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ПЪРВАНОВ СРЕЩУ
КОМПРОМАТНАТА ВОЙНА

Няколко думи

Законът за боклука в София може да е
от полза за общината, прогнозира президентът
Никога не съм одобрявал
компроматната кампания и
много бих искал да не се
случва, обърна се към партиите президентът Георги
Първанов вчера. Държавният
глава предупреди, че няма да
му се харесат компромати,
независимо от коя страна
идват те, и припомни послед-

ните две президентски кампании. Ще дойде време, когато отшумят изборите и ще
трябва всички, незавасимо
дали в управление или в опозиция, да мислим как да извеждаме страната от кризата, подчерта още президентът.
Той обаче отказа комен-

тар по решението на Конституционния съд да отмени 8процентната бариера за коалиции. Приемам всяко решение на съда, каквото и да е
то, оттам нататък просто
трябва да го изпълняваме, бе
лаконичен
президентът
Първанов. По темата за боклука на София държавният

глава прогнозира, че изземването на кметските функции
от държавата може да се
окаже в полза на общината.
За мен важните въпроси са
за депото и завода, а законът
за управление на отпадъците
е само едно от средствата за
решение, допълни той.
—Ú. 3

СНИМКА БГНЕС

Поредното състезание между партиите
започна. Надпреварата за гласове в европейските избори
след три седмици.
Щабовете си избраха различни символи:
нацистите манипулират с Батак, десните
са в Пловдив и Стара
Загова, ДПС заложи
на обединителния
храм в Свещари,
нашите - на старопрестолния Търновград.
И всички се борим
за доверието на Н.В.
Избирателя. Доверие
не само изхабено в
годините, но и дълбоко изгубено в бездната на неразбираемите души човешки.
Искаме го това доверие отново и отново.
Или поне така си
мислят щабовете.
А какво ли си
мислят ухажваните
граждани? Ако въобще се замислят, то е
за смисъла да участват в
изборното
надбягване и дали да
дадат гласа си. И
социолозите твърдят,
че повечето не намират смисъл.
Дано за двайсетина
дни го намерят. Ще
ми се да вярвам, че
този сблъсък ще е на
личности и идеи, а
не на злоба и сляпо
отричане.
Знаем какво искаме. Имаме кандидати
с почтеност и професионализъм. От всички ни зависи резултатът.
И смисъл има.
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Хиляди симпатизанти на БСП се събраха във Велико Търново вчера, където бе даден
официален старт на кампанията на левицата за изборите за Европейски парламент
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570 лева за
рехабилитация
на военноинвалид

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

О
ВИЛИ ГАВРИЛОВА

Не е антикризисна мярка
да се намали бюджетът за
образование и наука с над
22 на сто, както предвижда
МС, докато светът (дори Барак Обама) се бори с кризата
чрез силно увеличаване на
средствата за тези два приоритетни отрасъла. Отнема се
от образованието и от лабораториите и заплатите на
учените, за да се изсипят
близо милиард лева във фирми от строителството и туриз-

ма. Това заявиха вчера представители на Движението на
младите учени, които направиха протестен пикник на тревата пред МС срещу замисленото намаляване на субсидиите за двата сектора и пушиха лулата на разума с апел
да не се прави такава стъпка,
която предопределя бъдеще
със слаба и неконкурентоспособна икономика.
От орязването на образованието и науката няма да се
спести много, но те ще бъдат
разклатени сериозно, казаха

младите учени. Според тях и
без свиване на бюджета условията за работа в научните ни
лаборатории са на светлинни
години от тези в другите страни. Докторанти, специализирали в САЩ и върнали се да
работят в БАН, заявиха, че недофинансираните условия за
научна работа са по-страшни
дори от ниските заплати. Според младите икономиката ни
е уязвима от кризата, защото
в нея липсва наука и защото
секторите на знанието вече
20 години не са приоритет.

т 375 на 570 лв. се
увеличава субсидията за отдих, профилактика и рехабилитация на ветераните
от войните, военноинвалидите и военнопострадалите.
Промяната в методиката за финансиране
на лечебните заведения - бази на “Специализирани болници за рехабилитацияНационален
комплекс” ЕАД, е приета
от ръководството на
Министерството на
здравеопазването. С
увеличаването на
субсидията се осигуряват по-добри условия в санаториалните центрове и се дава
възможност за попродължителна рехабилитация и профилактика.
Със своето решение МЗ отговаря на
въпросите, поставени на срещите с
ръководствата на национално представените военнопатриотични организации,
поясняват от пресцентъра на здравното ведомство.

200 журналисти ще
показват по-добрия
образ на България
Трябва да помогнем за развитието на България и движението й напред, каза Максим Минчев при откриването на форума, който е под наслов
“Някъде в реалното, виртуалното и информационното пространство. Туризмът, високите технологии и
медиите - българските аргументи срещу кризата”.
След кризата светът ще бъде различен и трябва да видим как България
ще се възползва от това да станем поконкурентоспособни, заяви в приветствието си еврокомисарят Меглена Кунева. По думите й това е шанс да се
търсят и да се намерят нови решения.
Според Кунева за България кризата е
шанс за модернизация, залагане на
нови технологии, широколентов интернет и иновации.

Кметът на София Бойко Борисов не
присъства на срещата заради контузията на крака му, но изпрати зам.-кмета
Йорданка Фандъкова, която прочете
обръщение от негово име.
Журналистът Петко Бочаров призова българските журналисти, които живеят и работят по света, да помогнат
на страната и народа си. Време е да
обвържете работата си и с поне мъничко патриотизъм, а също и с прагматизъм, заяви той. Длъжни сте да имате
кауза и тя е каузата на българския
национален интерес, каза Бочаров.
Участниците в срещата поднесоха
цветя пред паметника на светите братя
Кирил и Методий пред Народната библиотека и на паметника на Св. Климент Охридски пред Софийския университет.
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Премиерът Сергей Станишев ще
посети днес Червен бряг и Монтана. От 10.30 часа
министър-председателят ще посети газохранилището в с. Девенци, където ще
проследи редовното тестване на
газовия залеж. От
11 часа в индустриалния квартал на Червен бряг премиерът ще направи първа копка на
мрежата за газификация на града. От
14.30 часа Станишев ще посети пречиствателната станция в Монтана,
която е най-големият обект на територията на Северозападна България,
финансиран от ИПСА.

ìœÓÁËÚ‡ÌÓî 20
Приемна на ВС
на БСП ще е с график за прием на
граждани от 18 до
22 май 2009 г., както следва:
ВТОРНИК, 10-12 Ч.
Красимир Премянов, член на ВС
на БСП
Приема и по
европейските
въпроси
СРЯДА, 10-12 Ч.
Иван Таков, член на ВС на БСП
Приема и по въпроси за работата
на БСП с младежта
ЧЕТВЪРТЪК, 10-12 Ч.
Сияна Фудулова, член на ВС на
БСП и народен представител в 40ото НС
Приема и по въпроси на парламентарната дейност на БСП

38% в страната
ползват интернет

Можем да накараме кризата да работи за нас, обяви
еврокомисарят Меглена Кунева
Над 200 български журналисти от
25 страни се обединиха около идеята
да търсят и представят по-добрия образ на България пред света, както и
да се вслушват по-често в гласа на
сънародниците ни зад граница. Петата Световна среща на българските
медии се откри вчера в аулата на
Софийския университет “Св. Климент
Охридски”. Инициатор на събитието,
което вече стана традиционно, е генералният директор на БТА Максим
Минчев. Специални гости на форума
бяха президентът Георги Първанов,
еврокомисарят Меглена Кунева, депутатът Иво Атанасов. За да присъства
на срещата, от Америка долетя и Лаура Чуканов, българката, която се класира на четвърто място в конкурса
“Мис САЩ 2009”.

ÃËÌËÒÚÂÒÍË Ò˙‚ÂÚ

Лаура
Чуканов
пристигна
в София,
за да бъде
специален
гост на
Петата
Световна
среща на
българските
медии

Около 38 на сто от пълнолетните
българи са потребители на интернет,
сочи проучване на “Алфа рисърс”, обявено вчера. През последните години
се наблюдава нарастване на броя на
тези, които ползват мрежата, с една
четвърт до една трета на година. Основните нови потребители са жители
на столицата и големите градове, помладите - между 18 и 40-годишните,
предимно служители на изпълнителски
позиции със средни към високи доходи, коментират социолозите.
69 на сто от младежите на възраст
18-30 г. и 60 процента от живеещите в
София ползват глобалната мрежа. Висшистите са най-многобройната част от
българите, които влизат редовно в интернет. Повечето потребители - 62%,
ползват интернет всеки ден. Най-често
хората си проверяват електронната
поща. Този отговор са дали 83,3 на сто
от анкетираните. Почти същият брой 83,1 процента, търсят и специализирана информация в мрежата. 71,7 на сто
сърфират и за удоволствие. Интернет
се ползва и за “чат”, четене на печатни издания онлайн, слушане на музика, както и за теглене на файлове.
Българите все още слабо използват
мрежата за различни видове онлайн
покупки.

Пожар унищожи
тютюнев склад
в Хасково
Пететажна сграда, бивш тютюнев
склад, е изгоряла напълно миналана
нощ при пожар в Хасково. Пламъците тръгнали от покрива и бързо обхванали гредореда на старата постройка. Складът отдавна не е обитаем
и няма пострадали при инцидента.
В потушаването на огъня са участвали пожарникари от Хасково и Димитровград. Все още се установяват
собствениците на сградата, които не
са малко. Част от помещенията са
били използвани за складове на шивашки фирми.
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Левицата сплотено
тръгна към победа
Ние, Коалиция за България,
се явяваме на изборите както
никога сплотени, с мисията да
защитим България. Това заяви
вчера лидерът на БСП Сергей
Станишев при официалното откриване на кампанията на левицата за изборите за Европейски парламент.
С изпълнения на Елица Тодорова започна концертът, с
който бе даден старт на предизборната кампания във Велико Търново. На площад “Цар
Иван Асен II” пред крепостта
Царевец се събраха хиляди
членове и симпатизанти на
БСП. На събитието присъстваха членове на ВС на БСП, председатели на областни и общински съвети на БСП, депутати,
министри, зам.-министри, ръководствата на партиите в Коалиция за България и на организациите, подкрепящи коалицията, представители на ПЕС,
членове и симпатизанти на
БСП и на партии и организации в Коалиция за България.
Според Сергей Станишев
българските социалисти в Европейския парламент са доказали, че могат да отстояват интересите на страната ни. Един
от примерите, които посочи
премиерът като дело на евродепутатите от БСП, е отстояването на кирилицата. Гордея се,
че за последните 4 години имах
този уникален шанс да дам
всичко от себе си за модернизацията на България, каза още
Станишев пред хилядите симпатизанти. Той заяви, че се
гордее с кандидатите на Коалиция за България за Европейския парламент, тъй като всеки
един от тях с ежедневната си
работа е доказал, че може да
защитава интересите на България. Убеден съм, че тези кандидати за евродепутати ще
свършат най-добрата работа за
нашата страна, категоричен
беше премиерът. Станишев
изрази и своето убеждение, че
Коалиция за България ще спечели изборите за Европарламент. Според него тайната на
успеха на социалистите се крие
в думите “обич, уважение и
вяра”. Ние обичаме България.
Ние работим и ще работим за
успеха на нашата страна, заяви той. Соцлидерът коменти-

ГЕРБ, БСП, “Атака” и ДПС ще
изпратят най-много представители в Европейския парламент. Това
прогнозира пред агенция “Фокус”
политологът от УНСС проф. Трендафил Митев. Според него останалите партии ще се преборят за
едно или две депутатски кресла в
ЕП. Той очаква спокойна и цивилизована кампания с “европейски
стил”. По думите му партиите вече
си дават сметка, че българинът
узрява по отношение на демократичната политическа процедура.
И едва ли вече избирателят може
да бъде спечелен с някакви силови методи или с демонстрация на
политически мускули, посочи той.
Тази кампания трябва да покаже,
че Европейският парламент не е
туристическа дестинация, смята
от своя страна експертът по политически маркетинг Арман Бабикян. Той също очаква спокойна
кампания, но и остра конкуренция
между партиите. Най-важното
според него е да се покаже на
хората, че Брюксел и Страсбург
са местата, където се защитава и
българският национален интерес.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

От Велико Търново Коалиция за България официално
започна кампанията си за Европарламент

ТВЪРДИЯТ
ЕЛЕКТОРАТ ЩЯЛ
ДА Е КЛЮЧОВ
НА ВОТА

Пред събралите се на площада във Велико Търново Станишев обяви,
че се гордее със свършеното от евродепутатите социалисти досега

ра, че основните опоненти на
левицата знаят само да критикуват своята страна и политиката им се основава изцяло на
омразата и негативизма.
Днес се появяват нови месии. Днес сила имат популизмът и простите обещания,
зад които не стои нищо - нито
мисъл, нито управленски план,
нито воля, нито подготвени и
всеотдайни кадри, категоричен бе в оценката си за политическата ситуация министърпредседателят. Според него
това изправя страната пред
риска да се върне в периода
на годините от 1997 г. до 2001
г., когато имаше остра политическа конфронтация. Това е
алтернативата, която ни се
предлага, и за съжаление тя
намира потвърждение в поведението на ГЕРБ и тяхната
ясна готовност и план за коа-

лиция с крайната десница - с
Иван Костов, допълни още
лидерът на БСП.
На този фон Станишев посочи успехите на лявото управление. Коалиция за България
гарантира мястото на България в Европейския съюз и се
гордеем с това, защото то ще
остане завинаги, каза той.
Премиерът отбеляза още, че в
сегашното управление на страната Коалиция за България е
гарантирала устойчив икономически растеж, стабилна финансова политика и е осигурила
повече от 300 000 нови работни места. Постигнатото през
тези 4 години е наше общо
дело - на всички българи. Нищо
не ни беше дадено даром нито членството в Европейския
съюз, нито икономическият
растеж, нито увеличението на
пенсиите, каза още Станишев.

През цялото време ентусиазираната публика викаше “Победа” след всяко изречение на
соцлидера.
След премиера думата взе
и водачът на евролистата на
Коалиция за България Ивайло
Калфин. Не само ще спечелим
изборите за Европейски парламент, но ще спечелим и тези
за национален парламент, категоричен бе той. Ще спечелим тези избори, защото нашите опоненти са хора, които
се свързват с криминалните
среди и след това работеха във
висшите етажи на властта,
хора, които си смениха имената на партиите няколко пъти и
сега се крият зад коалиция, коментира Калфин. Той зададе
риторично въпроса дали присъстващите на площада могат да
изброят десет имена от листата на ГЕРБ.

«‡ ËÁ·ÓË ·ÂÁ ÍÓÏÔÓÏ‡ÚË От „Атака”
ÔËÁÓ‚‡ √ÂÓ„Ë œ˙‚‡ÌÓ‚ говорят първи
в тв дебатите
Предизборната кампания да е без компромати пожела президентът Георги
Първанов след откриването
на Световната среща на
българските медии, която
започна вчера. Никога не
съм одобрявал компроматната война, каза държавният глава и даде за пример
последните две президентски кампании. Ще дойде
време, когато отшумят изборите и ще трябва всички,
незавасимо дали в управление или в опозиция, да мислим как да извеждаме страната от кризата, подчерта
президентът.
Той коментира и проектозакона за отпадъците на
София. По думите му ще е
по-добре, ако има законодателно решение, то да е за
цялата страна, а не за отделна община. За мен важcyanmagentayellowblack

ните въпроси са за депото и
за завода, законът е само
едно от средствата, чрез
които може този проблем
да бъде решен, добави
Първанов. Той обаче отказа
коментар за решението на
Конституционния съд да отмени 8-процентната бариера за коалиции. На въпрос
дали с приемането на подобен закон може да има изземване на правомощия на
местната власт от изпълнителната, президентът заяви:
“Не знам дали това е изземване, може пък да се окаже
в помощ на общината.”
Приемам всяко решение
на съда, каквото и да е то,
оттам нататък просто трябва да го изпълняваме, бе
краткият коментар на Първанов около отмяната на 8процентния праг за коалиции от Конституционния съд.

Редът, по който партиите
ще излъчват предизборните си
клипове и ще говорят по време
на диспутите, бе изтеглен на
заседание на ЦИК за евроизборите. “Атака” първи ще имат
думата при дебатите, а при
клиповете ще са осми поред.
Коалиция за България ще говорят втори, а жребият за клиповете им отреди десето място. “Българска социалдемокрация” ще се изказват трети,
клипът им ще върви четвърти.
При диспутите следват ГЕРБ,
Синята коалиция, независимият кандидат Чавдар Николов,
партия “Зелените”, “Българска
нова демокрация”, партия “Лидер”, “Ред, законност и справедливост”, “Напред”, ДПС,
НДСВ и “Защита”.

„.—ÓÙËˇ 1330, ÛÎ. ì√˛Â¯Â‚Ó" 83, ¡÷ —Â‰ËÍ‡,
ÚÂÎ. (02) 920 4112, Ù‡ÍÒ (02) 920 1782.
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀ TÐÓÄÎÂÀ ÁÎÐÑÀ
çà
ËÅÊÀÐÈ È ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈ ÑÅÑÒÐÈ
20-òè ÌÀÉ âúâ ÂÀÐÍÀ
Агенция по заетостта - България, Централата за международно
и специализирано посредничество – Германия, Службата за заетост
и икономическо развитие - Финландия и Европейската мрежа
за услуги за заетост (EURES) организират: На 20 май 2009 г., от 10.30 до 14.00 ч.
в сградата на Медицински университет - Варна, ул. “Марин Дринов” № 55, трудова
борса за лекари и медицински сестри.
На борсата ще присъстват представи- медицина и интервенционална ангилогия.
z Лекари - педиатър, акушеро-гинекотели на две германски болници, частен
германски посредник, предлагащ работни лог, гериатрия, радиолог, обща/съдова химеста в различни клиники, EURES съвет- рургия (главен лекар), вътрешни болести.
z Медицински сестри - в детско отденици от Германия и Финландия, които ще
провеждат интервюта с кандидатите за ра- ление (клиника по неонтология), в звено
бота.
по анестезия, отделението по вътрешни
Лицата, желаещи да се явят на интер- болести (кардиология, гастроентерология
вю, е необходимo да носят със себе си ав- и вътрешни болести), в интензивно отделетобиография, мотивационно писмо и дип- ние, в амболаторна социална служба лома за завършено образование съответ- грижа за възрастни хора, в домове за стано на немски и английски език.
ри хора, в стационар, за нощна смяна - псиОсновно изискване е много добро вла- хосоматични и ортопедични проблеми и
деене на немски език за работа в Герма- др. специализирани отделения в клиника.
ния и английски за работа във Финландия.
За работа във Финландия се търсят:
За работа в Германия се търсят :
лекар-ортопед за хирургия, общопрактикуz стажант – лекари за специализиране в ващи лекари (очакват се допълнително
неврология и анестезиология, в травмато- конкретни работни места), медицински селогия и ортопедична хирургия, в отделе- стри.
ния за вътрешни болести и гастроентероЗа повече информация по всяка конлогия, в кардиология, в нефрология, хи- кретна заявка за работно място, за
пертенсиология и диабетология, в обща, заплащане и допълнителни придобивки
съдова и визерална хирургия, вътрешна се обръщайте към бюрата по труда.
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Прекаленият шум около отвличанията в България е от полза за
застрахователните и охранителните фирми, защото така те печелят и увеличават клиентите си.
Това коментира вчера пред БНР
вътрешният министър Михаил
Миков. Той призна, че все още
МВР не е достатъчно ефективно
при разкриването на случаите с
похитени бизнесмени. Трябва,
според него, да се повиши квалификацията и организацията в
тази сфера във ведомството. Миков даде пример с това, че е
заварил в МВР хиляди служители, които смятали, че само да се
събира информация е напълно
достатъчно за работата на министерството. На нас ни трябват
годни доказателства, подчерта
той. Миков коментира също реформите в МВР и повтори, че те
са необходими и за хората, и за
полицаите. По думите му исканията на служителите от системата
са напълно справедливи, но не е
правилен ход да се използват
наближаващите избори за натиск
върху министерството. Той обяви
също така, че полицаите са получили увеличение на заплатите си
с 15 процента. А в големите градове - София, Пловдив, Бургас и
Варна - повишението е било с 20
на сто. Защото там условията на
труд са по-тежки.
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Шумът около
отвличанията
е в полза на
застрахователите
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ВОЙНАТА
НА ПЪТЯ
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шеше: “И като зайци да бягате, няма да
ни стигнете!” Срещата се проведе на
стадион “Раковски”. Още в първите пет
минути червената младеж отбеляза гол
и показа, че крие много изненади. До
края на първото полувреме гарбаджиите позорно губеха с 4:0. След почивката младежите на Бойко Борисов видимо притеснени се окопитиха и успяха да върнат три гола, но радостта им
беше твърде кратка, защото социалистите забиха финално попадение и подпечатаха красивата си победа.

○

Младежите от БСП - Димитровград
разгромиха в събота своите политически съперници от ГЕРБ, но на футболното поле. С резултат 5 на 3 в полза на
левите младежите доказаха, че силата
е на тяхна страна не само в политиката, но и на спортните терени.
Преди началото на срещата младежите на БСП подариха на своите
връстници от ГЕРБ жив бял заек. На
врата му висеше панделка, на която
Младежите от БСП се поздравяват беше закачен №3, номерът на бюлетислед отбелязан гол
ната им, а на гърба на номерчето пи-
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БСП разгроми ГЕРБ на
футбол в Димитровград

МИХАИЛ МИКОВ:

○
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Ямболско 21-годишна ученичка, бременна в 8-ия месец, получила контракции преди изпита, но настояла
да се яви на него, а след като предала работата си,
била откарана в родилното отделение, съобщиха от
МОН. В Софийска област пък било хванато дете с
мобилен телефон, който не предало на квестора, работата му е анулирана.
Тестът от матурата - на стр. 21

○

ИНЦИДЕНТИ

○

Преди започването на изпита вчера в 7-о

Тестът в
матурата по
български
съдържа 33
въпроса
с
един верен от
4 възможни
отговора и 7
въпроса, чийто
отговор
у ч е н и к ъ т
трябва
сам
да напише.
Общо 40-те
въпроса носят
70 точки, а 30
точки
носи
текстът до 4
страници,
който младежите трябваше да пишат
по Алеко. В
теста нямаше
нищо трудно,
ф а с у л с к и
беше, коментираха ученици пред 7-а
гимназия
и
133-о училиСОУ в столицата ще в столицата. За аргументрания текст по Алеко
обаче малцина се изказаха
ласкаво. “Алеко ме разби,
ужасно ме изненада, дори се
разплаках”, каза една от дванадесетокласничките. Според
някои “Разни хора, разни идеали” се състои от 4 части и не
е било много ясно целия фейлетон ли да коментират, или
само последната част, която
е включена в теста.

○

Написването на аргументиран текст за подмяната на ценностите по откъс от фейлетона
“Разни хора, разни идеали” на
Алеко Константинов се оказа
труден за голяма част от около
78 000 абитуриенти, които се
явиха вчера на задължителната матура по български език и
литература. Останалата част от
теста - 40 въпроса по езика и
литуратурата, се оказаха суперлесни, твърдяха до един
дванадесетокласниците, които
след 11 ч. започнаха да излизат от изпита.
Около 7.45 ч. вчера сутринта журналистката Гергана Тодорова по жребий изтегли вариант номер 1 от три възможни. И трите варианта са били
пратени в училищата в страната по електронен път. Веднага след изпитния вариант
бе отворена и паролата, която
дава достъп до него и тя се
оказа своеобразен символ на
“Аз съм българче” - @z-sambg. След това изпитният тест е
бил разпечатан във всяко училище в страната според бройката на абитуриентите, разпределени да се явят на матура в него. В МОН са били готови при евентуално предварително изтичане на информация за вариантите на тестовете да ги сменят в последния
момент с пакет от нови три
варианта. На изпита са се явили 74 137 зрелостници при
подадени 78 279 заявления,
съобщиха по-късно от МОН.

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

ВЕЛИАНА ХРИСТОВА
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Тестът по български
език в матурата
обаче се оказа
суперлесен

○

Алеко озори
зрелостниците

○
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5-месечно бебе
едва оцеля
в катастрофа
Петмесечно бебе е пострадало тежко в катастрофа между
микробус и лек автомобил до
бензиностация на пътя край село
Богомилово, Старозагорско. Момченцето е с черепномозъчна
травма и ще бъде настанено в
МБАЛ Стара Загора. Пострадали
са и родителите на детето. Челен
удар в дърво пък отне живота на
трима младежи на пътя КалчевоЯмбол. Момчетата пътували с лек
автомобил “Фолксваген”, когато
малко преди разклона за село
Стара река се блъснали в
крайпътно дърво. Загиналите са
на възраст между 17 и 25 години
и са от Ямбол.

ИВАНОВО

7088 с. Иваново, област Русе, ул. “Олимпийска” 75
тел/факс: 08116/22-53 e-mail: obshtina@ivanovo.bg

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Иваново, област Русе, обявява, че
Със Заповед № РД - 09 - 516 от 17/11/2008 на кмета на община Иваново е одобрен ПУП - ПП/парцеларен план за обект
“Път IV - 20002 с.Бъзън - Щръклево - Иваново от км 4+023 до км 7+832.12
II. С решениещ 23: прието с протокол № 5 от 24.01.2008 г на общински съвет, община Иваново, област Русе, дава съгласие
за:
1. Дава съгласието си да се извърши процедура по отчуждаване на посочените по приложен списък част от имоти,
собственост на физически и юридически лица.
2. Задължава кмета на общината да извърши процедура по отчуждаване съгласно ЗОС и на собствениците да бъде
изплатено по пазарен паричен аналог поименно обезщетение.
III. Вид, местонахождение, размер, собственици и размер на дължимото обезщетение на всички имоти, които следва да
бъдат отчуждени.

