁ ËÁÔ‡˘‡ÌÂÚÓ ÏÛ Ò˙Ò SMS Ì‡ Í‡Ú˙Í
ÌÓÏÂ 1780, Û˜‡ÒÚÌËÍ˙Ú ·Ë‚‡ Û‚Â‰ÓÏÂÌ Ò Ó·‡ÚÂÌ SMS Í‡Í‚Ó ÔÂ˜ÂÎË.
¬ ÒÎÛ˜‡È ˜Â Û˜‡ÒÚÌËÍ˙Ú ÒÔÂ˜ÂÎË Â‰Ì‡ ÓÚ ÏÓÏÂÌÚÌËÚÂ Ì‡„‡‰Ë (Ó‰ÂˇÎÓ Á‡
ÔËÍÌËÍ ¡¿À ¿Õ— ¿ — ¿–¿ LEKI ËÎË ˜‡ÌÚ‡ Á‡ ÔËÍÌËÍ Ò ÔËÍÌËÍ ÔË·ÓË Á‡ 4
˜Ó‚ÂÍ‡ ¡¿À ¿Õ— ¿ — ¿–¿ LEKI), ÚÓÈ ·Ë‚‡ Û‚Â‰ÓÏÂÌ ‚Â‰Ì‡„‡ Á‡ ÚÓ‚‡ Ò˙Ò SMS
Ò Â‰ËÌ ÓÚ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ÓÚ„Ó‚ÓË ÓÚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡:
z «‡ ÒÔÂ˜ÂÎÂÌ‡ Ì‡„‡‰‡ - Ó‰ÂˇÎÓ Á‡ ÔËÍÌËÍ ¡¿À ¿Õ— ¿ — ¿–¿ LEKI,
Û˜‡ÒÚÌËÍ˙Ú ÔÓÎÛ˜‡‚‡ SMS Ò˙Ò ÒÎÂ‰ÌËˇ ÚÂÍÒÚ:
Vie spechelihte odealo za piknik BALKANSKA SKARA LEKI! Podaite Vasheto
ime i adres za dostavka na nagradata na tel.: 02/957 12 47 ili 0897 241 502
(cena spored Vashia tarifen plan).
(¬ËÂ ÒÔÂ˜ÂÎËıÚÂ Ó‰ÂˇÎÓ Á‡ ÔËÍÌËÍ ¡¿À ¿Õ— ¿ — ¿–¿ LEKI! œÓ‰‡ÈÚÂ
‚‡¯ÂÚÓ ËÏÂ Ë ‡‰ÂÒ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ Ì‡ Ì‡„‡‰‡Ú‡ Ì‡ ÚÂÎ.: 02/957 12 47 ËÎË 0897
241 502 (ˆÂÌ‡ ÒÔÓÂ‰ ‚‡¯Ëˇ Ú‡ËÙÂÌ ÔÎ‡Ì).
z «‡ ÒÔÂ˜ÂÎÂÌ‡ Ì‡„‡‰‡ - ˜‡ÌÚ‡ Á‡ ÔËÍÌËÍ Ò ÔËÍÌËÍ ÔË·ÓË Á‡ 4 ˜Ó‚ÂÍ‡
¡¿À ¿Õ— ¿ — ¿–¿ LEKI, Û˜‡ÒÚÌËÍ˙Ú ÔÓÎÛ˜‡‚‡ SMS Ò˙Ò ÒÎÂ‰ÌËˇ ÚÂÍÒÚ:
Vie spechelihte chanta za piknik BALKANSKA SKARA LEKI! Podaite Vasheto
ime i adres za dostavka na nagradata na tel.: 02/957 12 47 ili 0897 241 502
(cena spored Vashia tarifen plan).
(¬ËÂ ÒÔÂ˜ÂÎËıÚÂ ˜‡ÌÚ‡ Á‡ ÔËÍÌËÍ ¡¿À ¿Õ— ¿ — ¿–¿ LEKI! œÓ‰‡ÈÚÂ
‚‡¯ÂÚÓ ËÏÂ Ë ‡‰ÂÒ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ Ì‡ Ì‡„‡‰‡Ú‡ Ì‡ ÚÂÎ.: 02/957 12 47 ËÎË 0897
241 502 (ˆÂÌ‡ ÒÔÓÂ‰ ‚‡¯Ëˇ Ú‡ËÙÂÌ ÔÎ‡Ì).
¬ ÒÎÛ˜‡È ˜Â Û˜‡ÒÚÌËÍ˙Ú ÌÂ ÒÔÂ˜ÂÎË ÏÓÏÂÌÚÌ‡ Ì‡„‡‰‡, ÚÓÈ ÔÓÎÛ˜‡‚‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÚÓÏ·ÓÎ‡Ú‡ Ò Ì‡„‡‰Ë - 100 ·. ÓË„ËÌ‡ÎÌË ·‡·ÂÍ˛Ú‡ LANDMANN. “ÓÈ ·Ë‚‡ Û‚Â‰ÓÏÂÌ ‚Â‰Ì‡„‡ Á‡ ÚÓ‚‡ Ò˙Ò SMS Ò˙Ò
ÒÎÂ‰ÌËˇ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ ÓÚ„Ó‚Ó ÓÚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡:
Vie ste registriran/a za ychastie v tombolata na BALKANSKA SKARA LEKI s
nagradi - 100 barbekuta LANDMANN! Vseki nov izpraten kod Vi osigyrqva po-golqm
shans da spechelite!
(¬ËÂ ÒÚÂ Â„ËÒÚË‡Ì/‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÚÓÏ·ÓÎ‡Ú‡ Ò Ì‡„‡‰Ë - 100 ·‡·ÂÍ˛Ú‡ LANDMANN. ¬ÒÂÍË ÌÓ‚ ËÁÔ‡ÚÂÌ ÍÓ‰ ‚Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ ¯‡ÌÒ ‰‡
ÒÔÂ˜ÂÎËÚÂ!).
¬ÒË˜ÍË Û˜‡ÒÚÌËˆË ‚ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡, ÌÂÒÔÂ˜ÂÎËÎË ÏÓÏÂÌÚÌ‡ Ì‡„‡‰‡, ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ Á‡ ÚÓÏ·ÓÎ‡Ú‡ Á‡ „ÓÎÂÏËÚÂ Ì‡„‡‰Ë - 100
ÓË„ËÌ‡ÎÌË ·‡·ÂÍ˛Ú‡ LANDMANN.
¬ ÒÎÛ˜‡È ˜Â ËÁÔ‡ÚÂÌËˇÚ ÍÓ‰ Â „Â¯ÂÌ ËÎË ÌÂ‚‡ÎË‰ÂÌ, Û˜‡ÒÚÌËÍ˙Ú
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ SMS Ò˙Ò ÒÎÂ‰ÌËˇ ÚÂÍÒÚ:
Izpolzvaniqt ot Vas kod e nevaliden. Pri problemi, mojete da se obadite na
tel.: 02/957 12 47 ili 0897 241 502 (cena spored Vashia tarifen plan).
(»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇÚ ÓÚ ‚‡Ò ÍÓ‰ Â ÌÂ‚‡ÎË‰ÂÌ. œË ÔÓ·ÎÂÏË ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÂ
Ó·‡‰ËÚÂ Ì‡ ÚÂÎ.: 02/957 12 47 ËÎË 0897 241 502 (ˆÂÌ‡ ÒÔÓÂ‰ ‚‡¯Ëˇ Ú‡ËÙÂÌ
ÔÎ‡Ì).
¬ ÒÎÛ˜‡È ˜Â Û˜‡ÒÚÌËÍ˙Ú Â ËÁÔ‡ÚËÎ Â‰ËÌ Ë Ò˙˘ ÍÓ‰ 2 Ô˙ÚË, Ó·‡ÚÌËˇÚ
SMS ˘Â ·˙‰Â Ò˙Ò ÒÎÂ‰ÌËˇ ÚÂÍÒÚ:
Izprateniqt ot Vas kod e veche izpolzvan. Pri problemi, mojete da se obadite
na tel.: 02/957 12 47 ili 0897 241 502 (cena spored Vashia tarifen plan).
(»ÁÔ‡ÚÂÌËˇÚ ÓÚ ‚‡Ò ÍÓ‰ Â ‚Â˜Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì. œË ÔÓ·ÎÂÏË ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÂ
Ó·‡‰ËÚÂ Ì‡ ÚÂÎ. 02/957 12 47 ËÎË 0897 241 502 (ˆÂÌ‡ ÒÔÓÂ‰ ‚‡¯Ëˇ Ú‡ËÙÂÌ
ÔÎ‡Ì).
¬ ÒÎÛ˜‡È ˜Â Û˜‡ÒÚÌËÍ˙Ú Â ËÁÔ‡ÚËÎ ‚‡ÎË‰ÂÌ ËÎË ÌÂ‚‡ÎË‰ÂÌ ÍÓ‰ ÔÂ‰Ë
‰‡Ú‡Ú‡ Á‡ ÒÚ‡Ú Ì‡ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ (15.05.2009 „.), Ó·‡ÚÌËˇÚ SMS ˘Â ·˙‰Â Ò˙Ò
ÒÎÂ‰ÌËˇ ÚÂÍÒÚ:
Promociqta na Balkanska skara LEKI vse oshte ne e zapochnala. Period na
promociqta: 15.05 - 15.07.2009 g. Pri problemi, mojete da se obadite na tel.: 02/
957 12 47 ili 0897 241 502 (cena spored Vashia tarifen plan).
¬ ÒÎÛ˜‡È ˜Â Û˜‡ÒÚÌËÍ˙Ú Â ËÁÔ‡ÚËÎ ‚‡ÎË‰ÂÌ ËÎË ÌÂ‚‡ÎË‰ÂÌ ÍÓ‰ ÒÎÂ‰
Í‡ÈÌ‡Ú‡ ‰‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ (15.07.2009 „.), Ó·‡ÚÌËˇÚ SMS ˘Â ·˙‰Â Ò˙Ò
ÒÎÂ‰ÌËˇ ÚÂÍÒÚ:
Promociqta na Balkanska skara LEKI prikluchi. Period na promociqta: 15.05
- 15.07.2009 g. Pri problemi, mojete da se obadite na tel.: 02/957 12 47 ili 0897
241 502 (cena spored Vashia tarifen plan).
ÕˇÏ‡ Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂ Á‡ ·ÓÈ Û˜‡ÒÚËˇ ‚ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡.
–¿«ƒ≈À 6. Œœ»—¿Õ»≈ Õ¿ Õ¿√–¿ƒ»“≈
Õ‡„‡‰ËÚÂ ‚ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚË ¡¿À ¿Õ— ¿ — ¿–¿ LEKI Ò‡ ‰‚‡ ‚Ë‰‡
- ÏÓÏÂÌÚÌË Ì‡„‡‰Ë Ë Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÚÓÏ·ÓÎ‡ Á‡ „ÓÎÂÏËÚÂ Ì‡„‡‰Ë (Á‡ ‚ÒË˜ÍË
Û˜‡ÒÚÌËˆË ‚ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡, ÌÂÒÔÂ˜ÂÎËÎË ÏÓÏÂÌÚÌ‡ Ì‡„‡‰‡):
z ÃÓÏÂÌÚÌË Ì‡„‡‰Ë - ‚Ë‰Ó‚Â Ë ·ÓÈ:
- 2000 ·. Ó‰Â‡Î‡ Á‡ ÔËÍÌËÍ ¡¿À ¿Õ— ¿ — ¿–¿ LEKI;
- 200 ·. ˜‡ÌÚË Á‡ ÔËÍÌËÍ Ò ÔËÍÌËÍ ÔË·ÓË Á‡ 4 ˜Ó‚ÂÍ‡ ¡¿À ¿Õ— ¿
— ¿–¿ LEKI.
«‡ ÒÔÂ˜ÂÎ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌˇÍÓˇ ÓÚ ÚÂÁË Ì‡„‡‰Ë, Û˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ ·Ë‚‡Ú Û‚Â‰ÓÏÂÌË
‚Â‰Ì‡„‡, ÒÎÂ‰ ËÁÔ‡˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ SMS-‡ Ò ÛÌËÍ‡ÎÂÌ ÍÓ‰ ÓÚ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡ Ì‡ ÌˇÍÓÈ
ÓÚ ÔÓÏÓˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË ¡¿À ¿Õ— ¿ — ¿–¿ LEKI, ˜ÂÁ Ó·‡ÚÂÌ SMS,
ÛÍ‡Á‚‡˘ ‚Ë‰‡ Ì‡ Ì‡„‡‰‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÔÂ˜ÂÎˇÚ.
z ”˜‡ÒÚËÂ ‚ ÚÓÏ·ÓÎ‡ Á‡ „ÓÎÂÏËÚÂ Ì‡„‡‰Ë. ¬ÒË˜ÍË Û˜‡ÒÚÌËˆË, ÍÓËÚÓ ÌÂ
Ò‡ ÒÔÂ˜ÂÎËÎË ÏÓÏÂÌÚÌ‡ Ì‡„‡‰‡, ÒÂ Â„ËÒÚË‡Ú ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚
ÚÓÏ·ÓÎ‡ Á‡ „ÓÎÂÏËÚÂ Ì‡„‡‰Ë. Õ‡„‡‰Ë ÓÚ ÚÓÏ·ÓÎ‡Ú‡:
- 100 ·. ÓË„ËÌ‡ÎÌË ·‡·ÂÍ˛Ú‡ LANDMANN.
–¿«ƒ≈À 7. “≈√À≈Õ≈ Õ¿ Õ¿√–¿ƒ»“≈, œ≈◊≈À»¬ÿ»

Ã≈’¿Õ»«⁄Ã «¿ “≈√À≈Õ≈ Õ¿ ÃŒÃ≈Õ“Õ»“≈ Õ¿√–¿ƒ» Œ“ œ–ŒÃŒ÷»ﬂ“¿
“Â„ÎÂÌÂÚÓ Ì‡ ÏÓÏÂÌÚÌËÚÂ Ì‡„‡‰Ë ÒÚ‡‚‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚ÓÎÂÌ ÔËÌˆËÔ, ÔÓ
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡ÎÓÊÂÌ ‚ ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÚÂ„ÎÂÌÂ Ì‡ Ì‡„‡‰Ë ‡Î„ÓËÚ˙Ï Á‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ ‡ÁÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ‚Ë‰Ó‚ÂÚÂ Ì‡„‡‰Ë, Ì‡ ·‡Á‡ ÔÓ„ÌÓÁÂÌ
·ÓÈ Û˜‡ÒÚÌËˆË.
¬ÒÂÍË Û˜‡ÒÚÌËÍ, ËÁÔ‡ÚËÎ SMS Ò ÛÌËÍ‡ÎÂÌ ÍÓ‰ ÓÚ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ
¡¿À ¿Õ— ¿ — ¿–¿ LEKI, ÓÔËÒ‡Ì ‚ –¿«ƒ≈À 4, ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÔÂ˜ÂÎË Â‰Ì‡ ÓÚ
ËÁ·ÓÂÌËÚÂ ‚ –¿«ƒ≈À 6 ÏÓÏÂÌÚÌË Ì‡„‡‰Ë, ‡ ‚ÒË˜ÍË Û˜‡ÒÚÌËˆË ‚ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡,
ÌÂÒÔÂ˜ÂÎËÎË ÏÓÏÂÌÚÌ‡ Ì‡„‡‰‡, ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ Á‡ ÚÓÏ·ÓÎ‡Ú‡ Á‡ „ÓÎÂÏËÚÂ Ì‡„‡‰Ë, ÓÔËÒ‡ÌË ‚ –¿«ƒ≈À 6. ¬ÒÂÍË ÛÌËÍ‡ÎÂÌ ÍÓ‰ Â
‚‡ÎË‰ÂÌ Á‡ Â‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡. ÕÂ ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ ‡ÁÏˇÌ‡ Ì‡
Ì‡„‡‰Ë Á‡ Ô‡Ë Ë/ËÎË ‰Û„Ë ËÁ„Ó‰Ë. ¬ ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ÌÂˇÒÌÓÚ‡ ÓÚÌÓÒÌÓ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡
Ë ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡„‡‰ËÚÂ ÓÚ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡, ‚ÒÂÍË ÔÂ˜ÂÎË‚¯ Û˜‡ÒÚÌËÍ ËÏ‡
Ô‡‚Ó ‚ ÒÓÍ ÓÚ Â‰Ì‡ ÒÂ‰ÏËˆ‡ ÒÎÂ‰ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ ˜ÂÁ SMS,
Á‡ ‚Ë‰‡ Ì‡ Ì‡„‡‰‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ Â ÒÔÂ˜ÂÎËÎ, ‰‡ ÒÂ Ó·‡‰Ë Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌË 02/957 12
47 ËÎË 0897 241 502 (ˆÂÌ‡ ÒÔÓÂ‰ Ú‡ËÙÌËˇ ÔÎ‡Ì Ì‡ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡) Ë ‰‡ ÒÂ
ËÌÙÓÏË‡ Á‡ Ì‡˜ËÌ‡ Ì‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÔÂ˜ÂÎÂÌ‡Ú‡ ÓÚ ÌÂ„Ó Ì‡„‡‰‡. «‡ ‰‡
ÔÓÎÛ˜Ë Ì‡„‡‰‡ ÒË, Û˜‡ÒÚÌËÍ˙Ú Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓ‰‡‰Â ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÂ˜ÂÎË‚¯Ëˇ
ÛÌËÍ‡ÎÂÌ ÍÓ‰ ÓÚ ÔÓÏÓˆËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡, Í‡ÍÚÓ Ë ÚËÚÂ ÒË ËÏÂÌ‡ Ë ÚÓ˜ÂÌ
ÔÓ˘ÂÌÒÍË ‡‰ÂÒ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡.
Ã≈’¿Õ»«⁄Ã «¿ “≈√À≈Õ≈ Õ¿ Õ¿√–¿ƒ»“≈ Œ“ “ŒÃ¡ŒÀ¿“¿ Õ¿ œ–ŒÃŒ÷»ﬂ“¿
Õ‡„‡‰ËÚÂ ÓÚ ÚÓÏ·ÓÎ‡Ú‡ ˘Â ·˙‰‡Ú ËÁÚÂ„ÎÂÌË ‚ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÌÓÚ‡ËÛÒ
Ë ÍÓÏËÒËˇ, Ò˙ÒÚÓˇ˘‡ ÒÂ ÓÚ: ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ Ì‡ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ Ë
ÙËÏ‡Ú‡ ÔÓ‰ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ SMS-Ë, Û‚Â‰ÓÏˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÔÂ˜ÂÎËÎËÚÂ Ë ‡ÁÔ‡˘‡ÌÂ Ì‡ Ì‡„‡‰ËÚÂ. “Â„ÎÂÌÂÚÓ ˘Â ÒÂ Ò˙ÒÚÓË Ì‡ 17 ˛ÎË 2009 „.
Ë ˘Â ·˙‰Â ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡ ÎÓÚ‡Ëˇ. “Â„ÎÂÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡„‡‰ËÚÂ ÓÚ ÚÓÏ·ÓÎ‡Ú‡ ˘Â ÒÂ
ËÁ‚˙¯Ë ËÁÏÂÊ‰Û ‚ÒË˜ÍË Û˜‡ÒÚÌËˆË ‚ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡, Â„ËÒÚË‡ÌË Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ
‚ ÚÓÏ·ÓÎ‡Ú‡ ˜ÂÁ SMS ‚ ÔÂËÓ‰‡ ÏÂÊ‰Û 00:00 ˜. Ì‡ 15 Ï‡È Ë 23:59:59 ˜. Ì‡
15 ˛ÎË 2009 „.
ÓÏËÒËˇÚ‡ ËÏ‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ‚ÁÂÏÂ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Ì‡
Ì‡„‡‰ËÚÂ, Ë ‰‡ ÒÂ ÔÓ„ËÊË Á‡ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÏÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎËÚÂ Ì‡
Ò‡ÈÚ‡ Ì‡ Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ Ì‡ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ - www.bella.bg. Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ˙Ú ˘Â ÒÂ
Ò‚˙ÊÂ Ò ‚ÒË˜ÍË ÔÂ˜ÂÎË‚¯Ë Û˜‡ÒÚÌËˆË ‚ ÚÓÏ·ÓÎ‡Ú‡ ˜ÂÁ ÚÂÎÂÙÓÌ‡, Ò ÍÓÈÚÓ
Û˜‡ÒÚÌËÍ˙Ú Â ËÁÔ‡ÚËÎ SMS Ò ‚‡ÎË‰ÂÌ ÛÌËÍ‡ÎÂÌ ÍÓ‰, Á‡ ‰‡ „Ó Û‚Â‰ÓÏË Á‡
ÔÂ˜‡Î·‡Ú‡ Ë ‰‡ ì‚ÁÂÏÂî ‡‰ÂÒ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ Ì‡ Ì‡„‡‰‡Ú‡.
»ÏÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ÔÂ˜ÂÎË‚¯ËÚÂ ˘Â ·˙‰‡Ú ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ Ò‡ÈÚ‡ Ì‡
Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ Ì‡ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ - www.bella.bg.
–¿«ƒ≈À 8. œ–Œ÷≈ƒ”–¿ «¿ œŒÀ”◊¿¬¿Õ≈ Õ¿ Õ¿√–¿ƒ»“≈
Õ‡„‡‰ËÚÂ ÓÚ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚË ¡¿À ¿Õ— ¿ — ¿–¿ LEKI - Ó‰ÂˇÎÓ
Á‡ ÔËÍÌËÍ, ˜‡ÌÚ‡ Á‡ ÔËÍÌËÍ Ò ÔËÍÌËÍ ÔË·ÓË Á‡ 4-Ë ˜Ó‚ÂÍ‡ Ë ·‡·ÂÍ˛
LANDMANN, ˘Â ·˙‰‡Ú ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌË Ì‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌËˇ ÓÚ ÔÂ˜ÂÎË‚¯Ëˇ Û˜‡ÒÚÌËÍ ‡‰ÂÒ
Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡, Á‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ Ì‡ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ ˜ÂÁ ÍÛËÂ ‰Ó 45 ‰ÌË,
ÒÎÂ‰ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ‰‡ÌÌËÚÂ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ Ì‡ ÓÔËÒ‡ÌËÚÂ ‚ –¿«ƒ≈À 5 ÚÂÎÂÙÓÌË.
Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ˙Ú Ì‡ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ ÌÂ ÌÓÒË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ ÒÔˇÏÓ ÔÂ˜ÂÎË‚¯ Û˜‡ÒÚÌËÍ,
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÎ ÌÂ‚‡ÎË‰ÂÌ ÚÂÎÂÙÓÌ Á‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ËÎË ÌÂÍÓÂÒÔÓÌ‰Ë‡˘, ÌÂÔ˙ÎÂÌ
ËÎË ÌÂÚÓ˜ÂÌ ‡‰ÂÒ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ Ì‡ Ì‡„‡‰Ë, ËÎË Û˜‡ÒÚ‚‡˘ ‰‚‡ Ô˙ÚË Ò Â‰ËÌ Ë
Ò˙˘ ÛÌËÍ‡ÎÌÂÌ ÍÓ‰.
Õ‡„‡‰ËÚÂ ‚ ÚÓÏ·ÓÎ‡Ú‡ - 100 ·‡·ÂÍ˛Ú‡ LANDMANN, ˘Â ·˙‰‡Ú ËÁÚÂ„ÎÂÌË
Ì‡ 17 ˛ÎË 2009 „., ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ˙Ú ˘Â ÒÂ Ò‚˙ÊÂ Ò ‚ÒË˜ÍË ÔÂ˜ÂÎË‚¯Ë
Û˜‡ÒÚÌËˆË ÓÚ ÚÓÏ·ÓÎ‡Ú‡ ˜ÂÁ ÚÂÎÂÙÓÌ‡, Ò ÍÓÈÚÓ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËˇÚ Û˜‡ÒÚÌËÍ Â
ËÁÔ‡ÚËÎ SMS Ò ÛÌËÍ‡ÎÌËˇ ÍÓ‰, Á‡ ‰‡ „Ó Û‚Â‰ÓÏË Á‡ ÒÔÂ˜ÂÎÂÌ‡Ú‡ Ì‡„‡‰‡ Ë
‰‡ ì‚ÁÂÏÂî ‡‰ÂÒ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡. Õ‡„‡‰ËÚÂ ÓÚ ÚÓÏ·ÓÎ‡Ú‡ ˘Â ·˙‰‡Ú ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌË
Ì‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌËˇ ÓÚ ÔÂ˜ÂÎË‚¯Ëˇ Û˜‡ÒÚÌËÍ ‡‰ÂÒ Á‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ Ì‡
ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ ˜ÂÁ ÍÛËÂ ‰Ó 45 ‰ÌË, ÒÎÂ‰ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ‰‡ÌÌËÚÂ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡.
¬ ÒÎÛ˜‡È ˜Â ÔÂ˜ÂÎË‚¯ËˇÚ Û˜‡ÒÚÌËÍ Â Ì‡ ‚˙Á‡ÒÚ ‰Ó 14 „Ó‰ËÌË, Ì‡„‡‰‡Ú‡
ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡ Ò‡ÏÓ ÓÚ Á‡ÍÓÌÌËˇ Ì‡ÒÚÓÈÌËÍ Ì‡ Ò˙˘Ëˇ. ƒÓÔÛÒÍ‡ ÒÂ
Ì‡„‡‰‡Ú‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡ ÓÚ ÎËˆÂ, ‡ÁÎË˜ÌÓ ÓÚ ÔÂ˜ÂÎË‚¯Ëˇ Û˜‡ÒÚÌËÍ, ‡ÍÓ
Ò˙˘ÓÚÓ Û‰ÓÒÚÓ‚ÂË ÔËÒÏÂÌÓ, ˜Â Â ÔÓÎÛ˜ËÎÓ Ì‡„‡‰‡Ú‡ ÓÚ ËÏÂÚÓ Ì‡ ÔÂ˜ÂÎË‚¯Ëˇ.
√ÓÌÓÚÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ ‚‡ÊË Ë Á‡ ‰‚‡Ú‡ ‚Ë‰‡ Ì‡„‡‰Ë ÓÚ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ - ÏÓÏÂÌÚÌËÚÂ
Ì‡„‡‰Ë Ë Ì‡„‡‰ËÚÂ ÓÚ ÚÓÏ·ÓÎ‡Ú‡.
¬ÒˇÍ‡Í‚‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÓÚÌÓÒÌÓ Ì‡„‡‰ËÚÂ ÓÚ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡,
Û˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌË 02/957 12 47 ËÎË 0897 241 502
(ˆÂÌ‡ ÒÔÓÂ‰ Ú‡ËÙÌËˇ ÔÎ‡Ì Ì‡ Ó·‡Ê‰‡˘Ëˇ ÒÂ Û˜‡ÒÚÌËÍ).
–¿«ƒ≈À 9. √–≈ÿ » » Õ≈–≈ƒŒ¬Õ» SMS-Ë
œË ÔÂ˜‡ÚÌ‡ ËÎË ‰Û„ ‚Ë‰ „Â¯Í‡, ‰ÓÔÛÒÌ‡Ú‡ ÓÚ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ ‚ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡
ÔË ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ ‚ SMS-‡ Ì‡ ÛÌËÍ‡ÎÌËˇ ÍÓ‰ ÓÚ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÏÓˆËÓÌ‡ÎÌËˇ
ÔÓ‰ÛÍÚ ¡¿À ¿Õ— ¿ — ¿–¿ LEKI, ‰Ó‚ÂÎ‡ ‰Ó ÌÂ‚‡ÎË‰ÌÓÒÚ Ì‡ Ò˙˘Ëˇ, Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ˙Ú Ì‡ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÌÓÒË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ. «‡ ‰‡ ·˙‰Â ‚‡ÎË‰ÂÌ Â‰ËÌ SMS,
ÚÓÈ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò˙‰˙Ê‡ ÍÓÂÍÚÌÓ ËÁÔËÒ‡Ì ÍÓ‰‡, ÓÚÔÂ˜‡Ú‡Ì ‚˙ıÛ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡
Ì‡ Á‡ÍÛÔÂÌËˇ ÔÓ‰ÛÍÚ. ¬ ÒÎÛ˜‡È ˜Â Û˜‡ÒÚÌËÍ˙Ú Â ËÁÔ‡ÚËÎ ÌÂ‚ÂÂÌ ÍÓ‰,
Ó·‡ÚÌËˇÚ SMS ˘Â ·˙‰Â Ò˙Ò ÒÎÂ‰ÌËˇ ÚÂÍÒÚ:
Izpolzvaniqt ot Vas kod e nevaliden. Pri problemi, mojete da se obadite na
tel. 02/957 12 47 ili 0897 241 502 (cena spored Vashia tarifen plan).
(»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇÚ ÓÚ ‚‡Ò ÍÓ‰ Â ÌÂ‚‡ÎË‰ÂÌ. œË ÔÓ·ÎÂÏË ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÂ
Ó·‡‰ËÚÂ Ì‡ ÚÂÎ. 02/957 12 47 ËÎË 0897 241 502 (ˆÂÌ‡ ÒÔÓÂ‰ ‚‡¯Ëˇ Ú‡ËÙÂÌ
ÔÎ‡Ì).
¬ ÒÎÛ˜‡È ˜Â Û˜‡ÒÚÌËÍ˙Ú Â ËÁÔ‡ÚËÎ Â‰ËÌ Ë Ò˙˘Ë ÍÓ‰ 2 Ô˙ÚË, Ó·‡ÚÌËˇÚ
SMS ˘Â ·˙‰Â Ò˙Ò ÒÎÂ‰ÌËˇ ÚÂÍÒÚ:
Izprateniqt ot Vas kod e veche izpolzvan. Pri problemi, mojete da se obadite
na tel. 02/957 12 47 ili 0897 241 502 (cena spored Vashia tarifen plan).
(»ÁÔ‡ÚÂÌËˇÚ ÓÚ ‚‡Ò ÍÓ‰ Â ‚Â˜Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì. œË ÔÓ·ÎÂÏË ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÂ

Ó·‡‰ËÚÂ Ì‡ ÚÂÎ. 02/957 12 47 ËÎË 0897 241 502 (ˆÂÌ‡ ÒÔÓÂ‰ ‚‡¯Ëˇ Ú‡ËÙÂÌ
ÔÎ‡Ì).
œË Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÂÌ ÒÔÓ Á‡ ‚‡ÎË‰ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÁÔ‡ÚÂÌ SMS, Â¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡
Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ Â Â¯‡‚‡˘Ó.
¬ ÌËÍ‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È ÌˇÏ‡ ‰‡ ÒÂ ‡Á‰‡‰‡Ú ÔÓ‚Â˜Â Ì‡„‡‰Ë ÓÚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡Ú‡,
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ‚ ÚÂÁË ŒÙËˆË‡ÎÌË Ô‡‚ËÎ‡.
–¿«ƒ≈À 10. Œ“√Œ¬Œ–ÕŒ—“
Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ˙Ú Ì‡ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ ÌˇÏ‡ Á‡‰˙ÎÊÂÌËÂ ‰‡ ‚Ó‰Ë ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌˆËˇ
‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ë ÔÓ ÔÓ‚Ó‰ ÔÂÚÂÌˆËË Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡„‡‰Ë, ÔÂ‰ˇ‚ÂÌË ÒÎÂ‰
Í‡ÈÌ‡Ú‡ ‰‡Ú‡, ÔÓÒÓ˜ÂÌ‡ Á‡ ‚˙ÁÍ‡ Ò ÌÂ„Ó. “ÓÈ ÌÂ ÓÚ„Ó‚‡ˇ Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
Ì‡„‡‰ËÚÂ, Í‡ÚÓ ÔÂÚÂÌˆËË Á‡ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ˇ‚ˇ‚‡Ú ÔÂ‰
ÔÓ‰‡‚‡˜‡ Ì‡ ÒÚÓÍ‡Ú‡, Ò˙Ó·‡ÁÌÓ „‡‡ÌˆËÓÌÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ.
Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ˙Ú Ì‡ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ ÌÂ ÌÓÒË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ„Â¯ÌÓ Ì‡·‡Ì ÓÚ
Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ ‚ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ ÛÌËÍ‡ÎÂÌ ÍÓ‰ Ë ËÁÔ‡ÚÂÌ ˜ÂÁ SMS Ì‡ ÛÍ‡Á‡ÌËˇ ‚
ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ Í‡Ú˙Í ÌÓÏÂ. Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ˙Ú ÌˇÏ‡ ‰‡ ÌÓÒË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ËÎË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌË ÔÓ·ÎÂÏË ÔË ÏÓ·ËÎÌËÚÂ ÓÔÂ‡ÚÓË, ‰Ó‚ÂÎË ‰Ó
Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌÓ ÌÂËÁÔ‡˘‡ÌÂ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ ÓÚ„Ó‚Ó ÓÚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‰Ó Û˜‡ÒÚÌËÍ ‚
ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ ËÎË ÌÂÂ„ËÒÚË‡ÌÂÚÓ ÏÛ ‚ ÌÂˇ. œË ÔÓ‰Ó·ÌË ÔÓ·ÎÂÏË ÔÂÚÂÌˆËË
ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ˇ‚ˇ‚‡Ú ÔÂ‰ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËˇ ÏÓ·ËÎÂÌ ÓÔÂ‡ÚÓ. œË Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÂÌ
ÒÔÓ Á‡ ‚‡ÎË‰ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÁÔ‡ÚÂÌ SMS, Â¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ Â Â¯‡‚‡˘Ó. œË Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË ‰Û„Ë ÒÔÓÓ‚Â, Í‡Ò‡Â˘Ë Ô‡‚ËÎ‡Ú‡ Ì‡ Ú‡ÁË ÔÓÏÓˆËˇ
Ë ÚˇıÌÓÚÓ Ú˙ÎÍÛ‚‡ÌÂ, ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘ÂÚÓ Ë Â¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ Ò‡ Â¯‡‚‡˘Ë.
–¿«ƒ≈À 11. œ–¿¬Œ Õ¿ ”◊¿—“»≈ » ”◊¿—“Õ»÷»
œÓÏÓˆËˇÚ‡ Â ÓÚ‚ÓÂÌ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÙËÁË˜ÂÒÍË ÎËˆ‡ Ò ÏÂÒÚÓÊË‚ÂÂÌÂ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ, Ò ËÁÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ì‡ ÒÎÛÊËÚÂÎËÚÂ Ì‡ ì¡ÂÎÎ‡ ¡˙Î„‡Ëˇî ¿ƒ,
ÂÍÎ‡ÏÌËÚÂ ‡„ÂÌˆËË Ë ÔÂ˜‡ÚÌËˆË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÔÓÏÓˆËˇÚ‡, Í‡ÍÚÓ Ë ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ
Ì‡ ÚÂıÌËÚÂ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ ÔÓ Ô‡‚‡ ÎËÌËˇ (Ó‰ËÚÂÎË, Ò˙ÔÛÁË, ‰Âˆ‡, ·‡Úˇ Ë
ÒÂÒÚË).
”˜‡ÒÚËÂÚÓ ‚ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ Â Ó·‚˙Á‡ÌÓ Ò ÔÓÍÛÔÍ‡ Ì‡ Â‰ËÌ ÓÚ ÓÔËÒ‡ÌËÚÂ
‚ –¿«ƒ≈À 4 ÔÓ‰ÛÍÚË ÔË ÒÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ Ì‡ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡, ÓÔËÒ‡Ì ‚
–¿«ƒ≈À 5.
–¿«ƒ≈À 12. Œ“—⁄—“¬»≈ Õ¿ œ¿–»◊Õ» ¿À“≈–Õ¿“»¬»
ÕÂ ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ ‡ÁÏˇÌ‡ Ì‡ Ì‡„‡‰Ë Á‡ Ô‡Ë Ë ‰Û„Ë ËÁ„Ó‰Ë.
–¿«ƒ≈À 13. œ–≈ –¿“ﬂ¬¿Õ≈ Õ¿ œ–ŒÃŒ÷»ﬂ“¿
Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ˙Ú ËÏ‡ ÌÂÓÚÏÂÌËÏÓÚÓ Ô‡‚Ó ‰‡ ÔÂÍ‡ÚË Â‰ÌÓÒÚ‡ÌÌÓ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ ÔÓ ‚ÒˇÍÓ ‚ÂÏÂ, Ó·ˇ‚ˇ‚‡ÈÍË ÚÓ‚‡ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò –¿«ƒ≈À 1, ‚ ÒÎÛ˜‡È
˜Â Ì‡ÒÚ˙ÔˇÚ Ï‡ÚÂË‡ÎÌË ÁÎÓÛÔÓÚÂ·Ë, Ì‡Û¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡‚ËÎ‡Ú‡ ËÎË ÙÓÒÏ‡ÊÓÌË Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡. ¬ ÚÂÁË ÒÎÛ˜‡Ë Ì‡ Û˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ ÌÂ ÒÂ ‰˙ÎÊË ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËˇ
Ë ÌÂ ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ ‚˙˘‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚË. Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ˙Ú, ‚ Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È, ÌˇÏ‡
‰‡ ÌÓÒË ÌËÍ‡Í‚‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ ÔÓÌÂÒÂÌË Á‡„Û·Ë ËÎË ÔÓÔÛÒÌ‡ÚË ÓÚ Û˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ ÔÓÎÁË, ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ Ú‡ÍÓ‚‡ ÔÂÍ‡Úˇ‚‡ÌÂ.
–¿«ƒ≈À 14. —⁄ƒ≈¡Õ» —œŒ–Œ¬≈
¬ÒÂÍË ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÂÌ Ò˙‰Â·ÂÌ ÒÔÓ ÏÂÊ‰Û Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ Ì‡ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ Ë
Û˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ ‚ Ò˙˘‡Ú‡ ÒÂ Â¯‡‚‡ ˜ÂÁ ‚Á‡ËÏÌÓ ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌËÂ; ÔË ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÍÓ‚‡, ÒÔÓ˙Ú ÒÂ Â¯‡‚‡ ÓÚ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌËÚÂ Ò˙‰ËÎË˘‡
‚ –ÂÔÛ·ÎËÍ‡ ¡˙Î„‡Ëˇ.
–¿«ƒ≈À 15. œ”¡À»◊ÕŒ—“
— Û˜‡ÒÚËÂÚÓ ÒË ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ ÔÓÏÓˆËˇ, Û˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ ËÁ‡Áˇ‚‡Ú ÌÂ‰‚ÛÒÏËÒÎÂÌÓÚÓ ÒË Ò˙„Î‡ÒËÂ, Í‡ÚÓ ‡Á·Ë‡Ú, ˜Â ‚ ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡„‡‰‡ ÚÂıÌËÚÂ
ËÏÂÌ‡, ‡‰ÂÒ, ÒÌËÏÍ‡ ËÎË ‰Û„Ë ÎË˜ÌË ‰‡ÌÌË ·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡ ÒÚ‡Ì‡Ú ÔÛ·ÎË˜ÌË Ë
‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ ‡Û‰ËÓ, ÔÂ˜‡ÚÌË ËÎË ‚Ë‰ÂÓ Ï‡ÚÂË‡ÎË ÓÚ Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ Ì‡
ÔÓÏÓˆËˇÚ‡, ·ÂÁ Á‡ ÚÓ‚‡ ‰‡ ÒÂ ‰˙ÎÊË Á‡ÔÎ‡˘‡ÌÂ ÓÚ ÌÂ„Ó‚‡ ÒÚ‡Ì‡.
“‡Í‡ Ò˙˘Ó, Ò Û˜‡ÒÚËÂÚÓ ÒË ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ ÔÓÏÓˆËˇ, Û˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ ËÁ‡Áˇ‚‡Ú ÌÂ‰‚ÛÒÏËÒÎÂÌÓÚÓ ÒË Ò˙„Î‡ÒËÂ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ‚ ·˙‰Â˘Â ÂÍÎ‡ÏÌË SMS
Ò˙Ó·˘ÂÌËˇ Ì‡ Ò‚Óˇ GSM ‡Ô‡‡Ú ÓÚ Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ Ì‡ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡. ◊ÂÁ ËÁÔ‡˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ SMS Ì‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌËˇ ÌÓÏÂ ÓÚ Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ Ì‡ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡, ÒÔÂ˜ÂÎËÎËˇÚ ‰ÂÍÎ‡Ë‡ ËÁË˜ÌÓ, ˜Â Â Ò˙„Î‡ÒÂÌ ‰‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Ë ÎË˜ÌËÚÂ ÒË ‰‡ÌÌË Á‡
ÓÔÂË‡ÌÂ ÓÚ Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ Ì‡ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡, ‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ Á‡ˇ‚ˇ‚‡, ˜Â ˘Â
ÒÔ‡Á‚‡ Á‡ÍÓÌÓÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌËˇ Â‰ ÔË ‡·ÓÚ‡ Ò ‰‡ÌÌËÚÂ, ÌˇÏ‡ ‰‡ „Ë ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ
Ì‡ ÚÂÚË ÎËˆ‡ Ë ˘Â „Ë ÔÓÎÁ‚‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÒË Ï‡ÍÂÚËÌ„Ó‚Ë Ë
ÂÍÎ‡ÏÌË ËÌËˆË‡ÚË‚Ë.
—ÔÂ˜ÂÎËÎËˇÚ Ì‡„‡‰‡ Û˜‡ÒÚÌËÍ ‚ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡, ËÏ‡ Ô‡‚Ó ‰‡ Á‡ˇ‚Ë ÓÚÍ‡Á‡
ÒË ÓÚ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ·˙‰Â˘Ë ÂÍÎ‡ÏÌË ËÌËˆË‡ÚË‚Ë Ì‡ Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ Ì‡ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡,
Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌË 0800 13333 ËÎË 0800 13000 (·ÂÁÔÎ‡ÚÌË Á‡ ˆˇÎ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡) ËÎË
Ì‡ email: leki@bella.bg. “ÂÁË ÚÂÎÂÙÓÌË Ò‡ ‚‡ÎË‰ÌË Ò‡ÏÓ Á‡ ÓÚÍ‡Á ÓÚ Û˜‡ÒÚËÂ
‚ ·˙‰Â˘Ë ‡ÍÎ‡ÏÌË ËÌËˆË‡ÚË‚Ë.
Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ˙Ú Ì‡ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ ÒÂ Á‡‰˙ÎÊ‡‚‡ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ
Ò˙·‡ÌËÚÂ ‰‡ÌÌË, Ú.Â. Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ‰Ó 1 Í‡ÎÂÌ‰‡Ì‡ „Ó‰ËÌ‡, ÒÎÂ‰ ÔËÍÎ˛˜‚‡ÌÂ
Ì‡ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ Ë Á‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ 3 ÂÍÎ‡ÏÌË SMS Ò˙Ó·˘ÂÌËˇ.
”˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ ËÏ‡Ú Ô‡‚Ó Ì‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó Ë ÍÓÂÍˆËˇ Ì‡ ÎË˜ÌËÚÂ ÒË ‰‡ÌÌË,
Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌË ÓÚ Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ Ì‡ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡.
–¿«ƒ≈À 16. Œ‘»÷»¿ÀÕ» œ–¿¬»À¿ » Œ¡¬⁄–«¿ÕŒ—“ — œ–¿¬»À¿“¿
ŒÙËˆË‡ÎÌËÚÂ Ô‡‚ËÎ‡ ˘Â ·˙‰‡Ú ÔÛ·ÎË˜ÌÓ ÓÔÓ‚ÂÒÚÂÌË ‚ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ
ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌËÍ Ë ˘Â ·˙‰‡Ú ‰ÓÒÚ˙ÔÌË Á‡ ˆÂÎËˇ ÔÂËÓ‰ Ì‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡
ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ ‡‰ÂÒ www.bella.bg.
»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ŒÙËˆË‡ÎÌËÚÂ Ô‡‚ËÎ‡ Ì‡ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ ˘Â ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â
ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡ Ë Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌË 02/957 12 47 ËÎË 0897 241 502 (ˆÂÌ‡ ÒÔÓÂ‰
Ú‡ËÙÌËˇ ÔÎ‡Ì Ì‡ Ó·‡Ê‰‡˘Ëˇ ÒÂ), Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ Â-mail ‡‰ÂÒ leki@bella.bg.
«‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÔÓÏÓˆËˇÚ‡ ÒÂ Ò˜ËÚ‡ ËÁÔ‡˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡ÎË‰ÂÌ ÛÌËÍ‡ÎÂÌ ÍÓ‰
ÓÚ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÏÓˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË, ÓÔËÒ‡ÌË ‚ –¿«ƒ≈À 4, ˜ÂÁ SMS
Ì‡ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌËˇ Í‡Ú˙Í ÌÓÏÂ 1780.
”˜‡ÒÚ‚‡ÈÍË ‚ Ú‡ÁË ÔÓÏÓˆËˇ, Û˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ ÔËÂÏ‡Ú ‰‡ ÒÂ ‡Ì„‡ÊË‡Ú Ò
ÚÂÁË ŒÙËˆË‡ÎÌË Ô‡‚ËÎ‡ Ë ‰‡ ÒÔ‡Á‚‡Ú ÚÂıÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ë ‡ÁÔÓÂ‰·Ë.
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ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ „Н. ПУШКАРОВ” -

НАЦИОНАЛЕН МЕТОДИЧЕН И БАЗОВ ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ
Почвознанието е фундаментална наука със
силно приложен и внедрителски характер. То се занимава с изучаването, използването, опазването и
устойчивото управление
на основния природен ресурс – почвата, респективно земята. Оценяването и
изхранването на човечеството във всички времена
е било тясно свързано с
почвите и тяхното плодородие и най-вече със способността им постоянно
да произвеждат продоволствени продукти.
Историческите факти
показват, че всяка страна
е излизала от най-тежките финансови и икономически кризи, когато е използвала рационално почвените ресурси и е развивала справедливи поземлени отношения. Почвоведската наука, която е
водеща и в основата на аграрната наука, е призвана
да върви 10-15 години напред, за да очертава съобразно потребностите на
хората стратегически общественото и аграрикономическото развитие на
страната.
От своето зараждане
през 1911г., българската
почвоведска наука винаги
е подпомагала земеделските производители и
икономиката на България.
Впечатляващи за времето
са практическите разработки в областта на мелиорациите и минералното
торене на първия български учен-почвовед, естествоизпитател Никола
Пушкаров през 20те и 30те
години на миналия век.
Институтът по почвознание, носещ неговото име и
създаден през 1947 г. десетилетия наред работи и
отговаря на съвременните
предизвикателства за устойчиво развитие на селското стопанство. Със
съдействието на най-авторитетните международни
организации (ФAO, ЮНЕП
и ЮНЕСКО) и най-развитите институти на Европа
в края на 60те и началото
на 70те години започва европейския възход на
българското почвознание.
Извършен е широк обмен
за обучение и специализации на докторанти и научни работници с водещи
школи в света. В средата
на 70те и началото на 80те
години Институтът придобива международна известност и към него проявяват интерес редица развити страни. С модерната си
база става привлекателно
място за специализации
на наши и чуждестранни
специалисти. За периода
1967-2006г. в него са обучавани докторанти от 17
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страни. Редица
негови международни и
целеви
проекти,
монографични
разработки,
ръководства, специални и
тематични
карти представляват национални
програми
за управление на
отделните сектори на аграрната
ни икономика. Досегашните научедромащабни почни
извени и агрохимичесследваки проучвания и карния са
тира цялата страна в
основа
М 1:25000 и с малки
за прилаизключения в М
гане на
Български (дунавски) 1:10000. Въз основа
технолоЧернозем на това са внедрени
гии
за
съвременни методи
поддържане и повишаване
за изследване (изотопни,
на почвеното плодородие и
рентгеноструктурни, елекпоземлените ресурси. Окотронномикроскопски, фило 40% от почвите в стразико-химични, биологични
ната са плитки, деградираи др.), развити са нови нали и с ниско плодородие.
учни направления в почвоЗначителна е площта на
знанието, подпомагащи
киселите, засолените, наредица отрасли и сектори
рушените и замърсените
в селското и горското стопочви. За всички тях е непанство, екологията и ес-

знание “Н. Пушкаров” подпомага земеделието, екологично проблемните и
горско-земеделските райони с конкретни анализи,
препоръки и съвети, работи по опазване и възстановяване на поземлените ресурси и околната среда,
усъвършенстване на нормативната и законодателна уредба за почвите и земеделските земи на България. За целта основните
му дейности са съсредоточени в почвено-географска
мрежа и по агроекологични райони на база съвременни информационни си-

обходимо да се прилагат
специални грижи и диференциран подход при земеползването им. Използването на научните постижения на Института е от особена важност за опазване
и възстановяване на този
национален ресурс.
Като базова организация Институтът разполага
с подробни почвени, агрохимически и мелиоративни
карти и характеристики,
подкрепени с база данни
за широко проектиране и
внедряване. Институтът по
почвознание “Н.Пушкаров”
е един от малкото в света,
които до 1989 г. извърши

стеми и мониторинг на
почвените ресурси. На
тази основа на национално, областно и местно равнище се предлагат и внедряват важни научно-приложни продукти. След закриване на Лабораторията
при Националната служба
за съвети в земеделието,
Институтът пое и голямата
отговорност за агрохимическото обслужване на
страната и прилагане на
съвременни модели за минерално торене. Само за
2008 г. са анализирани
около 20 000 проби и са
дадени необходимите препоръки на потребителите.

тествознанието. Издадена
е Държавна почвена карта
в М 1:400000. На тази основа е направено почвеногеографско, агроекологично и агропроизводствено
райониране на земеделските култури, което, обаче, при новите условия се
нуждае от актуализация.
Според наши изследвания, България е уникален почвен музей с 276
почвени различия в 5 климатични области. Голямото почвено разнообразие
изисква и високо ниво на
познание и научно обслужване.
Институтът по почво-

В научната и научно-приложна програма са заложени национални и международни проекти в областта на почвената екология, агроекология, радиоекология, ерозия, химия,биология и диагностика на почвите. Приоритетно се разработват системи
и технологии за конвенционално, органично, поясно
и биоенергийно земеделие
и нови методи за оценка на
почвените и растителни
ресурси. Към Института
има изграден Информационно-консултантски и иновационен център с Консултантско бюро, които въз
основа на актуални анализи дават научнообосновани консултации, проектират и внедряват проверени
технологични решения в
практиката. Към тези
структурни звена работят
постоянни изследователски групи в областта на
растениевъдството и лозарството, опазването на
почвените ресурси и природната среда. В областта
на агрохимията и агроекологията са разработени
съвременни модели за торопотребността на почвите и натовареността им с
минерални компоненти в
среда на географска информационна система
(ГИС). На национално, областно и регионално равнище е оценен агроекологичния потенциал на почвените и поземлените ресурси. Тези изследвания
послужиха за усъвършенстване на методите за бонитация, кадастъра и категоризацията на земите и
за разработване на Стратегията за развитие на
шестте административни
райони за икономическо
планиране на страната за
периода 2008-2013 г., на
Националната програма
за комасация на земята и

Стратегията за изграждане на съвременни поземлени отношения. За
своята фундаментална
научно-изследователска
дейност и приносите в
практиката ИП “Н.Пушкаров” е високо оценен,
търсен и уважаван партньор от авторитетни международни организацииФАО, ЮНЕП и Европейската комисия, където
наши учени участваха в
съставянето на Почвената карта и Почвения атлас на Европа и продължават да работят по редица оперативни програми и проекти. Водещи научни работници разработват и координират национални и международни проекти по линия на
Европейския съюз (ЕС) и
Европейската комисия (
ЕК) в областта на приложното почвознание,
агрохимията, агроекологията и опазването на
околната среда. Институтът е акредитиран по 4
научни специалности
(почвознание, агрохимия, мелиорации и общо
земеделие) и предоставя
база за научни изследвания на учени, докторанти, дипломанти, студенти, включваща лаборатории за физични, химични, физико-химични,
микробиологични и радиоизотопни анализи, 23
полски експериментални
бази с различни почвеноклиматични условия, вегетационна къща и библиотека с 33 хиляди тома. С
висока интелектуална и
международна значимост
са научните и класически
трудове “Почвите в България”, “Поддържане и повишаване на почвеното
плодородие”, “Реферативна база данни за почвите
в България”. През годините на своето развитие Институтът е ръководен от
изтъкнати учени в областта на почвознанието и земеделието - Акад. Ив.
Странски, проф. д-р Цв.
Стайков, проф. д-р К. Еников, проф. д-р Ив. Гърбучев, доц. д-р Л. Глогов,
проф. дсн В. Вълев, проф.
дсн Д. Стойчев и др.
Институтът по почвознание “Н. Пушкаров”,
въпреки трудностите на
времето, притежава кадрови потенциал с висок
научен капацитет, необходимите знания и компетентност за качествено
решаване на задачите на
българското земеделие и
другите отрасли на нашата икономика.
Ст.н.с. I ст. д-р
Методи ТЕОХАРОВ
Директор на Институт
по почвознание
“Никола Пушкаров”
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РЕЦЕСИЯТА В
ИСПАНИЯ СЕ
ЗАДЪЛБОЧАВА
Испания е навлязла в още
по-дълбока рецесия през
първото тримесечие на годината, като БВП се е свил с
1,8% спрямо четвъртото тримесечие на 2008 г. Това показват неокончателните данни на Националния статистически институт.

