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90 хил. души по-малко внасят здравни осигуровки
Парите на здравната каса
за лекарства могат да
свършат преждевременно.
Това предупреждение отправи пред депутатите от парламентарната здравна комисия
шефката на НЗОК Румяна
Тодорова. До края на годината здравната каса ще разполага с около 150 млн. лв. за
лекарствата, чиято стойност

поема частично или напълно.
Притесненията за недостига
на пари обаче идват от това,
че за първото тримесечие
касата е събрала 340 млн. лв.
от осигуровки при планираните 570 млн. Допълнително към
тях се прибавя и това, че
въпреки намалението на цените на много лекарства, касата ще плаща за тях повече

заради отпадане на редица ограничения за изписването им.
Големи проблеми се очакват
и от 48-те хиляди диабетици,
които трябва да сменят инсулина си.
Лечението на пациентите и
заплащането на дейността на
болниците е обезпечено, уточниха от пресцентъра на здравната каса. НЗОК има на раз-

положение оперативен резерв, който е предназначен
за здравноосигурителни плащания. Тези средства се разпределят през последното тримесечие. Допълнително всяко
тримесечие НЗОК завишава
средствата за лечение в болниците в съответствие с броя
на лекуваните пациенти.
—Ú. 5

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

При процеса на разкаляване на стоманата се
получава еластично и ковко
желязо, което може да си
го обработвате, както щете.
Ако лишите една държава
от армията й, индустрията й,
науката й и образованието
й, се получава еластично и
ковко образувание, което
може да си връткате, както
ви харесва.
Интересно е да се
провери дали има опосредствена връзка между
унищожаването на Българската армия и затварянето
на 3-и и 4-и блок на АЕЦ
“Козлодуй”. Също така е
добре да се изследва дали
има корелация между
форсираното подписване на
документите за членство в
ЕС и ликвидацията на
селското стопанство. Кога
според вас българският
политик се превръща в
съществото “Йес сър” когато усеща, че представлява държава, или когато
има убеждението, че идва
от някаква си територия?
Основната разлика между
бантустана и държавата е
наличието на индустрия.
Когато последната изчезне
или бъде подменена с
някакъв сурогат, усещането
за обитаване на територия,
а не за принадлежност към
държава се засилва. А
броят на “йесмените” е
правопропорционален на
броя на “яхтсмените”. От
това обаче не следва нищо.
Вчера, споходен от
телешки възторг, си отиде
“Кремиковци” (стр. 6).
Поредното загинало индустриално предприятие у нас.
Сега се попитайте - олекнахме ли вчера като държава, или се усилихме като
територия.

Великолепна изложба на уникални костюми от наши исторически филми като “Хан Аспарух”, “Борис I”, “Калоян”,
“Време разделно” и пр., организирана от Музея на киното, показва днес Националният археологически институт
с музей-БАН при откриването на Нощта на музеите
—Ú. 38
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Обвинение в три престъпления по
служба бяха повдигнати вчера срещу
бившата шефка на НАП Мария Мургина. Тя се яви малко след 13 часа в сградата на бившата Национална следствена служба заедно с адвокатите си Пламен Ялнъзов и Петър Китанов. Те не
пожелаха да коментират обвиненията,
но обявиха, че срещу Мургина е поставена мярка за неотклонение “подписка”.
Наблюдаващият прокур по делото

О

Маргарита Немска по-късно разясни за
какво ще отговаря бившата данъчна
шефка пред съда. Първото обвинение е
за длъжностни престъпления по член
282, алинея 2 от Наказателния кодекс.
Повдигнато е обвинение и по член 143
от Наказателния кодекс за неправомерно оказвана принуда върху данъчен
служител. Третото обвинение е по член
313 от НК за попълване на неверни
данни в декларация, която се изисква
по закона за Сметната палата.

Мария Мургина
влиза в
сградата на
Националната
следствена
служба

Мургина е заплашвала данъчна служителка, съобщи още Немска. Нарушението при попълването на декларацията е, че Мургина е декларирала невярно придобит от нея имот. От 2 до 10
години затвор предвижда законът, ако
повдигнатите вчера обвинения бъдат
доказани в съда.
Маргарита Немска каза още, че
прокуратурата проверява и други служители на НАП за нарушения на закона, но отказа повече подробности.

Кризисният щаб спря
да чисти София
МИЛА ХРИСТОВА

Националният кризисен
щаб е почистил София за 1
млн. лева вместо за отпуснатите по план от правителството 10 милиона. Това обяви
областният управител и шеф
на НКЩ Тодор Модев пред
журналисти. Щабът, сформиран от правителството, вече
е приключил дейностите си
по почистването на столицата и от 12 май тази задача е
преминала отново само към
общината. Модев обясни, че
много се спекулира с темата
за това колко пари е похарчило правителството. По думите му за почистването на
София вече са платени около 600 хил. лв. на фирмите,
но тепърва ще се разбере
колко още трябва да се платят. Според областния управител обаче необходимата
сума ще е не повече от един
милион.
До приключване на работата на щаба са били ликвидирани 330 нерегламен-

тирани сметища на територията на столицата, препълнени кофи със смет и 500 хил.
бали с отпадъци са били извозени, тъй като са престоявали в близост до софийските квартали, където живеят
граждани. Модев коментира,
че вместо да помогне, опозицията със злост реагирала
на дейността на кабинета в
опит да провали работата на
щаба. Той изказа специална
благодарност към премиера
Сергей Станишев за подкрепата и денонощния труд. В
последния си ден кризисният щаб е съсредоточил работата си да почисти и измие
за последно териториите
около училищата и детските
градини в столицата.
Станишев също благодари за работата на кризисния
щаб и защити решението на
кабинета да се намеси и в
търсенето на нова площадка
за депониране на отпадъците. Според премиера строителството на завод за боклук
в София не може да започне

Разбиха мрежа за
„черно” тото и рекет
Операция срещу над 30 души, организирали нелегални
залагания и рекет, проведоха спецполицаи в София, Гоце
Делчев и Ловеч. Според МВР букмейкърите са въртели 5
млн. лева в “черното” тото и са инвестирали печалбите в
друга престъпна дейност. В спецакцията са участвали над
120 служители на Дирекцита за противодействие на организираната престъпност, 25 разследващи полицаи и петима
прокурори. Операцията, започнала още през ноември миналата година, е била под ръководството на Върховна касационна прокуратура. Следената група се занимавала с “черно”
тото - определяне на коефициенти, изплащане на печалби
върху резултати от футболни мачове и спортни състезания,
използвайки чуждестранни букмейкърски сайтове в интернет. Организираната престъпна група е набирала огромни
суми за залагания от български граждани, занимавала се е
с рекет и събиране на дългове от нередовни платци. Членовете й отнемали насилствено движимо и недвижимо имущество от длъжници.
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Кабинетът похарчил
1 млн. лева за боклука
вместо планираните 10
преди есента, а след това ще
трябва до 3 години да бъде
завършен. Затова е била
необходима спешната намеса на правителството.
Аз съм бил и кмет и знам
как се чисти, но въпросът е
защо се стигна дотук, бе коментарът на министъра на
регионалното развитие и
благоустройството Асен Гагаузов в отговор на въпрос
дали ще се справи, ако управлява почистването на
София. Според проектозакон,
който правителството прие в
четвъртък, дейностите по управлението на сметопочистването на столицата ще преминат в ръцете на Гагаузов.
Според министъра законът
ще бъде внесен в парламента другата седмица.

От своя страна вицепремиерът Меглена Плугчиева
коментира, че проектозаконът, който се отнася само
до отпадъците на София, ще
стане част от основния Закон за управление на отпадъците и ще бъде представен като глава в него. Той ще
се отнася не само за боклука
на столицата, но и за останалите общини в случай на
кризисни ситуации. Промяната е била обсъдена допълнително на заседанието на кабинета по предложение на
правосъдния министър Миглена Тачева. Корекцията се
налага заради пристигнало
писмо от ЕК, в което от Брюксел изразили притеснения от
изземването на функциите на
общината от държавата.

Царисти списват вестник
Свой вестник с името
“Осем” ще издават депутати
от НДСВ като част от предизборната си кампания. Осем е
номерът на бюлетината, която царистите получиха при
жребия за евроизборите.
Спортната страница в новото
издание ще е дело на министъра по европейските
въпроси Гергана Паси, която
е водач на жълтата листа за
Брюксел. Шефът на вътрешната комисия Минчо Спасов
си е избрал да списва страница с вицове. Ще има хороскопи, прогноза за времето
на 7 юни, както и официално
представяне на евродепутатите, съобщи шефът на пре-

дизборния щаб Мария Дивизиева. Първият брой трябва
да е готов за 17 май, когато
кампанията на НДСВ ще бъде
открита в Белоградчик.
Жълтите представиха вчера и акценти в предизборната си платформа. След като
успяха да извоюват удължаване на майчинството, днес
царистите поискаха майките
да получават през този период 100% от осигурителния си
доход, детските добавки да се
увеличат с 50 на сто. Освен
това ще се иска осигуряване
на ваучери от сто лева месечно за всички деца, за които няма места в обществените детски градини.

С масова спортна проява на площад “Централен” и
в Цар-Симеоновата градина ще
бъде отбелязан в
Пловдив 17 май Национален ден
на спорта. Инициативата е на народния представител от КБ Захари
Георгиев и се реализира с подкрепата на председателя и заместник-председателя на
ДАМС Весела Лечева и проф. Веселин Маргаритов. Регламентът на проявата предвижда разпределянето на
участниците - деца, ученици и студенти в осем възрастови групи. При
регистрацията всеки отбор ще получи екипи - тениска и шапка, в цветовата гама - бяло, зелено, червено.
Победителите ще получат купи,
спортни екипи и грамоти. Най-точният реализатор в минибаскетбола от
всяка възрастова група ще си тръгне
с личен подарък от Захари Георгиев
- 18-скоростен велосипед. Такава
награда е приготвил депутатът и за
най-бързия спринтьор сред участниците в щафетното бягане. Те са на
възраст между 5 и 10 години и са
разпределени в три групи. Малчуганите ще бягат в серии по четирима
на обозначени трасета в Цар-Симеоновата градина, а стартът е до оркестрината в 10.30 ч. в неделя.

Хеликоптер отведе
принц Акишино при
древно съкровище
Японският принц Акишино и съпругата му, които са на визита у нас, посетиха
вчера хасковското село Александрово,
прочуло се с Тракийската си гробница.
Двамата бяха отведени до мястото с хеликоптер, родно производство. Те разгледаха уникална колекция от накити, апликации и висулки, както и огърлица, изработена от средиземноморската мида
“спондилус”. Съкровището бе спасено
преди време от иманяри, които се опитаха да го изнесат в чужбина.
При изключителни мерки за сигурност
принцът и принцесата бяха посрещнати
пред Музея на тракийското изкуство в
Източните Родопи от президента Георги
Първанов и съпругата му Зорка Първанова, от министъра на културата Стефан
Данаилов, областния управител Райна
Йовчева и от археолози. Принц Акишино
сам разказа, че е разгледал неотдавна в
Токио нашата изложба “Възкръсналата
златна цивилизация”. Дори и сред японците е широко известно, че траките са
притежавали забележителна технология
за обработка на злато и други благородни метали, не скри възхищението си
императорският наследник.
Коментар на стр. 11

Депутатите спестили
3,5 млн. лв. от нови
коли и ремонти
Над 3,5 млн. лева икономия от разходи са направили депутатите за 2008 година. Народните избраници одобриха
вчера отчета за изпълнението на бюждета на парламента. Според документа
депутатите икономисали най-много пари
като отложили купуването на нови автомобили. Спестено е и от обзавеждането
на кабинети.
Общите приходи на Народното събрание са 2 850 890 лева, а разходите - 52
458 736 лева. За посрещане на международни делегации и гости и за представителни разходи през 2008 г. парламентът е похарчил повече от един милион и сто хиляди лева. За пътувания на
депутати в избирателните им райони
през миналата година са изразходени
повече от 1,3 милиона лева, а за командировки в чужбина - почти 1,5 милиона
лева. Около 550 хиляди лева струва новата система за гласуване в пленарната
зала. На депутатите са удържани от работните заплати повече от 107 хиляди
лева за отсъствия от пленарната зала и
около 85 хиляди лева - за отсъствия от
заседания на парламентарни комисии.
cyanmagentayellowblack
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Станишев иска подкрепа
на вота от над 400 кметове
На карта е бъдещето на страната,
заяви пред форума на местната власт премиерът

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

С акция по кръводаряване Коалиция “Напред” стартира кампанията си за евровота вчера. Кандидатите за членове на ЕП и лидери
на партиите от коалицията дариха
днес кръв в Националния център
по транфузионнна хематология.
Водач на листата е Любен Дилов
от “Гергьовден”, на второ място е
Румен Йончев, международен секретар на Земеделски народен
съюз, на трето - Владимир Зиновиев от ЕНП на Мария Капон.
Всяка капка кръв, е капка живот.
Това е причината, поради която от
Коалиция “Напред” смятаме да
започнем своята кампания с това
да даряваме, да даваме, да знаем,
че политиката е място, в което
трябва да си отдаден на хората”,
посочи Мария Капон, която бе сред
кръводарителите.

Кметовете поискаха от премиера по време на втория мандат да бъде създадено
министерство на местното самоуправление

2005 г. правителството е отделило 1,280 млрд. лв., а сега
бюджетът отпуска за местната
власт 2,452 млрд. лв. Добре
знаем, че кметовете трябва да
решават конкретни проблеми
и затова винаги сме отпускали
допълнително средства за местната власт, подчерта министър-председателят. През
2005 г. правителството е дало
172 млн. лв. допълнително на
общините, през 2006 г. - 509
млн. лв., през 2008-а - 548 млн.

лв. Дори и в условия на криза
премиерът каза, че допълнително за местната власт ще се
дадат през т.г. 150 млн. лв.
Станишев отчете и прогрес в
контрактуване на средства за
оперативни програми от ЕС.
На срещата на премиера с
кметовете стана ясна категоричната подкрепа на представителите на местната власт за
Коалиция за България. Румен
Петков, председател на Съвета за местна и регионална по-
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чи, че в края на януари 2000 г.
австрийските служби са изпратили в България имената, с които Йосич е влизал необезпокояван в страната, но мерки не са
взети. В такива случаи имената
трябва да бъдат въведени в специална система, така се разбира, когато издирваното лице се
опита да прекоси граничен
пункт, оповести тя своето виждане по аферата с пребиваването в България на наркобоса.
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○
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Удължиха срока на
комисията „Йосич”
С четири седмици удължиха
срока за работата на временната анкетна комисия по случая
“Сретен Йосич”, чийто председател е Христо Бисеров. Решението беше взето в пленарна
зала с 86 гласа “за”, 0 “против”
и трима “въздържал се”. Ден
преди искането за удължаване
на срока за разследване на
връзките на Йосич с хора от
тогавашната власт, независимият депутат Мария Капон посо-

литика в БСП, обясни, че през
последните 4 години местната
власт се развива при ускорен
икономически растеж. Преди
тези 4 години добре си спомняме недоимъка, който тровеше
кметовете, подчерта Петков. За
изключителната важност на
представителите на местната
власт от левицата говори и
Кирил Добрев, който призова
кметовете да подпомогнат шанса на левицата за втори управленски мандат.

» ‰ÂÔÛÚ‡ÚË ˘Â ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÌÓ‚Ë
¯ÂÙÓ‚Â Ì‡ ‚Ó‰Â˘Ë ËÌÒÚËÚÛˆËË
До 19 май, вторник, депутатите могат да направят предложенията си за кандидати за
членове в няколко институции,
съобщи от парламентарната
трибуна зам.-председателят на
парламента Любен Корнезов в
началото на пленарния ден.
Парламентаристите могат да
внесат в деловодството на Народното събрание предложенията си за членове на органи,
чийто мандат е изтекъл. Това са

Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за финансов надзор, НОИ, Съветът по
приватизация. Членове ще
бъдат предложени за Сметната
палата - един, за Комисията за
регулиране на съобщенията трима членове, както и на Национално бюро за контрол на
СРС-та. Членовете на КРС ще
бъдат избирани след обнародване на Закона за публичното
радиоразпръскване.

ДПС ще подкрепи закона за референдума
Задължителният референдум да
се провежда след събрани 500 хил.
подписа, предложи от парламентарната трибуна депутатът от ДПС Лютви
Местан вчера по време на обсъжданията за закона за провеждане на референдума. Според него след като бъдат
събрани тези подписи, искането трябва да бъде разгледано в едномесечен
срок от парламента. Той подчерта, че
до момента конституцията не решава
проблема със задължителността на референдума. Депутатът се позова на
тълкуване на Консултативния съвет по

законодателството, при което
задължителният референдум е възможен, но този въпрос трябва да се реши
с конституцията. ДПС ще подкрепи
всички текстове от законопроекта за
допитването до народа, защото той е
необходим, но молбата ни е тези текстове да бъдат редактирани по начин,
който да избегне противоконституциоността на акта на референдума, обеща от името на движението Местан.
Според предложения от правната
комисия законопроект въпросите, по
които могат да се организират рефе-

z

рендуми, са от кръга на компетентността на Народното събрание, респективно на общинските съвети, като
от тях са изключени тези, които според конституцията или по своето естество не подлежат на решаване чрез
референдум. Освен това отпада изискването за минимален брой гласували.
Предвиждат се и срокове, в които
трябва да се събере подписката, както
и срокове, в които Народното събрание и общинските съвети трябва да се
произнесат по искането за провеждане на общественото допитване.

Трима от НС не декларирали конфликт на интереси
Трима депутати все още
не са подали декларации за
конфликт на интереси. Това
каза в кулоарите на парламента депутатът Олимпи
Кътев, който оглавяваше недействащата вече комисия
blackdopulnitelen 3

Емил Кошлуков оглавява общата евродепутатска листа на
Партия “Лидер” и Новото време.
Тя беше представена вчера официално от Кънчо Филипов, председател на “Лидер”. Двете формации участват във вота за Европейския парламент като коалиция, но с регистрация на “Лидер”. Реалните очаквания според
тях са за един евродепутат.
Кампанията на “Лидер” и Новото
време тръгва от Стара Загора.

„НАПРЕД” ДАРИ
КРЪВ И СТАРТИРА
КАМПАНИЯ

МИЛЕНА НИКОЛОВА

Подкрепата на изборите за
Европарламент и за национален парламент поиска вчера от
над 400 кметове на левицата
лидерът на БСП и премиер
Сергей Станишев. На форум в
НДК вчeра беше представен
проект за регионална политика
и местно самоуправление на
Коалиция за България преди
предстоящите избори. Очаквам
от вас подкрепа и за нашата
листа за евродепутати, а също
така и за изборите за национален парламент, обърна се към
присъстващите Станишев. В
Европарламента трябва да има
депутати, които да защитават
националния интерес, а не своя
партиен интерес, обясни им
посланието премиерът.
Станишев смята, че в Брюксел и Страсбург трябват повече депутати социалисти, защото ПЕС винаги е защитавала
България, за разлика от колегите им от ЕНП. Министър-председателят обясни, че е важен
ангажиментът на всеки един от
представителите на местната
власт, за да се активизира активът на левицата и за европейските избори. Работя и с
кметове от други политически
сили, те признават помощта на
правителството и ни желаят
успех на изборите, коментира
лидерът на БСП. Затова той
обясни, че на карта е бъдещето на страната и това дали тя
ще се върне назад в развитието си. Важно е каква политика
ще водим, за да опазим това,
което сме постигнали, обясни
премиерът. Той направи сравнение между икономически
резултати от 2005 до 2009 г. За

КОШЛУКОВ НАЧЕЛО
НА ЛИСТАТА
НА „ЛИДЕР”

за разследване и предотвратяване на конфликт на
интереси. Това са депутатите Волен Сидеров и Христо
Величков от “Атака” и независимият Георги Георгиев.
Парламентът реши комиси-

ята по въпросите на държавната администрация да поеме функциите на временната комисия за конфликт на
интереси. По думите на
Олимпи Кътев става въпрос
за над 406 души, които под-

лежат на проверка по това
перо. Ще трябва в спешен
порядък да бъде свикана комисията по въпросите на
държавната администрация,
за да бъдат извършени тези
дейности, посочи депутатът.

ДВАМА БЪЛГАРИ
С МЯСТО
В ЕВРОЛИСТИ
ЗАД ГРАНИЦА
Ще има двама български кандидати за евродепутати, издигнати
в други страни на ЕС. Това стана
ясно вчера след заседание на
Централната избирателна комисия
за евроизборите. Единият кандидат е българка, която от години
живее в Гърция - Благородна
Филевска. Вторият българин ще се
кандидатира в Италия, но името му
все още не е ясно. От ЦИК коментираха, че те нямат подробна
информация, защото евролистите в
останалите държави не влизат в
техните правомощия. Вчера в 19
часа изтече срокът за регистрация
на кандидатдепутатските листи за
изборите на 7 юни.

Съобщение
Евродепутатът Илияна Йотова ще
изнесе лекция на тема “Лявата политика в работата на Европейския парламент” на дискусия, организирана от
Сдружение “Генерали и офицери от
запаса”- членове на БСП. Форумът ще
е в сряда, 20 май, от 10.30 часа в клуба
на БСП в кв. “Иван Вазов”.

„Пристанище Варна” ЕАД
пл.”Славейков”1, тел. 052/69-22-32, факс 052/63-29-53

ПОКАНА
за участие в процедура за възлагане изпълнението на
търговска поръчка № Т-03-08 “Доставка на леки и тежки
горива”
Предмет: доставка на леки и тежки горива: Дизелово
гориво 0,001% сяра- 1400 хил. л, промишлен газьол - 7,5
хил. л и котелно гориво до 3,5% сяра - 650 хил. кг, необходими за нуждите на “Пристанище Варна” ЕАД. Допълнителна опция с 30%
Документация за участие в процедурата може да бъде
получена в управлението на “Пристанище Варна” ЕАД, ет.
4, стая 42, срещу внесени 60 лв. /словом: шестдесет лева/
(вкл. ДДС), невъзстановими, платими в брой в главна каса
на възложителя или по сметка BG79 UNCR 7630 1053 0971
66, код UNCRBGSF при Уникредит Булбанк клон Варна в
полза на “Пристанище Варна” ЕАД, всеки работен ден от
8.00 ч. до 16.00 ч. в срок до 21.05.2009 г.
За доп. информация:
Ива Петкова
Икономист “Обществени поръчки”
тел. (052) 69-24-57
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ЛЕК ТРУС В
ЯМБОЛСКО
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Земетресение с магнитуд около 2,5 по скалата на Рихтер разлюля Ямболско вчера следобед.
Трусът е усетен слабо в община
Тунжда. Няма данни за жертви и
нанесени материални щети. По
данни на Сеизмологичния център
към Геофизичния институт на БАН
трусът е регистриран в 14 часа и
01 минути с епицентър на около
270 км в югоизточна посока от
София.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

СПАСИХА БЕБЕ
ОТ ПОЖАР

СНИМКА БГНЕС

Столичният кмет Бойко Борисов е
със наранен глезен, има силни болки,
но отказва да го оперират, докато не
приключи предизборната кампания.
Това стана ясно вчера от изявление на
директора на Правителствена болница
д-р Любомир Спасов. Той разказа, че
лидерът на ГЕРБ е получил болничен
лист за 30 дни, глезенът му е обездвижен, но засега не се предвижда да бъде
опериран.
Кметът се контузи сериозно в
четвъртък вечерта по време на футболен мач. Пресцентърът на партия ГЕРБ
пък разпространи снимки в едър план
на пострадалото ходило на кмета.
Борисов коментира пред сайта “Всеки ден”, че въпреки травмата е твърдо
решен да посети поне големите градове на България по време на предизборната кампания.
Коментар на стр. 11

○

○

ГЕРБ показа
ранения крак
на Борисов

○
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Учение, ръководено от Военноморска база - Бургас, се проведе в пристанището на
града. Целта беше да се гаси “горящ” кораб

Искат отделно
министерство за
еврофондовете
Да има национална агенция или министерство, специализирано в усвояването на еврофондовете. Това поиска
вчера депутатът от Коалиция за България Радослав Иванов, председател на
подкомисията по усвояването на евросредствата към парламентарната комисия по европейските въпроси. У нас има
един модел за реализиране на европейски пари, но той не работи ефективно, смята Иванов. Той даде пример
с останалите членки на ЕС, в които
една инстутиция контролира усвояваСТОЛИЧНАТА

ОБЩИНСКА

нето на средствата. Само четири страни от съюза имат по няколко различни
управляващи органи и това са последните присъединили се към ЕС, уточниха депутатите. Според тях безспорен е
фактът, че еврофондовете са буферът,
който трябва да използваме максимално в условията на световна криза. За
това било нужно у нас да се създаде
нова структура за управлението на
средствата от ЕС. Такива институции
вече работили много добре в Словения, Полша и Унгария.
АГЕНЦИЯ

ЗА

ПРИВАТИЗАЦИЯ

ОБЯВЯВА:
ПУБЛИЧНИ

ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБАТА НА

Момиченце на 1 месец е прието в “Пирогов” със задушаване от
отровни газове след пожар, избухнал миналата нощ в жк “Свобода”.
След стабилизация в противошоковата зала малката А.Д. е приета
за лечение в Детската токсикология. Детето е стабилно, състоянието му е добро, информира доц.
Анета Хубенова, шеф на секцията
по токсикология.

3 ДНИ АРЕСТ
ЗА ГРЪК, РУГАЛ
ПОЛИЦАИ

През юни
Брюксел
решава
дали да
размрази
парите по
САПАРД

Радослав Иванов предложи два варианта - да бъде създадена нова национална агенция за усвояване на европейските средства или да има специализирано министерство. Трябва
освен това да се преобразуват съществуващите вече структури, които усвояват еврофондовете. В дискусията по
темата се включи и вицепремиерът
Меглена Плугчиева. Тя също е на
мнение, че моделът у нас трябва да се
промени. България е единствената
страна в ЕС, в която има 9 управляващи органи, свързани с еврофондовете, посочи министър Плугчиева. Именно това създава проблемите и напрежението при осигуряването на необходимата координация и комуникация
при управлението на програмите, каза
още тя. Преди една годна всяка една
програма работеше сама за себе си
без никаква координация. А тези програми са взаимосвързани и техният
замисъл е да се търси ефект от тяхното прилагане в синергия, коментира
още вицепремиерът. Според нея обаче не трябвало да се минава към
напълно централизиран модел, защото това изисква нови акредитации от
ЕК и нови дълги процедури. Ако се
премине към крайна централизация,
ще са нужни от 6 до 12 месеца, обясни тя. По този начин има опасност да
блокираме процеса по усвояване на
средствата на стойност 16 млрд. евро
от ЕС и националното съфинансиране
до 2013 г.
Плугчиева обяви още, че през юни
се очаква Европейската комисия да
се произнесе по спрените три мерки
на програма САПАРД. Следващата
седмица ще изпратим в Брюксел цялата информация по САПАРД, на базата на която комисията ще вземе
решение, добави вицепремиерът.

Пиян гръцки шофьор на камион с ремарке е оказал яростна
съпротива и се е опитал да осуети
полицейска проверка в Благоевград. Помолен за алкохолна проба, водачът отказал и започнал да
ругае полицаите. В центъра за
спешна помощ също се съпротивлявал и предизвикал скандал с
медицинския екип. Гръцкият гражданин е задържан за 24 часа,
съставен му е акт и е образувано
бързо полицейско производство.
Районният съд в Благоевград му е
наложил наказание “задържане”
за срок от 3 денонощия.

МИТНИЧАРИ
ИЗЗЕХА НАД
11 400 ЕВРО
Недекларирани 11 460 евро и
2900 румънски леи иззеха митническите инспектори в Малко
Търново. Парите са намерени след
проверка на лек автомобил с
румънска регистрация, пътуващ от
България към Турция. Недекларираната валута е пренасял румънски
гражданин с инициали Н.П. Съставен му е акт за нарушение на
валутния закон. Иззетата валута
се отнема в полза на държавата
след приключване на административно-наказателното производство
по случая.

ЗАДЪРЖАХА
МАКЕДОНЕЦ,
ИЗДИРВАН
ОТ ИНТЕРПОЛ
Македонец с европейска заповед за арест бе задържан при
спецакция на благоевградски полицаи. 34-годишният мъж, с инициали Д.Н., е заловен на 14 май след
проведени издирвателни действия
от криминалисти към ОД МВР Благоевград. За лицето е издадена международна заповед за
арест от Интерпол за престъпления, свързани с трафик на хора.

ВОЙНАТА НА ПЪТЯ
Търговете ще се проведат в сградата на Столичната общинска агенция за приватизация,
площад “Славейков” 6, I етаж.
Депозитите се внасят по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД, клон “Врабча”, ул. “Врабча” 6, София, (сметка щ BG
49 SOMB 9130 33 26474601, международен банков идентификационен код /BIC/ на “Общинска банка” АД - SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
Тръжната документация се закупува в сградата на Столичната общинска агенция за
приватизация, пл.”Славейков” 6, I ет, стая 4, всеки работен ден, в приемното време - от
14 до 16 часа, до указания в таблицата срок.
Срок за подаване на предложения за участия в търга - не по-късно от работния ден,
предхождащ търга, в приемното време на СОАП - от 14 до 16 часа, стая 2.
Оглед на обектите - всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в
работното им време, след закупуване на тръжна документация.
За допълнителна информация - телефони: 988 46 38 (стая № 6); 980 26 69 (стая №7);
e-mail: info@sofiampa.com; web-site: http://www.sofiampa.com
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Двама загинаха в тежки катастрофи
Кола се обърна в канавка край пътя край Перник, а шофьорът й загина на
място вчера сутринта. 37-годишният Иван Кирчов от Брезник карал с превишена
скорост и изгубил контрол над автомобила, уточниха от МВР-Перник. Той е бил
без колан и е изхвърчал от страничното стъкло, като ударил главата си. В автомобила са пътували още 4 души, които са невредими. Почти по същото време на
пътя между селата Венец и Черноглавци друга тежка катастрофа отне живота на
33-годишен мъж. Колата му излязла от пътя и се забила в дърво.
Турски ТИР пък се преобърна на магистрала “Тракия”. Пострадали са двама
мъже, шофьорът и пътник в камиона. Те са турски граждани и са приети в болница
без опасност за живота. В Благоевград жена на 70 години е с леки счупвания,
след като бе блъсната от таксиметров шофьор на пешеходна пътека.
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Парите ни за лекарства
свършват предсрочно
48 хил. диабетици ще глътнат допълнително пари
заради смяна на инсулини
АИДА ПАНИКЯН

Голямото притеснение на
НЗОК е, че парите за лекарства
тази година ще свършат преждевременно. За това предупреди пред депутатите от парламентарната комисия по здравеопазване д-р Румяна Тодорова,
директор на НЗОК.
“Новият позитивно-реимбурсен лекарствен списък влиза в
сила в средата на годината при
вече гласуван бюджет. До края
на годината ще имаме на разположение около 150 млн. лв.
Здравноосигурените намаляват”, припомни д-р Тодорова.
Пред ДУМА тя коментира, че
през първото тримесечие на т.г.
хората, които не плащат здравни осигуровки, са с 90 хил. помалко от същия период на 2008
г.
За първото тримесечие касата отчита едва 59,7% изпълнение на приходите, т.е. от заложени 570 млн. лв. са събрани
само 340, отчете пред депутатите още Тодорова.
Цените на 731 от лекарствата, за които касата плаща и по
сегашния списък, ще плаща и
по новия, са значително намалели. За сметка на това обаче
според новия лекарствен списък
са отпаднали доста от ограниченията за изписването им и по
този начин само за тях касата
ще плаща по 25,4 млн. лв. месечно (при нормативен разход
26 млн. лв.) и се появява парадоксът, че цените са по-ниски, а
парите на касата свършват.
Освен това в новия списък са
включени и 418 съвсем нови

лекарства, за които никой не би
могъл да прогнозира какво ще е
потреблението, коментира д-р
Тодорова. Според сегашните
разчети за тези лекарства остават месечно по не повече от 600
хил. лв.
Непредвидени пари ще бъдат
похарчени и заради отпадането
на част от инсулините за диабетиците поради отказ на фирмата
производител да подаде заявление за работа с касата при новите условия, които я ощетяват.
В момента тези инсулини се
ползват от около 48 хил. души.
За да бъде сменено лечението
им, голяма част от тях вероятно
ще влязат в болница и автоматично ще натоварят и болничната помощ, а други - и доболничната, защото ще искат направление за ендокринолог, което е
извъндиспансерно наблюдение
и изисква пари.
В новия лекарствен списък
са включени и инфузии, а Наредба 38 е за лечение в домашни условия, но за да им приложат инфузиите, пациентите трябва да влязат в болница и ще
трябва да минават по клинични
пътеки, което пак ще натовари
системата излишно.
“Проблемите с лекарствата
може да се окажат капан за
следващото правителство и да
наложат най-малкото актуализация на бюджета на здравната
каса”, коментира по време на
заседанието на здравната комисия председателят й доц. Борислав Китов. Той препоръча на
отговорните институции да
потърсят решение, включително и със залагане на известни

Всяка 5-а аптека на веригите
да е в безлюдни райони

Д

а няма ограничаване на броя на аптеките, които
ще притежава един собственик, но всяка пета,
която разкрива, да е в райони, където няма аптеки.
Причината за предложението е, че много аптеки
се закриват в малки населени места или в крайни
квартали на големите градове. Това предложение
на Янаки Стоилов и група депутати не бе прието
от здравната комисия, като аргументът бе, че
подобна регулация може да бъде атакувана в
Европейския съд в Страсбург като ограничаваща
свободата за стопанска инициатива.

ограничения при заплащането
на лекарствени продукти по линия на касата.
За магистър-фармацевтите и
аптеките най-големият проблем
идва от факта, че с промените
се залага аптеките да продават
всички лекарства, които се заплащат напълно от НЗОК, без
всякаква надценка, заяви председателят на Българския фармацевтичен съюз Мирослав Ненчев. За това те ще получават
само по левче за обработване
на рецепта. Този 1 лев е под
себестойността на услугата и не
ни устройва, заяви председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов.
С промяната от 8 май пациентът няма да има право да
доплаща разликата между цената на НЗОК и стойността на
по-скъпите препарати от дадена

лекарствена група. Цените, които се получават, може да са под
производствените и никой не
казва кой ще доплаща разликата, обясниха фармацевтите. При
това положение голяма част от
продуктите, за които е заявено,
че ще бъдат отпускани по линия
на касата, вероятно няма да
бъдат отпускани или ще бъдат
оттеглени съвсем скоро, прогнозира Ненчев.
Според председателя на УС
на НЗОК и зам.-министър на
здравеопазването д-р Емил Райнов обаче, апокалиптичната картина, която рисуват засегнатите
страни, не отговаряла на истината. Лекарства ще има за всички болести, “а некачествени
лекарства в България няма - щом
даден продукт е регистриран у
нас, той отговаря на европейските изисквания”, категоричен
е д-р Райнов.
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Изоставали сме в адаптацията
на работещите пенсионери

○

○

ПЕТЪР МАРИНОВ

О Б Я В Л Е Н И Е

13 кучета бяха кръстени вчера в столицата. Те ще започнат обучение в
специалното училище за кучета-водачи към фондация “Очи на четири лапи”. В
събитието участваха и деца с нарушено зрение от СОУ “Луи Брайл”

Възрастните не ходят на
профилактични прегледи

На основание чл.25, ал.1 във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОС
кметът на община Момчилград съобщава на заинтересованите лица, че открива процедура по отчуждаване на имоти,
намиращи се в землището на с.Груево, общ. Момчилград във
връзка с реализацията на обект “Канализация на с.Груево”.
Основанието за отчуждаване е чл.21, ал.1 от Закона за
общинската собственост и влязъл в сила ПУП-ПП, одобрен
с Решение № 59 от 06.08.2007 година на Общински съвет Момчилград, както следва:
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СНИМКА ПРЕСФОТО-БТА
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България изостава в адаптацията на социалната система и на здравеопазването при възрастните хора - до този
извод достигнаха вчера участниците в научна конференция
във Варна. Представители на БАН, медицински университети и неправителствени организации настояват за промяна
в отношението към възрастните хора и за оставането им на
пазара на труда и след навършване на годините за пенсиониране. Сега възрастните у нас са 22% . По този показател
България ще достигне страните от ЕС през 2050 г.

АИДА ОВАНЕС
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Средно по 35 души бургазлии
на ден остават без работа, предаде БГНЕС, позовавайки се на
Живко Янакиев, директор на бюрото по труда в града. Според статистиката на бърото най-много от
съкратените са със средно образование. Следват тези без образование. В края на таблицата с безработни са висшистите. До края на
този месец металургичният завод
“Промет Стийл” ще освободи 65
служители. Допълнително около 70
души ще останат на улицата от
СМК “Монтажи”. В ефективна стачна готовност са работниците в
“Пътна инфраструктура” в БДЖ
Бургас. Служителите ще протестират заради предстоящите съкращения и ежемесечното забавяне
на заплатите им. Ще има съкращения и в пристанище Бургас.
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По 35
бургазлии
дневно остават
без работа
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Да се забрани изцяло пушенето на закрити обществени места,
решиха вчера депутатите като
приеха окончателно текстове от
промените в Закона за здравето.
Забраната трябва да влезе в сила
от 1 юни 2010 г. по предложение
на правителството.
Предложението бе гласувано
два пъти. Първия път бе прието с
64 гласа “за”, 30 “против” и 19
“въздържали се”. След гласуването председателят на здравната комисия доц. д-р Борислав Китов
поиска прегласуване. При повторното гласуване предложението бе
прието отново със 71 гласа “за”, 32
“против” и 12 “въздържали се”.
“С това гласуване 2,5 млн.
българи са обявени за престъпници, защото ще нарушават закона... Няма закон в Република
България, който да е насочен срещу 2,5 млн. българи, коментира
депутатът от Коалиция за България Стоян Витанов.
“За пореден път приехме закон, който няма да се спазва”,
заяви след гласуването доц. Китов. По думите му България има
възможност да наложи тотална
забрана до февруари 2011 г., а
дори и за пълна забрана няма
изисквания в европейската резолюция. Според Китов би следвало
да се увеличи контролът по сега
действащите разпоредби, да се
увеличат превантивните програми,
да се накарат хората сами да
вземат тази мярка и когато се
увеличи броят на непушачите,
тогава да се пристъпи към тотална
забрана.
Депутатът Олимпи Кътев от
НДСВ предложи на колегите, които не го харесват като пушач и
пиещ бира, да се преместят в
съседни заведения. “По същата
логика мога да бъда недоволен от
други неща като това защо има
толкова пълни хора, аз харесвам
по-слаби брюнетки и така ми се
нарушават правата”, каза Кътев.
Д-р Руденко Йорданов от БСП
подкрепи промяната, като обясни,
че няма как да не се спази международната договореност, която
задължава над 100 страни да забранят пушенето в закрити места.
Д-р Атанас Щерев (ПГ на БНД)
посочи, че в забраната вижда
мениджмънт на здравеопазването, “защото така парите, давани за
увреденото здраве на пушачите и
пасивните пушачи, могат да се
използват за други болни”.
Рамадан Аталай от ДПС дори
предлага забраната да се прилага
още от юни т.г.
В момента действа частична
забрана за пушенето на обществени места, като в ресторантите и
кафенетата има осособени места
за пушачи. Глобата за пристъпване на забраната за физически лица
е от 50 до 100 лв., а за юридически
- от 200 до 2000 лв.
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Край на
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Над 892 хил. от всичките 6,6 млн.
здравноосигурени са преминали на профилактичен преглед при личния си лекар до края на март. Това е 13,5% от
хората с редовни здравни вноски, поясниха от НЗОК.
С покачването на възрастта намалява броят на хората, които посещават
личния си лекар за профилактичен преглед, сочи статистиката. Най-много профилактични прегледи са извършени за
деца на възраст под 1 г. - над 168 хил.
прегледа на 67 828 деца. Над 56 хил.
прегледа са направени на 70 516 малчугани на 1-2 г. Над 35,5% от децата на

между 2 и 7 г. са били на профилактичен
преглед. За здравноосигурените на 7-18
г. този дял е малко над 17% - 134 539
души от общо над 790 хил. здравноосигурени. Най-нисък е делът на пълнолетните (над 18 г.), посетили за профилактика личния си лекар до края на март само 7.7%.
От т.г. е разширен обхватът на редовните профилактични прегледи и са
включени повече изследвания. По време на прегледите джипитата трябва да
изготвят индивидуални анкетни карти за
създаване на рискови групи от пациенти. Обособени са 3 основни групи - за
сърдечно-съдови, онкологични заболявания и диабет.

Инж. ЕРДИНЧ ХАЙРУЛА,
кмет на община Момчилград
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Секна природният газ
за „Кремиковци”
Металурзите, загубили работата си,
ще бъдат обезщетени по Кодекса на труда
Фактическото спиране на горивото и
поддържането на температурния режим на коксохимично производство,
съгласно утвърдения авариен план, започна в 9
часа сутринта.
Процесът по спиране
на газоподаването се
следеше на място от експерти на РИОСВ - София, и не се наблюдаваше промяна в резултатите на измерваните показатели за качеството на
атмосферния въздух в
района. Експертите останаха в “Кремиковци” и
региона до края на операцията. През периода на
спирането не бяха регистрирани превишения
над пределно допустимата норма на измерваните
показатели на вредни вещества в атмосферния
въздух.
Междувременно протестът на металурзите от
“Кремиковци” прерасна в
сблъсък между работниците и полицията. Демонстриращите събориха металните заграждения
пред Министерството на
икономиката и енергетиката (МИЕ) и опитаха да
нахлуят в сградата. Два-

z

3.5 на сто спад на
българската икономика

Б

Българската икономика е спаднала 3.5% през първото тримесечие на 2009 спрямо съответния период на
предходната година, показват експресните тримесечни
оценки на Националния статистически институт (НСИ).
Институтът официално отчита отрицателен ръст на икономиката за първи път от началото на сегашната икономическа криза. През четвъртото тримесечие на миналата година Брутният вътрешен продукт (БВП) на България нарасна с 3,5%, с 6,8 на сто през третото, със 7,1
през второто и със 7 процента през първото тримесечие
на 2008 г. В номинално изражение БВП достигна до 13
741 млн. лв. в текущи цени, сочат данните на НСИ.
В сравнение с първо тримесечие на 2008 г., брутната
добавена стойност реално намалява с 3.6%. Спадът на
БВП през първото тримесечие на 2009 година се дължи
основно на намалението на добавената стойност в
индустриалния сектор, която е с 12.2% по-малко в сравнение с първо тримесечие на 2008 година. В сравнение
със същия период на миналата година, реалния растеж
на добавената стойност в сектора на услугите е 0.9%,
докато на аграрния сектор брутната добавена стойност
намалява реално с 3.1%.
БВП на основните източноевропейски страни от ЕС
също бележи рязък спад през първото тримесечие,
съобщава Франс прес, позовавайки се на предварителните данни от статистическите служби на тези страни.