КМЕТ ОБЩИНА ИВАНОВО:..............................
/Д.МАТЕЕВА/
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ÇÀ ÕÎÐÀÒÀ
„Високо кръвно ли?
Че то не е болест...”
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СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

АИДА ОВАНЕС

Стотици столичани се възползваха от възможността да проверят безплатно
риска си от хипертония

Все още мнозина нашенци
не си дават сметка, че високото
кръвно налягане е основна
предпоставка за инфаркт, инсулт, сърдечна и бъбречна недостатъчност. Въпреки това все
повече българи контролират
кръвното си налягане, констатира проф. Светла Торбава, хипертезиолог, председател на
Българската лига по хипертония. Обнадеждаващата новина
тя съобщи пред ДУМА в Световния ден на хипертонията, който
у нас се отбелязва за трета
поредна година. Проучване,
проведено преди повече от 10
години от отделението по профилактика в Транспортна болница сред служителите в сигурността на движението, показало, че едва 6% от изследваните
контролират кръвното си. Десет
години по-късно изследване
сред същата категория работници показало, че вече над 25%
контролират това състояние на
организма си. Проф. Торбова
подчерта, че приветства създаването у нас на лаборатории за
инвазивна кардиология, благодарение на което броят на инфарктите според специалистката са намалели. Въпреки това
проф. Торбова е категорична, че
трябва вече да се заложи на
профилактиката и да се даде
ход на финансово подкрепени
национални програми. В Швеция специалисите изчислили, че

Приемните семейства
станаха 290
Близо 2500 деца в
страната се нуждаят
от тази закрила

АИДА ПАНИКЯН

Към момента в страната има
утвърдени общо 159 доброволни и 131 професионални приемни семейства, а настанените
в тях деца до настоящия момент
са 259, съобщиха за ДУМА от
Агенцията за социално подпомагане. За периода 2004-2006
г. са били утвърдени общо 89
семейства, а в тях са били настанени 74 деца. През 2006 г.
законът дава възможност на
професионална приемна грижа
като мярка за закрила на деца
в риск. За 2007 и 2008 г. са
утвърдени 66 доброволни и 108
професионални приемни семейства. Близо 220 деца са настанени в тях, като за 65 от тях е
прекратена мярката поради
отпадане на необходимостта.
От началото на т.г. до 30 април
са утвърдени 4 доброволни и
23 професионални приемни

семейства, а в тях са настанени
51 деца.
За същия период има подадени общо 56 заявления от
граждани, желаещи да бъдат
доброволни и професионални
приемни родители, като всеки
от кандидатите е на различен
етап на проучване и оценка от
социалните служби. Само за
2008 г. броят на децата, подходящи за настаняване в приемно семейство, е 2460.
На приемните семейства се
предоставят месечни средства
за отглеждане и възпитание на
детето, въз основа на сключен
договор по чл. 27, ал. 4 от Закона за закрила на детето. Отпускането им не е обвързано с
дохода на семейството. Размерът на средствата се диференцира съобразно възрастта
на децата. Ако те са до 7 г.,
приемните родители получават
трикратния размер от гаранти-

рания минимален доход за страната (към момента 195 лв.). За
деца на възраст от 7 до 14 г. 227,50 лв., и до 18 г. - четирикратния размер на гарантирания минимален доход (260 лв.).
Професионалните приемни
семейства сключват трудов договор с директора на дирекция
“Социално подпомагане” и професионалният приемен родител получава месечно трудово
възнаграждение, размерът на
което се определя от броя на
настанените деца. За 1 дете 130% от минималната работна
заплата (към момента 312 лв.),
за две - 336 лв., а три или повече деца - 150% от минималната заплата (към момента 360
лв.). освен това съгласно чл. 48
от Правилника за прилагане на
Закона за закрила на детето
приемните семейства имат право на еднократна парична помощ, която се предоставя до

четири пъти в годината. Общият й размер е до петкратния
размер на гарантирания минимален доход (към момента - 325
лв.). Условията за отпускане на
помощта са лицето или семейството да имат настоящ адрес,
идентичен с този на детето, за
което се грижат; детето да е
настанено при тях по реда на
Закона за закрила на детето;
приемният родител да сътрудничи на дирекция “Социално
подпомагане”.
Приемните родители, които
се грижат за деца с увреждания, имат право и на месечна
добавка от 75% по Правилника
за прилагане на Закона за закрила на детето (48,75 лв.) и на
добавка в размер на 70% от
минималната работна заплата
(168 лв.) според Закона за интеграция на хората с увреждания и всички останали помощи
за деца по същия закон.

И в Македония е валидна европейската
здравноосигурителна карта
Здравноосигурените български граждани могат да
ползват при необходимост спешна и неотложна медицинска помощ при временен престой на територията
на Република Македония срещу валидна европейска
здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Това е възможно
по силата на договор между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Фонда за здравно осигуряване на Македония (ФЗОМ), подписан на 29 април
2009 г. Договорът за ползване на ЕЗОК на територията на Република Македония е в съответствие с разпоредбите на Двустранната спогодба между Република
България и Република Македония за социално осигуряване (в сила от 1.08.2003 г.), и на Административното споразумение към спогодбата.
Ако българите не успеят да получат в срок ЕЗОК,
те ще могат да се обръщат към съответната районна
здравноосигурителна каса (РЗОК) за издаване на
Удостоверение за временно заместване (УВЗ) на
cyanmagentayellowblack

ЕЗОК, което ще е валидно за срока на престоя в
Македония, но не по-дълъг от два месеца. За
потвърждаване на валидността на данните, съдържащи се в ЕЗОК или в УВЗ на ЕЗОК, българските здравноосигурени граждани ще попълват “Декларация относно данните в ЕЗОК” - по образец на ФЗОМ.
От 1 юни 2009 г. за българските граждани ЕЗОК
(респ. УВЗ на ЕЗОК) ще замени договорения към спогодбата двуезичен формуляр РБ/РМ 111. Здравноосигурените македонци ще продължат да използват при
временен престой в България двуезичния формуляр
РМ/РБ 111.
Преходният период, през който на територията
на Република Македония ще бъдат валидни българската ЕЗОК (УВЗ на УЗОК) или формуляр РБ/РМ 111,
е три месеца - до 31 август 2009 г. След тази дата
остава в обращение единствено българската ЕЗОК
(УВЗ на ЕЗОК).

1 от 4 души
е хипертоник

О

коло 205 от хората с високо кръвно не знаят за
състоянието си. При хората над 60 г. честотата на
заболяването е 1 от всеки
двама. През последните
години рязко се е увеличил броят на децата, които са с високо кръвно. Българчетата също не са пощадени.
Учени от Калифорнийския университет в Сан Диего са доказали, че децата, които гледат
телевизия от два до четири часа
на ден, са 2,5 пъти по-застрашени от високо кръвно в сравнение с тези, които стоят пред
телевизора по-малко от два
часа. Ако часовете са повече от
4, рискът от високо кръвно е 3,3
пъти по-голям.

страната може да спести 1.5 билиона евро от добрия контрол
на високото кръвно, цитира
скандинавските си колеги проф.
Торбова. В няколко български
града на 17 май бяха разкрити
пунктове за безплатно измерване на значими показатели за
сърдечносъдов риск като кръвно
налягане, сърдечна честота, телесно тегло и обиколка на талията. Инициативата бе организирана от Българската лига по
хипертония и Дружеството на
кардиолозите в България.

Отбелязват
деня на
засегнатите
от СПИН
С минута мълчание и
свещ в ръка в парка около
езерото Ариана в Борисовата градина в София бе почетен Световният ден на съпричастността със засегнатите
от СПИН, предаде агенция
“Фокус”. Събитието събра
над 300 души. Денят се отбелязва за 17 пореден път в
България, като в този момент
още 115 държави по света
отбелязват датата, поясни др Тонка Върлева, директор
на програма “Превенция и
контрол на ХИВ/СПИН” в
Министерството на здравеопазването. Тя представи и
фаталната статистика, според която за изминалата
година от СПИН са починали над 2 млн. души, а 33 млн.
възрастни и 2 млн. деца
продължават да живеят с болестта. По думите на д-р
Върлева половината от тях
са на възраст под 25 г.

ÂÚÇÏÎÌÅÍÀÍÈÅ
13 години без нашия скъп съпруг,
баща и дядо
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Забрава няма!
Обичаме те!
Дълбок поклон!
От семейството
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Най-старото дърво в България навършва тази година 1664
години, съобщи БТА. То е и едно
от най-старите широколистни
дървета в Европа. Многовековникът е от вида летен дъб и се
намира в с. Гранит, Старозагорско. Макар да не е толкова популярно като Байкушевата мура,
дървото привлича все повече туристи, а отскоро е и в картата на
националните туристически
обекти. Преклонната възраст на
дъба е доказана научно през
март 1982 г., когато чрез измервания и научни проучвания се
разбира, че възрастта му е 1637
години, което означава, че израстването на фиданката датира
от 345 години. Годината на засаждането е “видяна” с Преслеров свредел, чрез който се изваждат дървесни цилиндри по
дължината на радиуса и се преброяват годишните кръгове.

“Старият дъб”, както е известен още дъбът в Гранит, е висок
23.40 метра. Дебелината на ствола му е 2,38 м, обиколката на
стъблото - 7.46 м (на височина
от земята 1,30 м), а хоризонталната проекция на короната му 1017.36 кв. м, сочат данните, описващи най-старото дърво в
България. То е обявено за защитен обект “Вековно дърво” със
заповед номер 2276 от 25 декември 1967 г. на Министерството на горите и горската промишленост и е записано в Държавния регистър за природните забележителности под номер 388.
През 1983 г. е направено укрепване на хоризонталните му
клони с дървена конструкция, която три години по-късно е заменена със стоманена. Така “Старият дъб” изглежда като жива
инсталация - плод едновременно на природата и човека.

‡ÈÏÓÒÍË
ÍÏÂÚÓ‚Â ÔËÚÂÒÌÂÌË
Á‡ ÔÎ‡ÊÓ‚ÂÚÂ
ДАНА РУСЕВА

“В началото на летния сезон
има хаос с плажовете”, алармира кметът на Балчик Николай
Ангелов. Те реално се изземват
от общините от Министерството
на регионалното развитие и благоустройството, което поставя
много високи наемни цени. Така
например цената за централния
плаж в Балчик е 73 000 лв.,
посочи Ангелов и добави: “Ми-

налата година областната администрация ги даде на общините.
Ние ги стопанисвахме, давахме
ги на фирми, които разполагат с
ток и вода, за да може да има
добри условия за туристите на
плажа. Сега реално не знаем
какво ще стане. Реално търговете се провеждат от регионалното министерство” - притеснява
се кметът на крайморския град.
Цената за плажа в Каварна е
75 000 лв., добави той.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Най-старото ни дърво
привлича туристи

ОРЕШАРСКИ:

Чакат ни тежки
времена,
свиваме разходите
Синдикалисти бунят народа за протест в края на юни
Чакат ни тежки времена, ще
свиваме разходите, обяви вчера
финансовият министър Пламен
Орешарски пред БНР. Той прогнозира, че през следващите три
месеца ни очаква отрицателен
растеж и осезаемо по-нисък
ръст на приходите. Въпреки това
бюджетът няма да се актуализира. “На този етап важното е да
запазим максимално работните
места, за да не стане безработицата голям проблем”, смята
той. Орешарски похвали родните работодатели - наблюдавал
как бизнесът взема правилни
бизнес решения, като не се
бързало със съкращения, а се
правели редица усилия, за да се
запазят работните места.
“Окончателно се разделихме
с добрите икономически времена, светът навлиза в рецесия”,
твърди финансовият министър.
Според него глобалната криза
се оказала доста по-дълбока от
оценката на Международния валутен фонд (МВФ). Все пак България стояла по-добре на общия
фон. “Ние сме спаднали с 3,5, а
Европа на 27-те е спаднала с

4,4%. В редица страни спадането
на приходната част е с повече от
10% в сравнение с 2008 година,
при нас е около 8% спадът на
приходите”, твърди Орешарски.
Първото тримесечие винаги е
най-слабото в последните десетина години. По-добра картина
ще имаме през втората половина на годината, успокои той. Все
пак призна, че в резултат на стагнацията редица компании са
загубили свои пазари в Западна
Европа и са принудени да съкращават хора, да намаляват заплатите. В България обаче съществува фиксиран курс, който не е
даден със закон. “Днес е все повидно, че ние се отличаваме със
стабилна икономическа среда,
със стабилна банкова система и
с достатъчно валутни резерви в
Централната банка - малко над
22 млрд. лева. На този етап и в
обозримо бъдеще страната ни
няма нужда от допълнителни
кредити от МВФ или от която и
да е друга институция, тук не
коментирам инвестиционните
кредити”, каза още Орешарски.
В острия период на кризата

нямало предпоставки за по-нататъшно намаление на данъци.
ДДС не бих препоръчал да се
намалява, категоричен бе министърът.
Няма начин всичко това да не
придобие социални измерения,
категоричен бе пред БНР лидерът на КТ “Подкрепа” Константин Тренчев. Социалният момент
на икономически трудности
задължително води до увеличаване на престъпността, убеден е
синдикалистът. Според него, когато кризата започвала, всички
сме били прекалено големи оптимисти, а сега вече чувстваме
последиците и все още не сме
стигнали до дъното. “Кризата не
беше предизвикана от работещите хора, а от хората с власт,
с пари, а сега се оказа, че хората
трябва да платят с безработица,
с намалени заплати. И с абсолютно право на хората не им
харесва подобно развитие. За 26
юни готвим протести само в София под мотото, че не сме ние
тези, които трябва да плащаме
престъпленията на други”, обяви
Тренчев.

œÓÎÁ‚‡ÏÂ ÚÛÒÍË ˆËÏÂÌÚ ·ÂÁ
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌË ÎËÒÚÓ‚Â Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
За използването на турски цимент у нас няма представени информационни
листове за безопасност,
сочат проверки на изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” в 40 обекта на територията на България, предаде Дарик. Били
са представени само анализни свидетелства и декларации за съответствие,
които обаче не заменят информационните листове за
безопасност. В някои от
анализните свидетелства
липсват данни за съдържаcyanmagentayellowblack

ние на хром 6, алармираха
пък от Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ).
Междувременно от независими лаборатории е
било потвърдено, че част
от вносителите на цимент
у нас използват фалшиви
сертификати за качество.
Тестове са показали, че
реалното съдържание на
цимент не отговаря на
написаното в сертификатите, информират от БАЦИ.
Притеснение създава
въпросът защо все още ци-

ментът, който освен опасност за здравето, предизвиква хаос в строителния
сектор и нанася вреди на
циментовата индустрия, се
появява на българския пазар, коментират от асоциацията. Според БАЦИ липсва “адекватна реакция от
страна на отговорните институции”. Затова Българската асоциация на циментовата индустрия смята да
се обърне към Европейската комисия по проточилия
се във времето въпрос с
опасния цимент.
cyanmagentayellowblack
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Комисията за защита на
потребителите „тръгва” към морето
От юни ще има приемни в големите курорти по Черноморието
ДАНА РУСЕВА

Голяма среща “Готовност и превенция за лято’2009" организира на
20 май Комисията за защита на потребителите, съобщи в Добрич директорът на ведомството Дамян Лазаров.
В нея ще участват Агенцията по туризъм, представители на общините по
Черноморието, на браншови организации и др. От юни започват да работят приемни на комисията в курортите
Албена, Златни пясъци, Слънчев бряг,
както и в Созопол и Приморско. Обект
на повишено внимание от страна на
комисията ще е продажбата на промишлени стоки в курортите. Мобилни

екипи от специалисти основно от
вътрешността на страната ще правят
по Черноморието внезапни, дори и
нощни, проверки на заведения за
хранене и подслон - основно за категоризацията им. Ще се правят и внезапни проверки на плажове - за категоризацията им и услугите, които предлагат, както и проверки на отдавани
под наем моторни превозни средства
- сухоземни и водни. “Ако обектите
нямат документ за категоризация при
проверките, ще ги затваряме, независимо дали имат договори с туроператори” - каза още Д. Лазаров. Той добави, че всеки месец комисията ще
дава информация за резултатите от

проверките. Такива можело да бъдат
проведени и по настояване на граждани или журналисти.
“В момента сме в процес на проверка на търговска верига, която
продава мобилни телефони. Те дефектират сравнително бързо и при
рекламациите се казва, че виновен е
клиентът, тъй като или е изтървал,
или е намокрил телефона. Очаквам
тя да приключи до края на месец
май” - заяви още Д. Лазаров.
Според статистиката на комисията най-некачествени стоки има при
черната и бялата техника, мобилните
телефони, както и храните. За страната през миналата година са пода-

дени 1124 жалби за некачествени
битови елуреди, удовлетворените са
786, както и 1390 жалби за некачествени мобилни телефони и компютри. Сред другите жалби преобладават тези за некачествени обувки и
дрехи, както и проблеми със сметките за тока и водата.
Според Д. Лазаров инструментът
“помирителна комисия” при жалба от
потребител би трябвало да се развива за сметка на съдебните процедури. Той добави, че Комисията за
защита на потребителите няма за цел
да пълни бюджета от глоби, а прилага мекия подход и към двете страни
- търговци и потребители.

œÓÏÓËÈˆË ÌÂ ËÒÍ‡Ú ÌÂÙÚÓÔÓ‚Ó‰‡
БНБ пуска в обращение
4000 сребърни юбилейни монети ì¡Û„‡Ò-¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ÛÔÓÎËÒî ‰Ó Úˇı
Близо 99 процента от гласувалите на референдума в
Поморие в събота са против
изграждането на петролопровода “Бургас-Алуксандруполис”, сочат данните от Общинската избирателна комисия. На въпроса “Одобрявате
ли изграждането на петролопровода Бургас-Александруполис с трасе на тръбопровода и инсталации, разположени на територията на община

Поморие?”, с “не” са отговорили 98.97 на сто от участвалите в допитването.
В референдума са участвали 60.16 на сто (23 431
души) от имащите право на
глас в община Поморие. Резултатите от допитването ще
бъдат изпратени на областния управител на Бургас,
Европейската комисия и проектната компания на съоръжението.

Алармират за незаконни
строежи в Слънчев бряг
СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

Българската народна банка пуска в обращение от 18
май 2009 г. сребърна възпоменателна монета с нанесен
силикатен емайл “130 години Българска народна банка”. Цената, на която монетата ще се продава на касите на БНБ, е 60 лева с ДДС.
Монетата беше официално
представена вчера в сградата на Централната банка. Номиналната стойност на монетата е 10 лева. Направена
е от сребро, проба 999/1000,
теглото й е 23.33 г, диаметърът - 38.61 мм. Монетата ще бъде издадена в тираж от 4000 броя. Това е
третата подобна, като първите 2 са златни. На лицевата
страна на монетата е изобразена
емблемата
на
Българската народна банка
с години “1879” и “2009”, изписани върху лентата.
На обратната страна е
изобразен фрагмент от витраж в сградата на БНБ, върху
който е нанесен силикатен
емайл и надпис околовръст
“Българска народна банка
130 години”. От двете страни
на фрагмента са изобразени
две стилизирани дъбови
клонки с листа. Автори на
художествения проект са

Развигор Колев и Борислав
Кьосев.
В Българска народна банка бяха представени и новите “Каталог на българските
банкноти” и “Каталог на
българските монети”, чието
издаване е по повод 130-

годишнината на БНБ. Двете
печатни издания включват
всички емитирани от БНБ
банкноти и монети до момента, включително и представената днес монета “130
години Българска народна
банка”.

На територията на курорта
Слънчев бряг в момента се
извършва строителство в противоречие със Закона за устройство на Черноморското
крайбрежие, алармира председателят на клуб “Екогласност”
Емил Георгиев. Той уточни, че
законът забранява строителство върху плажната ивица,
пясъчните дюни и част от територията, попадаща в ивица с
ширина 100 метра от границите
на морския бряг или на морските плажове.
От “Екогласност” посочват,
че в момента дюните, с изключение на тези след река

Хаджийска в посока на Несебър, не се поддържат от концесионерите.
От организацията коментираха и проблема с боклука в
София. От “Екогласност” смятат, че в Столичната община
липсва перспектива по отношение управлението на отпадъците. Според Георгиев няма трайно решение за депонирането
на битовите отпадъци до построяването на инсталациите за
обработката им до село Яна и
Горни Богров. От организацията изразиха очакване за нова
криза с отпадъците в София в
следващите пет-шест месеца.

ПЕС подкрепя проекта за АЕЦ „Белене”
Благодарение на нашата активна дейност Партията на европейските социалисти (ПЕС), която
само допреди няколко години бе противник на
ядрената енергетика, днес подкрепя идеята за
АЕЦ “Белене”, заяви вчера в Плевен депутатът в
ЕП Кристиан Вигенин. Той и народният представител Румен Петков представиха в града листата
на Коалиция за България за ЕП и основните
моменти в политическата платформа. Вигенин
посочи, че специално внимание в платформата на
Коалиция за България за предстоящите избори за
ЕП е отделено на енергетиката.
Ще развиваме тезата, че България е естествен

енергиен център не само на Балканите, но с проектите “Южен поток” и “Набуко” се превръща в
ключов транзитен пункт за цяла Европа, добави
Вигенин. По този начин ще помогнем за решаването на европейските енергийни проблеми,
допълни той. Развитието на ядрената енергетика
е един от ключовите елементи за това ние да се
справим с политиката на ограничаване на въглеродните емисии, посочи евродепутатът.
Народният представител Румен Петков посочи,
че от гледна точка на енергийната сигурност подкрепата, която нашата страна получи от ЕС за изграждането на АЕЦ “Белене”, е изключително важна.

z

Õ‡Ï‡ÎÂÌÓÚÓ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ Ò‚‡ÎË ˆÂÌËÚÂ Ì‡ ÔÓ˜ÚË ‚ÒË˜ÍË ı‡ÌË
Данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за изминалата седмица показват, че кризата води до намаляване цените на всички основни
хранителни продукти. Захарта,
брашното, олиото, кашкавалът,
сиренето, замразеното пиле и
зеленчуците са по-евтини не само
спрямо предишната седмица, но и
спрямо май 2008 г. Заедно с това
обаче намалява и потреблението.
cyanmagentayellowblack

Традиционните за сезона зелени салати поевтиняха през изминалата седмица с 21.1% и се
продават по 0,30 лв. за брой. Зелето падна до 0,52 лв./кг на едро,
оранжерийните краставици със
7,2% до 1,41 лв./кг, а цената на
картофите вече е 0,53 лв./кг по
тържищата.
През седмицата цената на
едро на кашкавал “Витоша” спадна с 0,6 на сто до 8,75 лв./ кг., а

цената на кравето сирене се понижи до 3,88 лв./ кг. Замразените
пилета поевтиняха с 1,4% до 3,62
лв. за килограм средна цена. Малотрайните колбаси са с 1,2 на сто
по-евтини до 4,89 лв./кг, а брашно
тип “500” стигна 0,70 лв./кг на едро.
До 2,23 лв./кг на едро се понижи
и цената на ориза.
Поскъпнаха оранжерийните
домати до 2,57 лв./кг и морковите
до 1,07 лв. за килограм.
cyanmagentayellowblack
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- Чакай да ти ги увия в тази хартия...

Решение
Започна кампанията за
избори за Европейски парламент. Атрактивно - за
едни, банално - за други,
шизофренично - за трети,
досадно - за четвърти, религиозно френетично - за
пети, помпозно - за шести...
Сигурно има още определения за това, което ни
очаква в следващите седмици.
Армията от пиари,
имиджмейкъри, социолози,
политолози и всичколози е
в бойна готовност. Дните на
истината ще покажат кой
как си е заработил парите.
Призивите за избори без
компромати трудно ще хванат декиш, ако съдим по
подготовката. А и спомняте
ли си кой досега заяви отговорно и с целия риск от
последствията от това заявление, че ще води позитивна кампания? Подобни изказвания неведнъж сме чували, но се нагледахме и
на компромати, и на порочни практики, и на позорни
явления. Очаква ни трудна
кампания. Някои ще градят
авторитет, други - ще раз-

биват. Едните ще заложат
на нападките и охулването,
противниците им... на ударите под кръста.
Очертават се тежки избори. Не защото няма
средства заради кризата
(пари за избори винаги се
намират, сочи практиката),
не защото не достигат кандидати, а защото ни предстои реален избор. Между
това, което наистина може
да се случи и което е действително възможно, и заблудата, че някой нещо
може да промени с
вълшебна пръчка.
Парадоксално е да се
възлагат надежди на управленска програма, направена от хора, които не могат
да сложат ред в собствената си къща (партия). Или
община... Наивно е да се
дава кредит на доверие на
“професионалист”, който
днес е в една листа, вчера
беше в друга, а оня ден се
кълнеше във вярност на
тези, които сега плюе.
Допитванията до общественото мнение в
страните членки на ЕС

вещаят рекордно ниско
участие в изборите за ЕП.
У нас също. Навярно заради неоснователно насаденото мнение, че парламентът в Страсбург е
беззъба говорилня. Дори
и да е било така, отдавна
не е. Но си заслужава да
се пусне бюлетината на
7 юни. Не защото ще се
почувстваме повече европейци, а заради правото, което имаме - да решаваме. Заради кризата,
която трябва да бъде
преодоляна с общи усилия. За да предпазим голямото си семейство от
крайно радикални елементи, които биха си пробили път, ако гледаме отстрани как мобилизираните им преторианци
гласуват. Дори приказките, че от нашия глас
нищо не зависи и че който и да изберем, пак парите ще диктуват посоката, са несъстоятелни като
аргументи. Ако се ръководим от тях, май няма да
има парламент в повечето държави по света.

ИНА
МИХАЙЛОВА

Има смисъл да пуснем
бюлетината. Не заради
тези, които ни казват, че
гласувайки за едни, избираме други. Или че еврата
ще стигнат до нашите
джобове. А заради обстоятелството, че решаваме
ние. Решаваме дали да
подкрепим знаещите, които са показали, че могат
да решават проблемите
ни. Или да се оставим да
ни заблудят новите експериментатори. Случайно
или не, символично или
целенасочено, вчера партиите стартираха предизборните си кампании,
дърпайки струните на
емоцията и сърцето. А
днес, повече от всякога,
има нужда от рационален
и разумен вот.

Допитване ли?
РАЛИЦА
ТАБАКОВА

Поморие каза “не” на “БургасАлександруполис”. С тази новина
повечето медии вчера обобщиха
резултатите от референдума в морския ни град, на който 98,97% от
гласувалите са отговорили отрицателно. Неясно защо се пропуска една
малка, но ключова подробност.
Въпросът, зададен към поморийци,
е бил формулиран по следния начин: “Одобрявате ли изграждането
на петролопровода “Бургас-Александруполис” с трасе на тръбопровода и инсталации, разположени на
територията на община Поморие”?
cyanmagentayellowblack

Манипулацията боде очите. Трасето
ли критикуваме или самия нефтопровод?
В крайна сметка няма решение на
този свят, което удовлетворява всички страни. Винаги се налага някой да
жертва своя интерес в името на общия. Такъв е животът. Иначе - терен
за измислени референдуми дал Господ. На част от варненци сигурно им
пречат шумът и димът от пристанището. Одобрявате ли да го закараме
в Стара Загора? Резултатът може да
удари пак близо 100%. В Габрово пък
сигурно с кеф биха изместили Шипченския проход някъде другаде. Ами
Раднево? Защо да не спретнат един
референдум срещу “Мини Марицаизток”? Или срещу “Стомана”-Перник? Колко му е.

