cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack

Л Е В И Я Т

¡Â·‡ÚÓ‚ Â
π4 ‚ ¿Ì„ÎËˇ
ÔÂÁ ÒÂÁÓÌ‡

В Е С Т Н И К

—Ú. 23

50ÒÚ.

www.duma.bg

ВТОРНИК 19 МАЙ 2009
ГОДИНА 19 БРОЙ 109 (5319)

Акад. Никола Попов:

œÓ‰ˆÂÌˇ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÒÎ‡‚ˇÌÒÚ‚ÓÚÓ
Â ‡·ÓÎÂÔÒÚ‚Ó
10

7

Чип лови наследствени болести у бременните
Преди броени дни двама
български професори заедно
с екип от чужди специалисти
откриха два нови гена - на
наследствената глаукома и на
тежката епилепсия. Това съобщи пред журналисти на семинар в “Албена” на тема: “Геномика - настояще и бъдеще”,
проф. Иво Кременски, шеф на
Националната генетична лабо-
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ратория. За 10 г. са открити 5
гена и затова постижението е
голямо, коментира той. Откритието ще даде възможност в
най-скоро време и тези две
болести да бъдат включени в
дородовата диагностика и да
се търси лечение, уточни професор Кременски. Милиони
левове се дават за лечение
на редките болести. А могат

да се спестят пари благодарение на профилактиката и тези
пари да се дадат за изследвания, не за лечение, смята
проф. Кременски.
25 000 гена има един
българин. При нас са по-редки редките болести и това
ни дава предимство. Благодарение на Българската
Коледа тази година е внед-

рен апарат, с който новородените ще се изследват не
за две, както досега, а за 30
заболявания едновременно.
Със специален чип за първи
път бременните жени в
България от края на годината ще бъдат следени за
малформации и редки болести в плода.
—Ú. 5

СНИМКА БГНЕС

ЮРИЙ БОРИСОВ

Министър
Даниел
Вълчев изпрати в “Държавен вестник” наредба, която задължава общуването между учители и ученици, в училище и извън
него да става на книжовен
български
език
(стр. 2). Поздравления!
Дано сме живи да проследим как това прекрасно
пожелание се превръща в
действаща правна, а след
това и в морална норма.
През 1991 г. Румен Воденичаров и моя милост
предложихме конституционен текст, който повелява, че официалният език
е задължителен в публичните взаимоотношения.
Не се прие. Видни фактори обещаха това да се
регламентира чрез отделен закон. Както е известно, такъв закон няма и
до ден-днешен. Въпреки
различните проекти, които циркулираха из това и
следващи Народни събрания. Защо? Защото криворазбраният етнически мир
и особено тънките коалиционни сметки не го искаха.
Министър Вълчев даде
пример. Като не става с
конституция или със закон, нека стане лека полека с множество наредби.
Наредба,
която
задължава администрациите да използват книжовния български език.
Друга - за общуването в
търговските обекти. Трета.... Нека после преминем
към по-детайлни от закона наредби за българското знаме. Да преминем
след това към химна.
Така ще започнем да
решаваме фундаменталния си проблем: да
превърнем България в
нещо повече от територия.
Да научим децата си
защо сме заедно. И какво следва от това.
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Пожар избухна вчера в централната сграда на Европейската комисия в Брюксел. Гъсти кълба дим се разнесоха
в пресцентъра на ЕК, който е в приземния етаж на сградата. Според някои пожарът е започнал в печатница
към групата на говорителите на ЕК, която е разположена до централната зала за пресконференции
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Учителите да
ползват само
книжовен
български език

Президентът
на Словения Данило Тюрк пристигна вчера на
официално двудневно посещение по покана на
президента Георги Първанов. Това
съобщиха
от
прессекретариата на държавния
глава. В програмата на визитата
днес са предвидени среща на
българския държавен глава със
словенския му колега и пленарни
разговори на официалните делегации. Президентите Първанов и Тюрк
ще открият българо-словенски бизнес форум, а премиерът Сергей
Станишев ще даде обяд в чест на
словашния държавен глава.

ÃËÌËÒÚÂÒÍË Ò˙‚ÂÚ
СНИМКА БГНЕС

Като изрично задължение
за учителите е въведено да
общуват с децата и учениците
не само в училище, но и извън
него единствено на книжовен
български език. Те са длъжни
да общуват и помежду си в
училище на книжовен български език. Това гласи, разписаната от вчера от министъра
на образованието Даниел
Вълчев Наредба за усвояването на книжовния български
език. Тя беше изпратена за
обнародване в “Държавен вестник”, съобщиха от пресцентъра на МОН. Проектът е
разработен от специално
създадена работна група с
участието на водещи специалисти по български език и
повече от две седмици беше
представен на електронната
страница на Министерството
на образованието и науката
за становища и предложения.
Наредбата потвърждава още
веднъж ключовото място на
книжовния българския език в
българското училище.

œÂÁË‰ÂÌÚ

Министърът на финансите Пламен Орешарски посети
факултета по стоматология в Пловдив вчера

1,4 млн. лв. разходи
отчете Кризисният щаб
6000 декара били измити на ръка в София, а 100 000 - преметени
Около 1,4 млн. лева
са изхарчени за почистването на столицата
от боклука, сочат окончателните разчети след
провеждането на кампанията на правителството. Националният кризисен щаб е получил
съдействие от районни
кметове на София и там,
където е имало такова
съдействие, резултатите са добри, каза пред
журналисти областният
управител на София и
председател на Националния кризисен щаб
Тодор Модев вчера. Мобилизираните от щаба
фирми са извозили за
един месец и 3 дни около 12 000 тона твърди
битови отпадъци, 45
000-46 000 куб. метра
едрогабаритни отпадъ-

ци от нерегламентирани сметища, измели са
над 100 000 декара и
ръчно са измили около
6000 декара. От 333 нерагламентирани сметища са премахнати 73,
каза Модев.
Цените, по които са
работили фирмите, не
отчитат печалба и практически дейностите са
изпълнявани по себестойност, добави той.
Разчетите на експертите показват, че сметището в Суходол може
да работи до края на
годината, каза зам.министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев. Ако се
приеме специален закон за отпадъците на
София, такса смет ще
се определя от Минис-

терския съвет, но тя
едва ли ще се вдигне,
каза Чавдар Георгиев.
Според
него,
ако
въпросният закон бъде
одобрен от парламента,
се очаква да започне
да действа към средата
на годината. Събраната
до момента такса смет
ще остане в полза на
общината, предположи
той. Георгиев каза още,
че вероятно част от такса смет ще бъде изразходвана и за издръжка
на работата на завода
за отпадъци.
Според Тодор Модев дейностите трябва
да се продължат и районните кметове и администрации да положат
усилия, за да не се
възстановят сметищата.
От щаба твърдят, че са

работили и по проблема в Суходол за издаването на комплексно
разрешително. Надявам

се да няма нови кризисни щабове и нови кризисни ситуации, каза
Тодор Модев.