Бензините поскъпват,
пропан-бутанът поевтинява
След променените от
“Лукойл България” крайните заводски цени на пропан-бутана се понижава, а
другите горива поскъпват.
От компанията мотивират
новите цени с динамиката
на пазарната конюнктура
на петролните продукти,
информира Дарик.
Бензин А-95 Н поскъпва
с 3,19 на сто, като вече се
продава за 1747,20 лв. за
1000 литра, вместо досегашните 1693,20 лв. за
1000 литра. Цената на бензин А-98 Н се повишава с
black+dopulnitelen

3,09 на сто до 1844,40 лв.
за 1000 литра, а досега
цената му бе 1789,20 лв. за
1000 литра. При евродизела скокът е с 2,26 процента и цената му е 1626 лв. за
1000 литра при досегашна
1590 лв. за 1000 литра. Газьолът поскъпва с 2,32 на
сто до 1586,40 лв. за 1000
литра, а крайната заводска цена досега бе 1550,40
лв. за 1000 литра.
Цената на пропан-бутана е понижена от 1212 лв.
за тон на 1194 лв. за тон,
което е спад от 1,49 на сто.

ма от работниците бяха
арестувани.
По-рано сутринта синдикалният лидер Васил

Яначков обвини ръководството на комбината и
синдика Цветан Банков в
целенасочена работа за

лото на годината са 960
души. От 25 април действа план за съкращаване
на още 1500 души. Всички работници, изгубили
работата си, ще получат
обезщетения в размер на
записаното в Кодекса на
труда.

СНИМКА ПРЕСФОТО БТА

Главният енергетик на
“Кремиковци” Николай
Савов съобщи вчера сутринта, че е преустановено подаването на природен газ към Коксохимическия завод на комбината. Сега тръбите, по
които е протичал природният газ, се продухват с
азот, допълни Савов. В
12.30 часа беше окончателно преустановена консумацията на природен
газ на площадката на
комбината. Нямаше работещи съоръжения и инсталации. След преустановяването в тръбите
имаше газ под налагане.
С това заводът за производство на кокс в комбината е безвъзвратно изгубен.
В коксохимическото
производство са ангажирани около 380 души,
каза синдикът на комбината Цветан Банков, предаде Дарик. По думите му
от тях ще се наложи да
бъдат освободени около
250 души. Останалите пък
ще бъдат пренасочени в
други звена на комбината, а и в самия коксохимически завод ще останат на работа поне 70-80
души, допълни Банков.

прекратяване дейността
на комбината. Яначков
дори се усъмни, че “директната атака” на министъра на икономиката
Петър Димитров всъщност
е била правилна.
Съкратените и напуснали работници от нача-

Работниците от “Кремиковци” отново блокираха центъра на столицата, за да се противопоставят на спирането
на газа. Пред Министерството на енергетиката се стигна до сблъсъци

œÓ„‡Ï‡ Á‡ Ô‡Á‡ Ì‡ ‚ËÌ‡Ú‡ ÌË ‚ ÚÂÚË ÒÚ‡ÌË
Националната лозаро-винарска
камара (НЛВК) търси организация,
която да приложи промоционалната й програма “Винените райони
на Европейския съюз - Дунавска
равнина и Тракийска низина”.
Предложението за тригодишен
проект е по мярка “Промоция в
трети страни” от Националната
програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

Целта на организацията е да
увеличи продажбите на определени
видове български вина (регионални
вина от Европейския съюз) на пазарите в Китай, Япония и Индия. Програмата има и амбицията да разпространи информация за инициативите на ЕС, които гарантират качеството на регионалните вина, да
повиши конкурентоспособността,
познанието и потреблението на ви-

ната ни на тези далечни пазари.
От НЛВК са подготвили документация, която включва спецификация на договора, условия за
участие, предварителен график,
критерии за избор и данни за заявлението за кандидатстване, която ще бъде изпратена на всички
желаещи за популяризират и печелят от нашите вина на пазарите
в Китай, Япония и Индия.

¬ÒË˜ÍË Â„ËÒÚË‡ÌË
Образователна кампания
ÁÂÏÂ‰ÂÎÒÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË за енергийната
Ò‡ ÔÓ‰‡ÎË Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ
ефективност на ЧЕЗ
Вчера 84 012 земеделски производители са
подали заявления за директни плащания, съобщи министърът за земеделието и храните Валери Цветанов в Плевен.
Това са всички от потенциалните бенефициенти,
които могат да кандидатстват за директните плащания, уточни министърът. Според него заслуга за този успех имат
земеделските служби,
които са работили последните 20 дни без почивка, с удължен работен ден. Отделни служители, допуснали неуважение към земеделските
производители, ще понесат административни
санкции, заяви Цветанов.
По думите му ограничителните мерки, които
са били въведени от министерството при подаването на декларациите, са
довели “до преустановя-

ване на случаите на
застъпване на площи”.
Българските производители показаха, че когато
има ясни правила и санкции, се съобразяват с тях,
коментира Цветанов. Андрешко славно и мъчително си отива от българското земеделие, добави
той.
Министърът заяви, че
за първи път през тази
година започва програма
за директни плащания за
отглежданите животни.
Между 15 и 30 май всички животновъди, съвместно с местните ветеринарни лекари, трябва да
подадат точна информация за отглежданите от
тях животни, добави Цветанов. Има реален шанс
при новата кампания от
очакваните 600 милиона
лева над 200 милиона да
отидат директно при животновъдите, посочи министърът.

Образователна кампания ЧЕЗ за повишаване на
енергийната ефективност, която ще се проведе под
наслов “По-малко енергия, повече светлина”, стартира вчера ЧЕЗ в партньорство с Агенцията по енергийна ефективност и фондация “ЕкоОбщност”. Целта
е да се информират потребителите за важността от
прилагане на принципите на енергийната ефективност в ежедневието и да се провокират клиентите да
използват по-пълноценно електроенергията. Серия
от събития в 5 града в Западна България - Благоевград, Кюстендил, Враца, Плевен и Ловеч, ще имат
информационен характер, насочен към възрастни и
деца. Посетителите ще се обърнат към специалисти
от Агенцията по енергийна ефективност с въпроси,
свързани с мерките за повишаване на енергийната
ефективност и тяхното финансиране.
ЧЕЗ стартира и информационна страница в интернет, посветена на енергийната ефективност. Полезни
съвети за ежедневното пестене на електроенергия
при използването на различни електроуреди ще се
публикуват на www.cez-rp.bg. На страницата потребителите ще открият и калкулатор, изчисляващ количеството електроенергия, което изразходва едно домакинство чрез уредите, които притежава.
През последните 4 години дружеството е инвестирало общо 282 млн. лв. за поддръжка и ремонт
на енергийната инфраструктура, заяви вчера Росен
Йорданов, директор дирекция “Експлоатация и
поддръжка”.
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САЩ ДАВАТ НОВИ
$50 МЛРД.
ЗА ВОЙНИ
Камарата на представителите в Конгреса на САЩ прие
проект за допълнителен бюджет
от 96,7 млрд. долара за 2009 г.,
главно за финансиране на войните в Ирак и Афганистан.
Текстът бе одобрен с 368 гласа
“за” срещу 60 “против”.

ПЪРВИ УВОЛНЕНИЯ
В ЛОНДОН
Британският държавен министър на правосъдието Шахид
Малик е отстранен с решение
на премиера Гордън Браун от
поста в очакване на резултатите
от разследване по подозрение в
корупция. Браун е възложил да
бъдат проучени твърденията, че
Малик е плащал наем за къщата си, по-нисък от пазарния.
СНИМКА БГНЕС

ВЗРИВ В ЗАВОД
В АРМЕНИЯ
Четири души са загинали, а
един е изчезнал при експлозия,
последвана от пожар, в завод за
синтетичен каучук в арменската
столица Ереван. Седем души са
ранени. Заводът “Наирит”, в
който стана експлозията, е найголямото химическо предприятие в Армения.

Пожарникари спасяват с лодки жителите на Риксенсарт, Белгия. Проливните пролетни дъждове предизвикаха наводнения в този регион

„Южен поток”
ще потече от Сочи
Докато Европа ускорява проекта “Набуко”, за да се снабдява
с газ, заобикаляйки
Русия, Москва взема
конкретни мерки, за да
вдъхне живот на собствената си инициатива газопровода “Южен поток”. Вчера “Газпром”
подписа в Сочи споразумения за определяне на трасето на газопровода “Южен поток”
с енергийните компании на Италия (Ени), на
България (Българския
енергиен холдинг), на
Сърбия (Сърбиягаз) и
на Гърция (ДЕСФА).
Документите дават зелена светлина за учредяването на смесените
компании по проекта в
четирите страни. За
преговори в руския черноморски курорт при-

стига и премиерът на
Италия Силвио Берлускони. В Москва вчерашният ден вече беше
наречен рожден ден на
“Южен поток”.
От българска страна договорът бе подписан от генералния директор на “Български
енергиен
холдинг”
(БЕХ) Галина Тошева.
В проекта на руския
газов монополист за
България е определена
една от ключовите роли
- на българска територия
тръбопроводът
трябва да “изплува” на
сушата от дъното на
Черно море. За съгласието си София поиска
от Москва немалко
отстъпки, коментира Газета.ру. Българското
споразумение беше
парафирано по време

на визитата на премиера Сергей Станишев в
Москва преди две седмици и очакваше одобрение на борда на директорите на БЕХ.
Българската страна
прояви твърда позиция,
като извоюва “Газпром”
да спази ангажимента
си от междуправителственото споразумение и
да изгради нова мрежа
за газопровода, а за използване на отсечки от
съществуващата да
плаща транзитни такси.
Те, заедно с количествата на пренесения газ,
ще бъдат уточнени в отделно споразумение.
Ако една от страните се откаже да инвестира в проекта, защото
го смята за икономически неефективен, проектната компания се

Разкриха заговор
за атентат в Париж
Италианското разузнаване
работи по разкриването на предполагаем терористичен акт на
“Ал Кайда”, съобщи Си Ен Ен.
Работата на спецслужбите е започнала след арестите на двама
души, които се сочат за членове
на базирания в Белгия клон на
групировката.
За връзките им с терористичната организация потвърдиха и
белгийските служби, които уточниха, че двамата задържани са
62-годишният Басам Аячи и Рафаел Жендрон на 33 години.
Двамата са арестувани, след
като са се опитали да вкарат нелегално в Италия трима палестинци и двама сирийци, отбелязва Си Ен Ен. В хода на разследването се е изяснило, че те работят за “Ал Кайда”. В момента
по случая работят съвместно
италианските, белгийските и
френските служби. Двамата
black+dopulnitelen7

задържани са с повдигнати обвинения за подпомагане на терористичната групировка.
По време на разследването
на задържаните службите са
успели да подслушат техни разговори с “партньорите” им в Белгия. От тях става ясно, че “Ал
Кайда” е планирала терористичен акт на летище Шарл де Гол
в Париж. “Ще ударя “Де Гол”,
казва Жендрон на Аячи. “Ще ударим там, през нощта, когато ще
има много хора”, е отговорът на
Аячи. Разговорът им продължава с обсъждане на това как ще
купят оръжие от Близкия изток.
Аячи е натурализиран французин от сирийски произход. Той
е и основател на Ислямски център
Белгия. Организация, която според белгийските служби поддържа проалкайда виждания.
Жендрон е компютърен специалист, който е работил в Белгия.

закрива. В нея двете
компании притежават
по 50%. Ако България
се откаже, “Газпром”
ще придобие собственост към новоизградената преносна мрежа.
Главната цел на
подписаните вчера споразумения е създаване
на смесени предприятия за строителството
на трите различни
участъка от газопровода, който през 2015 г.
трябва да свърже Русия с Южна Европа по
дъното на Черно море.
Решението за инвестициите се очаква
през 2011 г. Предварителната оценка на “Газпром” е до 25 милиарда
евро за цялата тръба,
пише руският в. “Ведомости”. Мощността на
“Южен поток” трябва да
състави минимум 31
милиарда куб.м. (с
възможност за разширяване до 47 милиарда
куб.м.). Планираното

Десет души загинаха при избухване на газ гризу във въгледобивна мина в Югозападен
Китай. В момента на инцидента
в мината в провинция Юннан
имало 13 работници, но само
трима от тях останали невредими. Китайските мини са смятани
за най-опасните в света, като
миналата година там загинаха
3200 души.

трасе: отсечка по дъното на Черно море, която в България ще се
раздели на две направления - северно (Сърбия-Унгария, а след
това Австрия или Словения) и южно (ГърцияИталия). Сърбия очаква, че мощността на северната отсечка ще
бъде 21-23 милиарда
куб.м газ годишно.
Гърция не претендира
за повече от 10 милиарда куб. м.
Газопроводът
“Южен поток” е дълъг
над 3000 км, стойността му е до 25 милиарда
евро. Два основни
участъка: Черно море
(902 км), неговите инвеститори са “Газпром”
и ЕНИ (50 на 50), оценка на инвестицията над 4 милиарда евро;
стойност на сухопътния
участък (1300 км - до
Австрия, 990 км - до
Гърция) - 15-20 милиарда евро.

œÓÚÛ„‡ÎËˇ ÓÚÍ‡Á‡
„‡Ê‰‡ÌÒÚ‚Ó Ì‡ ¿„‰Ê‡
Правителството на Португалия не вижда основания
да предостави гражданство на турския гражданин Мехмет Али Агджа, който извърши атентата срещу Папа
Йоан-Павел II. Това обяви министърът при президентството Педру Силва Перейра.
“Чужденец, който не живее в Португалия и не говори португалски, може да бъде натурализиран, само в
случай на изключителни заслуги за португалската
държава или общество. Очевидно случаят не е такъв”,
заяви Перейра. Според него официално запитване от
Али Агджа за предоставяне на гражданство не е
постъпвало.
Лисабон изпревари събитията, като обяви по-рано
своята позиция, и едва след това в пресата се появи
информация, че Агджа желае да приеме католицизма
и да стане португалец. Агджа обяснил желанието си да
стане португалец с особеното преклонение на папа
Йоан-Павел II към Богородицата от Фатима. Папата
свързвал спасението си именно с нейното явяване на
3 деца край португалския град Фатима.
Преди време Агджа поиска полско гражданство, но
също получи отказ. Мотивът за решението на полските
власти беше идентичен с този на португалските - липса
на заслуги пред страната.

ТЕРОРИСТИЧЕН
АКТ В ЧЕЧНЯ
Най-малко четирима души
бяха убити и петима ранени в
резултат на взрив пред сградата
на чеченското вътрешно министерство в столицата Грозни.
Сред жертвите са двама милиционери. Загинал е също и
нападателят, който се е взривил
зад волана на автомобил.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Русия събра четирите стратегически
страни на едно място

ГРИЗУ УБИ
10 МИНЬОРИ

Най-малко шестима души са
загинали, когато двумоторен
самолет паднал върху жилищна
сграда малко след излитането
си от международното летище
в столицата на Гватемала. Малкият самолет бил в полет на
юг към Белиз, но паднал вертикално надолу при завой наляво,
според ръководителя на службата за гражданска авиация в
тази страна Хуан Хосе Карлос.
“Все още не знаем причината,
дали това е повреда в двигателите или пилотска грешка, защото валеше, когато машината излетя”, заявил той
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Вече и Франция, както и
Австрия, навлезе в рецесия
През първото тримесечие на
2009 г. Франция регистрира
спад на брутния вътрешен продукт (БВП) с 1,2%, след като
през последното тримесечие на
2008 г. той се сви с 1,5%. Това
съобщи френският Национален
статистически институт (Insee),
цитиран от АФП. Със спада на
БВП в две последователни тримесечия Франция официално
навлезе в рецесия.
През третото тримесечие на
миналата година страната изненадващо регистрира лек ръст
от 0,1 на сто. Данните показват, че Франция все пак устоява по-добре на световната икономическа криза от основните
европейски страни.
Междувременно официални
данни показват, че и австрийската икономика навлезе в рецесия след първото тримесечие
на настоящата година. БВП се
е свил с 2,8% в периода януари-март спрямо предишните три
месеца, след като вече регистрира спад с 0,4% през последното тримесечие на 2008 г.,
съобщи икономическият институт WIFO. Една страна навлиза
в рецесия, ако БВП регистрира
спад в две последователни тримесечия, припомня АФП.
Тежко е положението и в
Германия. Рецесията в страната се е задълбочила през първото тримесечие на годината, като
БВП на страната е регистрирал
рязък спад от 3,8% спрямо пре-

дишното тримесечие, показват
неокончателните данни на германската статистическа служба. “БВП е намалял за четвърти
пореден път и през първото тримесечие на годината е отбелязал най-резкия си спад от началото на публикуването на данни за тримесечията от 1970 г.”,
съобщи Федералната служба в
комюнике. На годишна основа
БВП на водещата икономика в
Европа се е свил с 6,9%, след
като през последните три месеца на миналата година регистрира спад от 1,8 на сто. Сривът
на износа и на инвестициите в
индустрията са основните причини за свиването на БВП, обяснява статистическата служба.
Лоши новини идват и от Рим.
Рецесията на италианската икономика се задълбочи през
първото тримесечие на годината, след като БВП се сви с 2,4%
спрямо предишното тримесечие, показват първите данни,
публикувани от Националния
статистически институт Istat.
Сривът на икономиката, който е
най-големият от 1980 г. насам,
се дължи на “намаляването на
приходите от земеделието, промишлеността и услугите”, обясни институтът. На годишна основа БВП е регистрирал спад с
5,9% през първото тримесечие.
Той е по-голям от очакванията на анализаторите, които
прогнозираха свиване с 1,8%
спрямо предишното тримесе-
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На 14 април 2009
г., след брилянтното им представяне
на полуфинала на
Евровизия стана
ясно, че младата
азербайджанска
звезда AySel заедно с известния автор на песни Arash,
с
песента
им
" A lw ay s " , щ е с е
борят на 16 май за
първото място в конкурса под №11.
AySel е родена в гр. Баку на 25 април 1989 г.
и едва на 19 благодарение на нейната амбиция и
талант успява да застане начело на младите
изпълнители в европейския шоубизнес. AySel
започва да пее на четири, на осем да участва в
национални конкурси, а на тринадесет постъпва
в Бакинското музикално училище, където започва да изучава нейната бъдеща страст - пианото,
и да пее в хор. Не е за учудване фактът, че нейните родители държат в дома си уникално пиано
от XVIII в. През 2004 г. заминава да учи в САЩ
по програма за обмяна на студенти FLEX, като по
време на престоя си в страната печели 3 златни
награди от престижни конкурси. Днес тя
продължава обучението си в Азербайджанския
университет за чуждестранни езици, като едновременно упорито се подготвя за финала на Евровизия 2009 в Москва.
Известният певец, автор, изпълнител и продуцент Arash е роден на 23 април 1977 г. в гр.
Техеран в азербайджанско семейство. Семейството му заминава за Швеция, когато той е на
десет. През 2005 г., след завършване на колежа,
издава и първия си дебютен албум, който става
златен в 5 страни: Германия, Русия, Словения,
Гърция и Швеция. Синглите от албума - Boro Boro
(Go Away) и Temptation, не само станаха хитове в
Европа, но и донесоха на Arash световна известност. Решението да участва в националния конкурс за Евровизия в Азербайджан певецът взима
поради своя азербайджански произход.
cyanmagentayellowblack

чие и с 5% на годишна основа.
Италия навлезе в рецесия през
третото тримесечие на 2008 г.,
а през четвъртото тримесечие
БВП регистрира спад от 2,1%
спрямо предишното, показват
ревизираните към понижение
данни на Istat.
Данните на статистическата
служба на ЕС Евростат показват, че рецесията в еврозоната
се е задълбочила през първото
тримесечие на годината със свиване на БВП от 2,5% спрямо
предишното тримесечие, което
е безпрецедентен спад, превишаващ дори този на аммериканската икономика. Държавите, използващи единната европейска валута, са регистрирали
спад в четвърто поредно тримесечие. Това е най-голямото свиване на БВП на еврозоната на
тримесечие от началото на воденето на ститистика за тази
зона през 1995 г., уточтява Евростат. 27-те страни членки на
ЕС също са регистрирали исторически срив на икономиката си
от 2,5%, след като в предишното тримесечие тя се сви с 1,5%.
Спадът е малко по-голям от този
в САЩ, където икономиката се
сви в 1,6% през първото тримесечие на годината след спад от
1,6% през четвъртото тримесечие на 2008 година.

—ÓˆËÌÚÂÌ˙Ú Ë œ
ÒÂ Ó·ˇ‚Ëı‡ Á‡
ìÁÂÎÂÌ‡î ËÍÓÌÓÏËÍ‡
Социалистическият интернационал и Комунистическата партия на Китай се
застъпват за един по-различен модел на развитие, модела на “зелената” икономика.
Общото становище е било изразено на съвместен семинар в Пекин, организиран от
Комунистическата партия на
Китай с участието на Социалистическия интернационал.
Председателят на интернационала Георгиос Папандреу казал, че за да стане това,
трябва да се изостави логиката, че пазарът ще реши
всичко. Нужен е един нов механизъм за опазване на околната среда, допълнил Папандреу и подчертал, че “зелената” икономика е гаранция
за надеждно развитие, за
нови работни места, за подобро качество на живот и за
просперитет на всички.
Папандреу оценил като
голямо предизвикателство
предстоящата световна конференция за околната среда
и климатичните промени, която ще се състои през есента в Копенхаген.

СНИМКА БГНЕС

Европа „потъва”

Плажът в мексиканския курорт Канкун опустя. Туристите,
подплашени от т. нар. свински грип, предпочетоха
да се откажат от почивката си в Мексико

√ËÔ˙Ú ÌÂ ÓÚÒÚ˙Ô‚‡
Учител от Ню Йорк е хоспитализиран в критично състояние,
заразен с грипа A(H1N1), предадоха световните медии. Три
училища в града временно са
затворени заради “необичайно
високото ниво” на заболеваемост от грип, съобщи кметът на
Ню Йорк Майкъл Блумбърг по
време на пресконференция. Над
4500 ученици са изпратени по
домовете си.
Междувременно Министерството на здравеопазването на
Мексико съобщи за 60 смъртни
случая и 2386 заразени в страната. Световната здравна организация съобщи, че учените се
нуждаят от повече време, за да

решат дали да започнат масово
производство на ваксина срещу
вируса.
Късно вечерта в четвъртък
експертите от СЗО обявиха, че
по време на проведеното заседание не са взети “големи решения”.
Световната здравна организация съобщи, че през последните 24 часа са били регистрирани над 1000 нови случая на
свински грип, в резултат на което броят на заразените е нараснал до 7520 души в цял свят.
Броят на починалите от смъртоносния нов грипен вирус
А(H1N1) остава непроменен 65 души.

Кризата накара Арни
да продаде затвор
Заради финансовата криза губернаторът на Калифорния
Арнолд Шварценегер планира да обяви за продан част от
недвижимото имущество на щата,
включително и затвора “Сан Куентин”.

Това съобщи в. “Лос
Анджелис таймс”.
Не се изключва и
продажбата на считания за историческа забележителност
мемориален стадион
на Лос Анджелис, на
който са се състояли
Олимпийските игри

през 1932 г. и 1984
г., както и земеделски земи, на които
традиционно се провеждат панаири. От
продажбата на недвижима собственост щатът може да
спечели от 600 млн.
до 1 млрд. долара.

¡‡ÛÌ ÒÂ ÒÚ‡ıÛ‚‡ ÓÚ
Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡ ËÁÓÎ‡ˆËˇ
Британският премиер Гордън
Браун предупреди гласоподаватели, че британците рискуват да
загубят работата си и политическо влияние, ако на изборите
следващия месец подкрепят партии, които се противопоставят
на Европейския съюз. Стартирайки кампанията си за евро-

пейските и местните избори на 4
юни Браун заяви, че три милиона британски работни места зависят от ЕС и че почти 60 процента от износа е за страни от
27-членния съюз. Междувременно опозиционната консервативна партия призова за референдум на Лисабонския договор.

Загреб се зае
с корупцията
Хърватски съд
осъди високопоставен служител на приватизационния фонд
на 11 г. затвор за корупция и злоупотреба със служебното
положение, съобщи
Ройтерс. Загребският окръжен съд нареди на Йосип Матанович, бивш вицепрезидент на държавния приватизационен фонд ХФП,
да плати на държавата 250 000 евро и
125 500 куни, които
взел като подкупи.
Роберт Песа, друг
бивш вицепрезидент
на ХФП, бе осъден
на две години затвор. Четирима други подсъдими, включително двама адво-

кати, бяха също намерени за виновни,
предаде Хина. Всички бяха арестувани в
голяма операция
срещу фонда през
2007 г. и обвинени,
че са получили подкупи, за да улеснят
продажбата
на
държавни предприятия на бъдещи купувачи. След това продажбата на държавни предприятия бе
замразена.
По-решителната
борба с организираната престъпност и
корупцията е едно
от главните изисквания към Загреб, за
да завърши преговорите за присъединяване към ЕС през
2009 г.
cyanmagentayellowblack
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Да не пропуснем завоя

КОНСТАНТИН КОСАЧОВ,
председател на комисията
по международните
въпроси на руската Дума

Оценявайки реакцията ни на онези ясни, и
донякъде съблазнителни
позитивни сигнали, които напоследък идват по
адрес на Русия от Вашингтон,
неволно
възниква усещането, че
в Русия са били не
съвсем готови за такъв
развой на събитията. От
една страна, това го
предсказваха, очакваха
го, но, от друга, не е
съвсем ясно какво да се
прави в новата ситуация.
Може да си спомним
нашите очаквания от
предизборната епопея в
САЩ, когато ние, за разлика от останалия свят,
сериозно размишлявахме над това дали не е
по-добра предсказуемата антируска линия на
републиканците, отколкото потенциално също
така далеч не проруската, но “опакованата” във
външно привлекателни
одежди и затова по-коварната политика на демократите. И днес могат
да се отбележат две
крайности в оценката на
импулсите отвъд океана. От една страна, това,
условно казано, е “обамоманията”, а от друга,
също толкова условна
“обамофобия”.
Разбира се, нашата
“обамомания” няма такива мащаби, като в Европа или например в Африка. Но тя е продиктувана
преди всичко от това, че
Русия, ако се замислим,
вече просто е изморена
от до голяма степен принудителната и все по-често доста безсмислена
конфронтация със САЩ,
както се казва по повод
и без повод.
Навремето много се
говореше, че след края
на студената война за
САЩ Русия е отишла на
втори план (или дори
още по-далеч). Може би
така е и било. Но за
Русия, което се отбелязва далеч по-рядко, Америка също така загуби
силно интерес към себе
си на фона на повишената съсредоточеност към
вътрешните проблеми. С
времето обаче, при реализирането на интересите си в трети страни, ние
започнахме все по-често да се натъкваме на
следи от присъствието
на бившия си опонент
номер едно. Тъй като в
това не се виждаше друг
смисъл, освен съзнателcyanmagentayellowblack

на игра срещу Русия (а
често това бе единственото обяснение), нарастващото раздразнение
от наша страна бе
напълно обяснимо.
Малцина например
биха възразили, ако
САЩ започнат активно
да купуват централноазиатски газ. Ние дори
бихме могли да помогнем за това, без всякакви задни мисли, като
контрол над доставките.
Но е доста трудно да
разберем защо за това
на Америка й е необходимо да се настани в
региона с цялата си военнополитическа тежест
и освен това отново да
подготвя антируските
“оранжеви” палатки.
И затова позицията
ни, както тя напълно логично се оформи към
края на управлението на
Буш-младши, звучеше
приблизително така: В
света трябва да има помалко Америка, и на
всички от това ще им е
по-добре.
Донякъде с това е
обусловена условната
“обамофобия” при оценката на сегашните нови
ветрове, които духат
откъм Капитолия. Поточно, това, разбира се,
не е фобия (страх и неприемане) в чист вид, а
скептицизъм и недоверие - не към личността,
а към системата - за които, разбира се, също
има немалки исторически аргументи. Най-лесно би било да не се вярва на думите, а на делата и да почакаме реалните стъпки. Още повече че по два от най-болезнените за Русия проблема (ПРО и преспективата за членство на
Грузия и Украйна в
НАТО) внимателните
намеци от Вашингтон
напълно съответстват на
очакванията ни, така че
със сигурност има и
шанс да дочакаме нещо
по-осезаемо.
Но в тази позиция на
“мома за женене” има и
определени слабости,
които могат да доведат
до това “момата”, търсеща идеалния “жених”, в
крайна сметка да пропусне шанса си.
Тъй като Обама, дори
не толкова като личност
колкото явление - е наистина шанс. И това
осъзнаха мнозина в света, които максимално се
разбързаха да го използват в свой интерес. Това
засяга не само очевидните съюзници на Аме-

СНИМКА БГНЕС

Какво се крие зад
позитивните импулси по
адрес на Русия от страна на
администрацията на САЩ

Президентът на САЩ Барак Обама и руският му колега Дмитрий Медведев се срещнаха за пръв път на 1 април т.г.
в Лондон. Двамата обявиха, че наистина са готови за нов старт на отношенията Русия-САЩ

рика в света. Смисълът и
пътят към сигурността за
всяка страна е не само в
това винаги задължително да имаш съпоставим
военен потенциал със
силна държава, което
никой в света не може
да изпълни. Важното е в
отношенията си с тази
държава да няма конфликтен потенциал, ако,
разбира се, цената на такава дружба не е прекалено висока.
Много важно обаче е
да се разберат мотивите, от които се ръководи
новата администрация
на САЩ, изпращайки
позитивни импулси в адрес на Русия. У нас често смятат, че, първо,
новият президент на
САЩ иска буквално във
всичко да се откаже от
политиката на предшественика си и е обречен
да подобри отношенията с Русия и че, второ,
без укрепналата Русия
Америка изобщо няма
да успее да направи
нищо в света.
Преди всичко полезно би било да си спомним, че предизборният
ни скептицизъм по отношение на перспективите
в отношенията между
Америка и Русия в случай на победа, на който
и да било от кандидатите, имаше солидни аргументи. Мнозина от експертите и политиците ни
изтъкваха доста забележимия консенсус между
позициите на републиканците и демократите
по въпроса за Русия.
Този консенсус, първо,
беше далеч не позитивен за нас и, второ,
напълно отговаряше на
съответното мнение в
американското общество. Нямаше никакъв силен натиск върху бъдещия президент задължително да подобри отношенията с Русия. По-скоро обратното: Маккейн с
неговото обещание да
изгони Русия от “голямата осмица” напълно можеше да разчита на разбиране сред голяма част
от Америка.
Но това означава, че

администрацията на
Обама, която отиде далеч извън предизборните си обещания, действа
изключително по своя
инициатива, без да е
принуждавана към това
от вътрешни обстоятелства. Нещо повече: тя
доста рискува - както
самият Обама, имайки
предвид изборни перспективи, така и онези
от екипа му, които заложиха на “презареждане”
в отношенията с Москва. Рискуват с това, че
сметките им може да
излязат криви и републиканците със сигурност
ще ги обвинят за това (а
атаките вече започнаха
и не на шега).
Освен това би било
неправилно да се преоценява и влиянието на
външните фактори върху
формирането на новата
руска политика на Вашингтон. Ние справедливо казваме, че днес
без Русия е невъзможно да се решат повечето световни проблеми.
Но може да предположим, че във Вашингтон
гледат на нещата по
друг начин. Например
ключов момент, при който от нас очакват насрещни мерки, е Иран.
Толкова ли
реално голямо е обаче
влиянието ни
върху политиката на тази
страна, че
САЩ сериозно да се надяват на някакъв пробив
в това направление, ако Русия еднозначно подкрепи
американската линия по
отношение на
Техеран?
Ако оценяваме трезво,
ще видим, че
на практика
никъде няма
такава ситуация, при която Америка да
претърпи без

помощта на Русия пълно
фиаско и е “обречена”
на отстъпки и взаимодействие. С нас много
неща могат да бъдат направени по-бързо, а без
нас някои неща няма да
се получат. Не по-малко, но и не повече.
Затова пък за нас
много фактори в международната политика,
пряко зависещи от САЩ
(например членството
на Украйна в НАТО), започват да получават
едва ли не съдбоносно,
апокалиптично звучене,
което прави позицията
ни доста по-уязвима, а
така дава и много повече козове на вашингтонската дипломация, без
да е необходима сериозна промяна в концепцията по отношение на
Русия. Ето защо за нас
е много важно да не повторим грешката на Запада, който навремето
се отнесе към Русия
като към победена в студената война. Ние не
трябва да повтаряме лошия пример на Запада
и да изпадаме в излишна еуфория от собствените си възможности.
Да, налице е безспорната ни заслуга за

това, че днес Русия я
слушат по съвсем друг
начин, а не както през
90-те. Че дори най-силната държава на планетата не може да игнорира интересите ни. Но
това не означава, че нашата стабилност устройва всички и че същите
тези САЩ няма къде да
се дянат и ще трябва да
подобряват отношенията си с нас. Ако възприемаме новите вашингтонски сигнали по този
начин, много скоро ни
чака разочарование.
И все пак днес силно
се усеща своеобразен
кръстопът в историята,
който ако го подминем,
можем отново да попаднем за десетки години в
безизходицата на студената война или студения мир. Жалко ще е,
ако “подминем” този
завой (както го подмина
администрацията на
Буш, която през 2001 г.
не осъзна целия потенциал на подкрепата от
страна на Русия, в очакване на по-добри времена. Ако не ги приблизим съзнателно, използвайки историческите
шансове, те могат изобщо да не дойдат...
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 Господин Добрев,
символът на младежкото
турне на БСП “БългарияПрезареждане” е състезателният болид. Какво е
презареждане и защо се
спряхте на този символ?
- “България-ПРЕЗАРЕЖДАНЕ” е уникален
проект, в който участват
стотици млади хора от цялата страна. За нас презареждането е повече от
вливане на нова сила. То е
кауза, която не приключва
на изборите. Днешното поколение е отвратено от политиката в България. Не я
харесва, не я разбира, намира я за скучна и мръсна
игра. Идеята е да говорим
с хората лице в лице, за да
видят, че в БСП има съвсем
нормални млади хора, които искат да работят със
сили и хъс за нов стил на
политика и по-добър живот
в България.
С колата не търсим атракция, тя е символ, който
се вписва в общата линия
на турнето. За нас пътят е
ясен отдавна - той е Европа. Колата е родината. А
най-важен е екипът в бокса - стотиците млади професионалисти, от които зависи как ще се движи колата. Политиката и Формулата си приличат - изискват бързи реакции и умения. А хората в “бокса”
трябва да работят в перфектен синхрон, за да е
напълно “подсигурен” пилотът.
 На какви послания ще
заложат младите социалисти?
- 40 дни отборът ни ще
е на колела, за да търсим
прекия контакт с хората, а
не чрез медиите. Всеки
един в нашия отбор има
конкретна кауза, свързана
с района, от който идва, а
общите, отборни цели ще
прозвучат навсякъде. Искаме да живем в нормална
държава, тогава нека подкрепим България - да купуваме българските продукти, без значение дали си
купуваме домати от пазара
или чанта от магазина, спасяваме доста работни места. Да пътуваме и почиваме в България - дори да не
ни харесва навсякъде обслужването, така ще дадем
шанс на българския туризъм. Не на последно място - да купуваме и четем
български книги, да купуваме и слушаме българска
музика, да гледаме български филми.
 Защо младите трябва да правят отделна кампания за изборите?
- Младите в БСП не правят отделна кампания, това
е в рамките на националната предизборна кампания на БСП. Този отбор е
част от големия екип на
БСП. Младежите не правят турне за първи път.
Преди две години обиколихме България с REDLINE 1,
по време на което младе-

„

КИРИЛ ДОБРЕВ е роден на 18 април
1972 г. Има висше образование, специалности хидрогеология, финанси, политология. Син е на покойния вътрешен
министър Николай Добрев. През 2005
г. беше избран за депутат в 40-ото
Народно събрание. През 2006 г. стана
председател на областната софийска
организация на БСП. От 2007 г. е
избран за член на ИБ на БСП, където
отговаря за младежката политика.

„

чещи и търсеши виновни
за собствените си неуспехи. Но този “филм” вече
нали сме го гледали?! Притесняват ме повече лицата
на ГЕРБ. Да си спомним
един доскорошен депутат,
който, след като беше
влязъл в парламента, се
оказа разследван за педофилия. Той влезе в НС,
защото беше едно никому
нищо не говорещо име в
листата на един “голям” лидер. Аз се страхувам, че в
листата на партия-експеримент като ГЕРБ ще попаднат и ще бъдат легитимирани и много хора, които

В ГЕРБ са актьори
с повече статисти и
влизат успешно в ролята
и на екшън-герои

КИРИЛ ДОБРЕВ:

Младите трябва
да гласуват за БСП
Освен нови лица в партията влязоха и нови идеи, казва
членът на Изпълнителното бюро на социалистите
жите се сформираха като
екип.
 С какво се промени
младежката политика на
БСП от 2005 година насам?
- И друг път съм казвал,
че доскоро БСП се възприемаше от младите като
скучна и старомодна партия. Сега никой не мисли
така. Освен нови лица в
БСП влязоха и нови идеи.
Направихме епизоди от
национални младежки срещи. През ноември миналата година събрахме над 400
младежи в Пловдив в уникален работен формат, в
който младите разработиха конкретни предложения
за образованието, икономиката и политиката. Част от
тях влязоха в бюджета за
2009 г. Три месеца по-късно
събрахме десет пъти повече хора на нашия Епизод 2.
От Втората национална
младежка среща в София
през февруари стартира
кампанията “План БГ 09” -

Интервю
на АЛЕКСАНДЪР СИМОВ

националното допитване
за приоритетите на България, с което младежите
потърсиха гласа на над 80
хиляди души от цялата
страна.
 Защо не гласуват
младите хора у нас? Как
смятате, че може да се
промени това?
- Много от тях не намират смисъл. Тук е парадоксът. Защото точно младите трябва да бъдат активната страна, а не регистратори на процесите. Не
можеш да искаш да променяш, ако не си “тук и
сега” и не се хвърлиш в
“играта”. Гласуването е
само първата стъпка. Личното участие с личната
кауза е втората. Това прави сега отборът на “България-ПРЕЗАРЕЖДАНЕ”.
Важно е да се гласува.
Затова и призовавам всеки
млад човек да даде гласа

Преминали сме през много изпитания, но
сме доказали, че държим на стабилността,
на социалните си ангажименти

си. Ако трябва да кажа
защо младите трябва да
гласуват за БСП, то е защото в тази партия има
млади и кадърни професионалисти, на които им се
работи.
 Как оценявате шансовете на БСП на тези
избори?
- БСП играе за победа.
Има защо да си поставяме
високи цели. Ние създадохме едно от най-успешните
и компетентни правителства от 1990 година насам.
Нямало е мандат и период,
в който страната да е била
по-стабилна, предвидима, а
животът на хората се повиши качествено към по-добро. Началото на реалните
реформи винаги е трудно,
но така се почва. Нерешени проблеми има, допускали сме слабости, но съм категоричен, че БСП има право да влезе в тези избори
със самочувствие от постигнатото. Преминали сме
през много изпитания, но
сме доказали, че държим
на стабилността, на социалните си ангажименти.
Още повече, че имаме ресурс да го постигнем.
 Партия ГЕРБ вече се
изживява като предизвестен победител. Какво е
вашето мнение за предлаганата от тях политика и личности?
- В ГЕРБ са актьори с
повече статисти, така че
не им е трудно да се изживявят на каквото и да било.
Влизат успешно в ролята и
на екшън-герои, и на хлен-

тепърва ще стават известни именно по този начин.
Така че - приемете, и че
избираме между партия с
ясни и доказани лица и
партия, в която има един
лидер и стотици безименни хора, които никой не познава.

Как оценявате
състоянието на десницата в момента? Те дълго
време настояваха, че младежта у нас ги подкрепя,
така ли е сега?
- Дясното дълги години
страда от три проблема.
Първият е, че се раздроби
не на идейни, а на междуличностни теми и лидерски
амбиции. После се оказа
неспособна да си подаде
ръка и продължи да залага
на послания и език от ранния преход, от тежкото
противопоставяне, което ги
довърши.
Младите хора, които
сега са в активна възраст,
не помнят годините на това
противопоставяне. То им е
чуждо, нищо не значи за
тях. Не вярвам, че точно
тези младежи намират мястото в българската десница, тъй като тя ги праща в
стилистика, която им е далечна и неразбираема. Не
можем за запалим младите хора с антикомунистически лозунги. Младите не
са от миналото, те искат
нещата да се случват днес.
Не искам да мисля, че това
е краят на десницата, защото силната левица има
нужда от баланс със силна
и нормална десница.
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“Оток в областта на
дясната глезенна става.
Отокът е в меките тъкани
и е изразен предимно от
външната страна на ставата, около фибуларния
малеол (малкия пищял) и
надолу към стъпалото.
Малка остеохондрална
фрактура на покрива на
талуса (скочната кост).
Частично разкъсване на
предната тало-фибуларна връзка”.
На подобен неземен
език звучи диагнозата за
травмата на крака, която
преживя Бойко Борисов.
По време на следобеден
мач кметът се контузи, а
фотоапаратите запечатаха сгърченото му от болка лице. Минути по-късно
този контузен крак вече
бе легендаризиран до-

СВЕТОСЛАВ ЯНАКИЕВ

АЛЕКСАНДЪР
СИМОВ

- Трябва ни експертно правителство!
- Откъде ще се намерят толкова експерти?
- Как откъде? Всеки бръснар или таксиметърджия,
докато те обслужва, ти обяснява как трябва да се
управлява държавата...