Дали в Сливен няма да поискат
да затворим женския затвор? И може
би местните хора ще приютят осъдените, докато намерим ново място за
тъмница? А колко българи биха се
отказали от самолетните полети, ако
затворим летище София, което тормози слуха и вестибуларния апарат
на столичани? И изобщо някой сетил
ли се е да запита днес пловдивчани
искат ли да имат тепета в града си и
дали да не го построим наново, върху
по-равен терен? Безброй допитвания
можем да направим и с шумен успех
да открием недоволните.
Къде обаче остава националният интерес? Дали гласувалите в
събота си спомнят, че на първо място са българи и след това жители
на Поморие?

1872 - в село Влахи, Мелнишко,
се ражда деецът на македоно-одринското революционно движение
Яне САНДАНСКИ (1872-1915).
Постъпва в 13-и пехотен полк в
Кюстендил, а през 1895 г. се включва активно във ВМРО. Прави първата си чета през април 1901 г., с
което започва почти 15-годишната си революционна дейност. Участва в т.нар. афера Мис Стоун,
когато през 1902 г. на път от
Банско за Горна Джумая заедно с
Христо Чернопеев и Кръстьо Асенов отвличат протестантската мисионерка Елън Стоун и след много премеждия успяват да получат поискания откуп от 14 500
турски златни лири, отишли за въоръжаване на ВМРО.
Застава начело на левицата в движението след разгрома на Илинденско-Преображенското въстание, като
подкрепя идеите за автономна Македония и балканска
федерация. След младотурската революция през 1908
г. минава на страната на младотурците и влиза в
състава на Народната федеративна партия, но скоро
разочарован се оттегля в Роженския манастир. Убит
е на 21 април 1915 г. край Мелник от Андон Качарков.
1920 - във Вадовице, Полша, се
ражда папа ЙОАН ПАВЕЛ II (Карол
Войтила -1920-2005). Той е първият папа славянин. През 1963 г.
става архиепископ на Краков, а на
16 октомври 1978 г. е избран за
първия неиталианец глава на Римокатолическата църква от времето
на Адриан VI (1522-1523). ЙоанПавел II е най-пътуващият папа в
историята на Ватикана, посетил
над 100 страни по всички континенти без Антарктида. Въвежда първите молитвени
срещи на хора от различни изповедания и започва диалог
с евреите. Под неговото управление е осъществена
реформа на каноничното право (1984), изготвен е новия
“Катехизис на католическата църква” (1992), реорганизирана е Римската курия, пише редица енциклики,
прави канонизации и беатификации. Остава в историята със своите послания за почитане на човешките
права и правото на работа, борба за мир, противопоставяне на тоталитаризма, нова енвангелизация и
обновяване на света, духовното спасение на младите.
Преживява и атентата на площад “Св. Петър” на 13
май 1981 г. Умира на 2 април 2005 г. във Ватикана.
1953 - американката Жаклин КОХРЪН (1910-1980)
става първата жена пилот, летяла със свръхзвукова
скорост - нейният F-86 “Сейбърджет” профучава над
Калифорния с около 1050 км/ч. През 1964-а довежда
рекорда до 2286 км/ч. с F-104 “Старфайтър”.
1974 - под кодовото име “УСМИХНАТИЯТ БУДА”, Индия
успешно детонира първата си атомна бомба и така
става шестата нация в света, извършила подобен
опит. Индийската ядрена програма е започната в средата на 60-те години. Индийските учени отбелязват
забележително бърз напредък в изследванията си. Същинският проект за създаване на ядрено оръжие е осъществен за 7 години - между 1967 г. и 1974 г., като
основният екип се е състоял от около 75 учени.
Ограниченият брой на участващите е едно от изискванията за запазване на секретността на програмата.
“Усмихнатият Буда” е взривена в подземна шахта на
дълбочина 107 метра, в 8 ч. 5 мин. сутринта. Мощността на взрива е била 12 килотона според индийското
правителство.
1993 - убити са сараевските Ромео и Жулиета - мюсюлманката Адмира
ИСМИЧ (19681993) и сърбинът Бошко
БРЪКИЧ (19681993). Простреляни са от снайперисти на моста Връбаня на река
Миляцка, разделяща мюсюлманските от сръбските позиции, докато се опитват да напуснат обсадения Сараево.
Телата им остават да лежат непогребани чак до 24
май, когато сръбски войници ги прибират, за да бъдат
положени в общ гроб в Лукавица. През април 1996-а са
препогребани заедно в Сараево. За живота им е заснет
и документалният филм “Ромео и Жулиета в Сараево”
(1994).
2004 - българският алпинист Петко Тотев и шерпът
Тенди изкачват
връх Еверест
(8848 м). Тотев
става седмият
българин, стъпил на най-високата точка на
планетата след
Христо Проданов, Методи Савов, Иван Вълчев, Кирил
Досков, Николай Петков и Дойчин Василев. На 20 май
Джомолунгма е изкачен и от Николай Петков и Дойчин
Боянов. Те изкачват Еверест без кислородни маски.
Петков пък става първият българин, стъпил два пъти
на Еверест, като го изкачва за пръв път през 1984 г.

cyanmagentayellowblackdopalnitelen 4

cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack

ПОНЕДЕЛНИК
18 МАЙ 2009

Без справедливост
няма свобода
Пред съда в Мюнхен застава един от най-известните нацистки престъпници
ГАЛИНА МЛАДЕНОВА

Днес те са симпатични старци с треперещи ръце и бавна
походка. Но тогава, през 40-те
години на миналия век, тези,
които днес гонят 90-те, осигуряваха в месомелачката на
световната история т.нар. мир
и ред и извършваха убийства
просто ей така, за удоволствие, и го правеха където и
както си искаха. Години наред
те си живееха живота необезпокоявани в Латинска Америка и САЩ. Снизходителното
отношение на света към нацистките престъпници изглежда
беше по-силно от желанието
да ги накарат да отговарят за
злодеянията си. А и струва ли
си да се ровим в миналото,
при това в най-кървавото, найужасяващото?
Без справедливост няма
свобода. Това са думи на Симон Визентал, прочутия “ловец на нацисти”. И той е прав
- има престъпления, за които
никога не настъпва давност.
Те се помнят с векове и
извършилите ги трябва да
очакват възмездие. Не става
въпрос за отмъщение, а за
справедливо наказание.
Времето за такава справедливост днес настъпи за един от
тези нацистки престъпници.
Осемдесет и девет годишният
Иван Демянюк наскоро беше
депортиран от САЩ, където живееше, в Германия, за да отговаря за престъпленията,
извършени от него по време на
Втората световна война. Дори
влошеното здраве не помогна
на бившия нацист да избегне
решетките. Лекарите в Мюнхен решиха, че Демянюк е достатъчно здрав, за да дочака
съдебното дело в ареста. Дали
обаче той ще дочака да застане пред Темида - все пак старецът е на 89 години. Адвокатите му тръбят, че той е толкова болен, че не може да участва в процес, тъй като няма
сили за защита. Според председателя на Централния съвет
на евреите в Германия Шарлоте
Кноблох
нацистките
престъпници като Демянюк
трябва да бъдат съдени дори и
на преклонна възраст. “Става
дума за справедливо наказание за предполагаем нацистки
престъпник, който е бил безмилостен към своите жертви”,
цитира в. “Берлинер цайтунг”
думите й.
Вече 30 години съдилищата
в различни страни в света се
опитват да се справят с казуса
Демянюк. До 1977 г. животът
му е бил, може да се каже,
“безоблачен”. В края на Втората световна война той се окаcyanmagentayellowblack

зал в американската зона в
Западна Германия. След 1945
г. работил няколко години като
шофьор в американските военни части. Седем години покъсно се преместил в САЩ, а
през 1958-а вече получил и американско гражданство. Бързо
се прекръстил от Иван на Джон
и вероятно му се е струвало,
че нищо не може да разруши
безоблачния му живот.
На друго мнение обаче са
били еврейските организации в
света, поставили си за цел да
накажат всички нацистки
престъпници, виновни за Холокоста. През 1977 г. Демянюк е
открит и обвинен, че не само е
служил като надзирател в концлагерите в Треблинка и Собибор, но и заради особената си
жестокост получил прякора
“Иван Грозни”. Открити в германските архиви документи
свидетелствали, че Демянюк е
успял “да служи” и в полските
лагери на смъртта Майданек и
Травники, а също така и в германския Флосенбург. В тези
концлагери са били изпращани
преди всичко граждани на
СССР.
През 1988 г. “Иван Грозни” е
лишен от американско гражданство и екстрадиран в Израел. По време на процеса свидетели го разпознават и твърдят,
че именно това е човекът, който лично е рязал гърдите на
концлагеристки в Треблинка.
Съдиите произнасят безпощадна, но справедлива присъда смърт чрез обесване. Присъдата обаче така и не била
изпълнена. През 1993 г. руското КГБ изпраща в Израел документи, според които “Иван
Грозни” е съвсем друг човек, а
не Демянюк и присъдата е
отменена. Успокоеният, че се
е разминал с бесилото Джон,
се прибира в САЩ, където
бързо възстановяват гражданството му.
Проблемите обаче не
свършили тук. Центърът Визентал обаче не спрял да търси
доказателства за вината на Демянюк. И такива все пак бяха
открити. Според събраните доказателства все пак именно
Джон Демянюк е “Иван Грозни”, същият този, който доброволно е станал надзирател в
концлагера Собибор и само за
половин година (от март до
септември 1943 г.) е участвал
в убийството на 29 000 души,
предимно евреи. Сред ликвидираните в полския лагер е имало 1500 граждани на Германия.
Това дава основания на германското правосъдие да започне дело срещу Демянюк. Девет
месеца германците събират доказателства и търсят оцелели

Никога не е късно за справедливост

очевидци. По време на разследването се установява, че “Иван
Грозни” лично е пращал жертвите в газовите камери и че
това не е друг, а същият този
Иван Демянюк. Следователите
откриват в архивите служебната му карта от Собибор и автентичността й е потвърдена от
експертите. Това не е и единственото доказателство. “Открихме един свидетел, който
по време на войната и след

това е бил дълго време с Демянюк, и той го идентифицира
извън всякакво съмнение”, заяви федералният прокурор
Курт Шрим, който отговаря за
преследването на виновниците за Холокоста. Според откритите документи, преди да
се превърне в “Иван Грозни”,
Демянюк е преминал съответната подготовка в тренировъчен лагер на СС в Полша.
Вината на Демянюк за убийст-

вото на хиляди евреи в Собибор е доказана “на 100 процента”, убедена е германската
прокуратура. Известно е, че
този концлагер е бил създаден
за унищожаване на хора и лагеристите там не са работили.
“Надзирателите, които са били
в Собибор, не могат да се
измъкнат с това, че те уж не
знаели какво става в лагера”,
категоричен е Шрим.
Стр. 12
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ВАШИНГТОН
И МОСКВА
ПРЕГОВАРЯТ
Русия и САЩ започват във
вторник нови преговори за
съкращаване на техните ядрени
арсенали и за подготовката на
нов договор, който ще има сериозно отражение върху световната сигурност. Има добри изгледи за сближаване на позициите и за сключване на споразумения, заяви руският министър
на външните работи Сергей Лавров на връщане от САЩ, където разговаря с държавния секретар Хилари Клинтън.

СНИМКИ БГНЕС

„АЛ КАЙДА”
ПОИСКА
$10 МЛН. ОТКУП

Най-малко 30 000 демонстранти се събраха в центъра на Анкара, скандирайки “Ние сме войници на Ататюрк”

„Войниците на Ататюрк”
се опълчиха срещу ПСР
В Турция започнаха демонстрации
в подкрепа на светския режим
Десетки хиляди
турски граждани участваха в демонстрация
в турската столица Анкара в подкрепа на
светския режим в
страната, за който някои смятат, че е заплашен от управляващата в страната ислямистка партия, предаде АФП. Според турски телевизионни канали броят на участниците в демонстрацията е бил над 100 000.
“Турция е светска
държава и ще остане
такава”, скандираха
демонстрантите, които
се събраха на площад
в центъра на града под
наблюдението на хи-

ляди полицаи. Демонстрацията бе организирана от асоциация
на последователи на
Ататюрк, която защитава наследството на
основателя на модерна, светска Турция.
След това демонстрантите, носейки турски
национални знамена и
портрети на Ататюрк,
се отправиха към мавзолея на “бащата на
турците”, традиционно
място за демонстрации на привържениците на светския режим,
скандирайки “Ние сме
войници на Ататюрк”.
Поддръжниците на
светския режим в Турция са притеснени от

възхода на Партията
на справедливостта и
развитието на премиера Реджеп Тайип Ердоган, която дойде на
власт през 2002 година. Те обвиняват ПСР
в стремеж да замени
светския режим с управленска система,
базирана на шариата
и Корана (мюсюлманското право). От партията признават, че
имат религиозни корени, но отхвърлят епитета ислямистка.
Турските неправителствени организации подновяват антиправителствените демонстрации, съобщиха
и турските медии.

Организациите протестират срещу разследването срещу ултранационалистическата организация Ергенекон,
заподозряна в подготвяне на преврат срещу правителството на
Партията на справедливостта и развитието.
По случая Ергенекон
са привлечени над 200
души по обвинение във
формиране на нелегална организация,
целяща да предизвика поредица от събития, които да подготвят условията за военен преврат. Това противоречиво дело обаче раздели Турция,
тъй като мнозина смятат, че се е превърнало в “лов на вещици”,
насочен срещу онези,
които критикуват правителството.
Според светските

≈‚ÓÍÓÏËÒ‡ Ù‡‚ÓËÚ Ì‡ ËÁ·ÓËÚÂ ‚ ÀËÚ‚‡
Комисарят за финансовото планиране и бюджета на ЕС Далия Грибаускайте е фаворитка да спечели президентските избори в Литва, предаде АП.
53-годишната Грибаускайте е независим кандидат и
има шестима съперници в
президентската надпревара. Според социологическите проучвания има шанс
тя да получи 52,9% от гласовете още на първия тур.
Съперникът й социалдемократ Алгирдас Буткевичюс е далеч зад нея с 8,1
на сто.
Литва заедно с балтийските си съседки Естония
и Латвия е сред най-тежко засегнатите от икономическата криза страни в
Европа и много литовски
избиратели се надяват, че
Грибаускайте може да помогне на страната да се
black+dopulnitelen10

Еврокомисарката Далия Грибаускайте гласува във Вилнюс

съвземе. Самата тя заяви,
че е решила да се кандидатира, след като през
януари общественият гняв
от икономическия колапс
предизвика най-сериозните улични размирици, откакто Литва възстанови
независимостта си през
1991 година.

Предизборната кампания беше съсредоточена
върху икономическите
проблеми на страната,
като кандидатите от левицата критикуваха яростно
сегашното десноцентристко правителство, че не
прави нищо за извеждане
на Литва от кризата.

кръгове в Турция арестите в рамките на Ергенекон са опит на
правителството да заглуши гласа на своите
опоненти, защитници
на светските принципи. През 2007 година в
Турция бяха организирани редица демонстрации в знак на протест срещу т. нар. “антисветски дейности” на
правителството. Милиони турци участваха в
три огромни демонстрации в Анкара, Истанбул и Измир, след като
управляващата ПСР
излъчи за кандидат за
президент тогавашния
външен министър Абдуллах Гюл, чиято
съпруга носи ислямска забрадка. И тогава демонстрантите
скандираха “Турция е
светска и ще остане
светска”.

Нетаняху готов
на отстъпки?
Преди посещението на израелския
премиер Бенямин Нетаняху във Вашингтон министърът на отбраната Ехуд
Барак намекна, че израелският лидер
може да подкрепи създаването на палестинска държава на срещата си с
Обама, съобщи Асошиейтед прес. Това
би било значителна промяна за Нетаняху, който беше категоричен в миналото, че палестинците не са готови да
се управляват сами. Барак изрази мнение, че може да се стигне до споразумение с палестинците до три години.
От друга страна, близки до премиера източници заявиха, че Нетаняху
“няма да се ангажира във Вашингтон с
идеята за създаване на палестинската
държава, която е обречена да се
превърне в “Хамасстан”. Това обяви
депутат от партията на премиера Ликуд, цитиран от АФП, като намекна за
радикалното движение “Хамас”, контролиращо ивицата Газа.

Северноафриканското крило
на терористичната групировка
“Ал Кайда” поиска 10 млн. долара откуп за отвлечени чужденци
и 2-месечно примирие. Похитените са британски и швейцарски
граждани и в момента са в плен
в Сахара. Великобритания е
поискала доказателства, че заложниците са още живи. Порано групировката обяви, че ще
убие британския заложник, ако
Великобритания не освободи
йордански ислямист.

КИСЕЛИНА
ОБГОРИ 30 ДУШИ
Хвърлени от сграда 2 бутилки с киселина раниха тежко наймалко 30 души в Хонконг. Пострадалите - 14 жени и 16 мъже
- имали рани по краката, ръцете
и лицата. Няма арестувани по
случая. Подобен инцидент се е
случил и през декември миналата година и е възможно да е
дело на същите извършители.
Течността в бутилките се изследва, за да се установи за
каква точно киселина става
въпрос.

БАНДИТИ
ОСВОБОДИХА
ЗАТВОРНИЦИ
Членове на наркокартел в
Мексико са освободили 54 затворници, маскирани като полицаи. Затворът “Сиенегуилас”,
разположен в щата Сакатекас,
се намира в централната част
на страната. Според властите
става въпрос за съучастничество и от страна на хора от охраната. Арестувани са всички надзиратели на затвора. Армията и
полицията са започнали разследване.

ТЕЖКИ БОЕВЕ
ИЗБУХНАХА
В МОГАДИШУ
Тежки боеве между правителствени войски и крайни мюсюлмански екстремисти избухнаха в столицата на разтърсваната от насилие Сомалия. Няколко снаряда от минохвъргачки
уцелиха ненаселени места. Правителствените войски отвърнаха
с тежък артилерийски обстрел.

Московски ученици държат
червените си връзки по време
на церемония по приемането
им в пионерската организация
на Червения площад
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„Тигрите” признаха
поражението си
В Шри Ланка въстаниците от групировката “Тигри за освобождението на
Тамил Илам” признаха поражението си в битката с
властите, съобщи Би Би
Си. В събота президентът
на Шри Ланка Махинда
Раджапакса обяви пълна
победа над въстаниците
след 26 години кръвопролитна гражданска война.
Представители на “тамилските тигри” заявиха,
че движението е готово да
вземе решение за едностранно спиране на огъня.
“Борбата достигна до своя
горчив край”, заяви отговорникът по международни отношения на “тамилските тигри” Селвараса
Патманатан на тамилска
електронна страница, цитирана от Би Би Си. В
съобщението се казва, че
“тамилските тигри” са готови да сложат оръжие,
ако това е необходимо на
международната общност,
за да бъде спасен животът
и честта на тамилския народ”. “Остава ни последният избор - да получим
извинение от врага за гибелта на нашия народ”,
цитира Би Би Си декларацията на “тигрите”.
Въоръжената борба на
“тамилските тигри” срещу
правителството взе 70 000,
жертви, след около 25 го-

дини битки, самоубийствени и бомбени атентати и
политически убийства.
Бунтовниците твърдят, че
само за последното денонощие в района на конфликта са загинали над
три хиляди мирни жители,
а 25 хиляди души са били
тежко ранени.
Тези цифри се разминават с данните, съобщени от правителството на
Шри Ланка. Независимо
потвърждение на информациите, предоставени от
двете страни, няма.
Вчера представители
на армията на Шри Ланка
обявиха, че всички мирни
жители са успели да напуснат зоната, където са
се водили бойните действия срещу “тамилските тигри”. Според тях през последните три дни района на битката са напуснали близо 50 хиляди мирни
жители.
Според кореспондента
на Би Би Си в Коломбо
обаче международната
общност трябва внимателно да се отнася към тези
съобщения. Властите в
Шри Ланка съзнателно
занижават броя на цивилните, попаднали между
два огъня.
Междувременно части
на армията на Шри Ланка
са убили най-малко 70 бун-

СНИМКА БГНЕС

Сепаратистката
групировка в Шри Ланка
обяви, че е готова
да прекрати борбата

Ликуващите шриланкийци излязоха по улиците на Коломбо, за да отбележат дългоочакваната победа на властите
над групировката “Тигри за освобождението на Тамил Илам”

товници “тамилски тигри”,
опитващи се да избягат
през плитка лагуна с лодки, съобщи армейски говорител. Бунтовниците се
опитали да разкъсат обръча върху шепа земя, където били натикани в североизточната част на острова,
посочва говорителят. “Вой-

ските забелязаха шестте
лодки в лагуната и ги унищожиха”, казва той. “Идентифицирахме 70 тела и
процесът все още продължава”, цитира АФП говорителя. Правителствените войски съобщиха, че
дори са открили тялото на
върховния лидер на сепа-

ратистката групировка Велупилай Прабхакаран, предаде Ройтерс. Агенцията
информира, позовавайки
се на източник от армията,
че тялото е било взето за
опознаване, за да се установи дали това действително е Велупилай Прабхакаран. Други четирима източ-

ници също са потвърдили
смъртта на сепаратисткия
лидер, допълни Ройтерс.
Министерството на отбраната на Шри Ланка обаче
обяви, че засега не са намерени следи от победения лидер на “Тигрите за
освобождение на Тамил
Илам”, предаде АФП.

¿‡·ÒÍË Ë Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÍÓÏÔ‡ÌËË
˘Â ËÁÌ‡ÒˇÚ Á‡Â‰ÌÓ „‡Á ÓÚ »‡Í
Две енергийни компании от Обединените
арабски
емирства
(ОАЕ) ще бъдат партньори на австрийската
енергийна група О Ем
Ви (OMV) и на унгарската МОЛ (MOL) при

износа на природен газ
от Ирак за Европа,
съобщи Асошиейтед
прес. Целта на сделката е да се осигурят доставките по газопровода “Набуко” между Турция и Централна и Из-

точна Европа, като този
маршрут ще намали зависимостта на Европа
от руския газ. Компаниите “Дана газ” и
“Кресънт петролиъм”
заявиха, че обявеното
споразумение ще даде

на О Ем Ви (OMV) и
МОЛ (MOL) по 10%
дялово участие в холдинга, който контролира дейностите на фирмите от ОАЕ в северния кюрдски регион в
Ирак.

z

Високите хора получават повече
Хората с по-висок ръст печелят повече, докато теглото не
оказва влияние върху заплащането. Това показва проучване на
австралийски изследователи,
цитирано от ДПА. Ако сте с 5 см
по-високи от средния ръст, може
да получавате средно с 1,5 на
сто по-голяма заплата, устано-

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

√ËÔ˙Ú Ô˙ÎÁË
ËÁ ≈‚ÓÔ‡

Кувейтски жени спечелиха за първи път места на парламентарни
избори в страната. Официалните резултати от вота показват, че
жени печелят четири от местата в парламента. Това е значителна
победа в консервативната мюсюлманска страна, в която
парламентът отблизо пет десетилетия е мъжка територия. Жените
получиха политически права през 2005 г., но досега не успяваха да
спечелят мандати в парламента. Сред 210-те кандидати за 50местния парламент имаше 16 дами. Шейх Ас Сабах свика предсрочни
избори, след като разпусна парламента, за да сложи край на
политическата криза, парализирала страната

black+dopulnitelen11

През уикенда са потвърдени седем нови случая на
грипен вирус A (H1N1), съобщени от страните на ЕС и
Европейската зона за свободна търговия. Общо потвърдените случаи до момента са 249, като те са съобщени от 16 страни от ЕС.
Междувременно смъртните
случаи, причинени от A
(H1N1) в Мексико, вече са 68.
Разпространението на новия
грипен щам обхваща все нови
страни и райони. Болните в
света са вече 8451 души, като
72 от тях са починали.

вяват Андрю Лий от Австралийския национален университет и
Майкъл Корт от Университета в
Сидни.
“Този ефект се наблюдава
както при мъжете, така и при
жените, но е по-силно изразен
при мъжете”, уточнява Лий. Двамата изследователи твърдят, че

Пакистан
иска помощ
Пакистанската армия
няма да ограничи бойните
действия в долината на река
Сват и ще продължи настъплението срещу позиции на
талибаните и в други райони, граничещи с Афганистан. Това съобщи пред
“Сънди таймс” президентът
на Пакистан Асиф Али Зардари. Пакистан има нужда
от милиарди долари помощ
както за военната си офанзива, така и за бежанците
от района на бойните действия, които са достигнали 1,7
млн. души, допълни той.

не са открили зависимост между теглото и получаваното заплащане. “Това рязко се различава от предишни проучвания,
при които са използвани по-стари данни от САЩ и Германия и
които установяват, че хората с
по-висок индекс за телесна маса
печелят по-малко”, заявява Лий.