„СОНИ”
РЕГИСТРИРА
ЗАГУБА

СНИМКА БГНЕС

Японският гигант “Сони”
регистрира първата си годишна загуба от 14 г. насам, след
като ръстът на продажбите
намаля. Корпорацията декларира годишна загуба в размер на 98,94 млрд. йени (1
млрд. долара). Електронният
гигант обяви, че е засегнат от
слабата икономика, силната
йена и спада в инвестициите.

Повече от 834 хил. цивилни пакистанци са напуснали домовете си заради боевете между правителствените сили за сигурност и
талибаните в Северозападен Пакистан. Броят им се увеличи рязко, когато в сряда бяха регистрирани нови 163 хил. бежанци, след
като цели семейства с камиони и трактори или пеша побягнаха от трите най-силно засегнати от боевете области към набързо
изградените от властите лагери

Безработицата тревожи
най-силно европейците
Депутат в ЕП предизвика възмущение
с антибългарското си изказване

ния и България имат много повече гласове от Дания, Швеция и Финландия. А
мисля, че ние (хората в тези северноевропейски страни) сме по-умни от румънците и българите”, отбелязва той. “При нас
има много повече гласност, демокрация и
социално благоденствие. Не смятам, че
народи, които не са създали здравословни общества, трябва да решават вместо
нас. Страни, които смятаме за старомодни, за антиреформистки, в доста случаи направо реакционни, имат такова голямо
влияние в Европа”, добавя Камре. Изказването отразява задълбочаваща се пропаст между малките и по-богати страни в
Северна Европа, които губят постепенно
влияние в ЕС заради по-многобройните
като население нови членове на съюза.
Заместник-председателят на Групата
на социалистите в Европейския парламент Ханес Свобода нарече изказването
на Камре “немислимо и насочено срещу
самите принципи на демокрацията”. Подобно разделяне на ЕС на добри и лоши
страни е напълно неприемливо, подчерта
той. Според българската евродепутатка
Маруся Любчева “такова изказване е наймалкото дискриминационно, ако не расистко и антихуманно.

Не всички европейци мислят за едно
и също нещо, когато става дума за предстоящите през юни избори за депутати в
Европейския парламент. Това съобщи
френският “Пти журнал”, като се позовава
на данни от проучване на Евробарометър.
Проучването обхваща 27 000 души от
всички страни членки и касае най-важния
проблем в предизборната кампания. Като
цяло резултатите са доминирани от проблемите, с които се сблъсква всяка отделна страна, коментира изданието.
Общ проблем за всички жители от
страните в Европейския съюз е безработицата. 57 на сто от анкетираните са
изтъкнали този проблем на първо място.
Най-сериозна е загрижеността от увеличаващата се безработица в Ирландия
(84%) и в Гърция (83 на сто). За разлика
от тях 66% от французите се безпокоят от
инфлацията и намалената покупателна
способност. Шведите и датчаните (съответно 60 и 54 на сто) се тревожат наймного от климатичните промени, докато

португалците и литовците практически не
се интересуват от този проблем. Малтийците се вълнуват най-много от имиграцията (67%), докато тя въобще не вълнува
поляците. Тероризмът е сред важните
проблеми за Испания и Великобритания.
Престъпността е посочена като важен
проблем от 59% от българите и от 49 на
сто от ирландците. Кипърците се вълнуват
най-много от безопасността на храните
(48%), на която много малко британци
(9%) обръщат внимание.
Междувременно в Брюксел датският
евродепутат в Могенс Камре предизвика
възмущение с антибългарското и антирумънското си изказване. Камре, който е
зам.-председател на Групата на Съюз Европа за нациите в парламента и член на
управляващата в Дания Консервативна
народна партия, направи коментара пред
френското “Радио Франс Ентернасионал”
(Ер Еф И).
“Когато погледна правилата за гласуване в ЕП, виждам, че страни като Румъ-

Все по-малко се
търси петрол

Признаците за стабилизация
били все повече?

Международната агенция по енергия (МАЕ) отново намали прогнозите
си за търсенето на петрол в света за
2009 г. и очаква най-големия годишен
спад от 1981 г. (-3%) заради световната криза, съобщи организацията в
месечния си доклад. Организацията,
която представлява интересите на индустриализираните страни, смята, че
потреблението на “черното злато” ще
достигне 83,2 млн. барела дневно през
тази година, което е спад с 2,6 млн.
барела на ден спрямо 2008 година.
В доклада си за април МАЕ прогнозираше, че световното търсене на
петрол ще бъде 83,4 млн. барела на
ден. Агенцията обяснява ревизията
към понижение с “по-лошите от предвижданията данни за потреблението в редица райони” на света и найвече в Китай, САЩ и Русия. МАЕ
смята, че предлагането се е увеличило с 230 000 барела дневно през
април заради увеличаването на добива на ОПЕК.

В
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ъзстановяването на
икономиката може да
започне по-рано, отколкото се е очаквало,
заяви вицепрезидентът
на Европейската централна банка Лукас Пападемос. Той заяви, че
стратегията за излизане от рецесията до голяма степен ще зависи
от прогнозата за инфлацията в Еврозоната.
Икономическата активност в Еврозоната вероятно ще се възстанови постепенно в течение на 2010 година.
Точно на обратното
мнение обаче е бившият президент на Световната банка и председател на консултативния
съвет на “Сити” Джеймс
Улфенсън. Според него

В КРАГУЕВАЦ ИМА
236 МИЛИОНЕРИ
Годишен доход, по-голям
от 1,64 млн. динара са декларирали 236 сръбски граждани, живеещи в Крагуевац, а
най-високият деклариран доход възлиза на 15 млн. динара (93 динара = 1 евро), който
е реализирал един частен
предприемач. Сред крагуевачките милионери през 2008 г.
най-много са били лекарите,
университетските преподаватели, икономистите, юристите
и предприемачите.

4,7 ПО РИХТЕР
РАЗТЪРСИ ГЪРЦИЯ
Земетресение с магнитуд
4,7 по скалата на Рихтер бе
регистрирано вчера в югоизточната част на Гърция. Не се
съобщава за жертви и нанесени щети. Земният трус е
регистриран на около 360 км
югоизточно от Атина, близо
до остров Карпатос.

БЕЗРАБОТИЦАТА В
РУМЪНИЯ РАСТЕ
Близо 13 000 души ще
загубят работата си този месец в Румъния, показват данни
на Националната агенция по
трудовата заетост, цитирани от
в. “Евениментул зилей”. Наймного съкращения през тази
година са планирани именно
за месец май. Други 3500 души
вероятно ще загубят работните си места през юли, а над
300 - през септември.

спадът в световната икономика, по всяка вероятност, ще се проточи и
излизането от рецесията ще бъде бавно. Мнението на Улфенсън
съвпада и с оценката на
Нобеловия лауреат по
икономика Пол Кругман,
който заяви, че V-образната рецесия е много
малко вероятна. Професорът по икономика от
Нюйоркския университет Нуриел Рубини, който е един от първите
предсказали настоящата финансова криза,
смята, че очакванията
за възстановяване на
икономиката на САЩ
през
третото
или
четвъртото тримесечие
на тази година са “прекалено оптимистични”.
cyanmagentayellowblack
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Лодка, с която са пътували 30 нелегални имигранти от Хаити и Бахамските острови
за САЩ, се преобърна и потъна край бреговете на Флорида. Загинали са десет души.
Седемнадесет души са спасени от американската брегова охрана. Истинска трагедия
е, че някой може да бъде толкова безразсъден с човешкия живот, коментира
началникът на охраната. Икономическите условия в Хаити продължават да са
изключително тежки

Гърция пак
стачкува

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Незаконно придобитото имущество на сръбския
наркобос Сретен Йосич ще бъде отнето, съобщи специалната прокуратура за организираната престъпност в
Белград. Йосич бе арестуван преди две седмици от
сръбските власти по подозрение, че е организирал
атентата срещу известния хърватски журналист Иво
Пуканич.
В началото на април Сретен Йосич, давайки показания пред Белградския окръжен съд по друго шумно
дело, заяви че месеченият му доход е 600 евро, но
медиите го опровергаха, като информираха, че в Сърбия
той е плащал 100 000 евро годишен наем на Мира
Маркович за вилата на покойния югославски президент
Слободан Милошевич.
Специалната прокуратура проверява и произхода на
имуществото на организатора на атентата срещу
сръбския премиер Зоран Джинджич - Милорад Легия.

○

○

○

○

○

○

○

○

Прокуратурата прибира
имуществото на Йосич

○

Точните данни за количеството американски ядрени бойни глави, подлежащи на демонтаж, са засекретени.
Според директора на програмата за
ядрена информация към Федерацията
на американските учени Ханс Кристенсен цифрата им е около 4200 броя.
Пентагонът разполага и с 2700 оперативно разгърнати и 2500 резерви бойни глави. Те се съхраняват на склад,
основно във военните бази.
Бившият съветник на департамента
на енергетиката на САЩ и настоящ
анализатор на Института за политически изследвания във Вашингтон Робърт
Алварес посочва, че досега не са предприети никакви сериозни усилия за
трансформирането на програмата.
Досега средствата са отделяни основно за обезпечаването и безопасното
съхранение на изпратените за демонтаж бойни глави, поради което всички
съществуващи хранилища за ядрено
оръжие са препълнени. От NNSA признават за наличието на “инфраструктурни затруднения”. В проекта на федералния бюджет за финансовата 2010
г. се предвижда увеличение на средствата за демонтаж на ядрени бойни
глави с 5% до $84 млн. Заедно с това
темповете на демонтажа на бойни
глави са скочили със 150% от 2006 г.
насам. За строителството на нови ядрени хранилища за тях ще са необходими още милиарди долари.

○

П

Подготвяното от президента на
САЩ Барак Обама драстично съкращаване на американския ядрен арсенал може да усложни допълнително
напрегнатата ситуация със съхранението на излезлите от въоръжение ядрени бойни глави. Това обявиха експерти
от Националното управление за ядрена сигурност на САЩ (NNSA) към департамента на енергетиката, съобщи
“Ю Ес Ей тудей”.
Според специалистите в страната
вече няма място за съхранението на
очакващите демонтаж и унищожаване
бойни глави. Според оценките на NNSA
утилизирането на натрупаните в хранилищата заряди ще отнеме най-малко 15 години (до 2024 г.). За преработването на извадените от тях плутониеви пръти в гориво за АЕЦ, пък ще са
необходими над 21 г. (след 2030 г.).
Изчисленията не включват няколкото
хиляди ядрени бойни глави, които трябва да бъдат унищожени в съответствие
с новия Договор за съкращаване на
ядреното въоръжение между САЩ и
Русия. Очаква се договорът да бъде
подписан от президентите Барак Обама и Дмитрий Медведев до края на
2009 г.
Освен това предприятието, в което
плутониевите пръти ще се преработват в ядрено гориво, ще бъде построено едва към 2021 г., а стойността на
проекта се оценява на 4 млрд. долара.

○

Липса на място за демонтираните
бойни глави поставя под въпрос
планираното разоръжаване

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Ядрен казус
за Обама

Държавните служители в Гърция обявиха вчера 24-часова стачка.
Причината за решението на Федерацията на
държавните служители е
предсрочното затваряне
на парламента, заради
което няма да може да
бъдат гласувани обещаните от кабинета законови промени за взаимоспомагателната каса.
Според синдиката кабинетът бяга от реализирането на поетите ангажименти.

ŒÔËÚ Á‡ ÎÂÚÂÌÂ
След дълго прекъсване на 25 май 2009 г. в
Скопие ще се състои заседание на
управлението и програмния комитет на
Форума на славянските култури
МИХАИЛ ШВИДКОЙ,
доктор по изкуствознание

...На границата между приказната Шекспирова Илирия и легендарната Македония се виждат
редици окопи, във всеки от тях
може да се скрие многочислено
албанско семейство или полувзвод войници с артилерийско оръжие от среден калибър. В Сърбия
и Хърватия е пълно с неразминирани полета - помирилите се страни не успяха да си обменят войнските карти и да върнат земята
към мирен живот. Жителите на
сръбските общини в Косово избягват без нужда да ходят в Прищина, а жителите на Баня Лука в Сараево. Любляна и Загреб се
карат заради няколко километра
от акваторията на Адриатика...
Вече не стрелят, но коловете
по пограничните пунктове подсказват, че хората са готови за
всичко. За миналите войни, разкъсващи бившата и някога
процъфтяваща Югославия, тук не
обичат да си спомнят, но и не
могат да не си спомнят. От войната всеки е бягал кой как може:
сърбите от Босна са се местили в
Сърбия и Черна гора, черногорците са бягали в Москва и Берлин...
Всички мечтаят да се обединят в Европейския съюз, но първо
попадат в НАТО. Тези, които още
се готвят за членство, вече са се
запасили с евросъюзни знамена,
които окачват заедно с националните, а понякога и вместо тях.
Изглежда, следвайки съветиblack+dopulnitelen

те на Ленин, са решили: преди да
се обединяват, трябва окончателно да се разделят. По границите
- митници, а валутите един на
друг не се приемат сериозно, те
могат да се обменят (през пролетта на 2009-а) само през долари или евро.
Седмица пътешествие от Тирана до Загреб се чувствах като
герой от пиесата на Йордан Радичков “Опит за летене”, в която
през Първата световна война
български селяни - дали по волята на провидението, или пък със
силата на собствената си фантазия - се издигат над земята и
започват полета си над Балканите. Знам, че не всички страни в
южната и югоизточната част на
Европа харесват, когато ги наричат “балкански” - но тези редове
съвсем не претендират да са
дипломатично политически коректни.
За славяните Балканите с
техните непристъпни, покрити със
сняг планини и две морета - Черно и Адриатическо, Балканите с
техните митове и легенди - е като
древна Гърция за останалата част
на Европа. Всъщност гръцкото и
славянското се преплита тук в
единно духовно византийско и поствизантийско пространство, в
православието, устояло в епицентъра на битката между ислямския Изток и католическия Запад.
Разбира се, според религиозните канони македонският Охрид
не може да бъде наречен “славянския Ерусалим”, но всеки път

те обхваща вълнение, когато
стъпваш по камъните на един от
най-старите центрове на православната култура.
Може до безкрай да се спори
на кой народ са принадлежали
Кирил и Методий; важно е да се
разбере, че те са принадлежали
на новото слово и новия дух. Тук,
в Охрид, изглежда, че общите
духовни ценности на славянството са по-силни от конфесионалните различия, че те са способни да
преодолеят всякакви конфликти,
разкъсващи славянските народи.
Словото изглежда по-силно от
времето, духът - от историята.
Но това са само щастливи
мигове, когато забравяш грубата
проза на живота.
Защото историята на славянския свят е нестихваща поредица
от войни, от които е страдала и
православната вяра, и православните народи. Достатъчно е да
вземеш летописите от ХII век,
запазили жестокостта на новгородците и псковичите в постоянните им походи един срещу друг,
да си спомниш веромството и
безразсъдството на князете, не
успели да се обединят, за да
отбият войските на Чингисхан
през ХIII век, интригите на украинските гетмани, ту присъединявали съм към Русия, ту обявяващи й война заедно с поляците и
шведите и през ХVII и ХVIII в. и т.
н., и т. н. Българските селяни,
летящи по волята на Радичков
над Балканите, никак не могли да
разберат защо в този прекрасен
свят, където живеели близки на-

роди и хора и били просто обречени да се обичат, има безкрайни
войни, в които братя убиват братята си.
Това учудване не ме оставя и
мен, въпреки че доста умни и
високообразовани хора ме убеждават, че никакъв славянски свят
не съществува, че това е само
митологичен образ на загубения
рай, използван от политиците за
користните им цели. И че реално
може да се говори само за конфесионално - православно - единство, което е по-силно и същностно
по-важно от всякакво кръвно,
етническо роднинство. И, разбира се, след това не без усмивка
си спомнят, че всички балкански
войни са започвали, като правило, след обединителни панславистки събрания.
Всичко е така и не е така.
Убедене съм, че ако нямахме
общ духовен корен, нямаше да
отекват така в руската душа редовете на словенския класик
Франце Прешерн, много от които
той е написал на немски, или на
полските католици Адам Мицкевич и Станислав Виспянски, или
на израсналите в Австро-Унгария
чеха Карел Чапек и украинеца
Иван Франко... Списъкът е голям,
ако не и безкраен - и за 350милионния славянски свят, където живеят православни, католици, мюсюлмани - всичко това не
са чужди имена.
Именно затова, когато Янез
Дърновшек, който през 2002 г.
като премиер на Словения (а
след това и нейн президент),
заедно с Владимир Путин, който
тогава беше президент на Русия,
издигнаха идеята за създаване
на Форум на славянските култури, тя изглеждаше само като по-

литически проект. Ясно е, че словенците, които първи от славянските страни станаха член на ЕС,
искаха да продемонстрират на
Европа обединителната си роля
в славянския свят, способността
си да съберат около себе си славянските народи, като преодолеят завистта на съседите си, които доскоро бяха заедно в общата
Югославия, и подозрителността
на Полша и Чехия, които също
искаха да са лидери на тази част
от Европа. Разбира се, че Русия,
чиито народи са проляли доста
кръв за общата славянска свобода, не можеше да не подкрепи
тази словенска идея! Единството
на славяните винаги е било близко на Москва, но в началото на
ХХI век тук не можеха да не взимат под внимание, че всякакви
обединителни усилия на самата
Русия ще се възприемат като
опит да наложи волята си на
страните, повечето от които вече
се чувстваха част от обединена
Европа.
...На 12 април 2009 г. в белградската черква, където е погребан Митрополит Антоний
(Алексей Храповицки) - основател на Руската православна
църква в чужбина, неделната
служба водеха двама свещеници
- отец Игор от Руската православна църква на Московския
Патриархат и отец Радован от
Сръбската православна църква.
И сръбските, и руските енориаши всичко разбираха и без превод. Необходимо е само малко
усилие, за да усетиш пространството на общия език, култура, вяра.
И да се опиташ да полетиш, за да
видиш света в прекрасното му
многообразие и единство. За да
се обикнем отново.
black+dopulnitelen10
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ГАНЧО КАРАБАДЖАКОВ:

Културата никога
не е била приоритет
на политиците
Понеже дълбоко в себе си съм социално копеле,
не мога да стоя мирен и да бъда безразличен,
признава в типичния си стил художникът

СНИМКА АВТОРКАТА

Известният художник дойде под тепетата с изложбата си “Усмивката на
Ганчо Карабаджаков” и покори Пловдив. Някои от 16-те платна бяха откупени
преди откриването на вернисажа в галерия “Жорж Папазов”. За изкушените
от изобразителното изкуство Ганчо е име, което не се нуждае от представяне. За широката публика той е зам.-министърът на културата от правителството на Сакскобургготски, който напусна скандално поста си. “Като
наближат изборите за местен парламент, ще си позволя да изразя цялата
натрупана в мен “позитивна” енергия за състоянието, в което сме и кой
е виновен за това. На първо място всички ние, но това не променя договора,
който сме сключили с онези, които управляват вместо нас, а правят каквото
си искат...” Това каза той в Пловдив часове преди “изпита” пред публиката.

 Кога се усмихва искрено Ганчо Карабаджаков?
- Повод за усмивка ми дават найвече глупостта на хората и наглостта на политиците. Нека да звучи
малко претенциозно, но е така. А
най-добре се чувствам, когато рисувам, правя го усмихнат, защото се
забавлявам със сюжета, който правя, и хрумките, които ми идват, изобразявам на платното. Изглеждам
сериозен човек, но и в най-драматичните моменти мога да намеря
повод за нещо смешно, без да съм
присмехулник или смешник. Просто
по-леко се живее с усмивка...
 Какво смешно намирате у политиците?
- Всички се взимат на сериозно,
за една шепа народ, какъвто е
българският, те се изживяват като
световни лидери и с това стават
жалки и смешни. А заслужават насмешка и презрение, защото освен
че нищо не правят за духовността
на тази държава, дори напротив - по
всякакъв начин се опитват да игнорират проблемите на нацията,
свързани с духовното й здраве. В
годините на целия този преход никога не са били приоритет културата
или образованието.
 Скептична ли е тогава усмивката ви, щом се сетите за
своята забежка в политиката?
- Да, аз и на себе си гледам
често по този начин. Най-добре сам
се хващам, защото мисля като социален индивид и щом изведнъж започна да се взимам на сериозно...
За онази там авантюра, която имате
предвид, такава си беше, но мина и
замина във времето. Веднъж се лъже
човек за такива работи.
 Не съжалявате ли, че като
зам.-министър на културата, ако

„

Изкуството
трябва да
носи радост

бяхте по-упорит, нещо можеше и
да промените?
- Казах, че културата никога не е
била приоритет на политиците. Ако
беше, щяха да търсят хора - експерти или специалисти, които носят в
себе си духовността и има какво да
дадат на другите. Но както виждате,
назначенията са най-често по политически причини - апаратчици или
обикновени доносници. Аз не се вписвах в нито една от тези схеми.
Моето си беше авантюра на съвсем
случаен принцип...
 Къде е най-ведра усмивката
на Карабаджаков - във Велико
Търново, в Пловдив или в Арбанаси?
- Навсякъде се чувствам оптимист - това е естествената психологическа реакция в съзнанието на
човека - в тази песимистична среда
да се държи като оптимист. Малко
налудничаво звучи, но е точно така.
Скоро бях за десетина дни в Лисабон и уж бяхме група от приятели
интелигенти, а се оказа, че само аз
ходя по музеи и галерии. Забавлявах се добре и сам.
 Бай Ганьо в Лисабон?
- В Лисабон и по МОЛ-овете, чунким ние нямаме, та сме отишли чак
там за това.
 Бай Ганьо в МОЛ-а, но бай
Ганчо в галерията - има промяна
след 100 години...
- Не кокетнича с това, но има
какво да се види наистина. На мен
ми беше любопитен ракурсът, от
който другите, вече напреднали нации, гледат на проблема с духовността си и с културно-историческото си наследство. Видях галерия на
една фондация, основана от арменски евреин - като виц звучи - по
времето на Салазар. Та бюджетът
на тази фондация е по-голям от
бюджета за култура на държавата!
Това би трябвало да ме отчая, но
продължавам да се занимавам с
моята си работа и давам по нещо от
себе си под наем на обществото,
ставайки наскоро директор на художествената галерия “Борис Денев”
във Велико Търново. Убеден съм, че
само с личното си творчество имам
някакъв принос в нашия културен
пейзаж, но понеже дълбоко в себе
си съм социално копеле, не мога да
стоя мирен и да бъда безразличен,
като виждам, че нещо има нужда и
от личната ми, персонална, директна подкрепа.
 Как преодолявате противоречието между житейската си философия и творчеството - карти-

Интервю на ВЕСЕЛКА ВЕНКОВА

ните ви са контрапункт на социалните тежнения, които ви вълнуват? Творбите ви са слънчеви,
пълни с хумор и ирония, с весели
персонажи, които се радват на
живота...
- Скоро ходих да си взема документ от психодиспансера, за ловен
билет. Лекарят, досущ Фройд - слабичък, с брадичка и френетичен поглед, вика: “Вие, художниците, по
принцип сте луди, но щом е за ловно
оръжие, ще дам съгласие.” Оказах
се клинично здрав, но конкретно на
въпроса - може би компенсаторен
механизъм, раздвоение на личността. Би трябвало да рисувам тежненията на социума, но държа на паралелното пространство, в което
искам да живея аз и да внуша на
другите с тези балкански сюжети,
интимни персонажи и късове от културно-историческо наследство.
 Картината (изобразени са
мъж, жена и детенце, приличащи
много на Ганчо и жена му - б.а.)
срещу нас семеен портрет ли е?
- Не бих казал, но знам от теорията, че всеки творец има дълбоко в
съзнанието си един архетип, който
винаги и при всички обстоятелства
“рисува”. Дори при конкретна личност неминуемо вмъквам нещо от
себе си, познавайки се най-добре.
 А къде е паралелната ви действителност, за която споменахте?
- Не ми харесват съвременният
социум, бит и култура, предпочитам
тези анахронични, атавистични, балкански (лаская се да си мисля, че
съм балкански художник - еднакво
адекватно народите на Балканите
приемат моите творби, те са близки
до тях) типажи. Питахте кога се усмихвам. Когато си създавам на пръв
поглед абсурдни сюжети и ситуации
- гаргата в приятелски разговор с
котката, който ухилено магаре “подслушва”. Не бих казал, че са обременени със символика тези конкретни детайли - това е нещо, което
отвътре идва на автора, или пък
нещо трансцедентно, сега е по-модерно така да се казва...
 Имате ли надежда за себе си
и децата си, че нещата вървят в
позитивна посока...
- Иначе не бих продължил да рисувам тези неща по този начин.
Опитвал съм да правя и т.нар. абстрактно изкуство - имам такива забежки, които не излагам. В тях кон-

центрирам другото си аз, обаче те
не ми харесват. Това е потискащо и
не е за пред хора, макар да има
автори, които показват и най-шизоидните си напъни пред публиката.
Намирам, че това е нехигиеничен
ексхибиционизъм. Изкуството трябва да носи радост - и за твореца, и
за останалите хора, както казват
понаучному - и донорът, и реципиентът трябва да са доволни.
 Защо Ганчо Карабаджаков обича да се връща в Пловдив, личи му...
- Не го разбирайте като комерсиален интерес към Пловдив, но за
мен това е един град, в който се
случват много културни събития - за
разлика от Велико Търново. Там
залагат за панаирната суетня - фестивали на фолклори, на тромпети,

„

По-леко
се живее
с усмивка
аларма да се вдига - хляб и зрелища, докато в Пловдив има повече
традиции - и в музиката, и в театъра,
и в изобразителното изкуство. Даже
бих казал - повече, отколкото в
София, защото там е огромен град
- каквото и културно събитие да се
случи, то се размива.
 Идва 24 май, отбелязваме го
като Ден на културата...
- Единственият празник, който
уважавам. Когато бях още твърде
млад и проспериращ автор, във времето на социализма, станах кавалер на орден “Кирил и Методий” - I
степен (златен), лично от Държавния съвет, от др. Живков. И сега
понеже не е в бон тона да си носиш
ордените, си го закачам зад ревера,
защото на този ден си слагам
задължително костюм.
 Кога ще дойде времето да
закачите отличието на ревера?
- Когато тези неща се върнат отново в ценностния спектър на обществото. Сега няма такива, както знаете. Ще ме обхване песимизъм пак...
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- Я, тия следи са отпреди 6 години,
защо казват, че са пресни!