Кракът Му!
край от идеологическата машина на ГЕРБ и
само два часа по-късно
тази телесна част от организма на Борисов
дори бе изписвана с
главна буква. Кракът Му!
Библейският патос на
страдалеца пролича и от
интервютата, които Борисов даде. Каза, че Го
боли. Но нямало да пие
хапчета. Страдал, но не
искал операция. “Дори с
куц крак ще ги бия”,
промълвиха устата Му и
се заканиха на тройната
коалиция, чието име е
легион, защото са много.
Този легендарен крак
стана център на новините, анализатори писаха

за него, знайни и незнайни гербаджии ожалиха носителя Му, а бликащата отвсякъде атмосфера на спарен фалш
не забеляза почти никой.
Едва ли дори в библейските времена някой е
предполагал, че един
крак може да заеме
централно място в политическата митология на
най-новата българска
държава. Иначе библейските отправки можем да
ги открием веднага. “И
като застана отзад при
нозете Му и плачеше,
почна да облива нозете
Му със сълзи и да ги
изтрива с косата си, целуваше нозете Му, и ма-

жеше ги с мирото.” Дословен цитат от Библията. С миро се помазват
нозете на Христос. Бойко Борисов постъпи по
друг начин. Разреши на
фотографите да снимат
Крака Му! И така го иконизира, щото да могат
феновете Му от цялата
страна да си имат обект
за обливане със сълзи.
Подобна кичозност
рядко се е случвала в
България. Но Борисов е
господарят на кича. Той
театрализира всичко, до
което се докосне, и го
превръща във фарс до
степен, до която всеки
смисъл изчезва. Борисов
така се е инкорпорирал

Кандидати
за слава
Едно щастливо за България
събитие се случи вчера и не потъна в потока от важни новини за
изкълчения глезен на Бойко Борисов, главно защото на него участваха президентът Първанов и японският принц Акишино. Те откриха
музеен център на тракийското изкуство до уникалната гробница при
с. Александрово, Хасковско.
Великолепна изложба на уникални костюми и реквизити от
български исторически филми
представи вчера за медиите Националният археологически институт
и музей-БАН преди днешната Нощ
на музеите. Присъствието на журналисти бе оскъдно. Повечето бяха
на футболния мач, който в същия
час игра министър Даниел Вълчев.
С цялото ми уважение към президент и принц, събитието вчера
всъщност е появата у нас на нов
музеен център за културен туризъм,
представящ в точно копие на Алекcyanmagentayellowblack

сандровската гробница единствените открити досега стенописи с
доказан тракийски произход. Благодарност на японското правителство, дало пари за построяването
на центъра. Но думата ми тук е за
друго. Великолепната гробница от
IV в. пр.Хр. - шедьовърът на тракийското изкуство, една от перлите на историческото ни наследство, бе открита за България от големия археолог Георги Китов, който ни напусна внезапно миналата
година. Кой вчера спомена откривателя? Японският принц Акишино. А съоткривателката на Александровския храм, заместничката на
Китов в експедицията, археоложката Диана Димитрова, научи от
ДУМА, че са открили официално
музейния център и копието на
гробницата. Тя - единственият човек днес, на когото все още можем
да благодарим за откриването й,
не е била поканена нито за кон-

в политиката, че дори
счупването на Крака Му
и неговото холивудско
филмиране във вестниците вече се превръща
в политически продукт.
Това е гербаджийската
естетика, която един ден
Те ще искат да ни натресат и в управлението...
Нека обаче се опитаме да разчетем и по хулигански начин случилото се с кмета. Ето че
се оказва, че и медийните полубожества могат да страдат. Героят от
приказката е нараним.
Това е фатално в имиджов смисъл, защото лишава кмета от ореола на
герой. Той страда, той
вие, него го боли... той е
уязвим. Изборите ще докажат същото. Но в друг
смисъл. Тогава болката
в Крака Му ще Му се
види нищожна.

ВЕЛИАНА
ХРИСТОВА

султации при правенето на копието, нито при официалното събитие
вчера. Нещо повече - и другите
известни археолози, проучватели
на тракийската култура, не присъстваха там. Как да не си спомним,
че през 2000 г. самият Китов бе
наказан, че влязъл в нападнатата
от иманяри Александровска гробница без “разрешение”!
Затова пък според медиите на
мястото вчера имало “рояк археолози” (!), сред които - както се
вижда на снимките, до високите
гости бодро пристъпва... Познахте, специалистът по Средновековие, който се самотитулова Индиана Джоунс (а и професор) и винаги е специалист по всичко.
Жалко е, когато акцентите в едно
общество се раждат от показно
надничане иззад президентското
рамо. Или от една футболна топка, заменила величието на
българската история.

1703 - основан е
град Санкт Петербург.
Лично цар ПЕТЪР I полага първия камък на
Петропавловската
крепост на Заешкия
остров (на финландски
- Енисари) в устието
на река Нева. Първоначално носи името
Санкт-Питер-Бурх
(1703-1724), а после
Санкт
Петербург
(1724-1914), Петроград (1914-1924), Ленинград (1924-1991) и
от 1991-а отново
Санкт Петербург.
1861 - умира един от големите покровители на
българското просветно дело през Възраждането Иван
ДЕНКОГЛУ (1781-1861). Роден е в село Балша, Софийско. След като заминава за Москва, учредява през 1844
г. фонд за издръжка на българи, учещи в Московския
университет, с условие да се завърнат в родината.
През 1849 г. главно с негови средства от 30 хил. гроша
в двора на черквата “Св. Крал” (“Св. Неделя”) е
издигнато първото модерно училище в София, което
носи по-късно името му. През 1857 г. посещава България заедно със Сава Филаретов, а година по-късно след
земетресението в София изпраща 4000 рубли, с която
да се купи брашно в помощ на хората. Отпуска
средства за издигането на паметник и за издаването
на съчиненията на Юрий Венелин. Завещава големи
суми на софийските училища и черкви, като след
Освобождението от годишните лихви е основан фонд
“Иван Денкоглу”, като с парите общината купува
Мурадбеговия конак на ул. “Витоша” и “Алабинска” и
на мястото на днешната Съдебната палата се настанява училището на благодетеля, изгоряло при освобождаването на града през зимата на 1878 г.
1921 - в София се ражда българският философ и
политик проф. Чавдар КЮРАНОВ (1921-2004). Той е
член на ВС на БСП, един от основателите и ръководителите на Клуба за гласност и преустройство,
дългогодишен лидер на Обединението за социална демокрация в БСП и депутат в VII ВНС, в 36-о, 37-о и
38-о НС. Завършва право в СУ “Климент Охридски” и
защитава аспирантура по политическа икономия в
Москва. Член на БСП от 1948 г. Работи като научен
сътрудник в Икономическия институт при БАН. Професор по социология на труда и доктор на философските
науки. Ръководи секция “Социология на труда” в Института по социология и преподава социология на труда
в СУ. Представлява България в Икономическата комисия на Европа в Женева към ООН (1965-1971) и е
дългогодишен зам.-председател на Международния
съвет по социалните науки към ЮНЕСКО. Съветник в
Съвета по човешките ресурси в Държавния съвет
(1971-1982). Умира на 23 март 2004 г.
1969 - Съветската
космическа сонда “ВЕНЕРА 5” извършва успешно
кацане на повърхността на планетата Венера. “Венера 5” е автоматичен космически
апарат, изстрелян от
СССР на 5 януари 1969
г. с цел изследване на
Венера. Общата маса на
апарата е 1130 кг. Изстрелян е с помощта на
ракетата
носител
“Мълния-М”. Общата конструкция на апарата е
подобна на “Венера 4”,
но е с подобрена издръжливост.
1971 - провежда се референдум за приемане на нова
конституция на НР България, в който участват 99,70%
от всички гласоподаватели (6 174 635), от които с
действителни бюлетини - 6 150 695 души, с недействителни - 4607. 6 135 218 души или 99,66 на сто
гласуват “за” новата конституция, а “против” - 15
477.
1995 - властите в Япония арестуват основателя
и лидер на религиозната
секта “Върховна истина на
Аум” Шоко АСАХАРА по подозрение в организирането и
планирането на масови убийства. Нейни членове са отговорни за атентата в токийското метро през март
с.г., когато от хвърления
газ зарин починаха над десет души, а близо 5000
получиха различни степени
на отравяне. През февруари 2004 г. Асахара бе осъден
на смърт, след като бе признат за виновен по 13
обвинения, включително и за газовата атака със зарин
в токийското метро.
2007 - Общото събрание на ООН, известно още като
Генерална асамблея, след като приема, че многоезичността на всички страни членки развива единство в
многообразието и международното разбирателство, обявява 2008 година за Международна година на езиците.
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Въздишки по соц миналото...

Е, остана ни войска, колкото за парад, макар че и на празника на Българската армия
на чужди мундири ръкопляскаме

Прелести по
български
ДИМИТЪР КОПРИВЛЕНСКИ

Още неотшумял възторгът на българите
от 60-годишнината на НАТО, и се задава
нова мегарадост - 20-годишнината на капитализма в България. А сякаш бе вчера.
Митинги, манифестации, пороища от хули,
заклинания и злоба. Искания за щастие,
радост и свобода - тук и сега. И упование
в чакащия току зад портите капитализъм.
Като антитеза на все неидващото светло
социалистическо бъдеще. А аз предизвикателно наивничех с риск да си изкарам боя:
“Защо не ми казахте по-рано бе, хора? Та
съм живял до вчера в заблуда!”
Събитията от края на 1989 г. сбъркаха
живота на милиони хора в България. Уж за
тяхното, на хората, добро. И вече двадесет
години се мъчат да наложат капитализма.
Докато всекидневието с лекота го отрича.
Реформите все не сработват - нито в здравеопазването, нито в образованието, нито
в армията, нито в правосъдието... Никъде.
И колко приказки, и колко мъки за “завръщане” в Европа. С невероятната безработица, престъпно неравенство и ужасяваща
престъпност. Заради натрапения отвън и
преко сили капитализъм. Като не само найразумният, но и единствен начин за организиране на икономиката. Така ни казваха
и продължават да го правят. Точно онези,
които най-много печелят от подобни твърдения - едрите корпоративни лъвове и блаженстващите край тях чиновници, банкери,
финансисти...
А народецът? А хорицата! Вулкан от
недоволство, море от възражения срещу
твърденията за разумността на капитализма показват нескончаемите анкети, проучвания, сравнения, допитвания... Двама от
всеки трима запитани твърдят, че днес
живеят по-лошо, отколкото преди демокрацията и нахлуването на капитализма. Има
и страхотна носталгия по миналото, особено по икономиката, пък и по политиката.
Дори и сред по-младите. Които от обект на
истинско внимание преди днес са се
превърнали в обект само на приказване.
Така ужасени преминахме

от игото на социализма
до ярема
на капитализма. Колцина са днес вярващите, че са по-добре от преди 20 години? Не
повече от 15%. И кой ще се наеме да твърди,
че сега корупцията е по-малка в сравнение
с 1989-а. Не е впечатляваща и подкрепата
за сочените като основни ценности на прехода - демокрацията и пазарите. Продъниха
ни главите с твърденията си, че държавата
била лош стопанин, а точно днес и точно в
най-голямата пазарна и демократична Америка държавата спасява частни банки. Коblack+dopulnitelen12

ито опропастиха света. И докато дрогата,
сексуалната разюзданост, бездуховността,
неграмотността, отвличанията с цел откуп,
убийствата... преди бяха непознати, днес ни
давят всекидневно. И за такава ли свобода
и демокрация се отрекохме от осигурената
си работа, безплатното лечение, високото
образование... Ясна е и мрачността в картинката на капитализма. Хората се позовават
на задоволството си от своя предишен реален живот - лична безопасност, социална
сигурност, сигурни доходи.
И кому ли в душата може да докарат
някаква радост трънясалите днес поля,
порутените бивши заводски халета,
помръкналите без детска гълчава училища,
демонтираните железопътни линии, обезлюдените села... Все припечелени при капитализма прелести за българите. Накъде-

ред, защо са призивите не на кой да е, а на
един Хенри Кисинджър, за нов световен
ред!
Обвиненията към социализма, освен
всичко друго, са и че бил тоталитарен. Че
му се чупели тракторите. И са му били
еднообразни панелките... Сякаш богатите в
САЩ не определят управниците. А кой дава
парите за невероятните предизборни кампании? Дори и във фолклора се твърди:
“Който плаща, той поръчва музиката.” А на
капитализма днес тракторите не се чупят,
защото просто ги няма. Може панелките да
бяха еднообразни, но не стояха празни.
Като хилядите апартаменти “ново строителство” сега, които никой не може да купи.
Дори “на замазка и шпакловка”. Дори с
всякакви заливащи ни предложения за
кредити от стотици банки. Бързо и лесно -

Лошият соц си отиде бързо, но какво
ни донесе бленуваният капитализъм
то и да се обърне, човек вижда отблъскваща лакомия, егоизъм, сляпа и жестока
алчност, обожествяване на парите. В първите години на нескончаемия преход често се
сещахме за “песента на паричката ми” от
Петко Славейков: “Гиздав бил си хубавец/
учен, учен, колко щеш/ байно, нямаш ли
парици,/ ти си просто диване,/ и си още,
какво не...” Учехме го в училище, когато не
бе у нас капитализмът. И навярно вече
отдавна е изхвърлено от училището. Не е
времето днес да се говори против парите.
Не съм чувал и Лили да пее “не всичко е
пари, приятелю...” Точно обратното. Точно
сега е времето на изнудване с големи хонорари, както всъщност и преди.
Под път и над път, и не от вчера, са
доказателствата за непопулярността, нечовечността, недемократичността, а и... нежизнеспособността на капитализма. Не са
ли против капитализма вековните борби на
работниците за нормиран работен ден,
против експлоатацията? И не за това ли
днес никой не казва, че строим капитализъм, а сега

чорбаджиите се наричат
работодатели
На най-високо ниво пък и в глобален
план на банкери, финансисти и разни други
птици се препоръча да изоставят скъпите
си и лъскави возила, да се обличат поскромно, да се прикриват... Та да не си
навличат гнева на пострадалите от кризата,
на безработните, на ограбените. И ако
наистина всичко на капитализма му е на-

вземаш 50 хиляди, връщаш 100. Но само
срещу ипотека, която лесно може да изгубиш. Първата грижа на всяка банка е печалбата.
Никога не бива да се забравя елементарната теория на Айнщайн за относителността. И въпреки това със сигурност наймного мрачевина върху капитализма се
струпва от принизяването на хората. Защото освен от биологическо оцеляване, те
имат нужда и от по-обнадежден, по-просветен, по-благотворен и благороден живот.
Добре е, че демокрацията дава право на
стачки. Но е милиони пъти по-добре да няма
причини за стачки. Добре ще е някой да
припомни поне един случай на забавена
заплата на учител, лекар или работник в
оня оплют соц. И въобще не е вярно, че
преходът бил сред най-мирните революции.
Точно обратното. И го потвърждават хиляди
факти.

Карнавалът взе
хиляди животи
Скокът на смъртността по повод победата на капитализма се оказа огромен и невиждан. Такава смърт, дори след скок от
балкона, поради психически терзания, или
като спасение от окаяния живот, е по-жестока от смъртта, да речем, на бойното
поле. Двадесет години по-късно нивото на
смъртността остава по-високо, отколкото
преди 1989 г. В страната настана почти
демографски срив. Което е най-ясната индикация за общество под изключителен
стрес. И преди е наблюдавано само по

време на войни. И пак в по-леки норми. Ето
колко жестока се оказва цената на непреклонния триумф на капитализма. И дали
хората щяха да тръгнат, ако знаеха къде
отиват!
Често се чува упрек срещу милионите
като мен, че сме били увредени от социализма. Приемам с удоволствие подобно
обвинение. Ако “увреждане” означава любов към хората и работата. Неумение да се
краде, противопоставяне на всички пороци.
Работодателят-капиталист цени своя работник единствено заради работната му сила.
Капиталистът, пък и самата държава, нехае
за духовността на работника. Преди години
един шеф на Централния военен клуб разказваше колко много натовските офицери
харесвали този клуб. Заради библиотеката,
школите по музика, езици, народни танци...
А при тях - само един билярд. И уиски,
разбира се. Както казва Вапцаров “аз понакуцвам в теория и рекох... да пробвам с тази
история...” И с още една. Плевенчанин, изкарал живота си в Америка, случайно става
гид на случайна група янки в родния му
град. И без особени затруднения им показва цели пет държавни културни учреждения в самия център - театър, опера, музей,
още един... Възраженията са ясни: “Ама как
може, в Америка такива няма...” Вероятно,
за да “увреждат” хората, би могло да бъде
отговорено.
Приписват на Чърчил примирението, че
демокрацията не е най-доброто нещо, но
нямало друго. Думи. Аз пък твърдя, че демокрацията е най-доброто оправдание за
всичко. Маргарет Тачър, друга бивша британска министър-председателка, оправдава противоречията на капитализма с: “Няма
друга алтернатива.” Нито едното, нито другото е вярно. Но и двете твърдения са изгодни за двамата. Докато историята, животът, фактите с цялата си сила доказват капитализмът и демокрацията

мелят горчиво брашно
Кой днес ще отрече, че трупането на
богатство означава трупане на власт. Няма
примери за обратното. И не чертаят ли
богатите посоките на политиката? И гласове, и избори за тях са обект на покупка. Не
са ли за това вечните предизборни промени
на законите. Дори по стените бе изписано:
“Ако изборите променяха нещата, щяха да
ги забранят.” Изборите са параван, илюзия,
заблуда, временна утеха. Наивно и обидно
и за двамата, дори в по-голяма степен за
самия мен, е само допускането, че аз и
един Васил Божков, Васил Василев, Фидел
Беев, Киро Киров... влияем поравно примерно в управлението на което и да е село,
град, община, област... И пак по Вапцаров:
“Та казвам аз, понеже няма нищо вярно в
нимбата на капитализма, да спрем да го
превъзнасяме...”
Някои могат да го вземат и за лудост,
един редови консуматор на капиталистическите прелести в България, пък и по света,
да ги анатемосва. Но човекът няма как да
не се терзае, аджеба този мой живот какво
е! Все пак, води се човек. И защо му е
скапан живот! Не се ли превръща всекидневно в един нещастен индивид. Който с
тълпа себеподобни чака нощя пред вратите
на огромен лъскав магазин, та щом отворят,
да се юрне да пазарува още по-лъскави
стоки. Нека всеки сам определя мястото си
в живота. Но да не се бърка в моето. Както
често правят някои медийници. И много
познати. Не е почтено постоянното нагаждане пред някого. Вижда се, личи си...
black+dopulnitelen12
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Õ‡ Ô‡Ì‡Ë‡ - Ë ‚ÂÒÂÎ·‡, Ë
Ú˙„Ó‚Ëˇ, Ë Î˛·Ó‚, Ë ÒÏ˙Ú
Познавате ли
тези стихове:

¬ËÊ‰‡Ï Ô‡‚ËÎËÓÌ‡ Á‰‡ÌËÂ „‡Ï‡‰ÌÓ Ì‡Ô‡‚ÂÌ ‚ ÒÂ‰‡Ú‡,
Í‡ÒË‚ Ë Ì‡ÔÂÚ.
» ÔÂ˘Â‡Ú‡ ‚˙Î¯Â·Ì‡,
Ë ÂÁÂÓÚÓ ıÎ‡‰ÌÓ
Ë ‰Û„Ë Ô‡‚ËÎËÓÌË,
Í‡ÒË‚Ë Ì‡ „ÎÂ‰!

Този своеобразен парламент е умалено
копие на света с неговите радости и грижи
вносните манифактурни стоки
са в големи количества, а османските поданици предлагат
храни, обработени и полуобработени суровини. Манифактурните артикули - най-вече дрехи,
са твърде малко.
През 50-те и 60-те години на
ХIХ век ролята на панаирите
започва да отслабва. По-късно
въобще престават да съществуват. Все пак някои остават до
началото на ХХ век, но загубват
търговското си значение. Съвременните са мострени, а търговските са вече отживелица. Именно затова не биха могли да
бъдат възродени в стария си вид.
Сега - за

ИРЕН ТАНЕВА

Н

Най-вероятно - не. Техен
автор е печатарят Васил Георгиев от печатницата на Христо
Г. Данов. Младежът посетил
Първото българско земеделско-промишлено изложение в
Пловдив. Всичко било пред
завършване, сторило му се интересно. Приискало му се да
изрази възхищението си в стихове. Христо Г. Данов и директорът на изложението - писателят Михалаки Георгиев, го
насърчили.
Стихотворението е озаглавено “Пред лика на изложението” и е отпечатано във вестник “Нашето първо изложение”
- през пролетта на 1892-а.
А иначе традицията да се
правят панаири води началото
си още от древността. В миналото голяма известност придобиват панаирите в Северна
Франция и в Нидерландия. Голям център е Брюж във Фландрия. Международна слава си
спечелва Лайпцигският панаир, който води началото си
още от ХIII век.
Панаирите изиграват важна роля за развитието на средновековната търговия, парично
обращение и пазари. По-късно
загубват значението си. На
мода излизат мострените.
Сред тях най-популярните са в
Познан, Париж, Торонто, Багдад, Кайро, Богота - наред с
Лайпцигския, който продължава да се провежда и до ден
днешен.
Един от първите на Балканския полуостров е Солунският,

мострените, те
изземват функциите
на търговските
Преди...

който започва винаги на Димитровден. През ХIХ век панаирите представят в умален вид
цялото общество в Турската
империя, като играят ролята и
на обществена трибуна. В
кръчмите и кафенетата около
тях се обсъждат политически
въпроси и всичко злободневно, актуално. При отсъствието
на собствени държавни институции в България както и в
другите поробени страни тук се

дискутират
политиката на
Великите сили
освободителните движения,
както и самата липса на собствени държавни учреждения.
През този период панаирът
е своеобразно социално пространство, своего рода парла-

мент. Той има социална йерархия. Тук присъстват както повисшестоящи чиновници, така
и по-нисши, охрана и дори
разбойници и жрици на любовта. Обирите, убийствата са неделима част от панаирите.
Извършват се нападения, измами - сарафи предлагат ниски откупни цени. Кражбите са
всекидневни - било по пътищата, било на самия панаир. Това
води
до
необходимостта
държавата да осигури охрана,
защита на търговци и посетители.
Има и забавления, представяни както от аматьори, така и
от професионалисти. Предлагат се книги, вестници, списания, учебни помагала. Представят се някои от тогавашните големи реномирани книжарници.
Един от най-посещаваните
панаири у нас по това време
се организира в село Узунджово. Той е най-голям. Прави
впечатление на френския икономист Огюст Бланки със своето разнообразие. Излагат се
освен български и много вносни стоки.
Панаирът в Ески Джумая
(днешен Благоевград) е вторият по големина. Тук се правят и

сделки на кредит

...и сега

black+dopulnitelen

Предлагат се стоки за местна употреба. Ескиджумайският панаир е единственият, който продължава да се провежда и след Освобождението - в
Княжество България.
Известен е и панаирът в
град Прилеп. На него за пръв
път се представят книжарски
стоки - мастило, пера. В търговския обмен има дисбаланс -

Появата им у нас и въобще по тези географски ширини е закъсняла в сравнение

се реже с нож - за разлика от
сегашното, пивото “Каменица”.
На откриването

присъства лично
цар Фердинанд
който е, разбира се, подобаващо посрещнат. Събитието
намира място в чуждестранния печат и особено във вестниците на съседните държави. Съпътстващо събитие е
първият събор-надпяване в
България.
През 1934 г. се провежда
конкурс за плакат на панаира. Участват Златю Бояджиев
(с колектив) и Цанко Лавренов, който има и картина “Панаир в Пловдив”.
Началото на международното участие е поставено на
Петия мострен панаир - през
1937 г. Участват изложители
от Австрия, Швейцария, САЩ
и други страни. А през следващата е посетен от голяма
група български инженери и
архитекти, водени от кмета на
София - инж. Иван Иванов.
Традицията не се прекъсва
дори и по времето на Втората

Един от павилионите

със Западна Европа. Началото на Пловдивския панаир е
поставено през 1892 г. Основател е пловдивският общественик и стопански деятел,
докторът на финансовите науки Обрейко Обрейков. Участие взема и именитият издател Христо Г. Данов. Той
има самостоятелен павилион, който представя с учебници и учебни пособия развитието на учебното дело у
нас преди Възраждането и
до момента.
Издава се вестник “Нашето първо изложение”. Със
свои павилиони са Русе, Сливен, Софийски окръг. Продават се занаятчийски и колониални стоки, поместени в
бараки. Фурор правят прочутото пловдивско подквасено
кисело мляко, което може да

световна война, но Деветият
пловдивски панаир носи белезите на тежкото международно положение.
Интересен, своеобразен
облик на панаира придават
бръснарницата и ваксаджийницата, съществували на негов терен докъм 1960 г. Пред
панаирния комплекс през годините се разполагат стрелбища, моторизирани люлки,
виенско колело и различни
сергии. Гостувал е и цирк.
Особен колорит придава животновъдната изложба.
През годините Пловдивският панаир дава представа
за ръста на нашата икономика и играе важна роля в развитието на външната търговия
на България. Така се запазват и обогатяват традициите
на балканския панаир.
black+dopulnitelen10
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Поставям се на мястото на изгубил се турист, за да ви покажа как
да се спасите. Със себе си вземам
само кремък, нож и манерка с вода.
Това е оцеляване на предела! С
тези думи започва всяка от телевизионните серии на световноизвестния британски пътешественик, природоизследовател и търсач на приключения и на силни усещания, които
вече имат хиляди запалени фенове и у нас. “Оцеляване на
предела” (“Ultimate Survival”)
се излъчва всеки ден (с изключение на събота) по
Дискавъри чанъл. Новите
епизоди от петия сезон
на предаването, което
през различни периоди има и други имена
(“Man vs. Wild” и “Born
Survivor:
Bear
Grylls”), започнаха
на 6 април и се
показват в понеделник, а през
другите дни се
повтарят серии от минали сезони.
Във филмчетата 35годишният британец разкрива
своите
методи
на оцеляване сред
дивата
природа.
По време на
снимките за
предаването
Беър Грилс посещава Еквадорската част от Амазонската Селвас,
Кимбърли - Австра-

Всички, които
са оцелели, с
а
успели, защо
са бездейств то не
а
дори и да н ли,
е са
предприемали
най-правилни е
т
стъпки
black
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С желязна психика и отлична физическа
подготовка, с авантюристичен дух, любящ
съпруг и баща, умен, красив и секси - това
е човекът, който със своите книги и филми
ни води през непристъпни планини,
горещи пустини и заледени океани
лия, Алпите, Суматренската джунгла в Индонезия, Кения - Африка, Шотландските
острови, Мексико, Тихоокеанските острови,
Американската пустиня, Замбия, Сахара,
Сибир, Исландия, Патагония. В този сезон
Беър Грилс се бори с дивата природа в
пустинята Баха - Мексико, при Ирландските
фиорди, в Румъния, Турция и Доминиканската република. Шестият сезон на филма
също e заснет и вече е излъчен в Англия.
В родината на Беър Грилс предаването
бе спряно за известно време, тъй като Дискавъри чанъл бил атакуван с писма срещу
авторите му - в смисъл, че заблуждава зрителите с някои от показваните кадри. Но на
24 септември 2007 г. е възобновено с предупреждение в началото на всеки епизод,
че някои ситуации във филма са инсценирани, за да може Беър да покаже методите
си на оцеляване. Но тези нападки може да
произлизат само от злонамерени личности
или неблагородна конкуренция. Та нали
филмчетата не целят да документират евентуалното осакатяване или загиване на Беър
Грилс, а се правят с цел да дават ценни
познания и съвети, да подготвят психологически хората, които пътуват в различни
краища на света и по една или друга причина може да попаднат в трудни ситуации,
как да се опитат да запазят живота си подълго, докато ги открият или те сами успеят
да намерят помощ.
Едуард Майкъл “Беър” Грилс е роден в
Бембридж, Великобритания, на 7 юни 1974
г., под знака на най-”приключенската” зо-

дия - Близнаци. Освен родния
си език, говори още испански
и френски. Пламенно изповядва християнските ценности.
Името Беър се оформя с течение на годините - най-напред
в семейството наричат малкия
Едуард Еди, след това Теди,
после Теди Беър и така той
става популярен с този псевдоним. Баща му - сър Майкъл
Грилс, дълги години е член на
Британския парламент (от
Консервативната партия), умира през 2001 г., когато Eдуард
е едва 26-годишен. Той ми
беше солидна опора и найдобрият ми приятел. Насърчи
ме да се катеря още когато
бях съвсем млад и това беше
нещо много съкровено за мен
- моят начин да бъда близък с него, споделя Грилс младши, който има по-голяма сестра Лара, а майка му Сали също произхожда от семейство на политици.
Първоначално Едуард е студент в Итън
колидж, но впоследствие завършва Лондонския университет. След това в продължение на 3 години служи в Специалните британски авиациационни сили (21 SAS), има
черен колан по карате. През 1996 г., 21годишен, изпълнявайки мисия в Южна Африка, преживява тежък инцидент при скок с
парашут - чупи гръбнака си на три места.
След продължителна рехабилитация от го-
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9 œ˙ÚÛ‚‡˘ËÚÂ Úˇ·‚‡ ‰Ó·Â ‰‡ ÒÂ ËÌÙÓÏË‡Ú Á‡ ÔÓÒÂ˘‡‚‡ÌÓÚÓ ÓÚ
Úˇı ÏˇÒÚÓ.
9 Ó„‡ÚÓ ÓÒ˙ÁÌ‡Â, ˜Â ÒÂ Â ËÁ„Û·ËÎ Ì‡ÒÂ‰ ÔÛÒÚÓ¯Ú‡ Ë Â Ò‡Ï, ˜Ó‚ÂÍ
Úˇ·‚‡ ÔÂ‰Ë ‚ÒË˜ÍÓ ‰‡ Ò‚˙¯Ë Ì‡È-ÚÂÊÍ‡Ú‡, ÊË‚ÓÚÓÔÓ‰‰˙Ê‡˘‡ ‡·ÓÚ‡,
‰ÓÍ‡ÚÓ ÂÌÂ„ËˇÚ‡ ÏÛ Ó˘Â ÌÂ ÒÂ Â ËÁ˜ÂÔËÎ‡.
9 ¬ËÒÓÍËÚÂ ı˙ÎÏÓ‚Â Ò‡ ‰Ó·Ó ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Á‡ ÓËÂÌÚË‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÔÓÁÌ‡ÚÓ
ÏˇÒÚÓ.
9 ÃÌÓ„Ó Â ‚‡ÊÌÓ ‰‡ ÒÂ Ì‡ÏÂË ÔÓ‰ÒÎÓÌ, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÒÂ ÒÚ˙ÏÌË.
9 «‡ ËÁ„Û·ËÎËÚÂ ÒÂ ÂÍ‡Ú‡ Â Â‰Ì‡ ÓÚ Ì‡‰ÂÊ‰ËÚÂ Á‡ ÒÂ˘‡ Ò ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËˇÚ‡.
9 ¿ÍÓ ÌÂ Â ÒË„ÛÌÓ, ˜Â Ì‡ÏÂÂÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡ Â ˜ËÒÚ‡, ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â
Úˇ ‰‡ ·˙‰Â ÔÂ‚‡ÂÌ‡ Ë ÙËÎÚË‡Ì‡.
9 ƒÓË ÔË Ï˙˜ËÚÂÎÌ‡ Ê‡Ê‰‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂÓ‰ÓÎÂÂ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂÚÓ ‰‡ ÒÂ ÒÏÛ˜Â ÌÂ‡ÁÚÓÔÂÌ ÒÌˇ„ - ÚÓ‚‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ ËÒÍ‡ ÓÚ ıËÔÓÚÂÏËˇ.
9 Õ‡ÒÂÍÓÏËÚÂ Ë ˜Â‚ÂËÚÂ ÒÚ‡‚‡Ú Á‡
ı‡Ì‡, ÍÓˇÚÓ Û‰˙ÎÊ‡‚‡ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ÊË‚ÓÚ.
9 ŒÔ‡ÒÌÓ ‰‡ ÒÂ ˇ‰‡Ú ‡ÒÚÂÌËˇ ËÎË
ÊË‚ÓÚÌË ÓÚ ÌÂÔÓÁÌ‡ÚË ·ËÓÎÓ„Ë˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â.
9 ÕÂ ·Ë‚‡ ‰‡ ÒÂ ÛÔÓÚÂ·ˇ‚‡Ú ÚÂ˜ÌÓÒÚË
ÓÚ ‡ÒÚÂÌËˇÚ‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò ÏÎÂ˜ÌÓ·ˇÎ ˆ‚ˇÚ.
9 ’‡ÌËÚÂÎÌËÚÂ ÓÚÔ‡‰˙ˆË Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ
ËÁı‚˙ÎˇÚ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÏÂÒÚ‡, Á‡ ‰‡ ÌÂ
ÔË‚ÎË˜‡Ú Ò ÏËËÁÏ‡Ú‡ ÒË „Î‡‰ÌË ‰Ë‚Ë
ÊË‚ÓÚÌË.
9 ¬ ‡ÈÓÌË Ò ÔÓÎˇÂÌ ÍÎËÏ‡Ú ÛÒËÎËˇÚ‡
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂÒÚˇÚ, ËÁÔÓÚˇ‚‡ÌÂÚÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ ËÒÍ‡ ÓÚ ıËÔÓÚÂÏËˇ.
9 ŒˆÂÎˇ‚‡ÌÂÚÓ Â ‚˙ÔÓÒ Ì‡ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËˇ
Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÏÔÓ‚ËÁ‡ˆËˇ - ‰‡ ÒÂ
ÍÓÏ·ËÌË‡ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ËÏ‡ÏÂ ‚ Ì‡ÎË˜ËÌÓÒÚ
Ò ÌÂ˘‡Ú‡ ÓÚ ÔËÓ‰‡Ú‡.

Намазването на
зоната под очите с
пепел от огъня
осигурява добра
защита от жаркото
пустинно слънце

дина и половина, по време на която постоянно подхранва детската си мечта да се
качи на Еверест, през 1998 г. той става наймладият британец - тогава на 23 години,
стъпил на върха и завърнал се жив. Предишната година - през 1997-а - Беър става
най-младият британец, изкачил Ама Даблам в Хималаите - върха, описан от сър
Едмънд Хилъри като непокорим.
През 2005 г. излиза документалният
филм “Escape to the Legion”, в който Грилс
и още 11 “новаци” правят в продължение
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на месеци екстремна подготовка във френския чуждестранен легион в Сахара. След
това Беър Грилс започва да снима документални филми за Дискавъри чанъл - Европа. В епизодите той попада на едни от
най-опасните места по света и показва как
трябва да действа човек, за да запази живота си. Благодарение на завидното си дар
слово и умението си да обяснява и аргументира всяко свое действие, той става
популярен по целия свят. Първата му книга
“Facing Up” влиза в топ 10 на бестселърите
в САЩ, издадена под заглавието “The Kid
who climbed Everest” (“Хлапето, което изкачи Еверест”). Грилс е желан гост в най-гледаните тв предавания в САЩ - на Опра
Уинфри и Джей Лено, както и на авторитетни радио- и тв програми на Острова.
Беър Грилс успешно осъществява с петима мъже и друга експедиция през 2003 г.
- с малка надуваема лодка през замръзналия Северен Атлантически океан и Северния ледовит океан. Тя също е филмирана и
въз основата на това пътуване излиза книгата “Facing the Frozen Ocean”, която оглавява класацията за спортни книги и донася на
автора си почетно звание от Кралския флот.
През 2007 г. Грилс става първият човек, прелетял с моторен параглайдер над връх
Еверест. Същата година излиза книгата му
“Born Survivor”. През 2008 г. Беър продължава да работи върху новите серии за “Man Vs
Wild” and “Born Survivor with Bear Grylls”,
заснемайки 16 епизода от пустините на Африка до Индонезия, Република Белийз в
Централна Америка, през Юкон в Канада
и т.н. Въз основа на тях екипът е подготвил
40 едночасови програми. Миналата година
Грилс постига още един успех - заедно с
малък екип изкачва един от най-трудните и

На Еверест

смятани за непокорими върхове в Антарктика. И още нещо: сп. “Пийпъл мегъзин” го
класира под номер 7 сред 10-имата найсекси мъже на Обединеното кралство, посочен е от женската аудитория като следващия Индиана Джоунс и е оприличен на
“Джеймс Бонд... в анорак”.
Инцидентите и травмите са част от всекидневието на Беър Грилс. През декември
2008 г. по време на експедиция в Антарктика пада и чупи рамото си. Но днес отново
е във форма и продължава да се подвизава
из екзотични места надлъж и нашир по
нашата планета и да снима. Посланик е на
редица благотворителни организации и
особено за каузи, свързани с децата, изнася лекции в различни учебни заведения по
света, удостояван е с почетни титли на престижни международни институции.
Междувременно, докато целенасочено
и последователно осъществява идеите и
проектите си, Едуард има късмета да срещне “момичето на моите мечти” и през 2000
г. се оженва за Шара, която става негова
вярна спътница и най-близък приятел.
“Срещнах Беър, когато се подготвяше за
Еверест и още тогава разбрах, че нашият
живот ще бъде различен от този на другите двойки, разказва Шара. Той се връща от
една експедиция и вече планира следващата. И тръгва. Изобщо не подлежи на
коментар защо, къде и как ще отива. Бих
искала да го накарам да спре да рискува
живота си, но не мога.” Своя опит от съжителството си с нестандартен човек като
Беър и как може такъв брак да бъде запазен задълго, Шара описва в първата си
книга “Marriage Matters”. Шара и Беър имат
трима сина - Джес (6 години), Мармадюк
(3 години) и най-малкия Хъкълбери, роден
на 15 януари т.г. в холандската баржа на
брега на Темза, в която семейството живее. Беър сам асистира на съпругата си
при раждането. От време на време петимата обитават и къщата си в Северен Уелс,
а за своя “воден” дом споделят, че е малък,
но уютен и напълно достатъчен, за да се
чувстват щастливи.
Мисълта, че с моите филми и книги бих
могъл да докосна живота на хората и да
окуража мнозина да не се страхуват да
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ÔÓ‰‡ - Í‡ÚÓ ìÍÎ‡‰ÂÌÂˆî Á‡ Ò˙·Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÒÚÛ‰ÂÌËˇ ‚˙Á‰Ûı. ŒÔËÚÌËˇÚ Ô˙ÚÂ¯ÂÒÚ‚ÂÌËÍ
Ò˙‚ÂÚ‚‡, ˜Â Ì‡ ÏˇÒÚÓ, Í˙‰ÂÚÓ ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ËÏ‡
Ï‡‚ÛÌˇÍ ËÎË Ô˙Ú Ì‡ ÊË‚ÓÚÌË, ÌÂ ·Ë‚‡ ‰‡
ÒÂ Ô‡‚Ë ·Ë‚‡Í. ¡ÂÁÓ‚‡Ú‡ ÍÓ‡ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ Á‡ ‡ÁÔ‡ÎÍ‡ Ì‡ Ó„˙Ì,
Á‡˘ÓÚÓ Ò˙‰˙Ê‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌË Ï‡ÒÎ‡, ÔÎ‡Ï‚‡
ÎÂÒÌÓ Ë „ÓË ‰˙Î„Ó. ¡˙ÁÓ ÒÂ Ô‡ÎˇÚ Ë
ÍÛÍÛ‚Ë˜‡Ú‡ ÔÂÊ‰‡, ÒÎ‡Ï‡Ú‡, ÔÛı˜ÂÚ‡Ú‡ ÓÚ
ˆ˙ÙÚˇ˘ËÚÂ ÚÓÔÓÎË Ë Ú.Ì. œÓÒÚ, ÌÓ ÂÙËÍ‡ÒÂÌ ÏÂÚÓ‰ Á‡ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ÌÂ ÓÚ ÒÎ˙Ì˜‡Ò‚‡ÌÂ Â
Ì‡‚Î‡ÊÌÂÌ‡Ú‡ Ò ÛËÌ‡ ÚÂÌËÒÍ‡ ‰‡ ÒÂ Û‚ËÂ
ÓÍÓÎÓ „Î‡‚‡Ú‡. œÂÁ ÌÓ˘Ú‡, ÒÎÂ‰ 30-40

ÕÂÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ¡Â˙ √ËÎÒ ÔÓ‚Ú‡ˇ ‚
Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ ÒÂËˇ, ˜Â ‚ÁËÏ‡ Ò˙Ò
ÒÂ·Â ÒË ÍÂÏ˙Í, ÌÓÊ Ë Ï‡ÌÂÍ‡ Ò ‚Ó‰‡.
“Ó‚‡ Ò‡ ÊËÁÌÂÌÓ‚‡ÊÌË ‚Â˘Ë Á‡ ËÁ„Û·ËÎËˇ
ÒÂ ˜Ó‚ÂÍ. (” Ì‡Ò ‚ÒÂÍË ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Ò‰Ó·ËÂ Ò
Ú‡Í˙‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ - ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÂÌ ËÁ·Ó Ì‡
ÍÂÏ˙ˆË, ÌÓÊÓ‚Â, Ï‡ÌÂÍË Ë ·ÛÚËÎÍË Á‡
‚Ó‰‡ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÔÓÔÛÎˇÌËÚÂ Ï‡„‡ÁËÌË Á‡
ÔÎ‡ÌËÌÒÍ‡, ‡ÎÔËÈÒÍ‡ Ë Í‡ÚÂ‡˜Ì‡ ÂÍËÔËÓ‚Í‡ ì¿Àœ», ì—ÚÂÌ‡Ú‡î, Âkipirovka.com Ë ‰.)
œÓÔ‡‰‡ÈÍË ‚ ÂÍÒÚÂÏÌ‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ, ˜Ó‚ÂÍ
ÔÂ‰Ë ‚ÒË˜ÍÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓÏËÒÎË Á‡ Í‡Í‚Ó
ÏÓÊÂ ‰‡ ÏÛ ÔÓÒÎÛÊË ‚ÒÂÍË ÔÂ‰ÏÂÚ ËÎË
Обяд...