Роаял и Обри
се помиряват
Сеголен Роаял реши да участва на
митинга на френската Социалистическа
партия, който ще се състои на 27 май,
като част от предизборната кампания на
партията за евроизборите, коментира
“Нувел обсерватьор”. Въпреки раздорите
в СП Роаял ще участва “заради французите, които очакват послание за надежда, и заради поддръжниците си, които се
борят. Тя ще отиде заради единството на
социалистите”, се казва в комюнике, публикувано от симпатизантите на Роаял. С
това решение тя явно изразява желанието си да сложи край на вътрешната
война с лидера на СП Мартин Обри, за
чийто пост самата Роаял бе кандидат,
коментира изданието.
black+dopulnitelen11
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Без справедливост
няма свобода„
От стр. 9

Вдигналият се отново шум около името Демянюк неприятно изненадва американските власти,
които през 2002 г. отново отнемат гражданството
му. Причината обаче не са новите доказателства
за страшното минало на “Иван Грозни”. Имиграционните власти повече са впечатлени от факта,
че Демянюк ги е излъгал, като не е казал, че е
служил в нацистките части. Нещо повече - той се
представил за “жертва на фашисткия режим” и
дори успял като такъв да получи материална
помощ.
Бившият надзирател и днес упорито твърди,
че не е зверствал по концлагерите на Третия
райх. Според Демянюк той попада в плен през

ропа, например в Аржентина. Късметът му се
усмихва през 1952 г. и новата му родина САЩ го
приема с разтворени обятия.
Миналото обаче, особено когато е толкова
страшно и кърваво, неизбежно те застига. След
като през 2001 г. срещу Демянюк започва нов
процес, Германия повдигна въпроса за депортирането му. След дълго разтакаване и адвокатски
хватки Америка предава обвинения нацист. Решаваща се оказва една “дреболия” - заснемат как
болният, почти умиращ, според адвокатите му,
старец бодро се разхожда.
В Германия Демянюк го очаква тежко изпитание. Никой не може предварително да каже как ще
свърши съдебният процес. За Демянюк обаче изход
изглежда няма - той със сигурност ще завърши
живота си или в затвора, или в болницата. Дори и
да го оправдаят, връщането му в САЩ вече е
невъзможно, този път паспортът му е отнет завинаги. Не е ясно и дали старецът ще успее да дочака
процеса - годините му наистина не са малко. Но
нека никога не забравяме за жертвите му - те са
били далеч по-млади от него, когато с “леката му
ръка” са били изпратени към газовите камери.
“Такива като Демянюк получиха незаслужената
възможност да изживеят живота си. Наказание за
такива хора вече няма заради възрастта и здравето им”, казва бившият концлагерист Харибърт
Прантл пред “Зюддойче цайтунг”.
Те вече не са много. Но тези, които още са
живи, трябва да отговарят за престъпленията си,
те трябва да знаят, че няма да имат нито минута,
нито миг спокойствие. Нека да е късно, но възмездието за извършеното от тях ще настъпи. Сега
германската прокуратура подготвя дела, като това
срещу Демянюк, срещу още няколко души. На
прицел са литовецът Иван Калимон, бивш поли-

Когато партия от 800 души влизаше
в “банята”, вратите плътно се затваряха. В пристройката работеше апарат, пускащ задушаващ газ. Газът
отиваше по маркучи в помещението.
Обикновено за 15 минути всички се
бяха задушили. В сградата нямаше
прозорци. Само отгоре имаше стъклено прозорче и германецът, когото в
лагера наричаха “теляк”, следеше
през него дали процесът на умъртвяване е приключил. По негов сигнал
спираше подаването на газ, подът
механично се отваряше и труповете
падаха надолу. В мазето имаше вагонетки и група обречени товареха в
тях труповете. След това ги откарваха в гората. Там имаше огромен
трап, в който хвърляха труповете.
Хората, които се занимаваха с товаренето и превозването на труповете,
периодично бяха разстрелвани”

СНИМКА БГНЕС

Една от служебните
карти на Демянюк

ВИТАЛИЙ ДИМАРСКИ

Концентрационният лагер Собибор е създаден в рамките на операция “Рейнхард”, чиято цел била
масовото унищожаване на еврейското население на територията на т.нар. генерал-губернаторство
(окупираната от Германия територия на Полша). Впоследствие в лагера карат евреи от други окупирани
държави: Литва, Холандия, Франция, Чехословакия и СССР. Повечето от концлагеристите били убивани
още при пристигането си. Само за година и половина в Собибор са унищожени 250 000 евреи

(Из показанията на бившия концлагерист Дова Файнберг на 10 август
1944 г.)

Демянюк при произнасянето
на смъртната присъда
на 25 април 1988 г.

1944 г. като войник от съветската
Червена армия и наистина е изпратен
в концлагер. Там обаче той не бил
извършвал страшните зверства, за
които го обвиняват, а единственото,
което бил правил, е да служи като
шофьор. Интересно е обаче, че след
края на войната Демянюк не бърза да
се върне в родната Украйна, явно
обаче той не е искал да остава и в
Германия. Още през 1948 г. той подава документи с надежда да изчезне
колкото се може по-бързо извън Ев-

„Източното партньорство”
е деликатна работа

цай, който днес живее в Мичигън, и Йосиас Кумпф,
вече депортиран в Австрия от Уисконсин. Германското правосъдие обаче далеч невинаги е проявявало такава активност при разследване на дейността на нацистите. Повечето германци като че ли
бяха решили, че след Нюрнбергския процес справедливостта е възтържествувала и побързаха да
забравят за чудовищните престъпления. След
Нюрнберг германското правосъдие се зае да разследва над 100 хиляди дела. Резултатът не беше
обнадеждаващ - едва в 6500 случая виновните
бяха осъдени, от тях само 150 останаха зад решетките до живот. Повечето процеси бяха или спрени
със съмнителни аргументи, или пък прозвучаха
оправдателни присъди.
Присъда срещу Иван Демянюк ще даде кураж
не само на Германия да продължи преследването
на други престъпници от времето на нацизма.
Остана съвсем малко време, докато те все още са
живи и могат да застанат пред Темида. Дължим
това на невинните жертви, дължим го и на още
неродените ни деца, за да не им оставяме
несвършена работа...

Т

“Â·ÎËÌÍ‡ Â Ì‡ˆËÒÚÍË ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÓÌÂÌ
Î‡„Â, ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ì‡ ’ÓÎÓÍÓÒÚ‡.
–‡·ÓÚË ÓÚ ˛ÎË 1942 „. ‰Ó ÓÍÚÓÏ‚Ë 1943 „.
¬ ÌÂ„Ó Ò‡ ÛÌË˘ÓÊÂÌË ÓÍÓÎÓ 800 000 ‰Û¯Ë,
Í‡ÚÓ ÔÓ ÚÓÁË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ ÓÚÒÚ˙Ô‚‡ Ò‡ÏÓ Ì‡
¿Û¯‚Ëˆ 2. —ËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÛÌË˘ÓÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡
ıÓ‡ ‚ “Â·ÎËÌÍ‡ ·ËÎ‡ ÔÓÒÚ‡ Ë ÂÙÂÍÚË‚Ì‡.
Õ‡Ô‡‚Ó ÓÚ ‚Î‡ÍÓ‚ËÚÂ ÍÓÏÔÓÁËˆËË Á‡Ú‚ÓÌËˆËÚÂ ·ËÎË ‚Í‡‚‡ÌË ‚ Ò˙·ÎÂÍ‡ÎÌË, Í˙‰ÂÚÓ
‚ÒË˜ÍËÚÂ ‰ÂıË Ì‡ Á‡Ú‚ÓÌËˆËÚÂ ·ËÎË
ÍÓÌÙËÒÍÛ‚‡ÌË. —ÎÂ‰ Í‡ÚÓ Á‡Ú‚ÓÌËˆËÚÂ
ÏËÌÂÎË ÔÂÁ Ò˙·ÎÂÍ‡ÎÌËÚÂ, ·ËÎË ‚Í‡‚‡ÌË ‚
„‡ÁÓ‚ËÚÂ Í‡ÏÂË. œÓÒÎÂ ÚÛÔÓ‚ÂÚÂ ·ËÎË
ËÁ„‡ˇÌË Ë Á‡‡‚ˇÌË ·ÎËÁÓ ‰Ó Î‡„Â‡.

—ÎÛ˜‚‡ÎÓ ÒÂ ‚Î‡ÍÓ‚Ë ÍÓÏÔÓÁËˆËË ‰‡ ÒÚÓˇÚ
Ò˙Ò ÒÂ‰ÏËˆË, ˜‡Í‡ÈÍË ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ ‰‡
‡ÁÚÓ‚‡ˇÚ Á‡Ú‚ÓÌËˆËÚÂ ÔÓ‡‰Ë Ì‡ÚÓ‚‡ÂÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Î‡„Â‡.
À‡„Â˙Ú Â ÔÓÒÚÓÂÌ Ì‡ ÓÍÓÎÓ 100 ÍÏ,
ÒÂ‚ÂÓËÁÚÓ˜ÌÓ ÓÚ ¬‡¯‡‚‡, Í‡ÚÓ Â ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ
Ò˙Á‰‡‰ÂÌ Á‡ ÛÌË˘ÓÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ Â‚ÂË. ¬ ÌÂ„Ó Ò‡
Û·ËÚË - ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ËÁÚÓ˜ÌËˆË - ÏÂÊ‰Û 700 000 Ë 1 400 000 ‰Û¯Ë.
—Â‰ Úˇı Ò‡ Ë ÔÓ˜ÚË ‚ÒË˜ÍË ÓÚ 11 363-Ï‡Ú‡
Â‚ÂË, ‰ÂÔÓÚË‡ÌË ÓÚ ‚ÂÏÂÌÌÓ ‡‰ÏËÌËÒÚË‡ÌËÚÂ ÓÚ ¡˙Î„‡Ëˇ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ¬ÚÓ‡Ú‡
Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡ ‚ÓÈÌ‡ ¡ÂÎÓÏÓÒÍ‡ “‡ÍËˇ, ¬‡‰‡ÒÍ‡ Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇ Ë «‡Ô‡‰ÌËÚÂ ÔÓÍ‡ÈÌËÌË

ÀÓ‚ˆËÚÂ Ì‡ Ì‡ˆËÒÚË ÔÂÌ‡Â‰Ëı‡ ÒÔËÒ˙Í‡
Õ‡È-ËÁ‚ÂÒÚÌËÚÂ ìÎÓ‚ˆË Ì‡ Ì‡ˆËÒÚËî ‡·ÓÚˇÚ ‚ ÷ÂÌÚ˙‡
ì—ËÏÓÌ ¬ËÁÂÌÚ‡Îî. ÷ÂÌÚ˙˙Ú ·Â¯Â ÓÒÌÓ‚‡Ì ÔÂÁ 1977 „Ó‰ËÌ‡.
—‡ÏËˇÚ Ë‰ÂÂÌ ‚‰˙ıÌÓ‚ËÚÂÎ Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ —ËÏÓÌ ¬ËÁÂÌÚ‡Î
ÔÓ˜ËÌ‡ ÔÂÁ 2005 „. Ì‡ 96 „Ó‰ËÌË. ¬ËÁÂÌÚ‡Î, Á‡„Û·ËÎ ÔÂÁ
‚ÂÏÂ Ì‡ ‚ÓÈÌ‡Ú‡ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 80 Ó‰ÌËÌË Ë Ò‡ÏËˇÚ ÚÓÈ Â‰‚‡ ÌÂ
ÒÂ ‡Á‰ÂÎËÎ Ò ÊË‚ÓÚ‡ ÒË ‚ ÍÓÌˆÎ‡„ÂËÚÂ, ÔÓÒ‚ÂÚË ÊË‚ÓÚ‡ ÒË
Ì‡ ËÁ‰Ë‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÍËÎË ÒÂ ÓÚ Ô‡‚ÓÒ˙‰ËÂÚÓ Ì‡ˆËÒÚÍË
ÔÂÒÚ˙ÔÌËˆË. — ÌÂ„Ó‚‡ ÔÓÏÓ˘ ·ˇı‡ ‡ÂÒÚÛ‚‡ÌË ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ
ıËÎˇ‰‡ ˜Ó‚ÂÍ‡.
Õ‡ÒÍÓÓ ˆÂÌÚ˙˙Ú ÔË‚ÂÚÒÚ‚‡ ÛÒËÎËˇÚ‡ Ì‡ —¿Ÿ Ë √ÂÏ‡ÌËˇ
‰‡ ÓÒ˙‰ˇÚ ‚ËÌÓ‚ÌËÚÂ Á‡ Ì‡ˆËÒÚÍËÚÂ ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËˇ, ÌÓ Ò˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ ‡ÁÍËÚËÍÛ‚‡ ≈ÒÚÓÌËˇ, ÀËÚ‚‡, À‡Ú‚Ëˇ Ë ”Í‡ÈÌ‡ Á‡ ÚÓ‚‡,
˜Â ÌÂ Ò‡ ÒÔÓÒÓ·ÌË ‰‡ ËÁÔ‡‚ˇÚ Ì‡ Ò˙‰ Ì‡ˆËÒÚÍËÚÂ ÒË
ÔÂÒÚ˙ÔÌËˆË. ÿ‚ÂˆËˇ Ô˙Í Â ÍËÚËÍÛ‚‡Ì‡, ˜Â ÓÚı‚˙Îˇ ÔÓ
ÔËÌˆËÔ ‰ÓË ‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇÚ‡ ÒÂ˘Û ıÓ‡, Á‡ ÍÓËÚÓ ÒÂ ÒÏˇÚ‡,
˜Â Ò‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌË Á‡ ÔÓ‰Ó·ÌË ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËˇ.
ƒÌÂÒ »‚‡Ì ƒÂÏˇÌ˛Í Â Ô˙‚Ë ‚ ÒÔËÒ˙Í‡ Ì‡ Ì‡È-ËÁ‰Ë‚‡ÌËÚÂ
ÔÂÒÚ˙ÔÌËˆË Ì‡ˆËÒÚË. œÂÁ ‡ÔËÎ Ú.„. ˆÂÌÚ˙˙Ú Ò˙Ó·˘Ë, ˜Â ÓÚ
ÒÔËÒ˙Í‡ Ò‡ ìËÁÔ‡‰Ì‡ÎËî ¿ÎÓËÒ ¡ÛÌÂ Ë ¿Ë·ÂÚ ’‡ÈÏ, ÍÓËÚÓ
·ˇı‡ Ì‡˜ÂÎÓ Ì‡ ÎËÒÚ‡Ú‡. œÂÁ ÙÂ‚Û‡Ë ‚ ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌÓ
ËÌÚÂ‚˛ –˛‰Ë„Â ’‡ÈÏ, ÒËÌ˙Ú Ì‡ ìƒÓÍÚÓ —Ï˙Úî, Á‡ˇ‚Ë, ˜Â
·‡˘‡ ÏÛ Â ÔÓ˜ËÌ‡Î Ó˘Â ÔÂÁ 1992 „. ‚ ‡ÈÓ ÓÚ ‡Í Ì‡
‰Â·ÂÎÓÚÓ ˜Â‚Ó.
Œ·ÌÓ‚ÂÌËˇÚ ÒÔËÒ˙Í ËÁ„ÎÂÊ‰‡ ÔÓ ÒÎÂ‰ÌËˇ Ì‡˜ËÌ:
1. »¬¿Õ (ƒΔŒÕ) ƒ≈ÃﬂÕﬁ - Ó‰ÂÌ ‚ ËÂ‚ÒÍ‡ Ó·Î‡ÒÚ,
‰ÓÒÍÓÓ ÊËÚÂÎ Ì‡ —¿Ÿ Ë ÂÍÒÚ‡‰Ë‡Ì ‚ √ÂÏ‡ÌËˇ. œÂ‰ÔÓÎ‡„‡
ÒÂ, ˜Â ƒÂÏˇÌ˛Í Â ‡·ÓÚËÎ Í‡ÚÓ Ì‡‰ÁË‡ÚÂÎ ‚ ÍÓÌˆÎ‡„ÂË,
Í˙‰ÂÚÓ Â Û˜‡ÒÚ‚‡Î ‚ Û·ËÈÒÚ‚‡ Ì‡ Á‡Ú‚ÓÌËˆË. œÂÁ 1988 „. ‚
»Á‡ÂÎ Â ÓÒ˙‰ÂÌ Ì‡ ÒÏ˙Ú, ÌÓ ÔÂÁ 1993 „. ÔËÒ˙‰‡Ú‡ Â
ÓÚÏÂÌÂÌ‡.
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2. ÿ¿ÕƒŒ– ≈œ»–Œ - ·Ë‚¯ ÓÙËˆÂ ÓÚ ÛÌ„‡ÒÍ‡Ú‡ Ê‡Ì‰‡ÏÂËˇ, Á‡ ÍÓ„ÓÚÓ ÒÂ ÒÏˇÚ‡, ˜Â Â ‚ËÌÓ‚ÂÌ Á‡ Û·ËÈÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ ıËÎˇ‰‡ ÊËÚÂÎË Ì‡ —˙·Ëˇ. œÂÁ 1944 Ë 1946 „. ‚
”Ì„‡Ëˇ ÂÔËÓ ·ËÎ Ò˙‰ÂÌ Ë ÔËÁÌ‡Ú Á‡ ‚ËÌÓ‚ÂÌ, ÌÓ Ú‡Í‡ Ë ÌÂ
ÔÓÌÂÒ˙Î Ì‡Í‡Á‡ÌËÂÚÓ ÒË. ƒ˙Î„Ó ‚ÂÏÂ ÒÂ ÛÍË‚‡Î ‚ ¿ÊÂÌÚËÌ‡,
ÒÂ„‡ ÊË‚ÂÂ ‚ ¿‚ÒÚËˇ. ”Ì„‡Ëˇ Â ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ËÎ‡ ‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂÚÓ
ÔÓ ‰ÂÎÓÚÓ ÂÔËÓ, Ó·‡˜Â ¿‚ÒÚËˇ ÓÚÍ‡Á‚‡ ‰‡ ÔÂ‰‡‰Â ·Ë‚¯Ëˇ
Ê‡Ì‰‡Ï Ì‡ ÌÂ„Ó‚ËÚÂ Ò˙ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌËˆË. —ÔÓÂ‰ ‰Û„Ë ‰‡ÌÌË
ÂÔËÓ ÒÂ Ì‡ÏË‡ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ ”Ì„‡Ëˇ.
3. Ã»À»¬Œ… ¿—Õ≈– - ˜ÎÂÌ Ì‡ ı˙‚‡ÚÒÍ‡Ú‡ Ù‡¯ËÒÚÍ‡
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÛÒÚ‡¯ËÚÂ. œ‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌËˆËÚÂ ÔÓ‰ÓÁË‡Ú, ˜Â
¿ÒÌÂ Â ‚ÁÂÎ ‡ÍÚË‚ÌÓ Û˜‡ÒÚËÂ ÔË ËÁÔ‡˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚÓÚËˆË
Ò˙·Ë, Â‚ÂË Ë ˆË„‡ÌË ‚ Î‡„ÂËÚÂ Ì‡ ÒÏ˙ÚÚ‡. —Â„‡ ÚÓÈ ÊË‚ÂÂ
‚ ¿‚ÒÚËˇ. œÂÁ 2005 „. ’˙‚‡ÚÒÍ‡ Â Ì‡Ô‡‚ËÎ‡ ËÒÍ‡ÌÂ Á‡
ÂÍÒÚ‡‰Ë‡ÌÂÚÓ ÏÛ, ÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÓÚÍ‡Á. ¿‚ÒÚËÈˆËÚÂ Á‡ˇ‚ËÎË,
˜Â ¿ÒÌÂ (ÍÓÈÚÓ ÔÓ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏÂ ·ËÎ Ì‡ 92 „Ó‰ËÌË) Â ÌÂ‰ÂÂÒÔÓÒÓ·ÂÌ Ë ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌ ÔÂ‰ Ò˙‰‡.
4. —≈–≈Õ ¿Ã - ‚Î‡ÒÚËÚÂ ‚ ƒ‡ÌËˇ ËÁ‰Ë‚‡Ú ·Ë‚¯Ëˇ
ÂÒÂÒÓ‚Âˆ Á‡‡‰Ë Û·ËÈÒÚ‚Ó Ì‡ ÊÛÌ‡ÎËÒÚ ÔÂÁ 1943 „. œÂÁ
2007-‡ ·Â ‚ÁÂÚÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ÂÍÒÚ‡‰Ë‡ÌÂÚÓ ÏÛ ÓÚ √ÂÏ‡ÌËˇ,
ÌÓ Ò˙‰˙Ú ‚ ¡‡‚‡Ëˇ Ì‡ÎÓÊË ‚ÂÚÓ, Ú‚˙‰ÂÈÍË, ˜Â ‚ËÌ‡Ú‡ ÏÛ ÌÂ Â
‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‰ÓÍ‡Á‡Ì‡. —Â„‡ —ÂÂÌ ‡Ï Â Ì‡ 87 „Ó‰ËÌË.
5. À¿¿— ¿–À ‘¿¡≈– - Ò˙ÚÛ‰ÌËÍ Ì‡ ıÓÎ‡Ì‰ÒÍ‡Ú‡ Ú‡ÈÌ‡
ÔÓÎËˆËˇ ÔË Ì‡ˆËÒÚËÚÂ, ÓÒ˙‰ÂÌ Ì‡ ÒÏ˙Ú Á‡‡‰Ë Û·ËÈÒÚ‚‡ Ì‡
ÏËÌË ÊËÚÂÎË. œÂÁ 1948 „. ÔËÒ˙‰‡Ú‡ ÏÛ ·Â Á‡ÏÂÌÂÌ‡ Ò
‰ÓÊË‚ÓÚÂÌ Á‡Ú‚Ó, ‡ Ó˘Â ÔÂÁ 1952 „. ‘‡·Â ËÁ·ˇ„‡ ÓÚ
Á‡Ú‚Ó‡ Ë ÒÂ ÒÍË ‚ √ÂÏ‡ÌËˇ. ‘‡·Â Á‡ Ô˙‚ Ô˙Ú ÔËÒ˙ÒÚ‚‡ ‚
ÒÔËÒ˙Í‡ Ì‡ ÷ÂÌÚ˙‡ ì¬ËÁÂÌÚ‡Îî.
6. ’≈Õ–»’ ¡≈–≈ - 87-„Ó‰Ë¯ÌËˇÚ ·Ë‚¯ ÂÒÂÒÓ‚Âˆ Â Ó·‚ËÌÂÌ
‚ Û·ËÈÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÚËÏ‡ ÏËÌË ıÓÎ‡Ì‰ˆË. —ÎÂ‰ ‚ÓÈÌ‡Ú‡ ÔÂÍ‡-
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‡Î ‰‚Â „Ó‰ËÌË ‚ Á‡Ú‚Ó‡, ‡ ÔÓÒÎÂ ·ËÎ ÓÒ‚Ó·Ó‰ÂÌ Ë ‚Â‰Ì‡„‡
Á‡ÏËÌ‡Î Á‡ √ÂÏ‡ÌËˇ. œÂÁ 1949 „Ó‰ËÌ‡ ·ËÎ Á‡‰Ó˜ÌÓ ÓÒ˙‰ÂÌ
Ì‡ ÒÏ˙Ú ‚ ’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ. œÓ-Í˙ÒÌÓ ÔËÒ˙‰‡Ú‡ ·ËÎ‡ Á‡ÏÂÌÂÌ‡ Ò
‰ÓÊË‚ÓÚÂÌ Á‡Ú‚Ó. —˙‰˙Ú Ì‡ √ÂÏ‡ÌËˇ ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ ÓÚÍ‡Á‚‡Î
ÂÍÒÚ‡‰Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¡ÂÂ. Œ·‡˜Â ÌÂÓÚ‰‡‚Ì‡ ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡
ÌÂÏÒÍËˇ „‡‰ ƒÓÚÏÛÌ‰ ÏÛ ÔÂ‰ˇ‚ËÎ‡ ÌÓ‚Ë Ó·‚ËÌÂÌËˇ Á‡
Û·ËÈÒÚ‚‡.
7. ◊¿–À« «≈Õ“¿… - ‚Î‡ÒÚËÚÂ ‚ ”Ì„‡Ëˇ Ó·‚ËÌˇ‚‡Ú ·Ë‚¯Ëˇ
ÛÌ„‡ÒÍË ‚ÓÈÌËÍ ‚ Û·ËÈÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ 18-„Ó‰Ë¯ÂÌ Â‚ÂÈÒÍË ˛ÌÓ¯‡.

—ÔÓÂ‰ ‚ÂÒËˇÚ‡ Ì‡ Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌËˆËÚÂ ÔÂÁ 1944 „. ‚ ¡Û‰‡ÔÂ˘‡ ÚÓÈ ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ‰Û„Ë ‰‚‡Ï‡ ‚ÓÈÌËˆË Ò „ÓÎË ˙ˆÂ Û·ËÎ
Â‚ÂÈÒÍÓÚÓ ÏÓÏ˜Â Á‡ ÚÓ‚‡, ˜Â ÓÚÍ‡Á‡ÎÓ ‰‡ ÌÓÒË ‚˙ıÛ ‰Âı‡Ú‡
ÒË Ê˙ÎÚ‡Ú‡ Á‚ÂÁ‰‡. «ÂÌÚ‡È ÊË‚ÂÂ ‚ ¿‚ÒÚ‡ÎËˇ. —˙‰Â·ÌÓÚÓ
ÔÂÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÌ„‡Âˆ‡ Á‡ÔÓ˜Ì‡ÎÓ ÔÂÁ 2004 „Ó‰ËÌ‡. «ÂÌÚ‡È
ÓÚË˜‡ ‚ËÌ‡Ú‡ ÒË Ë ÒÂ Ò˙ÔÓÚË‚Îˇ‚‡ Ì‡ ÂÍÒÚ‡‰Ë‡ÌÂÚÓ ÏÛ ‚
”Ì„‡Ëˇ. ¬ ‰‡‰ÂÌËˇ ÏÓÏÂÌÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÌÂÔÓ‚ÂÂÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, ˜Â ÚÓÈ Â ËÁ‡ÁıÓ‰ËÎ Á‡ ‡‰‚ÓÍ‡ÚË ÚÓÎÍÓ‚‡ Ô‡Ë, ˜Â ·ËÎ
ÔËÌÛ‰ÂÌ ‰‡ ÔÓ‰‡‰Â ‰ÓÏ‡ ÒË.
8. Ã»’¿»À √Œ–ÿ Œ¬ - Ó‰ÂÌËˇÚ ‚ ≈ÒÚÓÌËˇ ·Ë‚¯ „ÂÒÚ‡ÔÓ‚Âˆ Â Ó·‚ËÌÂÌ, ˜Â Â Ò˙‰ÂÈÒÚ‡Î Á‡ Û·ËÈÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ 3 ıËÎˇ‰Ë
Â‚ÂË. —ÎÂ‰ ‚ÓÈÌ‡Ú‡ ÊË‚ˇÎ ‚ —¿Ÿ, ‡ ÔÂÁ 2002 „., Ï‡ÎÍÓ
ÔÂ‰Ë ‰‡ ·˙‰Â ÎË¯ÂÌ ÓÚ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ „‡Ê‰‡ÌÒÚ‚Ó Á‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ‡ ÌÂ‚ˇÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Ò‚ÓÂÚÓ ‚ÓÂÌÌÓ ÏËÌ‡ÎÓ,
ÓÚÔ˙ÚÛ‚‡Î Á‡ Ó‰ËÌ‡Ú‡ ÒË. ¬ ≈ÒÚÓÌËˇ √Ó¯ÍÓ‚ ÒÂ„‡ ÒÂ Ì‡ÏË‡
ÔÓ‰ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ.
9. ¿À√»Ã¿Õ“¿— ƒ¿…À»ƒ≈ - Ò˙ÚÛ‰ÌËÍ Ì‡ Ú‡ÈÌ‡Ú‡ ÎËÚÓ‚ÒÍ‡ ÔÓÎËˆËˇ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ Ì‡ˆËÒÚÍ‡Ú‡ ÓÍÛÔ‡ˆËˇ. œÂÁ 2006 „.
ÎËÚÓ‚ÒÍËÚÂ ‚Î‡ÒÚË „Ó ÔËÁÌ‡ı‡ Á‡ ‚ËÌÓ‚ÂÌ, ˜Â Â ÔÂ‰‡Î Ì‡
Ì‡ˆËÒÚËÚÂ ÏÌÓÁËÌ‡ Â‚ÂË. ŒÒ˙‰ÂÌ Â Ì‡ 5 „. Á‡Ú‚Ó, ÌÓ ÓÚ˙‚‡‚‡ Â¯ÂÚÍËÚÂ Á‡‡‰Ë Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓÚÓ ÒË Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ.
10. ’¿––» Ã¿ÕÕ»À - ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ Ì‡ˆËÒÚÍ‡Ú‡ ÓÍÛÔ‡ˆËˇ Ì‡
≈ÒÚÓÌËˇ ÒÎÛÊËÎ ‚ ÂÒÚÓÌÒÍ‡Ú‡ ÔÓÎËˆËˇ Ë „ÂÏ‡ÌÒÍËÚÂ Ó„‡ÌË Á‡
ÒË„ÛÌÓÒÚ. œÂÁ 90-ÚÂ „Ó‰ËÌË ‚Î‡ÒÚËÚÂ Ì‡ —¿Ÿ ÔÓ‚ÂÎË
‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ë ËÁˇÒÌËÎË, ˜Â Ã‡ÌÌËÎ ·ËÎ Ò˙ÔË˜‡ÒÚÂÌ Í˙Ï
Û·ËÈÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÒÚÓÚËˆË Â‚ÂË Ë ÌÂ „Ó ÔÛÒÌ‡ÎË. ƒÌÂÒ 88„Ó‰Ë¯ÌËˇÚ ’‡Ë Ã‡ÌÌËÎ ÊË‚ÂÂ ‚˙‚ ¬ÂÌÂˆÛÂÎ‡. »Á‚ÂÒÚÂÌ
·ËÁÌÂÒÏÂÌ, ÍÓÎÂÍˆËÓÌÂ Ë ÏÂˆÂÌ‡Ú, ÚÓÈ Í‡ÚÂ„ÓË˜ÌÓ ÓÚË˜‡
Ò‚ÓˇÚ‡ Ò˙ÔË˜‡ÒÚÌÓÒÚ Í˙Ï ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËˇ ÒÂ˘Û ˜Ó‚Â˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ.
œÂÁ 2005 „. ÂÒÚÓÌÒÍËÚÂ ‚Î‡ÒÚË „Ó ÓÔ‡‚‰‡ı‡.