Да ги ожалиш!
(Уж)Лидерът на СДС
Мартин Димитров вчера
се оплака пред посланиците на страните членки
на ЕС, че не може да
участва в изборите. Тоз
му бил виновен, онзи не
направил това... Само
дето не каза истината че тоз и онзи са все от
неговия сой. От онези,
политическите чешити,
дето хем политиката искат да правят, хем бизнеса да въртят, хем да са в
крак с историята, хем пък
и народът да ги обича. И
като не стане едното,
понеже няма как под
една мишница няколко
дини да се носят, тичат
като малките сополанковци.
Кому върши работа
неспирното реване пред
Европа? За срам станахме - не беше един, не
беше втори от разни там
нови, демократични и пр.

партии или евродепутати, дето - кога в Брюксел, кога в Страсбург ходеха да лаят срещу
собствената си държава.
Вместо най-напред да
погледнат в... задния си
двор.
Какво от това, че абревиатурата СДС нямало да участва за пръв път
на избори? Светът няма
да се свърши. Когато се
разберат кой кого командва, кой чии интереси представлява, кой
кому какво дължи - да
опитат! Ама да го направят като хората - както
си трябва. Е, ако тогава
някой ги спре - да се
жалват.
Партията е сериозно
занимание, а не комшийска уйдурма. Заченат порочно, развил се в противоречие с правилата на
партийното строителство
- на принципа на “присъ-

АИДА
ОВАНЕС

Според данните на родния статистически институт общият доход средно на лице от домакинство през март т.г. е нараснал с
9,2% спрямо същия период на м.г.
Изводът на статистиците ни е, че
в “абсолютна стойност продължава тенденцията на увеличение,
която се наблюдаваше и при направените сравнителни анализи
за предходните два месеца на
тази година”. Сигурно е така и е
очевидно, че все повече нашенци
са се запътили към заветната
средна класа, без която няма пазарна икономика.
И все пак нивото на доходите
си е въпрос на гледна точка. Както е казал народът, “ситият на
гладния не вярва”. А и колкото и
да се повишават доходите на нашенеца, те си остават очевидно
cyanmagentayellowblack

дружната идеология”, изродил се във вождисткоолимпски кръг и установил се като неизменна по
презумпция, а не по
предназначение, опозиция, СДС резонно отива
към логичния си край.
Дори някой да дръзне и
да запази абревиатурата, ще са необходими
сериозни занимания, за
да бъдат открити автентичните сини идеи. Защото тях отдавна ги няма.
Всъщност никога не ги е
имало. Имаше опит да
бъде овладяно и насочено желанието на хиляди
хора за по-добър живот.
Само че избраната посока, личности и стил се
оказаха грешни.
Сега онези, които някога неуспешно яхната
народното въодушевление, се опитват да съберат и залепят оцелелите
отломки от това, което

ИНА
МИХАЙЛОВА

разбиха заради лични
амбиции и користни цели.
Няма как да стане. Смешно и жалко е, когато някой неистово се стреми
да изкара друг виновен
за политическата си инфантилност, безпомощност
и
малодушие.
Опитът за реанимация е
твърде закъснял. Не е
сигурно, че и рестартът
ще помогне. Камо ли ридаенето на чуждо рамо.
Да съжаляват днес могат
хилядите, чиято младост
бе пропиляна, надеждите - погубени, а ентусиазмът - смачкан. Другите
не са за жалене!

Страната на
парадоксите
ниски, сравнени с тези на събратята им от ЕС. По данни на Федералната статистическа служба на
Германия, цитирани от Дойче
веле, излиза, че българите получават най-ниското заплащане за
час работа сред всичките страни
в ЕС.
Първенците са датчаните, а
разликата между едните и другите е близо 15 пъти! За час работа
средният доход на датчаните е
36,50 евро, а на българите - 2,50
евро. Разбира се, въпросът е какво може датчанинът да купи в
Дания с тези пари и какво българинът - в България. Ами... скандинавецът може с парите от час
работа да си осигури сносен обяд
в ресторант от средна ръка или...
около 6-7 обяда в “Макдоналдс”.
Нашенецът със заработените за

час пари може да си купи храна
за един обяд в “Макдоналдс”...
И още нещо - родната статистика сочи, че разходите ни са нараснали само с 4,8% спрямо същия
период на миналата година. В края
на краищата какво му плащаш на
тоя живот - с 9,2% се увеличават
доходите ти за една година, а разходите ти - с 4,8% - остават дори
пари за спестовната книжка.
Парадоксалното обаче според
статистиката ни е, че консумацията на някои храни се увеличава,
въпреки увеличените им цени. Или
статистиката нещо греши, или наистина нашенецът има скрити резерви от недекларирани доходи...
Иначе всичко си е мотамо по
онзи стар анекдот от Тодор-Живково време за... страната на парадоксите.

1767 - по искане на цариградския патриарх САМУИЛ
султан Мустафа III издава томос за унищожаване на
Охридската архиепископия и включва епархиите й в
диоцеза на Цариградската патриаршия, която по този
начин се обявява за единствен духовен представител
на християнското население в Османската империя.
1857 - в Трявна се ражда българският военен деец
и публицист Рачо СЛАВЕЙКОВ (1857-1931). Той е син на
Петко Р. Славейков. Учи в престижния “Робърт колеж”
в Цариград и в Николаев, Русия, откъдето напуска, за
да участва като доброволец в освободителната Рускотурска война (1877-1878). По-късно завършва Военното
кавалерийско училище в Екатеринослав, служи в Източна
Румелия, участва в Сръбско-българската война и в
организирането на Русенския бунт (1887) против княз
Батенберг, за което получава смъртна присъда. Бяга в
Русия и завършва висша кавалерийска школа в Санкт
Петербург. С разрешението на Стамболов се връща, за
да се прости с умиращия си баща (1895). Става
известен като непримирим противник на корупцията,
пише студии по военнотеоретични и практически
въпроси, статии по исторически, политически и литературни въпроси, създава и съчиненията “Спомени за
Сръбско-българската война”, “Тракийският кон и тракийското коневъдство”, “Български народни обичаи и вярвания”, “Петко Рачов Славейков, 1827-1895”. Умира на
23 февруари 1931 г.
1891 - в Киев, Украйна, се
ражда руският писател и драматург Михаил БУЛГАКОВ (1891-1940).
Той е автор на “Майсторът и
Маргарита”, “Бялата гвардия”, “Кучешко сърце”, “Фаталните яйца”,
“Дяволиада”, “Дните на Турбини”,
“Бяг”, “Зойкина квартира”, “Театрален роман”, “Животът на г-н
Молиер” и др. Завършва медицина
в Киевския университет, като през
1916-а по време на Първата световна война работи в полева болница. След това е лекар
в Смоленска губерния и Вязма, а преживявянията му
раждат “Записки на младия лекар”. Захвърля бялата
престилка, потресен от видяното във Гражданската
война, и през 1919 г. във Владикавказ напуска деникинската армия и започва да сътрудничи на местни
вестници. От 1921 г. е в Москва от следващата година
започва да се появява постоянно на страниците на
вестниците и списанията. След унищожителна критика
против него, стигнала до спиране на негови пиеси, и
проведена среща със Сталин, той е назначен за асистент режисьор в МХАТ, а постановките му се връщат
на сцена. Но в печат повече не излиза нито ред от
него. Остава му 12-годишния труд върху “Майсторът
и Маргарита”. Умира на 10 март 1940 г. в Москва.
1892 - Стоян МИХАЙЛОВСКИ (1856-1927) написва в
Русе текста на “Върви народе, възродени”. През 1900
г. по случай деня на Св. Кирил и Методий химнът по
музика на Панайот Пипков е изпълнен за първи път.
1942 - основава се Институтът за български език.
Той е най-старият институт на Българската академия
на науките и е създаден като Служба за български речник
към президиума на БАН. Състои се от тринайсет
секции, три служби, една лаборатория и една група и
се занимава с изследване на състоянието, историята
и диалектите на българския език.
1960 СССР
изстрелва
СПУТНИК 4.
Той е изкуствен спътник,
част от програма “Спутник” и тестови полет
за космическия кораб
Восток, който ще бъде
използван за първия пилотиран полет. Корабът е
първият от поредица такива за изучаване възможностите за пилотиран полет и ефектите от самия полет
върху човека. За целта се използват манекени с размерите на човек. Изпробва се и функционирането на
животоподдържаща система.
2008 - Калифорния се
превръща във
втория американски
щат след Масачузетс през
2004, който
узаконява браковете между
хора от един
и същ пол.
Висшият съд
в щата Калиф о р н и я
отсъжда
също така, че
всяко действие, дискриминиращо основите на сексуалната ориентация, е подсъдимо и незаконно.
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Сутрешни тревоги
Под генералския политически
сенник се надява за власт
изпадналата клиентела на
всички предишни спасители
АСПАРУХ ГЕОРГИЕВ

СНИМКА БГНЕС

Имам навик сутрин да
пия слабичко кафе. И докато го пия, какво друго
да върша? - Мисля си за
разни неща. За какво ли?
За всичко. Най-вече за
което току-що съм чул. А
то е издрънканото по телевизията. Ах, тези сутрешни досадници! Този
невчесан Бареков! И
само той ли е? Как бих ги
нашамарил по детинските им задници!
Какво нещо е животът!
Как се обръщат нещата?
Някога се държеше на
доброто сутрешно настроение. Нали започва денят?
Нали човек тръгва да работи и иска да му върви?
Сега е обратното.
Превръщат новините в
непочистена обществена
тоалетна. Всеки, с каквото
е могъл, е нацапал терена. И сутрин в надпревара
всички ровят в нея - кой
повече мухи да събере, за
да им пусне рекламите си.
Не съм наивен! Зная,
че е политика. Прочел

съм поне двадесет книги
за обществената манипулация. И вече не ги чета.
Защото въпросът не е в
тях, а в тези, дето ни работят. И няма спасение.
Човекът е податлив на
внушения и им робува.
Той не обича горчивото.
Но пие с желание бира и
други напитки, яде нагарчащи плодове. Гнуси се
от
миризливи
тийнейджърски маратонки,
но се прави на екстравагант и му е сладко миризливото и плесенясало сирене. А някъде приемат
за деликатес и други неприятни ни неща. Та изглежда, че вярват да привикнем и с миризливите
тийнейджърски маратонки на сутрешните телекоментатори.
Това е днес политиката на политиците. А

медиите
им угаждат

И все повече поборници от тях се надяват,
че ние, затъналите в игрите им, ще
започнеме да
приемаме театъра им за
нещо добро.
И с к а м
предварително да се застраховам. Нямам предпочитания и не
ви препоръчвам който и да
е от тях. Това
си е ваша работа. Българската политика отдавна не
е българско
дело. Отдавна
се кове в чужбина.
Найпърво в Петербург, после в
Берлин
и
Москва, сега
уйдурдисват в
Брюксел.
И генерал
Борисов
го
призна
на
В политиката не е като във футбола
диспута. Из-

рази мнение, че политиците ни пеят по написани ноти, че са просто проводници.
Но и проводниците са
различни. А има и полупроводници... Не, не правя намек за онзи виц: тази
година - полупроводници,
догодина - цели. Знам, че
ще ме корите, но вината
не е в мен. Аз съм обикновен човек. И откакто
видях акъла на българските проводници и полупроводници у нас след
1989 г. и принципността
на политиците от Брюксел, все повече страдам
от носталгия. Пък нека
ме корят.
Защото, явно, българското право е да мълчим
в знак на

съгласие
пред диктата
И този “демократичен”
цирк си е общоевропейски патент, щом в нито
една страна от ЕС вече
не смеят и да помислят
за референдуми по основните въпроси на европейското и националното им битие.
И този път рано заживяхме в предизборна
обстановка. И не че искам да уча другите, ама
ще споделя една тревога. Живеем вече две десетилетия в преход.
Знам, засягам банална
тема! За този щур наш
преход и хала ни кой
вече не е ронил сълзи?
И най-вече тези, дето ни
го натресоха. От мен ако
зависеше, щях да му сложа табу. Стига ни е резилил пред света! Затова ще подхвана темата
от друга страна...
Живеем две десетилетия в период на спасители. Ето това вече е
тема!... Ще започна от
Бай Пешо, користно орезилен за танкист, и от
Андрей Карлович, после
зацарува Желю и за малко, но завинаги (в сърцата ни) Фил Кенеди. След
него бе професорът, след

него Жан. След Жан - Командира. Вмъкнете между тях и холивудския
блясък на Жоро Петрушев. И... довтаса Симеон.
А той от всички “най-най”
и рода с английската корона. Само Станишев не
успя да се изпъчи за тази
слава. Поряза го пак мадридският спасител, заради дългите кандърми,
да влезе в тройната коалиция... Аха, май пропуснах една Железна лейди
и един съдия! Но съдията
бе разбран човек.
И ето сега победно
тръби от бойното поле
генерал Борисов. Не съм
против него. Дори ми допада. А и рейтингът му
висок, и колегите го тачат. А най-вече - колежките... Мъжага, пети дан,
даже необръснат!
Но ще ви кажа

какво
ме безпокои
Най-вече онова, което нему се вижда лесно.
Каза си го на диспута:
Брюксел е рамкирал политиката - нашата е да
изпълняваме. В този
смисъл го рече. Ама явно
не осъзнава голямата
опасност. Защото Брюксел си е едно пъкло, в
което българите се варят
в котела без надзор.
Нали взаимно се топят
един-друг! А на маститите европейски Луцифери
това им трябва. Това им
идва дюшеш. То Плугчиева им се огъва, та Бойко
ли ще ги надиграе. Това
да не е махленски футбол, към който той има
слабост!
И второ, виждаме как
под генералския политически сенник вече се
събира и му се надява за
власт цялата изпаднала
клиентела на всички предишни спасители. И всякакви му се навират. Но
все изпаднали от класацията. Такъв екип на това
трудно време... ще е язък
за надеждите!
Но и това е бял кахър.
По ме тревожи, че генералът наш няма екип, защото е юнак. Нов Крали
Марко. А юнакът е затова
юнак, защото се юначи на
всички. Други юнаци не
търпи. Нему му трябват
само такива, дето ще му
носят боздугана. А това
не мирише на добро, то
си е старо шкарто...

Â˘ˇıÏÂ, Î˛·ËıÏÂ, ÌÓÒËıÏÂ Ì‡ ˙ˆÂ. »?
КАТЯ ЯНЕВА

Българинът, този страстен политикан, този вечен заседател в малките парламенти по кафенета и
кръчми, не ще да живее със своите
политици. Той ги разлюбва мигом,
стъпят ли те на голямата сцена, хванат ли властта или опозицията в свои
ръце. Просто ги изхвърля от своя
сърдечен живот, а все по-често - и
от полезрението си. Досаждат ли му
с декларации, държи се равнодушно като препатил парясник, комуто
шавливата булка пак се кълне в
любов. Българинът дава гръб на
политиците си и така - с гръб към
красните им физиономии - им се подиграва. Той казва, че вземи единия, удари другия, с което ги лишава
точно от това, заради което те живеят - собственото лице. Казва, че и
едните, и другите са маскари, с което изразява великото си пренебрежение към забележителни индивидуалности. А пренебрежението е
повече от възмущение. Пренебрежението идва, след като веднъж си се
възмутил, втори път - двойно възмутил, трети път - разбрал, че от ядове
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по политици полза няма. Българинът
отрежда място на българските политици извън себе си. Смешно е. То е
смешно и защото той ги издига със
свои сили горе, над себе си, а ги
смята по-долу. Той знае всичко, те не, той на тяхно място щеше... Да не
изреждаме какво българинът щеше
да направи, ако беше на мястото на
своите политици, но - все големи и
умни работи. А като не е политик, им
гледа сеира и си казва на акъла:
глей, глей го па тоя!
Между другото, българските политици се отплащат на обикновените българи като ги наричат
именно “обикновени” или “този
народ”, а поддържат самочувствието си с убеждението, че българинът има слаба политическа култура. От това на българина не му
става ни по-топло, ни по-студено,
само по-противно.
Горните редове не са приятни
за четене, а могат и да се оспорят.
Не крещяхме ли по площади и мегдани любими имена? Не мъкнехме
ли огромни любими портрети? Не
веехме ли многозначителни знамена? Не си ли крещяхме в пристъп

на безмозъчни пристрастия? Веднага ще кажа “да”. Крещяхме, любихме, носихме на ръце. И всичко
- от ден до пладне. Българинът се
заплесва по своите политици само
в историческия миг на въздишката.
Но колко трае въздишката, колкото и историческа да е тя?! Трае
нищо време. И през това нищо
време, разбира се, политиците
няма как да направят всичко онова, което би направил българинът,
ако беше на тяхно място. Но българинът забелязва, че политикът прави дразнещи неща - че зад гърба
му застават яки бодигардове, които подозрително оглеждат “този
народ”, че наблизо чакат дълги
лимузини, че политичката сменя
дамски аксесоари за по пет-десет
средни заплати, че парламентарната зала пустее, когато не би
трябвало... Ама - все дребни неща!
Изпитвам неудобство да говоря
как българинът живее с политиците
си. Живее зле. А и те са българи. Не
искам да кажа, че обикновеният
българин е прав. Може би искам да
кажа, че българският политик, за
жалост, е крив... Кой знае?!