‚Â˘ - ÏÂÚ‡ÎÌËÚÂ ÔÎ‡ÒÚËÌÍË ÓÚ ‡ÌËˆ‡Ú‡,
‚˙ÊÂÚ‡Ú‡ Ë ÔÎ‡Ú˙Ú ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇ Ô‡‡¯ÛÚ
Ë Ú.Ì. Õ‡ÔËÏÂ ÒÚ‡‡ ‰Ê‡Ô‡ÌÍ‡, Ì‡ÏÂÂÌ‡
ÌˇÍ˙‰Â ÔÓ Ô˙Úˇ, Â ÓÚÎË˜ÌÓ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Á‡
Á‡Ô‡Î‚‡ÌÂ Ì‡ ÒË„Ì‡ÎÂÌ Ó„˙Ì ËÎË Á‡ ÔÎÛ‚Í‡.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌËˇÚ Ì‡ÈÎÓÌÓ‚ ÔÎËÍ ÏÓÊÂ ‰‡
ÔÓÒÎÛÊË Á‡ ÒÎ˙Ì˜Â‚ ‰ÂÒÚËÎ‡ÚÓ Á‡ ‰Ó·Ë‚‡ÌÂ
Ì‡ ‚Ó‰‡ ËÎË ‰‡ ÒÂ Û‚ËˇÚ ‚ ÌÂ„Ó ‰ÂıËÚÂ Ë
‰‡ ÒÂ Á‡Ô‡ÁˇÚ ÒÛıË ÔË ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂ ÔÂÁ
‚Ó‰ÓÂÏ. ¬˙ÁÍËÚÂ Ì‡ Ó·Û‚ÍËÚÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ Ì‡Ô‡‚‡Ú‡ Ì‡ Í‡Ô‡Ì. ƒ˙Ê‰Ó·‡Ì˙Ú ÓÚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ‡ÌËˆË ÒÚ‡‚‡ Á‡
Ò˙·Ë‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡, Á‡ ÒË„Ì‡ÎËÁË‡ÌÂ - Ò
ˇÍËˇ ÒË ˆ‚ˇÚ, Ë ‰ÓË Á‡ ‚˙Á‰Û¯Ì‡ ÒÔË‡˜Í‡, Ì‡ÔËÏÂ ÔË ÒÔÛÒÍ‡ÌÂ ÔÓ ÒÚ˙ÏÂÌ
ÒÌÂÊÂÌ ÚÂÂÌ. ◊‡ÒÚ ÓÚ ÏÂÚ‡ÎÂÌ ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ
ËÎË Ë„Î‡ Á‡ ¯ËÂÌÂ, ÒÎÂ‰ Ì‡ÚË‚‡ÌÂ Ë
Ì‡ÂÎÂÍÚËÁË‡ÌÂ ‚ ÍÓÒ‡Ú‡, ÒÂ ÔÂ‚˙˘‡Ú ‚
ÍÓÏÔ‡Ò. ŒÚ Ô‡˜Â Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌ‡ ÚÂÎ ÏÓÊÂ ‰‡
ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë Ë‰Â‡ÎÌ‡ ÍÛÍË˜Í‡ Á‡ Ë·ÓÎÓ‚.
ŒÚ·ÎˇÒ˙Í˙Ú ÓÚ Ô‡ÁÌ‡ ÍÓÌÒÂ‚ÂÌ‡ ÍÛÚËˇ, ÓÚ
Í˙Ò Î‡Ï‡ËÌ‡ ËÎË ÓÚ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌËˇ ÌÓÊ
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÓÍ‡ÊÂ ÒÔ‡ÒËÚÂÎÂÌ ÒË„Ì‡Î. ¡Â˙
ÔÓÍ‡Á‚‡ Í‡Í ˜Ó‚ÂÍ, ËÁ„Û·ËÎ ÒÂ ‚ ÒÌÂ„‡,
Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÁ‰˙Î·‡Â ÒÌÂÊÌ‡ ÔÂ˘Â‡, ‚ ÌÂˇ
Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ‰‡ ÓÒÚ‡‚Ë ÓÚ‚Ó Á‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ, Í‡ÍÚÓ Ë ‰‡ ÓÙÓÏË ÔÓ-ÌËÒÍÓ ÌË‚Ó Ì‡

следват мечтите си, ме прави щастлив,
споделя Беър. Моят татко ми казваше, че
трябва да следваш мечтите си и да си
пазиш приятелите. Надявам се да възпитам в същите принципи и моите момчета.
Макар че изобщо не ме ентусиазира
мисълта, че те може да пожелаят да изкачат Еверест - като знам статистиката за
загиналите по пътя към върха... Когато бях
дете, моите герои бяха баща ми и Робин
Худ, признава Грилс. В малкото си свободно време той обича да свири на китара и на пиано, да упражнява йога, да тича
с кучето си, да лети с параглайдер, да се
катери и да играе със синовете си. Него-

Във Френския
чуждестранен
легион

ÏËÌÛÚË Ó˜ËÚÂ ÒÂ ‡‰‡ÔÚË‡Ú ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Â Í˙Ï
Ú˙ÏÌËÌ‡Ú‡ - Á‡ ‰‡ ÒÂ Á‡Ô‡ÁË ÌÓ˘ÌÓÚÓ
ÁÂÌËÂ, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ˜Â‚ÂÌ‡Ú‡
Ò‚ÂÚÎËÌ‡ Ì‡ ÙÂÌÂ˜ÂÚÓ ËÎË ‰‡ ÒÂ „ÎÂ‰‡ Ò
Â‰ÌÓ Á‡Ú‚ÓÂÌÓ ÓÍÓ. œÓÔ‡‰Ì‡Î ‚ ·Î‡ÚÓ, ÚËÌˇ
ËÎË ÔÎ‡‚‡˘Ë ÔˇÒ˙ˆË, ˜Ó‚ÂÍ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
ÒÔ‡ÒË, ‡ÍÓ ÌÂ ËÁÔ‡‰‡ ‚ Ô‡ÌËÍ‡ Ë ‚ÏÂÒÚÓ ‰‡
‰‚ËÊË ·˙ÁÓ Í‡Í‡Ú‡ ÒË, ·‡‚ÌÓ Ë ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌÓ ‰‡ ÒÂ ÓÔËÚ‚‡ ‰‡ „Ë ËÁÏ˙ÍÌÂ Â‰ËÌ ÔÓ
Â‰ËÌ, Í‡ÚÓ Îˇ„‡ Ò ˆˇÎÓ ÚˇÎÓ ‚˙ıÛ
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ë ÒÂ ÒÚ‡‡Â ‰‡ ìËÁÔÎÛ‚‡î. ¿ÍÓ
ÔË ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂ ÔÓ Á‡Ï˙ÁÌ‡ÎÓ ÂÁÂÓ,
ÎÂ‰˙Ú ÒÂ ‡Á˜ÛÔË Ë Ô‡‰ÌÂ ‚ ÌÂ„Ó, Úˇ·‚‡ ‰‡

Нажилен
от пчели
в Мексико

ÒÂ ÓÔËÚ‡ ‰‡ ÒÂ ‚˙ÌÂ ÔÓ Ò˙˘Ëˇ Ô˙Ú Ì‡Á‡‰,
Í˙Ï ÏˇÒÚÓÚÓ, ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ Â Ú˙„Ì‡Î. ¬ ÛÒÎÓ‚Ëˇ
Ì‡ ·Ó·‡ Á‡ ÓˆÂÎˇ‚‡ÌÂ Â ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÔÓÚË‚ÓÔÓÍ‡ÁÌÓ ‰‡ ÒÂ ÔËÂ ÏÓÒÍ‡ ‚Ó‰‡. ¿ ‡ÍÓ ÒÂ
Ì‡Î‡„‡ ‰˙Î„Ó ‰‡ ÒÂ ‰‚ËÊËÏ ‚˙‚ ‚Ó‰Ì‡ ÒÂ‰‡,
Ì‡È-‰Ó·Â Â ‚˙ıÛ ‚ÒˇÍ‡ ÓÚ Ó·Û‚ÍËÚÂ ‰‡ ÒÂ
ÔÓ·ËˇÚ ÔÓ ÌˇÍÓÎÍÓ ‰ÛÔÍË, Á‡ ‰‡ ËÁÚË˜‡
‚Ó‰‡Ú‡ ÔÂÁ Úˇı. √ËÎÒ ˜ÂÒÚÓ Ì‡ÔÓÏÌˇ, ˜Â ‚
ÔÛÒÚËÌˇÚ‡ ·ÂÁ ı‡Ì‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁ‰˙ÊË ‰Ó
ÓÍÓÎÓ 3 ÒÂ‰ÏËˆË, ÌÓ ·ÂÁ ‚Ó‰‡ - ÌÂ ÔÓ‚Â˜Â
ÓÚ 24 ˜‡Ò‡. «‡ÚÓ‚‡ ‰‡‚‡ ÔÓÎÂÁÌË Ë‰ÂË Í‡Í
ÏÓÊÂÏ ‰‡ ‰Ó·ËÂÏ ÔÓÌÂ ÌˇÍÓÎÍÓ Í‡ÔÍË
ÊË‚ËÚÂÎÌ‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ.

вото мото: живей смело, следвай мечтите
си, рискувай, пази си приятелите, изправяй се с усмивка пред високата планина.
Най-важното нещо, което ще ни помогне
да оцелеем при трудни обстоятелства, е
нашият ум. Оцеляването е преди всичко
находчивост и изобретателност: добре да
анализираш предизвикателствата, да
разсъждаваш хладнокръвно, дори и в найнапрегнати ситуации. И силно сърце, за
да продължиш да вървиш и никога да не
се предаваш.
Страниците подготви
ВИЛИАНА СЕМЕРДЖИЕВА

black

black+dopulnitelen10
black+dopulnitelen

15 ÁÓËÅÂÀÐÄ
Á
ú
ë
ã
à
ð
è œ–≈«¿–≈Δƒ¿Õ≈
ÿ

СЪБОТА 16 МАЙ 2009

п на
и
к
е
т
я
и
д
а
л
М
е
БСП ще мин а
д
през 40 гра
на страната

Лидерът на БСП Сергей Станишев заедно с част
от участниците в... прездреждането на България

В четвъртък в София стартира едно
турне. Турнето, не е на някоя известна
музикална банда, а един уникален политически проект. Проект, в който ще
участват стотици млади хора от цялата
страна. В продължение на шест седмици из цяла България ще видим ТИР-а на
“България - ПРЕЗАРЕЖДАНЕ”, където
ще се представя участието на младите
в големия екип на БСП. Младите от
листите за Европарламент и национален парламент, младите от екипите,
които активно работят в БСП или извън
нея за общата кауза, младите, които
вече са във властта. На светло ще се
представи отборът, за който от години
се говори в партията, отборът, в който
всеки млад човек би искал да бъде, ако

влезе в политиката. И не защото това е
отборът на бъдещите депутати, а защото това са хора, които могат да влизат
единни в битка, и не само да влязат, но
и да излязат от нея. Това са млади хора,
които са останали в България и няма да
се уморят да работят за нея.
Избрахме посланието “Презареждане”, защото то означава вливане на
нова сила, подготовка на запас, проверка на оръжието за стрелба, зареждане с ново гориво.
За нас, младите в БСП, Презареждането е и нещо повече. То е кауза. Тя
не се ограничава до предстоящите избори и мястото на един или друг млад
човек в листите. Искаме презареждане
на политическата система на България.

Мнозинството от младите хора днес
за съжаление са безвъзвратно загубени
за политиката. За тях тя е нещо мръсно,
свързано с тъмни задкулисни решения
на малцина, на приятелски кръгове,
обръчи или незнайно още какво. И причина за тяхното отношение са политиците. Не, не всички, но онези, които се
разхождат с папки на влизане или излизане от прокуратурата и ДАНС. Онези,
които всеки божи ден ни бомбардират с
информация, кой колко е корумпиран,
как изтичат пари, как този или онзи не
си върши работата, как нищо не си е на
мястото, как едва ли не държавата я
няма. Защо, как и кой допусна това да е
дневният ред на обществото - негативното да измести новините за реално

свършената работа? Няма логичен отговор на този въпрос, резултатът обаче
е налице - под 4 на сто от младите хора
в България не се интересуват активно
от политика. И ако искаме да променим
нещата, трябва да участваме.
Презареждането е нужно, за да се
върнат младите в правенето на политика, на вземане на решенията, касаещи
бъдещето им. Ще го постигнем, като им
покажем, че и в политиката има хора
като тях. Че не всичко е папки, доклади
и разходки до прокуратурата. Че и в
политиката има едни млади хора, които
не се стахуват да имат свое мнение и да
го отстояват. Хора, които могат и няма
да се откажат да работят за България.
Символите на турнето са състезателната писта, болидът от Формула 1 и
екипът от бокса. Те не са избрани случайно или само заради атракцията, имат
по-дълбок смисъл.
Пътят е ясен - той е европейският
път на България. Болидът, който се движи и трябва да постигне полпозишън, е
нашата родина. А екипът в бокса са хилядите млади хора, на които им пука за
нашата страна. За тези, които не са
фенове на Формула 1, ще кажем, че
политиката прилича на състезание от
Формулата, защото и в двете има и е
много важно да си добър в избора на
най-добрите пилоти, техническа подготовка на болида, най-добрия екип, тренировки, състезания, напрежение, нечестни маневри на виража, мигновени
реакции, верни решения. Зад победата,
както и във Формулата, седи голям отбор, отбор, който работи и се бори като
един. Както във Формулата, за да може
българската политика да поддържа нужната скорост, й трябва не само добър
пилот, а и силен отбор зад него. Отбор
от суперпрофесионалисти в бокса. Силни личности, които имат обща кауза,
могат и знаят, които работят в перфектен синхрон.
За да ни чуят, ще говорим очи в очи
с хората в цяла България. Затова сме на
колела от 14 май до 3 юли, т.г. отборът
на ПРЕЗАРЕЖДАНЕ ще мине през 40
града на страната.
Така че, скъпи приятели, оръжието е
готово за стрелба. Да ПРЕЗАРЕДИМ
заедно. Да ПРЕЗАРЕДИМ България.
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Стартът на турнето бе
даден в Радомир на 14 май,
сред основните участници
освен младите надежди на
БСП са Шайбата, на който
това нищо не му говори,
нека се сети за онзи дългуч
от “Комиците” Петьо Петков,
добре познатата ни Йоанна,
DJ Baltazar, DeepZone
Progect и продуцентът на
“Презареждане” Кирил
Добрев. На 15 май Наталия
Стоянова, Калоян Паргов,
Мишо Балабанов и останалите от отбора бяха в Гоце
Делчев, в Благоевград днес,
на 16-и, към тях ще се
присъедини и Ники Мартинов. На 17 май очаквайте
голямото откриване на
предизборната кампания в
старопестолния град Велико
Търново. Там на “Царевец”
ще се видим с цялата листа
на БСП за представители в
Европейския парламент.
Естествено там ще бъде и
ТИР-ът на “България-Презареждане” заедно с голяма
част от младия отбор на
БСП - Кристиан Вигенин,
Деница Златева, Наталия
Стоянова, Николай Мартинов,
Калоян Паргов - младите от
листата на левицата. Разбира се, към тях на сцената
няма как да не се присъединят и лидерът на БСП Сер-
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Червеният ТИР преди
да тръгне на път
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МАРШРУТЪТ
гей Станишев, секретарят по
младежката политика Кирил
Добрев, Антон Кутев и още
много, много познати и не
толкова познати млади лица
от партията.
След този бум на 17 май
във Велико Търново турнето
се връща в Югозападна
България, като на 18-и ще
ги видим в Сандански, а на
19-и се отправят още по на
юг и отиват във Пазарджик,
следва Смолян на 20 май и
Велинград на 21-ви. Асеновград и Пловдив ще се
радват на отбора на “Презареждане” съответно на 22 и
23 май, след което ТИР-ът
поема на север към Шумен
- 26 май, Карлово 27-ми,
Карнобат, 28-ми, Сливен 29и и Бургас на 30 май.
Стара Загора ще бъде
презаредена на 2 юни,
след нея - към Хасково на
3 юни, Ямбол на 4-и, Казанлък на 5-и и отново на
запад - Кюстендил на 6
юни. Следват няколко дни
почивка за ТИР-а, но не и
за отбора и за нас. Не
забравяйте колко е важно
освен да се забавляваме
заедно с нашите момичета
и момчета, на 7 юни да
отидем и да гласуваме, за
бъдещето на България в
Европа.
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пшеничени зърна, малкото прасенце-сукалче, царевицата, неферментиралият
гроздов сок, зехтинът, цветното зеле, спанакът, пилетата, елдата, дивите орехи,
морските водорасли, хамсията, черният
пипер, чушките, горчицата, корите на
плодове и зеленчуци.

Половият витамин

Половият витамин Е, който
играе ролята на антиоксидант

Освен това такива агресори като пушене,
алкохол, кафе, различни инфекции и медикаменти намаляват запасите от цинк,
които са били натрупани в организма.

Цинковата недостатъчност
може да предизвика в мъжа големи про-

Витамин “Е” често е наричан половият
витамин. Каква е неговата роля? Често
витамин “Е” е наричан витамин на секса,
доколкото той играе важна роля като
антиоксидант. Антиоксидантите изчистват
и предпазват организма от различни
вредни субстанции, образуващи се в резултат на окисление. По време на половия живот на човека, особено по време
на секс, и пенисът на мъжа, и клиторът на
жената се нуждаят от допълнително количество кислород, който получават от
прииждащата кръв. Витамин “Е” помага
на еритроцитите да транспортират кислорода, който попада в кръвообращението
чрез белия дроб и дишането. По този
начин ефективно се избягва окислението.
9 КОИ ПРОДУКТИ СА БОГАТИ НА
ВИТАМИН “Е”?
Витамин “Е” се съдържа в болшинството продукти, направени от нерафинирано брашно, например хляб от цели
пшеничени зърна, пресни каши, орехи,
соеви зърна, грухана пшеница, слънчогледови семки, слънчогледово масло, бадеми, фъстъчено масло, фъстъци, маслинено масло, спанак, овес, пшеничени
люспи, сьомга (лакерда, лосос), неизчистен ориз, ръжени зърна, ръжен хляб,
моркови, хляб от цели зърна, гръцки орехи, банани, яйца, домати, агнешко месо.

Няколко думи за чая,
кафето и алкохола

Или за
тайните на
еротичните
храни

М

Могат ли определени продукти на
хранене да действат възбуждащо, да
усилват значително половото влечение?
Могат ли да пробудят такова желание,
ако до този момент подобно е отсъствало? В определен смисъл, да! Още Бокачо
в “Декамерон” подчертава значението на
добре подбраното меню по време на
любовните срещи. В произведението няма
да срещнем сцена на романс без храна,
с изключение на онези срещи, които са
били внезапни и непланирани. В някои от
разказите на описанието на пищната
маса и блюда се отделя внимание колкото на самия любовен романс. Не е трудно
да се забележи, че старата добра традиция неразривно свързвала удоволствията
на “добрата маса” и “доброто легло”.
Съвременната медицина признава, че
действително много продукти съдържат
вещества, подобни на човешките хормони, стимулиращи сексуалността. Наричат
ги афродизиаци, на името на гръцката
богиня на любовта Афродита, която римляните наричали Венера.
9 ИСТИНА ЛИ Е, ЧЕ ШАМПИОН В
ТОЗИ СМИСЪЛ СЕ ЯВЯВА ХИМИЧНИЯТ ЕЛЕМЕНТ ФОСФОР?
Без значение, че съществуват разнообразни продукти, които могат да увеличат сексуалната издръжливост, списъците оглавяват онези продукти, които
съдържат фосфор. Фосфорът се явява
един от най-разпространените минерални вещества, съдържащи се в човешкия
организъм, той е първият минерал, който
е признат от научната медицина за непосредствено влияещ на либидото.

Как действа фосфорът
в организма?
Фосфорът функционира свързано с
калция, при което в определено съотношение тези два елемента се явяват съставна част на общия метаболизъм. Освен
black+dopulnitelen

това фосфорът се свързва в химични съединения с калция и магнезия, съставяйки
основата на скелета; фосфорът участва и
в голямо количество метаболитни реакции включително и такива, които участват
в образуването на нуклеопротеините,
които отговарят за деленето на клетките
и възпроизводството.
9 КАКВИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
СЪДЪРЖАТ ТАКА НЕОБХОДИМИЯТ НИ
ФОСФОР?
В ред на намаляване на количеството
фосфор хранителните продукти, съдържащи този елемент, са: бирени дрожди,
пшеничени кълнове, тиквени семки от
големи тикви, семена от малките тиквички, слънчогледови семки, бадеми,
фъстъци, боб, кашкавал “чедър”, пшеница, гръцки орехи, просо, пилета, неизчистен ориз, яйца, чесън, морски раци, извара, говеждо месо, овнешко и агнешко
месо, гъби, свеж зелен грах, сладка царевица, стафиди, цялостно мляко, кисело
мляко, йогурт, брюкселско зеле, сушени
сини сливи, броколи, небелени картофи,
магданоз, спанак, тиква, зелен фасул,
авокадо, моркови, лук, червено зеле, риба
херинга (селда), банани, патладжан (син
домат, морави), малини, грозде, портокали, маслини, ябълки, ананаси.
9 Какви други химични елементи освен фосфора са също важни за сексуалния живот?
Безусловно това е цинкът. Той е необходим за активният ензим на мъжкият
полов хормон тестостерон. Организмът на
20-годишен мъж със средно телесно тегло обикновено съдържа около 2.2 г цинк,
при което по-голямата и основна част е
съсредоточена в тестисите. Ако цинкът е
в недостатъчно количество, то младият
човек няма да изпитва сексуални пориви,
не би могъл да изработва сперма и да
задържа ерекцията си. С годините организмът отчасти губи способността си да
усвоява цинка, съдържащ се в храната.

блеми, включително импотенция, значително съкращаване на количеството на
спермата и възпаление на простатната
жлеза. Ако не се набави своевременно
нужният цинк, простатното възпаление
може да малигнизира и премине в рак на
простатната жлеза. Ако цинкът не достига на малкото момче, то резултатът може
да се окаже недостатъчно развитие на
пениса и тестисите. Цинкът е необходим
и на жените, за да способства за изработването на достатъчно количество
смазка на вагиналния канал, и именно
това прави половото сношение неболезнено, а приятно. Установено е, че голямо
количество цинк се съдържа в хипофизата и в хипокампуса,
които са разположени в мозъка, а
също и в мрежестата обвивка на
окото. Хипофизата
има непосредствено влияние върху
либидото, като в
същото време хипокампусът контролира емоционалността.
9 КОИ ПРОД У К Т И
СЪДЪРЖАТ НАЙГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО ЦИНК?
Това са пресните стриди, бифтекът, агнешкото
месо, сухият лющен
грах, говеждото
печено, яйченият
жълтък, пшеничените зърна, ръжените зърна, овесът,
фъстъците, соевият лецитин, бадемите,
гръцките орехи, сардините, свежият зелен грах, ряпата, магданозът, картофите,
чесънът, морковите, хлябът от цели

Чаят и кафето се отнасят към напитките, поддържащи и възбуждащи организма
като цяло и те самите действат благотворно на сексуалния живот. Изключително
много преди сексуален акт помагат чашка
черно кафе или чай. Добър ефект преди
секс имат 1-2 напръстничета алкохол, особено при нервните хора. Още Теренций е
забелязал, че “без Бахус Венера заспива”.
Всички тези продукти предизвикват прилив на кръв към половите органи. Алкохолът освен това притъпява мнителността
при нервните хора, снема напрежението
на вегетативната нервна система и създава добро настроение. Разбира се, не трябва да се забравя, че алкохолът може да
изиграе и лоша шега, ако не се знае мярката за неговата употреба. Алкохолът в
големи дози значително стимулира половото влечение, но едновременно отслабва ерекцията, изключвайки възможността
за полов живот, като човек си остава само
с мерака. При хроничен алкохолизъм се
наблюдава постоянно сексуално желание,
съпроводено с невъзможност за удовлетворяването му, поради сексуална дисфункция. Това касае особено мъжете, като
хроничните алкохолици са доста ревниви,
неосъществяващи полови контакти, и често извършващи убийства на сексуална основа, подплътени от собствената им безпомощност и безсилие. Алкохолът в големи дози е убиец и на сперматозоидите и
нарушава качествата на спермата. Същото се отнася и за жената, в смисъл че
нарушава яйчниковата функция, води до
ненормална менструация, овулация и поведение на половия живот.

Скаридите минават за една от
най-търсените еротични храни
Булевард подготви
ГЕРГАНА АЛЕКСОВА
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Един се връща от екскурзия в Италия и показва на жена си снимки.
Стигайки до кулата в
Пиза, жената казва:
- Знаех си, че и там
ще се напиеш!

☺

- Какво трябва да се
казва, когато получаваш
заплата?
- Здравей, моя малка!

☺

След като мисис
Джеймс родила девето
дете, докторът вика мъжа
и казва:
- Следвашия път, когато много ви се прииска
- попитайте се дали ще
може да издържате още
едно дете..
Господин Джеймс:
- Докторе, когато много ми се прииска, имам
усещането, че мога да
издържам целия щат
Джорджия!
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- Неее, ще намажа
мястото, където ви е ужилила.
- Ааааа, беше в парка, на една пейка под
едно дърво.
- Идиотка! Ще намажа тази част от тялото,
където ви е ужилила пчелата, и ще мине!
- Така да бяхте казали, докторе! Пчелата ме
ужили по китката на ръката. Божичко, как ме боли!
- Коя точно?
- Откъде да знам? За
мен всички пчели са еднакви....

☺

Малкото крокодилче
пита:
- Тате, а някога ще
имам ли пари?
- Ще имаш, сине.
- А кога?
- Когато станеш портфейл.

ти много внимавай какво
правиш - обърнал се той
към сина си.
Синът още по-притеснен след този случай още
повече му треперели
ръцете и без да иска отново порязал клиента.
- Идиот! - викнал баща
му и тръгнал отново да
му удря шамар. Но синът
пак се дръпнал по рефлекс и старият бръснар
ударил пак шамар на
клиента
- Много, много съжалявам! Повече няма да
се повтори, обещавам ви!
- казал бащата и погледнал със строг поглед сина
си.
Той отново започнал
да подстригва, но разбираемо, още по-притеснен.
Ръцете му вече толкова
треперели, че без да иска
направо отрязал ухото на

га не съм се занимавал с
борба.
- Тогава съм те виждал в залата за бодибилдинг...
- Не, господине.. Не
ходя там..
- Аааа! Сетих се, бе!
Ти ми донесе преди малко първото...!

☺

- Преди жените тичаха след мен!
- А сега?
- Сега вече не крада
дамски чанти!

☺

- Червена Шапчице,
занеси тази питка на баба
ти.
- Тя не иска. Някой
изрод й е разказал, че
има и друга храна!

☺

Пиян мъж се прибира
през нощта, влиза в
спалнята и почва да буди

Åâðîêëàñèöè

мъже на улицата?
Връща се един от
Англия и разказва:
- Знаете ли, там разбрах англичаните защо
толкова обичат чай!
- Защо?
- Опитах им кафето...

☺

Вечер, дъжд. Английски джентълмен седи
пред камината, протегнал
крака към огъня. Вратата
се отваря и покрай него
минава, без да продума
нито думичка, втори английски джентълмен, който влиза в спалнята на
съпругата. След половин
час другият излиза от
спалнята и разсеяно казва:
- Сър, жена ви днес
беше необичайно хладна
към мен.
Първият джентълмен
КАРЛ БРУХМАЙЕР - АВСТРИЯ

☺

В съда в малък южноамерикански град прокурорът призовава първия
свидетел - стара бабичка.
Започва с въпроса:
- Мисис Джонс, вие
мен знаете ли ме?
- Разбира се, че ви
знам, господин Уилямс.
Знам ви още от малък, и
да си призная съм много
разочарована от вас - вие
лъжете, изневерявате на
жена си, манипулирате
хората и говорите гадости зад гърба им. Вие се
мислите за голяма работа, защото нямате достатъчно мозък, за да
разберете, че сте само
един обикновен бюрократ.
Прокурорът е шокиран, не знае какво да
прави нататък, стига до
другия край на залата и
пита:
- Мисис Джонс, а знаете ли адвоката?
- Ама разбира се, че
го знам. Знам го господин Бредли от бебе, дето
се вика. Той е мързелив
и има проблем с алкохола. Не може да има нормални отношения с никой, да не говорим, че
изневерява на жена си с
три жени. Между другото, една от тях е вашата
жена. Да, знам го.
Адвокатът стои ни
жив, ни умрял.
Съдията помолил и
двамата юристи да се
приближат при него и
съвсем тихичко им казва:
- Ако някой от вас,
идиоти такива, попита
свидетелката дали ме
знае, ви пращам и двамата на електрическия стол!

☺

Блондинка отива при
доктора:
- Докторе, помогнете! Ужили ме пчела!
- Няма страшно, сега
ще намажа...
- Но как ще я хванете? Пчелата сигурно отдавна е отлетяла някъде
далеч!
black+dopulnitelen

Седи си един старец
на балкона, гледа и си
мисли:
“Да-а-а, справят се
младите с кризата! Ето една цигара пушат няколко души! И не униват
даже, а се смеят!”

☺

Поп ремонтира стол
на двора. Група хлапета
висят на оградата и го
зяпат в ръцете.
- Майсторлък ли вземате, момчета?
- Не, отче, искаме да
разберем как се изразяват поповете, когато
вместо пирона уцелят
пръстите си!

☺

Някакъв КАТ-аджия
умрял и попаднал на небето. Свети Петър го попитал:
- Сине мой, вършил
ли си добри дела на земята?
- Да, случвало се е.
- А лоши?
- И лоши съм вършил.
- А кои са били повече - добрите или лошите?
- Ами поравно бяха,
Свети Петре.
- Добре, значи ще ти
дам право на избор - ето
по този път можеш да
влезеш в Рая, а по онзи
- в Ада. Къде искаш да
отидеш?
- А не може ли да
остана тук, на кръстовището?

☺

☺

- Днешното поколение
не се отличава от нашето
- твърди френски психолог. - Те също порастват.
Също запалват първата
си цигара. Също ходят в
университета. Също напускат дома. Също се
женят. Също имат деца.
Само че в обратната последователност.

☺

Един дългогодишен
бръснар решил, че е крайно време да посвети сина
си в занаята. Завел го в
салона си и му дал да
подстриже първия клиент.
Започнал синът да подстригва, а старият бръснар
го гледал да не сбърка
нещо. Синът обаче неопитен, треперят му ръцете,
все пак му е първо подстригване и без да иска
порязал ухото на клиента. Бащата се ядосал и
тръгнал да удря шамар
на сина си. Синът обаче
се дръпнал и старият
бръснар вместо на него
ударил шамар на клиента.
- Ужасно много се
извинявам, господине, а

клиента, а той казал:
- Шшшт... ритни го под
стола това ухо, че баща
ти, ако го види, и двамата
ще ни пребие!

☺

- Докторе, мисля да
си поотпочина, да се разсея малко, да отида ли в
Лихтенщайн?
- Ама как! Вие имате
клаустрофобия, какъв
Лихтенщайн?!

☺

- Мечтая си да изкарвам 100 000 на месец
както моя баща!
- Толкова ли изкарва?
- Не, той също мечтае!

☺

Мутра седи в ресторант. Сервитьорът му
носи второто.
- Ей... сервитьора...
абе аз тебе някъде съм
те виждал. Не се ли борихме с тебе на финалите
по борба през 87-а година?
- Не, господине.
- Не, не, познавам те
тебе отнякъде аз... А на
олимпиадата през 84-а, да
си ходил...?
- Не, господине. Нико-

жена си:
- Чшш! Стаай! Аре!
Чууъш ли ко ти каам!
Тя:
- Стииига беее......
Той:
- Аре, ма! Стаай! Стаай, че спичелих шистица
от тотуту! Чу ли ма!
Тя:
- Стига бе! Колко е
часа? Де ше ходим сега?
Вече всичко е затворено!
И кръчми, и дискотеки!
- Кви кръчми, ма? Кви
дискутеки??? Стаай и си
заминавай при майка ти,
ма!!!

☺

Един отива на работа
след сватбата си. Колегите:
- Е, как мина първата
брачна нощ?
- Не помня! Изгубих
съзнание, след като тя си
отлепи миглите.

☺

Иванчо стои на улицата и пуши. Минаваща
наблизо жена му казва:
- Момченце, родителите ти знаят ли, че пушиш?
- А мъжът ти знае ли,
че заговаряш непознати

продължава да гледа към
огъня и също разсеяно
отговаря:
- Ами тя и докато беше
жива, не се отличаваше
с кой знае какъв темперамент...

☺

Конструктивна национална особеност.
Купихме си пералня
“Зануси Интернешънъл” сглобена в България.
Докато стоиш до нея тя работи, само да се
махнеш - веднага спира.

☺

В лодка по средата на
живописно езеро младеж
се обяснява в любов на
девойка. След това казва:
- Аз, разбира се, не
обичам леснодостъпни
особи, обаче ти все пак
не забравяй, че сме взели лодката само за един
час!

Срещат се три приятелки: едната е омъжена вече десет година,
втората е любовница, а
третата е сгодена,
обсъждали мъжете си и
решили да поекспериментират - да се нагласят с
черно кожено боди, секси черен чорапогащник,
високи токчета, черна
маска на очите и така да
посрещнат любимите си.
След седмица се виждат отново и си разказват.
Сгодената:
- Прибира се моя
вкъщи, посрещам го по
токчета, с маската и бодито - той ми се нахвърли,
каза, че съм любовта на
живота му и правихме
секс цялата нощ.
Любовницата:
- Отивам при него,
слагам маската, влизам
в офиса му, свалям си
шлифера, а отдолу както
си трябва - токчетата,
чорапогащника - той нищичко не каза, само правихме секс пет часа без
прекъсване.
Омъжената разказва
смутено:
- Моя се прибира от
работа уморен, отварям
вратата с черното боди,
секси чорапогащника,
токчетата и маската - той
ме погледна и попита:
- Батмане, какво има
за вечеря?”

☺

На сутринта мъж се
жалва на жена си:
- Скъпа, много лошо
спах тази нощ!
- Въобще какво можеш да правиш хубаво?
black+dopulnitelen
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ОРИТЕ НЕ
КО НА ИЗБОТИВАМ В
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БОЙККО Б ЪЛНО МНОЗИНСТВОМЕН!!!
СПЕЧЕЛЯ П! НО САМО КАТО ИГУ
МАНАСТИР

МИЛКО ДИКОВ

A Œ œ–Œ◊≈“≈“≈ Õ≈ŸŒ “¿ Œ¬¿ ¬
”“–≈ÿÕ»“≈ ¬≈—“Õ»÷», Õ≈ —≈ ”◊”ƒ¬¿…“≈!
РАШКО СТОЙКОВ

ИВ. КОСТОВ: “СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” СЕ СЪСТОИ ОТ
ХОРА КАТО МЕН, УБЕДЕНИ В МОЯТА
КОМПЕТЕНТНОСТ И ИДЕАЛИЗЪМ!
МОЗЕР: КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД ПОРЯЗА “СИНЯТА
КОАЛИЦИЯ”, ЛИШАВАЙКИ НИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА
ГОНИМ СТИМУЛА 8%!
ЦВ. ЦВЕТАНОВ: ВИНА ЗА КРИЗАТА ВДЯСНО НОСЯТ И
ПЛАМЕН ЮРУКОВ, И МАРТИН ДИМИТРОВ. НО
ЗАСЛУГИТЕ ИМ ЗА РЕЙТИНГА НА ГЕРБ ГИ ОНЕВИНЯВАТ!
РЗС ОБЯВИ КАСТИНГ ЗА СЕДЕСАРИ: ЯНЕ ЩЯЛ ДА
СНИМА РИМЕЙК ПО КИНОКЛАСИКАТА “ЛЮБОВЕН
ТРИЪГЪЛНИК ЗА ПЕТИМА”!
МАРТИН ДИМИТРОВ: НИКОГА НЕ СЪМ ПОДКРЕПЯЛ
ДСБ. АЗ В ДСБ НЕ ОТИВАМ. КОСТОВ
СЕ ВРЪЩА В СДС!
ШОФЬОРСКИТЕ КНИЖКИ СТАНАХА ДОКУМЕНТ И ЗА
САМОЛИЧНОСТ... НО НЕ И ПРОПУСК ЗА РАЯ!

Предизборни времена

Œ“ Õ≈“¿ —
¿‘Œ–»«Ã»

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:
С един по-внимателен поглед лесно можете да класифицирате пътуващите в един
самолет. Те са три групи:
ПЪРВАТА група - това са
хората, които още като влязат, си закопчават коланите,
вадят дебел вестник, четат си
го, докато самолетът лети, и
не прекъсват дори при аварийни съобщения от пилота това са опитните пътници с
голям летателен стаж.
ВТОРАТА група са любопитковци, които искат всичко
да видят и пипнат, но никак не
могат да се оправят с предпазните колани, изслушват аварийните съобщения внимателно, с объркан вид - това са
новаците, които летят за
първи път.
КЪМ ТРЕТАТА група
принадлежат пътниците, които стягат много силно коланите, проверяват неколкократно
дали са здрави, затварят си
очите в момента, в който самолетът рулира за излитане, и
при най-безобидните аварийни съобщения от страна на
екипажа се разтреперват силно - е, това вече са пилотите...

ТРИФОН ЕФРЕМОВ:

¿ÍÓ ‡·ÓÚÂıÏÂ ÁÂÏˇÚ‡ Ú‡Í‡, Í‡ÍÚÓ
ÒÂ ‡·ÓÚËÏ Â‰ÌË
‰Û„Ë, ¡˙Î„‡Ëˇ
˘Â¯Â ‰‡ ·˙‰Â Ì‡È·Ó„‡Ú‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ‚
Ò‚ÂÚ‡.

БОРИСОВ: В ПОСЛЕДНИТЕ СИ ДНИ КАТО ПРЕМИЕР
СТАНИШЕВ ИСКА ДА НАЦИОНАЛИЗИРА БОКЛУКА НА
СОФИЯ, ЧЕ КАТО СТАНА АЗ ПРЕМИЕР, ПАК
ДА МИ ГО СТОВАРИ НА ГЛАВАТА!
СЛЕД БОКЛУКА ВЛАСТТА ИСКА ДА ОТНЕМЕ И ДУПКИТЕ
ОТ БОЙКО - ПОСЯГАТ НА ВСИЧКО, С КОЕТО
КМЕТЪТ СЕ ГОРДЕЕ!

ТОДОРКА ВЪЛЧЕВА:

ЦВ. ЦВЕТАНОВ: АКО ВСИЧКИ ДЕСНИ ПАРТИИ ГЛАСУВАТ ЗА ГЕРБ, ГЕРБ ЩЕ СЪСТАВИ
САМОСТОЯТЕЛНО ПРАВИТЕЛСТВО!

≈‰ËÌ ÔÓÒÚˇÚ ÔÂ‰Ë
¬ÂÎËÍ‰ÂÌ,
‰Û„Ë
ˆˇÎ‡ „Ó‰ËÌ‡.

БРАТЪТ НА ПЕТЪР СТОЯНОВ В ЛИСТАТА НА ГЕРБ...
САМИЯТ СТОЯНОВ СЕ КОЛЕБАЕ МЕЖДУ
ЛИСТАТА НА “АТАКА” И ДПС!

ЮЛИЯН ПЕТКОВ

БИСЕРИ
- Що за живот е това?! - горчиво
размишляваше дресьорът, приближавайки се към лъвовете на арената. - Всеки ден едно и също: лъвове, тигри, леопарди и никаква романтика! Само делнични грижи:
Как да направиш така, че да има
повече аплодисменти, а животните да останат цели след представлението, защото иначе ще ми ги
приспаднат от заплатата.
Нима за това съм мечтал в детството си?! Та аз обожавах аритметиката и главно смятането на
глас. И сега, когато излизам на
арената, все броя: колко са лъвовете, колко зрители се падат на
всеки един от тях, ако се случи
нещо с клетката, каква сума ще
cyanmagentayellowblack

КОСТОВ: АЗ ДО БОРИСОВ В УПРАВЛЕНИЕТО ЩЕ БЪДА
ГАРАНТ, ЧЕ ГЕРБ НЯМА ДА СЕ МУТРИЗИРА!