В Прага се състоя среща на
високо равнище на ЕС, на която
бяха поканени лидерите на 6
бивши съветски държави - Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна. Те получиха покани, за да се даде старт
на новия проект на ЕС, наречен
“Източно партньорство”. Много
експерти вече оцениха този проект като предизвикателство на
обединена Европа за руските интереси в регион, който Москва
смята за особена зона на своето
влияние.
До голяма степен това, разбира се, е така. А и би било странно, ако такава мощна политическа структура като ЕС да се откаже от възможността да разшири сферата на дейността си. Не
случайно и в предварителните
материали за срещата в Прага, и
в приетите там документи “Източно партньорство” се разглежда като площадка не само за икономическа интеграция на “шестицата”, но и за политическо взаимодействие чак до създаването
на обща парламентарна асамблея.
Заключителната декларация
на срещата на върха, освен това,
предвижда появата на четири тематични платформи: утвърждаването на демокрацията и върховенството на правото; икономическа интеграция; въпросите на
енергийната сигурност; контакти
между хората, в т.ч. облекчаване
на визовия режим.
Всяка от шестте страни, геополитически “заседнали” между
Русия и Европа, имаше собствени, невинаги съвпадащи помежду им аргументи за посещението
в Прага.
Азербайджан вече, може да
се каже, традиционно води политика на балансиране между Русия и Запада. При това Баку доста умело лавира между два конкуриращи се (меко казано) проекта за газопроводи - “Набуко”,
който заобикаля Русия, и “Южен
поток”, зад който стои Москва,
разбирайки, че и в двата случая
ще е необходим азербайджанският газ. А това означава, че засега
никой няма да се кара с Баку.
Армения напоследък активно
търси изходи от своето “анклавно” състояние. За това свидетелстват и сензационно започналият неотдавна процес за нормализиране на отношенията с Турция,
и не по-малко сензационните
опити за урегулиране на нагорно-карабахския конфликт. Ереван
също така се опитва да укрепи
връзките си с НАТО, а “Източното партньорство” за него е път,
ако не в ЕС, то поне към някакъв
друг формат на евроинтеграция.
Още повече че без посредничеството и на НАТО (където членува и Турция), и на ЕС Армения
едва ли ще успее да се измъкне
от незавидната си географска
изолация.
В най-деликатно положение
се намира, както изглежда, Беларус, все по-често поглеждаща
напоследък към Запада. От една
страна, Александър Лукашенко е
остро критикуван там. Вярно е,
че европейският прагматизъм
често е променлив в оценките си,
и в същата тази Прага на мой
въпрос как ЕС смята да сътрудничи с “последния диктатор в Европа”, авторът на тази характеристика на беларуския президент, върховният представител на
ЕС по външната политика и сигурността Хавиер Солана, смеейки се, отбеляза: “Хората все пак
се променят.”
Във всеки случай Лукашенко,
който не постигна от Русия
изпълнението на всичките му желания, започна по-активно да усвоява ролята на “многовекторен
политик”, обръщайки се с лице ту
към Запада, ту към Изтока - в
зависимост от моментните си политически и икономически ин-

тереси. В Прага президентът не
дойде. Вероятно не е искал, от
една страна, да смущава с присъствието си европейците, все още
несподелящи мнението на Солана, а от друга - да дразни Москва,
където “Източно партньорство” бе
прието с очевидно съмнение.
Отиващият си молдовски президент Владимир Воронин също
не пристигна в Прага, но отсъствието му, струва ми се, бе предизвикано от вътрешнополитически обстоятелства, а не от хитри
сметки. Кишинев, който си избра
политиката на неутралитет, отдавна има за цел паралелната
интеграция - в рамките на ЕС и
на ОНД, без да намира в тези
процеси никакви политически
противоречия.
Михаил Саакашвили не трябваше да си търси заместник за
участието в срещата в Прага.
Западното направление в грузинската политика е негов проект, чиято реализация, без
съмнение, бе ускорена от войната през август, прекъснала
(надявам се, временно) връзките с Русия. Самият президент
обясни позицията си по следния
начин: след излизането на Грузия от ОНД тя остана с един
естествен партньор - Евросъюза. Освен това “Източно партньорство” позволява на Тбилиси
да поддържа връзки със страните от ОНД, които искат това.
Най-неудовлетворен от всички беше президентът на Украйна, смятащ страната си вече готова за членство в ЕС. Но в

Прага представителите на Еврокомисията бяха жестоко откровени. Комисарят на ЕС по
въпросите на външните отношения и европейската политика
Бенито Фереро-Валднер каза
направо: “Реалността е такава,
че на този етап нито Украйна,
нито членките на ЕС са готови
за това... В бъдеще тази позиция може да се промени, но сега
това е равносилно да чукате на
врата, когато знаете, че ще
получите отговора “не”. Използвайте това, което имате.” Засега
Украйна има “Източното партньорство” с обещание да постигне споразумение за асоциация
и разширена зона за свободна
търговия.
А какво прави Русия? Москва, разбира се, може да изрази
недоволство от навлизането на
ЕС в руската сфера на интереси.
Далеч по-продуктивно е обаче
да предложим на “шестицата” (а
и на други членки на ОНД) ефективна алтернатива. Ако кризата
е най-подходящото време за модернизация на националната
икономика, защо да не го смятаме за удобен момент и за преразглеждане на политическата
линия по отношение на т.нар.
близка чужбина, за отказ от
залагането на т.нар. проруски политици, каквито просто няма (има
само политици, гледащи собствените си национални интереси),
за да преминем към “меката
сила”, която, както показва
същото това “Източно партньорство”, дава реален резултат.

СНИМКА БГНЕС
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Въпреки усмивките надеждите на украинския президент Юшченко
за скорошно членство в ЕС се стопиха в Прага напълно
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Турция - голямото
неудобство на ЕС
Франция и Германия преодоляха дипломатическия
свян и казаха „не” на Анкара за членство в Евросъюза
БОЖИДАР ВЕЛЧЕВ

Статут на “привилегирован
партньор”, а не пълноправно
членство за Турция. Това е
формулата, около която все повече се обединяват две от основните движещи сили на Европейския съюз - Франция и
Германия. През май Саркози,
заедно с германския канцлер
Ангела Меркел, се възползваха от участието си в проведена в Берлин среща на немското и френското младежко крило на Европейската Народна
партия, за да направят изявления против приемането на
Турция.
Според Ангела Меркел
няма смисъл ЕС да се разширява с все повече страни, а в
същото време да става все помалко дееспособен. Затова
според канцлера по-подходящ
вариант по отношение на турците би била именно формулата “привилегирован партньор”.
Френският президент на практика потвърди идеята, като
спомена необходимостта на
Анкара да бъде предложена
визия за съвместно икономическо и жизнено пространство, като такова пространство
бъде предложено и на Русия.
По отношение на Турция той
отиде и по-далеч и леко
загърби дипломатическия финес, като заяви, че “Европа
без граници е Европа без ценности”. Саркози предупреди,
че на Турция не бива да бъдат
давани напразни надежди.
Президентът на Франция беше
категоричен, че винаги е бил
против това присъединяване и
изрази мнението, че огромното мнозинство от гражданите
на страните членки на ЕС подкрепят Франция в това отношение. Разбира се, президентът Саркози подчерта, че
Турция е важен съюзник на
Европа и САЩ.
Съвсем в реда на очаква-

нията позицията на френския
и немския ръководител вбеси
Анкара. Турски официални
лица заявиха, че не приемат
формулата на “привилегирован
партньор” и отговорът на тур-

не е приета в съюза, защото
повечето й граждани са мюсюлмани. Ердоган направи язвителна забележка към Ангела Меркел, като й напомни,
че нито един политик не е

Мостът над Босфора в Истанбул
свързва Европа (вляво) и Азия (вдясно)

ската страна дойде скоро.

Когато мачът
е започнал,
правилата не могат
да се променят
Това е смешно, каза на
свой ред турският премиер по
време на визита в Полша.
Според Ердоган мненията, изразени от френския президент
и немския премиер, са достойни за съжаление. Той запита
риторично дали страната му

вечен и няма безкрайно да
седи в едно и също кресло. По
отношение на Саркози Ердоган заяви, че френският
държавен глава говори едно
по време на двустранните им
срещи и съвсем друго след
това.
Турската страна отдавна
протестира против бавния ход
на преговорите с ЕС, които
текат от 2005 г. Официални
лица в Анкара неведнъж са
заявявали, че по отношение
на тяхната държава европейските институции прилагат

¬‡¯ËÌ„ÚÓÌ Ë œ‡ËÊ ÒÂ Ì‡ÏÂÒ‚‡Ú
‚ ÒÔÓ‡ Á‡ ËÏÂÚÓ Ì‡ Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇ
Преговорите между Скопие и Атина за името
на бившата югославска република вероятно ще
получат нов тласък, тъй като натиск за решаване на проточилия се спор идва от страна на
Франция и Съединените щати. Повод за подобни размисли дава, от една страна, посещението
на македонския премиер Никола Груевски в Елисейския дворец и разговорите му с френския
президент. Изпълненото с премеждия пътуване
на Груевски се смята за най-важното от идването му на поста. От друга страна, следва да
бъде обърнато сериозно внимание на дипломатическата совалка, която предприе заместник
държавният секретар на САЩ Джеймс Щайнберг в Атина и Скопие. Пристигането на американския високопоставен дипломат става дни
след официалното встъпване в длъжност на
новоизбрания македонски президент Георге
Иванов. В македонския печат се коментира, че
очакванията към новия държавен глава от страна на САЩ и ЕС са големи заради оптимистичните изявления на Иванов, отправени с позитивен тон при встъпителната му реч. В коментар
на в. “Утрински весник” в същото време се посочва, че съвсем скоро ще се разбере дали
Иванов има твърди намерения да се заеме с
black+dopulnitelen14

двойни стандарти и настояват
за равнопоставеност при преговорите. От своя страна Никола Саркози посочва, че
въпреки отдавнашния старт
на преговорите за присъеди-

този горещ въпрос или “неговият оптимизъм ще
трае колкото и свежестта на хризантемите, с
които бе украсена трибуната, от която той изпрати тези послания”.
Това наистина е въпрос, на който ще отговори близкото бъдеще, още повече, че Иванов до
този момент е оприличаван не като самостойна
политическа фигура с необходимата за поста му
тежест, а като “сянка на премиера”. А не бива
да се забравя, че макар и да отправи оптимистични послания, встъпването му в длъжност не
беше уважено от гръцкия му колега Каролос
Папуляс - ясен знак, че в отношенията между
Скопие и Атина има твърде много пропасти, над
които тепърва ще трябва да бъдат изграждани
мостове. До този момент сякаш няма изгледи за
това, още повече, че в събота съветник на президента Иванов категорично е отхвърлил идеята новото име на страната да бъде “Република
Северна Македония”, тъй като то напълно пренебрегвало и пряко и непряко застрашавало
съществуването на македонския народ.
Преговорите, водени между двете страни са
зациклили и явно генералните решения отново
ще трябва да бъдат подсказани от влиятелни
сили отвън.

няване Турция все още не е
преодоляла най-проблемните
области - защитата на човешките права и решението за
статута на Кипър.

Покровителството
на САЩ
В проточилите се спорове, преговори и свенливи
увъртания на европейските
страни турската страна има
сериозен и могъщ покровител в лицето на САЩ. Вашингтон симпатизира на Анкара отдавна и не само по
отношение на членството в
ЕС, а подкрепата на американците беше заявена ясно и
от страна на новия президент
Барак Обама. Точно преди
да пристигне на посещение в
Турция през април, Обама
настоя за приемането на турците за пълноправни членове на елитния клуб на европейските държави. В мотивите си американският държавен глава посочи, че влизането на Турция би било позитивен сигнал към мюсюлманския свят. В това отношение
САЩ се ползват с традиционната поддръжка на част от
британските политици. Подкрепа за мнението на Обама
дойде и от страна на председателя на Еврокомисията
Жозе Барозу, който заяви, че
приветства изявлението на
американския президент и
припомни, че преговорният
процес вече е започнал. В
отговор на това отново френският президент посочи, че
когато става въпрос за ЕС,

решенията се вземат от страните членки на съюза.

Притесненията на
Стария континент
Едно евентуално приемане
на Турция като пълноправен
член на Евросъюза буди редица страхове не само у масовия
европеец, но и сред политическите лидери на Стария континент. Ако стане член на организацията, Турция би се
превърнала в страната с найголямо население в ЕС и би
имала сериозно представителство в институциите. А в същото време между Европа и Турция съществуват сериозни религиозни, културни, политически и дори манталитетни различия, които трудно биха били
преодолени единствено на базата на политическата воля.
Различни допитвания сочат,
че френският президент е прав
по отношение на това, че европейците не приемат бъдещото съжителство с Анкара.
Още повече, че се смята, че
по време на управлението на
Партията на справедливостта
и развитието в Турция върви
процес на нова ислямизация.
Аргумент на противниците на
приемането на Турция в ЕС е
и граничното положение на
страната с Ирак, което би
довело до обща граница на
съюза с доста проблемната
зона. Сред негативно настроените по отношение на турското членство е и Гърция. Напрежението между двете балкански страни се изостри до
червено отново заради спорна зона в Егейско море, която
едва не предизвика военен
конфликт през 1996 г. Към това
се прибавя и въпросът за бъдещето на Кипър, който също е
болезнен за гръцката страна.
Разбира се, противник на турците е и самият Кипър. Против
присъединяването на Турция
преди време се обяви и Дания.
Партньорите в НАТО едва убедиха турската страна да приеме за генерален секретар на
алианса бившия премиер Андерс Фог Расмусен, който е
известен като несъгласен с
приемането на Анкара в ЕС.
Анализатори смятат, че
пречка към перспективите на
Турция е и скандалът, който
избухна през февруари между
турския премиер Ердоган и израелския президент Шимон
Перес по време на срещата в
Давос.
Редица европейски лидери
и политици отдавна изпитват
крайни притеснения от евентуалното влизане на Турция в
Европейския съюз, но до този
момент свенливо продължаваха преговорите, макар тези
преговори да са съпроводени
с протакане. За първи път пред
Анкара бяха поставени и условия в политическо отношение.
Големият въпрос оттук нататък
е дали френско-германското
обединение ще постави началото на вътрешен разкол в ЕС
заради Турция, или ще бъде
началото на оформянето на категоричен отказ за членството на източната страна.
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Пакистан може
да подпали света
Правителството в Исламабад абдикира
пред напора на ислямските екстремисти
ПЕТЪР БОЧУКОВ

направи всичко възможно за стабилизирането на Афганистан пакистанските генерали настояват американците да напуснат възможно най-скоро западния им съсед, където те се
готвят да помогнат в Кабул да се
установи пропакистанско правителство. Това е мотивирано с факта, че
Индия е приятелски настроена към
сегашното правителство в Кабул.
Междувременно от Китай и Саудитска Арабия - най-близките съюзници
на Пакистан, много ясно напомнят, че
толерантността, проявявана от Исламабад към талибаните и “Ал Кайда”
застрашава тяхната национална сигурност. За САЩ и НАТО ситуацията
вече е достигнала критичната точка.

СНИМКА ДЕЙЛИ ТЕЛЕГРАФ

След като отмина медийната шумотевица около първите 100 дни на
Обама в Белия дом, се видя, че за
него няма по-труден, по-сложен и позастрашаващ сигурността на САЩ
проблем от случващото се в Пакистан. Анархията и липсата на контрол
в притежаващата ядрено оръжие
ислямска държава заплашва света с
най-тежката глобална криза след
Карибската. Мюсюлманските екстремисти са на път с въоръжен бунт,
който тлее и всеки момент може да
избухне, да свалят проамериканския
режим. На западната граница с Афганистан се води война, а по източната

нодателство - шариата, в завладените от тях територии талибаните нарушиха споразумението и отказаха да
се разоръжат, като в същото време
продължават да контролират провинциалната администрация и полицията
в стратегически важната долина Суат.
Фактът, че споразумението игнорира
конституцията и въвежда нова юридическа система, която няма нищо
общо с истинското ислямско законодателство, а е негова брутална талибанска интерпретация, потвърждава
заключението, че талибаните приемат
постигнатите договорености като капитулация на Вашингтон. Затова те
продължават да нарушават установената “демаркационна линия” и проб-

Близо 200 000 жители от селищата в долината Суат в северозападната част
на Пакистан са напуснали домовете си, след като там напрежението ескалира
поради нова офанзива на пакистанската армия срещу талибаните, които контролират региона

- с Индия, от десетилетия не секва
насилието. Предизвикателството пред
Пакистан и неговите съседи пролича
при терористичните атаки на 26 ноември миналата година в индийската
финансова столица Мумбай, взели 165
жертви.
Страховете на международната
общност от възможен пробив в охраната на стоте пакистански ядрени
бойни глави и тяхното завладяване от
религиозни екстремисти са основателни. “Ислямският радикализъм засилва позициите си и елитът в Пакистан - както цивилен, така и военен изглежда няма волята или средствата да му се противопостави”, смята
Робърт Блекуил, бивш посланик на
САЩ в Делхи. Той предупреждава, че
разговорите на Барак Обама с пакистанския президент Асиф Али Зардари и неговия афганистански колега
Хамид Карзай миналата седмица са
били повлияни силно от липсата на
реална власт у тях. Пакистанското
правителство на практика абдикира
пред талибаните, предупреди държавният секретар Хилъри Клинтън. Тя
обвини властите в Исламабад, че в
някои райони на страната са оставили властта в ръцете на екстремистите. Обстановката в Пакистан представлява “смъртоносна заплаха” за
сигурността в света, е изводът й.
Безпрецедентна е бъркотията и
засилващото се чувство на безпомощност в провинциите, граничещи с
Афганистан, подхранвани от експанзията на талибаните там. А правителството и генералите, както твърди
пратеникът на Би Би Си в Северозападен Пакистан, отричат ужасните
реалности. Броени дни, след като се
споразумяха с властите в Исламабад
за въвеждането на ислямското закоblack+dopulnitelen

ват да установят контрол над окръг
Бунер, който е на 60 мили от столицата Исламабад. Там екстремистите
и техните паравоенни формирования
се ползват със солидна подкрепа от
страна на населението, което застава
и зад джихада на афганистанските
талибани срещу американските “окупатори”. Важна причина за това състояние на нещата е, че пакистанската
съдебна система е толкова корумпирана и мудна, че в пущунските райони населението предпочита въвеждането на шариатското правосъдие.
Има и още един проблем, който
усложнява обстановката - в Исламабад са твърдо решени да не допуснат
превръщането на Афганистан в съюзник на архипротивника - Индия. И
затова оттам покровителстват някои
талибански формирования, гледайки
на тях като на средство за предотвратяването на евентуална подобна заплаха. В тази обстановка те допълнително усложниха ситуацията с поканата си Осама бен Ладен да
прехвърли своята щабквартира в
Суат, където се чувстват сигурни.
Талибаните са навсякъде - не само
в западните провинции. Те имат свои
ядки в Пенджаб и с помощта на екстремистки групи вече са стъпили във
втория по големина пакистански град
Лахор и в пристанището Карачи.
Според анализатори, след като талибаните откриха толкова много фронтове, скоро ще бъде невъзможно
армията да отговори на мултиплициращата се заплаха. Нейното ръководство продължава да твърди, че Индия
е главната заплаха за сигурността на
Пакистан и затова над четири пети
от пакистанските войски са дислоцирани на индийската граница. В пълно
противоречие с плана на Обама да се

Има и още един аспект на пакистанската криза, който дооформя нейната изключителна сложност. Според
лондонския “Таймс” в Пакистан недоверието към Запада е по-силно от
страха от талибаните. Пакистанската
армия не проявява ентусиазъм в борбата с екстремистите, защото в нейните редици се шири твърдението, че
зад терористичните акции на 11 септември стоят американските спецслужби. Това пише в “Дейли телеграф”
професорът по военна история в лондонския Кингс колидж Анатол Ливен,
който е прекарал немалко време в
долината Суат. Според него става дума
за конфликт, в който се преплитат
военни, политически и племенни аспекти и изблиците на жестоко насилие
се редуват с безрезултатни преговори.
Сега, няколко седмици след сключването на мирното споразумение, предвиждащо въвеждането на шариата в
Суат, армията е отново в настъпление
- 15 хиляди войници срещу 5 хиляди
талибани. Трудно е да се прогнозира
кой ще надделее. Във всеки случай
дотук резултатите са налице: близо
милион бежанци и закрити всички
училища за жени в района, който
доскоро бе привлекателна туристическа дестинация. Сега Суат е превърнат
в разсадник на радикалния ислямизъм.
Военните действия там са предизвикали незапомнена миграция на населението. Според британския “Индипендънт” още половин милион души са
напуснали района - 200 000 са се
укрили в безопасни зони, а други 300
000 се спасяват с бягство. От хуманитарната катастрофа печелят само талибаните. Съветници на Обама
твърдят, че Пакистан наистина го “плаши”. Още повече че и там талибаните
вече имат своя минидържава...

œÓ ÔÓÁÌ‡Ú
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Изминаха шест седмици от безредиците в Молдова,
последвали изборите в бившата съветска република на
5 април. От тази дистанция на времето вече се чува
добре познатото ехо от подобни събития, които след
време се оказва, че съвсем не са били спонтанни. От
някои публикации в европейския печат се вижда ясно,
че онези, които формират политиката на Държавния
департамент на САЩ, са твърде далеч от идеята да се
отказват от подпомагането на “цветните революции” в
постсъветското пространство с известния официален
предлог за ускоряване на демократизацията там. Чуха
се признания и за намеса на американски неправителствени организации. Както твърди Хосе Мигел Алонсо
от канадския тинк-танк институт Global Research, “НАТО
като цяло и САЩ в частност са заинтересовани от
смяната на режима в Молдова и замяната му вражбедно настроени към Москва политици”.
Независими източници съобщават, че младежи в
Кишинев са били подготвяни за радикални действия
срещу правителството от представителствата на Националния демократичен институт и Международния републикански институт на САЩ, които са организирали
семинари за тях и са оказали солидна материална
помощ на деснолибералната молдовска опозиция. Фондацията “Отворено общество” и Амнести интърнешънъл,
които натрупаха богат опит от участието си в “цветните
революции” в Грузия и Украйна, също са проявили
подобаваща активност. Парламентарните избори в
Молдова са използвани като нов изпитателен полигон
на модерни комуникационни и медийни технологии. Така
например за организирането на хилядите протестиращи по улиците на Кишинев е вкарана в употреба системата twitter, позволяваща бързо предаване на кратки
съобщения и социалната мрежа Facebook, чийто основател Марк Цукърбърг бе един от предизборните консултанти на Барак Обама.
По този повод руският външен министър Сергей
Лавров заяви, че Русия и САЩ не трябва да се състезават за съюзници и да оказват натиск върху бившите
съветски републики да избират между Вашингтон и
Москва и че в отношенията между САЩ и Русия не
трябва да има “скрита програма”. Той за пореден път
отрече, че Москва с всички средства се стреми да
съхрани зоните си на влияние в региона и посочи, че
е непремливо да се сравняват събитията в Молдова с
протестните движения в други бивши съветски републики като Украйна, Грузия и Киргизстан, довели на власт
опозиционни лидери.
Около събитията в Кишинев изненадва нееднозначното поведение на ЕС. Брюксел не зае ясна позиция
и подходи едностранно. Не осъди действията на погромаджиите, а поиска от властите хуманно отношение към
тях. Което в друг случай може би щеше да бъде правилен подход, но в този - бе очевидно погрешен. Според
“Монд” Европа е реагирала на случилото се в Молдова
нерешително. Десният “Фигаро” пък смята, че ЕС се е
оказал в затруднено положенние, тъй като няма нужда
от нова криза в отношенията с Русия. Вестникът деликатно напомня, че обвиненията към Румъния за директна намеса във вътрешните работи на Молддова са
лош знак. На свой ред “Файненшъл таймс” посъветва ЕС
“да намери тънката граница между стремежа да помогне на Молдова да не се превърне в огнище на напрежение и необходимостта да поддържа своя партньор и
съюзник - Румъния. В същото време той характеризира
изявлението на румънския президент Траян Бъсеску за
даването на молдовците на румънски паспорти като
провокационно. А италиански депутати в Европарламента поискаха да се извърши разследване от европейски институции за възможното участие на граждани на
Румъния в организирането на протестите в Молдова.
Макар и закъсняло, признание се чу и от еврокомисаря Оли Рен, който заяви по време на дебати в
Европарламента миналата седмица, че изборите са
произведени “в плуралистична среда” и че наблюдателите от ОССЕ са констатирали, че са изпълнени международните стандарти за свобода на избора.
Интерес представлява изразеното в берлинския “Тагесшпигел” мнение, че събитията в Кишинев имат не
толкова антируски, колкото антиевропейски характер.
Те говорят за стремежа на САЩ да установят в Молдова
проамерикански режим, който да работи за обединението на страната с Румъния. А това би означавало
засилване на американското влияние в Европа.