Îò äóìà íà äóìà,
òà â... ÄÓÌÀ

... ÓÈÚÓ ÁÌ‡È ‰‡ ‰‡˘Ë
ПАНЧО ПАНЧЕВ

¬ÂÏÂÚÓ Ë Ì‡‚ËÚÂ ÓÔÓ‚Â„‡ı‡ Ô˙‚‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓÚÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ
Ì‡ ÍÎ‡ÒËÍ‡, ÌÓ ‚ÚÓ‡Ú‡ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ Â ÌÂ Ò‡ÏÓ ‡ÍÚÛ‡ÎÌ‡
‰Ó ‰ÌÂÒ, ‡ Ë ÔË‰Ó·Ë ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÚÓ˜ÂÌ ËÓÌË˜ÂÌ ÒÏËÒ˙Î. —Ú‡‚‡ ‰ÛÏ‡ Á‡
‰ÂÙËÌËˆËˇÚ‡ ìÃ˙Ê Â ÚÓÁË,
ÍÓÈÚÓ ‚˙Á‚‡ „‡˘Ë, ‡ ÔËÒ‡ÚÂÎ, ÍÓÈÚÓ ÁÌ‡È ‰‡ ‰‡˘Ëî. —‡ÏÓ ˜Â ÓÚ‰‡‚Ì‡ ÌÂ
Ò‡ÏÓ Ï˙ÊÂÚÂ ıÓ‰ˇÚ Ò Ô‡ÌÚ‡ÎÓÌË, ‡ ‚Â˜Â ÒÂ ‡‰‚‡ÏÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ‚Ë‰ËÏ Ì‡ ÛÎËˆ‡Ú‡
ÏÓÏË˜Â Ò ÓÍÎˇ. ƒÓË ÒËÎÛÂÚÌËˇÚ ÁÌ‡Í ìÊÂÌ‡ Ò ÔÓÎ‡î
Ì‡ ‚‡Ú‡Ú‡ Ì‡ ‰‡ÏÒÍËÚÂ ÚÓ‡ÎÂÚÌË Á‚Û˜Ë ÌˇÍ‡Í ‡ı‡Ë˜ÌÓ, ‡ ÏÓÊÂ Ë ‰‡ Á‡·ÎÛ‰Ë ÔÓ-ÏÎ‡‰ËÚÂ.
ÕÓ ÚÂÏ‡Ú‡ ÏË ‰ÌÂÒ Â ÔÓ-‚˙Á‚Ë¯ÂÌ‡. »ÒÍ‡Ï ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ˇ ‚˙ÔÓÒ‡ - ‰Ó ÍÓÎÍÓ Â ÔËÒ‡ÚÂÎ, ÍÓÈÚÓ ÁÌ‡È ‰‡
‰‡˘Ë, Ë ÌÂ ÒÂ ÎË ‰‡˘Ë ÔÂÍ‡ÎÂÌÓ ÏÌÓ„Ó Ë ‰ÓÒÚ‡
‚Â‰ÌÓ ‚ ÒÚËıÓÚ‚ÓÒÚ‚ÓÚÓ ÌË Á‡ ‰Âˆ‡...
Œ·‡Ê‰‡Ú ÏË ÒÂ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ÓÚ ÔÂÒÚËÊÌ‡ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡, ÍÓˇÚÓ ÔÓı‚‡ÎÌÓ ‡Á¯Ëˇ‚‡ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ ÒË Ò
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë ÍÌË„Ë, ‰‡ÎË ·Ëı Í‡Á‡Î Û‚Ó‰ÌËÚÂ ‰ÛÏË Ì‡ ìÔÂÏËÂ‡Ú‡î (Á‡ ÏÂÌ ÔÂÏËÂË ËÏ‡Ú
Ò‡ÏÓ ÔËÂÒËÚÂ Ë ÒËÏÙÓÌËËÚÂ, ÍÓÂÚÓ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ Ô˙‚Ó
ÔÛ·ÎË˜ÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ, ÌÓ ÌÂÈÒÂ) Ì‡ ÒÚËıÓÒ·ËÍ‡ Á‡
‰Âˆ‡. ŒÚ„Ó‚ÓËı, ˜Â Ô˙‚Ó Úˇ·‚‡ ‰‡ ‚Ë‰ˇ ÒÚËıÓÒ·ËÍ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÓÍ‡Á‡ ÌÂ Â‰Ì‡, ‡ ·ˇı‡ ÚË - ÔÓ‰Ï‡Ï‚‡˘Ó ËÎ˛ÒÚË‡ÌË ÍÌËÊÍË. » ÒÂ ı‚‡Ì‡ı Á‡ „Î‡‚‡Ú‡.
“Ó‚‡ ·ˇı‡ ÚÂÍÒÚ˜ÂÚ‡, ‰ÓÍÛÏÂÌÚË‡˘Ë Ó·Ë˜Ú‡ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ ÚÂÚ‡ ·‡·‡ Í˙Ï Î˛·ËÏÓÚÓ È ‚ÌÛ˜Â Ë ÔÓ‰ÏÂÌËÎË ËÁˆˇÎÓ ËÁˇ˘Ì‡Ú‡ ÒÎÓ‚ÂÒÌÓÒÚ (ÔÓ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Ë ÔÓ
ÙÓÏ‡) Ò ˘Â‰‡ ·ÎÛ‰Í‡‚‡ ÂÏÓˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ. œÓÏÓÎËı
(‰ÛÏ‡Ú‡ ÌÂ Â ÚÓ˜Ì‡) ‰‡ ËÁı‚˙ÎˇÚ Ú‡ÍË‚‡ ËÁ‰‡ÌËˇ Ë
Ì‡È-Î˛·ÂÁÌÓ (‰ÛÏ‡Ú‡ Â ÚÓ˜Ì‡) ÏË ÓÚ„Ó‚ÓËı‡, ˜Â ÌˇÏ‡Ú Ô‡‚Ó, Á‡˘ÓÚÓ ÚÂ Ò‡ ËÏ ËÁÔ‡ÚÂÌË ÓÚ Õ‡Ó‰Ì‡Ú‡
·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡, Í˙‰ÂÚÓ Á‡ ˆÂÎÚ‡ ÒÂ ‰ÂÔÓÁË‡Ú ‚ÒË˜ÍË
ËÁ‰‡‰ÂÌË ìÒ˙˜ËÌÂÌËˇî, ÔÓÎÛ˜ËÎË ISBN (ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÂÌ Í‡Ú‡ÎÓÊÂÌ ÌÓÏÂ).
¬ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÍÓÂÚÓ ‰Âˆ‡Ú‡ ˜ÂÚ‡Ú ÚÂÁË ‚˙ÎÌÛ‚‡˘Ë Ò‚ÓˇÚ‡ ‡‚ÚÓÍ‡ ÒÛÓ„‡Ú˜ÂÚ‡ Ë ‚ ÍÂıÍËÚÂ ËÏ
Ò˙ÁÌ‡ÌËÈˆ‡ ÒÂ Á‡ÔÂ˜‡Ú‚‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚‡Ú‡, ˜Â ÚÓ‚‡ Ò‡
ËÒÚËÌÒÍË ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËˇ. ‡ÍÚÓ ‡ÍÓ Í‡ÊÂ¯ Ì‡ Â‰ËÌ
ÒÂ„‡ ÓÚÍË‚‡˘ Ò‚ÂÚ‡ Ï‡Î˜Û„‡Ì, ˜Â ÒÎ˙ÌˆÂÚÓ Â ÁÂÎÂÌÓ, ÚÓÈ ˘Â ÔÓ‚ˇ‚‡ Ë ˘Â „Ó ·˙Í‡ Ò Ï‡ÛÎˇ...
ΔË‚ÂÂÏ ‚˙‚ ‚ÂÏÂ Ì‡ „‡ÌË˜Â˘Ë Ò ÔÓ‰ÎÓÒÚ ÍÓÏÔÓÏËÒË. » ‡ÍÓ ÒÔÓÏÂÌ‡Ú‡Ú‡ ‡‚ÚÓÍ‡ ·Â¯Â Â‰Ì‡, ÏÓÊÂı ‰‡ ËÁÎ˙Ê‡, ˜Â ÒÚËıÓ‚ÂÚÂ È ÒÚ‡‚‡Ú, ˜Â ‚˙¯‡Ú
‡·ÓÚ‡. ¬˙ÔÂÍË ËÒÚËÌ‡Ú‡, ˜Â ‚Â‰ˇÚ. ÕÓ ÚÂÁË Í‡ÚÓ
ÌÂˇ Ò‡ ‚Â˜Â Á‡ÒÚ‡¯ËÚÂÎÌÓ ÏÌÓ„Ó. ÕÂ ÌË ÒÚË„‡ ìÚ‚Ó˜ÂÒÚ‚ÓÚÓî Ì‡ ÒÚËÔÚËÈÁ¸ÓÍËÚÂ Ò ÏËÍÓÙÓÌË, ÍÓËÚÓ
Ò‡ÏË ÒË ÔË¯‡Ú ÚÂÍÒÚÓ‚ÂÚÂ Ë ÏÛÁËÍ‡Ú‡ Ì‡ ÔÂÒÌËÚÂ, ‡
ÎËÔÒ‡Ú‡ Ì‡ Í‡ÔÍ‡ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎËÁ˙Ï, ‰ÓË Ì‡ ÎËÚÂ‡ÚÛÂÌ ÛÒÂÚ, ‰ÓÈ‰Â Ë ‚ ‰ÂÚÒÍËÚÂ ÍÌËÊÍË. » ‡‚ÚÓËÚÂ ËÏ
ËÏ‡Ú Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂ Ì‡ Ú‚ÓˆË. — ÏËÒËˇ... ≈‰Ì‡ ìÔÓÂÚÂÒ‡î ÔË¯Â ‚ Û‚Ó‰˜ÂÚÓ Í˙Ï ÎÛÍÒÓÁÌÓÚÓ ËÁ‰‡ÌËÂ Ì‡
ÔÂÚÌ‡ÈÒÂÚËÌ‡Ú‡ È ÒÚËıÓ‚ˆÂ, ˜Â ÚÂ ‡Á‚Ë‚‡Ú ìÎ˛·Ó‚Ú‡ Í˙Ï ÔÂÍ‡ÒÌËˇ ·˙Î„‡ÒÍË ÂÁËÍî. «‡ ‰Û„ ì„ÂÌËÈî
‚ËÊ‰‡ÏÂ ‚ ÔÂÒ‡Ú‡ Ù‡ÍÒËÏËÎÂ Ì‡ ÍÓËˆ‡Ú‡ Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÌÓ‚‡Ú‡ ÏÛ ÍÌËÊÍ‡ Á‡ ‰Âˆ‡, ÍÓˇÚÓ ÌÂ Â Ô˙‚‡
ËÎË ‚ÚÓ‡, ‡ ‰Â‚ÂÚÌ‡ÈÒÂÚ‡, ÌÓ Ó·˘Ó ·ËÎ ËÁ‰‡Î 36
ÍÌË„Ë - ¡ÓÚÂ‚ ‰‡ ÏÛ „ÎÂ‰‡ ÌÓÏÂ‡ Ì‡ ÙÎ‡ÌÂÎÍ‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ Í‡Á‚‡Ú Á‡Ô‡ÎˇÌÍÓ‚ˆËÚÂ (Ô‡‰ÓÌ - ÙÂÌÓ‚ÂÚÂ)! Õ‡
‚ÒË˜ÍÓ ÓÚ„ÓÂ ‡Á·‡ı, ˜Â Â ˜ÎÂÌ Ì‡ —˙˛Á‡ Ì‡ ÔËÒ‡ÚÂÎËÚÂ, ÌÓ ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ ÌÂ ÒÂ ËÁÌÂÌ‡‰‡ı ÏÌÓ„Ó, Á‡˘ÓÚÓ
Ì‡ ‰Û„‡ Â‰Ì‡ ˜ÎÂÌÍ‡, ÔË¯Â˘‡ Á‡ ‰Âˆ‡, ÏË ÒÂ Ì‡ÎÓÊË ‰‡ È Ó·ˇÒÌˇ‚‡Ï, ˜Â ÌÂ ‚ÒÂÍË ‰‚Â ‰ÛÏË, ÍÓËÚÓ
Ò‚˙¯‚‡Ú Ò ·ÛÍ‚‡Ú‡ ì¿î, ÒÂ ËÏÛ‚‡Ú, ˜Â ìÚÓ‚‡î Ë
ìÚ‡Í‡î ÌÂ ÒÂ ËÏÛ‚‡Ú ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË - ‡ ìÚÓ‚‡î ÒÂ ËÏÛ‚‡ Ò ì„Î‡‚‡î, ìÚ‡Í‡î - Ò ìÍ‡Í‡î.
¬ ÔÂ‰„Ó‚Ó‡ Í˙Ï 36-ÓÚÓ ËÁ‰‡‰ÂÌÓ Á‡„Î‡‚ËÂ Ì‡
ÒÔÓÏÂÌ‡ÚËˇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ Ì‡ ÍÌË„Ë, ÔÂ‰„Ó‚Ó, ˜‡ÒÚ
ÓÚ ÍÓÈÚÓ Â ÔÂÔÂ˜‡Ú‡Ì Ë ‚ ÔÂÒ‡Ú‡, ÎËÚÂ‡ÚÓÍ‡,
Á‡‚˙¯ËÎ‡ ‚ËÒ¯Â ÔËÒ‡ÚÂÎÒÍÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚ ÃÓÒÍ‚‡, „Ó Ó·ÒËÔ‚‡ Ò ÔÓı‚‡ÎË. ¿ÍÓ ÚÓ‚‡ ÒÚ‡‚‡¯Â ‚ ÔÓÎËÚËÍ‡Ú‡, Úˇ Ë ÔËÂÎËÚÂ „Ó ‚ —¡œ ˘ˇı‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓ‰ÓÁË‡ÌË ‚ ÌˇÍ‡Í‚Ë ËÌÚÂÂÒË.
ÕÓ ÚÛÍ ‡Á ·Ëı Ì‡Ô‡‚ËÎ ‰Û„Ó Ò‡‚ÌÂÌËÂ. — ÎÂÍ‡ËÚÂ. Ó„‡ÚÓ Ú˙„Ì‡Ú ÔÓ ÒÚ˙ÏÌ‡Ú‡ Ô˙ÚÂÍ‡ Ì‡ ÔÓÙÂÒËˇÚ‡ ÒË, ÚÂ ‰‡‚‡Ú ÍÎÂÚ‚‡, ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ Í‡ÚÓ ’ËÔÓÍ‡ÚÓ‚‡ - Á‡ ‚ˇÌ‡ ÒÎÛÊ·‡ Ì‡ Ò‚ÓÂÚÓ ÔËÁ‚‡ÌËÂ. » ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÓÚ Úˇı ˇ ÒÔ‡Á‚‡Ú. ÕÂ ÏÓÊÂÏ ÎË Ë ÌËÂ, ÚÂÁË Ò ıËÏËÍ‡ÎÍËÚÂ ‚ ˙Í‡ ËÎË Ò Ô˙ÒÚË Ì‡‰ ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡
ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ ÒË, ‰‡ Ô‡ÁËÏ Ò‚ÓˇÚ‡ Á‡Ì‡ˇÚ˜ËÈÒÍ‡ ˜ÂÒÚ,
‰‡ ÔËÎË˜‡ÏÂ, ‡ÍÓ ÌÂ ÔÓ Ú‡Î‡ÌÚ, ÚÓ ÔÓÌÂ ÔÓ ‚ÁËÒÍ‡ÚÂÎÌÓÒÚ, Ì‡ ‰ÓÍÚÓËÚÂ ¿ÌÚÓÌ ◊ÂıÓ‚ Ë ¬‡ÎÂË œÂÚÓ‚.
Õ‡‚ˇÌÓ ˘Â ÔÓÎÛ˜‡ ÛÔÂˆË Á‡ Ì‡ÔËÒ‡ÌËÚÂ ÔÓ-„ÓÂ
‰ÛÏË Ë Á‡ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ˘Â ËÁÂÍ‡ ÒÂ„‡ (ÌÂ ÓÚ ÚÓÚ‡ÎÌ‡
ÌÓÒÚ‡Î„Ëˇ ÔÓ ÏËÌ‡ÎÓÚÓ): ÃÌÓ„Ó ÏË ÎËÔÒ‚‡ ˆÂÌÁÛ‡Ú‡. ÕÂ Ë‰ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡, ‡ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌ‡. ŒÒÓ·ÂÌÓ ‚
ÍÌË„ËÚÂ Ò˙Ò ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËˇ Á‡ ‰Âˆ‡.
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Страшната
истина
Годишно около 100
българчета опитват да
сложат край на живота си
ПЕЙЧО КЪНЕВ
Големият френски писателсоциалист Албер Камю в своето есе “Митът за Сизиф” казва: “Има един-единствен действително сериозен философски проблем - самоубийството.
Да преценим дали си струва,
или не, да бъде живян животът,
означава да отговорим на основния въпрос на философията. Останалото, дали вселената има три измерения, дали
духът има девет или дванадесет категории, идва по-късно.
То е само забава; по-напред
трябва да се отговори. Ако е
истина, както твърди Ницше,
че един философ, за да заслужи уважение, трябва да убеждава с пример, става ясно значението на този отговор, защото той трябва да предшествува окончателното решение.
Това са очевидни дадености,
разбираеми за сърцето, но които трябва да бъдат задълбочени, за да станат ясни и за
разума”.
Ние, българите, имаме много наши си демони, пред които
да се изправим. Корупция, безработица, престъпност, покварени политици, подкупна съдебна система, мизерия, глад и т.н.
Не искам да повтарям неща,
които, така или иначе, знаете.
Но това, което се случва с нашите деца, е чудовищно. За
това, което се случва с нашите
деца,

родните медии
мълчат
а мълчанието им е оглушително. Не е тайна, че от години
естественият прираст в България е отрицателен. През 2006
г. ООН проведе проучване на
естествения прираст в 230
държави по света. България е
на 225-о място. Това значи, че
единствено в 5 държави умират повече хора, а се раждат
по-малко, отколкото у нас.
Представяте ли си? И тук е
следващият проблем с младите българи. Това е емиграцията. Всяка година хиляди младежи напускат държавата ни
в търсене на късмета си и подобро заплащане - из Европа,
или през Океана - в търсене
на голямата американска мечта. Но най-страшно е, когато
българските деца си отиват
съвсем млади, а животът им е
прекъснат от собствените им
ръце.

Самоубийството
За него не се говори. То все
едно не съществува. Това е недопустимо. За него трябва да
се говори на всички езици.
Трябва да бъде в заглавията
на вестниците. Трябва да се
изкрещява по улиците. Трябва
да се съобщава за него по говорителите във фабриките.
Трябва да се обсъжда по всички радиа. За него трябва да се
black+dopulnitelen

вие в мазите - до туршиите и
виното. Трябва да се съобщава
по улиците от всички: от вестникарите до автобусните кондуктори. Трябва да звучи като
ехо на планинарите. Трябва да
присъства в библиотеките и
книжарниците. Трябва да бъде
на първа страница по всички
вестници. За него трябва да се
съска между чалга песните в
кръчмите. Трябва да се тръби
за него на варненското пристанище. За него трябва да се
чува от малките улички до площадите. Трябва да се предава
от мобилните оператори. За
него трябва да се крещи до
прегракване. Защото е страшно малките деца да си отиват
от нас по този начин. Няма
нищо по ужасяващо от това
родители да погребват децата
си, защото е кретенско тази
държава да не прави нищо за
това.
През 2006 г. доц. Лиляна
Пенчева от Националния
център по опазване на общественото здраве съобщи пред
медиите, че сме на 15-о място
в света по самоубийства на
деца. Годишно около 100 деца
опитват да сложат край на
живота си и най-често го правят, като се тровят с медикаменти. Имало е случаи, в които
са отчитани и 150 опита на деца
годишно.
Голяма част от подрастващите страдат от т.нар.

Актът на самоубийство е сложно свързан с психопатологията, народопсихологията, традициите, религията и ценностните системи на различни общества. Тази обвързаност намира
израз не само в избора на метод за самоубийство, но и в
причините, довели до неговата
реализация. Именно поради
това около този проблем съществуват редица неизяснени
въпроси. Често при децата и
подрастващите причината за
самоубийство е психодинамична. Страхът от загубата на значим обект води до чувство на

усмихната депресия
състояние, което не се отличава с особени признаци в началото. А всеки шести човек,
страдащ от депресия, рано или
късно прави опит за самоубийство, ако заболяването не се
лекува. Иначе момчетата могат да бъдат познати по проявите на агресия, а момичетата - по това, че се изолират от
останалата част от света,
мълчат и се затварят в себе си.
Запитайте се колко са агресивни нашите момчета и колко
са изолирани нашите момичета. Тревожните сигнали при децата са, когато загубят интерес към обичайните си занимания, нарушат съня си, а червената лампичка трябва да
светне, когато заявят, че ще
се самоубият. Най-честата причина за самоубийствата на
деца са конфликтите между родителите, затова и повечето
случаи са при разведени родители. Проблем обаче остава
“усмихнатата депресия”, тъй
като симптомите са същите
като на по-тежко протичащ пубертет и трудно се разпознава. Затова и учениците от 10
до 18 години са една от рисковите групи, обяснява доц. Пенчева.
Но защо го правят нашите
деца и най важното -как да им
се помогне? За да се намери
решението, първо трябва да се
разгледа проблемът от всичките му катранено черни страни.

изоставеност, което се трансформира в гняв и този гняв се
насочва към самия индивид.
Именно в такова състояние децата най-често реализират суицидните си намерения, то е
един вид

вик за помощ и
внимание към
околните
Статистиката сочи, че самоубийствата на деца са по-малко в сравнение с тези на възрастните, но по брой неуспешни
опити децата държат по-първото място. Често невръстните
използват шантажен или демонстративен суицид, а не истински. За децата е много важно да докажат на приятелите,
на родителите своята силна
любов или просто по този начин да обърнат внимание на
собственото съществуване. В
такъв случай човек няма желание да умира, но може да се
увлече от “играта” и да стигне
до края. За младежите е характерна повишената възприемчивост, децата и юношите много
лесно могат да се настроят за
нещо. Причината се крие в ограничеността на мисленето, неразвития мироглед, невъзможности и нежеланието да се
видят други хоризонти в живота.
Ако вашето дете е затворено, няма приятели, не ходи на

училище - това е сериозен повод за безпокойство. Според
сведенията на Световната
здравна организация (СЗО)
България е сред водещите в
печалната класация за юношеска смъртност поради самоубийства - шесто място сред
момичетата и първо сред момчетата.
В нашата страна по-висока
смъртност е регистрирана при
момчетата, които избират
твърди методи за самоубийство. Те са по-често агресивни и
импулсивни, и нерядко действат под

влияние на алкохол
и наркотици
което и допринася за фаталния
изход.
Момичетата
извършват по-често опити да
сложат край на живота си,
може би защото са по-склонни
към развитие на депресия, но
също така са по-склонни да
говорят за проблемите си и да
търсят помощ. Личностни характеристики на юношеството,
свързани с висок суициден
риск са нестабилно, гневно,
агресивно и неконтролируемо
поведение; висока импулсивност; обърканост; объркано
мислене, ниска способност за
разрешаване на проблемите
при възникване на затруднения; неспособност за преценка на действителността; тен-

денция за живеене в илюзорен свят; фантазии за величие,
сменящи се с чувство за малоценност; склонност към разочарование; тревожност, особено при физически неразположения или малки разочарования; самодоволство; чувство за
малоценност и несигурност,
които могат да бъдат маскирани с открито проявление на
превъзходство, отхвърляне или
провокативно поведение спрямо съученици и възрастни, родители; несигурност по отношение на половото съзряване
или сексуална ориентация; агресивни отношения с родители, възрастни и приятели.
Причините са много, а последствията вече ги знаем.
Деца... Самоубийство... Сложете тези две думички една до
друга и се получава

най-жестокото
уравнение
за което никой не иска да говори. Но помнете: самоубийството е предотвратимо! Просто
гледайте за знаците. Ако детето ви, без значение момче или
момиче, е затворено в себе си,
агресивно, неконтактно, отчуждено, говорете с него, изслушайте го, опитайте се да го
разберете, а не пускайте тъпи
фрази като: “Сигурно се е скарал с некой даскал!” или “Гаджето я е оставил, ще й мине!”
Направете го за децата си. И
нека те да доживеят, за да
имат собствени. Лиляна Цонева-Пенчева от НЦООЗ коментира, че в резултат на предприетите мерки от държавата
през 2008 г. случаите на самоубийства са намалели значително. През 2000 г. те са били
1500, а през 2008 г. тяхната
бройка е спаднала до 900. И
все пак, тази бройка не е никак малка, още повече, че в
нея са включени и много деца,
някои от които са на възраст
под 14 години. Защото това е
най-важният философски въпрос - мога ли аз да дам бъдеще
на детето си? На този свят
няма нищо по ценно от едно
дете. Нищо!
black+dopulnitelen22
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Финалистите от „Големият
избор” гостуваха на RED чата
Политиката е предизвикателство
и затова ни харесва,
споделиха младежите
Финалистите от политическото риалити “Големият избор” Николай
Мартинов и Димо Господинов гостуваха на РЕД
чата в четвъртък. Младежите, които получиха
признанието на телевизионните зрители, бяха
разпитвани в продължение на час и от РЕДовните фенове за политиката, участието на младите хора в нея, избирателната система и, разбира се, за това какво
обичат да правят в свободното си време.
“Политиката за мен е
предизвикателство. Така
гледам и на включването ми в евролистата на

БСП. Смятам, че младите хора мислят като мен
и ще ме разберат”, сподели Николай пред уебкамерата на RED. Според Димо вярната посока за България е европейски тип ляво мислене, в която свободата и
демокрацията стоят на
първо място. Младите
трябва да участват в
политиката, защото повъзрастните не са наясно с това какво искат поколенията след тях. Младите са тези, които трябва ясно да го заявят и
извоюват, категорични
бяха и двамата ни гости.
Ники и Димо споделиха,
че са почитатели на

Тони Блеър. Те не скриха, че имат леви убеждения и са им близки
идеалите за солидарност, равенство и свобода. Не разкриха за кого
ще гласуват, но увериха
феновете, че ще го направят по съвест. Според Ники пък на изборите ще победи не по-добрият, а по-хитрият.
Гостите ни донесоха
подаръци за РЕДфеновете. Димо хареса въпросите на antod и й подари
книжка “Моите права в
Европейския съюз”. Подаръкът на Никалай фенерече на слънчеви
батерии с посланието
“Променяй”, отиде при ilia.

Димо (вляво) и Николай са с амбиции да променят политиката

ОТ ФОРУМА

ОТ БЛОГОВЕТЕ

Ще спечели ли ГЕРБ?

œ‡Í Á‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ

alex

Ganapati

Готино е да кажеш, че ГЕРБ ще
спечели и дори можеш да са окажеш
прав, българите неведнъж са доказвали, че перфектно успяват да работят и
гласуват срещу себе си. Но това е част
от природата на българския хаос. Та
проблематичното в победа с ораторски умения е, че на втория ден след
изборите се озоваваш в капан като
пленена антилопа и се чудиш как да
си биеш шута. Българите награждават
с доверие много хора, но доверието им
минава на втория месец. После? После с ораторски умения и само с тях
си заникъде... Агресията се връща
срещу всяка партия, която се осмели

да я извади като джедайски меч и да
я размахва наляво и надясно. В този
смисъл тежко и горко на всяка партия,
която се опита да печели с ораторски
умения... Пък да не говорим и друго.
Бойко Борисов не се покрива с представата за оратор, която е имал един
Демостен например. Бойко Борисов
може и има шанс да спечели изборите. И тогава ще започне неговата драма. Аз дори с известно наслаждение
чакам това, както казах - гадняр съм
и не го крия. Защото в мига на триумфа си, той вече ще е по-уязвим отколкото предполага. И тогава в края на
неговия мандат пак ще се наложи БСП
да вади въглените от огъня. БСП с това
се справя най-добре.

РЕДфенката Мира се радва на своя Мопси. Кученцето, което е почти на 3 месеца,
направи живота на Мира доста по-интересен. Новият член на домакинството редовно
ръфа пантофи, разхъврля дрехите на Мира. Но добрата му стопанка не се отказва да
му гради изрядни навици. Мопси подушва отдалеч добрите хора и им се радва, махайки
с опашка. Кученцето е подарък на Мира от говорителя на БСП Корнелия Нинова след
участието й в РЕД чата. По традиция гостите в чата награждават автора на найинтересния въпрос. След като Мира успя да разсмее госта ни Корнелия Нинова,
мечтата на РЕДфенката да има кученце от породата мопс се сбъдна
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Някакви студенти на стаж в детската градина. Синът ми видимо очарован
от “баткото”- стажант, които се занимава с децата половин ден. Говори за
него с удоволствие, като за приятел и
същевременно признава авторитета
му, защото “измислял много интересни игри”.
През другата половина от деня в
детската градина, незнайно защо
Алекс ми заяви, че не иска да ходи на
градина, защото “бил лош”, съответно
имало наказания, не слушал внимателно. Отговори ми, че другият стажант “само ги занимавал с трудни и
скучни задачи и не им давал да си
приказват”. Децата видимо се изнервяли, не участвали в обучителния процес, започвали да се заяждат и да се
бият. Съответно следвало наказание,
а след наказанието или порицаването
децата създавали още по-голям хаос.
Ситуацията е: Единият стажант,
обяснява преподава нещо за буквите.
Алекс обсъжда Вселенски въпроси с
някакво другарче и не слуша какво се
преподава. Пречи на дисциплината и
съответно двамата философи биват наказани, обществено порицани. Следва пълна тишина сред децата, защото
всички са уплашени. От уплахата всяко дете скрива какво го вълнува в
момента и се прави, че слуша материала. Потиска интересите си, а страхът
прераства в обида, яд и агресия, която
избива във всеки удобен случай. Но
мечтаната тишина и псевдоуважение
за момента са възвърнати.
Същата ситуация при другия стажант се развива по следния начин.
Философските въпроси биват обсъждани отново между двете деца и това
пречи да бъде преподаден и УСВОЕН
материалът. Стажантът млъква за секунда и се вслушва в разговора на
децата. След което се намесва във
философската тема и я свързва с преподавания от него урок за буквите.
Появява се съпричастност към техните интереси и започват да приемат
преподавателя като един от тях. Защото той им е посочил връзката между техните интереси и полезния мате-

риал. Всяко дете може да изяви себе
си по нов начин, без да бъде наказвано заради това. Без напрежение и без
агресия.
Не е ли същото в училищата? Тая
прословута агресия и начините да се
справим с нея не са ли същите? Разбира се, нямам предвид даскалите да
си говорят за трева с учениците, докато обясняват фигурите от алгебрата.
Имам предвид, че хората не се раждат
алкохолни петна и наркоманизирани
агресорчета. Колкото и да е зле положението във възпитанието на учениците, те все пак имат свои интереси и
таланти. Много е лесно да се каже “Те
всички са зверове”, трудно е да се
намери и хване интересът. Не е трудно
само за тези, които са призвани да го
правят. Талантът да “разопаковаш” някого, желанието да погледнеш отвъд
защитната обвивка на агресията, гарантират призванието Учител. Смелостта да се измъкне различното от
“звярът- ученик” е единственият начин
да бъде оправен образователният процес. С глоби и правила за наказание се
гарантира единствено едночасовото
спокойствие на даскала и нищо друго.
Децата остават неразбрани и ядосани
за света (и учителите). И тъй като вярвам, че е време правителството да се
заема с образованието и да измисли
нещо дългосрочно и наистина полезно,
мисля че това е посоката, в която трябва да се върви. Другите “кръпки” в образованието - глоби и наказания, не са
реформа и не водят доникаде.
Необходима е система за оценяване на преподавателите, като критерият за това да бъде доколко разбира
учениците си и в каква посока е разширил възприемането им за света и
себе си. Ясно е, че не може всички
учители да работят с любов към децата и работата си. Но може тези, които
са помогнали на деца да открият себе
си и собствените си способности, да
бъдат достойно възнаграждавани за
сметка на тези даскали, които са в
училището, за да смазват индивидуалните детски заложби под предтекста, че ги вкарват в правия път на обществени норми.
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Вчера
ангелогласните
момчета от
морската столица
гостуваха
в Клуба на
народния
представител

Започва ХХХI хоров
конкурс във Варна

ПЕТЪР МАРИНОВ

“Стоян Бъчваров” до паметника на
композитора Добри Христов в градинката пред ресторант “Севастопол”,
където се полагат венци и цветя.
Цялата конкурсна програма, включително и галаконцертът на лауреатите
в събота вечер във Фестивалния и
конгресен център ще премине при
свободен вход за варненци и гостите
на Варна. Според артистичния секретар на варненския Майски хоров
конкурс Ганчо Ганчев победителят в

Дядо Пънч написа
книжка с измишльотини
играе водна топка с
Кроко и т.н.
Книжката е издание на ИКК “Везни”,
която прави опит да
се включи в грижата
за малките читатели и
слушатели - при
успешно начало на
това заглавие спортните куплетчета могат
да бъдат последвани
от други подобни
измишльотини на
Дядо Пънч - с гатанки и стихове...
На книжката - на
добър час! На малчуганите - приятно
четене или слушане!