“ˇ·‚‡Ú ÌË 55 Â„ËÓÌ‡ÎÌË
‰ÂÔ‡ Á‡ ÓÚÔ‡‰˙ˆË ‰Ó ˛ÎË
Към момента работят 27 депа и скоро предстои
да заработи още едно. Според ангажиментите към
Европейския съюз в България трябва да има 55
регионални депа за отпадъци до юли тази година.
Това каза пред журналисти зам.-министърът на
околната среда и говорител на НКЩ Чавдар Георгиев. По думите му до 16 юли е срокът за затваряне
на нерегламентираните сметища. Той обясни, че в
никакъв случай не се пренебрегва реализацията
на регионалните депа и другите общини и региони
от общини за сметка на София и има равнопоставен подход към всички общини. В последните варианти на финансово-икономически анализ, който
се представя за интегрирания проект на Столична
община цифрата е 183 млн. евро. 81 млн. евро ще
бъдат покрити от ОП “Околна среда”.
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Комисията “Кушлев” разследва 180
души от област Смолян за незаконно
забогатяване. Това съобщи вчера пресаташето и съдия в Районен съд - Смолян, Петя Оджакова. От тези 180 души
83-ма са осъдени с влязла в сила присъда по обвинения за длъжностно присвояване,
измами,
митнически
престъпления, незаконна сеч, данъчни
измами в особено големи размери, притежаване на огнестрелно оръжие, както и за притежание на наркотици. Срещу друга част от лицата, които се проверяват, има образувани досъдебни
производства, нямат влязла в сила
присъда за тях, или са от членовете на
семейство и третите лица. Общо издадените от съдебната институция разрешения за разкриване на банкови тайни
са 52 броя. През цялата 2008 г. са дадени 32 разрешения, а от началото на
2009 г. до момента разрешенията са 20.
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ì Û¯ÎÂ‚î ÔÓ‚Âˇ‚‡ Двама генерали в спор
180 ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ
за началник на отбраната
Á‡·Ó„‡ÚÂÎË ‚ —ÏÓÎˇÌ
Между генералите
Симеон Симеонов и
Иван Добрев най-вероятно ще се избира новият началник на отбраната във Военното ведомство, съобщиха за агенция “Фокус” източници
от Генералния щаб.
Обсъжданите кандидатури на висшите военни
ще бъдат определени до
края седмицата.
Решаващата дума в
избора на кандидатите
ще бъде на президента
Първанов, който е и
върховен
главнокомандващ. ВВС досега
са имали двама началници на Генералния
щаб - генералите Михо
Михов и Никола Колев.
Сегашният командващ
на ВВС генерал Симе-

он Симеонов имал поголеми шансове за поста началник на отбраната заради успешната
модернизация
на
българските ВВС и
снабдяването с нова
летателна техника. Досегашният командващ
Сухопътните сили - генерал Иван Добрев,
според офицери от Генщаба разчитал на подкрепата на част от
ръководството на управляващата БСП и на
членове на правителството. По силата на ротационни правила за
редуване на видовете
въоръжени сили на поста най-висш военен,
приети през 2001 и
2002 г., шансове за поста началник на отбра-

ната има и вицеадмирал Емил Люцканов.
Засега няма информация дали в програмата на
президента е заложен
въпросът с кандидатурите
за поста началник на Генералния щаб на Българската армия, информираха вчера агенцията от
прессекретариата
на
държавния глава. Според
Закона за отбраната и
въоръжените сили началникът на отбраната се
назначава от президента
по предложение на Министерския съвет, припомнят
от “Дондуков” 2. Генералният щаб се преименува
на Щаб на отбраната, а
началникът на Генералния
щаб става началник на отбраната, съобщават от
президентството.

Дискусия под
наслов “Превенция на агресивното поведение
сред децата” ще
се проведе днес
в
Етрополе,
съобщават
от
пресцентъра на
МВР. Инициативата започва в
10,30 ч. в конферентната зала на
хотел “Етрополе”. В проявата, инициирана от полицията и община
Етрополе, ще вземат участие полицейски служители, представители
на местната власт, местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Отдел “Закрила на детето”,
преподаватели и ученици от различни учебни заведения на територията на общината. Преподавателски екип от Института по психология-МВР ще представи презентация
на тема “Обяснителни механизми на
агресивното поведение - причини и
предпоставки за възникване на агресивното поведение. Особености
на децата, склонни към насилие”.

ìœÓÁËÚ‡ÌÓî 20
z Коалиция за
България ще даде
старт на кампанията Избори за Европейски парламент в Пловдив
област днес от
19.30 часа на площад “Ст. Стамболов”, съобщиха от
областната структура на БСП Пловдив. Представянето на кандидатите за членове
на ЕП Евгени Кирилов, Румян Русинов и Жасмина Мирчева ще бъде
предшествано от три шествия, водени от кандидатите, съвместно
членовете на НС на БСП, народните представители и номинираните
за народни представители от БСП,
симпатизанти и членове на партията и коалиционните й партньори.
Шествията ще тръгнат към площада
от три посоки: НБ “Иван Вазов”,
аптека “Марица” и Гроздов пазар.
Лъчовете ще се водят от гайдари ,
самодейни колективи от областта и
мажоретен състав и оркестър. От
18.00 часа на площада ще има
изпълнения на духов оркестър и мажоретки. Откриването на кампанията за Пловдив област ще направят
председателят на Националния
предизборен щаб Евгени Узунов,
председателят на ОблС на БСП
Петър Мутафчиев и председателят
на ГС на БСП Захари Георгиев.
z Коалиция за България открива днес кампанията си избор на членове на Европейския парламент
във Враца, съобщиха от Областния
съвет на БСП. В него участват водачът на листата Ивайло Калфин и
кандидатите Деница Златева и
Петър Филипов, както и членове на
Националния съвет на БСП и депутати от коалицията в 40-ото народно събрание. Началото на кампанията е от 17.30 ч. пред читалище
“Развитие”.
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Припламнаха искри между
ГЕРБ и Синята коалиция
Бойко Борисов призова десните за повече лоялност
Ние с Бойко Борисов сме конкуренти
на тези избори. ГЕРБ и Синята коалиция
са конкуренти за вота на избирателите.
Това заяви вчера пред бТВ лидерът на
ДСБ и съпредседател на сините Иван
Костов. Той отрече да има намерения да
използва Бойко Борисов, за да си върне
управлението на страната. Костов каза,
че ако Синята коалиция е в управлението на страната, в него няма да участват
нито ДПС, нито БСП, нито НДСВ. Той
посъветва българските избиратели да
имат предвид какво се готви при различните варианти на гласуване.
По думите му в зала 1 на НДК в
събота възкръснала синята идея и десницата сред въодушевление и с голям
подем. Костов прогнозира, че неговата
коалиция ще изненада всички на изборите. Според него сините извлекли полза от съдебните атаки срещу нея.
Костов обяви, че клипът срещу него
и срещу Борисов всъщност помагал на

лидера на ГЕРБ да привлече десни избиратели.
По повод отношенията си със синята
коалиция, лидерът на ГЕРБ си припомни
какво е правил за десните и със съжаление коментира, че те невинаги са били
лоялен партньор. На практика съм се
убедил, че сините невинаги са прогнозируем партньор, е мението на Борисов,
което стана ясно тези дни. По думите му,
ако тези хора вдясно, които сега имат
претенции към ГЕРБ, са си спазвали
обещанията или са изпълнявали програмите, сега нямаше да се борят да минат
4 или 5%, а щяха да имат поне 15%.
Тогава заедно с нашите проценти щяхме
да гарантираме пълна победа на десницата в България, каза кметът. Според
него хората в страната искали да гласуват за ГЕРБ, а не за хора от предишни
управления. Той обясни, че невинаги е
получавал подкрепа от другите вдясно.
Когато те гласуваха общинския бюджет