Разпределяне на
дясното пространство

остане от билетите и прочее. Когато
бях в първи клас, родителите ми
подариха голямо сметало. Аз даже
лягах да спя с него! А когато ме
питаха какъв искам да бъда, винаги
уверено отговарях:

Живот
ОЛЕГ СОСНИЦКИ

“Счетоводител!” Но това не
стана. Потече монотонно, еднообразно живуркане: представления, гастроли, пътувания в чужбина, интервюта. С хищниците така си
омръзнахме един друг, че вече не
може да се разбере кой срещу кого

по-високо ръмжи: те срещу мене,
или аз срещу тях...
Неотдавна случайно наминах в
счетоводството на нашия цирк. Ето
къде животът истински кипи като
в действащ вулкан: положителното салдо се сменя с отрицателно,
сметки, ведомости, кредити, печалби, загуби. Ето това е живот:
като в чудесен калейдоскоп се
носят отчети, справки, баланси!
Там, разбира се, е тежко да се
работи, и не е толкова просто,
но затова пък колко е интересно!
И какъв риск! А при нас - какво?!
Дресьорът тежко въздъхна и
тъжно пъхна главата си в устата
на прозелия се лъв. Представлението продължаваше.
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ÑÚÊÐÎÂÈÙÍÈÖÀ

Îò ïèñàòåëÿ

Ìàéñòîðà è Ñòîÿí Ñîòèðîâ â Àðò ãàëåðèÿ ÍÄÊ

Íèñêî÷åëè ëþäå òðîïàò
ïî ãúðáà íà ×óäîìèð

От разговорите, които
обикновено той започваше,
най-силно ме впечатли едно:
нямаше случай да разговаряме за каквото и да е било,
без да отмине темата за
неговото депутатство и
произтичащите от този
ангажимент задължения.
Тревожеше го фактът, че не
е в състояние да посещава
своя избирателен район, че
не може да бъде между своите избиратели и да откликва на техните въпроси, да
спомага за решаването на
проблемите, които изброяваше.
Веднъж започна разговора направо с реторичния
въпрос:
- Кажи ми какъв народен
представител съм аз, като
не съм между този народ,
който ме е избирал и очаква
от мен да му служа, а не да
се появявам от време на
време като на свиждане.
Даже присъствието ми на
заседанията на Комисията
по културата и просветата
при Народното събрание се
обезсмисля, щом като не
мога да спомогна с нещо за
изпълнение на решенията,
които се вземат там. Излиза, че парите, които получавам - само те напомнят, че
съм “народен”, защото тези
пари са народни и аз зная как
ги припечелват моите селяни. Това не може така да
продължава. Кажи ми как да
постъпя, какво трябва да
направя - без да дезертирам,
поне тези пари да не получавам, защото те парят не на
ръцете ми само, а и на душата ми.
Гледах го и слушах сякаш
не думите, а болката на
душата му, терзанията на
съвестта му. Тези “думи” на
душата и съвестта нямаха
нищо общо с фалшивата
поза на многото народни
представители, които не ги
е еня за народните интереси, проблеми и трудни пари,
които с кървав пот припечелваха.
Единственото нещо, което болезнено усетих, че бях
онемял. Не знаех какво да
отговоря...
Започвам с този спомен
на Веселин Андреев за последните му разговори с Чудомир в болницата през есента на 1967 г., защото днес,
повече от четири десетилетия след смъртта на писателя, на неговия многострадален гръб отново се струпват проявите на нискочелите ни днешни парвенюта.
Сякаш оживели от страниците на неговите разкази
или от акварелите, на гърба
cyanmagentayellowblackdopulnitelen
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ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ

СНИМКИ НДК

на неговата слава, общински
съветници, модни дами и прочие екземпляри пътуват по
света като придружители на
изложбата на Чудомир в четири балкански столици. За
чест на именития ни автор,
негови преводи са направени
в Гърция, Турция, Македония
и Сърбия. Прекрасна е идеята наравно с премиерита на
тези книги да бъде представена и другата страна на
Чудомир - неговото творчество като художник.
Пълно недоумение буди
фактът, че тази изложба се
съпровожда от рояк общински съветници от Казанлък
(по 7-8) откровено тръгнали
на екскурзия. Няма съмнение
в техните намерения, защото това са хора, които никога не сме срещали на изложба, премиера на книга, на
концерт, балет или театрална постановка. Един от
тях (който се води за председател на комисията по
култура) наскоро призна, че
по време на един от предишните си воаяжи в Санкт
Петербург за пръв път е
ходил на балет. Било “голяма
работа”. Наглостта минава
всякакви граници, след като
се разбра, по думите на председателя на Общинския
съвет, Васил Самарски, че
дори имало разпределение
кои съветници в кои от балканските столици ще ходят
на екскурзия. За да няма
сърдитни и с общински средства, разбира се, то иначе
няма смисъл.
И забележете - в тази
т.нар. културна делегация

Изложбата “Колекция творби на Владимир Димитров-Майстора и Стоян Сотиров” от
фонда на Регионалния исторически музей в Благоевград се
открива на 18 май в 18 ч. в Арт
галерия НДК в рамките на програмата “Живата съкровищница”. Това е една от проявите,
с които Благоевград гостува на
ХIV Салон на изкуствата.

Стоян Сотиров, Колекция

Ще бъдат показани 40 рисунки
на Майстора, в
които той е запечатил със своето
дълбоко национално по форма и дух
творчество села
от Кюстендилско,
пейзажи, жътварки, макове, сватби и много други
сюжети от традиционния бит на
българите. Колекцията включва
още и автопортрет на художни- Майстора, Колекция
ка, портрети на
майка му, на сестра му, семейбити чрез откупки от изложби,
ството на Майстора. Рисункичаст от картините са дарете са откупени от родствениния, направени от семействоци на художника, разказаха орто на художника. 15 платна,
ганизаторите.
сред които цикълът “Къпещи
Стоян Сотиров е другото
се”, “Цветя на син фон”, Розоиме от Югозападна България,
берачки”, “Две фигури във виокоето дава своя принос в
летово” и други ще бъдат побългарското изобразително изказани в изложбата в Салона
куство. РИМ-Благоевград, пази
на изкуствата. Експозициите
24 негови творби. Те са придопродължават до 27 май.

ÔÅÑÒ

Ôèëìè çà æèâîòà è èçêóñòâîòî íà Áîðèñ Õðèñòîâ
С “Музикален маратон” с
талантите на Нов български
университет започва на 17 май
в 18.30 ч. петият фестивал на
изкуствата “Борис Христов” в
музикалния център в дома на
именития певец в София, ул.
“Цар Самуил” 43. Посвещава се
на 95-годишнината от рождението на Борис Христов.
Официалното откриване на
фестивала, който продължава
до 30 юни, е на 18 май в 11 ч.
с прожекция на филмите “Мигове от живота и сцената”,
“Песента е целият ми живот”
и “Срещи с България” на режисьора Людмил Трифонов. Водещ
ще бъде Стоян Ангелов - съсценарист и музикален консултант на филма. Трите филма,
заснемани стъпка по стъпка
през 80-те години, разказват
за живота и изкуството на
големия български бас. Представени са звездните мигове на Борис Христов на световните оперни сцени, вплетени
са негови словесни монолози-откровения,

присъстват и оценките на авторитетни фигури в музикалното изкуство, които анализират личността на оперния артист и се опитват да разгадават магията на творчеството му. Интерес представляват и кадрите, заснети в
България. Продуцент на филмите е Българската национална телевизия. Същия ден вечерта от 18 ч. в музикалния
център ще бъде показан запис
на операта “Силата на съдбата” от Джузепе Верди с участието на Борис Христов, Франко Корели, Рената Тебалди,
Джорджио Алгорта, Еторе Бастианини, Оралиа Домингес. Диригент Франческо-Молинари
Прадели, оркестър и хор на
театър “Сан Карло”, Неапол.
Видеозаписът е от спектакъла
на 15 март 1958 г. Представя
Едуард Папазов. Входът за
двете прояви е с живо цвете за градината
на Борис Христов, съобщи за ДУМА директорката на центъра Елена Драгостинова.

ÞÁÈËÅÉ

Äèìèòúð Äèìîâ è íåãîâàòà Èñïàíèÿ
Активист

няма нито един художник
или писател. Интересно с
кого се срещат в чужбина
тези хорица. Ако се срещат
с писатели и художници - за
какво ли си говорят? Ако ли
пък не, защо им е Чудомир за
параван да пообиколят магазините в Атина, Скопие,
Белград и Анкара?
Уверен съм, че ако знаеше
за тези срамни воаяжи, Чудомир щеше да се обърне в
гроба си. Без да се замислят,
общинските съветници погазиха неговите разбирания
за чест и грижа за народната пара. Какво пък толкова,
дори си мисля, че една част
от тях дори не са го чели.

Г. Даскалов, Портрет на Димитър Димов

Документалният
филм “Триптих за Димитър Димов” на Валентина Фиданова-Коларова, сценаристи Анна
Свиткова и д-р Златимир Коларов и изложбата “Испания - мечта и
вдъхновение” са двете
събития, с които НДК,
Националният литературен музей и къща-музей “Димитър Димов” ще
отбележат на 16 юни в
зала 7 на двореца 100годишнината от рождението на големия писател. В изложбата ще
бъдат показани материали, илюстриращи различните аспекти на
връзката на писателя с

тази страна - мечтата,
научната специализация,
срещата с испанската
история и култура и
творческите резултати.
Половинчасовият филм
на БНТ разглежда живота на твореца в три
аспекта: като писател,
научен работник и като
личностна емоционална и
творческа връзка с Испания. Тя го вдъхновява
за написването на разказа “Задушна нощ в Севиля”, за най-популярната му драма “Почивка в
Арко Ирис” и три пътеписа, в които намираме
картини, нарисувани от
художник, и размисли, изказани от философ.
cyanmagentayellowblackdopulnitelen
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Лидер след избори
Ех, народе, опустял ти вота!
Що не ме избра като преди,
а реши да ми вгорчиш живота,
баш когато ми се услади?

Правителствена логика
РИСУНКА ЛЮДМИЛ АСЕНОВ

Бе ясно, като взеха да съставят кабинета,
че наш Стоян не става даже да пасе прасета.
Е, да, но учениците, нали, не са прасета? И затова го сложиха министър на просветата.

Политици
Ние леви сме, или сме десни.
Така правим се на интересни,
но когато крадем сме тандем.

Игра на думи ли?

Партийно строителство

Едни пищят в паланки,
други в палати спят.
Едните лук ядат,
а другите - луканки.

Първо трябват апостоли - електората
да разровят добре, да проправят пъртини,
за да минат по тях и да седнат в креслата
мушмороци - пардон! - пълководци партийни.

етър ВЕЛЧЕВ е поет, литературен критик и преводач
на поезия. Завършил е испанска и българска филология и философия в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Работи
като
старши
научен
сътрудник в Института за
литература при БАН. За
първи път публикува през 1966 г. Издал е
дванадесет книги, между които: “Оскъдно
слънце”, “Ангелът на здрача”, “Заключено
време”, “Битие от пясък”, “Виното не виновно”, “Слънца в студени зими”, “99 стихотворения”. Автор е на множество литературоведчески очерци и студии. Преводач
е на стихове от испански, руски, немски и
френски.
Удостояван е с отличия като: награда
за изкуство и принос в развитието на
българо-руските културни връзки “Золотая муза”, почетен знак “Мигел де Сервантес”, национална награда за поезия “Димчо
Дебелянов”, награда на Съюза на преводачите за цялостно творчество. Неотдавна
навърши 65. Честито!

Без изход
Дори и да си мъдър като Кант
и учен като Авицена ще те тормози някой интригант,
жената ще ти прави сцена.

След Десети ноември 1989

Номинация

Народопсихологическо

Всички изпити невзети
и пиянствата студентски
обяви той - след Десети за протести дисидентски.

Запитах се: Акълът дърт и кух
защо ми е, о Боже, за къде ми е?
И, като ехо, отговора чух:
- За академии, за академии...

България прилича ми на кралство!
Та кой не иска тук да бъде крал,
или каквото и да е началство?
Кой от държавата ни не е крал?
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Цирк „България”
- Не знам какво да го правя този
лъв - каза един ноемврийски ден дресьорът Павел на Павароти. - Ще взема да го гръмна. И всичко да се свърши.
Павароти беше бивш негов колега.
Казваше се Петър, но още от едно
време му викаха Павароти, защото
пееше адски фалшиво. Преди работеше в цирка като клоун, но усети накъде духа вятърът и успя да се преквалифицира в кръчмар. Сега държеше
една тенекиена барака в Илиянци, до
бившата циркова база. Пачо често се
отбиваше при него, за да обмени мисли и да пийне без пари.
- Защо упорстваш? - попита Павароти. - Човек трябва да е луд, за да
не вижда какво става. Няма цирково
изкуство вече в България, не разбра
ли! Колко години ти трябват?
- Сипи още едно - рече Павел. Павароти знаеше, че той няма пари, за
да си плаща и обикновено го черпеше.
Но всяко нещо си имаше мярка. Пък и
Пачо вече от две-три чашки се напиваше, бързо го хващаше. И сега го
хвана.
- Питаш ме защо упорствам - разпали се Пачо. - Защото това мога да
правя. Защото съм най-добрият дресьор на лъвове в България. Защото
без мен това изкуство ще умре.
- На кой му дреме - засмя се с
жестоката си клоунска усмивка Павароти. - И аз бях най-добрият клоун. И
какво от това. Ти помисли върху предложението на ония.
Пачо усети, че се напива и стана.
Прибра цигарите в джоба на ватенката, махна на Павароти и излезе
навън. Бе започнал да бръска снежец
и дресьорът вдигна яката си. Жив или
мъртъв, трябваше да намери две кила
месо за Цезар. И той самият трябваше да хапне нещо. Това беше неговото семейство сега - лъвът Цезар.
Дъщерите му бяха в Испания, синът
му - в Лос Анджелис. И тримата бяха
великолепни циркови артисти, дъщерите бяха акробатки, а синът - жонгльор.
Стигна до фургона, на който още
личеше надписът “Държавен цирк”, а
някой бе добавил с блажна боя “България”, отключи катинара и влезе вътре.
Животът му мина по фургоните. Цезар се надигна да го посрещне и
отърка челото си в панталона му. По
пода се посипаха като искри шепа
косми. Напоследък Цезар бе започнал
да оплешивява. Пачо седна на леглото

и прегърна голямата му глава. Трябваше да намери някакво решение, но
главата му се маеше и се чувстваше
слаб и сънлив.
Бившата циркова база в Илиянци
вече почти изцяло беше застроена
със складове. Само в неговия ъгъл още
имаше два-три фургона и клетката
на Цезар, покрита с брезентово чергило. Но през студените месеци Пачо
държеше Цезар при себе си във фургона.
Пачо се изправи. Реши да се стегне. Днес го чакаше доста работа.
Трябваше да намери месо за лъва,
трябваше и той да хапне нещо, трябваше да направят тренировка. И
печката трябваше да я изчисти и да
я запали, защото нощите вече бяха
студени. Конякът още ехтеше в
гърдите му и го караше да държи
речи. Той скочи на крака.
- Я внимавай, мирррно.
Лъвът седна срещу него и го загледа внимателно с жълтите си очи.
- Сега ще произнеса своето тронно слово. Днес ни чака доста работа,
а забелязвам, че дисциплината е нулева. Така няма да продължаваме, да
е ясно. Ти, Цезаре, днес не си ял.
Разбирам го и ти съчувствам. Но
това не значи, че ще пропуснеш тренировката. Ти трябва ежедневно, еже-днев-но, повтарям, да си във
върхова форма. Ние можем да сразим
света, единствено ако сме във върхова форма. Така. За какво говорех?
Сетих се. За това, че между тренировката и яденето няма връзка.
Яденето си е ядене, тренировката
си е тренировка. Яденето може и да
го пропуснем, но тренировката - не.
Ясен ли съм? Така. Сега аз ще изпуша една цигара, защото се уморих
да ти набивам ум в главата. Сетне,
Цезаре, отиваме в клетката да тренираме.
Пачо пак приседна на леглото. Не
му се и пушеше, толкова уморен се
чувстваше. Отпусна се назад и се
загърна с ватенката. Студено си
беше, ей го, от устата му излиза
пара. Какъв хубав лъв беше Цезар
допреди няколко години. Даже когато
правеха проекта за новия герб, дойдоха специално да го снимат. Така че,
може да се каже, неговият лъв бе
вграден в символа на държавността,
във фундамента на държавността, с
една дума.
Пачо се бе унесъл. Когато се събу-
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Деян ЕНЕВ е роден на 11 август 1960 г. в София. Завършил
е английска гимназия и българска филология в СУ “Св.
Климент Охридски”. Женен, с две деца. Работил е като
бояджия в Киноцентъра, нощен санитар в психиатрията
на Медицинска академия и хирургията на IV Градска
болница, пресовчик във военния завод ЗЕСТ “Комуна”,
учител, текстописец в рекламна агенция и журналист.
В момента е шеф на културния отдел на в. “Монитор”.
Издал е шест сборника с разкази: “Четиво за нощен влак”
(1987), “Конско евангелие”(1992), “Ловец на хора”(1994) Годишната награда за белетристика на ИК “Христо Ботев”, преведена
в Норвегия през 1997, “Клането на петела”(1997), “Ези-тура”(2000) Националната награда за българска художествена литература “Хр. Г.
Данов” и Годишната литературна награда на СБП, и “Господи, помилуй”
(2004) - Голямата награда за нова българска проза “Хеликон”. Лауреат на
“Златен ланец” на в. “Труд” за къс разказ през 2006 г. През 2008 г.
австрийското издателство “Дойтике”издаде в превод на немски сборник
с негови разкази под заглавие “Цирк България”. Преводът е дело на
Норбърт Рандов и Катрин Цемрих.
От Великден т. г. на пазара е третото издание на сборника му с
избрани разкази “Всички на носа на гемията” (Изд. “Сиела”, 2009).

ди, във фургона бе станало още постудено. Лъвът се бе излегнал върху
чергата на пода в своя ъгъл и го
гледаше внимателно с жълтите си
очи. Старият будилник на масата
показваше два. Скоро щеше да се
стъмни, през ноември рано се стъмваше. Пачо се надигна и пак се повлече
към бараката на Павароти.
- Сипи едно - каза, като влезе.
Павароти мълчаливо му наля и седна
на масата срещу него. Мълчеше и го
гледаше. Конякът стопли гърдите на
Пачо.
- Размисли ли? - попита Павароти.
- Хиляда лева дава човекът. Поне зимата ще можеш да изкараш. Не разбираш ли, че така животното се мъчи.
И ти се мъчиш. Аз те разбирам. Но
помисли - къщата на онзи човек е
замък, палат. Има парк десет декара...
Пачо изпи наведнъж коняка. Изгаси
цигарата.
- Добре - каза изведнъж. - Обади се.
Павароти се разбърза. Извади джиесема си, един от първите модели,
голям като тухла и с антенка като на
ВЕФ, намери номера, натисна клавиша, отдалечи се в ъгъла и зачака със
странно изражение на изразителното си клоунско лице.
- Павароти се обажда, от Илиянци
- каза. - Човекът е готов. След колко?
Добре. Да, да, на онова място, до
складовете ви. - Ще дойдат след половин час - обясни на Пачо, когато
прибра орангутанския си джиесем в
калъфа на колана. - Ти трябва да вкараш само лъва в клетката. И толкоз.
И да си вземеш парите.
- А как ще го превозят?
- Те си знаят, печени хора са. Не
бери грижа. Ето ти още един коняк,

заведението черпи.
Пачо изпи коняка на един дъх и се
върна във фургона. Сложи нашийник
на Цезар и го заведе в клетката. Под
чергилото беше тъмно, пясъкът беше
мокър и студен.
- Ти ще чакаш тук - обясни Пачо на
Цезар и го погали по челото. - Аз ще
изляза отвън да изпуша една цигара.
Скоро чакълът изскърца и до клетката спряха две коли - черно ауди и
закрит тойота пикап с гуми като на
луноход. От аудито слязоха двама с
бавни погледи. От тойотата също
слязоха двама - един нисък, но много
широкоплещест, и Павароти.
- Ето го човека - започна да обяснява Павароти. - Да му дадете парите и ние да си ходим, пък вие ще се
оправите, нали?
- Ще се оправим - каза единият от
слезлите от аудито. Бръкна в джоба
на кожения си шлифер, извади пари,
отброи десет зелени столевки и ги
подаде на Пачо. Павароти веднага го
задърпа за ръкава.
- Хайде ела при мен сега да те
почерпя един коняк. Те хората ще се
оправят.
Пачо се опита да зърне лъва, но
лъвът се бе скрил в тъмното и не се
виждаше. Той тръгна с Павароти.
След час Пачо и Павароти бяха
мъртво пияни.
- Лъвчето ще си е добре там... фъфлеше Павароти. - Цяла савана искал да си направи човекът... Два вагона пясък докарал от Африка... До Цезар ще има антилопи, жирафи...
Пачо бе опрял челото си в масата.
От време на време вадеше от джоба
си столевка, размахваше я и ревеше:
- Един коняк!
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cyanmagentayellowblack

3

ÈÌÅÍÀ

16 МАЙ 2009, БРОЙ 107

21

Александър Геров
обикновеният, обичаният
¿ ÌˇÍÓË ÎËÚÂ‡ÚÛÌË ÍËÚËˆË ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ú ‰‡ ‚ËÊ‰‡Ú Û ÔÓÂÚ‡
ìÓÒÂÏÌ‡‰ÂÒÂÚ„Ó‰Ë¯ÌÓ ÏÓÏ˜Âî Ò ìÌ‡Ë‚ÌÓî, ÏÂ˜Ú‡ÚÂÎÌÓ Ò˙ˆÂî,
ÛÏËÎˇ‚‡ÈÍË ÒÂ ËÎË ÛÔÂÍ‚‡ÈÍË „Ó ‚ Ì‡Ë‚ÌÓÒÚ...
КАТЯ ЯНЕВА
Познавам литератори, сериозни
хора, търсачи на истината и само
истината за един творец, които преди да се заемат с безпристрастните
си научни изследвания за Геров, признават своето сърдечно вълнение от
него самия - човека, от неговите прекрасни и слаби стихове, събрани в
книгите му, от усещането за пределна искреност. Александър Геров без
претенции те допускаше до себе си,
до най-съкровените си, понякога мъчителни, преживявания, без наставничество ти даваше мъдрост, въвличайки те в изпитанията на своето
“неспокойно съзнание”. Обичали са го в
ония, далечните ученически години, в
литературните кръжоци, колкото литературни, толкова ремсови, където
са се чели стиховете му. Казвали са си
какво мислят за тях, без да се сърдят
един другиму, радвали са се на хубавото. И досега могат да кажат просто: “Той беше талантлив, много талантлив, най-талантлив от нас!” (Това
казва Геров за другия Александър Вутимски.) Двамата са изслушвали
доклади на известни вече автори, сами
са се трудили по важни теми - не само
за литература! “Този доклад за “Новия
художествен реализъм” - спомня си
той - съм го изнасял на събрание на
нашия ученически ремсов кръжок. Мисля, че в нашата къща съм го изнасял.
Ние се обединявахме около ученическите списания “Звън” и “Ученически
подем”. Ето - на “Ангел Кънчев” е правена тази снимка, пред къщата на
Кръстьо Мирски. Тука е Валери Петров, Найден Петков, Кръстьо Мирски,
Михаил Величков, Любчо Йорданов,
Боби Малашевски, Весела Василева,
Богомил Нонев, Христо К. Радев, Вутимски, виждате ли го? Ето ме мен.
Тази е Анушка Драгиева, дето я убиха
в Дирекция на полицията. Трийсет и
шеста ли е отбелязано? Да. Трийсет
и шеста. Шести клас сме били тогава...”
И по-нататък: “Тоя реферат за
войната го изнесох пред Георги Бакалов. Беше едно ремсово събрание. Той

изнесе доклад за Некрасов, след това
аз говорих за политическото положение.” Така - между разсъжденията за
новия художествен реализъм и войната - расте едно ново поколение поети,
което дълги години ще се нарича “младите от 40-те”, творци - ярки индивидуалности. Самият Геров тогава недвусмислено е написал:
Възторжени очи
обичаш ти,
мъжествено сърце,
десница здрава,
а в мене всичко
грее и цъфти,
в мен всичко е
борба,
любов
и вяра...
Детски стихове, нали? Но нещо
съвсем различно ни казва в стихотворението “Народ”:
Слушайте вие, спекуланти,
търговци, висшисти,
дето всичко научихте и пак не
разбирате нищо:
В тези безмилостни дни, жестоки
и подли,
ние живеем с несломимата воля
за подвиг.
............................................
и ще премахнем ние тази отровна
съвременност
с жалките хора, с лъжите и хищната бедност.
Страшен ще бъде за вас оня час
на пожарите,
в който сърцата си млади ние ще
изгаряме,
за да изхвръкне от тяхната огнена пепел
новият свят, необятен, свободен
и светъл.
Да, ето ти новия художествен
реализъм в действие! Можехме да се
присмеем снизходително на начинаещия поет, че претворява в стихоплетство класово-партийните принципи... През 1997 г. Валери Петров спо-

Александър Геров заедно с Радой Ралин и Дучо Мундров, 1969 г.

деля: “Сега, след многото,
което знаем, другояче гледаме на тези неща, но тогава всичко беше една велика надежда, велика мечта.”
Надежда! Мечта! И не само.
Ето една записка от
дневника на Геров от октомври 1941 г.: “Вутов разказва: “Ужасен, аз видях
Емил Манов да излиза от
съда в арестантски дрехи.
Лицето му бе черно и на
петна. Майка му и баща му
са се стопили... Като ръждиво желязо е станало лицето му - на петна. Прокурорът иска за тях смъртно
наказание, защото са пренасяли взривни материали Александър
за саботаж против германците.” Не е било “идеологически диктат” да напишеш, че обричаш сърцето си на свободния, светъл свят! Поетът го документира със стихотворението “Свобода”, което е придружено от бележката “Май 1944. Военен
затвор”:
Сега пред зиналата пропаст аз
стоя
замаян и наситен с чувството за
борба и героизъм.
Тържествен блясък грее във очите ми
и устните ми шепнат:
- О, свобода, миличка свобода,
ти си тъй близо!
Този същият поет, който ще
нарече свободата “миличка”, в друго
свое с6тихотворение е потресен от
човечеството, допускащо собственото си опозоряване:
Боже, колко бях горд, че живея в
двайсетия век!
Мойта кръв се вълнуваше. Моите
очи ликуваха.
Бях повярвал тогава, че е гордо
да бъдеш човек.
И мечтата ми бе да монтирам на
слънцето абажур.
Но видях цял народ
да отива под робство
покорно.
И в таванската стаичка
моята вяра
умираше.
Видях мъдри хора да бягат, за да
живеят позорно
в праха
на разбитите свои кумири.
И сега аз презирам този век,
тези подлеци наежени,
към небето обърнали
своята муцуна
в газова маска...
Това е от стихотворението “ХХ
век”, не е онова от март 1939-а, за
окупацията на Чехия, което Сашо чел,
разплакан, пред приятели - “Приятелите ми станаха на крака и започнаха
да пеят “Хей, славяни”, за да ме окуражат.” - си спомня той. И макар от
същото време в дневника да има записки на увереност (“Не, Германия
никога няма да победи... Някак си 60
милиона фанатици си позволяват
дързостта да тероризират цялото
човечество. Най-бясния стадий на
национализма. Господи, опази света
от национализма и помогни на човечеството да заживее братски...”) Ге-

Геров днес щеше да бъде на 90

ров мъчително носи вината на съвремието:
И някой ден ще се срамуваме да
минем
през тези равнини, набъбнали от
кръв.
А някои литературни критици
предпочитат да виждат у Геров “осемнадесетгодишно момче” с “наивно”,
мечтателно сърце”, умилявайки се или
упреквайки го в наивност. Удобно е,
много ни улеснява, сега да недовиждаме драмата на човешкото и творческо
изграждане на цяло поколение творци.
Ние, които отворихме очи за книгата след Девети, намирахме в учебниците си Радевски, Младен Исаев,
Караславов, Вапцаров, но не и “младите от 40-те”. За нас беше рано да
разбираме какво е “класов двубой”,
“лява” и “буржоазна” литература, “полицейска литературна критика”, “идейно правилна позиция” - всичко това, на
чийто огън, от две страни, е трябвало да издържат поетите.
А иначе нехаехме, че всички тия
поети - Валери Петров, Невена Стефанова, Иван Пейчев, Божидар Божилов и т.н., и Геров, разбира се, “държат
в постоянна загриженост нашата
прогресивна литературна среда”, тъй
като “става дума за раздвоение между определена прогресивна идейногражданска принадлежност, от една
страна, и стари, упадъчни настроения и влияния в тяхната психика, а
оттам - и в тяхната поезия, от друга”.
Тази “загриженост” съпровожда Геров, така или иначе, докрая. Добрахме
се до него, когато се появи “Неспокойно съзнание”, 1966 г. Преди, през
1961-а, Валери Петров публикува “В
меката есен”. “Млади” бяха вече “априлското поколение” А сега знаем, че
с творчеството си фактически са
участвали в процеса, който критиците наричаха “преодоляване на догматизма в литературата”, а всъщност
беше отвоюване на изкуството от
политиката. За Геров, когото обичаме, разбираме, че представата ни за
него не може да се изчерпи с младежката му гореща развълнуваност от
историческите събития, с мъката от
погазената човечност, мечта и вяра.
Александър Геров остава в сърцата
ни със свойствената си напрегната
чувствителност и проблематиката
на драматичното човешко съществуване, никога не успял да помири желанието за “простото щастие” на
“хубавия всекидневен ден” със своята
тревожна мисъл.
cyanmagentayellowblack
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ƒÌÂÒ ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÒËÎ‡ ÒÂ ËÁ‡Áˇ‚‡ ‚ ÒÎ‡·ÓÛÏËÂÚÓ, ‚ ÚÓ‚‡
˜Ó‚Â˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰˜ËÌˇ‚‡ Ë ‰‡ Á‡‰Ó‚ÓÎˇ‚‡ Ò‡ÏÓ Ô˙‚Ë˜ÌËÚÂ ÒË ÌÛÊ‰Ë...
Гоя, сън кошмарен с образи омразни ври зародиш в гърне, баби се червят,
а девойки голи демоните блазнят,
опнали чорап без срам. Тъма, сабат.
Бодлер - “Фарове”

СТЕФАН ИВ. ПРОДЕВ
Стефан Иванов ПРОДЕВ е роден
през 1986 г. Син е на художника Иван
Продев, внук на публициста Стефан
Продев.
Следва в Нов Български университет История на изкуството. Неотдавна дебютира в сп.”Блясък” с първата си статия “Виждаме или всеобща
слепота”. Статията му “Сънят на
разума ражда недоразумения”, предоставена специално за “Пегас”, е
написана по повод откритата наскоро в Националната галерия за
чуждестранно изкуство изложба на
80 творби от серията “Капричос” на
гениалния испански художник Франсиско де Гоя. Който прочете статията, не може да не забележи безспорния талант на Стефан Ив. Продев, изящния му асоциативен стил,
белязан от публицистичната дарба
на Стефан Продев-старши. Идва ново
и талантливо перо в есеистиката.
Стефане, на добър път и успех!

Р

Разумът на нацията спи дълбок
сън и само Бог знае какво сънува. Но
малцината будни, които се разхождат по отпуснатите й плещи, не
бива да се интересуват от розовите й сънища. Унесена в примамлива
дрямка, тя изпуска живота. Изпуска
най-красивото от него, разнообразния му колорит, изпълнен с всякакви
чудатости и разновидности на творчеството. Нали именно творчеството е божествената сила. Или това
вече отдавна е забравено? Днес божествената сила се изразява в слабоумието. В това човечеството да
се подчинява и да задоволява само
първичните си нужди, като кротко

Сънят на разума ражда чудовища

се вслушва в съветите на онези,
които го подритват в определена
посока.
На какво ще заприлича светът,
ако всяко агне се превърне в своенравен овен? Всичко ще се разпилее
на посоки, или, в по-добрия случай, ще
литне побесняло срещу сопите.
Сънят на разума е сериозно недоразумение. Всемогъщо оръжие в ръцете
на едни и спукан пясъчен часовник за
народа, безвъзвратно изтекло време.
Приспиването на разума, на националната съвест, на гражданския ангажимент са удобни средства, но
пропиляват живота на българския
народ. И тук не става въпрос, че
изтича в нищото животът на човека
като индивидуалност, а на нашата
национална общност и култура. Докато другите народи създават изкуство и се учат как да го възприемат и
осмислят, ние кротко подпираме глава на ямурлука и се унасяме под
дълбоката орехова сянка. У нас малкото будни умове все още създават
своите произведения. От време на
време сръгват огромното лениво
тяло с четки и длета. Изкуството
има нужда да бъде внимателно разгледано и разбрано, а не само погледнато през притворени клепачи. Но,
уви, това не се случва!
Притеснително е честото ни бягство от реалността и от динамичния прибой на културното вълнение.
Ние сме безразлични не само към
нашите творци, но и към
световната мисъл въобще. Дано бъдещите емоционални приливи, до които неизбежно води
сънуването, помогнат на
вълните, подобни на тези
от Хокусай, да ни разбудят с белите си пипала.
Да стреснат ленивостта, да прогонят безразличието, да промият гуреливите очи. И тогава,
освободени от тежестта на просъницата, да
прогледнем. С бистрия
поглед на хладното утро
да прозрем красотата на
изкуството в неговите
всевъзможни форми. За
жалост последните мисли не са нищо друго, освен дистанциране от
нашата родна реалност.
Бягство не от обществените урагани, а непримиримост с националната сънливост.
Силно се надявах “Капричос” на Гоя да ни разбудят поне за миг. Но
явно и този “кошмар
изпълнен с неизвестности” не е в състояние да
го стори. Изложените
офорти в Националната
галерия на чуждестранното изкуство от прекрасна изложба от прекрасна изложба се изкривиха в поредното недоразумение. Превърнаха се
от сочна в червясала
ябълка. И какво би се случило с който и да било
плод, попаднал в гнездо
на червеи и нощни пеперуди? С леността и безразличието си ние сме в
състояние да обезценим Сатурн

всичко, разбира се, с изключение на
собствената ни летаргия. Всеки посетител, попаднал между офортите,
се луташе и се чудеше пред коя гравюра да спре. Самият Гоя отстранява голям брой офорти, той е искал да
осигури четливост на поредицата, но,
разбира се, това не я превръща в
лесно четлива. Още повече, когато я
разглеждаме отзад напред. При вида
на малките рамки хората или се червяха така, както пред еротични списания, или се смееха с лекотата на
злободневната карикатура. Очевидно
дълбочината на “Капричос” остана
скрита и неразбрана. Никой не ги
възприе като социален памфлет, разобличаващ недъзите на всяко общество, а по-скоро като публицистичен
шарж, като пародия. Далече съм от
мисълта народният човек да разглежда прецизно всеки офорт или група
офорти, както правят изследователите на “Капричос”. И все пак е необходимо известно усилие и предразположеност. Липсата на изживяване на
образа води до осиротяване на изкуството. Без своите почитатели то
ще се превърне в самотен, необитаем
мавзолей. Тук, в София, Гоя изглеждаше самотен и аз го почувствах печален, неразбран. Служещ само за разнообразяване на всекидневието.
Но “Капрочос” са нещо много повече от средство за масово забавление. Те трябва да се възприемат
като гротеска на уродливата дейст-

Франсиско де Гоя, автопортрет, 1815 г.

вителност, а не като метафизични
видения. Малките таласъми, блудните свещеници и проститутките
трябваше да ни погълнат, да
затъмнят погледа, да ни избодат
очите, да прелъстят душите. Графичните линии да се увият около
сградите, мрачните попълзновения
да се завиват, развиват, щрихите да
трептят, разпилените пламъци по
земята да парят нозете, погледът
да се обърква, докато кошмарът на
сенките не се разстели до краен
предел. И така, докато превием отмалялото тяло и се сринем пред “голямата прозявка” на офорт щ 80.
Но как да се почувства развихрянето на “Капричос”?
Та нали нашият разум спи, сънува друга реалност, а въображение,
вживяване без разум, няма. Светът
на въображението и съпреживяването е чужд на нашите “манолас”(1) и
Дмахос”(2). Затова изкуството не
може да ги въвлече в своя вихър, за
тях то е само лек мигновен трепет.
Възхитени от видяното, “манолас”
пърхат с оцветените си клепачи,
сякаш искат да разперят пауновите
си пера, а техните придружители
въздишат дълбокомислено с ръце в
джобовете. Но искреният миг на
вълнение, често съпътстван от леко
снизхождение, не е достатъчен за
разбирането на черния обществен
дневник, в който Гоя смело разобличава първичната природа на красивите птици и напудрените магарета.
Бели, слепи очи гледаха “Капричос”.
За нас тези осемдесет щампи са осемдесет недоразумения.
Ние се запленихме и развълнувахме от комедията, впечатлихме се от
игривите вълни на повърхността, но
останахме слепи за пропастите и
коралите, скрити в дълбините на
трагедията. Превърнахме се в ученици, които се забавляват и разведряват от езика на Молиер, но не са в
състояние да осъзнаят дълбочината
на “Тартюф”.
“Сънят на разума ражда чудовища”, това са всички порочни помисли
и всички недоразумения, породени от
националната летаргия. Кога ще се
събуди нашият народ? Кога ще се
осъзнае и ще прогони накацалите
нощни пеперуди по главата му.
Веднъж отвори ли очи, той ще види
деня, ще обикне деня и ще разбере,
че под лъчите на прекрасното слънце
се ражда очарователният разказ на
човешката фантазия - Изкуството.
1. Манолас - елегантни, убедени в
привлекателността си дами със
строги правила.
2. Махос - популярното днес “Мачо”
Редактор Борис Данков
cyanmagentayellowblack
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“Ë ÏËÚ‡ Ò ¡ÛˇÌ ‘ËÎ˜Â‚
30 платна
на художника
доразвиват
идеята за
духовните
ценности
Колекция от 21 живописни творби
и 9 графики представя проф. Буян
Филчев в изложбата си “Три мита” на
“Шипка” 6, етаж IV. Творбите са обединени в три цикъла - “Ноевият ковчег”, “Вавилонската кула”, “Капитолийската вълчица”, съобщава БТА.
Експозицията е изградена в 3 концептуални линии, върху три мита,
които вълнуват автора от години. Техните следи виждаме в 30-те живописни и графични творби, които са събрани в общото изложбено пространство.
Всички те допълват и развиват основната идея за духовните човешки ценности. Лични или общочовешки са
митовете на Буян Филчев, кои са те,
какво е общото помежду им - тези
въпроси търсят реакции и личните
отговори на зрителите. Работите могат да се видят до 30 май, съобщиха
за ДУМА от Съюза на българските
художници.

Буян Филчев е роден на 5 май 1952
г. в София. Завършил е Висшия институт за изящни изкуства “Николай
Павлович” в София, специалност илюстрация и оформление на книгата.
Работи в областта на графиката, живописта, илюстрацията и графичния
дизайн.

Член е на СБХ от 1982 г. През
1982-1998 г. неколкократно е избиран
в ръководството на секция “Графика”.
През 1999-а става член на УС на СБХ,
след което и председател на същата
секция.
Професор е по графика и графични
технологии във Факултета за начална
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СНИМКИ ЮРИЙ СТОЯНОВ

Пазарджишката художничка Елеонора Хаджиниколова
отново гостува на галерия “Хаджистоянови” в София (НДК,
пл. “България” 1, вх. А4, партер-запад). Изложбата е включена в Салона на изкуствата
и може да се посети до 5 юни.
Тя е посветена на Световния ден на водите - 22 март.
Може би и заради това на откриването присъства и зам.министърката на околната
среда и водите Любка Качакова. Тя призна, че картините
на съгражданката й Елеонора
я зареждат с оптимизъм, носят доброта и чистота.
Творбите ми са обединени
от темата за водата. Всяка
картина си има сюжет, иначе
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никога не правя проект, каквото се получи,
това е, каза за ДУМА
талантливата художничка. По нейните
думи в изложбата са
обхванати повече техники, с които работи
авторката. Интересното е, че към почти всяка творба има и разказ, който сами зрителите могат да открият.
Те ще видят произведения и от новия й
цикъл “Плодове”, както и водопад с коси
на дивна хубавица,
море, лодки, риби...
Елеонора Хаджиниколова
е родена на 9 септември 1976

и предучилищна подготовка - катедра
“Педагогика на изкуствата”, в СУ. В
момента е директор на издателство
“Български художник”.
Цялата му творческа и професионална биография през последните 30
години е тясно свързана с всички
значими изяви на съвременната
българска графика, илюстрация и
оформление на книгата. Многократно
участва в журита на национални и
международни изложби.
Автор е на запазения знак и на
дизайна на каталога на Международното триенале на графиката - София. От
2001 г. е председател на организационния комитет на триеналето. Участва
също в организационния комитет на
Варненското биенале на графиката, на
което е член на селекционната комисия
и на международното жури по наградите.
Буян Филчев е направил около 20
самостоятелни изложби у нас и в чужбина. Има национални и международни
призове за илюстрация, графика и графичен дизайн. Негови творби са притежание на НХГ, СГХГ, Графичния кабинет на Биеналето на графиката - Варна,
Графичния кабинет на Биеналето на
хумора и сатирата - Габрово, Графичния кабинет на Триеналето на графиката - София, на големия парижки колекционер Жорж Екли, музея на фондация
“Шрайнер” в Бад Щебен - Германия, и
на други галерии в страната и зад граница, както и на частни колекции.

ËÎË ÚÂıÌËÍË Ò ı‡ÚËˇ
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г. в Пазарджик. Завършила е
СХУ “Ц. Лавренов”, Пловдив.
Дипломира се през 2001 г. в
НХА, специалност
стенопис. Член е
на Дружеството
на пазарджишките художници. От
2001-а - член на
СБХ.
Прави самостоятелни изложби в Пазарджик,
Пловдив и София.
Има множество
участия в общи
експозиции. Нейни картини притежават частни колекции в България, Гърция, Шотландия, Холандия, Германия,
Русия,
САЩ.
Изпълнила е стенописи на светски
обекти в Пазарджик и Велинград,
и
параклисите
“Св. Димитър” в
родния й град и
“Св.
Стилиан”
(Брацигово,
в
Дома за деца
“Ана Гиздова”).