○

○

○

○

○

○

И

злезе поредната
книжка на Дядо Пънч
- весели четиристишия за децата със
заглавие “По терени и
писти опашати спортисти”. За улеснение
на разлистващите я
ръчички тя е с малък
формат, но трийсет и
шестте й странички са
богато илюстрирани
от майстора на детски
картинки Венелин
Вълканов.
В нея малчуганите
ще видят какъв смешен боксьор е Вълчо,
колко добър футболист е Марко, как се
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демонстрира интерактивни
игри, създадени от дейците на
сдружението - тематично
свързани с европейската култура и изкуство. Към края на
тържеството директорката на
центъра, с който дружеството
си сътрудничи вече 7 години Мария Герганова, сърдечно
поздрави родителите и децата,
които зарадва с по една малка
енциклопедия за Стария континент и раница. Те от своя страна й върнаха жеста, като й
подариха ръчно изработена
кукла “Европейка”, със знамената на всички европейски
държави.
Децата на сдружението обаче ще получат голямата си награда на весел празник на открито на 1 юни - Деня на детето, с участието на артисти, музиканти и клоуни, издаде пред
ДУМА Цветана Платиканова.

○

Забавна програма, посветена на Деня на Европа, представиха малчугани от детската градина към сдружение
“Приятел на детето” в Европейския
информационен
център. В присъствието на
родители и гости малките изнесоха чудесен спектакъл от
стихотворения и песни в чест
на Светите братя Кирил и
Методий. Програмата е избрана по повод на нашия найценен принос към Европа българската азбука, каза Цветана Платиканова, председателка на сдружението “Приятел на детето”. Проявата е
финален акцент от европейската инициатива “Пролет в Европа”, в която всяка година участва с оригинални събития, изложби, спектакли, игри. Това

е отбелязано в уеб сайта на
“Spring Day in Europe”.
Тази година участието ни
беше на няколко етапа. След
успешните изложби в Европейския парламент в Брюксел и
Страсбург ние открихме кампанията “Пролет в Европа” с
първомартенски тържества и
популяризиране на уникалната
българска традиция “мартеница” по цяла Европа, обясни за
ДУМА актрисата Цветана Платиканова. След това бе показана изложба под названието
“Деца, слънца и цветя”, посветена на пролетните празници в
РКИЦ. Целта ми е да запозная
европейците с нашата страна,
да им покажа колко ценна и
красива е, подчерта Платиканова.
Тя прожектира на мултимедийния екран видеоматериали
от изминалите празненства и
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Във Варна започва 31-ото издание
на Международния майски хоров конкурс “Проф. Георги Димитров”. На пресконференция организаторите уточниха, че за първи път варненският
конкурс ще премине без български
участници поради намалелия брой на
български хорове, повечето от които
се чувствали недостатъчно подготвени, а и се страхували да се явят на

конкурса. Иначе организаторите изпратили покани до всеки от добрите
български хорове. Нещо повече, според проф. Марин Чонев - президент
на организационния комитет, до всички наши по-добри хорове са изпратени покани и за участие през 2010 г.,
когато Варна ще бъде домакин и на
международния конкурс за Голямата
европейска награда. Снощи 11-те чуждестранни хорови състава по традиция дефилираха от сградата на ДТ

31-ото издание догодина отново ще
дойде във Варна, за да се състезава
за Гран при на Европа. В морската ни
столица пристигнаха хористите от венецуелския хор “Антифона”, хорови
състави от Чехия, Молдова, Хърватия, Естония и от руската столица
Москва.
В навечерието на 24 май хорът
на варненските момчета поздрави
вчера депутатите със свои изпълнения в Клуба на народния представител. Инициативата е на Станка Маринчева (КБ), съобщи БТА. Повод
за гостуването на хора е и 40-годишнината от неговото основаване.
Председателят на парламента Георги Пирински поздрави изпълнителите с юбилея. Хорът на варненските
момчета с главен диригент Марин
Чонев е създаден през 1969 г. Оттогава досега през него са преминали около 2000 момчета. Носител е
на призове от много международни
конкурси и фестивали в Европа,
Америка и България. Хорът на варненските момчета е удостоен с
лауреатско звание и със златен
медал от регионалния фестивал за
художествена самодейност във Варна, получил е голямата награда в
Рощок, Германия, през 1980 г. Печели награда в Монтрьо, Швейцария, през 1996 г.
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Новият филм на режисьора
Дарън Аронофски “Кечистът” ни
потапя в живота на герои, които
са достигнали дъното. В центъра
на лентата е застаряващ кечист с
лични и здравословни проблеми,
който се опитва да се върне към
дните на славното си минало.
Минало, заради което се е
превърнал в пълен самотник собствената му дъщеря го мрази,
а стриптийзьорката Касиди го
отблъсква, за да не страда.
Празнотата около Ранди “Тарана”
Робинсън поглъща изцяло съществуването му, когато след поредния демонстративен мач получава
инфаркт. Той трябва да слезе
завинаги от ринга и на пръв
поглед няма друг избор, но може
ли просто да се откаже от найголямата тръпка в живота си?

Дарън Аронофски е искал
филмът да е на границата с
документалния стил на снимане.
За пресъздаването му допринася
използването на операторския
похват на снимане от трето лице,
сякаш камерата е очите на
зрителя, които следват Ранди.
Лентата бележи триумфалното
завръщане на Мики Рурк, който
също подсилва документалността
на “Кечистът” - от 1991 г. след
многобройни скандали с голяма

Страница на
ЕМИЛ ДИНЧЕВ
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ƒÊÛÌÓ
ƒÊÛÌÓ Â Ì‡ 16 „. Ë Á‡·ÂÏÂÌˇ‚‡ ÌÂÓ˜‡Í‚‡ÌÓ. ¡‡˘‡Ú‡ Â ÚËÈÌÂÈ‰Ê˙ Í‡ÚÓ ÌÂˇ, ÍÓÈÚÓ ‰ÓË ÌÂ È Â „‡‰ÊÂ.
ƒÊÛÌÓ ËÒÍ‡ ‚ÒË˜ÍÓ ‰‡ Â ·ËÎÓ Ò‡ÏÓ ÎÓ¯ Ò˙Ì, ÌÓ ÌˇÏ‡
ËÁ·Ó - Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡‚Ë Ò˙Ò ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡. ÃÓÏË˜ÂÚÓ Â¯‡‚‡ ‰‡ Ì‡Ô‡‚Ë ‡·ÓÚ, ÌÓ ÔËˇÚÂÎÍ‡Ú‡ È —Û ◊ËÌ
(Û˜‡ÒÚÌËÍ ‚ ÔÓÚÂÒÚË ÔÓÚË‚ ‡·ÓÚËÚÂ) ˇ ‡ÁÍÓÎÂ·‡‚‡.
ƒÊÛÌÓ ÒÂ ‚ÔÛÒÍ‡ ‚ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡ ÔËÂÏÌË Ó‰ËÚÂÎË Ë
ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ ÒÂ Á‡ÔÓÁÌ‡‚‡ Ò˙Ò ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÀÓËÌ„, ÌÂ˘‡Ú‡
ÒˇÍ‡¯ ÒÂ Ì‡ÂÊ‰‡Ú...
част от холивудските продуценти
актьорът се оттегля от киното и се
захваща със старата си любов професионалния бокс. “Мисля, че
причината, поради която Дарън
поиска да наеме мен, беше
приликата между моя живот и
този на главния герой. За мен
беше лесно да се слея с образа,
защото доста аспекти от характера на Ранди са ми много близки”,
признава Рурк, който прави найсилната роля в цялата си кариера.
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ìÿÂÒÚÓÚÓ
ÍÎÂÈÏÓî

Video
DVD

На Рон Хауърд, който спечели “Оскар” за “Красив ум”, явно
му е харесало да работи по заплетените църковни интриги на
Дан Браун. След като през
2006 г. режисира “Шифърът
на Леонардо”, сега ни представя “Ангели и демони” филмът е по едноименния
бестселър, който е познат на българските
читатели като “Шестото клеймо”. В ролята
на професора по религиозна символика
в Харвардския университет
Робърт
Лангдън отново е
холивудската звезда Том Ханкс. Той
се завръща във
Ватикана, където
намира доказателство
за
възкръсването
на древно тайно
братство, познато
като
Илюминатите
- най-мощната
подземна организация в историята.
Докато се опитва да им попречи да осъществят плана си
за опустошение на Ватикана,
заедно с красивата италианка
Витория се впускат в напрегнато преследване през заключени гробници, опасни катакомби, безлюдни катедрали и
дори до сърцето на най-тайното подземие на света.

«‡ÍÛÒÍ‡
‚ “ËÙ‡ÌË
¬ ÓÏ‡ÌÚË˜Ì‡Ú‡ ÍÓÏÂ‰Ëˇ ÔÓ Â‰ÌÓËÏÂÌÌ‡Ú‡ ÔÓ‚ÂÒÚ
Ì‡ “ÛÏ‡Ì ‡ÔÓÚË, ƒÊÓ‰Ê œÂÔ˙‰ Â ‚ ÓÎˇÚ‡ Ì‡ Â‰‚‡
Ò‚˙Á‚‡˘ ‰‚‡Ú‡ Í‡ˇ ìÔÎ‡ÚÂÌî ÏÎ‡‰ ÔËÒ‡ÚÂÎ, ÔÓÏÂÚÂÌ
ÓÚ ¯ÂÏÂÚÌËˇ Ë ‚˙ÁıËÚËÚÂÎÌÓ ı‡ÓÚË˜ÂÌ Ì‡˜ËÌ Ì‡ ÊË‚ÓÚ
Ì‡ ’ÓÎË, ÍÓˇÚÓ Â Ú‚˙‰Ó Â¯ÂÌ‡ ‰‡ ÔÂÚ˙ÒË ˆÂÎËˇ
Ã‡Ìı‡Ú˙Ì Á‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ ÏËÎËÓÌÂ, Á‡ ÍÓ„ÓÚÓ ‰‡ ÒÂ ÓÏ˙ÊË. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË Ì‡ ÚÓ‚‡ ˛·ËÎÂÈÌÓ DVD
ËÁ‰‡ÌËÂ ‰Ó·‡‚ˇÚ Ó˘Â ·ÎˇÒ˙Í Í˙Ï ‚Â˜Ì‡Ú‡ ÙËÎÏÓ‚‡
ÍÎ‡ÒËÍ‡ Ì‡ ¡ÎÂÈÍ ≈‰Û‡‰Ò.

‘ÎËÚÓÎÓ„Ëˇ
ÿÂÎË ÒË ÊË‚ÂÂ ·ÂÁ„ËÊÌÓ Ë ÔËˇÚÌÓ, ÌÓ ÌÂÈÌ‡
Ò˙ÔÂÌË˜Í‡ ˇ ËÁÏÂÒÚ‚‡ ÓÚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ìœÎÂÈ·ÓÈî
Ë Úˇ ÓÒÚ‡‚‡ ·ÂÁ ‡·ÓÚ‡. ƒÓÍ‡ÚÓ ÒÂ ˜Û‰Ë Ì‡Í˙‰Â ‰‡
ÔÓÂÏÂ, Ò˙‰·‡Ú‡ ˇ ËÁÔ‡˘‡ ‚ ÊÂÌÒÍËˇ ÍÎÛ· ì«ÂÚ‡ ¿ÎÙ‡
«ÂÚ‡î. “Â ËÏ‡Ú ÒÂËÓÁÂÌ ÔÓ·ÎÂÏ - ‡ÍÓ ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡
Ò˙·Â‡Ú ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ıÓ‡ Á‡ ÌÓ‚‡ „ÛÔ‡, ÒÂ‰ÂÏÚÂ ÊÂÌË
˘Â ËÁ„Û·ˇÚ Ò„‡‰‡Ú‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÔÓÏÂ˘‡‚‡Ú Ë Ú‡Ï ˘Â
ÒÂ Ì‡ÌÂÒ‡Ú ËÌÚË„‡ÌÚÍËÚÂ ÓÚ ì‘‡È …ÓÚ‡ ÃÛî. «‡ ‰‡
ÛÒÔÂˇÚ Ó·‡˜Â, ÚÂ ËÏ‡Ú ÌÛÊ‰‡ ÓÚ ÿÂÎË, ÍÓˇÚÓ ‰‡ ËÏ
ÔÓÍ‡ÊÂ ‡ÁÌË ÚËÍÓ‚Â ‚ „ËÏË‡ÌÂÚÓ Ë ‰‡ ËÏ ‡ÁÍËÂ
ËÒÚËÌ‡Ú‡ Á‡ Ï˙ÊÂÚÂ. ¿ ·Ë‚¯ÂÚÓ ìÁ‡È˜Âî ˘Â Ì‡ÏÂË
ÔË ‰‡ÏËÚÂ ÓÚ ì«ÂÚ‡ ¿ÎÙ‡ «ÂÚ‡î ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ È ÎËÔÒ‚‡
Ì‡È-ÏÌÓ„Ó - ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎËÁ˙Ï.
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„Голямото четене”
в изложба с постери

РЕЧНИК НА
ПСИХОАНАЛИЗАТА
ИЗЛЕЗЕ
НА БЪЛГАРСКИ
Представяне на българското
издание на един от най-известните речници на психоанализата, издаден на 17 езика, с автори Жан Лапланш и Жан-Бертран Понталис, организира издателство “Колибри” на 18 май
от 18 ч. в салона на Френския
институт, ул. “Дякон Игнатий” 2,
научи ДУМА от Жаклин Вагенщайн. На премиерата ще присъстват преводачите на изданието
и видни наши специалисти в
областта - Емилия Алексиева,
Никола Атанасов, Мален Маленов, Димо Станчев, Красимир
Таушанов.

Посланията на дарителите
показва Столичната библиотека
Столичната библиотека се включва в честването
на Националната библиотечна седмица чрез изложба
на постери, открита вчера там научи ДУМА от Христина Гъдева. Плакатите изобразяват най-интересните
послания, оставени от хората в книгите, дарени по
време на кампанията “Голямото четене”. След края на
кампанията събраните книги бяха прибавени към фонда на Столичната библиотека. Постерите и част от
дарените книги са изложени в отделите на библиотеката. Плакатите са изработени от служителите на
културния институт. Сред подбраните от тях послания
са: “Дом, в който няма книги, е подобен на тяло,
лишено от душа” - Радостина Николава, Добрич;
“Светът е необятен, а книгите ми отварят вратата към
него. Опознай света и ти, Приятелю! Не спирай да
четеш” - Емине Ахмедова, Търговище, и др.
Особено място в културната дейност на Столичната библиотека заема работата с децата. С цел да се
привлекат все повече малки читатели специализираният детско-юношески отдел работи по текущи програми чрез разнообразни форми, надхвърлящи чисто
библиотечната му дейност. Столичната библиотека
развива интензивна международна дейност със сродни библиотеки - чрез обмен на информация, съвместно
участие в проекти по европейски програми и квалификация на специалисти.

МЛАДИ ПОП-РОК
ЗВЕЗДИ СЕ
СЪСТЕЗАВАТ
В КАВАРНА
С изпълнение на носителката на Гран при от миналогодишното издание на фестивала
Михаела Филева бе открит XXI
Европейски младежки поп-рок
фестивал-конкурс “Сарандев
2009” в Каварна. Във фестивала,
който преминава под мотото “Не
на наркотиците, не на страха,
да пазим природата, да спасим
човечеството”, участват 60 млади поп-рок изпълнители от 9
държави.

Мениджърът на тенора
Хосе Карерас оспори публикуваната от британски вестник информация, че легендарният певец възнамерява да се
пенсионира и да приключи с
оперните прояви в близките
няколко години, научи ДУМА
от Росица Чернева. Няколко
британски издания, включително Би Би Си, съобщили

погрешно разтълкувана информация след изказване на
тенора пред национален всекидневник, което объркало
медиите: “Ако мога да правя
концертни рецитали, адаптирайки репертоара си към собствените си възможности, тогава няма да има никакъв
проблем. Но с оперите, освен
при подходящи обстоятелства, с кариерата ми е свършено”. Майкъл Сторс, международният мениджър на Карерас, обяви пред Би Би Си, че
той ще продължи с оперните
си изяви, ако, разбира се, се
появи подходящата роля.
В момента на нашия пазар
е новата сборна колекция от
2 компактдиска “The Jose
Carreras Collection”, която
съдържа 41 избрани арии и
гост участия на Пласидо Доминго, Барбара Фритоли, Барбара Хендрикс и Ева Линд.
Компактдисковете се разпространяват от “Орфей мюзик”,
изключителен лицензиант на
“Warner Music International” за
България.

œÓÙ. ƒËÏËÚ˙ “˙ÔÍÓ‚ Ë œÂÚ˙
ÃÂÊ‰ÛÂ˜ÍË Ò ÓÚÎË˜Ëˇ ÓÚ
ì—ÓÙËÈÒÍË ÏÛÁËÍ‡ÎÌË ÒÂ‰ÏËˆËî
Композиторът проф. Димитър Тъпков и бившият кмет на
София Петър Междуречки получиха плакети, дело на Георги
Чапкънов, за приноса си към Международния фестивал “Софийски музикални седмици”, съобщи БТА. Отличията им връчи
вчера генералният директор на НДК Христо Друмев. Проф.
Димитър Тъпков ръководеше фестивала в едни от най-трудните години на прехода, а Петър Междуречки съдействаше
за организирането на “Софийски музикални седмици” в годините, които фестивалът имаше завиден престиж, припомни
Христо Друмев.
“Една птичка пролет не прави и един човек не може да
направи фестивал. Бяхме екип през трудното време, затова
наградата е преди всичко за екипа - благодаря им много”,
каза проф. Тъпков. Петър Междуречки припомни, че е бил
кмет на София в годините на разцвет на българската култура,
когато критерий за столицата са били не улиците, сградите
и още по-малко проблемът с боклука, а духовното богатство,
постиженията по нашите и световните сцени на българските
артисти, които по думите му бяха истинските посланици на
страната ни. “Сега е необходимо да се създаде национален
щаб за спасяване на българската култура, а не за събирането
на боклука в София”, каза Междуречки.

KAVARNA ROCKí N ROLL TRAIN Ò‡ÏÓ Á‡ ËÒÚËÌÒÍËÚÂ ÙÂÌÓ‚Â Ì‡ ÓÍ‡!
Цели 3 влакови композиции
ще сбъднат мечтата на AC/DC
феновете и ще ги отведат до
грандиозния концерт на величествената банда на 26 май в
сръбската столица. Единственият по рода си влак - KAVARNA
ROCK’N’ROLL TRAIN, и уникалната възможност за българския
фен е предоставена от найзапаления метъл кмет г-н Цонко Цонев и община Каварна.
Трите влака ще пътуват по
следното разписание:

СОФИЯ - БЕЛГРАД
ВЛАК № 12292 - (тук пътуват всички, закупили VIP пакети и акредитираните журналисти) тръгва за Белград в
22.50 ч. на 25 май от ПЪРВИ
ПЕРОН на Централна гара София. Пътуващите с този
влак трябва да бъдат на перона в 21.50 ч. за проверка на
контролни карти и настаняване. Местата в този влак са за
притежателите на контролни
blackdop 26

карти с номера от 01601 до
01750 и от 1831 до 1834, към
групов билет номер 1416.
Влакът пристига в Белград в
06.45 ч. на 26 май.
ВЛАК № 15292 тръгва за
Белград в 00.45 ч. на 26 май
от ПЪРВИ ПЕРОН на Централна гара - София. Пътуващите с него трябва да бъдат
на перона в 23.45 ч. Местата
в този влак са за притежателите на контролни карти с
номера от 00001 до 00800, към
групов билет номер 1414.
Влакът пристига в Белград в
08.40 ч. на 26 май.
ВЛАК № 16292 тръгва за
Белград в 03.20 ч. на 26 май от
ПЪРВИ ПЕРОН на Централна
гара - София. Пътниците трябва да бъдат на ПЪРВИ ПЕРОН
в 02.20 ч. Местата във влака
са за притежателите на контролни карти с номера от
00801 до 01600, към групов
билет номер 1415. Влакът пристига в Белград в 11.45 часа.

БЕЛГРАД - СОФИЯ
ВЛАК № 12293
Пътуващите с този влак
трябва да бъдат на чакалнята
на гарата в Белград минимум
един час преди началото на
пътуването - 00.00 ч. местно
време. Местата са за притежателите на контролни карти
с номера от 01601 до 01750 и
от 1831 до 1834, към групов
билет номер 1416. Заминаване за София в 01.00 ч. на 27
май. Влакът пристига в София
в 10.37 ч.
ВЛАК № 15293
Пътниците трябва да бъдат
на чакалнята на гарата в Белград минимум един час преди
заминаването - 00.30 ч. местно
време. Местата в този влак са
за притежателите на контролни карти с номера от 00001 до
00800, към групов билет номер
1414. Заминаване за София в
01.30 ч. на 27 май. Влакът пристига в София в 11.27 ч.

ВЛАК № 16293
Пътуващите трябва да
бъдат на чакалнята на гарата в Белград минимум един
час преди началото на пътуването - 01.30 ч. местно време. Местата в този влак са
за притежателите на контролни карти с номера от
00801 до 01600, към групов
билет номер 1415. Заминаване за София в 02.30 ч. на
27 май. Влакът пристига в
София в 13.07 ч.
Важна подробност: Всеки, закупил билет (независимо от пакетната цена),
трябва да притежава собствен валиден задграничен
паспорт, с валидност поне
до януари на 2010 г. Лица под
18-годишна възраст, които
желаят да пътуват, ще
трябва да представят писмено, нотариално заверено
съгласие от родител, преведено на сръбски език и размножено в няколко копия.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

СНИМКА “ОРФЕЙ МЮЗИК”

Хосе Карерас не
отстъпва от сцената

ДВА СПЕКТАКЪЛА
В „АТЕЛИЕ 313”
“Червената шапчица” - режисура и сценография на Мария Банова, кукли Рада Петрова, може да видят най-малките
театромани на 16 май от 11 ч.
в театър “Ателие 313”, кв. “Красна поляна”, бул. “В.Д.Стоянов”
до бл.7, срещу читалище “Св.
св. Кирил и Методий”. В спектакъла участват Мила Коларова и Божидар Александров. В
неделя от 11 ч. там “гостува”
“Слончето с розови уши” - авторски спектакъл на Мая и
Митко Димитрови, сценография
Митко Димитров, музика Петко
Т. Манчев, костюми Маргарита
Решетарова.

„ДЕПЕШ МОД” АФТЪР ПАРТИ
В „ЯЛТА”
Клуб “Ялта” ще организира
за почитателите на “Депеш мод”
тематично афтър парти на 18
май, веднага след концерта на
ню уейв легендите на националния стадион, научи ДУМА
от Яворка Петрова. Музиката
ще бъде подбирана от един от
най-големите им български
фенове Max&Moritz, известен
още сред софийските меломани като Майката. Всички, посетили първото афтър парти на
“Депеш мод” при предишното
им гостуване в България знаят,
че завладяващата емоция ще
продължи в неспирни танци до
сутринта. И след като вече усетихме полъха на лятото, днес
предстои официалното парти за
откриването на градината на
клуб “Ялта”.
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Във филма зрителите се срещат с едни от найлюбимите си герои, присъстващи още в оригиналния сериал на Джин Родънбъри от 1966-а. Това
е предисторията на екипажа от легендарния кораб “Enterprise”, отговаряща на въпроса как е
започнало всичко. Раждането на бъдещия капитан Джеймс Т. Кърк се случва почти едновременно с героичната смърт на баща му. Това е предпоставка синеокият Кърк (Крис Пайн) да се
превърне в конфликтен и бунтуващ се младеж, за
когото правилата нямат особено значение...
Cinema City 12:00, 13:45, 15:00, 16:15, 17:30,
18:45, 20:00, 21:15, 22:30
Cineplex 12:30, 15:00, 20:00, 22:30
Арена Запад 11:40, 12:50, 14:10, 15:20, 16:40,
17:50, 19:10, 20:20, 21:40, 22:50
Арена Младост 11:30, 12:50, 14:00, 15:20,
16:40, 17:50, 19:10, 20:20, 21:40, 22:50

Тайните на
Холивуд
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ОВЕН
ƒÌÂÒ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÌÓ ‰‡ ÏÓÚË‚Ë‡ÚÂ
‰Ó·Â ‰ÂÈÒÚ‚ËˇÚ‡ Ë Ë‰ÂËÚÂ, ÍÓËÚÓ ËÁÎ‡„‡ÚÂ ÔÂ‰
Ì‡˜‡ÎÌËˆË Ë ‰ÂÎÓ‚Ë Ô‡ÚÌ¸ÓË. ÕÂ ÒÂ ÓÚÍ‡Á‚‡ÈÚÂ
ÓÚ ÏÂ˜ÚËÚÂ ÒË, ‰ÓË Ë ‰‡ ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ ÊÂÎ‡Ì‡Ú‡ ÓÚ
‚‡Ò ÔÓ‰ÍÂÔ‡.

ТЕЛЕЦ

27

ƒÌÂÒ ÌÂ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡ÈÚÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, Ò ÍÓËÚÓ ËÒÍÛ‚‡ÚÂ ‰‡ Á‡„Û·ËÚÂ ËÁ„‡‰ÂÌ‡Ú‡ ÓÚ ‚‡Ò ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡
ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Í‡ÍÚÓ ‚ ‰ÂÎÓ‚Ë, Ú‡Í‡ Ë ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÂÌ
ÔÎ‡Ì. »ÒÍ‡ÈÚÂ Ë ˘Â ‚Ë ÒÂ ‰‡‰Â, ÌÓ ÌÂ ÒË ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ÈÚÂ
‰‡ ÓÚÍ‡Á‚‡ÚÂ ÔÓ‰ÍÂÔ‡ Ì‡ ÔËˇÚÂÎ, ÔÓÁÌ‡Ú ËÎË ÍÓÎÂ„‡.