Н

а 20 май молдовският парламент
ще избере новия президент на
страната. Управляващата комунистическа партия издигна за
свой кандидат министър-председателката Зинаида Гречани.
Комунистите спечелиха 60 от
общо 101 места на парламентарните избори миналия месец, но
не им достига един от необходимите 61 гласа за избирането на
президент. Опозиционните партии, повечето либерални и прорумънски, които разполагат
общо с 41 места в парламента,
заплашиха да бойкотират гласуването. Законът предвижда, ако
след две гласувания няма победител, парламентът се разпуска и
се насрочват нови избори.
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След изборния маратон
КАЛИНА ЙОТОВА

Индия ликува. Този път
причината не е успехът на
всепризнатия филм “Беднякът милионер”, а краят
на изборния маратон в
страната. Петте фази на
парламентарните избори в
Индия, стартирали на 16
април, дадоха шанс на 714
милиона избиратели да се
произнесат за новото
държавно управление.
Индийците сякаш не
успяха да намерят общата
нишка в предизборната
кампания, която да сплоти
разделената на касти нация. Като цяло политиците
от водещите партии не
улучиха верния тон на
централните проблеми със
силен обществен отзвук, а
се изгубиха в неясно формулираните обещания за
благополучие. За сметка
на това регионалните формации, чиито платформи
включваха исканията на
селските стопани за поевтина електроенергия и
безплатни телевизори за
бедните, си проправиха
път към парламента. Международните анализатори
отделиха специално внимание на вота. Неговата
важност бе провокирана
не просто от факта, че на
територията на Индия,
която представлява около

2% от земната суша, живее близо 15 на сто от
населението на планетата. Всъщност от политическото прегрупиране след
изборите зависи решението на доста от належащите проблеми, с които се
сблъсква “най-голямата
демокрация в света”.
Приоритетен е курсът
спрямо съседен Пакистан
- ислямска държава, която
вече притежава ядрено
оръжие, но въпреки това е
слаба, разкъсвана от противоречия и фактически
води война с екстремистките групировки на собствената си територия. Делхи отказва диалог с Исламабад заради вражески
атаки от север. Последната такава - атентатите в
Мумбай през ноември
2008 г., извършени от групировката “Лашкар е тайба”, все още владее страстите и умовете на индийците. Залогът е и достойнството на явно уязвимата
Индия в настоящия процес срещу единствения
задържан за терористичната атака нападател.
Освен това изборите са
тест за държавна стабилност в момент на икономически спад, на фона на
много пъстрата политическа сцена. Въпреки безработицата, ниския икономически растеж от 5 на сто
cyanmagentayellowblack

спрямо предходните години (около 8-9%), както и
регионалната несигурност,
включително заради воюващата в съседство Шри
Ланка, избирателите не
подложиха настоящите
лидери на наказателен
вот. Още преди окончателното обявяване на резултатите управляващата
Партия на Конгреса и нейните съюзници от Обединен прогресивен алианс
празнуваха своята победа.
Те спечелиха 260 депутатски места. Партията на
Конгреса (светска и лявоцентристка формация) е
новото наименование на
Индийския национален
конгрес, която даде едни
от най-големите лидери в
страната от политическата династия Неру-Ганди.
Сред тях е и съпругата на
Раджив Ганди - Соня, която в момента председателства Партията на Конгреса. В Обединен прогресивен алианс влизат още
“Ращрия Джаната” (Национална народна партия) и
още 14 по-малки политически сили. Алиансът и
досега имаше мнозинство
в долната камара на индийския парламент - Лок
сабха (Народна палата).
Предварителните социологически проучвания действително отреждаха по-

беда за алианса, но според различните данни
преднината варираше.
Опозиционната “Бхаратия
Джаната” (Индийска народна партия - дясна, индуска формация) очаквано остана втора, заедно
със своята коалиция Национален демократичен
алианс, като се пребори
за 157 депутатски места.
На трето място изпадна
коалицията Трети фронт,
обединяваща малки регионални партии, центристи
и комунисти, които принципно биха подкрепили
Обединения прогресивен
алианс. По-назад остават
Четвъртият фронт, определян от критиците като обединение на опортюнисти
без особен шанс, и помалките тамилски партии.
Преднината, с която
разполага Партията на
Конгреса, ще позволи полесното формиране на
широка коалиция. Тя е
неминуема и заради 18-те
официални езика в страната, и нароилите се регионални партии. Проблем все
пак остава разпределението на централната и местната власт в самата коалиция. По места отделни партии са увеличили влиянието си дотолкова, че то се
търгува само срещу висши
държавни постове. След
разпределянето на 543-те
мандата в Народната палата вниманието ще се
насочи към президентката
Пратибха Патил. Според
индийското законодателство, партията, спечелила
най-много депутатски кресла, ще получи правото да
формира ново правителство. Същевременно в конституцията не са посочени
конкретни правила, към
които държавният глава
трябва да се придържа при
възлагането на мандат за
кабинета. По този начин
президентката може да
посочи както най-голямата

Õ‡È-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ‰ÂÏÓÍ‡ˆËˇ „Î‡ÒÛ‚‡
9 741 млн. избиратели, имащи право на глас
9 1,3 милиона машини за гласуване в 828 804 избирателни секции в страната
9 5 фази на парламентарните избори на гласуване - 16, 23, 30 април; 7, 13 май

СНИМКИ БГНЕС

Управляващата партия в Индия спечели
парламентарните избори в страната

Левоцентристкият Обединен прогресивен алианс начело с Партията на Конгреса получава
към 260 депутатски места срещу 160 на опозиционния Национален демократичен алианс
около партията “Бхаратия Джаната” (индийската десница). Само Партията на Конгреса
си е осигурила 200 места, което е най-добрият й резултат от 1991 г.

самостоятелна партия,
така и господстващата коалиция. Основният закон в
Индия повелява новият
парламент да се събере на
първо заседание на 2 юни.
И докато сериозните
политици уговаряха бъдещия кабинет, вестникът
“Таймс ъв Индия” се позабавлява със съставянето
на звездно правителство
от истинските любимци на
народа. В него звездите от
Боливуд заемат министерските кресла с по-голяма
охота, отколкото творят
екранните си илюзии. Така
министър-председател
става Амитаб Бачан, един
от най-прочутите и обичани актьори, както и бивш
водещ на индийския вариант на играта “Стани богат”. За министър на финансите е назначен друг
колос от филмовия бизнес
в Боливуд - Шах Рук Хан.
И макар това “политическо театро” да е в рамките
на шегата, в Индия се
наблюдава една интересна тенденция. Все повече
актьори, вдъхновени от
своята популярност и всенародната любов, навлизат в политиката. Някои
дори не крият амбициите
си да вървят по стъпките
на друг техен колега, реализирал се добре в САЩ Роналд Рейгън. Култът към
личността, създадената
илюзия, е много важен
капитал, особено по време на кампания. Оказва
се, че многобройните фен
клубове на актьорите кандидати, често движени от
млади хора под 30 години,
се превръщат в истинска
машина за спечелване на
изборите.
“Боливудските звезди
ни карат да мечтаем, за
разлика от народните
представители в Лок сабха. Според индийската
неправителствена организация Нешънъл илекшън
уоч, в Мумбай един от
всеки пет кандидати има
съдебно досие. Обвиненията се простират от корупция до изнасилване. Хората гледат на политиците
като на глутница вълци,
която спори за властта и
парите. Докато актьорите
придават малко блясък на
този по-скоро мрачен политически свят”, коментира журналистът Кенет
Лобо пред френския
“Монд”. От друга страна,
се надига гласът на недо-

Лъчезарните лица на премиера Манмохан Сингх и на
председателката на Партията на Конгреса Соня Ганди
украсиха първите страници на всички вестници в Индия.
Сингх, 76-годишният досегашен премиер, ще продължи да
е ръководител на коалиционното правителство, което
ще бъде сформирано до 2 юни

волните зрители, които
обвиняват артистите в алчност.
“Единственото, което
ги интересува, са парите.
Никой актьор не влиза в
политиката на върха на
славата си. Онова, към
което се стремят, е да

запазят своята популярност, докато са се оттеглили временно от светския
живот”, недоволстват коментиращите в интернет
пространството. Е, поредното доказателство, че
политиката е едно наистина голямо шоу!

z

Обединен прогресивен алианс:
260 места
Национален демократичен алианс: 157 места
Други:
124 места
Източник индийската избирателна комисия
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Осиновяването е
най-естественият и
полезен за малчуганите
начин за извеждането
им от социалните
заведения, категорична
е зам.-министърката

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

СВЕТЛАНА ДЯНКОВА е родена в Кюстендил.
Завършва електроинженерство, работи като програмист на електронноизчислителни машини в
изчислителен център в Габрово. Била е главен
експерт в Министерството на образованието.
Завършила е също СА “Димитър Ценов” в
Свищов - финансов мениджмънт, и Института по публична администрация - европейска
интеграция. От 1995 до 2001 г. е депутат от
СДС и председател на комисията по труда и
социалната политика в 37-ото и 38-ото НС, а
в 40-ото - главен експерт. От началото на т.г.
е зам.-министър на труда и социалната политика.

СВЕТЛАНА ДЯНКОВА:

Търсим семейство
за детето,а не дете
за семейството
 Твърди се, че около 250
хил. български двойки не могат
да имат свои деца. Голяма част
от тях правят опити да осиновят, но се сблъскват с голяма бюрокрация. Мнозина говорят за нелегални “тарифи” от
7 до 20 хил. лв. за вземане на
бебе или малко дете. Има ли
такива сигнали в МТСП?
- Навярно при всяко семейство,
при което е имало неудобства по
време на процеса на осиновяване
и е получен отказ, се търсят и
субективни фактори. Аз обаче
отхвърлям подобни неща. Процесът
на осиновяване е бавен, защото се
търсят гаранции за детето, че ще
попадне в най-подходящото за него
семейство и ще бъде отглеждано
добре. От друга страна, се търсят
максимални гаранции и за осиновителската двойка.
С промените в Закона за закрила на детето от 2006 г. осиновяването беше регламентирано
като мярка за закрила на детето. С
нея според нас се гарантира полагането на постоянни родителски
грижи за него. Никоя европейска
страна няма светкавично осиновяване.
 Кои са основните компетенции на дирекциите за социално
подпомагане и на МТСП по отношение на осиновяванията?
- Обстойно проучване на кандидат-осиновителите.
 Колко време продължава
това?
- Обикновено е няколко месеца. Проучването на кандидат-осиновители от чужбина се провежда
от МП. След това социалните работници правят доклади за децата,
които ще бъдат осиновени - анкети, здравни досиета, правно състояние. За това също е необходимо
време. Много от децата в институции са в полуправно състояние, т.е.
все още родителите им, които са ги
изоставили, не са се отказали от
родителските си права.
 Неотдавна министър Масларова отново апелира за промяна в Семейния кодекс за улесняване на процедурата за осиновяване като децата, непотърсени
без основателна причина от родителите си, да бъдат осиновяblack+dopalnitelen 17
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вани, за да не остават толкова
дълго в институции. До каква
степен може да се намеси социалното министерството в подобна ситуация?
- Тук не може да се намеси.
Предложението за изменение на
Семейния кодекс е в НС и може
само да очакваме депутатите да се
произнесат по-скоро. В момента
няма срок, в който, ако родителите
не потърсят детето без основателна причина или са в неизвестност,
да бъдат отнети правата им. Така
бебе може да остане в институция
до 18 г., колкото и семейства да
искат да го осиновят.
Към момента кандидат-осиновителите са с 270 повече от децата, които може да бъдат осиновявани. В същото време в различните
социални домове в момента има
над 7 хил. деца. Има и такива с
тежки увреждания, които по медицински показания трябва да са в
институция, за да получават необходимите грижи, и техните родители не могат да се грижат за тях у
дома, но и не искат да се откажат
от тях, което е нормално... По отношение на здравите или нетолкова тежко увредените деца в Семейния кодекс са защитени правата на родителите, а ние искаме да
бъдат защитени децата и те да
престояват колкото може по-малко в институция.
 Говори се, че работници в
социалните заведения подтикват родителите да не се отказват от родителските си права,
но и да не вземат децата си,
защото, щом намалеят те,
домът може да бъде закрит...
- Вероятно някъде има и подобни обяснения, макар да не искам
да повярвам. Тези домове са в
разпореждане на общините. Местните власти трябва ясно да схванат
отговорностите си и да си дадат
сметка, че закриването на 2 или 3
работни места си заслужава, ако с
това животът на едно дете ще стане по-добър.
 МТСП поде инициативата
за отговорно родителство, но не
сте ли сами в осъществяването
й?
- Не искам да упреквам НС за

забавянето на промените в Семейния кодекс, но донякъде сте права.
Не бива тази промяна да се смята
като панацея, както и че тя рязко
ще ускори осиновяването на деца
от институциите.
 Но това е първата стъпка
за започване на процедурата...
- Така е. Но има процедура... А
когато осиновяването бъде факт,
следва двегодишен период на наблюдение от социалните работници на адаптацията на детето в
новото му семейство. Това също е
ангажимент на социалните служби.
...Първо търсим семейства в
България, които да осиновят децата, и ако три семейства са отказали да осиновят едно дете, едва
тогава то се включва в регистрите
за международни осиновявания.
През 2008-а у нас са осиновени
674 деца, което е доста повече от
предни години. А за първите 3
месеца на т.г. осиновените са 179.
В съвета по международни осиновявания също има представители на МТСП. Там се работи много
по-интензивно отпреди - провеждат се по 3-4 заседания месечно,
като на всяко се разглеждат поне
20 преписки на деца и 70 молби на
кандидат-осиновители. До края на
2008-а са направени 372 предложения за 415 деца, докато през
2007 г. са направени 91 предложения за 95 деца.
 Немалко семейства, пожелали да осигурят истински дом
на изоставено дете, намират
решение в приемната грижа,
макар да се жалват, че и това е
свързано с бюрократични спънки...
- Това е още една възможност
за извеждане на децата от институции, както и за семействата,
които искат да се грижат за неродени от тях деца.
Приемната грижа е социална
услуга и по това се различава от
осиновяването. По отношение на
процедурата не става въпрос за
бюрокрация, а както и при осиновяването, се търсят максимални
гаранции за детето. Търсим семейство за детето, а не дете за семейството. Деинституционализацията
става по много начини, но осиновяването е най-естественият и полезен за малчуганите.
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Въпросите около
Българската армия като
че ли изчезнаха от общественото внимание.
Ако нещо се говори, то
е главно около военните имоти и какво старо
оръжие и военна техника разпродава в момента армията. Изглежда,
че българското обществено съзнание и българската журналистика - в частност, не намират
друг повод да говорят за армията освен в пазарен аспект. В последно време има повод и това
е приетият от НС Закон за отбраната. Но сериозни коментари не се появиха. Ако се прочете
внимателно интервюто на военния министър
Николай Цонев във в. “Стандарт” от 1.05.2009 г.,
там ще откриете всичко друго, но не и истинските проблеми на БА. Заглавието във вестника е
много показателно: “Военните да не се бъркат в
политиката”. Журналистическите заклинания и
министерското изложение са много ярко
потвърждение на процеса на ликвидиране на
Българската армия - едно от най-отвратителните
прояви на т.нар. преход. Процесът на ликвидация
беше наречен с “нежното” име “военна реформа”, но по своята същност това беше терминиране с последващо ново военно строителство.
Започна изграждането на нова армия (войска)
или по-точно на подобие на армия, подобие с
нови принципи на обучение и възпитание, с нови
врагове и приятели, с ново въоръжение, с ново
отношение към нацията и държавата. Такова
“чудо” най-новата българска история не знае. То
се превърна в национален позор, какъвто отечеството ни не помни и при най-тежките поражения в последните 120 години.
Може да се очертаят няколко принципа,
които лежаха и лежат в основата на процеса:
(1) еманципиране от всички български военни
традиции с отнемане на армията на статута на
национална институция; (2) заменяне на непосредствената грижа за националната сигурност
с грижата за някаква митична коалиционна
сигурност; (3) демотивация на военната служба
и поставянето й на меркантилна основа; (4)
превръщането на министерството и на Генералния щаб в еднолични търговци.
Оттук може да се изведат и всички допуснати недомислия в новото военно строителство:
разоръжаването, наемната служба, фактическото ликвидиране на военната наука и образование, новата дислокация на остатъците от
армията, та чак до пародийните “гвардейски”
шоута и недоразуменията с военните звания.
“Грандиозният” военен парад на 6 май е само
поредното доказателство за тежкото състояние, в което се намира БА.
Върховният главнокомандващ едва сега се
загрижи за армейските проблеми и намери за
нужно да обяви за започване на работа по
създаването на стратегия за националната
сигурност. Създаването на подобна стратегия в
период на тежка международна и национална
криза е необикновена новост в науката и ще
бъде интересно да наблюдаваме какво ще излезе. Като се има предвид, че в съществуващата Доктрина за национална сигурност самото
понятие “национална сигурност” е формулирано
странно (от научна гледна точка), а още постранни са съществуващите официални интерпретации, аз предвиждам, че работата ще бъде
много трудна и с непредвидим край. Политици
и граждани, президенти и министър-председатели все още не могат да разберат, че я няма
предишната България. Че е почти невъзможно
да се формулира национална идея и каквато и
да е национална доктрина в страна с шизофренична политика, с вечно мятане в различни
посоки. Че в страна, в която собственият й
“елит” се прослави с унищожението на родината си, друго не може да стане. Националните
идеи се раждат от лъвове, а да събереш хиляди
чакали от тях няма да се получи дори лошо
лъвче.
Трябва да е ясно едно - ние, българите,
никога няма да отстоим националната си кауза
в съгласие с близки или по-далечни съседи и
съюзници. Ние ще я осъществим против тях.
Няма как. Така е било винаги. Не е казано, че
трябва да се бием. Трябва да имаме достатъчно
сили да надмогнем предразсъдъците, които в
последните години формират българската
външна политика - страх, малодушие, комплексираност. Трябва ясно и категорично да заявим:
ние сме българи и нашите интереси са тези и
тези. Така, както прави всеки на този свят!
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Хайдн - 1+2+3+4+5

Съюзът на българските писатели тържествено връчва традиционните си годишни литературни отличия - Националната литературна награда “Георги Братанов”, Националната литературна награда “Богомил Нонев”,
Националната литературна награда “Божидар Божилов”. Събитието ще се състои утре, 19 май,
от 12 ч. в галерия-книжарница
“София прес” (ул. “Славянска” 29).

200 години от
смъртта на
композитора
отбелязва
Салонът на
изкуствата с
концерт на 19 май

ЮЛИЯНА КАРААТАНАСОВА

Една от най-интересните камерни
програми, включени в 14-ия Салон на
изкуствата в НДК, е тази на 19 май в
зала 9. “Хайдн - 1+2+3+4+5” е заглавие
на концерт, с който участниците в него
отдават почит на бащата на класическата симфония и струнен квартет по повод
200 години от смъртта му. Хайдн е символ на красотата и богатството на виенската класика. Неговото творчество е
една не по-малка вселена от това на

СБП ВРЪЧВА
ГОДИШНИТЕ
СИ НАГРАДИ

ХИЛДА КАЗАСЯН
ПРЕДСТАВЯ
НОВ АЛБУМ
“София” квартет

Моцарт. Музикантите прилагат оригинален подход, изпълнявайки по една творба от камерните цикли на композитора:
сонати за един инструмент - пиано (1) и
за два инструмента - цигулка и пиано (2),
за трио - пиано, цигулка и виолончело
(3), за струнен квартет (4) и за квинтет
- пиано, цигулка, виолончело и две валдхорни (5). Утвърдените артисти намират
прекрасен баланс в музицирането с младите си колеги валдхорнисти.
Пианистката Жени Захариева е сред
най-популярните наши изпълнители с
богата концертна дейност в Европа,
Далечния изток, Африка и Америка. Тя
се представя с рецитали, камерни ансамбли и като солист на световноизвестни симфонични оркестри. Записала е
компактдискове за “EMS” - Брюксел,
“AVM Classics” - Лондон, “Veton” - Ротердам, “Gema” - Берлин, “Heritage Society”
- САЩ, и “Балкантон” - София. Проф.
Захариева е удостоена с наградите

СНИМКИ САЛОН НА ИЗКУСТВАТА

Пианистката
Жени Захариева

Стефан Тодоров е член на състава
на Софийската филхармония

“Officier des Arts et Lettres 2007” (Награда
на френското правителство), “Шопен” на
Шопеновото общество в Париж (2005),
“Златно перо 2004” на Класик ФМ, “Кристална лира 2003” за върхови изпълнителски постижения и наградата на Министерството на културата за 2002 г. за
приноса й към развитието на българска-

ìÿ‚Â‰ÒÍËî Ú‚ÓÂˆ ÌÓÒË
Í˙ÒÓ‚Â ÚË¯ËÌ‡ ‚ œÎÓ‚‰Ë‚
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“Момиче
в синьо”

чимите
творци на
днешния
ни художествен
живот.
Възможност да влязат в невероятен и неповторим
свят, изтъкан от сънища и
цветно сияние, от застинала нежност и укротена, зряла чувственост, категоричен е изкуствоведът.
Картините и скулптурите на Цветан Лазаров са
един свят, в който постепенно или с изненада откриваме смисъла на живота,
твърди пък Аделина Филева. В тях художникът с един
замах на четката е премахнал равнодушието, самодостатъчността, ежедневния
сив поток, пише познавачката. Историите на света,
епизодите от Библията и
различните митологии са ни
познати, но преминали през
мисълта, емоцията и таланта на Цветан Лазаров и по“Торс”

“Май мохито” и “Старс
рекърдс” организират концертпредставяне
на
албума
“Замълчи, замълчи” на Хилда
Казасян на 20 май, сряда, от 20
ч. в клуб “Мохито”.

СПОМЕН ЗА
ТЕОДОР ХРИСТОВ
Теодор Христов и неговата
посмъртно издадена поетична
книга “Нощта на моя ден” ще
представят по повод 40 години
от рождението му поетът Велин Георгиев, литературният
критик Пенчо Чернаев и актрисата Лиляна Филипова в Националния литературен салон
“Старинният файтон”, ул. “Лайош Кошут” 34. Паметната вечер ще е днес от 18 ч.

СРЕЩА С ХРИСТО
БОЙЧЕВ

œÓ˜ËÌ‡ „ÓÎÂÏËˇÚ
œÂÚ˙ —Î‡·‡ÍÓ‚

ВЕСЕЛКА ВЕНКОВА

Утвърдения столичен
художник Цветан Лазаров
представя за първи път
на своята публика
пловдивската галерия
“Аспект”. Изложбата му
“Късове тишина” обединява скулптурни и живописни творби, създадени от автора през последната година и мислени специално
за камерното пространство на галерията, ще остане
в Пловдив до 19 май. Подбраните от Цветан Лазаров творби са показателни
за търсенията и насоките в
неговото творчество през
последните години.
Цветан Лазаров е поредното доказателство, че
никой не е пророк в собствената си родина, казва за
твореца изкуствоведът Румен Йонков. Този уникален
и изключително изящен
автор има много повече изложби и картини в далечната Швеция, отколкото в
родната си България. Близо 20 години той е сред
основните автори на найголямата шведска галерия
“Смедбин”, чиито експерти
“откриха” божията искра в
картините и пластиките на
Лазаров, много преди това
да сторят техните български колеги, свидетелства
Йонков.
Изложбата “Късове тишина” е от малкото възможности за българските ценители на изкуството да
съпреживеят нежния цветен взрив, бушуващ в картините на един от най-зна-

та музикална култура. Жени Захариева
е избрана за посланик на българската
култура във Франция за Френското председателство на Европейския съюз.
“София” квартет в състав Ангел Станков - цигулка, Николай Гагов - цигулка,
Валентин Геров - виола, Джефри Дийн виолончело, бързо се наложи като водещ камерен състав, спечелвайки признанието на публиката, критиката и медиите. Неговите цикли “Виенска класика”, “Обичате ли Брамс?”, “Към Новия
свят”, “Руска и френска музика” и “Квартетитe на Бетховен”, добиха широка
популярност. Изключително успешна бе
изявата на музикантите в Страсбург - в
Съвета на Европа и в катедралата на
града през ноември 2007 г. През 2008-а
направиха промоция на компактдиск с
трите квартета на М. Пеков с концерти
във Виена и Прага. Голямо признание за
активната концертна дейност и високи
изпълнителски постижения на “София”
квартет е получаването на най-високото
музикално отличие у нас - “Кристална
лира” на СМТД.
В концерта, посветен на Хайдн, свирят младите валдхорнисти Ясен Теодосиев, солист-водач на валдхорновата
група в Симфоничния оркестър на БНР,
и Стефан Тодоров, член на състава на
Софийската филхармония - и двамата
изявени камерни изпълнители, солисти и
носители на награди от конкурси.

ставени от него в друг контекст, се раждат с различно
значение, с нов смисъл. Човекът тук, помъдрял от придобитото познание за добро и зло, е намерил любовта, смята Филева.
Цветан Лазаров е роден
в Берковица през 1962 г.
Завършва Средното специално художествено училище “Илия Петров” в София
в класа на Радослав Лилов,
а през 1989-а се дипломира в Художествената академия със специалност живопис, в класа на проф.
Добри Добрев и ас. Валентин Колев. Художник на
свободна практика, той твори в областта на живописта, скулптурата, акварела и
рисунката, харесва му да
подготвя декоративни решения за интериор и екстериор. Участвал е в много
групови изложби, има реализирани над 20 самостоятелни експозиции у нас, в
Швеция и в Холандия.

На 86-годишна възраст
ни напусна големият български
актьор
Петър Слабаков. Той е роден на 23 април 1923 г. в
Лясковец. Дипломата му за
завършено
средно образование е от Класическата девическа
гимназия “Нанчо Попович” в Шумен.
След 9 септември 1944 г. е доброволец в Отечествената война. Бил е
тракторист, деловодител в конезавод,
леяр. Завършил е Икономика на промишлеността, но не и театрална академия. Въпреки това рекорден е броят на ролите, които е изиграл в киното
- над 120, в театъра - не ги е броил.
Изявявал се на сцената на почти
всички театри в страната. Често напускал след скандал - което е в мислите
му, това му е на устата. Обикновено
го изключвали и от партията, уволнявали го дисциплинарно. Въпреки че е
в партията от 1946 г., винаги е правил
каквото той, а не тя реши. Дори му
забранявали да играе. От инат отказвал роли в киното. Казвал, че е устроен да вярва безрезервно, а като се
разочарова, с години боледува.
Бивш лидер е на политическия
клуб Екогласност. Ексдепутат от Великото народно събрание, в което
влиза със синя бюлетина, но излиза
разочарован. После влиза с червената бюлетина и пак е разочарован. През последните години Петър
Слабаков живееше с третата си
съпруга Цветана Гълъбова в севлиевското с. Бериево.
Поклонението пред големия
български актьор ще се състои на 19
май от 12.30 ч. в храма “Св. Седмочисленици” в столицата.