заедно с БСП срещу мене, преглътнах и
не казах нищо, спомни си Борисов. Утре
могат по същия начин да искат да не
гласуват бюджет на правителството,
изказа опасенията си той. Борисов не
пропусна да припомни на десните жестовете и подкрепата си за тях и посочи,
че когато сините са имали проблеми със
съда и са призовали за подкрепа, той по
братски се отзовал.
Ние по-партньорски, по-братски не
можем да се отнасяме към тях. Оттамнататък си зависи от тях. Нашият представител в ЦИК Орлин Иванов, по думите
на Мартин Димитров, най-яростно се
бореше за регистрацията на ръководството, припомни Борисов и добави, че не
иска да се връща в старата риторика. Аз
винаги съм им се притичвал на помощ,
но ги моля и те да престанат на наш гръб
да си казват неща, които дори не сме си
помисляли. Така е по-честно, апелира
Борисов.

œËËÌÒÍË Ë Ã‡ÒÎ‡Ó‚‡ Ì‡Ô‡‚Ëı‡ Ô˙‚‡ ÍÓÔÍ‡ Ì‡ ÌÓ‚ ˆÂÌÚ˙

Българската национална телевизия открива нов сайт izbori.bnt.bg
във връзка с началото на предизборната кампания за Европейски
парламент, съобщиха от медията.
На интернет страницата ще бъдат
публикувани всички новини, коментари, анализи и интервюта,
свързани с изборите за ЕП и за
Народно събрание, които са излъчени в ефира на БНТ в изборния
период. Сайтът съдържа полезна
информация за ЕП и работата на
евродепутатите. Представена е
информация за начина, по който
влияят решенията на ЕП върху
всекидневния живот на българите
и има възможност читателите да
изразят мнение по актуални
въпроси в анкетите. След 7 юни
акцентът ще бъде поставен върху
изборите за Народно събрание.

МАРИЯ КАПОН
СТАВА
МАЖОРИТАРЕН
КАНДИДАТ
Председателят на ЕНП Мария
Капон обяви, че е готова на
предизвикателството да бъде мажоритарен кандидат на парламентарните избори за Пловдивград. Това съобщи самата тя пред
ДУМА вчера. Смятам, че лидерите на всички партии трябва да
излязат пред избирателите като
мажоритарни кандидати, а не да
се крият зад пропорционалните
листи, подчерта Капон. По думите й лидерът на ДСБ Иван Костов, чрез езика на омразата консолидира единствено електората
на БСП, вместо да обедини десницата. Очаквах да има по-цивилизован език към тези, с които
преговаряше и твърдеше, че ще
разширяваме коалицията срещу
БСП, ДПС и НДСВ. Но не, това
си е старият Костов, “който не е
с него, е срещу него, заключи
Мария Капон.

КМЕТСКАТА ПАРТИЯ
ПЪРВА В ЦИК
ГЕРБ внесе в ЦИК първа документи за регистрация на партията за участие на изборите за
национален парламент, както и
подписка от 53 176 симпатизанти и партийни членове. Председателят на партията Цветан Цветанов каза, че се надява на
конструктивна, позитивна и диалогична кампания. На въпрос
дали партията ще се вслуша в
думите на президента Георги
Първанов да се води толерантна
предизборна кампания, Цветанов обясни, че президентът, като
архитект на сегашното правителство, трябва да обърне призивите си към неговия комшия
по сграда - премиера Станишев.

СНИМКА ПРЕСФОТО БТА

Председателят на Народното събрание Георги Пирински и министърът на труда и
социалната политика Емилия
Масларова направиха вчера
първа копка на център за
социални услуги за възрастни
хора в Ракитово. Центърът ще
бъде изграден по проект на
общината, спечелен пред
Социалноинв ес т и ц и о н н и я
фонд, съобщи кметът на Ракитово Ангел Говедарски. Общата стойност на центъра е 500
000 лева. Той ще бъде разположен на площ от 250 квадратни метра и ще разполага
със социална кухня. Пирински
посочи, че подобни центрове
дават шанс на възрастните
хора да се почувстват заедно
ангажирани и приобщени към
въпросите на деня, както и да
живеят в по-добра среда.
Министър Масларова съобщи,
че през последните четири
години в община Ракитово са
вложени 1 400 000 лева в
социални обекти. За област
Пазарджик средствата са почти 40 милиона лева, добави
Масларова. В Ракитово Георги Пирински и Емилия Масларова посетиха и Дневния
център за деца с увреждания
“Свети Стилиян” и Центъра за
рехабилитация и социална
интеграция на хора с увреждания.

БНТ ПУСКА
САЙТ ЗА ИЗБОРИТЕ
ПРЕЗ 2009 Г.

Емилия Масларова и Георги Пирински
заедно направиха първата копка за новия център

Сергей Станишев с
профил във фейсбук
Премиерът Сергей Станишев вече има собствен
профил в най-масовата световна социална интернет
мрежа фейсбук. Само в
България фейсбук има над
един милион потребители,
които могат да общуват помежду си по всяко време на
денонощието от всяка точка
на света. Страницата на премиера скоростно набира популярност и за броени минути приятелите на Станишев
нараснаха почти до сто. В
профила си министър-председателят на България може
да публикува свои снимки,
коментари и мнения по всички злободневни теми, както
и да участва в дискусии. Премиерът кани приятелите си и
на личната си фен-страница
www.stanishev.bg. Какво е да
си премиер, какво е да
бъдеш социалист, кои са люcyanmagentayellowblack

бимите му книги, песни и
филми - на тези и на десетки
други въпроси Станишев отговаря с откровеност и чувство за хумор. Всеки, който
има конкретен въпрос към
министър-председателя,
може да го зададе на адреса на електронната му поща.
“Пишете ми! Ще ви отговоря
лично!”, обещава Станишев.
Тези, които се включат в диалога с премиера, имат
възможността да получат
бройка от книгата му “Защото сме социалисти”.
В личния си блог пък лидерът на социалистите и на
правителството е поместил
няколко свои статии и
разсъждения за политиката и за живота. От един от
текстовете става ясно, че
премиерът е намерил време да прочете книжката
“Защото не сме социалис-

ти”, която бе издадена като
контрапункт на неговата.
“Не съм от тях, как Сийке”
е озаглавен коментарът на
Станишев по темата. “Аз
съм доволен, защото моята книга постига целта си да извади обществено-политическия диалог от хилядите 10-редни медийни
публикации и да го пренесе на полето на книгата.
Защото дебатът по сложни
обществени и политически
проблеми може да бъде полезен, аргументиран и изчерпателен само на полето на книгата”, коментира
премиерът.
На интернет-страницата
на Сергей Станишев всеки
може да участва и в кратка
анкета, в която да посочи
коя е каузата, за която би
гласувал - стабилност, полза, отмъщение, кумир.