Ñàíäàíñêè

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 5 мин. и залязва
в 20 ч. и 40 мин. Продължителност на деня 14 ч. и
35 мин. Луната изгрява в 1 ч. и 20 мин. и залязва в
10 ч. и 58 мин. Фаза - 2 дни преди последна четвърт.
Най-ниската температура на този ден в София е била
измерена през 1940 г. 2.7 градуса, а най-високата през
1908 г. 32.2 градуса. Най-ниската температура на 15 май
в Пловдив е измерена през 1941 г. 3.4 градуса, а найвисоката през 1908 г. 35.8 градуса. В Плевен на тази
дата най-ниската температура е измерена през 1927 г.
4.3 градуса, а най-високата през 1908 г. 36.6 градуса.
През следващото денонощие рязка промяна на времето
не се очаква. Преди полунощ, на места, главно в
северозападната половина от страната, все още ще
превалява и прегърмява. Впоследствие гръмотевиците
ще заглъхнат, преваляванията почти навсякъде ще
спрат, най-късно в североизточните райони, а облачността временно ще намалее. Минималните температури ще
са между 11 и 16 градуса, в София - около 12 градуса.
През деня облачността ще бъде разкъсана, преди пладне
- намаляваща до слънчево време. Впоследствие, главно
над Западна България и над планините, тя отново ще
се увеличи. На отделни места отново ще превали и ще
прегърми. Ще духа слаб юг-югоизточен, в западната част
от Дунавската равнина - източен вятър. Максималните
температури ще са между 25 и 30 градуса, по морския
бряг - 20-25 градуса, за София - около 27 градуса.

БЛИЗНАЦИ
ƒÌÂÒ ÒÂ ÒÚÂÏÂÚÂ ‰‡ ÔÓÂÏ‡ÚÂ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚË, Ò ÍÓËÚÓ
ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡‚ËÚÂ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÚÂ Á‡ ÚÓ‚‡
ÒÓÍÓ‚Â. ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡ ·˙‰ÂÚÂ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÚÓ˜ÌË
Ë ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÓÂÏ‡ÚÂ
Í˙Ï ËÌÚËÏÌ‡Ú‡ ÒË ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡. œ˙ÚÛ‚‡ÌËˇÚ‡ ‚Ë ˘Â ·˙‰‡Ú ÛÒÔÂ¯ÌË.

РАК
ÃÌÓÁËÌ‡ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â ÔÓÒÚË„Ì‡Ú ÊÂÎ‡ÌÓÚÓ ‡‰‡ÔÚË‡ÌÂ
‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡, ‰ÓË Ë ÚÓ‚‡ ‰‡ Â
Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ÍÓÌÍÂÚÌË ÍÓÏÔÓÏËÒË ÓÚ ‚‡¯‡ ÒÚ‡Ì‡.
ŸÂ ËÏ‡ÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÍÎ˛˜ËÚÂ ‰Ó„Ó‚ÓË, ÍÓËÚÓ
·Ëı‡ ‚Ë ÓÒË„ÛËÎË ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡.

ЛЪВ
√ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â ÛÒÔÂˇÚ ‰‡ ÒÚ‡·ËÎËÁË‡Ú
Ï‡ÚÂË‡ÎÌÓÚÓ ÒË ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ‰ÓË Ë ÚÓ‚‡ ‰‡ Â
Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Ó„Ó‚ÓÌË ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ
Ò ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ò˜ËÚ‡ıÚÂ Á‡ Ò‚ÓË ·Î‡„Ó‰ÂÚÂÎË. ƒÓ·Â
Â ‰‡ ÔÎ‡ÌË‡ÚÂ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌÓ Ò‚ÓÂ ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘Ó Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂ Á‡‰ „‡ÌËˆ‡.

ИЗГЛЕДИ ЗА 16 И 17 МАЙ

Макар талантът на Робърт де Ниро да блести
най-ярко в сериозни роли, напоследък май повече
му допадат заигравките с комедийния жанр. Така е
и в “Тайните на Холивуд”. Бен (Де Ниро) е филмов
продуцент, в чийто живот всичко е на ръба да излезе извън всякакъв разумен контрол. В опитите да
спаси своя обречен на провал филм с Шон Пен и да
заснеме достатъчно бързо следващия за фестивала
в Кан Бен се оказва повлечен от наистина луда
въртележка. Тя по много забавен и ироничен начин
изкарва на преден план всички пороци и проблеми
на филмовата индустрия.
Cinema City 13:15, 17:45, 20:00, 22:15
Cineplex 13:15, 15:15, 17:15, 19:30, 21:30
Арена Запад 13:30, 15:40, 17:50, 20:00, 22:10
Арена Младост 13:30, 15:40, 17:45, 20:00,
22:10

максимални
25°/32°

максимални
23°/30°

В събота времето ще е предимно слънчево, на отделни
места максималните температури ще бъдат около 32
градуса. До края на седмицата ще бъде топло, с
температури от 25 до 30 градуса, в отделни дни в
равнините - до 31-32 градуса. Малко по-хладно ще бъде
по Черноморието. Облачността ще бъде променлива, в
следобедните часове ще се увеличава и на места,
предимно около планините, е възможно да превалява
локално краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици.
Минималните температури ще бъдат най-често от 11
до 17 градуса.

ПРЕДПРЕМИЕРА

Хана Монтана

ДЕВА
ÕÂ ÒÂ ÓÚÍ˙Ò‚‡ÈÚÂ ÓÚ Á‡Ó·ËÍ‡Îˇ˘‡Ú‡ ‚Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ ‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ Ë ÎË˜ÂÌ ÔÎ‡Ì. œÓÒÚ‡‡ÈÚÂ
ÒÂ ‰‡ ËÁËÒÍ‚‡ÚÂ, ÌÓ Ë ‰‡ ‰ÂÏÓÌÒÚË‡ÚÂ ÊÂÚ‚Ó„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ·Ë ÔÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ‰ÂÎÓ‚‡Ú‡ ‚Ë Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ
Ë Ï‡ÚÂË‡ÎÌÓÚÓ ‚Ë Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ ÔÓ-ÒÚ‡·ËÎÌ‡ ÓÒÌÓ‚‡.

ВЕЗНИ
œ‡‚ËÎÌ‡Ú‡ ÔÂˆÂÌÍ‡ ‚ ‰ÂÎÓ‚‡Ú‡ ÒÙÂ‡ ˘Â ‚Ë ÓÒË„ÛË ‚˙ÚÂ¯ÌÓ ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ, Í‡ÚÓ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ˘Â
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂ ‰‡ ÔÂÒÎÂ‰‚‡ÚÂ ËÌÚÂÂÒËÚÂ ÒË Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ Ë ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡. ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡
ÔÓˇ‚ËÚÂ ‚ÂÎËÍÓ‰Û¯ËÂ Í˙Ï ÔÓ-ÒÎ‡·ËÚÂ, ÌÂÁÌ‡Â˘ËÚÂ Ë ÌÂÏÓÊÂ˘ËÚÂ.

СКОРПИОН
—˙‰·‡Ú‡ ˘Â ·˙‰Â ·Î‡„ÓÒÍÎÓÌÌ‡ Í˙Ï ıÓ‡Ú‡,
ÍÓËÚÓ ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚ Ë Ú˙ÔÂÌËÂ Í˙Ï
ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌËÚÂ. ÃÌÓ„Ó ÓÚ ‚‡Ò ˘Â
·˙‰‡Ú ÔÓ‰ÚËÍÌ‡ÚË Í˙Ï ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, ÍÓËÚÓ ˘Â ÔÂÓ·˙Ì‡Ú ÊË‚ÓÚ‡ ‚Ë Ì‡ 180 „‡‰ÛÒ‡.

СТРЕЛЕЦ
√ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ ÚÓÁË ÁÓ‰Ë‡Í‡ÎÂÌ ÁÌ‡Í ˘Â Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡‚ˇÚ ÛÒÔÂ¯ÌÓ Ò
‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ ÒË Ò˙ÏÌÂÌËˇ, ÍÓÎÂ·‡ÌËˇ Ë ÒÚ‡ıÓ‚Â,
ÍÓËÚÓ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ‚ÂÏÂ ÔÂ‚ÁÂÏ‡Ú ÏËÒÎËÚÂ ‚Ë Ë
ÔÂ˜‡Ú Ì‡ Ò˙Ìˇ ‚Ë.
ПЕТЪК, 15.05.2009

Музикалното филмче на Disney е пълнометражен вариант на сериала, адски популярен сред
подрастващите отвъд океана. Историята е за двойствения живот на съвсем обикновеното момиче
Майли Стюърт, което в една част от времето пише
домашни и чисти вкъщи, а в другата е поп звездата
Хана Монтана. Когато второто “аз” на Майли се
превръща в истинска мания, бащата на тийнейджърката решава да я заведе в Тенеси. Далеч
от модни обувки, полудели фенове и концерти, тя
най-сетне има възможност да разбере какво иска.
Cinema City 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00
Cineplex 10:45, 12:45, 14:45, 17:00, 19:00
Арена Запад 12:10, 14:20, 16:30, 18:50, 21:00,
23:10
Арена Младост 12:10, 14:20, 16:30, 18:50,
21:00, 23:10
За премиерните филми четете на стр. 25
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06.00 Новини
06.05 Сериал: „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”
14.25 „Искам да знам”
15.00 Другите новини
15.15 „Да разбереш. Да
простиш”
16.00 Новини
16.20 Сериал: „Принцесата

на цирка”
17.10 “Хайде да се оженим!”
18.10 „Федералният съдия”
19.00 Новини
19.30 „Следата”
20.15 „Нека да говорят”
21.05 „Поле на чудесата”
22.00 Време
22.30 „Голямата разлика”
23.30 Закрита прожекция.
Премиера. Филм на
Алексей Учител
„Плененият”
02.05 Филм: „Герой на
нейния роман”
03.40 Филм: „Право на
първи подпис”
05.10 Сериал: „Горещ лед”

КОЗИРОГ
ÕÂ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡ÈÚÂ ËÁÎË¯ÌË ËÒÍÓ‚Â ‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‡ÍÓ ÌÂ ÁÌ‡ÂÚÂ ÔÓ Í‡Í˙‚
Ì‡˜ËÌ ÚÂ ˘Â ÒÂ ÓÚ‡ÁˇÚ Ì‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡ ‚Ë ‚ ÒÎÛÊ·‡Ú‡
ËÎË ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡. —˙‚ÂÚ‚‡Ï ‚Ë ‰‡ ÌÂ Ì‡ÒËÎ‚‡ÚÂ Í˙ÒÏÂÚ‡ ÒË, ‡ ‰‡ „Ó ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ÚÂ Ò ÎË˜Ì‡Ú‡ ÒË ËÌËˆË‡ÚË‚ÌÓÒÚ.

ВОДОЛЕЙ
ƒÌÂÒ Â ‰Ó·Â ‰‡ Ì‡Ô‡‚ËÚÂ ‚ÒË˜ÍÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ,
Á‡ ‰‡ Á‡Ô‡ÁËÚÂ ÔÓÒÚË„Ì‡ÚÓÚÓ ÓÚ ‚‡Ò, ÌÓ ‚ Ò˙˘ÓÚÓ
‚ÂÏÂ Ë ‰‡ ‡Á¯ËËÚÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Í˙„‡ ÒË Ì‡
‚ÎËˇÌËÂ. ƒÓ·Â Â ‰‡ ÔÂˆÂÌˇ‚‡ÚÂ ‰ÓÍ˙‰Â ÒÂ ÔÓÒÚË‡Ú Ô˙ÎÌÓÏÓ˘ËˇÚ‡ ‚Ë.

РИБИ
ƒÌÂÒ ÍÓÌÚÓÎË‡ÈÚÂ ‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ ÒË ÔÂ‰ ÍÓÎÂ„Ë Ë
‰ÂÎÓ‚Ë Ô‡ÚÌ¸ÓË, Ú˙È Í‡ÚÓ Ò ÓÚÍËÚÓÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ,
ÍÓÂÚÓ ‰ÂÏÓÌÒÚË‡ÚÂ, ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÂÌÓ
‚ Ì‡È-ÌÂÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ëˇ Á‡ ÚÓ‚‡ ÏÓÏÂÌÚ. ¬ Î˛·Ó‚Ú‡ ˘Â
ÔÓÎÛ˜ËÚÂ ÔÓ‰ÍÂÔ‡Ú‡ Ì‡ ËÌÚËÏÌ‡Ú‡ ÒË ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡.
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20 филма се борят
за „Златна палма”

Виц
Виц
- Скъпи, вчера ходих на доктор и
той ми каза, че ще имам дете!
- Мисля си, ако аз отида на автомеханик, ще имам ли кола?

ЧРД!

Кинофестивалът в Кан за първи път бе открит
с прожекция на триизмерна анимация

Къща с цветни балони бе
подготвена от “Пиксар” в
чест на триизмерната лента
“Up”, с която започна 62-ият
кинофестивал в Кан

рията на възрастен мъж,
който мечтае с хелиев балон да пътува до Южна
Америка.
Преди началото на церемонията по откриването
френски и международни
знаменитости изкачиха тра-

диционните 26 стъпала.
Общо в конкурсните програми са подбрани 52 филма от 32 държави. За голямата награда “Златна палма” т.г. ще се състезават 20
филма. В селекцията преобладават големи европейски
и азиатски режисьори като
Кен Лоуч, Педро Алмодовар, Анг Лий, Джейн Кемпиън, единственият американец Куентин Тарантино
(носител на “Златна палма”
от 1994 г.) и 86-годишният
французин Ален Рене.
Именно в Кан преди половин век той печели награда
с незабравимата си лента
“Хирошима, моя любов”. От
Франция в конкурсната програма ще участват и Жак
Осиар, Ксавие Джаноли, Гаспар Ное. Ще бъдат представени и творбите на Михаел Ханеке и Джейн Кемпиън. Шест филма в конкурсната програма са от Азия.
Сред тях е “Отмъщение” на
Джони То с Джони Холидей.
Филипинецът
Брилянте
Мендоса се завръща на фестивала, редом до корееца
Парк Чан-вук и двама тайландци - Анг Лий и Цай МинЛян.
Председател на журито
на 62-ия международен кинофестивал в Кан ще е
френската актриса Изабел
Юпер. Тя е четвъртата жена
в историята на филмовото
събитие, която оглавява
журито. Преди Юпер с подобна чест бяха удостоявани актрисите Лив Улман и
Жана Моро, а също писателката Франсоаз Саган.
Последна в състава на журито бе включена индийската актриса Шармила Тагор -

Áîëåäóâàòå ëè ÷åñòî?
Ñòðàäàòå ëè îò õðîíè÷íà ïðåóìîðà?
À íåäîâîëíè ëè ñòå îò âèäà
è ñúñòîÿíèåòî íà êîñàòà,
êîæàòà, íîêòèòå?
Àêî îòãîâîðúò
íà åäèí îò âúïðîñèòå å “ÄÀ”,
Âèå ñå íóæäàåòå
îò ÖÈÃÀÏÀÍ.
Òîâà å åêñòðàõèðàíà îò ðîãà
íà ñåâåðåí åëåí
óíèêàëíà õðàíèòåëíà äîáàâêà - ïðèðîäåí êîìïëåêñ îò 20
àìèíîêèñåëèíè, 56
ìàêðî- è ìèêðîåëåìåíòà è 12 âèòàìèíà.
Íåïîâòîðèìàòà êîìáèíàöèÿ îò 100% åñòåñòâåíè
ñúñòàâêè å ìîùåí èìóíîñòèìóëàòîð, àíòèîêñèäàíò è
àäàïòîãåí. Õèëÿäè õîðà ïðèåìàò ÖÈÃÀÏÀÍ çà
ïîâèøàâàíå íà çàùèòíèòå ñèëè íà îðãàíèçìà, ïðåìàõâàíå
íà óìîðàòà, óñêîðÿâàíå âúçñòàíîâèòåëíèòå ïðîöåñè ñëåä
áîëåñòè è òðàâìè, êàòî ïîìîùíî ñðåäñòâî â òåðàïèÿòà
íà ðåäèöà çàáîëÿâàíèÿ.
Æåíè, ïðèåìàëè Öèãàïàí âåðîÿòíî ñà óñòàíîâèëè âå÷å
äåéñòâèåòî ìó âúðõó êîæàòà, êîñàòà è íîêòèòå. Òîâà íå
å ñëó÷àéíî. Ïðè íàó÷íè èçñëåäâàíèÿ êîçìåòîëîçè ñà
óñòàíîâèëè, ÷å òðèñåäìè÷åí ïðèåì íà ÖÈÃÀÏÀÍ ñïîìàãà
çà ïîäîáðÿâàíå ñúñòîÿíèåòî èì. Íàëè÷èåòî íà
âèñîêîóñâîèìè êàëöèé, ìàãíåçèé, öèíê, æåëÿçî, âèòàìèíè
è àìèíîêèñåëèíè â ëåñíîäîñòúïíà ôîðìà ñïîìàãà çà
ïîñòèãàíåòî íà çäðàâà è áëåñòÿùà êîñà, íå÷óïëèâè
íîêòè, ìëàäåæêè âèä íà êîæàòà.
Ïðîëåòòà å ñåçîíúò, êîãàòî îðãàíèçìúò Âè ÷óâñòâà
íåäîñòèã íà ïîâå÷åòî æèçíåíîâàæíè âèòàìèíè è
ìèêðîåëåìåíòè. Çàòîâà, êîãàòî ñòå óìîðåíè è îòïàäíàëè,
êîãàòî âñÿêà ïðîìÿíà â îáè÷àéíîòî âè åæåäíåâèå èçèñêâà
ãîëÿìî óñèëèå è êîãàòî ñå ïðèòåñíÿâàòå çà çäðàâèÿ ñè
âúíøåí âèä, âçåìåòå ÖÈÃÀÏÀÍ.
Ñ Öèãàïàí Âèå îòíîâî ñòå âúâ ôîðìà.
Òúðñåòå â àïòåêèòå!
Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ: 02/856 08 56
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Изабел Юпер бе облечена
в рокля с цвят шампанско
на Джорджо Армани, украсена
с цветя от коприна
и черни пайети

правнучка на индийския
поет и философ Рабиндранат Тагор, съобщи АФП. В
журито влизат още турският режисьор Нури Билге
Сейлан, неговите колеги
южнокореецът Ли Чан-дон
и американецът Джеймс
Грей, актрисите - Азия Ардженто от Италия, американката Робин Райт Пен и Ши
Ци от Тайван, а също британският сценарист и романист Ханиф Курейши. Журито, което ще оценява документалните филми, се оглавява от Джон Бурмън.
Мартин Скорсезе ще
бъде почетен президент на
шестата годишна секция
“Кан Класика” в рамките на
кинофестивала. Тазгодишната ретроспектива включва филми като “Лудият Пиеро” на Жан-Люк Годар, “Приключението” на Микеланджело Антониони, “Чувство”
на Лукино Висконти и “Ваканцията на господин Юло”
на Жак Тати. Скорсезе лично ще представи възстановената версия на филма на
Майкъл Пауъл и Емерик
Пресбъргър “Червените
обувки” от 1948 г. Френската актриса Фани Ардан
също ще бъде почетена на
кинофестивала в Кан, където ще покаже режисьорския
си дебют “Пепел и кръв”.
В паралелната програма
“Петнайсетдевка на режисьорите”, която миналата година отпразнува 40-и юбилей, е селекциониран българският филм “Източни пиеси”, дебютна лента на младия Камен Калев.
Тазгодишното 62-ро издание на кинофестивала в
Кан ще продължи до 24 май.

Проф. д-р ГЕОРГИ БАКАЛОВ,
историк
ЛЮПКО ПЕТРОВИЧ,
футболен треньор
ЦАНКО ХАДЖИСТОЙЧЕВ,
юрист

Наздравица
Днес нашият колега

МИРОСЛАВ
АЛЕКСАНДРОВ
царят на разпространението, който е
разпрострял пипалата си из цялата
страна като
Спайдърмен, празнува своя юбилей на
мъдростта. Любимец на всички
вестникопродавачки, действителен
член на италианската компартия, звездата на видинския футбол - Миро, е от
хората, които правят света край
себе си весел и хубав. Бъди жив и
здрав, развивай вестникарската
си империя и просперирай!

От екипа на ДУМА

Öúðêîâåí
êàëåíäàð
15
Преп.
Пахомий
Велики

5000 ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ·ËÎÂÚ‡
Á‡ ÍÓÌˆÂÚ‡ Ì‡ Ã‡‰ÓÌ‡ Û Ì‡Ò
В началото на
февруари новината,
че поп кралицата Мадона идва за концерт
в България, се превърна в истинска сензация. Грандиозното
шоу е планирано за
29 август на националния стадион “Васил Левски”. Събитието се осъществява с
подкрепата на “Кока
Кола” и “Чио”. Организатор на концерта е
“София мюзик ентърпрайсис”.

Още в първите часове след официалното пускане на билетите за шоуто на Мадона бяха регистрирани
истински рекордни
продажби.
Поради огромния
интерес допълително
на 19 май (вторник)
ще бъдат пуснати още
5000 билета за концерта. Те могат да
бъдат закупени от
мрежата на “Тикетпро” и онлайн на адрес www.ticketpro.com.

Две седмици София
ще поздравява Рим
Българо-италианската културна инициатива “София поздравява Рим” ще се състои на
29 юни в столицата на Италия.
Това съобщи на пресконференция в БТА Жана Яковлева - председателка на асоциация “Феникс”, организатор на проявата.
Партньори на второто издание
на инициативата са Столична община и община Рим.
България ще разказва за
себе си две седмици, посочи
Жана Яковлева. От 18 до 29 юни
са предвидени различни спектакли на всеки два дни, допълни
тя. Ще има изложби, посветени
на стара София и на 20 години от

падането на Берлинската стена,
както и документални филми.
Страната ни ще открие и
тазгодишното издание на фестивала “Римско лято” в градините
на замъка “Сан Анджело” с
5-дневна програма и 10-дневен
павилион за реклама и продажби, заяви Любомир Стойков председател на Академията за
мода. Български дизайнери и
модни къщи ще участват в Деня
на българската мода в Рим на
29 юни. Това са Жана Жекова,
Албена Александрова (“Рошавата гарга”), Милка АлександроваБучи, Таня Иванова, Мария Богданова, “Миро” и “Квят”.

СНИМКА “СОФИЯ МЮЗИК ЕНТЪРПРАЙСИС”

СНИМКИ БГНЕС

С официална церемония,
водена от френския певец
Шарл Азнавур и актрисата
Афсия Ерзи, във Фестивалния дворец бе открит 62-ият
филмов фестивал в Кан. За
първи път в историята си
събитието започна с прожекция на анимация - триизмерната лента “Up” на
“Пиксар”, съобщи Франс
прес. Филмът описва исто-

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ,
радиожурналист

КАТАДЖИЙКИ
ОБЯВИХА ВОЙНА
НА ПОЛИТЕ
Вече е почти невъзможно да
бъде намерена катаджийка с пола
в Италия, констатира вестник
“Стампа”. В Торино например само
една от 100 жени в КАТ носи
пола по време на работа. Заради
този феномен дори самият отдел,
занимаващ се със снабдяването c
униформи, вече не поръчва ушиването на поли. Според мнозина
италианските катаджийки предпочитат панталона, за да избегнат закачки или нежелани комплименти. За сметка на това в
Милано колежките им вече си
поръчват стилни роклички като
част от униформата.

ИНДИЕЦ НЕ СЕ Е
КЪПАЛ ОТ 36 ЛЕТА
Мъж от село Чатав, разположено на 20 км от свещения град
Варанаси в щата Утар Прадеш,
не се е къпал и бръснал от
36 години, пише в. “Таймс ъв
Индия”. Съседите на Кайлаш
Сингх Калу, който има 7 дъщери,
смятат, че той следва ритуал, за
да му се роди син. Индиецът
споделя, че е заменил водната
баня с “огнена”. “Всяка вечер паля
огън, заставам край него и се
моля на боговете. Пламъкът ме
пречиства от болестите и нечистотията”, казва мъжът, който не
се е къпал от 1973 г.

cyanmagentayellowblack

blackdop
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ЧЕСТИТ 85-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА
о.з. ген. лейтенант
ИВАН ПЕТРОВ БОСЕВ

УСЛУГИ

антифашист и фронтовак
На най-добрия дядо, съпруг
и баща от все сърце пожелаваме здраве, бодрост
и дълголетие!
Гордеем се с теб, обичаме
те и ти благодарим
за всичко!
От голямото семейство

СТРОИТЕЛНИ
ОЛУЦИ, керемиди, изолации, 0898600942
ДРУГИ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - сериозно обучение по индивидуална програма, центъра - 852-95-65

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

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

МСЦ "МЕДСТОМ"
Адрес: бул. "Дондуков" № 26-А, Тел.: 981-00-00

Íà 15 ìàé ñå íàâúðøâàò
90 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà

ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР
Адрес: ул. "Екзарх Йосиф" № 59,
Тел.: 981-00-06
Денонощна спешна психиатрична помощ

МЦ “СЕНТ ТОМА”
Адрес: бул. “Цар Борис III” № 91
тел.: 958 8015, факс: 9588195
e-mail: sent_toma@abv.bg

ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА
ХЕМАТОЛОГИЯ
ул. "Братя Миладинови" 112,
тел. 92 104 17, регистратура 92 104 70

МЦ "ЛОРА"
Адрес (1): бул. "Христо Ботев" 10,
Тел.: 952-06-75, 953-05-80

ƒ≈ÕŒÕŒŸÕ» ¿œ“≈ » ¬ —Œ‘»ﬂ
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02 958 61 76
052 60 36 95
052 60 19 10
062 60 01 96
42 60 31 77
042 26 223
082 82 27 11
082 45 51 29
082 23 58 42
044 37 121
044 25 337
092 23 555
038 62 22 32

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

"АЛТЕА"
ул. "Деян Белишки" 58
Телефон: 958-31-02
"АНА"
бул. “Витоша” 95
Телефон: 953-41-57
"АРОНИЯ 2001"
бул. "Пенчо
Славейков" № 6
Тел.: 953-13-08
Приготвяне
на лекарства
"ВЕЛИ"
жк "Младост" 4, битов
комбинат, до бл. 416
(до ресторант "Амигос")
Тел.: 975-48-67

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

"ПАНАЦЕЯ" - КАТЯ ИЛИЕВА
1: жк "Овча купел-1",
бл. 507, вх.Д
Тел.: 957-47-01
"СТУДЕНТСКА"
Студентски град,
бл.60 вх.В
Телефон: 868-01-15
"ФАРМА - Б. ИВАНОВ"
ул."Костенски водопад", бл.
242, срещу ДКЦ XXIX
Тел.: 958-25-68

На 15 май 2009 г. се навършват
40 дни
без нашия обичан баща и дядо

’–»—“Œ
Ã≈“Œƒ»≈¬
œÀ¿◊ Œ¬

"

“ÂÍÒÚ Ì‡ Ó·ˇ‚‡Ú‡:
.....................................................
.....................................................
.....................................................