Изложба на Деница Мандиева, носителка на наградата на
галерия “Астри” за 2007-а, ще бъде открита днес от 14 до 21
ч. в салона на ул. “Цар Самуил” 34 в София. От няколко години
“Астри” дава награда за млад автор, идеята е да се предостави
възможност за изява на новия творец.
Във втората си самостоятелна изложба Деница Мандиева
показва цикъла “Корозия” от 26 произведения, като 25 от тях
са малък формат 25/25 см. Последното произведение е в
предизвикателния формат 85/195
см. Самата
техника
е
също предизвикателство:
плетени,
т ъ к а н и ,
шити, оцветявани с акрил изключително деликатни хартии
върху масивни метални
плочи. Ефимерност и
изящност, и
същевременно устойчивост на красотата
е
първото усещане от досега с този цикъл, съобщи за ДУМА галеристката
Вихра Пешева.
С “Корозия” показвам живота на метална повърхност. Провокирам към вглеждане в детайла, към подробностите на
всекидневието, споделя младата авторка. По думите й тази
провокация е успешна - в привидната устойчивост и вечност
на консуматорския ни и до краен предел забързан свят,
красотата съществува. Невидима, забравена, посипана от
ръждата на разрухата, тя оживява от погледа, докосването и
любовта на художника, на човека. Изложбата може да се
разгледа до 7 юни.
Деница Мандиева е родена на 20 юни 1980 г. в София.
Завършила е НХА “Николай Павлович”, специалност текстил, при проф. Анна Бояджиева. Има многобройни участия
в общи изложби.
Страницата подготви НАДЕЖДА УШЕВА

CMYB

black+dopulnitelen24
black+dopulnitelen

24 ÊÍÈÃÈ

СЪБОТА 16 МАЙ 2009

МЕМОАРИ
ЛАВИЦА
“КРЪГЪТ НА ВОЛТРОН” от
Мариана Закова и Ун Волтрон е
необичайна и необикновена книга. Книга, която ще изненада както
изкушените във фентъзи жанра,
така и любителите на сериозната
историческа и политически ангажирана литература. Във века на
пренаситеността с информация,
във време на криза на ценностите
и на креативността, тази книга “за
истинските неща” аргументира нов
поглед върху миналото, настоящето и бъдещето на България и
на българите. В “Кръгът на Волтрон” реалностите на живота и на света около
нас са представени във фентъзи форма,
но съавторът и героите са истински. Ун
Волтрон е единият автор, за когото знаем малко... Другият е Мариана Закова. Тя
е изминала своите пътища в журналистиката и по-късно - в образованието.
Сега намира една по-различна посока,
която я повежда към неочакваните срещи и размисли на неочаквания творец.
Такава я откриваме в новата й книга,
издадена от “Бул Корени”.
“ПРИНЦЪТ И ПРОСЯКЪТ” от
Марк Твен е 47-ото заглавие от
поредицата “Златни детски книги”
на КК “Труд”. Излиза в превод на
Светлана Комогорова-Комата и с
илюстрациите на Борис Ангелушев, създадени за изданието на
книгата от 1969 г. Марк Твен
(1835-1910) написва този роман
през 1881 г. и той заема достойно
място до другите му класически
произведения за деца - “Том
Сойер” и “Хъкълбери Фин”. Да си
припомним един малък откъс от
тази знаменита книга, любима на
хиляди читатели по света: “Ако
той е самозванец и се наричаше принц,
то това би било естествено! Това би
било съвсем разумно! Но живял ли е
някога самозванец, който, наричан
принц от краля, от кралския двор, от
всички, да отрича своя сан и да се моли
да го прогонят? Не! Кълна се в Свети
Суитин, не! Това е истинският принц и
той е полудял!”
“ТОЙ НЕ СИ ПАДА ПО ТЕБ”
от Грег Беренд и Лиз Тучило сценаристите на “Сексът и
градът”, е умна, забавна и много
откровена книга, пълна с въпроси
и отговори, включваща всички
оправдания, които жените си измислят, само и само да не признаят пред себе си, че не са харесвани от даден мъж. Сценарият е
класически: ти много го харесваш, но той все не се обажда, не
те кани на среща, не спи с теб,
а с друга, избягва те, когато е
трезвен. Ти го оправдаваш: бил зает,
страхувал се от обвързване... Научи 16те урока, едновременно забавни и полезни, научи истината за “силния” пол,
казват авторите. Беренд и Тучило предлагат един логичен отговор: той просто
не си пада по теб. Престани да се заблуждаваш, престани да му намираш
оправдания, престани да стоиш затворена у дома и да чакаш да ти звънне, а
излез да си намериш друг, който те
харесва и заслужава. Издава “Колибри”.
Превод Милена Попова.
“СМЪРТОНОСНА ГЛЕДКА”
от Ридли Пиърсън (първия американец, носител на наградата
“Реймънд Чандлър”) излиза с марката на ИК “Хермес” и е вторият
роман от поредицата с главен
герой шериф Уолт Флеминг след
“Смъртоносен уикенд”. В спасителната служба на Сън Вали се
получава сигнал за изчезнал в
планините скиор. Въпреки късния
час и бушуващата снежна буря
шериф Уолт Флеминг бързо събира местния отряд доброволци.
Спасителната операция взема трагичен
обрат. Един от членовете на отряда Ранди Ейкър, е намерен застрелян, а на
следващия ден брат му изчезва безследно. Уолт се заема да открие извършителя
на убийството, но преди това трябва да
разбере кой и защо е отвлякъл близкия
му приятел Марк Ейкър. В хода на разследването става ясно, че в областта
вилнее смъртоносна болест по овцете, а
населението на Сън Вали е застрашено
от отравяне с радиоактивна вода.
black+dopulnitelen
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Издателство “Захарий
Стоянов” пусна от печат
книгата “Гео Милев в спомените на съвременниците си”. В нея могат да
бъдат открити интересни
щрихи към портрета на
човека Гео Милев от спомените на семейството на
Мильо Касабов, на негови съученици, съграждани и съмишленици от покъсния период.
Трябва да отдадем заслужено признание на
издателство “Български
писател” за неговата идея

през 60-те години на миналия век да организира
събирането и издаването
на ценната поредица
“Българските писатели в
спомените на съвременниците си”. В течение на
две десетилетия в поредицата излязоха 20 тома
със спомени за повече от
50 автори от Любен Каравелов, Христо Ботев и П.
Р. Славейков до Смирненски и Вапцаров, Ламар и Константин Константинов, напомнят от
“Захарий Стоянов”.

Всички наблюдения и
спомени на съвременници на Гео Милев, поместени в сборника от 1965
г., който отдавна е библиографска рядкост, са
намерили място и в това
издание. Добавени са и
много нови. Самите оригинални текстове на спомените след отпечатването на сборника са в
голямата си част предадени за съхранение в
къща-музей “Гео Милев”
в Стара Загора. Съставител е Георги Янев.
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Написаното от него звучи
непреходно и истинско и днес
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ

Георги Шейтанов е незаслужено забравено име. Защото то принадлежи на човек, който с целия
си живот, творчество и дело ще
остане символ за пълното отдаване на един идеал, дори когато това
струва и най-тежката цена, която
може да платиш - собствения си
живот. Шейтанов е един от най-великите и подготвени български
анархисти и заради това появата
на изключителния том “Целунат от
смъртта” (издателство “Захарий Стоянов”) е събитие в истинския смисъл
на тази дума.
Човекът, на когото е посветен,
е неординерна личност, която трудно би се вместила в което и да е
определение. “Целунат от смъртта”
е явление и поради друга причина.
Тази книга събира заедно почти
целия живот на Шейтанов, който е
застрелян през 1925 г. в разцвета
на своята младост - статии, спомени
за него, както и стихотворенията му.
Шейтанов е истински анархист и не
губи много време в писане на теоретични статии, неговата страст са
срещите с хората, истинската политическа полемика, но това, което е

оставил след себе си, е много вълнуващо и най-важното - то звучи непреходно и истинско дори днес.
Българският анархизъм все още
е непроучена територия, но Георги
Шейтанов определено е един от неговите върхове. Този млад човек не
пропуска нито едно световно събитие, а страстта на анализите му е
изумителна. Томчето “Целунат от
смъртта” поставя чрез думите на
своя автор отново редица проблеми. Голяма част от нещата, които
Шейтанов е писал през 20-те години на миналия век, са актуални
като извод и днес. Когато човек
има идеали, те винаги оцеляват
във времето.
На една от програмните си статии - “Анархизмът като философия
и дело”, Шейтанов е поставил
вълнуващ епиграф, съчинен от самия него: “Свиня е влязла в храма
на живота - убийте я”. Свинята е
символ на всичко онова, което потиска хората - властта, експлоатацията, самият капитализъм. Анархистът не се страхува да чертае
въображаемите хоризонти на
бъдещото безвластническо общество. Шейтанов, който пише и поезия в списанията на Гео Милев
под псевдонима Жорж Сатанин,
е човек, който вярва безрезервно в това, че анархията е отговорът на всички човешки проблеми. Не трябва да му вярвате сляпо, но е добре да го чуете.

ЕКОЛОГИЯ

Наука за практиката
ИНЖ. КИРО ИВАНОВ

Монографията “Утайки
от пречиствателни станции
за отпадъчни води и правила за тяхното оползотворяване” от проф. Светла
Маринова Гарванска е
плод на многогодишен изследователски труд, за който най-общата ми оценка е
“наука за практиката”. За
никого не е тайна, че утайките от отпадъчните води битови, промишлени и селскостопански, са сериозен
екологичен проблем. В
същото време те са и органичен и минерален резерв,
който все още неоправдано се подценява.
В България работят около 70 градски пречиства-

телни станции за изкуствено биологично прочистване на водите, както и множество пречиствателни

станции към големите животновъдни комплекси.
Учен в областта на агрохимията и торенето, проф.
Гарванска е дала на практиката не едно и две технологични решения за
оползотворяване на органичните торове и отпадъци
в земеделието. В книгата
си тя се спира подробно на
образуването и характеристиката на утайките, анализира резултатите от тяхното използване като тор на
обработваемите площи и
при рекултивацията - безхумосно възстановяване на
плодородието в района на
“Марица-Изток”. Паралелно с основните технологични подходи читателят ще
намери практическите правила и указанията за стопанското използване на
утайките, които за конкрет-

ни случаи са различни.
Тази наглед дребна работа ще е от голяма полза за
народното стопанство, ако
я вършим където и както
трябва. Авторката предупреждава, че при изпълнението й са задължителни
определени изисквания
към съдържанието на концентрацията на тежки метали, органични замърсители и микроорганизми.
Книгата, първа по рода
си у нас, е дело на издателство “Пъблиш Сай СетЕко”. Ще сгрешим, ако кажем, че е предназначена
за специалисти от пречиствателните станции за отпадъчни води и работници
от ВиК дружества и животновъдни ферми. С нея би
трябвало да се срещнат
широк кръг читатели - еколози и природозащитници.
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Токийската камерна опера пристига с два спектакъла,
група „Пангея” ще свири с квартет “София”
от приятели” ще изнесе концерт група
“Пангея” съвместно с квартет “София”,
в програмата са включени произведения от Тацуя Коумадзаки - китарист,
композитор, създател и ръководител
на група “Пангея”. Неговото творчество е вдъхновено от енергията на природата и фолклора на различни народи. Коумадзаки задълбочено изследва световната етномузика в търсене
на допирните й точки с японската

ките свещеници), азиатската традиционна музика и етномузиката на народите, населяващи Андите, Средния и
Близкия изток. Изнасял е концерти в
Европа, Африка и Азия. В София свири за първи път през 1999-а в НДК в
рамките на Дните на японската култура. По време на Балканското си турне
през 2005 г. Тацуя Коумадзаки свири
заедно със “София” квартет на сцената на камерна зала “България”. През

Сцена от спектакъла “Когецу ден”

СНИМКИ САЛОН НА ИЗКУСТВАТА

Два спектакъла на “Когецу ден, или
Легенда за тигъра и луната” от композитора Хитоши Танака ще представи
на 27 и 28 май от 19 ч. в зала 11 на
НДК Токийският камерен оперен театър. Диригент на проявата в рамките
на 14-ия Салон на изкуствата е Рикуя
Терашима, режисьор - Масайоши
Курияма, в ролите ще видим сопраното Масами Танто, мецосопраното
Наоми Нагата, баритоните Йошиаки
Такезава и Юн Хошино, на сцената
ще бъдат и музикантите Юмино Тойода - цигулка, Масави Накагава виолончело, Юри Саики - пиано, Сумире Йошихара - ударни.
Токийският камерен оперен театър
е основан през 1969 г. от режисьорите
Масайоши Курияма и Рейджи Митари, административния директор Риосуке Хатанака и артистичния директор Мурао Сугита. През годините този
необикновен колектив поставя на
сцената голям брой камерни опери в
сътрудничество с диригенти, певци,
инструменталисти, композитори, режисьори и сценографи. Сред повечето
от сто постановки има истински шедьоври и творби, които дълги години не
са представяни в Япония, както и
новосъздадени опери от японски композитори. Трупата е носител на много
почетни награди, представя се на
престижни световни форуми, на сцените на големи театри по света. Целта
на Токийския камерен оперен театър
е да доставя истинско удоволствие от
операта на публиката по целия свят,
представяйки непознати шедьоври и в
същото време да обогатява японската
култура, чрез откриването на новите
възможности на съвременното театрално изкуство, заявяват от трупата.
И други гости пристигат от Страната на изгряващото слънце - на 18 май
в зала 11 от 19 ч. в програмата “Свят

Тацуя Коумадзаки

традиционна музика. Свири с много
чуждестранни музиканти, като винаги
се опитва да постигне хармония между западната и източната музика и
енергията в природата. Записва много
компактдискове, в които успешно
съчетава характерното за Япония
шомьо (молитвения напев на будист-

2006-а заедно записват компактдиск,
чиято програма представят в това
издание на Салона на изкуствата.
Рие Накабаяши свири на духовите
инструменти шинобуе и нокан, както и
на струнния кото. От септември 2000
г. свири заедно с “Пангея”. Михо Сато
свири на контрабас и е с групата от

ПРЕМИЕРА

Кадифеният глас на
българската поп и джаз
сцена - Белослава, в
сътрудничество с Живко
Петров и едни от най-добрите студийни музиканти, участващи в проектите на певицата, ще представи композиции от
предстоящия, трети студиен албум на чаровната изпълнителка на специален концерт на 2
юни, научи ДУМА от Анелия Мутафова от агенция
“Анданте”. Ще бъдат
включени и пиеси от
предходните два албума
- “Слушай ме” и “Улици”,
в нов прочит. Събитието
ще се състои в зала “Pro Cinema Studios” (ул. “Атанас Узунов”
236), в непосредствена близост до стадион “Академик”. Цената
на билетите е 25 лв. и могат да бъдат купени в интернет на
eventim.bg и в магазините на “Германос”, а от другата седмица и
в билетния център на НДК.
Концертът съвпада с десетгодишнината, която Белослава и
Живко Петров отбелязват на сцената. Във връзка с това талантливите музиканти ще предложат поредното музикално предизвикателство, подготвяйки двучасов спектакъл, на който ще можем
да се насладим на любимите песни от репертоара на чаровната
изпълнителка и да чуем композициите от новия й албум.
black+dopulnitelen

БАЛКАНСКИ ПОП
лед над 250 отпразнувани и посрещнати с възторг лайф
шоута по цял свят
през миналата година - от британското
Гластънбъри и датското Роскилде до
Източния бряг на
Турция, Шантел и неговият Буковина клуб
о ркестър пристигат в България. Тяхното лайф шоу е на
7 юни в зала “Универсиада”,
научи ДУМА от Катя Карагяурова.
Шантел знае как да накара пулсът на зрителите да
забие със 180 удара, знае
как да превърне един клуб,
концертна зала или прашния под на всяка фестивална сцена във временно автономна зона, в място, където
интеграцията не се дискутира безсмислено, а е реалност. “Планета Паприка” не
е някакво постоянно място,
тя е място в движение. Ценностите на “Планета Паприка”: признание на възможността за съществуването на
автентична европейска поп
музика. Тук се срещат северът и югът, западът се
разтопява в изтока и всички
са заедно във въображението на творците.

„Планета Паприка”
щурмува концертните зали

С

Тазгодишното турне на
Краля на европейския балкански поп - “Планета Паприка”, ще щурмува с над
150 дати концертните зали,
клубове и най-големите европейски фестивални сцени
и дори ще прескочи океана
с американски тур през септември. В края на май ще се

СНИМКА “БГ САУНД СТЕЙДЖ”

¡ÂÎÓÒÎ‡‚‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ
ÚÂÚËˇ ÒË ‡Î·ÛÏ

май 2007 г. Тайо (Тайоко Чигоно) изпълнителка на танц кадземаи, открива света на танците първо чрез
джаза, след което се занимава с класически балет, модерни танци и йога.
От 1989-а започва своята солова кариера под мотото “Фубу” (дума, съставена от китайските йероглифи “фу” вятър
и “бу” танц).
“София” квартет е съставен от изявени камерни музиканти. Репертоарът
на формацията включва класически и
модерни музикални пиеси. Много съвременни композитори посвещават свои
произведения на “София” квартет.
Проявите на Токийския камерен
оперен театър и група “Пангея” у нас
са организирани от НДК в партньорство с японското посолство и са посветени на 50-годишнината от възстановяването на японско-българските
дипломатически отношения.

появи
дългоочакваният
сингъл на Шантел и Буковина клуб оркестър. След това
те се изстрелват към големия финал: излизането на
новия им албум в края на август. Шантел тръгва вече по
“Планета Паприка” със своята банда с нови певица,
акордеонист, цигулар и
тромпетист.
Билети за концерта на 7 юни в
зала “Универсиада” може да се
купят онлайн на
w w w. even t i m . b g ,
www.ticketstream.bg
или от касата на
НДК,
верига
“Германос”, магазини “Пикадили”,
“Дюкян
Меломан”, “Office 1
Superstore”, и магазините на Мтел.
Страницата
подготви АНА
КОНСТАНТИНОВА
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“В древността хората се учили, за да се
усъвършенстват. Днес се учат, за да удивят другите”, е казал мъдрецът Конфуций. Театърът, за добро или за лошо, също се стреми да удивлява другите, което ще рече - да предизвиква интереса и
вниманието на това незнайно и непредвидимо “театрално същество”, наречено публика. Естествено, когато става дума за изкуство, цифрите и процентите не са най-важните елементи от живота и
смисъла на едно произведение. Но тъй като театърът е живо изкуство и може да съществува само
в и чрез живия контакт с публиката, защото без
публика театър просто няма, тогава и цифрите
започват да стават важни. И така според ежегодната статистика на Министерството на културата,
за изминалата 2008 г. отличниците в театъра са:
1. ì¬˙Á„ÎÂ‰ËÚÂ Ì‡ Â‰ËÌ Û˜ËÚÂÎ Á‡ Ì‡Ó‰ÌÓÚÓ
Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Óî, ÏÓÌÓÒÔÂÍÚ‡Í˙Î Ì‡ ‡ÏÂÌ ƒÓÌÂ‚
‚ ƒ“ œÎÓ‚‰Ë‚ - 21 851 ÁËÚÂÎË
2. ì–ÂÈÒî ‚ Õ‡Ó‰ÌËˇ ÚÂ‡Ú˙ - 12 672 ÁËÚÂÎË
3. ì»‰Â‡ÎÌËˇÚ Ï˙Êî ‚ Õ‡Ó‰ÌËˇ ÚÂ‡Ú˙ - 10 986 ÁËÚÂÎË
4. ìÕÓÊËˆ‡ ÚÂÔ‡˜î ‚ ÚÂ‡Ú˙ ì¡˙Î„‡ÒÍ‡ ‡ÏËˇî 9993 ÁËÚÂÎË
5. ì–ËÏÒÍ‡ ·‡Ìˇî ‚ —‡ÚËË˜ÌËˇ ÚÂ‡Ú˙ - 9730 ÁËÚÂÎË
6. ì¬Â˜Âˇ Á‡ Ú˙Ô‡ˆËî ‚ —‡ÚËË˜ÌËˇ ÚÂ‡Ú˙ 9480 ÁËÚÂÎË
7. ì◊‡ÈÍ‡î ‚ ÚÂ‡Ú˙ ì¡˙Î„‡ÒÍ‡ ‡ÏËˇî - 9274 ÁËÚÂÎË
8. ì’˙¯Ó‚Âî ‚ Õ‡Ó‰ÌËˇ ÚÂ‡Ú˙ - 9153 ÁËÚÂÎË
9. ì—˙ÚÂÒÂÌËÂî, ÏÓÌÓÒÔÂÍÚ‡Í˙Î
Ì‡ Ã‡ËÛÒ ÛÍËÌÒÍË, ƒ“ œÎÓ‚‰Ë‚ - 8887 ÁËÚÂÎË
10. ìƒÓÌ ΔÛ‡Ìî ‚ Õ‡Ó‰ÌËˇ ÚÂ‡Ú˙ - 7862 ÁËÚÂÎË

Моноспектакълът на Камен Донев
е имал най-много зрители през 2008 г.

Дори и на пръв поглед от тази класация се налага изводът, че публиката отново предпочита
“обичайния заподозрян”, т.е. комедията. Първите
шест най-гледани заглавия са комедии, макар че
друг въпрос е доколко добри и смислени са те. Но
очевидно е, че желание номер 1 на публиката е
да се забавлява. Със сигурност може да се каже,
особено като се има пред вид, че това желание си
стои все на първо място поне през последните пет
години, че театърът вече не се възприема като
място за размисъл или за задаване на важни обществени или личностни въпроси, а като място за
забавление. Дали все пак има някаква разлика
между театрално представление или така обичаното “реалити шоу”? Много би ми се искало да
отговоря отрицателно на този въпрос, но някъде
дълбоко в съзнанието ми се крие едно тъмно
съмнение, което искрено искам да отхвърля и да
запратя колкото се може по-надалеч, но напоследък невинаги успявам да го сторя. Разбира се,
противоположното мнение е, че театърът се прави
за публиката, а не за специалистите, но както се
казва в един стар театрален анекдот - “Изкуството
иска жертви, но и жертвите искат изкуство”. По
принцип в комедията като театрален жанр няма
нищо лошо, лошото е, когато лошата комедия се
смята за добър театър. Според нашата класация
обаче можем да сме спокойни в това отношение,
защото все пак “Идеалният мъж” и “Дон Жуан” са
висока класика.
Прави впечатление щастливото и показателно
изключение от комедиите на заглавия като “Чайка” от А. П. Чехов, постановка на Крикор Азарян,
“Хъшове” по Иван Вазов, постановка на Александър Морфов, и “Сътресение” по текстове на
Николай Хайтов, постановка на Мариус Куркински.
Хилядите зрители, които са предпочели тези спектакли в известна степен придават друг вид на
баланса. Не че равновесието между забавното и
стойностното по театралните сцени е постигнат,
black
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â òåàòúðà
най-търсени са комедиите
9Отново
зрители през 2008 г.
9Най-много
е имал Камен Донев
театър е привлякъл
9Народният
77 910 души в своите три сцени
СВЕТЛАНА ПАНЧЕВА

но все пак наличието на противовес е явно. През
2008 г. най-много зрители са влезли в салоните
на:
z Народния театър “Иван Вазов” общо 77 910 души
z Театър “Българска армия” - общо 67 309 души
z Сатиричния театър - общо 62 572 души
Явно столичният “Бродуей” си остава най-театралното място.
Другото, което прави впечатление, е удивителната продължителност на живота на най-гледаните спектакли в някои театри. Така например в Народния театър култовият спектакъл на Александър
Морфов “Хъшове”, чиято премиера е през 2004 г.,
продължава да предизвиква интереса на хиляди
зрители, а на камерната сцена безспорен фаворит
е постановката на Велко Кънев “Дядо Коледа е
боклук” от 2002 г. Най-харесваното представление
в театър “Българска армия” - “Ножица трепач”, с
премиера през 2004 г., запазва първото си място
по зрителски интерес, следвано от “Секс, наркотици и рокендрол”, което се играе от 1991 г. Същото
може да се каже и за един от фаворитите в Сатирата - спектакъла на Иржи Менцел “Вечеря за
тъпаци”, който е в афиша на театъра много години.
В “Сълза и смях” най-търсеното представление
е забавната и остроумна пиеса “Красиви тела”,
поставена от Влади Люцканов, което е имало 6052
зрители, а в театър “София” първенец е постановката на Бойко Богданов “Ревизор” с 5200 зрители.
В Младежкия театър най-много зрители са привлекли представлението за деца “Пепеляшка”
(5752) и мюзикълът “Страхотни момчета (5102), а
първенецът в Малък градски театър “Зад канала” е “Ар енд би” с 6500 зрители.
Комедия, драма, мюзикъл, пиеса - всичко това
е животът на театъра, театърът, който гледаме и
от който имаме нужда. Защото, нали ако ги няма
на сцената Вазовите хъшове, Уайлдовите идеални
мъже или Чеховите чайки, животът ще бъде толкова беден и сив.

икор
авена от Кр
айка”, пост ите спектакли
“Ч
а
т
ва
хо
ан
Че
ед най-глед
армия”
Азарян, е срв театър “Българска

“В
най-глед ечеря за тъпац
аните сп
и
ектакли ” продължава да
на Сати
ричния те сред
еатър

Култовият спектакъл на Александър Морфов “Хъшове”
е фаворитит на зрителите
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×óäî íà äâå êîëåëà
òðúãâà ïî óëèöèòå
Малката кола - тиха и удобна може да вози двама души из града,
без да замърсява околната среда
Гигантът “Дженерал мотърс”, ударен
тежко от финансовата криза, получи 13
милиарда долара помощ от държавата,
за да избегне фалита. На компанията е
даден срок до края на юни да направи
големи промени, за да излезе на глава
с трудностите и да преодолее почти
непреодолимите препятствия по пътя си.
Една от големите надежди на “Дженерал мотърс” е природосъобразното
чудо на две колела, което се очаква да
стане сензация в света на автомобилите през следващите години. Става дума
за малка двуколка с две основни колела и с още две помощни, и то много помалки.
Миниатюрното автомобилче е предназначено за бързо и лесно придвижване по градските улици, като може
твърде лесно да се промушва през
задръстванията, а за паркиране му е
необходим 1 кв.м място. Вози двама

души, седнали един до друг - все едно
на предната седалка в обикновен автомобил.
Прототип на колата вече е демонстриран преди дни в Ню Йорк. Пешеходци
и шофьори останали смаяни от новото
превозно средство, което се носело
безшумно по улиците, привеждано в
движение от електромотор.
Автомобилът РUMA (лична възможност за градско придвижване) е разработен съвместно с компанията “Сегуей”,
която преди време създаде устройство,
което превозва по един пътник. То получи прякора “косачка”. На него се
възлагаха също големи надежди, но
сякаш досега те не се оправдават в
такива мащаби, каквито бяха очакванията.
Странната двуколка е напълно безвредна за околната среда. Тя може да
вдигне максимум 50 км в час и при та-

ÓÈ
ÓÈ ÍÓÎÍÓ
ÍÓÎÍÓ Á‡„Û·Ë,
Á‡„Û·Ë,
ÍÓÈ
ÍÓÈ ÍÓÎÍÓ
ÍÓÎÍÓ ÒÔÂ˜ÂÎË
ÒÔÂ˜ÂÎË

Олег Дерипаска

Световната финансова криза сече сякаш с
косата на възмездието
чудовищните богатства
на милионери и милиардери от цял свят и много
от тях са в дълбок стрес,
след като виждат, че парите им се стопяват и
изчезват като вода в
пясък. Сред най-засегнатите са руските олигарси.
През 2008 г. състояние от
над 1 млрд. долара са
имали 101 души. Тази едва 49.
Миналата година найбогат руснак бе Олег
Дерипаска, наричан още
“Кралят на алуминия”. Той
имаше състояние от 40
млрд. долара, което при
кризата се стопи почти
десетократно. Причина за
това е недалновидността
на олигарха - Дерипаска
защитава разбирането,
че високите цени на суровините ще се задържат
дълго на пазара. И още:
купува акциите в “Норникел” на олигарха Михаил
Прохоров, собственик на
групата “Онексим”, като
плаща в брой.
Сега на първо място в

Джордж Сорос

руската класация на найбогатите е Михаил Прохоров със състояние от
14,1 млрд. долара. Той е
собственик и на найскъпия имот в света - вила
“Леополда” във френската Ривиера. Купена е от
него миналата година за
750 млн. долара.
Роман
Абрамович,
притежателят на футболния клуб “Челси”, е втори
със състояние от 13,9
млрд. Той е загубил от
кризата 9,1 млрд.
Трето място в класацията заема стоманеният
олигарх Владимир Лисин.
Лисин е с богатство от 7,7
млрд. долара и загуби от
14,5 млрд.
Дерипаска е чак осми.
Интересна е класацията на вестник “Сънди
таймс” на най-богатите
хора във Великобритания.
Въпреки гигантската загуба от 19 милиарда евро
в нея на първо място остава индийският богаташ
и
стоманен
магнат
Лакшми Митал със състояние от 12 млрд. евро.
Най-богатият британец
днес е херцог Джералд

Роман Абрамович

Гросвенър, строителен
предприемач и собственик на недвижимо имущество. Той притежава 7,2
милиарда евро и се е
разделил само с 550 милиона.
Чувствителни са загубите на шефа на “Формула 1” - Бърни Екълстоун.
Той се прощава с 1 млрд.
евро и остава с 1,6. Подобно е положението на
сър Ричард Брансън бизнесмен, въздушен
пътешественик, ексцентрик и собственик на 360
компании, обединени във
“Върджин груп”. Губи 1,6
млрд. евро и остава с 1,3.
Хилядата най-богати
на Острова притежават
днес общо 285 млрд.
Спрямо миналата година
те са загубили 172 млрд.!
В същото време има и
спечелили. Големият майстор на борсовите игри
Джордж Сорос се оказва
един от тези, които ловят
риба в мътната вода на
кризата - за него се знае,
че е умножил през последните месеци богатството си с около 2 млрд.
евро.

кава скорост е в състояние да се движи
1 час без прекъсване. След това се
нуждае от зареждане на акумулатора,
което става или бързо, или бавно. В
първия случай за 2-3 часа, във втория за 7-8.
Специалисти твърдят, че разходите за
електрическата двуколка ще бъдат с 1/4

до 1/3 по-малки, отколкото при обикновен
автомобил. Ако прогнозите им за голям
интерес към новия електромобил се
потвърдят, “Дженерал мотърс” би могъл с
такива екстравагантни разработки на модели от бъдещето да надмогне кризата.
Засега цената на двуколката остава
неизвестна.

Когато разводът
спасява живота
Една от най-фрапантните истории във вековните отношения между
мъжа и жената остава
шампионският развод на
възрастен нигериец с 82
от неговите съпруги!
Ислямският проповедник Мохамед Бело Абубакар живее в щата Нигер в Нигерия заедно със
своите 86 (!) жени и 170
(!) деца. Той е 84-годишен, но въпреки това не
се оплаква от
съдбата си, нито
от домочадието
си, докато над
главата му не
н а д в и с в а
страшната опасност да бъде
ликвидиран. В
Нигерия се разрешава на мъжете да
имат най-много 4 съпруги
и заради драстичното на-

рушение на закона Мохамед е осъден на смърт.
За да спаси кожата, той

спешно се развежда с 82
от жените си и едва тогава присъдата е отменена.
Разводът с 82 жени
остава един от най-куриозните в историята и е
предложен за Книгата на
Гинес.

√ÂÈÔÙÛÚË ‚ ÒÂ‚ÂÂÌ ‚‡Ë‡ÌÚ
Грейпфрутите са много деликатни и
нежни плодове, които веднага реагират
на всяко понижаване на температурите.
За тях Япония е далечен север, затова
всяка мисъл за отглеждането им там изглежда абсурдна.
Изглежда така до времето, когато
японски учени се захващат с разработването на сорт, който да издържа на
студ. Това става през 1985 г. 14 години
по-късно се получават първите окуражаващи резултати, но са необходими
още десет години, за да бъде известено
на висок глас, че японските специалисти са създали устойчив на студ грейп-

фрут, който да вирее в страната.
Досега такова нещо не би могло да
се случи дори в най-южните райони на
Япония. Вече нещата са различни и новите плодове, наречени “Рубинът на
Сага”, се очаква да достигнат 400 г тегло всеки.
Трудът на пословичните със своя
талант японски градинари се увенчава с успех. Отзивите са много добри отгледаните на японска земя грейпфрути са сочни, сладки и с отлични
вкусови качества. Те не отстъпват на
грейпфрутите, отгледани в страни със
субтропичен климат.

Хобито - и развлечение, и лекарство
В днешното време на нерви, постоянно напрежение,
потиснатост и стрес хобито се оказва начин за отдалечаване от безумията на действителността и за успокоение.
Вниманието се откъсва от тежките проблеми, от тежките
мисли и се насочва към приятно забавление с любимото
хоби. Така кръвната картина и функциите на мозъка се
нормализират, неусетно идва хубаво настроение и приblack+dopulnitelen

повдигнатост на духа.
Например Владимир Набоков, автор на знаменития
роман “Лолита”, е бил голям любител на шаха и е събирал
пеперуди, изследвал ги е и ги е подреждал в класьори.
Жена му е руска еврейка и през 1937 г. се налага двамата
да бягат от Франция в САЩ заради започналото завладяване на Европа от немските войски. Благодарение на

познанията си покрай своето хоби Набоков започва работа в Нюйоркския природонаучен музей като експерт.
Легенда в събирането на буболечки е финансистът
барон Ротшилд. Неговата колекция включва няколко милиона екземпляра! Буболечки по света събират близо 4
милиона души и се смята, че само това хоби върти около
200-300 милиона долара годишно...
black+dopulnitelen10
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Ако няма умора,
няма и остаряване
Защо Ангелина Ангелова не се пренесе в Оксфорд, когато силно я искаха там?
чили, получили научни степени. Женени са за рускини,
също интелигентни, научни работници. Ангелина винаги ги
очаква с нетърпение. Ето, след
час ще кацне самолет от Москва, пристигат синът и снахата.
С какво ще ги гощава? Найпърво един хубав чай, а за
вечеря е изпекла баница плюс
кисело мляко. От години вечер
манджи не ядем, обяснява
Ангелина.
Преди време някаква позната посещава Ангелова, когато
и снахата от Москва била тук.
Ау, това добро момче Румен
как можа да се ожени за рускиня, горкичкият, ожалва го познатата. За нещастие от другата стая снахата чува това и
естествено иска да си замине
още на следващия ден. Малко
е да се каже, че Ангелина не
позволява да се отправи незаслужена, неправилна дума за
децата й, в това число за снахите, разбира се. И ще им върти
баници, докато има сили. А тя
сили има.

ВАСИЛ ПОПОВ

Педагогът
Детската градина е построена през 1969 г. и е открита за 25годишнината от Девети септември. Наречена е на виетнамския
революционен лидер и виден
държавен ръководител Хо Ши
Мин в знак на съпричастие на
Народна република България
към борбите на виетнамския
народ за освобождение от колониално робство и после към
съпротивата на виетнамците
срещу империалистическата агресия. За пръв път се създава
такова детско заведение с указ
на Президиума на Народното
събрание. И дотук е политическата подплата на това ОДЗ.
Оттам насетне е по-важното.
Проектирането е възложено
на арх. Дина Станчева от “Главпроект”. Идеята е заимствана
от малката зала на ООН в Швейцария, припомня си Ангелова.
Според нея е имало известни
проблеми с финансирането (то
кога ли не е имало парични
проблеми) и тук неоценима помощ е оказал Иван Толев, тогавашният кмет на столичния Благоевски район.
Обзавеждането може да се
нарече революционно за времеblackdop 29

Общественикът

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Когато една детска градина
навършва 40 години от създаването си и го отбелязва с пищно тържество, а нейната първа
директорка прави юбилей две
по 40 години от рождението си,
няма нищо случайно. Детската
градина е ОДЗ “Хо Ши Мин”, а
директорката е Ангелина Ангелова. Днес същата градина се
именува ОДЗ “Звънче”, но е
запазила духа на великолепната работа с децата. Ангелова си
е същата Ангелина с неподправен и ненакърнен дух на педагог, съпруга, майка, общественик. И изключително приятен
сладкодумен събеседник.
Скромно по размери жилище, за каквото обикновено казваме маломерно. Скромно и на
пръв поглед стандартно обзавеждане - масичка, диванче, табуретки, само телевизорът е поголемичък. Но на втори поглед
всичко е извадено от стандартите с красива покривчица, кувертюра на диванчето, възглавнички на табуретките. В малкото холче, където попадат гостите, библиотеката сякаш е поголяма от самата стая, по стените са намерени точните места на различни знаци - жалони
в семейната история. Най-много са снимките - в албуми, под
стъклото на масичката, в настолни и стенни рамки. И от
всичко това струи една душевност, която е и ласкава, и увличаща, и фино респектираща. Тя,
тази душевност и духовност, не
би била възможна без присъствието на една толкова обикновена и толкова достолепна
жена.
Първото нещо, което Ангелина Ангелова показва на екипа
на ДУМА в малкия хол, е красив
букет, поставен в още по-красива стилна ваза. Цветята са подарък от тържеството за годишнината на градината. Второто е
книгата, издадена по същия
повод, и третото е връчената й
почетна грамота. Трудно е да се
обясни как Ангелова съумява да
разказва за изминалите години
и пресъздава събитията все
едно, че е днес и как днешният
й ден сякаш е неизчерпаем.

то си. Изхвърлени са тромавите
неудобни легла и напосоки събирана мебелировка. Вместо това
шведска фирма изработва креватчета, шкафчета, масички,
столчета и всичко необходимо,
съобразени с физическите данни и всестранните нужди на питомците. Директорката не позволява да се внесе нещо излишно. Дори завесите на прозорците и подовите настилки са подбрани така, че да наподобяват
домашната обстановка. През 60те и 70-те години нашите семейства се замогнаха в тогавашния
смисъл и българският бит доста
се промени, особено в градовете, казва Ангелова, като изброява мотивите за създаването на
детско заведение от нов тип.
Тук трябва да посочим, че
след това са изградени още
около 35 подобни съвременни
ОДЗ. За времето на прехода
много от тях са разграбени,
разбити, разпродадени и днес
разни градоначалници си правят имидж с обещанието да строят ясли и детски градини, ядосва се Ангелова.
За подбора на персонала директорката има пълна свобода.
Тя привлича добри педагози с
изявен стремеж към самоусъвършенстване. За работата с
децата поновому всички те, работейки, в ход се преквалифицират. Сериозен е подходът и към
набирането на помощен персонал. Въпросът не е кой какъв е,
въпросът беше да създадем колектив и ние го направихме,
казва Ангелова и се подсмихва,
че на това днес му викат екип.
Не пример, а доказателство е
фактът, че една от тогавашните
учителки, Цецка Георгиева, поема директорския пост след
Ангелова и ръководи успешно
детското заведение и днес.
Когато нещата се случват и
“калъпът е натъкмен”, идва признанието. Ангелина Ангелова е
предложена за награждаване с

орден “Кирил и Методий”. Тя
обаче е категорична, че наградата трябва да е за цялото ОДЗ
заради усилията на колектива,
екипа. Тогава ОДЗ-то получава
първата степен на ордена, а директорката става кавалер на
същия орден втора степен и това
я удовлетворява.
Но има и други признания.
През 1977 г. у нас гостува делегация, водена от министъра на
образованието на Великобритания г-жа Маргарет Тачър, която
посещава ОДЗ “Хо Ши Мин”.
Вечерта в интервю на живо по
националната телевизия бъдещата Желязна лейди сипе суперлативи за детската градина
и българската просвета. Може в
скобки да отбележим, че по друг
повод Ангелова е имала покана
за преподаване в Оксфорд с
подсказка, че може и да остане
там. Познайте защо патриотът
на отечеството и българското
просвещение не се съблазнява.
По това време България е
активен партньор на страните
от Арабския свят и съвсем естествено у нас гостува шахиншахът
на Иран Мохамед Реза Пахлави.
Неговата съпруга, шахиня Фарах, която също се занимава с
грижи за децата, е впечатлена
от детското заведение и се обръща към директорката Ангелова:
“Може ли да ви имам за приятелка и да се обръщам към вас
за съвети?”
В заведението се приемат
деца от 7-месечна възраст до
седемгодишнината им. После
стават първолаци. Един “випуск”
е от 300 до 350 деца. Значи за
40 години възпитаниците са 12
000-15 000. Но преди децата да
се обгрижват и обучават, трябва да са здрави. Ангелова създава постоянна връзка с Института по педиатрия, медици се грижат за децата. Процесът е многостранен и комплексен, провеждат се дори семинари с родителите как вкъщи да

продължи развитието на полученото от педагозите.

Съпругата
Ангелина се омъжва на 22годишна възраст. Признава, че е
възпитана от мъжа си инж. Николай Ангелов, офицер от БНА.
Никога не го е питала какво работи, защото така е трябвало.
Доста години го следва в мисиите
му в чужбина и днес е щастлива,
че контактите им със западняци
са ги освободили от комплексите
им спрямо българите като второ
качество хора. Десетки приятели
от Арабския свят, Африка и Франция звънят на Ангелина и с благодарност, и за съвет.
Съпругът ми не можа да преживее промените, не можа да
преглътне, казва Ангелова. Тя
цитира точно своя другар в живота: “Когато се превзема една
държава, първо се премахва
армията, второто е да се заличи
просветата.” Ето на това диванче, посочва Ангелина, мъжът ми
получи първия си инфаркт, когато гледахме по телевизията опожаряването на Партийния дом.

Майката
Двама сина са отгледали
Ангелови. И двамата са се изу-

Един човек с такава енергия да се затвори между четирите стени на малкото апартаментче, да се крепи само на
спомени, да прелиства албуми,
няма да е истина. Такива хора
са обречени винаги да имат
грижи. Като председател на 11а основна партийна организация на БСП в район Красно
село Ангелова е кахърна за
състоянието на партийните
формации, които наистина застаряват.
Г-жа Ангелова е член на
бюрото на световна женска организация, която в момента е
без председател. И с такава
грижа Ангелова се обръща към
Жени Живкова, мигар не е подходяща да оглави подобна формация с полза за света.

Вместо точка
Когато разказваш за такава ярка личност, е трудно да
се тури точка. Тогава идват “гениални” въпроси като например за дълголетието. И тук Ангелина е като бръснач - щом
се трудиш неуморно, каква ти
старост, кой те оставя на мира,
ако си нужен. Но все пак ще се
опитаме да извадим няколко
пункта като съвети към просветители и държавници, вместо да заковем точката.
 Да не се политизира образованието!
 Да се проумее защо повечето деца тръгват по чужбина!
 Да се засили грижата за
квалификация на учителите!
 МОН да насърчава това,
което е постигнато и да го развива!

ÓÈ Â ‡‚ÚÓËÚÂÚ?
Един от възпитаниците на ОДЗ “Хо
Ши Мин” е Тодор
Иванов Славков.
Скромно дете, винаги са го водили или
баща му, или майка
му в семейната волга, без служебни автомобили и охрана
от УБО, казва Ангелова и се ядосва на
някакви твърдения
за коли с черни
стъкла. В един прекрасен ден малкият

Тошко е доведен в
градината от майка
си Людмила Живкова. Тошко е облечен
в мексиканско костюмче, донесено от
татко му. При влизане в градината директорката Ангелова се прави, че не
познава детето: “Ах,
кое е това дете?”
Майката казва, че е
Тодор и малкият
Тошко възкликва:
“Аз съм Тошко!”