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

¡˙Î„‡ÒÍ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ, ÍÓˇÚÓ ‡Á‡·ÓÚ‚‡
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Полицай в банда
за обир на банки
Седем души от „люлинската бригада”
задържани при спецакция в Кюстендил

cyanmagentayellowblack
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Адвокатите на Димитър ВучевДемби, обвинен в изнудване и
пране на пари, поискаха от съда
вчера делото срещу престъпния
бос да бъде отложено, защото
клиентът им страдал от силна депресия и се нуждаел от лечение.
Защитниците представиха лекарска експертиза, която Софийският
градски съд прие. Заключенията
на експертизата обаче са категорични, че страданията на Демби
не пречат да участва в съдебен
процес. Това даде повод на магистратите да отхвърлят искането на
адвокатите за отлагане на процеса поне с шест месеца. Демби бе
доведен в съдебната зала при
засилени мерки за сигурност,
окован в белезници, и в присъствието на трима униформени и
един цивилен служител на съдебната охрана. Делото обаче пак
зацикли, защото не се явиха част
от призованите свидетели.
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СВИДЕТЕЛИ
ОТ ТУРЦИЯ
БАВЯТ ДЕЛОТО
„БАЙ МИЛЕ”

Работници разчистват опасно надвиснали клони над пътя, свързващ
хасковския парк “Кенана” с международен път Е-80
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СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА
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За пореден път бе отложено
делото за убийството на Милчо
Бонев-Бай Миле. Свидетели от
Турция, които трябваше да се
явят вчера в съдебна зала, не
пристигнаха. Чака се отговор за
разпита на двамата бизнесмени
Ханди и Сафет Санджаклъ. Според прокуратурата двамата биха
дали съществена яснота по делото и тяхното призоваване е от
изключителна важност. Процесът
обаче се проваля, защото от
Турция не изпълняват съдебната
поръчка на България. Отговор от
турска страна все още няма, не
е върната и призовката за двамата бизнесмени.
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65 американци пристигат в България утре, за да работят като доброволци две години в полза на местното
развитие. Те са членове на Корпуса
на мира и ще бъдат разпределени в
малки населени места в различни
райони на страната. Някои от тях ще
преподават английски език в средни
и основни училища, други ще разработват местни проекти, ще споделят
опит и знания. Преди да започнат
службата си като доброволци, американците ще преминат десетседмична
интензивна подготовка в обучителни
центрове в 15 селища около Враца.
Там те ще изучават българския език и

култура, ще живеят у български семейства и ще разработват малки
местни проекти. В момента в България работят 126 доброволци в областта на образованието, местното и младежко развитие. Доброволците от
Корпуса на мира получават месечна
издръжка и медицинско обслужване,
но не получават заплата. Корпусът
на мира започва работа в България
през 1991 г. по силата на споразумение, подписано между България и
правителството на САЩ. От 1991 г.
насам над 1000 доброволци са работили в повече от 250 градове и села
в България.
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65 американци идват като
доброволци от Корпуса на мира

ВОЙНАТА НА ПЪТЯ
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Редица нарушения в работата на Софийска
районна прокуратура е открила ревизия на ведомството, разпоредена преди два месеца от
Върховната касационна прокуратура. Според
“Всеки ден” в доклада от проверката в седем
точки подробно се описват неефективната работа на ведомството, както и най-различни нарушения, като протакане на дела и злоупотреба
със служебно положение. Прави се и констатация, че се налагат спешни промени в районната
прокуратура. Според проверката административният ръководител Александър Налбантов от години толерирал система за просрочване във времето на някои дела. Той освен това управлявал
с авторитарен стил и толерирал определени
прокурори.
“Налбантов е субективен и няма умения за
конкретна и диалогична работа. Умишлено държи
подчинените си в дистанцирана и напрегната
среда”, се казва в 4-та точка от доклада, цитиран
от “Всеки ден”. Очаква се днес прокуратурата
официално да оповести резултатите от ревизионния доклад. Ревизията бе разпоредена лично
от главния прокурор Борис Велчев.

○

○

Доклад разкрива
афери в Софийска
прокуратура

○

Две момченца от социален дом се нагълтаха с хапчета срещу високо кръвно на една от
възпитателките си. 7-годишните деца от дома в
Страхилово са приети в болница без опасност
за живота. Те намерили таблектите “Хлофадон”
в дамската чанта на една от възпитателките.
Според лекарите децата не са погълнали голямо количество хапчета. Очакваше се вчера
вечерта двете момчета да бъдат изписани.
По думите на директорката на дома Светла
Петрова момченцата взели лекарството сутринта около 6 часа в неделя от дамската чанта,
оставена в занималнята, докато възпитателката била в тоалетната и смятала, че всички деца
в дома спят. Предстои кметът на община Полски Тръмбеш Георги Чакъров да реши дали ще
наложи административно наказание на проявилата небрежност възпитателка. Полицията е
образувала досъдебно производство по случая.

○

7-годишни деца от дом
се натровиха с хапчета

○

Осем български моряци от кораба “Маласпина Касъл” се очаква днес да кацнат на родна
земя. Първоначално трябваше те да се върнат
в Бългалия вчера сутринта, но от Външно министерство уточниха, че ще хванат полет на турските авиолинии от Истанбул ден по-късно.
Около месец 16 българи бяха държани в
плен от сомалийски пирати на борда на плаващия под панамски флаг “Маласпина Касъл”.
Сънародниците ни бяха освободени на 9 май в
17,25 часа българско време след плащане на
откуп. Сумата, платена на похитителите, бе
договорена от преговарящия екип в Италия.
Според медиите става въпрос за близо 2 млн.
долара. По официална информация българската държава не се е ангажирала финансово при
освобождаването на моряците ни.

○

Отвлечените моряци
кацат в родината днес

Престъпната група се е придвижвала до Кюстендил с два
автомобила “Мицубиши” и
“Ауди”. Работела е в нощните часове и за съвсем кратко
време успяла да разруши
стена на мазе в жилищна
сграда, която граничила с
банката. Малко преди планирания обир полицията успяла да задържи 30-годишен
инспектор от столичната криминална полиция и 34-годишен криминално проявен.
Сред арестуваните има и
бивш служител на правосъдното ведомство. В бандата имало и майстор на

○

ключително добра техническа екипировка и много добра
комуникационна връзка. На
територията на Кюстендил те
са имали проучвателно
присъствие преди около месец и половина. Избраната от
тях банка е била проучена.
Те предварително са се запознали с възможности за
проникване, със заглушаването на охранителните системи, както с и необходимата
техника за разрушаване на
стени, решетки и прегради.
Крадците били наблюдавани
от специализирани екипи в
продължение на два дни.
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Спецоперация на криминалисти и следователи предотврати опит за банков обир
в Кюстендил, съобщиха от
МВР. Задържани са седем
души, сред които и един действащ полицай. По данни на
службите бандитите са част
от т.нар.”люлинска бригада”,
която е специализирана в
кражби на банки. До
задържането на престъпниците се е стигнало след
продължителна работа на
служители от “Криминална
полиция”, СДВР и ОД на
МВР-Кюстендил.
Групата е работила с из-

кражби по домовете, който
отдавна бил известен на полицията в Кюстендил.
От седемте мъже е иззета голяма сума пари, радиостанции, набор с електроника, устройства за рязане и
охлаждане. Всички те са
задържани за 24 часа в ареста на Районното управление на МВР-Кюстендил. Работата по случая продължава, образувано е следствено
дело в Окръжния следствен
отдел при Окръжна прокуратура - Кюстендил. Не са нанесени щети на клиентите на
банката, институцията е оказала пълно съдействие на
служителите на реда при
провеждането на полицейските им действия, уточняват
още от областната дирекция.