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

œÓÙ. ¡Œ–»—
ﬂÕŒ¬— »
(1919-1992)

Да си спомним за преподавателя,
подготвил две поколения юристи.
От семейството

ÒÚÆÅÍ ÏÎÌÅÍ
На 24.05.2009 г. се навършват 7 години без
скъпия и непрежалим съпруг, баща, дядо и брат

ÂÚÇÏÎÌÅÍÀÍÈÅ

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

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

МБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА"
Адрес: ул. "Бяло море" 8
Регистратура: тел. 9432-203, Централа: 9432-170

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

—œ≈ÿÕ» “≈À≈‘ŒÕ»

Живеем с тъгата,
че те няма и с
признателността,
че те имаше.
Прекланяме се пред
светлата
ти памет!
От семейството

Ó.Á. ÔÓÎÍ.
ƒ»Ã»“⁄–
¿—≈ÕŒ¬
¡¿¡¿Õ— »
Времето минава,
но болката не.
Обичаме те!
От семейството

blackdop 20
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В сряда оперират
Гонзо в Барселона

ГЛЕДАЙТЕ

‘ÛÚ·ÓÎ

не оттокът преди операцията.”,
заяви пловдивчанинът. Той е
в компанията на личния си
мениджър Лъчезар Танев и
на мегазвездата Христо Стоичков, който изгря именно в
Барселона.
“Нормално е Стоичков да
ми съдейства. Ние сме работили заедно в националния
отбор, а после Ицо му беше и
селекционер. И той, и Лъчо

Танев ми помагат много”, поясни Гонзо пред Дарик радио.
“Отговорността и решението да играя срещу ЦСКА
беше мое. Никой не трябва да
бъде обвиняван за това. Аз
съм сигурен, че до края на
сезона Левски ще спечели
всичките мачове, защото наистина е добър отбор и показа
това най-вече в мача с ЦСКА.”,
заяви Гонзо.

Датчанинът Клаус Бо Ларсен бе назначен от ФИФА за
главен съдия на световната квалификация от група 8 на зона
“Европа” България - Ейре. Двубоят е на 6 юни от 20.30 ч. на
Националния стадион “Васил
Левски” в София. Помощници ще
бъдат сънародниците му Андерс
Норестранд и Хенрик Сьондерби. Съдийски наблюдател е Урс
Майер (Швейц). 43-годишният
Ларсен е част от елитната група
на съдиите на УЕФА и има трета
средна оценка в Шампионската
лига през този сезон - 8.0.

Георги Иванов-Гонзо

СНИМКА БГНЕС

“˙„Ì‡ ‰ÂÎÓÚÓ
ÒÂ˘Û ·ÓÒ‡ Ì‡ ¡ÓÚÂ‚ œ‰

Футболистите на Лацио празнуват с купата на Италия, след
като на финала надделяха със 7:6 след дузпи над Сампдория

¬ÓÎÂÈ·ÓÎËÒÚÍËÚÂ
Ò ‚ÚÓË ÛÒÔÂı

Окръжният съд в Пловдив даде ход на делото
срещу президента на Ботев Димитър Христолов. То
е заведено от акционерите Валентин Кънчев и Ангел Ванчев. Те настояват
за невалидност на решенията на Общото събрание
на акционерно дружество
“Ботев 1912 АД” от 18 декември 2008 г., на което
босът вдигна уставния капитал от 1 млн. на 1,7 млн.
лева. Така той увеличи

О Б Я В Я В А :

“ÂÌÚÓ ·ËÂ œË‡˜ÂÌˆ‡ Ò
3:0 Ò 13 Ú. Ì‡ ‡ÁËÈÒÍË
Матей Казийски завърши с 13 т. при
успеха на Итас Диатек (Тренто) с 3:0
гейма (25:23, 25:11, 26:24) като гост на
Копра Нордмеканика (Пиаченца) в
четвъртата среща от плейофите за титлата в Серия А1. Националът беше
най-резултатният волейболист за отбора си, който изравни резултата 2:2 в
серията. Красимир Стефанов не игра.
Христо Златанов пък отбеляза 15 т. за
Пиаченца пред погледа на баща си
Димитър Златанов. За играч на мача
бе избран сръбският разпределител на
Тренто Никола Гърбич. Петият решителен мач е в неделя от 19:30 ч. в зала
“Пала Тренто” в Тренто и ще бъде излъчен пряко по Ринг.

ИЗДАТЕЛ: „ДУМА 2008“ ЕООД

на

Телефон
читателя:

БЪЛГАРИЯ: Александър Симов - 230; Аида Паникян - 218; Десислава Велева - 230; Ева Костова - 229; Магдалена Тодорова
- 246; Милена Николова - 247; Ралица Табакова - 230; ИКОНОМИКА: Мая Калпачка - 246; Мариела Илиева - 246; СВЯТ:
Галина Младенова - 219; Калина Йотова - 220; Алберт Аврамов - 220; Петър Бочуков -219; КУЛТУРА: Вилиана
Семерджиева - 240; Надежда Ушева - 240; Альона Нейкова - 239; ОБЩЕСТВО: Велиана Христова - 238; Ина Михайлова
- 214; Васил Попов - 248; Лилия Томова - 232; ЧЕТИВО: Пегас: Борис Данков - 244; Неделник: Богдан Иванов - 225;
Булевард: Гергана Алексова; Пардон: Чавдар Шинов; СПОРТ: Владимир Николов - 245, Таньо Василев - 245;
Кореспондент в Пловдив: Веселка Венкова, e-mail: vesselka_v@abv.bg, тел.: 032/601 893; ФОТО: Благовеста
Цветкова -206; Мариета Томова - 206; Юрий Стоянов - 206; ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН: Валентин Аргиров; Желязко Тенчев;
Силвия Шопова; Симона Симеонова; Спаска Венева; Снежана Христова; ДОКУМЕНТАЦИЯ: Катерина Димитрова 200; 226; НАБОР: Хрисула Василева - 227, e-mail: korespondenti@duma.bg; СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР: Иван
Стоянов - 250; ПРОИЗВОДСТВО: Владимир Тополски; РЕКЛАМА: Габриела Найденова - 233, Петрана Сомлева - 205,
Георги Томов - 221, Денис Романенко - 221, факс -975-26-04; e-mail - reklama@duma.bg, Експонатор: 91975 в. 112; Печат:
ИПК “Родина” АД - 1784 София, бул “Цариградско шосе” 113а Номератор - 9752; Дистрибутори: ОБВ „Близнаци“
ЕООД - 02/962-23-23; “Национална дистрибуция” ООД - 02/975 20 35; РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Мирослав Александров,
Ива Костадинова, Румяна Кирилова, Слав Йорданов - 208, 203; abonament@duma.bg; ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА:
Дея Йорданова - 207; Велислава Хубавий - 201, Каса - 97-05-249;

97 05 200
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ВЕНЕЦУЕЛЕЦЪТ
ВЗЕ №29
В ЧЕРНОМОРЕЦ

СНИМКА БГНЕС

z

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

Днес от 11.00 часа в спортния
комплекс “Мир и дружба” в Студентски град на бул. “Никола Габровски”, до хотел “Витоша”, министърът на образованието и
науката Даниел Вълчев, ректори
на висши училища, студенти и
докторанти ще премерят сили във
футболен двубой. Съперниците
ще бъдат определени чрез жребий непосредствено преди началото на мача. Съдия на срещата
ще бъде спортният директор на
Левски Даниел Боримиров. С
мача ще се даде старт на футболния турнир за студенти и докторанти за Купа “Академика”, който
е до 6 юни.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС
На основание чл. 44, ал. 1 и чл. 42, ал.1 от ППЗДС, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗДС и
Заповед № РД-10-74/14.05.2009 г. на областния управител на област Бургас

Женският национален отбор на
България по волейбол разби с 3:0 гейма
(25:10, 25:16, 25:18) Албания в среща от
група F на втория квалификационен турнир за световното първенство през 2010
г., играна в Габрово. Това е втора победа за момичетата на Драган Нешич след
дебютния успех с 3:0 (25:16, 25:22, 25:13)
над Молдова. Румънките пък са с баланс 1-1, след като сразиха с 3:0 гейма
(25:9, 25:15, 25:15) молдовките. Първите
3 отбора продължават в третата фаза
през лятото, когато ще бъдат излъчени
участничките в Мондиала.

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

БОРИМИРОВ Е
СЪДИЯ НА
МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ

дела на акциите си от 81%
на 91%. Христолов е обвиняван, че е присвоил парите, давани от други акционери, осчетоводявайки
ги като свои средства. Той
обаче не се яви в съда и
беше представляван от
адвоката си Недялко Шилев. Следващото заседание е на 18 юни от 9.00 ч.
Дотогава
ще
бъде
извършена експертиза на
документите на акционерното дружество.

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост,
представляващ курортна туристическа триетажна масивна сграда с идентификатор 58356.502.176.12 Почивна база “Кокиче” със застроена площ от 239 кв.м, построена 1979 кв.м, ведно 1/10 идеална част,
равняваща се на 2,9 кв.м от сграда за енергопроизводство с идентификатор 58356.502.176.3, цялата с
площ от 29 кв.м, построена 1979 кв.м; 1/10 идеална част, равняваща се на 11,10 кв.м от сграда - котелно
с идентификатор 58356.502.176.4 - за енергопроизводство, цялата с площ от 111 кв. м, построена 1979
кв.м; 1/10 идеална част, равняваща се на 6 кв.м от сграда за енергопроизводство с идентификатор
58356.502.176.5, цялата с площ от 60 кв.м, построена 1979 кв.м.; 1/10 идеална част, равняваща се на
10,10 кв.м от читалня, находяща се в сграда с идентификатор 58356.502.176.6, с площ на обекта от 101
кв.м, сградата построена 1979 кв. м; 1/10 идеална част, равняваща се на 2,18 кв.м от дневна, находяща
се в сграда с идентификатор 58356.502.176.6, с площ на обекта от 21,80 кв.м, сградата построена 1979
кв.м; 1/10 идеална част, равняваща се на 6,10 кв.м от бар, находящ се в сграда с идентификатор
58356.502.176.6, с площ на обекта от 61 кв.м; 1/10 идеална част, равняваща се на 23,20 кв.м от столова,
находяща се в сграда с идентификатор 58356.502.176.10, с площ на обекта от 232 кв.м, сградата
построена 1979 кв.м; 1/10 идеална част от общите части на сгради с идентификатори 58356.502.176.2,
58356.502.176.12 и 58356.502.176.13 и съответното право на строеж, всички построени в поземлен имот
с идентификатор 58356.502.176 в гр.Приморско, местността Пясъка по одобрената кадастрална карта със
Заповед №300-5-14/27.03.2003 г. на изпълнителния директор на АК и изменена със Заповед №КД-14-021411/15.10.2007 г. на началника на СлГКК - Бургас, с площ от 16 609 кв м, горски фонд в управление
на ДП “Строителство и възстановяване”, съгласно РМС №787/29.11.2000 г., с начин на трайно ползване
- за курортно - рекреационен обект в отдел 15, подотдел 21 по ЛУП на ДГС - Царево от 2006 г., при
граници на ПИ 58356.502.176: ПИ с идентификатор 58356.502.90; ПИ с идентификатор 58356.502.61; ПИ
с идентификатор 58356.502.99; ПИ с идентификатор 58356.502.97; ПИ с идентификатор 58356.502.62; ПИ
с идентификатор 58356.502.142; ПИ с идентификатор 58356.502.91; ПИ с идентификатор 58356.502.89; ПИ
с идентификатор 58356.502.96; ПИ с идентификатор 58356.502.136, актуван с Акт за частна държавна
собственост №4697/14.03.2009 г. на областен управител.
Първоначална тръжна цена на имота - 545 000 /петстотин четиридесет и пет хиляди/ лева, без включен
ДДС.
Депозит за участие в търга - 54 500 /петдесет и четири хиляди и петстотин/ лева.
Търгът ще се проведе на 16.06.2009 г. от 14,00 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на
Областна администрация Бургас, ул. “Цар Петър” № 1.
Депозитът за участие в търга се внася по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC
UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 15.06.2009 г.
Достигнатата на търга цена, дължимият ДДС и режийни разноски се заплащат по сметка на Областна
администрация - Бургас, IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк”
АД, клон Бургас, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на купувача.
Местният данък се заплаща в същия срок по сметка на община Приморско.
Редът, условията на търга и необходимите документи - съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.
Закупуване на тръжните документации - всеки работен ден, срещу сумата от 100 лв., с включен
ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. “Цар Петър”,
№ 1, а закупената документация се получава в деловодството на 1-ви етаж, стая 8.
Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна
администрация гр.Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, ет. 1.
Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след
предварителна заявка в администрацията до 15.06.2009 г.
Краен срок за подаване на документи за участие в търга - 17,30 часа на 15.06.2009 г.
Тел. за контакти: 894-113 - С. Димитрова
894-161 - Н. Танева
РУЖДИ ХАСАН
За областен управител на Област Бургас
Заповед № РД-10-73/14.05.2009 г. за заместване

19.00 ˜.
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ДАТЧАНИН СВИРИ
БЪЛГАРИЯ - ЕЙРЕ

Стоичков и Лъчо Танев ми помагат, призна нападателят
Контузеният нападател на
Левски Георги Иванов-Гонзо
ще претърпи операция на
скъсаните предни коленни
връзки на десния крак в Барселона в сряда. “Болката вече
отшумява и се подготвям за
операцията. Това, което в
България ми бяха казали лекарите, тук се потвърди. Без
операция няма да стане. Ходя
на рехабилитация, за да спад-

ƒÕ≈—

Бившият венецуелски национал Ектор Гонсалес получи фланелка с номер 29 в Черноморец.
Тя му бе връчена на официалното му представяне като играч на
бургаския тим от старши треньора Красимир Балъков и
изпълнителния директор на клуба Фреди Бобич.

ЛОКО ПД
ОСВОБОДИ
АНАТОЛИ ТОДОРОВ
Анатоли Тодоров вече не е
футболист на Локомотив Пловдив.
Той е освободен по взаимно
съгласие. Тодоров влезе в конфликт с треньора на черно-белите Аян Садъков и след това рядко
попадаше в групата за мачовете.
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СНИМКИ БГНЕС

Един удавен и 45 арестувани след 25-ата купа на Барса

Играчите на Барселона триумфират с рекордната
25-а Купа на Краля, след като разбиха с 4:1
Атлетик Билбао на финала във Валенсия

Мъж се удави, а 45-има
фенове бяха арестувани заради безредици по време на
празненствата за спечелената от Барселона рекордна 25а Купа на Испания. На финала на стадион “Местая” във
Валенсия пред цялото кралско семейство Барса разби
Атлетик Билбао с 4:1. Гайска
Торкеро (9) откри за баските,
но с попадения на Яя Туре
(32), Лионел Меси (55), Боян
Къркич (58) и Шави Ернандес
(64) кандидат-шампионите
триумфираха. Барса преследва исторически требъл. За
първи път в историята си с
логото на УНИЦЕФ на фланелките Барса е пред спечелване и на шампионската
титла в Испания, а ще оспорва и Шампионската лига във
финал с носителя на трофея
Манчестър Юнайтед на 27

май в Рим.
След спечелването на Купата на Краля 35-годишен
мъж се е удавил след падане
в реката Ониар близо до град
Жирона по време на празненствата за любимия си отбор.
Около
40
000
поддръжници на тима пък се
събраха в центъра на Пласа
де Каталуня и Каналетес. Там
около 300 ултраси започнаха
да замерват полицаи с бутилки, бирени кутии и разни
други неща. Блюстителите на
реда са арестували 45 нарушители, 5-има от които
непълнолетни. 109-има пък са
откарани в болница, включително и 34 полицаи. Никой
обаче не е сериозно ранен.
Купата е първият трофей за
Пеп Гуардиола като треньор
на Барса и първа от 1998 г. за
клуба.

Бербатов на 1 т.
от титла с Юнайтед
„Червените дяволи” обръщат Уигън с 2:1 като гости
Манчестър Юнайтед се доближи на точка от трета поредна титла в Англия след успех с
2:1 над Уигън като гост в отложен мач от Висшата лига. Капитанът на националния отбор
Димитър Бербатов започна титуляр в състава на сър Алекс
Фъргюсън и беше заменен в
88-ата мин. от корееца Джи Сунг
Парк. В събота шампионите посрещат Арсенал в 37-ия кръг и
дори при равен ще триумфират
предсрочно. На 24 май в 38-ия
кръг Юнайтед гостува на Хъл
Сити. Това ще бъде първа шампионска титла за 28-годишния
Бербатов и 18-а за Юнайтед,
който ще се изравни с Ливърпул
по отличия.
Пред 21 286 зрители на
“Джей Джей Би Стейдиъм” колумбиецът Уго Родайега откри

Халфът на Уигън Лий Кетърмол (вляво) спъва Кристиано Роналдо
от Манчестър Юнайтед пред погледа на рефера Роб Стайлс

в 28-ата мин. след пас на Лий
Кетърмоул. Чак след час игра
резервата Карлос Тевес, който

ÀÊÎ ÇÀÕÀÐÒÀ
ÂÈ ÈÇÌÚ×ÂÀ
Â ïîñëåäíèòå ãîäèíè
ó÷åíè îòêðèõà, ÷å êàíåëàòà íàìàëÿâà íèâàòà íà êðúâíàòà çàõàð è ïîâèøàâà óñâîÿâàíåòî íà èíñóëèíà.
Èçñëåäâàíèÿ, èçâúðøåíè â ÑÀÙ ñà ïîêàçàëè, ÷å åêñòðàêòúò îò
êàíåëà ñòèìóëèðà èíñóëèíîâèòå ðåöåïòîðè, êàòî ïî
òîçè íà÷èí çíà-÷èòåëíî ïîäîáðÿâà ñïîñîáíîñòòà íà êëåòêèòå äà îïîëçîòâîðÿâàò
ãëþêîçàòà. Óñòàíîâåíî å, ÷å ïðèåìúò íà 2 ã
êàíåëà äíåâíî íàìàëÿâà íèâîòî íà êðúâíàòà
çàõàð ñðåäíî ñ äî 20% ñëåä 20 äåí è äî 29% ñëåä 40
äåí. Ñúùåâðåìåííî ñà íàáëþäàâàíè ïîëîæèòåëíè
ðåçóëòàòè âúðõó íèâàòà íà õîëåñòåðîë è
òðèãëèöåðèäèòå.
Çà ïúðâè ïúò â Áúëãàðèÿ Ôîðòåêñ ïðåäëàãà
ÄÈÀÁÅÊÀÍ ñúñ ñïåöèàëíî ðàçðàáîòåí åêñòðàêò
îò êàíåëà, êîéòî íå äðàçíè ñòîìàõà è ìîæå äà
ñå ïðèåìà ïðîäúëæèòåëíî áåç îïàñíîñò îò
ñòðàíè÷íè åôåêòè. Ñ Äèàáåêàí ñå óëåñíÿâà
âñåêèäíåâíèÿ ïðèåì è äîçèðàíåòî íà êàíåëàòà.
Îïàêîâêàòà å äîñòàòú÷íà çà ìåñå÷åí ïðèåì è å
íà ïîâå÷å îò ïðèåìëèâà öåíà.
Çà áëèçî äâå ãîäèíè ïðîäàæáè â Áúëãàðèÿ
îòçèâèòå çà Äèàáåêàí îò ëåêàðè, ôàðìàöåâòè è
êëèåíòè ñà èçêëþ÷èòåëíè.
ÄÈÀÁÅÊÀÍ å ÷óäåñåí ïîìîùíèê íà
äèàáåòèöèòå è ìîæå äà ñå èçïîëçâà ñúâìåñòíî
ñ ìåäèêàìåíòîçíà òåðàïèÿ.
Òúðñåòå ÄÈÀÁÅÊÀÍ â àïòåêèòå!
Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ: 02/856 08 56
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4 минути по-рано смени бразилеца Андерсон, изравни с красив гол с пета. Той засече шут

на Майкъл Карик и отклони
топката в мрежата. Самият
Карик донесе успеха на гостите
в 86-ата мин. Тогава Кристиано
Роналдо изведе Джон О’Шей
по фланга и той върна топката
пред дъгата, където английският национал с топовен шут
матира Ричард Кингстън. За
играта си Бербатов получи
оценка 7,5, колкото имат още
само О’Шей и Тевес. По-високо
бе оценен единствен героят на
мача Майкъл Карик, който записа гол и асистенция. След успеха сър Алекс Фъргюсън призна, клубът ще преговоря за
постоянното привличане на
Тевес. Шотландецът ще запише 11-а титла за 23 години на
“Олд Трафорд. 2 кръга преди
края Юнайтед води с 86 т., пред
Ливърпул 80, Челси 77 и др.

„Царско село” домакин на
Гран при по стрелба с лък
ТАНЬО ВАСИЛЕВ

Комплексът “Царско село” ще
бъде домакин на втория кръг от
веригата Европейско Гран При по
стрелба с лък. Организатор на надпреварата от 19 до 23 май е БФСЛ,
а нейн патрон - ДАМС. В турнира ще
участват 137 стрелци от 17 държави, които ще премерят сили в дисциплините рекърв и компаунд. Сред
тях ще бъдат олимпийският шампион от Пекин Виктор Рубан (Укр) и
националният тим на Италия, спечелил сребро в отборното състезание на Игрите през 2008 г. Официа-

лен гост ще бъде президентът на
Европейската федерация по стрелба с лък (ЕМАУ) Марио Скарцела.
Страната ни ще бъде представена
от 11 души, между които световният шампион по рекърв на закрито
Явор Христов. Предвидени са състезания за смесени отбори, състоящи се от 1 мъж и 1 жена.
“Силите в този спорт са много
изравнени. Първите 50 в световния
елит са с близки резултати и всеки
може да бие всеки. Надявам се
Явор да спечели медал”, заяви
председателят на БФСЛ Даниел
Павлов.

ЕНЕРГИ ИСКА
4 МЛН. ЕВРО
ЗА РАНГЕЛОВ
Енерги Котбус определи цена
от 4 млн. евро за българския си
нападател Димитър Рангелов. Националът е топреализатор на отбора с 12 гола и почти сигурно ще
го напусне през лятото. Договорът
му е до 30 юни 2011 г., но в него
има клауза, която позволява българинът да бъде откупен срещу 1,6
млн. евро, ако Енерги изпадне.
Късно в сряда Енерги загуби в
Котбус с 0:1 от Борусия М. 2 кръга
преди края отборът е предпоследен, 17-и с 27 т., но на 1 т. от
спасителната зона. В други срещи
от 32-ия кръг на Първа Бундеслига:
Шалке - Щутгарт 1:2, Хамбургер Бохум 3:1, Айнтрахт - Вердер 0:5,
Aрминия - Хофенхайм 0:2. Водят
Волфсбург и Байерн с по 63 т.,
пред Херта 62, Щутгарт 61 т. и др.

КОСТОВА И
ГЛЕДАЧЕВА СТИГАТ
1/4 ФИНАЛИ
Поставената под №1 Елица Костова се класира за 1/4 финалите
на тенис турнира във Фуертевентура, Испания (награден фонд $10
000). Българката надигра със 7:5,
6:1 Исабел Раписарда-Калво (Исп).
Тя си осигури 2 точки за ранглистата на WTA и $245. Следващата
й съперничка ще бъде №5 в схемата Лена-Мари Хофман (Гер). Бистра Оташлийска отпадна във II
кръг след загуба с 3:6, 2:6 от Линда
Фричкен (Гер). Мартина Гледачева
също стигна 1/4 финал в Касерта,
Италия (награден фонд $10 000).
Пловдивчанката отстрани с 6:3, 6:3
участващата с “уайлд кард” Валерия Кастильо (Ит) и спечели 4
точки за WTA и $245. В спор за
полуфинала тя излиза срещу друга
италианка - Силвия Дисдери.

„ПЕЖО РОЛАН
ГАРОС” ЗА
10-И ПЪТ У НАС
Любителският тенис турнир
“Пежо Ролан Гарос” ще бъде организиран за 10-а поредна година
от София Франс Ауто и Automobiles
Peugeot. Юбилейното издание на
надпреварата ще се проведе на 16
и 17 май на кортовете на ТК
“Малееви”. В състезанието ще се
включат над 50 смесени двойки,
които ще се борят за 5-дневна
екскурзия до Париж, включваща
ВИП-посещение на истинския “Ролан Гарос”. Предвиден е и турнир
на шампионите, в който ще премерят сили първенците от предишни
години. По време на проявата ще
бъде премиерата на новото купекабриолет Пежо 308CC, който ще
може да бъде тестван от всички
участници и зрители.

КОТООШУ С ВТОРА
ЗАГУБА В ТОКИО
Защитаващият титлата си Калоян Махлянов-Котоошу допусна
втора загуба на големия летен
турнир по сумо “Нацу башьо” в
Токио. В среща от петия кръг
българинът, който е с ранг “одзеки”, отстъпи на “комусуби” Точиозан. Следващият съперник на
левента от Джулюница ще бъде
“маегашира-1” Хомашо.

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ
ще излиза

Крилото на Денвър Нъгетс Кениън Мартин (вдясно) забива пред
погледа на Брендън Бас от Далас Маверикс в шестата полуфинална
среща от плейофите в Западната конференция на НБА. “Златните
буци” спечелиха със 124:110 и се класираха за финала, където ще
срещнат ЛА Лейкърс или Хюстън Рокетс

талон за
безплатна
обява!
ТЪРСЕТЕ ГО!
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