Театрална
агенция
“НВagency” организира среща с
автора по повод “Христо Бойчев
в 40 държави” сред експозиция
с негови плакати от цял свят.
Събитието ще се състои в Чешкия център в София (ул. “Раковски” 100) на 23 май от 17 ч.
Христо Бойчев е един от найизвестните съвременни европейски драматурзи. Има над 100
постановки в Европа, Азия,
Америка, Африка и Австралия.
През 1997 г. получава наградата
“Световен победител” от Харолд
Пинтър на световния конкурс за
драма на Британския съвет.
Победител е в конкурса “Енрико
Мария Салерно” - Италия. През
1999 г. постановката на парижкия театър “THEATRE DE LA
COMMUNE d’Aubervilliers” е селектирана и представена 15 пъти
в официалната програма на фестивала в Авиньон. През 2000 г.
пиесата е селектирана и представена на Бонското биенале.
През 2009-а постановката на
Самарския академичен театър
е селектирана за “Златна маска” в Москва. Най-играните му
пиеси са “Полковникът птица” в над 30 страни в света и 15
театъра в България, “Оркестър
Титаник” - в 20 страни, “Районна
болница” - в 12 страни, всички
български театри, освен в София, “Подземният” - в 10 страни
и в 20 театъра в България.
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ПРОГРАМАТА

18 МАЙ

ВРЕМЕТО
06.40 Национален календар. Освещаването на Самарското знаме
06.45 Денят започва - сутрешен блок
07.30 Евроизбори 2009. Предизборни клипове
08.00 Евроизбори 2009. Предизборни хроники
08.05 Денят започва - сутрешен блок
09.35 Здраве
10.15 Дързост и красота - тв филм /2254 епизод/
11.00 Жените с Марта Вачкова /токшоу/
12.00 По света и у нас
12.25 Евроизбори 2009. Предизборни клипове
12.30 Бързо, лесно, вкусно - кулинарно шоу
13.00 Самотно дърво на хълма - тв филм /4 епизод/п/
13.55 Зазвънели медни звънци /фолклор/
14.20 Записки по българските въстания - /13, последна серия/
15.30 В час ли си?
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.40 Били и Бъди - анимационен филм
16.45 Забавен колеж - анимационен филм
17.00 Големите шпионки - анимационен филм
17.25 Акция
17.55 Евроизбори 2009. Предизборни клипове
18.00 По света и у нас
18.30 Седмо чувство - семейна игра
19.00 Самотно дърво на хълма - тв филм /5 епизод/
19.45 Лека нощ, деца!. Песенно албумче
19.50 Златните песни на “Златният Орфей”
19.55 50 години БНТ. 1977
20.00 По света и у нас
20.30 Евроизбори 2009. Предизборни хроники
20.40 Спортни новини
20.45 Евроизбори 2009. Предизборни клипове
20.50 БНТ представя “13-та годеница на принца” - игрален
филм /България, 1986г./
22.30 По света и у нас
23.00 Евроизбори 2009. Предизборни хроники
23.05 Евроизбори 2009. Предизборни клипове
23.10 Библиотеката - предаване за книги
23.40 Жена на честта - тв филм /33, последен епизод/
01.05 Вкусът на живота с Васа Ганчева/п/

05.30 “Любовта е във въздуха” - сериал, еп. 13
06.20 Детски клуб Дисни. “Приключенията на Мики и Доналд”
- сериал, еп. 50
06.50 “Тази сутрин” - информационно предаване
09.30 “Бон Апети” - кулинарно шоу с Иван Звездев
10.00 “Часът на мама” - токшоу за настоящи и бъдещи
родители с водещи Ива и Боги
11.00 “Господарката на Троя” - сериал, еп. 35
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 “Шоуто на Слави” /п./
13.30 “Лицето на другата” - сериал, еп. 69
14.30 “Буря в рая” - сериал, еп. 164
15.30 “SMS” - сериал, еп. 86, 87
16.30 “Горчиво” - шоу за младоженци
17.00 “Любовта е във въздуха” - еп. 14
18.00 “Комиците” /п./ - комедийно шоу
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Music Idol - гала концерт
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 “Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23.30 “Моите мили съседи” - сериал, еп. 20
01.00 “SMS” /п./ - сериал, еп. 86, 87

07.00
09.30
12.00
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
18.00
19.00
19.30
20.00
20.30
22.00
22.30
23.00
23.15
00.15
01.45

07.00
09.00
09.45
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
13.30
14.05
15.00
17.00
17.45
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.40
23.00
23.40
01.40

“Здравей, България” - сутрешен блок на НТВ
“На кафе” - предаване на НТВ
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Каре дами” - сериен филм
“Страсти на леда” - сериен филм
“Блясък” - сериен филм
“Едно момиче в Аляска” - сериен филм
“1001 нощ” - сериен филм
“Сделка или не” - телевизионна игра
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“На чисто” - публицистична рубрика
“Да разлаеш кучетата” - комедийно шоу
“Стани богат” - световна ТВ игра
“Забранена любов” - сериен филм
“Господари на ефира” - забавно предаване на НТВ
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Герои” - сериен филм, 2 сезон
“Лесни пари” - тв игра
“На четири очи” с Цветанка Ризова /п/

“Сутрин в 7”, сутрешен блок
“Пътеводна светлина”, еп. 169 - повторение
“Великото изкуство на магията”, развлекателна програма
“Капри”, сезон 1, еп. 16
“Непокорните”, сезон 4, еп. 48
Новини
Витафон
“Без багаж”, туристическо предаване - повторение
“Летящият цирк на Монти Пайтън”, еп. 11
“Чиста лъжа”, еп. 21
“Следобед с ТВ 7”, токшоу на ТВ 7
“Пътеводна светлина”, еп. 170
“Микросвят”, анимационни миниатюри
“Вярно с оригинала”, политическо токшоу с Петър Волгин
Новини
“Отблизо” - публицистично предаване
“Смолвил. Супермен в началото”, сезон 3, еп. 1
“Сензацията”, комедия, фентъзи, Великобритания, САЩ,
2006, с Хю Джакман, Скарлет Йохансон, Иън Макшейн
“Великото изкуство на магията”, развлекателна програма
Новини
“Натиск”, драма, трилър, САЩ, 2006
“Сензацията”, комедия, фентъзи, Великобритания, САЩ,
2006 - повторение
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ОВЕН
œË ÌËÍ‡Í‚Ë Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡ ÌÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÈÚÂ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ÚÂ‚ÓÊÌÓÒÚ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ
˘Â Á‡„Û·ËÚÂ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ÒË ÚÂÁ‚Ó ‰‡ ÔÂˆÂÌˇ‚‡ÚÂ Á‡Ó·ËÍ‡Îˇ˘‡Ú‡ ‚Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ. œÓ„ËÊÂÚÂ ÒÂ
Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ Ë Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÎË˜Ì‡Ú‡ ÒË ÙË„Û‡.

ТЕЛЕЦ

26

ƒÌÂÒ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÌÓ ‰‡ Ó‚Î‡‰ÂÂÚÂ ÌÂ‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ÓÚÓ ÒË Í˙Ï ËÌÚËÏÌ‡Ú‡ ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡. ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ÒÂ
‰‡ ÔÂˆÂÌËÚÂ ÚÂÁ‚Ó ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ, Í‡ÚÓ ÌÂ
ÔÂÌÂ·Â„‚‡ÚÂ Ë „Â¯ÍËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡ÏËÚÂ ‚ËÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÚÂ Í˙Ï Î˛·ËÏËˇ/Ú‡.

Ñàíäàíñêè

След полунощ преваляванията и гръмотевичната
дейност ще спрат. Над Западна България и планинските райони ще се развива значителна купеста и
купесто-дъждовна облачност и на много места ще
превалява дъжд, придружен от гръмотевици. Над
източната половина от страната ще преобладава
слънчево време. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток, североизток. Максимални
температури между 24° и 29°, в София 25°. Атмосферното налягане ще се задържи без съществена
промяна - малко по-високо от средното за месеца. В
планините около и след обяд ще се развива купеста
и купесто-дъждовна облачност, ще превали и прегърми.
Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максимална
температура на 1200 м около 17°, на 2000 м около
10 градуса. Над Черноморието ще преобладава слънчево
време. Ще духа до умерен източен вятър. Максимални
температури 21-25°. Температура на морската вода
от 14° по северното до 18° по южното крайбрежие.
Вълнение на морето слабо.
ИЗГЛЕДИ ЗА 19 И 20 МАЙ

БЛИЗНАЦИ
ÃÌÓÁËÌ‡ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â ·˙‰‡Ú ËÁˆˇÎÓ ÔÓ„˙ÎÌ‡ÚË ÓÚ
ÌˇÍÓË Ò‚ÓË ÎË˜ÌË ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË ÓÚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ
Ë/ËÎË ÎË˜ÂÌ ı‡‡ÍÚÂ. ŸÂ ‚Ë ÒÂ Ì‡ÎÓÊË ‰‡
ÔÓ‚Â‰ÂÚÂ Ë Â‰Ëˆ‡ ‡Á„Ó‚ÓË, ÍÓËÚÓ ˘Â ‰‡‰‡Ú
ÓÚ‡ÊÂÌËÂ ‚˙ıÛ Ï‡ÚÂË‡ÎÌÓÚÓ ‚Ë Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ ‚ ·˙‰Â˘Â.

РАК
ÕË˘Ó ‚ ÎË˜ÌËˇ ‚Ë ÊË‚ÓÚ ÌˇÏ‡ ‰‡ Â Ú‡Í‡, Í‡ÍÚÓ ÒÚÂ
ÒË „Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÎË. Õ‡Ô˙ÎÌÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Â ËÏÂÌÌÓ
ÒÂ„‡ ÊË‚ÓÚ˙Ú ‚Ë ‰‡ ÒÂ ÔÓÏÂÌË Á‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒÂÍÛÌ‰‡Ú‡.
¬‡ÊÌÓ Â ‰‡ Â‡„Ë‡ÚÂ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ ‚ ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡ Ë Ì‡È‚Â˜Â ‰‡ ‚ÁÂÏÂÚÂ Â¯ÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ˘Â ‚Ë ‰ÓÌÂÒÂ ˘‡ÒÚËÂ ‚ ·˙‰Â˘Â.

ЛЪВ
ÃÌÓÁËÌ‡ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â ·˙‰‡Ú ‚˙ÁÌ‡„‡‰ÂÌË Á‡ ÛÒËÎËˇÚ‡ ÒË ÔÂÁ ËÁÏËÌ‡ÎËÚÂ ‰ÌË. ƒÓ·Â Â ‰‡
ËÁ·ˇ„‚‡ÚÂ Í‡ÈÌÓÒÚËÚÂ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÚ‡ Ò ËÌÚËÏÌ‡Ú‡ ‚Ë ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡. ÕÂ ÔÂÌÂ·Â„‚‡ÈÚÂ Ò˙‚ÂÚËÚÂ,
‰‡‰ÂÌË ‚Ë ÓÚ Ó‰ËÚÂÎ ËÎË ‰Û„ ‚˙Á‡ÒÚÂÌ ˜ÎÂÌ Ì‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ.

максимални
20°/23°

ДЕВА
»Á·ˇ„‚‡ÈÚÂ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ ÌÂ
ÒÚÂ ËÏ‡ÎË ‚ÂÏÂ ‰‡ ÔÎ‡ÌË‡ÚÂ. ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡
ÔÂÒÏÂÚÌÂÚÂ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÚÓ˜ÌÓ Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇÚ‡ ÒË ÓÚ
·ËÚÓ‚ ı‡‡ÍÚÂ, Á‡ ‰‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÚÂ Ò ‚ÂÏÂ Ë Á‡
Á‡·‡‚ÎÂÌËˇ.
максимални
20°/24°

Във вторник и сряда времето ще се задържи слънчево.
Същевременно на повече места ще се развива купеста
и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни
валежи с гръмотевици. В сряда се очаква преваляванията да спрат. Максималните температури ще се
понижават и ще достигнат между 23-24° . Минималните за периода ще са около 11 градуса.

ВЕЗНИ
ƒÌÂÒ ÛÒËÎËˇÚ‡, Ì‡ÒÓ˜ÂÌË Í˙Ï ËÌÚËÏÌ‡Ú‡ ‚Ë ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡, ÔËˇÚÂÎ, ÔÓÁÌ‡Ú Ë/ËÎË Ó‰ÌËÌ‡, ˘Â ·˙‰‡Ú
ÓˆÂÌÂÌË ÔÓ ‰ÓÒÚÓÈÌÒÚ‚Ó. ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ‰‡ ÒÂ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂ ÓÚ ÒÚ‡ıÓ‚ÂÚÂ, ÍÓËÚÓ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ‚ÂÏÂ ‚Ë ·ˇı‡
Ó·ÁÂÎË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ‚˙ÁÍ‡Ú‡ ‚Ë Ò Î˛·ËÏËˇ ˜Ó‚ÂÍ.

СКОРПИОН
ƒÌÂÒ ÒÂ ·ÓÂÚÂ Ò˙Ò Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘‡Ú‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ ‰‡
ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚÂ ‚ ÔÓ‰˜ËÌÂÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ıÓ‡,
ÍÓËÚÓ ÔÓ ÌËÍ‡Í˙‚ Ì‡˜ËÌ ÌˇÏ‡Ú ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ
ÊË‚ÓÚ‡ ‚Ë. ÕÂ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡ÈÚÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, Ò ÍÓËÚÓ
ËÒÍÛ‚‡ÚÂ ‰‡ Á‡ÒÚ‡¯ËÚÂ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ ÒË ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡.

СТРЕЛЕЦ
œÓ Ú‡Í˙‚ Ì‡˜ËÌ ËÁ„‡‰ÂÚÂ ÎË˜Ì‡Ú‡ ÒË ÔÓ„‡Ï‡, ˜Â ‰‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÚÂ Ò ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ
‚ÂÏÂ Á‡ Î˛·ËÏËÚÂ ÒË ıÓ·ËÚ‡. ŒÚ‰ÂÎÂÚÂ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‚ÂÏÂ Ë Á‡ ‡ÍÚË‚ÂÌ ÒÔÓÚ ËÎË ‡ÁıÓ‰ÍË Ì‡ ˜ËÒÚ ‚˙Á‰Ûı.
ПОНЕДЕЛНИК, 18.05.2009
07.00 Новини
07.05 „Добро утро”
10.00 Новини
10.15 „Добро утро”
11.10 „Малахов+”
12.05 „Модна присъда”
13.00 Новини
13.15 „Контролна покупка”
13.45 „Детективи”
14.25 „Искам да знам”
15.00 Другите новини
15.15 „Да разбереш. Да
простиш”
16.00 Новини
16.20 Сериал: „Принцесата
на цирка”
17.10 “Хайде да се оженим!”

18.10 „Федералният съдия”
19.00 Новини
19.30 „Следата“
20.15 „Чакай ме”
21.05 Сериал: „Горещ лед”
22.00 Време
22.30 Сериал: „Ловът на
Берия”
23.30 „Своите чужди деца”
00.30 „Познер”
01.25 Нощни новини
01.40 „Гении и злодеи”
02.10 „Да разбереш. Да
простиш”
02.40 „Следата”
03.20 „Модна присъда”
04.25 „Федералният съдия”
05.10 Сериал: „Горещ лед”

КОЗИРОГ
ƒÌÂÒ Â ‰Ó·Â ‰‡ ÒÂ Á‡ÏËÒÎËÚÂ Á‡ ‚˙Ì¯ÌËˇ ÒË ‚Ë‰.
ÕÂ ÒÂ ÓÚÍ‡Á‚‡ÈÚÂ ÓÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ‚ÌÂÒÂÚÂ ÌˇÍÓË
ÔÓÏÂÌË, ÍÓËÚÓ ˘Â ‚Ë ÓÒ‚ÂÊ‡Ú Ë ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ
˘Â ‚Ë Á‡Â‰ˇÚ Ò ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌË ÂÏÓˆËË. »Á·ˇ„‚‡ÈÚÂ
ÔÓÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË, Ò ÍÓËÚÓ ÌÂ ·ËıÚÂ ÏÓ„ÎË ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡‚ËÚÂ.

ВОДОЛЕЙ
ÕÂ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡ÈÚÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, ÍÓËÚÓ ·Ëı‡ ËÏ‡ÎË
ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓ ÓÚ‡ÊÂÌËÂ ‚˙ıÛ ÎË˜ÌËˇ ‚Ë ÊË‚ÓÚ
Ë ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÚ‡ ‚Ë Ò ËÌÚËÏÌ‡Ú‡ ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡.
ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡ ÒÚÂ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ÓÚÍÓ‚ÂÌË ‚
ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÚ‡ Ò ·ÎËÁÍËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËÚÂ ÒË.

РИБИ
ƒÂÌˇÚ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ ‰‡ Ó‚Î‡‰ÂÂÚÂ
ÒËÚÛ‡ˆËËÚÂ, ÍÓËÚÓ ‚Ë Á‡Ó·ËÍ‡ÎˇÚ Í‡ÍÚÓ ‚ ‰ÂÎÓ‚Ë,
Ú‡Í‡ Ë ‚ ÎË˜ÂÌ ÔÎ‡Ì. ‘ËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÚÓ ‚Ë Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ
˘Â Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÒÚ‡·ËÎÌÓ, Á‡ ‰‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ËÚÂ ÌˇÍÓË
‰Ó·Â Ó·ÏËÒÎÂÌË ‚ÎÓÊÂÌËˇ.
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“ÂÒÚ ÔÓ ·˙Î„‡ÒÍË ÂÁËÍ
Ë ÎËÚÂ‡ÚÛ‡, ‚‡Ë‡ÌÚ 1
Отговорите на задачите от 1. до 33. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!
1. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?
А) гениялен
Б) лоялен
В) идеялен
Г) социялен
2. В кой от редовете е допусната правописна грешка?
А) изтичам, растение, разбирателство
Б) прелез, прелест, потиснатост
В) финна, военна, искрена
Г) здание, сграда, сбъдвам
3. В коя от подчертаните думи НЕ е допусната правописна грешка?
Голфът е единственият спорт, при който няма съдий (А), игралното поле е
неуграничено (Б), а играчите сами следят играта си, която трябва да отговаря на
трийсет и шесте (В) правила, регулиращи (Г) спорта.
4. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?
А) На изток хоризонтът се отделя с тънка червена нишка и денят се показва с малките
си седефени облачета.
Б) Гигантската костенурка, наречена Джонатан, която живее в плантацията на
губернатора на остров Света Елена, е най-малко на 176 години.
В) Известна египтоложка успя да създаде три измерен портрет на египетската царица
Клеопатра, пленила с красотата си Цезар и Антоний.
Г) Вместо да се тревожат излишно и да се поддават на стреса, те се активизираха и
успяха да докажат добрите си познания по български език и литература.
5. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?
А) Чета редовно весникарски материали, посветени на футбола.
Б) Искам да работя в сферата на компютарните технологии.
В) Този пешеходец си позволи да пресече на червен сфетофар.
Г) Три месеца ще отсъствам поради командировка в чужбина.
6. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?
Госпожо Петрова, Вие сте казала (А) да купим (Б) шест речника (В) и сте обещали (Г)
да ги предоставите на библиотеката.
7. В кое от изреченията е допусната граматична грешка?
А) Недей ме пита за станалото, нищо не мога да кажа.
Б) Не ме питай за станалото, нищо не мога да кажа.
В) Недейте ме питайте за станалото, нищо не знам.
Г) Недейте да ме питате за станалото, нищо не знам.

8. В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?
А) Джон Атанасов и неговият студент Клифърд Бери създават първия компютър.
Б) Приятелят, за който толкова ти говорих, получи стипендията и заминава да учи в
Харвард.
В) Той иска да направи нещо значимо и да го запомнят дори и след смъртта си.
Г) Въпреки че беше притеснена, тя не сподели с никой за случилото се.
9. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
А) Морето, светлосиньо и безкрайно, блестеше под лъчите на слънцето.
Б) В моя роден град има много липи, които ухаят толкова приятно.
В) Той е роден в малкото планинско градче, спомен за което пази в сърцето си.
Г) Всъщност, никой не разбра какво беше неговото истинско намерение.
10. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?
А) Когато старицата се събудила, видяла, че момчето, сгушено под топлата завивка,
още спи и тихо излязла от стаята.
Б) Когато старицата се събудила, видяла, че момчето сгушено под топлата завивка, още
спи, и тихо излязла от стаята.
В) Когато старицата се събудила, видяла че момчето, сгушено под топлата завивка, още
спи, и тихо излязла от стаята.
Г) Когато старицата се събудила, видяла, че момчето, сгушено под топлата завивка,
още спи, и тихо излязла от стаята.
11. При коя двойка отношението между думите е различно от отношението между
думите в другите двойки?
А) лекар – пациент
Б) диригент – хор
В) командир – екипаж
Г) капитан – отбор
12. В кой от редовете думите НЕ са синоними?
А) искрен – откровен
Б) работлив – трудолюбив
В) тих – безшумен
Г) развлекателен – разточителен
13. В кой от редовете е употребено фразеологично словосъчетание със значение
вдъхновявам?
А) давам хляб в ръцете
Б) давам крила
В) давам дума
Г) давам път в живота
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Рецепта срещу кризата
измислиха габровци
Фестивалът на хумора събра стотици
в столицата на шегата у нас

СНИМКИ БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Безспорна атракция бе котката с отрязаната опашка

ко. Участниците черпиха зрителите с царевица на клечка като рецепта за оцеляване в
кризата или с бонбони
против свинския грип.
На площад “1 май

Аджим Сулай от Италия взе голямата награда
на международното биенале

Една от най-мащабните представи бе голяма пързалка, по която в избирателната
урна се спускат лидерите на управляващата коалиция. “Марко
Тотев е нашият кандидат”, показа и кандидатът - магарето Мар-

1876”
градоначалникът, облечен като тореадор, преряза опашката на легендарната
габровска котка - този
път без упойка, пред
десетките любопитни
очи. Участие в шествието взеха повече от
2000 души - от детски

градини, училища, самодейни състави - от
различни краища на
страната. За доброто
настроение на празнуващите се погрижиха и
талантите от “Мюзик
айдъл”, които не пропуснаха големия концерт за радост на своите фенове. А “Щурците” приповдигнаха и
без това високия градус на еуфорията сред
млади и възрастни, които припяваха на известните рокаджии. Заря
и дискотека на площад
“Възраждане” допълни
веселата програма в
края на вечерта.
В рамките на ежегодния габровски фестивал в Дома на хумора и сатирата се състоя
официалното откриване на XIX международно биенале на изкуствата - Габрово 2009, и
награждаването на лауреатите. За първи път
в изложбите от 6-те
конкурсни
раздела
бяха представени огромен брой хумористични произведения. В
залите на Смешната

В столовата на физическия
факултет за обяд не дават първо,
второ и трето, а твърдо, течно и
газообразно.

ЧРД!
Проф. АНАСТАС СЛАВЧЕВ, ректор
на Академията за музикално, танцово
и изобразително изкуство в Пловдив

НАДЕЖДА УШЕВА

Кулминация на майските празници, традиционни за Габрово, бе
карнавалът в събота Деня на града. 149-годишнината му отбелязаха стотици габровци
и гости, които се включиха в празничното
шествие, минало под
мотото “Няма криза?”.
Сред обичайните
любимци на фиестата
бяха отново политиците. Макети с ликовете
на Сергей Станишев,
Симеон Сакскобургготски, Ахмед Доган, Бойко Борисов, Емилия
Масларова и американските президенти
Джордж Буш и Барак
Обама “поздравяваха”
шеговито хората и се
ръкостискаха с тях. По
централните улици дефилираха над 40 карнавални картини, обобщи сценаристът на
проявата Светослав
Бонев.

Виц
Виц

къща са аранжирани
916 творби на 553 автори от 59 държави. За
първи път и наградите

Голямата награда статуетката “Златният
Езоп”, бе връчена на
Аджим Сулай от Италия, който впечатли
журито с оригиналната
си живописна творба
“Бъдеще”. Наградата
на Габрово - статуетката “Гаскар”, известна
още като габровският
“Оскар”, получи скулпторът Емил Бачийски.
Присъдени бяха още 6
приза на Министерството на културата, както и 12 специални от
името на съорганизатори и спонсори.
По време на биеналето в зала “Грехът” на
Веселата къща се
състоя XIII национална
среща - наддумване
“Благолаж 2009”. Тя
дава възможност на
участници-сладкодумци от всички региони
на страната да изявят
своите разказвачески

ИВАН СТАНЕВ,
писател
ИВЕТ ЛАЛОВА,
лекоатлетка
Проф. ГЕОРГИ НАУМОВ,
рентгенолог
ПЕТЪР КАНДИЛАРОВ,
областен управител на Варна
СВЕТЛАНА ТЕРЗИЕВА-СЕСИЛ,
PR и тв водеща

Öúðêîâåí
êàëåíäàð
18
Св. мчци. Теодот,
Петър, Дионисий.
Св. 7 девици

ÕÓ‚Â„Ëˇ ÒÔÂ˜ÂÎË
ÒÔÂ˜ÂÎË
ÕÓ‚Â„Ëˇ
≈‚Ó‚ËÁËˇ 2009
2009
≈‚Ó‚ËÁËˇ
Със смазваща преднина в гласовете на
зрителите в 42-те страни, изпратили участници на тазгодишната Евровизия, песента
на представителя на Норвегия “Приказка”
зае първото място в конкурса. Освен лесно
запомнящия се рефрен изпълнението
включва и фолк ритми.
Парчето е композирано и бе представено от родения в Беларус 23-годишен
Александър Рибак. Младият певец и отлично обучен в класическата цигулка музикант
спечели публиката и с текста на баладата,
в който се казва: “Влюбен съм в приказка,
дори и да боли. Не ме интересува дали

Празничното шествие премина
през центъра на града

на биеналето са толкова много, защото специални отличия от свое
име присъждат много
организации и фирми,
каза за ДУМА Татяна
Цанкова, директорка
на Музея на световното хумористично изкуство.