ДЕМБИ БИЛ
В ДЕПРЕСИЯ,
ИСКА В БОЛНИЦА

Верижна катастрофа блокира пътя към Владая
Четири леки коли се удариха
край Владая вчера по обяд. Заради
инцидента пътят към Перник бе
блокиран за няколко часа. Няма
тежко ранени, изчисляват се щетите върху автомобилите, съобщиха от
МВР. В Севлиево велосипедист е с
опасност за живота, след като бе
блъснат от автомобил, карал с превишена скорост. Колоездачът, на 21
години, пък е бил във видимо не-

трезво състояние.
В Русе моторист е пострадал
тежко след неправилно изпреварване. 24-годишният мъж се блъска
в завиващ лек автомобил. В резултат на удара мотоциклетистът
изхвърчал вляво извън платното за
движение и паднал в наклонен скат.
Пострадал е с множество фрактури
и травми по тялото. Откаран е в
болница с опасност за живота.

ПИЯН ИЗБИ
ЗЪБИТЕ НА
УНИФОРМЕН
Пиян мъж се нахвърли с юмруци върху полицаи пред нощно
заведение в Бургас. Единият от
униформените е с два избити зъба.
До инцидента се стигнало, след
като полицейският патрул се отзовал на сигнал за скандал в
дискотека “Адикт” в центъра на
града. Станало ясно, че много
агресивен клиент на заведението
е удрял в главата друг посетител.
При опит да бъде усмирен, агресивният мъж нападнал полицаите
с ругатни и започнал саморазправа с тях. След като му били
сложени белезници, той успял да
удари с глава единият служител
на реда, избивайки му два предни
долни зъба. След като бил отведен в районното управление,
пияният продължил да обижда органите на реда и да ги заплашва
с уволнение и убийство.

ВАРНЕНЕЦ САДИ
ДРОГА В ОФИС
Варненски полицаи задържаха мъж, който отглеждал наркотици в частен офис. Арестуваният
е П.Р., на 25 години. Той бил
наел офис в центъра на града и
там засял растения от рода на
конопа. Иззети са 207 стръка
зелена тревна маса, три торби с
изсушена зелено-жълта тревна
маса и везна.
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София с нова база
за спешна помощ

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

Новата база на спешна помощ е в бившата Пета градска
болница. На откриването й беше и здравният министър д-р Евгений Желев. Той припомни, че м.г. заплатите на лекарите са увеличени с 45%. Министърът припомни също, че спешната помощ
е стабилизирана със стопроцентовата подмяна на автопарка, а
новите реанимобили са снабдени с модерна апаратура и дават
възможност за квалифицирана работа. Според д-р Желев изнасянето на спешната помощ по-близо до гражданите ще намали
времето на екипите да стигнат до пациентите и ще подобри
качеството на обслужване. Базата на спешна помощ в Пета градска ще разполага с от 3 до 5 линейки, които ще работят непрестанно. Първата подобна база в София е болница “Св. Анна”
(бившата Окръжна болница). Очаква се около 5 юни да разкрита
нова база на спешна помощ в ДКЦ в Нови Искър, а в средата на
идния месец - и в “Пирогов”. Очаква се общината да предостави
помещения за бази на ЦСМП в още 4-5 поликлиники.
Възнагражденията на лекарите от спешната помощ трябва да
бъдат само с 10% по-ниски от тези на останалите лекари. Към
момента средната брутна заплата на докторите в “Бърза помощ”
е около 600 лв., т.е. около половината от това на останалите им
колеги и това е най-вероятната причина за текучество в центъра,
заяви д-р Георги Гелев, директор на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в София.
В лечебните заведения в страната 430 апарата за хемодиализа ще бъдат подменени, заяви още д-р Желев при връчването
на ключовете на 22 автомобила за транспорт на диализно болни
в Центъра за спешна медицинска помощ - София-град. Здравният
министър припомни, че от бюджетния излишък за 2008 г. са отпуснати 10 млн. лв. за подмяна на апаратурата в университетските и областните болници. Само в София пациентите на хемодиализа са близо 400.

Министър Желев (вдясно) и Георги Гелев има от какво да са доволни - остава и пациентите да
усетят спешната помощ в действие
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Чип лови наследствени
болести у бременните
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За Германия се търсят стажант-лекари за специализиране в неврология и анестезиология; травматология и ортопедична хирургия; в отделения за вътрешни болести,
гастроентерология, кардиология, нефрология, хипертенсиология и диабетология; в обща съдова и визерална хирургия;
вътрешна медицина и интервенционална ангилогия. Търсят
се и педиатър, акушеро-гинеколог, гериатрия, радиолог,
обща/съдова хирургия (главен лекар), вътрешни болести.
Медицински сестри са нужни в детско отделение (клиника
по неонатология), в звено по анестезия, отделение по
вътрешни болести (кардиология, гастроентерология и
вътрешни болести), интензивно отделение, амбулаторна
социална служба - грижа за възрастни хора, в домове за
стари хора, в стационар, за нощна смяна - психосоматични
и ортопедични проблеми и др. специализирани отделения в
клиника.
За работа във Финландия се търсят ортопед за хирургия,
общопрактикуващи лекари и медицински сестри.

○

Трудова борса за лекари и медицински сестри ще се
проведе във Варна на 20 май, съобщиха от Агенцията по
заетостта, цитира агенция “Фокус”. Събитието ще се проведе
в сградата на Медицинския университет във Варна, ул. “Марин Дринов” 55, от 10.30 до 14 ч. Борсата е организирана от
Агенция по заетостта (АЗ), Централата за международно и
специализирано посредничество - Германия, Службата за
заетост и икономическо развитие - Финландия, и Европейската мрежа за услуги за заетост (EURES). На нея ще
присъстват представители на две германски болници, частен
германски посредник, предлагащ работни места в различни
клиники, EURES съветници от Германия и Финландия, които
ще провеждат интервюта с кандидатите за работа. Лицата,
желаещи да се явят на интервю, е необходимo да носят със
себе си автобиография, мотивационно писмо и диплома за
завършено образование съответно на немски и английски
език. Основно изискване е много добро владеене на немски
език за работа в Германия и английски за Финландия.
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Международна трудова борса за медици
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Скъпоструващо лекарство за
болни от епилепсия все още не е
включено в позитивния лекарствен списък. За това алармират от
Асоциацията на родителите на
деца с епилепсия. Пред агенция
“Фокус” председателят на асоциацията Веска Събева обясни, че
става въпрос за медикамента
“Кепра”, който, по думите й, няма
алтернатива. Цената му е над
200 лв. Ако медикаментът не
бъде осигурен безплатно от касата, за минималната доза на
месец пациентите ще трябва да
плащат 250 лв., а за максималната - 360 лв. Лекарството се
взима постоянно от пациента и
ако бъде прекъснато приемането му, лечението ще трябва да
започне отначало с друг медикамент. “Кепра” ще бъде включен в позитивния лекарствен
списък, обеща вчера проф. Йорданка Узунова, председател на
Комисията по позитивния лекарствен списък. “Кепра” приемат
4000 болни, а епилептиците в
България са около 75 000, като
30 000 от тях са деца.
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ема от здравната каса. Досега
такова
изследване
беше
възможно, но в 15-а седмица
на бременността с успеваемост
около 60% и за резултатите се
чакаше три седмици. Диагностиката по новия метод с чипа
ще отнема само 3 дни, каза
проф. Кременски.
Неотдавна двама български
професори заедно с екип от
чужди специалисти откриха два
нови гена - на наследствената
глаукома и на тежката епилепсия, каза още проф. Кременски.
За 10 г. са открити 5 гена и
затова постижението е голямо,