Никое друго дете
няма подобна премяна и Ангелова праща
Тодор да се преоблече. “Мамо, кажи й
така да си остана”,
мрънка малкият. И
тогава шефката на
културата Людмила
Живкова обяснява:
“Как аз да й кажа?
Аз съм ти само майка, а тя тук е директорката и каквото
каже, това е. Ела да
те преоблечем.”
blackdop 29
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бщо 78 279 ученици са
подали заявления да се
явят на задължителната
матура по български
език и литература (БЕЛ),
която е утре - 17 май,
съобщиха
от
МОН.
Държавните зрелостни
изпити се провеждат за
втора година, след като през
2008 г. бяха премахнати нормативните пречки за това.
През 2006 г. с допълнение в
поправяния многократно Закон за народната просвета бе
постановено държавните матури да са само върху материала от задължителната подготовка, върху задължителния
минимум
на
учебното
съдържание. Матурите неколкократно бяха отлагани заради нормативни неуредици, а
миналата година - за да се
проведат все пак, се наложи
депутатите да отменят само
за 2008 г. стандарта за системата за оценяване, който е
нужен по закон, за да има
матури. За тази година необходимостта да има такъв стандарт не е отменена в Закона
за народната просвета, но
МОН така и не изработи този
стандарт. Въпреки това от
утре матурите започват.
Втората задължителна матура по предмет по избор е на
19 май - вторник. Тя е върху
следните учебни предмети:
чужд език, математика, физика и астрономия, биология и
здравно образование, химия
и опазване на околната среда, история и цивилизация,
география и икономика, предметен цикъл философия. Заявления за нея са подали 79
517 зрелостници, сред които
има и завършили ХII клас в
минали години. Най-много са
желаещите да се явят на матура по география и икономика - 35 763, за което в МОН
нямат обяснение. Миналата
година въпреки очакванията
матурата по география не се
оказа нито лесна, нито печеливша. Вероятно някои вузове са увеличили бройките за
прием в икономически специалности, които напоследък са
хит и заменят доскорошния
“фаворит” - правото. За матура по математика са се записали 12 339 зрелостници.
За трета матура, която не е
задължителна и е по предмет
по желание, са подали заявления 903 дванадесетокласници. Тези матури ще се проведат от 26 май до 1 юни. Според МОН причината да се
въведе трета матура по желание е, че в някои вузове в
чужбина изискват в дипломата за средно образование да
има три зрелостни изпита.
Матурите ще се проведат в
6246 зали в 1054 училища. За
кампанията са ангажирани 15
000 квестори. 500 камери ще
наблюдават изпитния процес,
т.е. във всяка десета класна

Матурите
започват утре
78 279 зрелостници ще се явяват
на български език и литература,
за втория изпит са се записали 79 517

стая ще има видеокамера.

Датите на
изпитите
И през учебната 2008/2009
г. сесиите за матура са две юнска и септемврийска. Още
на 12 септември 2008 г. министър Вълчев издаде заповед с графика за матурите
тази година.
ЮНСКА СЕСИЯ
 БЕЛ - 17 май, 8 ч.
 Втори изпит по избран предмет 19 май, 8 ч.
 Трета матура по желание:
Математика - 26 май, 8 ч.
История и цивилизация - 27 май, 8 ч.
Физика и астрономия - 27 май, 14 ч.
География и икономика - 28 май, 8 ч.
Химия и екология - 28 май, 14 ч.
Философски цикъл - 29 май, 8 ч.
Биология и здраве - 20 май, 14 ч.
Английски език - 30 май, 8 ч.
Руски език - 30 май, 14 ч.
Немски език - 31 май, 8 ч.
Испански език - 31 май, 14 ч.
Френски език - 1 юни, 8 ч.
Италиански език - 1 юни, 14 ч.
Предложени са различни
дни и часове за всеки от изброените учебни предмети,

Късчето Господ у нас. Петя Цолова, поетеса,
белетрист, журналист за диагнозата на нашето време
- недостиг на любов!
Дух и материя. Без род няма народ!
Душите ни, човешките. Вестник във вестника,
списван от читателите
Пътуване в миналото. Българите са имали писменост,
преди да приемат християнството
Под полата на историята.
Мимоза, презвитера Маргарита
и латернаджията
Война и мир. Американците мрат за оръжия (и от тях)
Семки, занимавки. Тестове, игри, вицове, големи
кръстословици с още по-големи награди
Готварски тефтер. Пролетна трапеза
Елена и звездите вещаят. Най-добрите седмични
хороскопи
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защото зрелостниците може
да полагат неограничен брой
матури по желание. Ученик,
получил двойка на матура,
може да се яви отново на
изпит в следваща сесия.
Оценяването на матурите
се извършва от национални
комисии от 19 май до 9 юни.
Всички резултати от матурите
за юнската сесия ще се обявят до 12 юни. Те ще бъдат
публикувани в официалния
сайт на МОН, в сайтовете на
регионалните инспекторати и
в сайта www.zamaturite.bg. С
входящия си номер и с ЕГН
всеки зрелостник ще може да
научи резултатите си.
В есенната сесия двата
задължителни изпита на матурите са: БЕЛ - на 31 август
от 8 ч. , и втори предмет по
избор - на 1 септември от 8 ч.

До вчера учениците, които
ще се явят на матурите, трябваше да получат служебните
бележки за допускане до зрелостните изпити. Бележката
се носи в деня на изпита и с
нея зрелостникът ще бъде
допуснат до залата. Задължително е да представи и документ за самоличност, който
може да бъде лична карта,
паспорт или шофьорска книжка. При влизането си в залата
зрелостниците трябва да изключат мобилните си телефони и да ги предадат на квесторите.
Учениците ще бъдат допускани до залата не по-късно
от 15 минути преди началото
на изпита - до 7.45 часа. Според Наредба 3 за организацията на матурите на изпитите
задължително трябва да се
пише със син или черен химикал, а за изпита по математика всеки ученик може да носи
молив, гума, линия, пергел,
транспортир, триъгълник, а
зрелостниците с нарушено
зрение - и брайлова машина,
преносим компютър с брайлов
дисплей, брайлови прибори за
чертане, техническо средство
за уголемяване на шрифта при
работа с компютър и оптични
средства.
Речници, математически
формули, таблици няма да
може да се внасят на държавните зрелостни изпити.
В деня на държавния зрелостен изпит в МОН в присъствието на министър Даниел
Вълчев журналист, избран
чрез жребий, изтегля изпитния вариант, който в 8.00 ч.
ще се съобщава по БНР.

Заявления за участие в матурите от есенната сесия се
подават от 27 юли до 7 август
2009 г. До 27 август ученикът
трябва да получи служебна
бележка за допускане до матура. Резултатите от втората
сесия се обявяват до 15 септември.
Завършващите абитуриенти тази година са около 80
000, утвърдените от държавата места за прием във вузовете са 72 314. На практика
всеки желаещ ще може да
стане студент, стига да няма
двойка на приемните изпити.

В деня на изпита
Началният час на двата
задължителни зрелостни изпита е 8.00 ч. Продължителността на всеки изпит е 4
астрономически часа. Само за
децата със специални образователни потребности времетраенето се удължава с 2 часа.

Изпитните материали ще
се получават в училищата на
електронен носител и в деня
на матурата с парола ще се
отвори избраният вариант.
Паролата за разкодиране на
теста ще знаят само министър
Вълчев и компютърният специалист. След като училищата размножат изпитните материали, всеки ученик ще
получи от квестора голям бял
плик, малък бял плик и листове за чернова. Квесторите
раздават още свитък за свободните отговори и лист за
отговори с прикрепена към
него идентификационна бланка. На бланката с печатни
букви се попълват трите имена, ЕГН и входящият номер от
служебната бележка. Бланката се отделя и се поставя в
малкия плик, но без да се
запечатва. Забранено е поставянето на знаци, които могат
да нарушат анонимността на
изпитната работа.

Балът
Оценките от изпитите се
вписват в дипломата в специална графа. Общият успех от
средното образование се изчислява като средноаритметично от оценките от матурите, от задължителните предмети
и
предметите
от
задължителноизбирателната
подготовка.
Според чл. 57, ал.3 от Наредба 4 за документите в системата на народната просвета общият успех се изчислява
като
средноаритметична
оценка (с точност до 0,01) от
следните три оценки:
 средноаритметичната
оценка (с точност до 0,01) от
оценките в графата за държавни зрелостни изпити;
 средноаритметичната
оценка (с точност до 0,01) от
оценките по учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка;
 средноаритметичната
оценка (с точност до 0,01) от
оценките по учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка.
В графата ДЗИ се вписват
оценките от успешно положените държавни зрелостни изпити по предмети. По закон се
дава възможност в графата за
трети държавен зрелостен изпит по желание на ученика да
се вписва средноаритметичната оценка от оценките от
държавните зрелостни изпити
за придобиване на професионална квалификация.

Изпитът по
български
Изпитът по предмета
Български език и литература
е задължителен за всички
завършващи средно образование. Той се състои от тест с 41
задачи. 33 въпроса от тях са
с един верен отговор от няколко възможни, други 7
въпроса са със свободни отговори, които ученикът трябва
сам да напише. Последната
задача е написване на аргументиран текст, свързан с
художествена творба или с
откъс от нея, който носи 30 от
общо 100 точки.
Учебно-изпитната програма включва теми по български език, както и теми по
литература по произведения
на следните 15 български автори, изучавани в часовете
за
задължителна подготовка в гимназиалния
курс: Христо
Ботев, Иван
Вазов, Алеко Константинов, Пенчо Славейков, Пейо
Я в о р о в ,
Елин Пелин,
Димчо Дебелянов,
Х р и с т о
Смирненски, Гео Милев, Атанас Далчев, Елисавета Багряна, Йордан Йовков, Никола
Вапцаров, Димитър Димов и
Димитър Талев.
Поради липсата на стандарт за системата за оценяване миналата година превръщането на точките от изпита
в оценки по шестобалната
система бе направено чрез
натъкмяване - усредняване на
показаните знания на учениците по точки и изчисляване
на високите и ниските оценки
със съответен коефициент
спрямо средното. Идеята според министър Вълчев бе да
няма много шестици и много
двойки.
Тъй като нищо не се е променило и тази година, вероятно системата за формиране на
оценките ще е същата.
Страница на
ВЕЛИАНА ХРИСТОВА
cyanmagentayellowblack
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Украйна - с
поглед към ЕС
Очакванията и надеждите на Киев са свързани
с инициативата „Източно партньорство”

ДМИТРО ИСАЧЕНКО*

На 7 май т.г. в Чехия
се проведе инаугурационната среща за “Източно
партньорство” - инициатива на Европейския съюз
за сътрудничество с шест
страни - Азербайджан,
Беларус, Армения, Грузия, Молдова и Украйна.
Как вижда и какво очаква Украйна от “Източно
партньорство”?
Преди всичко бих искал да наблегна на това,
че ние приветстваме
стремежа на ЕС да повиши качеството на отношенията с неговите европейски съседи. Практическото реализиране
на “Източно партньорство” ще съдейства за
сближаване на страните
партньорки с ЕС, а също
и за ускоряване на
вътрешните реформи в
тях. “Източно партньорство” може да стане този
ефикасен инструмент, с
който страните партньорки могат да постигнат европейските стандарти.
Засилването на демокрацията, икономическото
развитие и широкомащабното сътрудничество
само ще допринесат за
укрепването на стабилността и сигурността.
Особена подкрепа заслужава включването в
“Източно партньорство”,
съгласно с предложенията на Украйна, на формули за

политическа
асоциация и
икономическа
интеграция
като базисен принцип за
изграждане на отношенията между ЕС и страните
партньорки.
Дълбоко сме убедени,
че “Източно партньорство” трябва да изхожда от
европейската идентичност на източноевропейските партньори на ЕС.
Това е ключова предпоставка за успеха на тази
инициатива. “Източно
партньорство” трябва да
избегне концептуалните
и имплементационните
недостатъци на европейската политика за съседство и да стане не идеологическа, а изцяло
практическа инициатива.
Голямо внимание украинската страна отделя
на потенциала на новата
инициатива в контекста
на засилване на интег-

рационните тенденции в
сферата на енергетиката, въвеждане на всеобхватната програма за институционното развитие,
въвеждане на интеграционната система за управляване на границите на
Украйна в съответствие
със стандартите на ЕС.
Особено безпокойство
извиква ограничаването
на потенциала за взаимодействие във

визовомиграционната
сфера
в рамките на “Източно
партньорство”. Замяната
на перспективата от

въвеждането на безвизов
режим като дългосрочен
приоритет само чрез неговото либерализиране
не отговаря на действащия формат на отношенията между Украйна и
ЕС и по-нататък може
значително да намали
привлекателността на
“Източно партньорство”
за другите страни партньори. В тази връзка
трябва да се отбележи,
че Споразумението между Украйна и ЕС за облекчен визов режим е в
сила още от м.г. Нещо
повече - Украйна и ЕС
вече започнаха преговори за безвизов режим.
Приветстваме прагматическото присъединяване на трети страни, споделящи целите и принципите на “Източно партньорство”, към реализирането на негови отделни проекти. Тук бих искал да поставя акцент на
това, че споменатата
инициатива е насочена
към увеличаване на благосъстоянието, доверието, стабилното развитие
и демокрацията в региона, което по никакъв начин не може да представлява заплаха за трети
страни, в частност Русия.
“Източно партньорство”
не само че няма някаква

* Авторът е заместник на посланика на Украйна
в Република България. Заглавието е на редакцията
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антируска насока, но е
призовано да създаде
условия за подобряване
на взаимното разбирателство и сътрудничеството на всички европейски държави.
Главното, което бих
искал да подчертая, е, че
Украйна е готова и занапред да участва в “Източно партньорство” дотолкова, доколкото това ще

отговаря на
стратегическия
курс
на страната към европейска интеграция и ще
съдейства за решаването на практически въпро-

си за приближаването й
към ЕС. Украйна се стреми да получи ясна перспектива за членството
си в ЕС. С цел осигуряването на необходимите
предпоставки за влизане
в ЕС, Украйна води успешни преговори с Евросъюза за споразумение
за асоциация. Досега поголямата част от клаузите в този важен документ
са съгласувани. В момента приключва общата работа над един нов практически инструмент, който ще замени гореспоменатия План за действие
на Украйна - ЕС и ще
бъде насочен към подготовката за имплементирането на това споразумение още преди неговото подписване и влизането му в действие.
Украйна вече е достигнала или е на път да
постигне всичко онова,
което ЕС предлага на източните партньори. По
време на речта си във
Върховната Рада на Украйна президентът на Европарламента Ханс-Герт
Пьотеринг акцентира:
“Твърдо съм убеден в
това, че Украйна с нейните размери и с нейното
стратегическо значение
ще бъде позитивен лидер
сред източните страни,
ще взема активно и конструктивно участие при
реализирането на тази
нова инициатива, нова

политика”. Става въпрос
за това, че Киев може да
сподели опита си от преговорите с други страни.
Още т.г. започнахме да
си сътрудничим с другите
участници в рамките на
“Източно партньорство”.
Към днешна дата са се
състояли няколко подобни срещи на различни
равнища и в различни
страни. Може да се каже,
че Украйна фактически е
координатор сред шестицата на източните партньори на ЕС.
Същевременно украинската страна също има

своите
интереси
за участие
в “Източно партньорство”.
Въвеждането по време на
реализиране на инициативата на принципите на
общата собственост и общата отговорност превръща страните партньори от
обекти на политиката на
ЕС, както това беше в
класическото ЕПС, в субекти на партньорство с
ЕС.
Важна от гледна точка на усъвършенстването
на законодателната система и провеждането на
административна реформа е идеята за създаването на специална програма за подпомагане на
укрепването на административните възможности
на страните партньори. В
този контекст може не
само да се възползваме
от опита на европейските
държави, а и да получим
конкретна финансова и
експертна помощ, да осигурим подготовката и преквалифицирането съответно на нашите специалисти и т.н.
Привлекателни за Украйна са и отделните иновационни елементи от
многостранното измерение на “Източно партньорство”, в частност - реализацията на т.нар. инициативи-флагмани, при
условие че те получат
подходящото финансиране. В този аспект трябва
да се отбележат инициативите, насочени към
създаването на интегрирана система на управление на границите, а
също и в енергийната
сфера.
С участието си в срещата в Прага украинската страна декларира политическата си подкрепа за инициативата “Източно партньорство” и
засвидетелства готовността си да използва
нейните интеграционни
възможности за придвижване на Украйна в
посока членството й в
ЕС. В този аспект Украйна приветства последователната позиция на
българското правителство в подкрепа на евроинтеграционните цели
на нашата държава.
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И така, Део спечели
поредното, този път благотворително, издание на “ВИП Брадър”.
Както и да се тълкува
успехът му, той никак не
е случаен. По-скоро е
тържество на хармонията между кауза и лице.
Мнозина обитатели на
къщата откровено не
бяха на висотата на моралната цел, която шоуто си беше поставило. На техния фон Део
изпъкна като светла личност, която не играе, а
истински се вълнува от съдбата на децата с
различни заболявания, за които се събираха
парите. Накратко, победителят беше автентичен. Ако не сме прекалено пристрастни или
вече деформирани, ще признаем, че това е
най-важното и в политиката. Когато хората са
убедени, че каузата се отстоява с точните, а не
със случайни или набедени фигури, ще гласуват масово, а не рехаво, заради партийната
дисциплина само или заради някоя банкнота.
Според продуцента на Део - Мартин Захариев, “ВИП Брадър” доказал, че България има
гражданско общество. Както писа и Кеворкян
през седмицата, този човек често говори, каквото му скимне. При близо два милиона зрители, и то в продължение на 56 дни, бяха набрани малко над милион и половина лева. Което
означава, че няма средно и по един есемес на
зрител. Голяма част от сумите идваха не по
левче, а с хиляди, т.е. от бизнеса, което прави
още по-малко приобщаването на редовата аудитория към каузата.
Държавата била големият отсъстващ, каза
същият продуцент. Кой да му прошепне, че тя
отделя милиони и милиарди за здравеопазване. И че направи нашите данъци едни от найниските в света. Което освободи ресурси на
бизнеса и за инвестиции, и за благородни акции като тази на “ВИП Брадър”. Естествено,
далеч не всичко е решено. Но и в най-богатите
страни към бюджетните разходи за здравеопазването се прибавят и дарителските инициативи. И това е нормалното, а не държавата да
се проявява като дарител, пък гражданите като управници, както вероятно се привижда
на мнозина.
Някога Асен Агов беше казал, че парите
може и да са мръсни, но щом са минали през
фондацията на Елена Костова, са се пречистили. Искаше сякаш да внуши, че тогавашната
премиерша е мида, която поглъща мръсотията
по дъното и я превръща в бисери. Може и да не
миришат пустите им пари, но и най-прекрасната идея ще бъде компрометирана, ако се пропагандира от неподходящи проповедници. Ще
дойде Емил Кошлуков в парламента и ще агитира да се включим в акцията на “ВИП Брадър”!
Този човек и посмъртно не може да ме приобщи към каквато и да е кауза. Камо ли пък да
работя за имиджа му. Ако си мисли, че той ще
ми отвори очите за дарителство, греши. Правил
съм го и ще го правя и без неговото подканяне. И без да го казвам на висок глас.
Все ще се намери обаче някой, който със
самовлюбените си солови изяви да постави
парламентарната група в глупаво положение.
Видели му се малко парите, които сме превели, изтеглил кредит и го внесъл в шоуто. Та вестниците да напишат, че ни е отсрамил. И с
какво съм отсрамен? Сякаш не дадох този месец 500 лева на един абитуриент, чийто баща
почина точно преди година. Който дарява от
заплата, толкова може да отдели. А който пречиства парите като Елена Костова, може да си
позволи всичко.
Забравихме май думите на Иисус за бедната вдовица, която, за разлика от богатите, пуснала само две лепти за Бога. А Учителят казал,
че тя е пуснала повече от всички, защото другите дават от своя излишък, а тя - от немотията си. Сигурно затова даряваме уж за другите,
а всъщност го правим за себе си. Показно, пред
камерите и микрофоните. Струва ни се, че ако
не призовем медиите за свидетели, публиката
ще се усъмни, че сме дарители. Но ако сме я
докарали дотам, да не ни вярват, не е ли по-добре да излезем от играта, особено ако тя се нарича политика?
Други текстове от автора на:
www.ivoatanasov.info
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Посещението на мегалитното
светилище е малко приключение,
до това невероятно спокойно и
красиво място рядко стигат туристи
Това, за което ще ви разкажем подолу, е все още известно на малцина,
макар да става дума за древен паметник
с потенциал за световна слава. Някои
вече му дадоха прозвището Българския
Стоунхендж. Беглик таш. Древно тракийско светилище. Може би обсерватория,
може би и слънчев календар. Древните
се интересували от звездите и света около тях - също като нас.
Беглик таш е мегалитен каменен комплекс, отчасти природен, отчасти сътворен от човешка ръка. Той наистина е найголемият подобен култов обект в България, какъвто е Стоунхендж за света.
В близост до руините на древния град
Ранули, в околностите на резерват Ропотамо, по хребета на Маслен нос, на около 210 м надм. вис. и на 3 км от Приморско се намира светилището на Ранули кръг от огромни камъни върху скалиста

Маслен нос - поглед от сателит

повърхност, разположени в средата на
поляна. Древните обожествявали местността. Историята на Беглик таш започва
преди стотици хиляди години, когато вулканът разпилява огромни кръгли каменни късове в подножието на днешния
странджански връх Китка. Тракийското
племе скирмиани подрежда от тях сакрално пространство в името на великата
богиня майка - космоса, и нейния син и
съпруг Бога-слънце, наричан от траките
Загрей (Аполон).
Засега обаче тук е спокойно. Мястото
е съвсем слабо посещавано. Днес някои
от камъните са почистени и светят с белотата си: когато слънчевите лъчи падат
върху му, от него струи бяла светлина.
Друга част от долмените са все така покрити с вековен мъх. Твърди се дори, че
от големите гранитни блокове са дялани
павета, някои от които днес лежат по истанбулските улици. При това не става дума
за времената на османското владичество, казаха ни, че това се е случвало през
20-те и 30-те години на миналия век.
Погледната от по-високо, системата
може да ви заприлича и на виеща се
змия. Много може да се остави на фантазията. Тук се извършвал цялостен култ на
посвещаване на неофити, които преминавали през тесен лабиринт от камъни символ на преминаване през отвъдния
свят, прекарвали една нощ под камъка
на олтара, за да преминат през мистери-

Каменното
светилище
Беглик таш

ята на посвещението. Според други версии на каменното ложе в западната част
на изгрев слънце в деня на равноденствието се извършвало ритуалното бракосъчетаване на Богинята с нейния съпруг Богът Слънце. На познанието си за древните тракийски ритуали, на начина, по
който се водят, и до голяма част на фантазията разчитат мнозина, за да си представят какво се е случвало тук в прадревни времена. Иначе срещу скромна сума
от 2 лв. вход и около 6 лв. за беседа
археолог от Бургаския исторически музей ще ви запознае (в работно време през
лятото от понеделник до неделя, от 10.00
до 18.00 ч.) с догадките на учените.
Уникалното светилище е открито през
2003 г. Определя се като най-ранното,
намерено досега, мегалитно тракийско
светилище в Югоизточна Тракия и по цялото черноморското крайбрежие. Функционирало от XIV пр. Хр. до IV-V век от н.е.
Още при началото на разкопките са открити материали, които категорично доказват това. Също през 2003 г. са разчистени и проучени останките от средновековната църква “Св. Параскева” малко по
на север.

В БЛИЗОСТ

Изчезналият Ранули
Ранули бил древен град до устието на
Ропотамо, при вливането й в Черно море,
на 12 км югоизточно от Созопол. На скалистия, обрасъл със зелени дървета връх,
наречен днес Лъвската глава, е крепостта, дала началото на града. Крепостните
стени са добре запазени, изградени от
огромни одялани камъни, ограждат площ
от 30 000 кв. м. Бил един от най-големите
укрепени градове на територията на
България.
Строежът на крепостната стена и на
най-старите запазени сгради се отнася
към епохата на Крито-Микенската цивилизация - XIV - XVI век пр. Хр. Живот на
върха е имало хилядолетия преди това,
но мащабният строеж унищожил голяма
част от артефактите.
Счита се, че по време на Римската
империя Ранули е бил един от сериозните центрове по Черноморието.
В наше време крепостта е известна и
като Вълчаново кале. Вълчан войвода е

използвал загражденията на крепостта за
свой щаб по време на Османската империя.
Редовни археологически проучвания
не са провеждани, понеже крепостта се
намира в резервата Ропотамо. Към момента е проучено само светилището Беглик таш.

Скалното образувание
Лъвска глава над Ропотамо

Смята се, че при мистериите на
посвещаването неофитът трябва да
прекара нощта под този камък

През октомври 2004 г. разкопките
продължават в централната част. Заложен е нов сондаж северно от центъра на
светилището. Тук за първи път се откриват доказателствата, че обектът представлява култов комплекс с прилежащи обслужващи помещения. Оказва се, че предполагаемата застроена територия е над
очакваното.
Още от края на Бронзовата епоха (XIII
в.пр.Хр.) тук е кипяла активна дейност.
Мястото е изпълнявало функции, подобни
на манастирите в наши дни. Светилището
се свързва с култа към плодородието,
Богинята - Майка и Oрфическото посвеще-

ние и обезсмъртяване на Хероя. За това
свидетелстват намерените дарове от полускъпоценни камъни. В добре запазения
жертвеник не са намерени никакви животински следи. В жертва са принасяни единствено растения. Почитаните богове вероятно са били миролюбиви, а вярващите
почитали мира. Легендата разказва, че
Одисей е минал оттук, за да се допита до
оракулите и да принесе дарове на боговете, преди да се отправи на пътешествие.
Днес археолозите “владеят” древното светилище и тепърва ще тълкуват тайните му.
Състои се от централна част и два
кръга от по-малки структури около нея с
обща площ около 6 дка. Големите скални
късове са частично обработени от човешка ръка и монтирани на място, а каменните плочи и блокове са подредени в уникални форми. В плоските скали са изсечени каменни кръгове, вани и “маркови
стъпки”. Цялата местност е наситена с
някакво особено спокойствие под лъчите
на слънцето.
По начина на подреждане камъните
образуват календар-часовник-обсерватория. Учените предполагат, че са изпълнявали следните функции:
Храм - много добре са запазени изсеченият в скалата жертвеник от две вани
със свързващи ги улеи, главният олтар
(огромен камък, стъпил върху три точки),
както и каменният трон, на който е седял
владетелят или главният жрец. В жертвеника не са намерени никакви животински
следи. Навярно в жертва са се принасяли
единствено растения - грозде, смокини,
маслини и др.
Календар - върху скалната повърхност
има издълбани дупки, като в моментите
на слънцестоене и равноденствие между
подредените камъни преминават слънчевите лъчи, огряващи тези точки.
Часовник - подредбата на камъните е
такава, че слънчевата сянка, падаща от
главния олтар върху подредените на север от него 6 по-малки камъка, изпълняват функцията на слънчев часовник, разделящ деня на 6 части.
Като разположение комплексът заема
централно място в региона - намира се
на кръстопът между пътищата, свързващи устието на река Ропотамо с днешно
Приморско, и древния град Ранули с пристанищен залив Св. Параскева. Близостта до морето е решаващ фактор в историческото развитие на мястото. Благодарение на лесния достъп и известността си
през различните епохи е посещавано от
траки, гърци и римляни.
Стоунхендж и Беглик таш са мистични като пирамидите и останалите чудеса
на света. Обектът в Англия печели известност и средства, охранява се добре и се
разраства. Беглик таш все още чака вниманието на държавата, спонсори и програми за проучване. Тук чудото предстои
да се случи.
Страница на САВЕНА ЗЛЪЧКИН
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Табелите не са поставени за ориентир, по-скоро ще ви объркат. Ето няколко насоки: след като
влезете в Приморско, на
първия светофар завивате вляво. Минавате покрай аквапарка, който ви
остава вдясно. Завивате
покрай него вдясно, на
следващата пресечка
вляво и направо по този
главен път. В един момент
ще видите синя табела
“Беглик таш” (дано още е
там) и продължавате в
указаната посока. След
около 3 км по асфалт ще
стигнете до черен път.
Нос Беглик таш се
пада следващият след
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Маслен нос, двата отделят
залива Зигра, преди нос
Коракя. За посетителите с
по-ниски автомобили е
препоръчително да ги оставят под сянката и да
продължат оставащите
1300 м пеша. Пътят минава през сенчеста гора от
реликтна растителност.
Това е Странджа. Не е
чудно да срещнете и дивеч - елени, сърни или
глигани. Въпреки всичко
разходката си струва. Гората сякаш тайнствено ви
подготвя, за да усетите сакралната енергия на това
място.
Запасете се с течности и подходящи за дълго

Къде се намира
Беглик таш карта на местността

ходене обувки. От Приморско с кола се стига за
15 мин., с колело за
45 мин. отиване, пеша за
2 часа.
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ПРОГРАМАТА

16 МАЙ

ВРЕМЕТО
07.10 Национален календар. Клането в Батак
07.15 Самотно дърво на хълма - тв филм /3 епизод/п/
08.00 Чудното пътуване на Нилс Холгерсон с дивите гъски анимационен филм
08.50 За животните с любов
09.20 Добър ден, господин Жасмин - детска образователна
поредица
09.50 Чудният свят на Дисни. Приключения с Мики Маус анимационен филм
10.15 Всички пред екрана
11.00 Памет българска с проф.Божидар Димитров
12.00 По света и у нас
12.25 Бразди
12.55 Иде нашенската музика - фолклор
13.40 Минута е много - тв състезание
14.30 Красавицата Венеция - документален филм
15.25 Мондиал 2010 - предаване за СП по футбол в ЮАР
15.55 Уроци по родолюбие
16.40 Уолт Дисни представя. “Хана Монтана” и “Магьосниците от Уейвърли Плейс” - тв филми
17.25 В кадър. Европа - документален филм /2 част/
17.55 Футбол. “Черно море” - ЦСКА, среща от първенството
на “А”ПФГ - пряко предаване от Варна
19.50 Лека нощ, деца!. Моко - дете на света
19.55 Златните песни на “Златният Орфей”
20.00 По света и у нас
20.40 БНТ такси
21.05 Шоуто на Канала
21.55 50 години БНТ. 1976
22.00 Песенен конкурс “Евровизия 2009” - финал, пряко предаване от Москва
01.15 Световен шахматен турнир “М-тел Мастърс” /дневник/
01.20 Трето полувреме

06.00 “Физиотоника”
06.30 “Най-смешните животни и хора на планетата”
07.00 Детски клуб Дисни. “Приключенията на Мики и Доналд”
- сериал, еп. 50, 51
08.00 Детски клуб Дисни. “Крякаща тайфа” - сериал, еп. 33
08.30 “Кой е по-по-най-” - детско шоу с водещ Бате Енчо
09.30 “Бон Апети” - кулинарно предаване с Иван Звездев
10.00 “Огледала” - предаване за мода и стил
11.00 “Търси се...” - токшоу с водещи Меги и Нели
12.00 “Глобусът” - предаване за туризъм
12.30 “Най-смешните животни и хора на планетата”
13.00 “Папараци” - Комедия, Франция, 1998
15.00 “Монк” - сериал, сезон 5, еп. 16
16.00 “Опасно близо” - документална поредица за Лили Иванова, еп. 3
17.00 “Море от любов” /избрано/ - токшоу с водещ Наталия
Симеонова
18.00 “Сеизмограф” - предаване за полемика
19.00 bTV Новините. централна емисия
20.00 “Ясновидци” - риалити шоу
21.00 “Шепот от отвъдното” - сериал, сезон 2, еп. 17
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 “Нещо истинско” - Драма, САЩ, 1998
01.00 “От какво се страхува една майка” - Трилър, САЩ,
1998

07.00 Иконостас
07.30 “Животът и приключенията на Джунипър Лий “ - дет.
анимационен сериал, 3 сезон
08.00 “Каспър” - детски анимационен сериал
08.30 “Капитан Скарлет” - детски анимационен сериал
09.00 “Самурай Джак” - детски анимационен сериал, 2 сезон
09.30 “Гигантски роботи” - анимационен сериал, 2 сезон
10.00 “Манхатън трио” - сериен филм
11.00 “С аромат на маргаритки” - сериен филм
12.00 “Календар” - информационна емисия на НТВ
12.15 “Пазарен навигатор” - предаване за икономика
12.30 “Мисия Моят Дом”
13.00 “Пълна промяна” - реалити шоу
14.00 “Купидон” - сериен филм
14.50 “Баровци” - сериен филм
16.00 “Завръщането на Съмърсби” - с уч на Джоди Фостър
18.00 “Емигранти” - предаване на НТВ
19.00 “Календар” - информационна емисия на НТВ
19.30 “Темата на Нова”
20.00 “Пълна лудница” - комедийно ТВ шоу
21.00 “Медальонът” - с уч. на Джаки Чан и Джулиан Сандс
22.40 “Горещо” - телевизионен таблоид с Венета Райкова
23.40 “Календар” - информационна емисия на НТВ
00.00 “Готика”- с уч. на Хали Бери, и др.

07.00 “Категория седем звезди”, предаване за недвижими имоти - повторение
07.30 “Ездачи на паяци”, анимация
08.00 “Аз мога, аз знам”, детско състезание
08.50 BG - Къде? Къде?
09.00 “Нунбори и Супер Седморката”, анимация
10.00 “Еджмонт”, еп. 36 и 37, сериал, драма, Канада, 2000
11.00 “5 по Рихтер”, предаване за култура на ТВ 7
12.00 “Фешън вирус”, предаване за мода с Албена Александрова
13.00 “На здраве”, здравно предаване на ТВ 7
13.30 “Летящият цирк на Монти Пайтън”, еп. 41 и 42
14.45 “Адвокатът и ченгето”, сезон 2, еп. 14 и 15
17.00 “Щаба на еволюцията”, предаване за българския език
17.30 “Кой е шефът тук?”, сезон 3, еп. 16
18.00 “Без багаж”, туристическо предаване
18.30 “Мотоавангард”, автомобилно предаване
19.00 Новини
19.30 “Кой е шефът тук?”, сезон 3, еп. 17
20.00 “Забрави за луната”, еп. 12, сериал, драма, Италия,
2006, с Киара Конти, Фиона Мей, Джанпаоло Морели
21.00 Осасуна - Севиля - мач от 36-ти кръг на испанската
Примера дивисион - на живо
23.00 Виляреал - Реал Мадрид - мач от 36-ти кръг на испанската Примера дивисион - на живо
01.00 “Адвокатът и ченгето”, сезон 2, еп. 14 и 15 - п.
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ОВЕН
Õ‡Ô‡‚ÂÚÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ÛÒËÎËˇ, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡‚ËÚÂ Ò ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇÚ‡ ÛÏË¯ÎÂÌÓ ‰‡ Á‡·‡‚ˇÚÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËˇÚ‡ ÒË ÓÚ ÒÚ‡ı, ˜Â ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ‰ÓÔÛÒÌÂÚÂ ÒÂËÓÁÌ‡ „Â¯Í‡ ‚ ‰ÂÎÓ‚Ë Ë ÎË˜ÂÌ ÔÎ‡Ì. ƒÂÈÒÚ‚‡ÈÚÂ Ò
‡ÁÏ‡ı Ë ÌÂ ÏËÒÎÂÚÂ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÏÌÓ„Ó Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËˇÚ‡.

ТЕЛЕЦ

31

ƒÌÂÒ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÌÓ ‰‡ ÔËÂÏÂÚÂ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÓÚÔ‡‚ÂÌËÚÂ ‚Ë ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚‡ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡
Ì‡ ÍÓÎÂ„‡, ‰ÂÎÓ‚Ë Ô‡ÚÌ¸Ó, Ò˙‰ÛÊÌËÍ, Ì‡˜‡ÎÌËÍ
ËÎË ÍÎËÂÌÚ. ÕÂ ÒÂ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÈÚÂ Ò ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË
‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË.

Ñàíäàíñêè

Над по-голямата част от страната ще преобладава
ясно време. Минимални температури между 12 и
17° . Ще бъде предимно слънчево, почти тихо и
горещо. В следобедните часове отново ще се
развива купеста и купесто-дъждовна облачност и
главно в планинските райони ще превали и
прегърми. Максимални температури между 27 и
32° , по морския бряг - 22-27° , в София - около 29° .
Атмосферното налягане ще бъде близко до средното за месеца и няма да се промени съществено.
В планините ще преобладава слънчево време, след
обяд с купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб
вятър предимно от югозапад. Максимална температура на 1200 метра 23° , на 2000 метра - 16° .
По Черноморието ще бъде предимно слънчево и
топло. Временни увеличения на облачността ще
има след обяд, но без валеж. Ще духа слаб бризов
вятър. Максимални температури между 22 и 27° .
Температурата на морската вода е от 14° по
северното и до 17° по южното крайбрежие. Вълнението на морето ще бъде слабо.

ИЗГЛЕДИ ЗА 17 И 18 МАЙ

БЛИЗНАЦИ
ÃÌÓÁËÌ‡ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â ÔÂ˜ÂÎˇÚ ÔÓ-‰Ó·Ë ÔÓÁËˆËË
Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÒË ÏˇÒÚÓ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ‡‚ÚÓËÚÂÚ‡, ÁÌ‡ÌËˇÚ‡ Ë ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡, ÍÓËÚÓ ÒÚÂ ‰ÓÍ‡Á‡ÎË
ÔÂÁ „Ó‰ËÌËÚÂ ÔÂ‰ Ì‡˜‡ÎÌËÍ, ‰ÂÎÓ‚Ë Ô‡ÚÌ¸Ó,
Ò˙‰ÛÊÌËÍ, ÍÎËÂÌÚ ËÎË ‰Û„‡ ‚ËÒÓÍÓÔÓÒÚ‡‚ÂÌ‡ ÓÒÓ·‡.

РАК
Õ‡Ô‡‚ÂÚÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ÛÒËÎËˇ, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ
Ì‡ ÍÓËÚÓ ‰‡ ÔÂÓ‰ÓÎˇ‚‡ÚÂ ËÁÔÂ˜ËÎËÚÂ ‚Ë ÒÂ
Á‡ÚÛ‰ÌÂÌËˇ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ. »Á·ˇ„‚‡ÈÚÂ
Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÚÓ Ë ÔÓÁÌ‡ÚÓÚÓ, ‡ Ó˘Â ÔÓ‚Â˜Â ÏËÌ‡‚‡ÌÂÚÓ ÔÓ ‰Ó·Â ÛÚ˙ÔÍ‡ÌËÚÂ Ô˙ÚÂÍË.

ЛЪВ
»Á·ˇ„‚‡ÈÚÂ ÔÂÍ‡ÎÂÌ‡Ú‡ ÒË ÂÏÓˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ, ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ë ÔÓÂÍÚËÚÂ, Í˙Ï
˜ËˇÚÓ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ ÒÚÂ ÒÂ Ì‡ÒÓ˜ËÎË ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡.
Õ‡Î‡„‡ÈÚÂ ÒË ÛÏÂÂÌÓ ÚÂÏÔÓ Ì‡ ‡·ÓÚ‡, ÍÓÂÚÓ ˘Â
‚Ë ÔÓÏÓ„ÌÂ ‰‡ ÒÂ Ì‡ÒÎ‡Ê‰‡‚‡ÚÂ Ì‡ Ô˙ÎÌÓˆÂÌÌ‡ ÔÓ˜Ë‚Í‡.

ДЕВА

максимални
23°/28°

ƒÌÂÒ ÒÂ ·ÓÂÚÂ ÒÂ˘Û ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇÚ‡ ÌˇÍÓÈ ‰Û„ ‰‡
Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡ ÊË‚ÓÚ‡ Ë Â¯ÂÌËˇÚ‡ ‚Ë. ŒÚ ‰ÓÏËÌË‡˘Ó ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ˘Â Ò‡ ËÁ„‡‰ÂÌËÚÂ ÓÚ ‚‡Ò ‚˙ÁÍË Ë
ÍÓÌÚ‡ÍÚË, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÂ ˘Â ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ‰Ó „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ
·˙‰Â˘ÂÚÓ ‚Ë.
максимални
21°/25°

В неделя времето ще се задържи без съществена
промяна. През първите дни на следващата седмица
на повече места ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи
с гръмотевици. Максималните температури ще се
понижават и ще достигнат между 21 и 26° .

ВЕЗНИ
ŸÂ Û‚ÂÎË˜ËÚÂ ‚ Ô˙ÚË ÔËıÓ‰ËÚÂ ÒË, ÌÓ ‚ Ò˙˘ÓÚÓ
‚ÂÏÂ Â ‰Ó·Â ‰‡ ÍÓÌÚÓÎË‡ÚÂ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ ÒË,
ÍÓËÚÓ ËÒÍÛ‚‡ÚÂ ‰‡ Ì‡‡ÒÌ‡Ú. »Á·ˇ„‚‡ÈÚÂ ÍÓÎÂ·‡ÌËˇÚ‡ Ë ‰ÂÈÒÚ‚‡ÈÚÂ Ò ÔÓ‚Â˜Â Â¯ËÚÂÎÌÓÒÚ ‚ ÎË˜ÌËˇ
ÒË ÊË‚ÓÚ.

СКОРПИОН
ÕÂ ÔÓÔËÎˇ‚‡ÈÚÂ Ò ÎÂÍ‡ ˙Í‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ ‚Ë
¯‡ÌÒÓ‚Â ‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡. ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ÒÂ
‰‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÚÂ ‰ÂÎÓ‚Ë ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ ˘Â ËÏ‡Ú
ÔÓÎÁ‡ Á‡ ‚‡Ò, ÌÓ ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ ÌÂ ÔÓÔÛÒÍ‡ÈÚÂ
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Ë ‚ËÂ ‰‡ ÓÚ‚˙ÌÂÚÂ Ò˙Ò Ò˙˘Ëˇ ÊÂÒÚ Ì‡ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ.