умения и да споделят
вицове и анекдоти по
темата “Да се надсмеем на пороците!”. Найголямата изненада бе
Аспарух Йорданов,
който още като ученик
отнесе медената камбанка като лауреат
през 2001-а.
СНИМКА ХРИСТО СЪБЕВ
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Ã‡ÈÒÍË ‰ÌË Ì‡ ÍÛÎÚÛ‡Ú‡ Известни личности стават

вино-консултанти за 1 ден

«‡ÔÓ˜Ì‡ı‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚÂ Ï‡ÈÒÍË ‰ÌË Ì‡ ÍÛÎÚÛ‡Ú‡ ‚
ÀÛÍÓ‚ËÚ. Õ‡ 21 Ï‡È ˘Â ·˙‰Â ÓÚÍËÚ‡ ËÁÎÓÊ·‡ Ì‡ ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡ »‚‡Ì ÕÂÌÓ‚, ÔÓÒ‚ÂÚÂÌ‡ Ì‡ 110 „Ó‰ËÌË ÓÚ Ó·ˇ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÀÛÍÓ‚ËÚ Á‡ „‡‰. —˙˘Ëˇ ‰ÂÌ Â Ë Ô‡ÁÌË˜ÌËˇÚ ÍÓÌˆÂÚ
ÔÓ ÒÎÛ˜‡È ƒÂÌˇ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ÔÓÒ‚ÂÚ‡ Ë ÍÛÎÚÛ‡ Ë Ì‡
ÒÎ‡‚ˇÌÒÍ‡Ú‡ ÔËÒÏÂÌÓÒÚ Ë ÔÓ ÔÓ‚Ó‰ Ô‡ÚÓÌÌËˇ Ô‡ÁÌËÍ Ì‡
—Œ” ì¿Î. ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚î. ¬ ÌÂ„Ó ˘Â Û˜‡ÒÚ‚‡Ú ‰Âˆ‡ ÓÚ Û˜ËÎË˘ÂÚÓ Ë Ò‡ÏÓ‰ÂÈÌË Ò˙ÒÚ‡‚Ë ÔË Õ◊ ì—˙ÁÌ‡ÌËÂî. Õ‡ 22
Ï‡È ‚ —ÔÓÚÌ‡Ú‡ Á‡Î‡ ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â ÒÔÓÚÂÌ Ô‡ÁÌËÍ Ì‡
÷ƒ√ ì«‚˙Ì˜Âî, Í‡ÍÚÓ Ë Ú˙ÊÂÒÚ‚Ó Ì‡ Õ” ì»ÌÊ. √. ¬˙ÎÍÓ‚î.
Õ‡ 24 Ï‡È ˘Â ËÏ‡ Ô‡ÁÌË˜ÌÓ ¯ÂÒÚ‚ËÂ-Ï‡ÌËÙÂÒÚ‡ˆËˇ Ë Á‡
ÔÓÂ‰Ì‡ „Ó‰ËÌ‡ ÍÏÂÚ˙Ú Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ ÀÛÍÓ‚ËÚ ˘Â Ì‡„‡‰Ë
Á‡ÒÎÛÊËÎËÚÂ Û˜ËÚÂÎË Ë ÍÛÎÚÛÌË ‰ÂÈˆË. œÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ
‰ÌË Ì‡ ÏÂÒÂˆ‡ ‚ ‰ÂÚÒÍËÚÂ „‡‰ËÌË ˘Â ÒÂ Ò˙ÒÚÓˇÚ Ú˙ÊÂÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ ËÁÔ‡˘‡ÌÂ Ì‡ ·˙‰Â˘ËÚÂ Ô˙‚ÓÍÎ‡ÒÌËˆË.

cyanmagentayellowblack

Левон Хампарцумян, Мартин
Заимов, Ути Бъчваров и дамите
от “Часът на мама” - Ива Дойчинова и Богдана Трифонова, ще
представят любимите си вина по
време на откриването на втория магазин от веригата
CASAVINO.
Само 5 месеца след откриването на първия магазин-склад
за вино отваря врати и втори.
Официалното събитие ще се
състои утре, 19 май, на бул.
“Янко Сакъзов” 42 - срещу парка “Заимов”.
Екипът на популярния вече
магазин е подготвил специална
изненада за гостите и клиентите,
научи ДУМА от Серхио Давила.
Известни почитатели и ценители
на виното, а и на концепцията
CASAVINO ще посрещат посетителите. Мартин Заимов - от 14 ч.,
Левон Хампарцумян - от 15 ч.,
Ива Дойчинова и Богдана Трифонова - от 16 ч. Специално за
откриването от 17 ч. Ути Бъчваров - шоумен, кулинар и водещ
на предаването “Вкусно” по

Александър Рибак заяви пред
в. ”Российская газета”: “Не смятам,
че бях най-добрият на Евровизия 2009”

Ива Дойчинова и Богдана
Трифонова ще представят
любимите си вина

БНТ 1, ще направи кратко кулинарно шоу, като импровизира с
хапки от риба тон за клиентите
на CASAVINO. Веднага след това
за доброто настроение на гостите ще се погрижи бенд от студенти от Националната музикална академия с изпълнения на
джаз и ретро мотиви.

губя ума си. Аз съм вече прокълнат”.
Изпълнителят с момчешко лице и безспорен талант - Александър Рибак, формално сложи край на доминирането в конкурса през последните години от представители на Източна Европа. От друга страна
обаче, песента му изглеждаше прицелена
към решаващите телевизионни гласове
именно от тези държави.
Втора на Евровизия 2009 се класира
друга северна страна - Исландия. На трето
място остана Азербайджан, буквално в последните секунди изместен от втората позиция. Анастасия Приходко (Русия) се класира на 11-о място.
Тазгодишният конкурс бе придружен от
невиждани технически ефекти и всякакви
акробатични номера, включително подскоци във вода върху прозрачна материя,
разпъната върху главите на публиката на
стадион “Олимпийски”. Шоуто през следващата година вече има нов адрес - Осло.
cyanmagentayellowblack
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Наказание за ЦСКА
след 0:1 във Варна
„Червените” се отказват от
всички бразилци през лятото

о

Отборът на ЦСКА беше
наказан да тренира веднага след завръщането си със
самолет от Варна, където в
събота загуби от Черно
море с 0:1 и е на път да
изпусне титлата. Преди заниманието на “Българска
армия” старши треньорът
Любослав Пенев направи
разбор на злополучния мач,
завършил с втора поредна
загуба на шампионите след
поражението във “вечното
дерби” с 0:2 преди седмица.
Днес “червените” подновяват заниманията за предстоящото домакинство срещу Локо (Сф) в събота.
Във Варна “армейците
отстъпиха след гол от фаул
на бившия си футболист
Йордан Юруков още в 7-ата
минута. Домакините пропуснаха да направят успеха си
по-категоричен, след като
капитанът
Александър
Александров - Алекс не успя
да реализира дузпа в 52рата
мин.
Националът
Здравко Лазаров също пропусна да изравни от 11-метров удар 10 минути покъсно.

След края на двубоя повечето играчи на армейците отидоха да поздравят
агитката и в знак на признателност за подкрепата
им хвърлиха своите фланелки в агитката. Една от тях
обаче бе върната обратно
от ядосан запалянко, а
впоследствие се оказа, че
това е екипът на новото
бразилско
попълнение
Маркиньос.
Заради двете поредни
поражения на армейците от
Левски и Черно море и слабата игра на тима се задава грандиозна чистка в отбора. На “Армията” наричат
бразилците “плажни футболисти”, които за 2 лева били
готови да зарежат ЦСКА.
Не по-различно е и отношението към новопривлечените Руи Мигел, Давид
Силва и Дормушали Саидходжа. Триото е с етикет
“пълен провал”, но за следващия сезон ще остане в
клуба само Саидходжа.
Заради
скъпите
си
трансферни разочарования,
най-вече що се касае до
чужденците, босовете от

¡ÓÚÂ‚ - ÃËÌ¸Ó 1:2 1:0 Ã‡Ì˜Â‚ (41‰ÛÁÔ‡), 1:1 ﬂÌÍÓ‚Ë˜ (52), 1:2 ¬‡ÎÏË
(54-‰ÛÁÔ‡); ◊ÂÌÓ ÏÓÂ - ÷— ¿ 1:0 1:0
ﬁÛÍÓ‚ (7), ÔÓÔÛÒÌ‡ÚË ‰ÛÁÔË: ¿ÎÂÍÒ
(◊Ï, 52), À‡Á‡Ó‚ (÷— ¿, 62); ÀÓÍÓ (ÃÁ)
- ÀÓÍÓ (œ‰) 1:1 0:1 ƒÂÎË·‡¯Ë˜ (54),
1:1 ¡‡Ï·‡ (81); ÀÓÍÓ (—Ù) - —ÎË‚ÂÌ
3:2 0:1 ﬂÏÛÍÓ‚ (21), 1:1 ¡‡Î‰Ó‚‡ÎËÂ‚
(32), 1:2 »‚. —ÚÓˇÌÓ‚ (39), 2:2 œ‡ÒÍÓ‚
(56), 3:2 ‡‡‰ÊËÌÓ‚ (80); ◊ÂÌÓÏÓÂˆ
- —Î‡‚Ëˇ 2:1 1:0 ˙ÒÚÂ‚ (26), 1:1
ƒÛ·‡Î‡ (66), 2:1 —ËÏÂÓÌÓ‚ (73); ÀËÚÂÍÒ
- ¡ÂÎ‡ÒËˆ‡ 4:1 0:1 Ã. Œ„ÌˇÌÓ‚ (4), 1:1
¡Ë·Ë¯ÍÓ‚ (32), 2:1 —‡Ì‰ËÌ¸Ó (43), 3:1
ÕËÙÎÓ (51), 4:1 ƒËÂ„Ó (90+2). ÀÂ‚ÒÍË
- —Ô‡Ú‡Í (¬Ì) Í˙ÒÌÓ ÒÌÓ˘Ë; ‰ÌÂÒ
16.00 ˜. ¬ËıÂÌ - œËËÌ ÔÓ –ËÌ„ “¬.
27
26
27
27
27
27
27
27
27
27
26
27
26
27
26
27

19
19
16
16
15
9
10
11
8
8
9
8
5
6
7
3

5 3
4 3
5 6
4 7
6 6
10 8
7 10
3 13
7 12
7 12
4 13
6 13
9 12
6 15
2 17
5 19

51:20
49:16
43:17
48:24
46:24
33:32
35:41
39:33
30:34
33:38
30:42
20:36
17:34
25:46
23:39
20:66

62
61
53
52
51
37
37
36
31
31
31
30
24
24
23
14

СНИМКИ БГНЕС

1. ÷— ¿
2. À≈¬— »
3. ◊≈–ÕŒ ÃŒ–≈
4. ÀÓÍÓ —‘
5. ÀËÚÂÍÒ
6. ◊ÂÌÓÏÓÂˆ
7. ÀÓÍÓ œ‰
8. —Î‡‚Ëˇ
9. —ÎË‚ÂÌ
10. ÀÓÍÓ ÃÁ
11. œËËÌ
12. ÃËÌ¸Ó
13. —Ô‡Ú‡Í ¬Ì
14. ¡ÓÚÂ‚
15. ¬ËıÂÌ
16. ¡ÂÎ‡ÒËˆ‡

КЛАСИРАНЕ
“Титан”
са твърдо
решени да
се ориентират
основно
към привличането на българи през
лятото или в найлошия
случай
към легионери от
родното първенство, които обаче да не са от
държавата
на
“плажните” футболисти - Бразилия.
Поради
тази
причина “червените”
вероятно ще откажат
да привлекат Даксон от Локо (Пловдив), който е известен с 20дневните
си
закъснения
преди предсезонните подготовки.

гостите Иван Чворович. При ответната
контраатака Горан Янкович изравни.
Шефовете на гостите се зарадваха шумно на централната трибуна и бяха обстрелвани с бутилки от феновете на Ботев. Полицията се намеси и до сериозни инциденти не се стигна. В 53-ата мин.
съдията свири дузпа на вратаря Лилчо
Арсов за нарушение срещу Костадин
Хазуров и бразилецът Валмир донесе
победата на гостите. Тодор Тимонов в
74-та и Георги Андонов в 87-та мин.
улучиха гредите, а в последните секунди Чворович изби силен удар с глава
на Андонов. Феновете на
Ботев изпратиха любимците
си с освирквания, а през
целия мач обиждаха президента на клуба Димитър Христолов и полицията задържа
неколцина от тях.
“Имам претенции към
съдията Ангел Ангелов. Той
отмени чист гол на Георги
Аврамов, а при ответната
атака гостите изравниха. Положението ни става много
тежко, но ще се борим до последно за оставането в “А”
група. Смятам, че липсата на
пари и войната на феновете
с президента Димитър Христолов си оказаха своето отНиколай Манчев (вторият от ляво) вкарва от дузпа рицателно въздействие върху
в 41-вата минута гол на Иван Чворович, но Ботев психиката на футболистите”,
загуби от Миньор в Пловдив с 1:2 в “опашкарското” заяви временният треньор на
дерби от 27-ия кръг в “А” група Ботев Петър Пенчев.

ИЗДАТЕЛ: „ДУМА 2008“ ЕООД
Адрес на редакцията:
София - 1784,
бул. „Цариградско
шосе” 113 А,
Факс: 975 26 04
Автоматичен
номератор 97 05
+ вътрешен номер
www.duma.bg
E-mail:duma@duma.bg

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

Йордан
Юруков
получава
поздрави от
Мирослав
Манолов за
гола срещу
бившия им
отбор ЦСКА,
с който
Черно море
спечели
дербито във
Варна с 1:0

Новакът Миньор обърна с 2:1 Ботев
в Пловдив в дербито на опашкарите от
27-ия кръг в “А” група. Перничани увеличиха значително шансовете си за
оставане в елита и засилиха “канарчетата” към втория ешелон. В 35-ата мин.
Николай Манчев отблизо би в аут. 6
минути по-късно той се реваншира за
пропуска си и реализира дузпа, отсъдена от рефера Ангел Ангелов за игра
с ръка на Ивайло Цветков в наказателното поле на гостите. В 49-ата мин.
арбитърът отмени попадение на Георги
Аврамов заради фаул срещу вратаря на

À¿—»–¿Õ≈

Спартак (Пд) - Берое 2:3 1:0
Стоянов (29), 1:1 Жеков (31), 1:2
П. Димитров (64), 2:2 Трифонов
(87), 2:3 Паргов (90+4); Дунав Светкавица 2:2 0:1 Христов (8),
0:2 Кънев (81), 1:2 Хубенов (89),
2:2 Киров (90+1); Несебър - Свиленград 2:0 1:0 Грозев (65), 2:0
Николов (90+2); Черноморец (Бч)
- Нафтекс 0:1 0:1 Колев (25);
Локо (СЗ) - Родопа 2:0 1:0 Минчев (47), 2:0 Михайлов (85); Миньор (Рад) - Марица 1:0 1:0
Лачов (18); Калиакра - Любимец
3:2 1:0 Петков (25), 1:1 Добриков
(26), 1:2 П. Тодоров (47), 2:2 Гр.
Иванов (81), 3:2 Яшар (86-дузпа).
Волов - почива.
1. ¡≈–Œ≈
2. Õ¿‘“≈ —
3. ‡ÎË‡Í‡
4. —Ô‡Ú‡Í œ‰
5. À˛·ËÏÂˆ
6. ƒÛÌ‡‚
7. ÀÓÍÓ —«
8. ÕÂÒÂ·˙
9. —‚ÂÚÍ‡‚Ëˆ‡
10. –Ó‰ÓÔ‡
11. —‚ËÎÂÌ„‡‰
12. ÃËÌ¸Ó –‡‰
13. ¬ÓÎÓ‚
14. ◊Â-ˆ ¡˜
15. Ã‡Ëˆ‡

Миньор засили Ботев към „Б” група

ì¿î √–”œ¿, 27-» –⁄√:

ИЗТОЧНА „Б”
ГРУПА, 25-И КРЪГ

на

Телефон
читателя:

БЪЛГАРИЯ: Александър Симов - 230; Аида Паникян - 218; Десислава Велева - 230; Ева Костова - 229; Магдалена Тодорова
- 246; Милена Николова - 247; Ралица Табакова - 230; ИКОНОМИКА: Мая Калпачка - 246; Мариела Илиева - 246; СВЯТ:
Галина Младенова - 219; Калина Йотова - 220; Алберт Аврамов - 220; Петър Бочуков -219; КУЛТУРА: Вилиана
Семерджиева - 240; Надежда Ушева - 240; Альона Нейкова - 239; ОБЩЕСТВО: Велиана Христова - 238; Ина Михайлова
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ЗАПАДНА „Б”
ГРУПА, 25-И КРЪГ
Пирин (ГД) - Видима-Раковски 1:1 1:0 Златков (65), 1:1
Зеленков (67); Ком-Миньор Пирин (Бан) 0:2 1:1 Богоев (23),
0:2 Кабранов (83); Чавдар (БС)
- Марек 2:0 1:0 Петров (35), 2:0
Владимиров (89) Балкан - Белите орли 3:2 0:1 Василев (9), 0:2
Боянов (44), 1:2 Пейков (67), 3:2
Мар. Христов (72 и 85); Спортист
- Ботев (Крив) 2:1 0:1 Баев (50),
1:1 Антонов 65, 2:1 Цветков (82);
Чавдар - Монтана 2:0 1:0 Георгиев (5), Хр. Марков (90+1); Рилски спортист - Академик (Сф)
3:1 1:0 Гемеджиев (16), 1:1 Будинов (21), 2:1 Фидел (60), 3:1 Маринов (55). Етър-почива.
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БЕРБАТОВ
С ПЪРВА ТИТЛА
Димитър Бербатов спечели най-накрая титла в кариерата си. 28-годишният капитан на националния отбор по
футбол стана и първият българин шампион на Англия. 5кратният “Футболист №1 на
България остана резерва при
0:0 срещу Арсенал на “Олд
Трафорд” в предпоследния,
37-и кръг на Висшата лига, но
получи златния медал.

ТОТО 2
40-И ТИРАЖ
6 от 49
I теглене: 2, 7, 10, 21, 27, 35
II теглене: 27, 31, 37, 38, 39, 45
III теглене: 4, 33, 34, 35, 48, 49
6 от 42
I теглене: 1, 10, 12, 28, 30, 37
II теглене: 2, 9, 24, 30, 35, 39
III теглене: 1, 8, 18, 19, 34, 41
5 от 35
I теглене: 2, 9, 10, 17, 27
II теглене: 5, 17, 18, 27, 33
III теглене: 3, 5, 29, 32, 34
Тото Джокер
Печеливши позиции: 2, 5, 4
Печеливши числа: 5, 0, 6
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4 шести места за
грациите ни в Баку
Олимпийската шампионка от Пекин 2008 Евгения
Канаева (Русия) получи най-висока оценка на
Евро 2009 в Баку за изпълнението си на
топка 29,050 т.

5 евротитли за олимпийската
шампионка Канаева
Българската гимнастичка
Силвия Митева завърши шеста на въже и на лента и седма
на обръч във финалите на отделните уреди на 25-ото Европейско първенство по художествена гимнастика в Баку,
Азербайджан. Митева получи
оценки 26,650 т. за въже и за
обръч и 27,100 т. за лента. Тя
изигра много добре своите
съчетания с настроение и без
грешки. И четирите златни
отличия станаха притежание
на олимпийската шампионка
от Пекин 2008 Евгения Канаева (Русия), която получи найвисоката оценка на шампионата от 29,050 точки за
изпълнението си на топка.
Канаева, заедно с Вера Сесина и Олга Капронова, спечели и титлата отборно. Рускините пък бяха най-добри и в
надпреварата за ансамбли

при девойките и доказаха, че
школата им е без конкуренция в момента.
Сесина допълни хегемонията и грабна три от 4-те
сребърни медала - на лента,
обръч и въже. Само украинката Анна Бесонова спечели
сребро на топка и бронзови
отличия на лента, обръч и
въже.
Българките извоюваха
още 2 шести места - в отборната надпревара при жените
и при ансамблите за девойки.
Младите ни грации влязоха
във финала с трета оценка, но
там допуснаха 3 грешки и се
смъкнаха в класирането.
Домакините от Азербайджан пък взеха трето отличие.
След сребърния медал за ансамбъла девойки и в отборното класиране Анна Гурбанова
завърши трета на топка.

Хорхе Лоренсо спечели
Гран при на Франция
Испанецът Хорхе Лоренсо с Ямаха
спечели Гран при на Франция в Льо
Ман, IV кръг от световния шампионат
по мотоциклетизъм в клас Мото GP.
Лоренсо финишира за 47:52,678 мин.
и постигна втори успех през сезона.
Втори, на 17,71 секунди, остана италианецът Марко Меландри с Кавазаки.
Трети се нареди друг испанец - Дани
Педроса с Хонда. Лоренсо поведе в
генералното класиране след 4 от общо
17 състезания с 66 т., пред Валентино

Роси (Ит) с Ямаха 65, Кейси Стоунър
(Авл) с Дукати - 64, и др.
В клас до 250 куб. см победи италианецът Марко Симончели с Джилера с 49:07,591 мин., пред Ектор Фаубел (Исп) с Хонда и Роберто Локатели
(Ит) с Джилера.
В клас до 125 куб. см най-бърз бе
Хулиан Симон (Исп) с Априля 47:08,273
мин., пред съотборника му Йонас Фолгер (Гер) и Серхио Кадеа (Исп) също
с Априля.

Мария Гроздева остана 33та на 25 м пистолет на Световната купа по спортна стрелба
в Мюнхен. Двукратната олимпийска шампионка, която преди броени дни приключи участието си в риалити шоуто ВИП
Брадър, постигна 574 т. Моника Костова се класира 26-а с
576 т. Ирена Танова завърши
36-а с 573 т. Първа е китайката
Цзин Юан с 793,0 т. (588 в
сериите и 205 във финала).
Таню Киряков зае 36-о място
на 50 м пистолет (мъже) с 551
т. Победи руснакът Владимир
Гончаров с 666,5 т.(567 в сериите и 99,5 във финала). На
пушка при жените Виктория
Иванчева се нареди 41-ва с
394 т., Янина Станчева е 78-а,
а Десислава Балабанова - 86а. При мъжете на пушка Антон
Ризов е 60-и с 589 т.

САФИНА ВЗЕ
МАСТЪРСА
В МАДРИД
Хорхе Лоренсо

Йовов иска реванш от Топалов
Футболистът на Левски Христо
Йовов иска реванш на шахмат
срещу 19-ия световен шампион
Веселин Топалов. Известният с
прякора Бижутера нападател пожела да играе нова партия срещу
лидера в световната ранглиста на
ФИДЕ. Двамата играха през 2007
г. и завършиха реми. Новата партия между двамата ще се играе
веднага след края на футболния
сблъсък на малки вратички между
селекция на Левски и участниците
в “М-Тел Мастърс” 2009 - “Чес
Юнайтед”, капитан на който е имен-

но Веско Топалов. Традиционният
мач започва в 12 часа днес на
стадион “Георги Аспарухов”. Йовов
е смятан за най-добрия шахматист
сред футбoлистите в България, но
няма да вземе участие в приятелския мач срещу гросмайсторите заради контузия. Бербатов пък постигна първа победа в V турнир “МТел Мастърс”, като в IV кръг надигра на 33-ия ход шампиона на Азия
Ван Юе (Китай) в Славянска защита. По-късно снощи русенецът игра
срещу миналогодишния шампион
в турнира Василий Иванчук (Укр).

z

Киприан Бербатов най-добър
на „М-Тел Мастърс Джуниър”
Киприян Бербатов, първи братовчед
на капитана на националния отбор по футбол Димитър Бербатов, спечели шахматния турнир “М-Тел
Мастърс Джуниър” с
5 победи от 5 партии.
В състезанието взеха
участие шестте найдобри шахматисти на
cyanmagentayellowblack

ГРОЗДЕВА Е
33-ТА В МЮНХЕН

Първата българска ракета
при мъжете Григор Димитров
се класира за основната схема
на тенис турнира от сериите
“Чалънджър” в италианския
град Кремона (награден фонд
30 000 евро). 18-годишният
българин победи мароканеца
Реда Ел Амрани с 3:6, 6:2, 6:4
за 1:30 часа. Роденият в Хасково тенисист си осигури 3
точки за световната ранглиста
на ATP.

СНИМКИ БГНЕС

и на БОК Стефка Костадинова и
другите медалисти от Пекин се включиха в инициативата. Пред арката
на НСА с ритуално връчване на
ключа от “Града на спорта” на председателя на ДАМС Весела Лечева
започна тържественото честване на
Деня на българския спорт.

Българският сумист Калоян
Махлянов-Котоошу допусна трето поражение на Големия летен
турнир “Нацу башьо” в Токио. В
8-ия ден на състезанието той
бе съборен от монголския дебютант Какорю. В предишния
кръг левентът от Джулюница
избута японския дребосък Тойоношима. Днес българинът ще
се бори с друг монголец Киокотеньо. Котоошу разделя 10-ото
място в състезанието. Водят
монголците Хакухо и Харумафуджи без загуба и с по 8 победи.

ГРИШО ВЛИЗА
В СХЕМАТА
В КРЕМОНА

–ÛÏË ÕÂÈÍÓ‚‡ Ë —Ú‡ÌÍ‡ «Î‡ÚÂ‚‡
Á‡Ò‡‰Ëı‡ ŒÎËÏÔËÈÒÍ‡ „ÓË˜Í‡
Седемте олимпийски и параолимпийски медалисти от Пекин 2008 засадиха дръвчета в Олимпийската
горичка край НСА “Васил Левски”.
Олимпийската шампионка по гребане Румяна Нейкова, вицешампионката по борба Станка Златева, председателят на ДАМС Весела Лечева

КОТООШУ
С 3 ЗАГУБИ И
5 ПОБЕДИ В ТОКИО

България до 14 г. Анатоли Атанасов,
Александър Монев,
Дарио Дерешки, Цвета Галунова, Иван
Гарнизов и Бербатов.
Турнирът се игра в
стъкления павилион
пред Народния театър, където тече супертурнирът от 21-ва
категория на ФИДЕ

“М-Тел Мастърс” 2009.
“М-Тел Мастърс Джуниър” е верига от
шахматни турнири за
деца до 14 г., която
стартира миналата
година у нас. Целта й
е да подпомага развитието на спорта и
откриването на шахматни таланти в цялата страна.

Рускинята Динара Сафина,
която е №1 в света, спечели
тенис турнира Мадрид Мастърс
(общ награден фонд 7,2 млн.
евро), след като се наложи с
6:2, 6:4 над Каролин Вожнячки
(Дания) на финала. По-малката
сестра на Марат Сафин категорично надигра младата датчанка и спечели 11-а титла в кариерата си и втора за 2009 г.
При мъжете по-късно снощи
купата оспорваха първите двама в световната ранглиста Рафаел Надал (Исп) и Роджер
Федерер (Швейц).

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ
ще излиза

талон за
безплатна
обява!
ТЪРСЕТЕ ГО!
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