○

та пожелае, да не роди бебето,
уточниха специалистите. Апаратурата ще бъде в “Майчин дом”,
в Националната генетична лаборатория.
От близо месец и половина
в България за първи път се
прилага и възможност за дородова диагностика на бременни
от 11-а до 13-а седмица на бременността, което дава над 90%
надеждност при хващането на
редица малформации с помощта на микроскоп. За целта се
взема кръвна проба и жените
плащат 40 лв., тъй като тази
диагностика засега не се по-

○

Б

ългарките са с генетични характеристики само и единствено
на жени от Европа. В телата им няма “жилки” от Азия. Това
обяви шефът на Националната генетична лаборатория проф.
Иво Кременски. Той цитира резултатите от генетични анализи на населението в Европа, на които е изследвано т.нар.
митохондриална ДНК - т.е. тази, която се предава по майчина линия. Данните за мъжете пък показват, че 21% от българите са потомци на местно, много старо население - много
преди времето на траките и славяните. Останалите 79 на сто
обаче са дошли “на кон от степите”.
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Българките от Европа,
българите - от Азия

На изследване на кръвта
със специален чип ще бъдат
подлагани за първи път бременните жени в България от
края на годината, за да бъдат
хващани навреме малформации и редки болести в плода.
Това обяви на семинар “Геномика - настояще и бъдеще” в
курорта “Албена” шефът на Националната генетична лаборатория проф. Иво Кременски.
Двудневният форум бе организиран от лабораторията и фондация “МОСТ” (Медии, Общество, Семейство, Традиции) на
Юлия Пискулийска под патронажа на здравния министър и
ректора на Софиийския медицински университет и с участието на лявата депутатка д-р
Ива Станкова.
Изследването ще струва
близо 300 лв. То ще се прилага
на около 2000 бременни жени
годишно - това са около 3% от
всички бременни българки, които носят повишен риск да родят бебе с вродени увреждания.
Модерната диагностика ще
дава възможност чрез ДНК-изследване да се хващат навреме малформациите и ако жена-

○

похвали се той. Откритието ще
даде възможност в най-скоро
време и тези две болести да
бъдат включени в дородовата
диагностика и да се търси лечение, уточни той. Редките вродени заболявания са над 24
000, а засега у нас и по света
се лекуват много малко от тях.
Лечението е изключително
скъпо и става с т.нар. лекарства-сираци на космически суми.
“Редки” са болестите, от които
страдат под 1 на всеки 2000
души население, като например бетателасемия и муковисцидоза, уточни Владимир Томов от Националния алианс на
хората с редки болести. Той
поясни, че основният проблем
на пациентите са недостатъчните количества лекарства за болните. България е сред
отличниците по диагностика на
тези заболявания, но е на последно място по преживяемост
от тях, алармира проф. Кременски. България е първата страна
от региона, приела национална програма за диагностика и
лечение на редките болести.
Много е важно джипитата да
насочват пациенти с генетична
предразположеност за консултация, съветват специалистите.
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ЕВА КОСТОВА
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Наши специалисти откриха два нови гена - на тежката
епилепсия и на наследствената глаукома

Скъпо лекарство
„изпадна” от
важен списък

Програма за
вътреболничните
инфекции
Ръководството на МЗ прие
проект на Национална програма за контрол на вътреболнични инфекции (ВБИ) и ограничаване разпространението на антимикробната резистентност в
лечебните заведения (2009-2011
г.). Това съобщиха от пресцентъра на здравното ведомство. Програмата има за цел да организира и утвърждава националната
политика за профилактика и контрол. Сред приоритетите са уеднаквяване на стандартите за
профилактика и контрол на ВБИ
с европейските и международните стандарти и с препоръките
на водещите институции в тази
област. Вътреболничните инфекции са свързани с диагностичнолечебните процедури и болничната среда и тяхното овладяване е от изключителна важност,
защото те причиняват значителна заболеваемост и смъртност,
засягайки средно 8,7% от всички хоспитализирани пациенти в
световен мащаб. В страните от
Европейския съюз годишно се
наблюдават около 3 милиона
ВБИ, с които са свързани с около 50 хиляди смъртни случаи и
щети за икономиката на стойност 6,3 милиарда евро.
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Куюмджиев: Не ни
трябва заем от МВФ
нансови инструменти,
които бяха предвидени
в плана, приет на срещата на Г-20 в Лондон.
Там са предвидени
много по-гъвкави инструменти за помощ, но
разберете, че ние в
момента нямаме нужда от такива помощи,
допълни Куюмджиев.
Въпреки това на
годишната си среща в
Лондон ЕБВР подписа
споразумение с “УниКредит Булбанк” за
кредитна линия от 50
млн евро. Договорът е
част от мерките на финансовата институция
за спешно финансиране в условията на криза. Парите ще бъдат отпускани като заем на
малки и средни предприятия в България.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Европейската банка
за възстановяване и
развитие (ЕБВР) обяви,
че ще отдели 7 милиарда евро за инвестиции в бившите соцстрани. България засега не
се нуждае от международна помощ, заяви
зам.-министърът на
икономиката Явор Куюмджиев, който участва в българската делегация на форума на
ЕБВР в Лондон. Според него на държавата
помощ от МВФ не е
необходима. Той заяви,
че няма да се обърнем
към фонда по начина,
по който го направиха
Унгария, балтийските
държави и Румъния,
които са пред фалит.
Ако се наложи, ще използваме новите фи-

ИСКАТ
УДЪЛЖАВАНЕ
НА СРОКА ЗА
ЛИХВОТОЧКИТЕ

В Петата световна среща на българските медии в Поморие вчера взеха
участие и Атанас Костадинов - зам.- министър на околната среда и водите
(вляво), министърът на транспорта Петър Мутафчиев (в средата) и
министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров (вдясно)

Над 330 фермери
ще връщат субсидии
Добросъвестните стопани ще получат
помощите в най-кратки срокове
Недобросъвестните
земеделски производители, от които ще бъде
изискано връщане на
получените субсидии
по линия на директните плащания за 20072008 година са 333-ма,
съобщи вчера министърът на земеделието Валери Цветанов.
По думите му очаква се
броят им да достигне
360 след приключване
на
проверките
в
Кърджали и Мадан.
Каква санкция ще бъде

наложена на т.нар. андрешковци ще зависи
от направените нарушения и по-точно от
процента наддекларирана земя. Ако тя е до
50 процента, земеделските производители
ще бъдат лишавани от
субсидии за съответната година, ако е над 50
на сто - ще се налагат
санкции за бъдещ период, обясниха от фонд
“Земеделие”.
От общо 3000 проверявани фермери близо