СТРЕЛЕЦ
√ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â ËÏ‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ‚ÌÂÒ‡Ú
‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ ‚ ÊË‚ÓÚ‡ ÒË, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÂÚÓ
˘Â ÔÂÏ‡ıÌÂÚÂ Á‡ÚÛ‰ÌÂÌËˇÚ‡, ÍÓËÚÓ ‚Ë Ò˙Á‰‡‚‡ı‡
ÔÓ·ÎÂÏË ‚ ‰ÂÎÓ‚Ë Ë Ï‡ÚÂË‡ÎÂÌ ÔÎ‡Ì. ¬ Ò˙˘ÓÚÓ
‚ÂÏÂ ˘Â ÔÂ˜ÂÎËÚÂ Û‚‡ÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ Á‡Ó·ËÍ‡Îˇ˘ËÚÂ.
СЪБОТА, 16.05.2009
06.20 „Две звезди”
07.00 Новини
07.10 “Две звезди”
(продължение)
09.15 „Свири, хармонико
любима!”
10.05 „Пасторска проповед”
10.20 „Здраве”
11.00 Новини
11.10 „Вкусно”
12.00 „Неизвестните деца на
известните родители”
13.00 Новини
13.15 Сериал: „Ловът на
Берия”

16.35 „Минута на славата”.
Най-доброто
18.10 Филм: „Ден на
радиото”
20.00 Време
20.20 „Преди финала:
„Евровизия 2009”
21.20 „Прожекторевровижън”
22.00 „Евровизия 2009”.
Финал - пряко
01.10 Филм: „Касичка”
03.40 „Поле на чудесата”
04.30 „Шамани”
05.10 „Игор Кио. Живот без
илюзии”

КОЗИРОГ
Õ‡ ‚ÒˇÍ‡ ˆÂÌ‡ ËÁ·ˇ„‚‡ÈÚÂ ÍÓÎÂ·‡ÌËÂÚÓ, ‰ÓË Ë ÚÓ‚‡
‰‡ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ÏÓÏÂÌÚ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌÓ ÓÚËˆ‡ÌËÂ
ÒÂ˘Û Á‡Ó·ËÍ‡Îˇ˘‡Ú‡ ‚Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ. ÃÓÏÂÌÚ˙Ú
Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡ ÔÓ‰ÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Ó„Ó‚ÓË, ÍÓËÚÓ ˘Â
‚Ë ÔÓÏÓ„Ì‡Ú ‰‡ ÔÓ‚Ë¯ËÚÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ËÚÂ ÒË ÔËıÓ‰Ë.

ВОДОЛЕЙ
¬ÌËÏ‡‚‡ÈÚÂ Ò˙Ò Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂ‰‚ËÊËÏÓ
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó. ƒÓ·Â Â ‰‡ Á‡ÎÓÊËÚÂ Ì‡ ÓÚÎË˜Ì‡Ú‡
ËÌÙÓÏË‡ÌÓÒÚ Í‡ÍÚÓ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ÒË ËÌÚÂÂÒË Ë ‰ÂÎ‡, Ú‡Í‡ Ë ÒÔˇÏÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡.

РИБИ
¬Ó‰ÂÌËÚÂ ‚Ë ‡ÁÛÏ Ë ˜ÂÒÚÌÓÒÚ ˘Â ‚Ë ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ Ì‡
ÔËÂ‰ÂÒÚ‡Î ‚ Ó˜ËÚÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ÓÒÓ·Ë,
Ì‡˜‡ÎÌËˆË Ë ‰ÂÎÓ‚Ë Ô‡ÚÌ¸ÓË. —ÎÂ‰‚‡ÈÚÂ ÛÏÂÂÌÓ
ÚÂÏÔÓ Ì‡ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, Í‡ÚÓ „Ó Â‰Û‚‡ÚÂ Ò Ô˙ÎÌÓ
ÓÚÔÛÒÍ‡ÌÂ Ë ÂÎ‡ÍÒ‡ˆËˇ Ò Î˛·ËÏËÚÂ Á‡ ‚‡Ò Á‡ÌËÏ‡ÌËˇ.
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ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ
Изминаха 2 години
от загубата на нашата
обичана

«À¿“ ¿ ƒ»Ã»“–Œ¬¿
√¿Õ Œ¬¿
Поклон пред светлата
й памет!
От семейството и близките
Поменът ще се състои на
17.05.2009 г., неделя,
от 11 ч. в Малашевските
гробища, парцел № 60.
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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

¬¿ΔÕ» “≈À≈‘ŒÕ»
Министерство на труда и социалната политика
Телефони за информация и консултации:
МТСП - 0 900 32 111 и 02/987 16 22
Агенция по заетостта:
Телефон за въпроси: 02/980 87 19
Агенция за социално подпомагане
София 1051, ул. ‘Триадица’ 2,
телефон: 02/811 96 07
горещ телефон: 02/935 05 50

087 ЯЛТА
бул. Цар Освободител 20; подлеза на СУ
CINEMA CITY
Мол София, бул. Ал. Стамболийски 101
CINEPLEX
бул. Арсеналски 2
MTEL IMAX
Мол София, бул. Ал. Стамболийски 101
АРЕНА ЗАПАД
ж.к. Илинден, бул. Тодор Александров 64, до метростанция Вардар
АРЕНА МЛАДОСТ
кв. Младост 4, Бизнес парк (до Технополис)
ВЛАЙКОВА
ул. Иван Асен II
ДОМ НА КИНОТО
ул. Екзарх Йосиф 37
ЕВРО-БЪЛГАРСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР
бул. Александър Стамболийски 17
Работно време: пн-пт 09:00–19:00 сб 10:00–18:00;
кино: 09:00-22:00
ЛЮМИЕР
пл. България 1, Национален дворец на културата
ОДЕОН ФИЛМОТЕЧНО КИНО
бул. Патриарх Евтимий 1

ƒ≈ÕŒÕŒŸÕ» ¿œ“≈ » ¬ —Œ‘»ﬂ
"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

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

БЪРЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
тел.: 150

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

I-ВА МБАЛ ЕАД
Адрес: бул. "Патриарх Евтимий" № 37, Тел.: 988-36-31

Министерство на здравеопазването
Телефон: 02/981 01 11

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

Ã‡ÎÍË Ó·ˇ‚Ë, ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇ Ë ‚˙ÁÔÓÏËÌ‡ÌËˇ
ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌË 9705200, 9705226
Ë Ì‡ e-mail: documentacia@duma.bg
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УСЛУГИ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - сериозно обучение по индивидуална програма, центъра - 852-95-65

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

032 67 71 80
052 63 24 42
042 86 31 90
056 21 809
064 80 31 40
046 66 36 54

¡»¡À»Œ“≈ »
БИБЛИОТЕКА НА РУСКИЯ КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР
ул. "Шипка" 34, тел. 9433154
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
бул. "Васил Левски" 88, тел. 9882811 - централа, факс
8435495
СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА
пл. "Славейков" 4, тел. 9806688 - централа, 9805672 директор
УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
бул. "Цар Освобоител" 15, тел. 8467584, факс 8467170
ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА НА БАН
ул. "15 ноември" 1, тел. 9898446 - централа, 9878966 директор, факс 9862500
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
бул. "Свети Георги Софийски" 1, тел. 9523171 - директор,
9230250
ЦЕНТРАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА БИБЛИОТЕКА
бул. "Цариградско шосе" 125, бл.1, тел. 709027 - читалня,
704161, факс 708078
ЦЕНТРАЛНА ТЕХНИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА
бул. "Д-р Георги М. Димитров" 52, тел. 9717131, 9711101

—œ≈ÿÕ¿ Ã≈ƒ»÷»Õ— ¿ œŒÃŒŸ

Главна инспекция по труда
Горещ телефон: 0700 17 670 за консултация по
въпроси, свързани със законността на трудовите правоотношения, осигуряването и спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
и контролът по предоставянето на посреднически
услуги за намиране и наемане на работа.
0800 14 008 - за съобщения за допуснати трудови
злополуки, включително и такива, за които има
съмнения, че са укрити и не са съобщени в дирекциите “Инспекция по труда”.

Национална здравноосигурителна каса
Информационен център за права и задължения
на гражданите: 9659 159
Национален телефон на НЗОК за консултации на
граждани: 0800 14 800
Информационен телефон на дирекция “Европейска интеграция и международно сътрудничество”:
9659 116

Ã¿À » Œ¡ﬂ¬»

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

МСЦ "МЕДСТОМ"
Адрес: бул. "Дондуков" № 26-А, Тел.: 981-00-00
МЦ “СЕНТ ТОМА”
Адрес: бул. “Цар Борис III” № 91
тел.: 958 8015, факс: 9588195
e-mail: sent_toma@abv.bg
МЦ "ЛОРА"
Адрес (1): бул. "Христо Ботев" 10,
Тел.: 952-06-75, 953-05-80

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

Отдавна е известно, че през
май хищниците се активизират.
Но през последните години този
факт особено се отнася до чакала, чиято популация се
превръща в истинска напаст. С
появата на чакали по долината
на Струма и планините на Западна България практически
цялата територия на страната е
овладяна от този изключително
нагъл и високо адаптивен хищник. Хранителните му навици и
бързото разрастване на популацията му вече застрашава не
само дивечовите запаси, предимно на зайци, фазани, кеклици, яребици и др., но и на домашните животни. На много
места чакалът вече навлиза в
селата и градовете, главно през
нощта, за да търси храна в отпадъците.
Разбира се, тази напаст не
е от вчера. Като куриоз се разказва, че още по време на Балканската война български войници нощували в един дол, близо до Бургас. Сутринта войниците останали смаяни, като се
съгледали боси. През нощта, с
присъщата им предпазливост,
тихо и внимателно чакали прегризали вървите и изяли цървулите на хората, както им били

на краката...
Чакалът и в източната митология, и в народните
приказки е символ
на подлост, а вредите, които нанася на дивеча и домашните животни,
както и болестите,
които разнася, са
причина отдавна
той да е подложен
на изтребване.
Благодарение на
систематичните
Ловците в България през миналата година са отстреляли над 40 хил. чакала, но
действия в минатази цифра не е накърнила чувствително популацията му у нас
лото числеността
и ареалът на този
хищник непрекъснато намаляпритворство (първоотечеството
са намерени остатъци от агнета.
ва и през 1962 г. се стига дотам,
му е Азия) го прави твърде опаСеляни се оплакват, че тези
че чакалът е обявен за защисен враг и на дивеча, и на жихищници подкопават стените на
тен вид. В България по това
вотновъдството. Значителна
по-примитивно изградените оввреме се открива почти само в
част от храната му представлячарници и по този начин се
Странджа. Но само няколко
ват птичи “ястия”. Чест обект
вмъкват вътре, за да злодейстгодини са достатъчни, за да
на наглите му нападения са
ват. Освен всичко това чакалът
може този пластичен жизнен
почти всички дивечови видове у
е опаразитено животно и е севид да възвърне старата си
нас и, естествено, кокошарнириозен разпространител на трислава. В началото на седемдеците в селските дворове (по
хинелозата и ехинококозата. А
сетте години го има вече в цяла
това доста си прилича с лисина всичко отгоре е и преносител
Югоизточна България, а днес цата).
на беса. Освен че е твърде хитър
навсякъде из страната.
Изостаналите домашни жихищник, трудността на борбата
Може да се каже, че по навотни по пасищата също стават
с него се състои и в това, че се
чина си на живот чакалът зажертва на чакала. Нахлува и в
укрива в мъчнодостъпни места и
ема средно положение между
овчарниците. В половината от
основно нощем търси плячката
вълка и лисицата. Казано на
изследваните стомаси на убити
си, въпреки че когато е гладен,
шега, вроденото му източно
чакали в Бургаско и Ямболско
броди и денем.

ПОЗНАВАМЕ
ЛИ ГИ?

Таралежът е
защитен от закона
МИЛЧО АНДРЕЕВ

Таралежът е любим персонаж
от детските приказки. Той по цял
ден спи в гнездото си от сухи
листа и трева, под някоя купчина
сухи клони или в корените на
дърветата, често в хралупи и
плитки дупки. Събужда се, когато
се стъмни, и тръгва на лов. Върви
шумно, спира се, души - не мирише ли на скакалец, на бръмбар
или ларва, или на любимите му
голи охлюви. Никой в гората не
лови бръмбарите везиканти (кокици), испанските мухи, жабите
бумки и земеровките, защото са
отровни. Но таралежът ги яде което за другите е вредно, за него
е добре дошло. Много рядко някой ще се осмели да нападне отровна змия, таралежът обаче не
се колебае. Растителната храна
не му е по вкуса, но ако ловът е
несполучлив, може да изяде паднала под дървото ябълка, да изрови грудка или корен.

Малцина знаят, че таралежите спят зимен сън, че могат да
плуват, да се катерят по стени и
да бягат със скорост до 2 м/сек.
Не забравяйте - таралежите са
вид, защитен от Закона за биологичното разнообразие.

ЛЮБОПИТНО

АНЕКДОТ

Хитрата врана

Джуджета и гиганти сред птиците

Свършил ловът, тримата ловци седнали под дъба да пийнат, да
хапнат, да поприказват. Извадили шишето, наляли чашите и изведнъж се оказало, че и тримата забравили мезето. Ядосали се
много и тъкмо се чудели какво да правят, на клона над главите им
кацнала врана, а в клюна си, точно като в баснята на Крилов, държи
буца сирене. Веднага се сетили какво да правят и единият я
попитал хитро:
- Ей, госпожо врана, да ти налеем ли и на теб?
- Да! - зинала враната и сиренето паднало от клюна й. Взели го
те, одухали го от листата, нарязали го - пият и замезват. Само
че колко било сиренето, свършило, на тях им се пие още, а мезе пак
няма. Погледнали с надежда към клона, и не щеш ли - там пак каца
същата врана, само че този път държи в клюна си добро парче
салам. Пак й показали чашата, пак я питат:
- Да ти сипем ли, госпожо врана?
Враната мълчи, запомнила е урока. Но и ловците не се предават:
- Кажи де, половин чаша или пълна?
- Пълна! - викнала враната и изпуснала салама. Ловците се
разкикотили, нарязали го, пият и замезват. Но пак свършил саламът, а тъкмо се развеселили. Погледнали отново с надежда и
какво да видят - пак каца враната на клона, но този път с пушено
пиле в клюна! Ловците отново, един през друг:
- Госпожо врана, да ти сипем ли ракийка?
- Половин чашка или пълна?
Само че този път враната мълчи, гледа обидено настрани.
Тогава единият ловец казал на другите:
- Какво я каните, не виждате ли, че вече се е натряскала...
Тази обида враната не могла да изтърпи и викнала:
- Да бе, една капка не сте ме почерпили още...
И изпуснала салама...

СТАМЕН ХРИСТОВ

Дивия свят на планетата ни
обитават и много големи, и много малки птици. Естествено, такива са и яйцата им. Не е нужно
да си орнитолог, за да знаеш на
кого принадлежи най-малкото
яйце - на колибрите. При подребните видове то тежи до 2
мг. От тях днес се наброяват
около 320 вида и всички те обитават Западното полукълбо - от
Огнена земя до Аляска и Лабрадор. А най-голямото яйце принадлежи на “птицата-слон”, както я наричали англичаните. Няколко вида от тази птица се
въдели дори в историческо време на Мадагаскар. Ръстът й достигал до три и половина, а според някои данни - даже до пет
метра; тежала до половин тон. И
съвсем естествено, снасяла огромни яйца. През 1851 г. Парижкият музей получил от един капитан в търговския флот подарък две яйца от тази птица. Те били дълги 32 см и
широки 22 см. Във всяко от тях биха могли да се
поместят около осем литра вода или съдържанието на осем щраусови яйца. Само едно от тях би

Яйце на... птица слон

нахранило около седемдесет души. Зоолозите
наричат птицата епиорнис. Това е гигантският
щраус на Мадагаскар. Жителите на острова предполагат, че в средата на миналия век той все още
се е въдил в най-затънтените горски райони. Сега
птицата се счита за изчезнала.

Пъстърва в масло с бадеми
4 пъстърви по 300 г, половин литър мляко, лимонов сок,
глутаминат, сладък благороден
червен пипер, черен пипер, сол,
150 г брашно, 100 г олио за
пържене, 100 г сладки бадеми,
100 г масло.
Изчистваме коремчетата на
пъстървите; с дръжката на чаена
лъжичка изваждаме костите на
гръбнака и ги изплакваме със студена вода. От главите изчистваме
хрилете и перките напълно. След
това пъстървите се оставят 20 до
30 минути в прясно мляко. Подсушаваме ги, поставяме ги на порцеланово плато и ги напръскваме с
blackdop 19

малко лимонов сок. След 5 мин.
намазваме пъстървите отвътре и
отвън със смес от подправки черен пипер, сол, сладък червен
пипер и глутаминат. Овалваме

пъстървите от двете страни в брашно, леко отупваме и пържим в сгорещена мазнина от двете им страни. Изпържваме обелените бадеми в малко масло до кехлибарено
жълто (внимаваме много, защото
от светложълто до прегарянето им
ни делят само секунди). Бадемите
се отцеждат и изсипват в тава.
След охлаждането им се смилат в
месомелачка или се нарязват на
ситно. Маслото се разтопява и 1
час преди сервирането бадемите
се прибавят към горещото масло.
Това “бадемово масло” оставяме
на топло във водна баня. При сервирането то се изсипва горещо
върху пъстървите или до тях. На
масата ястието се поднася с гарнитура картофи или ориз, който
сваряваме восъчно твърд.

РИСУНКА СВЕТОСЛАВ ЯНАКИЕВ

КУЛИНАРИЯ
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Нощ на музеите
за четвърти път у нас
Оригинални програми с музикални и танцови
изпълнения, рицарски дуели, саунд дизайн и други
прояви привличат посетители днес

Проф. ЗДРАВКО СТОЙНОВ, директор
на Института по електрохимия
и енергийни системи при БАН
17. 05. 2009

АТАНАС АТАНАСОВ,
депутат
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ,
областен управител на Благоевград
ДИМИТЪР СТОЯНОВ,
евродепутат
Концерт на оркестър “Карандила” ще има в СГХГ от 19 ч.

май от 18 ч. ще може да се
види изложбата “Непознати
рисунки на Магда Абазова”.
В Националната художествена академия, в галерия
“Академия” (ул. “Шипка” 1) от
21 ч. ще има представяне на
саунд дизайн. От 21.30 ч.
“Sensoria” - програма “Дигитални изкуства”, НХА и жива
музика: Бобо, Тошо, Табаков,
приятели.
В Национална галерия за
чуждестранно изкуство (пл.
”Александър Невски”, ул.
“19 февруари” 1) откриването
на Нощта на музеите ще е от
17 ч. с изложба “Диалози” концептуално, интерактивно
изкуство на Жулиен Фридлер,
Белгия. Прожекции на видеофилми по различни теми ще
започнат от 17.30 ч. Пантомимен спектакъл по библейски
легенди с художествен ръководител Александър Илиев
ще има от 19 ч. На концерта
на Софийски духов оркестър
към община “Изгрев” може да
се насладите от 20.30 ч. Тогава ще започне и “Характери”
- спектакъл по Теофраст. Танцовият пърформънс на студенти от НАТФИЗ е планиран
за 22 ч. Аудио-визуално изкуство “на живо” - прожекции
върху фасадата на галерията

от художника Ерик Анжел,
Франция, ще има също от
22 ч.
Софийската градска художествена галерия (ул. “Ген.
Гурко” 1) предлага експозицията “Недко Солаков” първата голяма изложба на
автора в България след
1988 г. и първото му ретроспективно представяне. Посетителите могат да разгледат
и “Изкушението ЧАЛГА”. Ще
има концерт на оркестър “Карандила” от 19 ч., а от 21 ч.
ще се изявят “Силвър бойс”.
Галерия “Васка Емануилова”,
филиал на СГХГ (бул. “Янко
Сакъзов” 15), показва изложбата “Бизнесът идва” на Георги Георгиев-Jorrras. Инициативата на “xfilmfestival” и галерия “Васка Емануилова” за
разговори-лекции за експериментално кино продължава с
темата “Кино без образ” от
20.45 ч. Във фокус е филмът
“Синьо” на Дерек Джарман.
Националната художествена галерия (пл. “Ал. Батенберг” 1) предлага експозицията на художника Симеон
Стоилов “Иконостас”, а от 21
до 0 ч. - може да се насладите на джаз трио и бар с напитки, разположен във фоайето на галерията.
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Известният
изпълнител Филип
Киркоров свали от
себе си задълженията на председател на журито на
музикалния конкурс Евровизия
2009, като неговото място ще заеме
продуцентът Игор
Матвиенко, предаде агенция “Интерфакс”.
“Аз съм благодарен за честта,
която ми оказоха
организаторите на
конкурса да бъда
председател на
журито. Смятам
обаче, че трябва
да се въздържа от
участие в оценяването в състава на
професионалното
жури”, се казва в
изявлението на
Киркоров.
С избора на

СНИМКА ХРИСТО СЪБЕВ

СНИМКА
○ ○ ○ ○“СОФИЯ
○ ○ ○ МЮЗИК
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Концертът на „Депеш мод” ‘ËÎËÔ ËÍÓÓ‚ Ì‡ÔÛÒÍ‡ ÔÓÒÚ‡
в София няма да се състои ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ ÊÛËÚÓ Ì‡ ≈‚Ó‚ËÁËˇ

Румъния; 18 май - София,
България; 20 май - Белград,
Сърбия; 21 май - Загреб,
Хърватия.
Мениджърът на “Депеш
мод” съветва всички притежатели на билети да ги запазят
до пускането на официално
изявление в най-скоро време
за пренасочване датата на
концерта у нас или категоричното му отменяне.

16. 05. 2009

ЕРТАН КАРА, секретар
по икономическите въпроси
на президента Г. Първанов

С експозицията “Уникални костюми, реквизит и оръжие
от любими български филми” ще се даде начало
на Нощта на музеите в 18 ч. в Националния
археологически институт и музей при БАН

Планираният за 18 май,
понеделник, концерт на “Депеш мод” в София на националния стадион “Васил
Левски” няма да се състои,
научи ДУМА от организаторите “София мюзик ентърпрайсис”, които получиха
официално изявление по
случая късно вечерта в
четвъртък.
Групата беше принудена
да отмени още четири дати
от настоящото си световно
турне “Sounds of the Universe
2009”. Причината за това са
настъпилите внезапни усложнения в здравословното
състояние на фронтмена Дейв
Гахан, предизвикани от тежка
форма на гастроентерит. В момента музикантът все още е
подложен на изследвания.
“Депеш Мод” се извиняват
на всички фенове на групата
за това неудобство и пожелават на Дейв скорошно възстановяване.
Отменените концертни
дати са за 16 май в Букурещ,

ЧРД!
Проф. ДИМИТЪР ДЖЕРОВ,
хирург-ортопед

СНИМКА “МЕСЕЧИНА МЮЗИК”

на ХХ век до днес. Класическата атмосфера на парка т.г.
ще бъде провокирана от един
нетрадиционен, новаторски
проект “Разтоварването” или
кой и как направи изложбата
“Аз не търся, аз намирам” на
Пабло Пикасо, преминала при
изключителен успех в края на
2008 и началото на 2009 г. Нетрадиционните за жанра фотоскулптури на Богданов и
Мисирков представят зад
кадър изложбата на Пикасо хората, опаковали, натоварили, превозили и подредили
мащабната експозиция.
Националният военноисторически музей (ул. “Черковна” 92) в София предлага от
20 до 20.30 ч. рицарски дуели: демонстрация с мечове на
клуб за средновековна европейска фехтовка МОТУС. Ще
бъде показана и най-новата
изложба “Светци - покровители”, посветена на 6 май - Ден
на храбростта и празник на
българската армия.
В галерията на Съюза на
българските художници (ул.
“Шипка” 6) от 12 ч. на 16 май
до 12 ч. на 17 май ще има
“24 часа разговор” на Тед Ефремов. Само за нощта на 16

Семейна двойка очаква гости.
Изведнъж мъжът започва да крие похубавите книги от библиотеката.
Жената пита:
- Какво правиш, скъпи? Нали не
смяташ, че гостите ще ги откраднат?
- Не, но може да си ги познаят.

Проф. ВЛАДИСЛАВ ИКОНОМОВ,
кинорежисьор

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

Вратите на музеите и галериите за четвърти пореден
път ще бъдат отворени на
16 май за хиляди граждани и
гости на София.
В Националния археологически институт и музей при
БАН (ул. “Съборна” 2) в 18 ч.
ще се даде начало на експозицията “Уникални костюми,
реквизит и оръжие от любими
български филми”, организирана от Музея на киното. Тя
ще започне с представяне на
автентични костюми от кръга
на български владетели, в които ще бъдат дегизирани
днешни младежи. Програма
от музикални и танцови
изпълнения и изложби на
ученици от училищата по изкуствата ще има от 19 до 22 ч.
Изложба живопис на Юлия
Станкова ще се открие в 18 ч.
В Държавния културен институт в Министерството на
външните работи (ул. “Ал.
Жендов” 2) уникалният “Музей
на българска пластика на открито”, разположен в парка на
МВнР в София, ще посреща
посетители от 19 ч. Произведенията в него са над 90 и поголямата част от тях са на
български автори от началото

Виц

песните на още 10
държави на втория
полуфинал на Евровизия в четвъртък вечерта бе
оформен списъкът
с 25-те финалисти
на конкурса. От
общо 42 страни,
участвали в надпреварата за найдобра песен, до
финала достигнаха
представителите
на Хърватия, Норвегия, Дания, Азербайджан, Гърция,

Литва, Молдова,
Албания, Украйна
и Естония. На
първия полуфинал,
който се състоя във
вторник срещу сряда, да продължат
надпреварата бяха
избрани участниците от Турция,
Швеция, Румъния,
Израел, Португалия, Малта, Финландия, Босна и
Херцеговина, Армения и Исландия.
България, представена от Красимир
Аврамов, не се класира. Русия и страните от голямата
четворка - Великобритания, Франция, Германия и
Испания, автоматично бяха допуснати до участие
във финала на конкурса, който ще се
състои тази вечер.

ДИМИТЪР ХРИСТОВ,
поет
ЕЛЕНА ПАМПУЛОВА-ВАГНЕР,
тенисистка
ЛИЛИ ИГНАТОВА,
треньорка по худ. гимнастика
РУМЕН ЛЕОНИДОВ,
поет и публицист
СТЕФКА МИНЕВА,
оперна певица

Днес
главният редактор
на ДУМА

ИВЕЛИН НИКОЛОВ
навърта още
един тираж от
романа на живота си. Доказалият се в политически, житейски
и пейнтбол битки, преминалият
през различни
емоционални и
обществени
състояния журналист, показва
ясно на света, че
когато в кръвта ти кипи репортерството, няма начин
някога да ти е скучно. Въпреки
че другарят началник е винаги
критичен и все иска повече,
това никога не му пречи да
търси оригинални начини да
разведрява редакционната
атмосфера, като използва за
целта нетрадиционни пособия
като боксови круши например.
Но отвсякъде се вижда, че
ДУМА е негова любов и кауза.
Това си личи и от страниците
на вестника, който е правен с
хъс, душа и чувство за хумор.
Целият екип му желае много
здраве, щастие, енергия, воля,
а и железни нерви, за да
продължаваме напред заедно.
Ивелине, наздраве и нека
силата бъде с теб!

От екипа на ДУМА

Öúðêîâåí
êàëåíäàð
16
Преп. Теодор Освещени

17
+ 5 Неделя след Пасха
- на Самарянката.
Св. ап. Андроник.
Св. мчк. Николай Софийски
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Асове напускат ЦСКА

в

Водещите футболисти на
ЦСКА ще напуснат отбора
през летния трансферен прозорец. Кирил Котев, Иван Иванов и Йордан Тодоров са поискали уреждането на бързи
трансфери от своите мениджъри заради липсата на пари в
клуба. Играчите на шампионите имат да получават от 2
до 4 заплати, а служителите
са взели в понеделник възнаграждението си за януари.
Чужденците в състава най-вероятно също ще бъдат изгонени. Ако не спечели титлата,
Любо Пенев ще трябва да
работи с юноши, и то при положение че остане на поста,
твърди сайтът Sportline.bg.
Според Пенев липсата на
пари няма да повлияе на играчите му. “Това не се случва
за първи път, няма да е и за
последно”, заяви спецът по
време на традиционния си
брифинг. Отборът му е играл
нелогично слабо срещу Лев-

Любо
Пенев
се заканва
отборът
да спечели
във Варна
диатори готови за битка,
които не се страхуват да
Любо Пенев влизат мъжки в единоборствата. Само с техника няма да стане, каза още
ски, но мачът вече е забравен
Пенев. Той няма да разчита
и обстановката в клуба е норна наказания Удоджи и на
мална. “Цялото ни внимание е
контузените Мартин Тошев и
насочено към двубоя във ВарАлександър Бранеков. По дуна. Черно море има много
мите му “армейците” запазват
силен колектив, който винаги
всички шансове за титлата.
се раздава на терена. Момче“Продължаваме да водим в
тата трябва да бъдат като гла-

ПФК Левски участва
в среща в Прага
Като член на Европейската клубна асоциация (ЕСА)
ПФК Левски взе участие в регионална среща на клубовете от Централна и Източна Европа, която се състоя
на стадион “Еден” в Прага в четвъртък, съобщиха от
клуба. Членството в организацията се определя от клубния коефициент. На тази база България е представена
от два клуба. Заедно с ПФК Левски, член на Европейската клубна асоциация е и ПФК Литекс Ловеч. Домакините от Славия (Прага) предоставиха клубната си
база за ползотворна работа на колегите си. Срещата
беше ръководена от генералния секретар на организацията Микеле Чентенаро. Бяха дискутирани проблеми, свързани със защитата на младите играчи (забрана на трансфери под 18-годишна възраст и първи професионален договор), такива, възникващи от член 17
от Правилника на ФИФА, създаване на финансов феър
плей и контрол на разходите на клубовете, социални
инициативи, членство в Европейската клубна асоциация, защита на нейните членове, прояви, организирани от нея. ПФК Левски бе представен от административния директор Галина Костова.
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ИЗТОЧНА „Б”
ГРУПА, 25-И КРЪГ:
Днес от 18.00 ч.: Спартак (Пд)
- Берое, Дунав - Светкавица,
Несебър - Свиленград, Черноморец (Бч) - Нафтекс, Локо (СтЗ)
- Родопа, Миньор (Рд) - Марица;
от 20.00 ч.: Калиакра - Любимец;
Волов - почива

ЗАПАДНА „Б”
ГРУПА, 25-И КРЪГ:
Днес от 18.00 ч.: Пирин (ГД)
- Видима, Ком-Миньор - Пирин
(Бан), Чавдар (БС) - Марек,
Балкан - Белите орли, Спортист
- Ботев (Крв), Чавдар (Етр) Монтана, Рилски спортист - Академик (Сф); Етър - почива

Капитанът на
Спартак Вн аут
срещу „сините”

Финансовият директор
на Левски Константин
Баждеков обяви, че футболистите могат да си получат заплатите за април и
премията за победата над
Сливен. Следващата седмица пък ще бъде платена
двойната премия за победата над ЦСКА. Според
запознати тя възлиза по
5000 лева на човек. Левскарите са изпуснали да
прибавят по 10 000 лв.
бонус при спечелването на
Купата на България, защото отпаднаха на полуфинал от Пирин.

Капитанът на Спартак (Варна) Боян
Илиев остана извън групата за гостуването на Левски, съобщиха от клуба.
Травма принуди треньорския щаб на
варненци да се лиши от състезателя за
предстоящата среща. Въпреки това
Боян ще отпътува със съотборниците си
за София, за да им вдъхне повече увереност в този важен двубой. Той бе
преотстъпен под наем при “сините”
миналата година, но не успя да се наложи и се завърна във Варна. Сръбският халф Велимир Иванович също ще
пропусне мача поради контузия.
В неделя Спартак (Вн) гостува на
“Герена” в 27-ия кръг на “А” група. Левски излиза без контузените Георги Иванов, Христо Йовов и Георги Петков.

СНИМКИ БГНЕС

ЛОКО (ПД)
ГОНИ И ЗАКОВ
След освобождаването на
халфа Анатоли Тодоров треньорският щаб на Локо (Пд)
възнамерява да се раздели и с
нападателя Герасим Заков.
Още в началото на пролетния
полусезон той беше обявен за
ненужен от наставника Аян
Садъков, но впоследствие получи шанс за изява, който не
бе оползотворен.

ì¿î √–”œ¿, 27-» –⁄√:

ƒÕ≈—:
ÀÓÍÓ (—Ù) - —ÎË‚ÂÌ, ÀÓÍÓ (ÃÁ) - ÀÓÍÓ
(œ‰), ◊ÂÌÓ ÏÓÂ - ÷— ¿, ◊ÂÌÓÏÓÂˆ —Î‡‚Ëˇ
”“–≈:
¡ÓÚÂ‚ - ÃËÌ¸Ó, ÀÂ‚ÒÍË - —Ô‡Ú‡Í (¬Ì)
¬ ÔÓÌÂ‰ÂÎÌËÍ: ¬ËıÂÌ - œËËÌ
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ИЗДАТЕЛ: „ДУМА 2008“ ЕООД

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

класирането и не виждам причина за притеснение”, изрази
увереност наставникът, който
отказа да отговаря на въпроси за селекцията. “Не знам
дали ръководството ще обещае финансови бонуси за
съперниците на Левски. Не ме
притеснява и обратният вариант. Аз съм “за” стимулирането на отбори, за да играят, а
не да си свалят гащите”
завърши той.
Двубоят на ст. “Тича”е днес
от 18.00 ч. и ще бъде излъчен
по БНТ.
Групата на ЦСКА: Ивайло
Петров, Даниел Беконо, Йордан Тодоров, Павел Виданов,
Йордан Минев, Иван Иванов,
Кирил Котев, Филипе Машадо, Тодор Янчев, Маркиньос,
Давид Силва, Ели Маркес,
Руи Мигел, Дормушали Саидходжа, Александър Тонев,
Атанас Зехиров, Здравко Лазаров, Александър Събев,
Николай Чипев.

Раздават
пари на
„Герена”

Играчът
на парагвайския
Либертад
Нестор Камачо
(вляво) избива
топката от краката
на Раул Ибербиа от
Естудиантес (Арж) в
осминафинал-реванш
за Копа
Либертадорес,
завършил 0:0.
Аржентинците
продължават
след 3:0 в
първия мач
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Холандският халф Огузхан
Йозиакуп (вдясно) се опитва
да спре рейда на Нимелей Кофи
от Швейцария по време на
1/2-финала на Европейското
първенство за младежи до 17
г. в Германия. “Лалетата” спечелиха с 2:1

РОНАЛДО
СЕ ИЗВИНИ
Кристиано Роналдо се извини на човека, който отговаря за
екипировката в Манчестър
Юнайтед. Португалецът реагира
бурно при смяната си в дербито
срещу съгражданите от Сити,
като хвърли на земята подадения му анцуг. Междувременно
стана ясно, че Рио Фърдинанд
ще пропусне съботното домакинство срещу Арсенал. Защитникът е с контузия в прасеца и
не тренира с отбора.

ФИОРЕНТИНА
ПРИВЛЕЧЕ КРЕСПО
Нападателят на Интер Ернан Креспо прие условията на
Фиорентина и в следващите 2
години ще играе за “виолетовите”. Аржентинецът, който е
твърда резерва при “нерадзурите”, ще получава по 1,5 млн.
евро на сезон.

Основател
Стефан Продев
cyanmagentayellowblackdopulnitelen 23

cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack
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Анди Родик (САЩ) връща топката
срещу Роджер Федерер в 1/4 финал от тенис турнира
от серията “Мастърс” в Мадрид.
Американецът отпадна след 5:7, 7:6(5), 1:6

Мартина Гледачева се класира
за полуфиналите на тенис турнира
в Касерта, Италия (награден фонд
$10 000). 18-годишната пловдивчанка обърна с 2:6, 6:4, 6:4 Силвия
Дисдери (Ит) и си осигури 6 т. за
ранглистата на WTA и $490. За
място на финала тя ще спори с №5
Алексия Вирджили (Ит).
Таня Германлиева се класира
на 1/4 финал в Букурещ ($10 000).
19-годишната софиянка надигра с
6:3, 6:3 водачката в схемата Стефани Вонгсути (Фр) и спечели 4 т.
за ранглистата на WTA и $245.
Следващата й опонентка е Бенедета Давато (Ит). На двойки Десислава Младенова и Далия Зафирова стигнаха до мача за титлата

след успех със 7:6(3), 6:7(1), 10:4
над румънския дует Диана Марку и
Алис-Андрада Раду. На финала
българките излизат срещу други
румънки - Лаура Йоана Андрей и
Диана-Андрея Гае (щ2).
Диа Евтимова намери място
сред най-добрите 8 в Анталия ($10
000). Националката победи с 6:2,
6:4 Катерина Попова (Рус). Хасковлийката заработи $245 и 4 т. за
класацията на WTA. За място на
полуфиналите тя ще срещне №6
Аманда Карерас (Вбр).
Елица Костова отпадна на 1/4
финал във Фуертевентура, Испания ($10 000). Българката бе под
№1, но отстъпи с 6:7(2), 6:1, 5:7 на
№5 Лена-Мари Хофман (Гер).

Хамилтън призна
Бътън за най-добър
Световният шампион във
Формула 1 Люис Хамилтън призна, че Дженсън Бътън има найголям шанс да спечели световната титла през сезон 2009 и му
пожела успех. Британецът води
в класирането при пилотите с
41 от възможни 45 т. от началото на шампионата. Пилотът на
“Макларън-Мерцедес” дава
всичко от себе си, но до момента има едва 9 т. и това сериозно
намалява шансовете му да защити титлата си.
“Според мен Бътън е найблизо и има най-голям шанс да
спечели титлата през този сезон. Ако има някой, на който
мога да пожелая да спечели, то
това е Дженсън. Той го заслужава”, заяви Хамилтън.
“В Монако БраунGP ще имат
отново много бърза кола и много трудно ще ги настигнем. Не
помня той да е печелил там,
затова за него това ще бъде
много специален момент”,
допълни англичанинът. Той
призна още, че прекалено много политика има в любимия му
спорт и това му носи разочарование от “кралските гонки”.
24-годишният Хамилтън,

СНИМКИ БГНЕС

Торо Росо
гони Бурде

Световният шампион във Формула 1 Люис Хамилтън се
разхожда с приятелката си Никол Шерцингър от популярната
американска група “Пусикет Долс” след старта за Гран при на
Испания, в който завърши 9-и и не записа точка за актива си

който спечели със страхотен
стил титлата през миналия сезон, бе замесен в доста скандали от началото на годината. Той
заяви за “Таймс”: “Чувството е
сякаш си в затвора, но не смяташ, че мястото ти е там. Това

е начинът, по който се усещах,
въпреки че съзнавам, че направих грешка в Австралия. Просто
се усещам пометен от всичко,
което става в нашия спорт. Аз
искам да съм пилот и не съм в
този спорт, за да бъда политик.

Това обаче не влияе на начина
ми на каране. Няма никога да
позволя нещо, каквото и да е,
да повлияе на стила ми. Тези
скандали обаче влияят на живота ми, влияят на всичко останало. Преди се наслаждавах на
Формула 1, но част от тази
наслада вече я няма”, сподели
Хамилтън.
“Когато влизах във Ф1 не
смятах, че ще има толкова
много политика в този спорт.
Това определено беше шок за
мен. Прекалено много време се
занимаваме с тези неща. За
съжаление, това е начинът, по
който действа Формула 1. В пониските категории е много похубаво, защото там тимовете и
пилотите участват само за да
карат и да покажат на какво са
способни”.
Междувременно италианските медии прогнозират, че
френският пилот Себастиен Бурде е на път да бъде уволнен от
Торо Росо. В изминалите 5 кръга
през този сезон във Формула 1
французинът е спечелил само 1
точка, неговият съотборник Себастиан Буеми има вече 3,
въпреки че е дебютант. Сред
най-често спряганите имена за
заместник на французина се
спряга италианецът Джорджо
Пантано, шампион в GP2 за 2008
г. 30-годишният пилот през 2004
г. кара за тима на Джордан.
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КОТООШУ С 4-И
УСПЕХ В ТОКИО
Калоян Махлянов-Котоошу постигна четвърта победа на големия летен турнир по сумо “Нацу
башьо” в Токио. В VI кръг левентът
от Джулюница се справи с японеца Хомашо.

8 МЕДАЛА ЗА
ТАЕКУОНДИСТИТЕ
Осем медала спечели българският национален отбор по таекуон-до ITF в първия ден от Европейското първенство в Жрече, Словения. Сребърни медали извоюваха
Амалия Колева (форма до IV дан
и на самозащита), Любина Спасова (на форма до I дан), Тодор
Козлодеров (форма до IV дан).
Бронзови отличия заслужиха Марио Кирилов (форма до II дан),
Албена Малчева (форма до III дан),
Отборно мъже форма и отборно
жени форма. В Словения участват
35 държави и 600 таекуондисти.

Сергей Самсонов (вдясно) от
Каролина вкарва във вратата
на Тим Томас от Бостън в
плейофите в НХЛ. “Ураганите”
надделяха с 3:2 и спечелиха серията с 4:3

АРМСТРОНГ
ПРОТЕСТИРА
НА ДЖИРОТО
Легендата Ланс Армстронг и
съотборниците му в казахстанския
тим Астана стартираха в VII етап
(Инсбрук - Киавена, 244 км) на
Обиколката на Италия с изтрито
име на спонсора на тима като
форма на протест срещу неизплатени заплати. Бегачите не са получавали пари от миналия месец
и Международният колоездачен
съюз заплаши тима, че може да
му отнеме “Про-Тур лиценза”. Единственият състезател, който не протестира, е Андрей Зейц, който е
казахстанец.

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ
Моника Минчева играе съчетание с лента на европейското
първенство по художествена гимнастика в Баку и получи 8-а оценка
от 23,20 т. Заедно със Силвия Митева българките заемат 6-о място
в отборното класиране след първите 2 уреда с общ сбор от 100,125
т. В първия състезателен ден Митева игра на топка и на въже,
където получи втора оценка 26,625 т. след олимпийската шампионка
Евгения Канаева (Рус), която е с 28,850 точки. На топка тя е с
пета оценка от 26,200 т. Минчева е със седма оценка на обръч
24,100 т. Днес Митева ще играе на обръч и на лента, а Минчева - на
въже и топка. В отборното класиране след първия ден води Русия
(Евгения Канаева, Вера Сесина и Олга Капранова) със 110,650 т., пред
Украйна (Анна Бесонова и Алина Максименко) 105,200, Азербайджан
(Аля Гараева и Анна Гурбанова) 104,475, Беларус 103,575,
Израел 101,425, и др. В еврошампионата участват 65 гимнастички
от 28 страни
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