2600 ще получат субсидиите си за изтеклата
кампания, увери Цветанов, цитиран от Дарик.
Добросъвестните, които
също са били обект на
проверка, ще получат
парите си в най-кратки
срокове. Целта на фонда е те бъдат разплатени в следващите две
седмици.
Министър Цветанов
съобщи още, че подалите заявления стопани за подпомагане по
линия на директните

плащания за настоящата кампания са над 89
000 души. До 15 май
това са направили близо 88 800 земеделци.
Това е рекорден брой,
който не е постиган
през последните години, похвали се министърът на земеделието и храните. Кампанията за прием на заявления ще продължи до
9 юни, но за всеки ден
закъснение стопаните
ще търпят санкция от 1
на сто от субсидията.
Заявените за подпомагане площи до
този момент са 3 475
243 хектара. Това са
96,60% от терените, с

които българските земеделци кандидатстваха за подпомагане през
миналата година - 3 597
559 хектара. В това
число влиза обработваема земя, трайни насаждения, семейни
градини, пасища, мери
и ливади, смесени земеползвания, информираха от Министерството на земеделието и
храните.
Земеделският министър посочи още, че
заради грубо и арогантно отношение предстои
уволнението на двама
земеделски служители
от общинските земеделски служби в страната.

21% по-малко приходи отчете Шматко: „Южен поток”
е с шанс за изграждане
Пловдивският панаир
преди „Набуко”
Международното пролетно изложение на Пловдивския панаир
тази година отчита 21% по-малко приходи, съобщи Георги Гергов,
заместник-председател на Съвета на директорите на панаира, цитиран от Дарик. Близо 40% от редовните изложители не участваха в
престижния форум, което е резултат от финансовата криза, уточни
бизнесменът. Това няма да наложи намаляване на инвестициите на
панаира за тази година, каза още Гергов. Има решение Пролетният
панаир да не увеличава броя на тематични изложби. Към момента не
се предвижда и откриване на филиали в София и Варна.

Руският министър на енергетиката Сергей Шматко заяви, че руско-италианският газопровод “Южен поток” има
“всички шансове” да бъде изграден преди европейския си
конкурент “Набуко”, след като бяха подписани поредица от
споразумения, даващи тласък и на двата проекта, предаде
Франс прес. Проектът “Южен поток” има всички шансове
да бъде осъществен преди “Набуко”, отбелязва Шматко,
цитиран от агенция РИА “Новости”. Руският министър обаче
подчерта, че не може да “постави под въпрос конкуренцията между двата проекта”, всеки от които представлява
“южен коридор” за Европа, пише БТА. “Скоро ще се впуснем в изпълнението” на проекта “Южен поток”, допълни
Шматко. В края на миналата седмица руският газов гигант
“Газпром” сключи в Сочи поредица от споразумения с
някои от партньорите си по проекта, припомня АФП.

z

√‡ÁËÙËˆË‡Ú Ò„‡‰Ë Ì‡ ÎËÁËÌ„
Училища, болници, поликлиники и други обществени сгради в Пловдив ще
бъдат газифицирани чрез
лизингови схеми, съобщи
вчера зам.-кметът Александър Константинов, цитиран от Дарик. Вноските
за изплащане на отоплителните инсталации няма
да натоварят допълнително бюджетите на училищата и болниците, защото ще
намалеят разходите им за
отопление, поясни Константинов. Проектът за газифициране на лизинг е
част от програмата за
енергийна ефективност на
община Пловдив. Вече се
работи и по рамково споcyanmagentayellowblack

разумение с компанията
“Сити газ”, която изгражда
мрежата за снабдяване с
по-евтиното синьо гориво в
града. Според Константинов инвестицията ще се
изплати за 1-2 години.
Вчера бе пусната в действие отоплителната инсталация в първото газифицирано училище в Пловдив ОУ “Васил Петлешков”. Досега там се използваше нафта, която е значително поскъпа, поясниха още от общината. Експерти твърдят,
че топлинната енергия, за
която е използван природен
газ, е с минимум 35% поевтина от тази, произведена с други горива.

Крайният срок за подаване
на документи за финансови компенсации на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (21.05.2009 г.) е недостатъчен, алармират кметът на Бургас
Димитър Николов и омбудсманът
Таньо Атанасов. Според тях не
е възможно всички притежатели
на лихвоточки да подадат декларации в указаното време, за да
бъдат включени в последния
списък на правоимащите. Те са
на мнение, че срокът за подаване на документи трябва да се
удължи до края на 2009 г., а от
закона е добре да отпаднат
редица неактуални ограничения,
свързани с размера на доходите
и картотекирането на крайно
нуждаещи се.

ПАМПОРОВО
ОТЧЕТЕ
СЛАБ СЕЗОН
Зимният курорт Пампорово
отчете най-лошия си туристически сезон от много години насам
заради световната криза, сочи
анализът на хотелиерите в курорта. Туристите от Западна
Европа, на които основно разчита курортът, са били в пъти помалко, съобщи председателят на
Туристическа асоциация “Родопи” - Смолян, Панталей Мемцов,
цитиран от “Фокус”. Преобладаващата част от почиващите през
зимата чужденци в курорта пък
са били от Балканския полуостров, които буквално са спасили
сезона, попълвайки “дупките” от
липсата на западни гости. Очаква се през летния туристически
сезон, който започва в началото
на юни, да има наплив от гърци.

300 ТУРИСТИ
СЕДМИЧНО
В ЗЕМЕНСКИЯ
МАНАСТИР
До 300 души седмично посещават Земенския манастир, един
от малкото оцелели паметници
на българската средновековна
архитектура, строителство и стенопис, съобщи зам.-кметът на
Земен Димитър Боянов. Манастирът е под защитата на ЮНЕСКО, а църквата е национален
паметник на културата. Ктиторските портрети в манастира са
най-старите и с най-голяма художествена стойност.

ЗАБРАНА 229
ДЛЪЖНИЦИ НА
НАП ДА НАПУСКАТ
СТРАНАТА
В публичния бюлетин на некоректните клиенти от края на
април в ТД на НАП-Стара Загора фигурират 361 граждани и
фирми. На 229 от тях е наложена
забрана за напускане на страната, отнети са задграничните им
паспорти и разрешителните за
носене на оръжие. Неплатените
им задължения към хазната
възлизат на 277 333 294 лева. В
публичния бюлетин на длъжниците има два списъка. Първият с
302 некоректни платци със
задължения над 250 млн. лв. е
на физически и юридически лица,
които са с неуредени задължения над 5000 лв., нямат имущество, върху което може да се
наложи обезпечение, и нямат
вземания от банки и трети лица.
Във втория с 59 длъжника с
неплатени данъци и осигуровки
в размер на около 17 млн. лв. са
физически и юридически лица,
неплатили в срок публичните си
задължения над 5000 лв., разполагат с имущество, върху което
е наложено обезпечение, нямат
разрешение от Агенцията за
приходите за разсрочване или
отсрочване на задълженията си
и нямат парични средства и
вземания от трети лица.
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БСК иска 450 лв. минимум
за самоосигуряващи се
Бизнесът настоява да има равнопоставеност между държавата
и останалите работодатели в осигуряването
Българска стопанска камара предлага да се осигури равнопоставеност между държавата (като работодател) и останалите работодатели, като държавата
стане солидарен осигурител на държавните служители, кадровите военнослужещи, служителите на МВР и служителите от правораздавателната система.
Това искат от Българската стопанска камара (БСК). От камарата искат държавата да внася за осигуряваните от нея лица
пълния размер на полагащата се осигурителна вноска, като се отчитат категорията и срокът на получаване на пенсията. Тези средства да се приспадат от

субсидията, която се предоставя на НОИ
от държавния бюджет за изплащане на
пенсии.
Държавните служители, кадровите
военнослужещи, служителите на МВР и
служителите от правораздавателната
система да внасят ежемесечно, както
всички останали осигурени лица, осигурителни вноски за сметка на получаваното от тях възнаграждение, искат още от
БСК. От камарата предлагат това да се
осъществи като се трансформира предвиденото за 2009 година увеличение на
техните заплати в средства за дължимите от тях осигурителни вноски. В резул-

тат ще има приход от лични осигурителни вноски в социалните фондове в размер на 190 млн. лв. Със същите средства
да се намали субсидията към ДОО.
От БСК предлагат също да се увеличи
минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се лица от 260 на 450
лв. Този праг ще позволи да не се преразпределят в рамките на фонд “Пенсии”
средства за осигуряване на пенсиите на
тази група осигурени. Самоосигуряващите са около 300 000 души. С увеличаването на минималния осигурителния доход се осигуряват допълнителни средства във фонд “Пенсии” на ДОО в размер на

Сергей Станишев: България се оказа
по-подготвена за кризата
В условията на световна криза
няма по-важна задача от това да
се борим за всяка инвестиция,
заяви в Червен бряг премиерът
Сергей Станишев, където вчера
направи първа копка за изграждане газификацията на града. България се оказа по-подготвена от другите страни за кризата, за което
говорят данните на европейската
статистическа служба Евростат,
посочи той. У нас спадът на производството е сравнително наймалък, обясни премиерът. Първите
три месеца от годината, според
него, са били най-трудните за
България.
Премиерът сподели своите

впечатления от пътуванията си в
страната, че през април и май има
съживяване на икономиката, но е
твърде рано да се правят прогнози
до края на годината. Положителни сигнали за възстановяване на
икономиката пък се наблюдават в
САЩ и в други страни, каза Станишев. Смятам, че антикризисният план на правителството се
изпълнява успешно, категорично
заключи премиерът.
Планира се да бъдат инвестирани още 50 млн. долара в разработване на газовото находище в
плевенското с. Девенци, съобщи
също вчера Кольо Тонев, представител на американската компания-

концесионер за България “Дайрекс
петролиум” по време на поредното тестване на газовия залеж, на
което присъства и министър-председателят Сергей Станишев.
Предварителните прогнози сочат,
че находището съдържа около 6
милиарда кубически метра природен газ от високо качество и предстои да бъдат направени още 18
сондажа. Досега в разработването на находището са инвестирани
50 млн. долара. Сондажът е на
дълбочина 4200 м и е на 21 км от
газопреносната мрежа на страната. Годишно от находището биха
се добивали около един милиард
кубически метра природен газ.

300 млн. лв.
Предлага се и да се въведат минимални осигурителни прагове за различните
категории и професии самоосигуряващи
се лица - посредници, адвокати, нотариуси, лекари и други, като ефектът ще е
допълнителни 90 млн. лв. във фонд “Пенсии” на ДОО. БСК иска също размерът на
осигурителните плащания на земеделските стопани да достигне до размера на
вноската за минималната работна заплата. Полагащите се осигурителни вноски
да се прихващат от получаваната от тях
субсидия и да се внасят централизирано
в НАП.

—Â‰Ì‡Ú‡ ‡·ÓÚÌ‡ Á‡ÔÎ‡Ú‡
Ì‡‡ÒÚ‚‡ ‰Ó 563 Î‚.
През първо тримесечие на
2009 г. средната месечна работна заплата нараства с 2,7 на сто
спрямо четвърто тримесечие на
2008 г. до 563 лева, съобщиха от
НСИ.
Най-високо увеличение на
средната месечна работна заплата има при “Търговия, ремонт
на автомобили и мотоциклети” 14,5 на сто, “Строителство” - 10,1
на сто, “Хотелиерство и ресторантьорство” - 10,1 на сто, и
“Операции с недвижими имоти”
- 9,1 на сто. Намаление на трудовото възнаграждение на наетите през първо тримесечие на
2009 г. спрямо предходното тримесечие се наблюдава в икономическите дейности “Държавно
управление” - 10,9 процента, и
“Образование” - 6,5 на сто.
За същия период средната
заплата нараства с 16,3 на сто
спрямо същия период на предходната година. Най-голямо е
увеличението при икономическите дейности “Производство и
разпределение на електрическата и топлинната енергия и на
газообразни горива” - 31,9 на

сто, и “Хуманно здравеопазване
и социална работа” - 28,2 на сто,
а най-малко е нарастването на
заплатата в икономическите
дейности “Финансови и застрахователни дейности “ - 3,3 на
сто, и “Добивна промишленост”
- 2,9 на сто.
Най-високо средно месечно
възнаграждение са получили наетите в “Производство и разпределение на електрическата и
топлинната енергия и на газообразни горива” - 1270 лева, “Финансови и застрахователни дейности” - 1186 лева, “Създаване и
разпространение на информация
и творчески продукти, далекосъобщения” - 936 лева.
Най-ниско платени са били
наетите в “Хотелиерство и ресторантьорство” - 370 лева. Спрямо първо тримесечие на 2008 г.
средната месечна работна заплата в обществения сектор
нараства с 19,4 на сто, а в частния сектор - с 14,9 на сто. Найвисоки заплати през март са се
получавали в столицата - 750
лв., а най-ниски в област Видин
- 414 лева.

Наетите на работа
намаляват
СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

По предварителни данни на НСИ наетите лица по трудово
и служебно правоотношение в края на март 2009 г. намаляват
с 1% спрямо края на декември 2008 г. и достигат до 2,41
милиона.

Министър-председателят Сергей Станишев посети Червен бряг, където направи
символична първа копка на изграждането на газификацията на града.
Инвестицията в Червен бряг е на Черноморската технологична компания
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сочи Димитров. Според него
най-често не се изпълняват
изискванията за наличието на
биогориво.
Министър Димитров взе
участие в 49-ата Генерална
асамблея на Международната
конфедерация на организациите по инспекция и сертификация. Във форума участват представители на Международния
форум по акредитация, Европейската агенция по безопасност и здраве на работното
място, Европейската организация на потребителите.

○

Над 16 на сто от горивата
в България не отговарят на
изискванията. Това съобщи
във Варна министърът на икономиката и енергетиката
Петър Димитров, информира
БНР. По думите му от началото на годината за 3 месеца
Държавната агенция за метрологичен и технически контрол (ДАМТН) е проверила 80
обекта за течни горива. При
23 от взетите проби са открити несъответствия. Проблеми
има най-вече при малките
дистрибутори на горива, по-
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○

○

16 на сто от горивата Тайландци на
работа в Радомир
са некачествени
В дружеството “Бесттехника-Тежко машиностроене” в Радомир започват работа 20 тайландци. Това съобщи членът на Съвета на директорите
на фирмата Емил Райчев. Чужденците ще работят като заварчици, шлосери и машинни работници. Те са преминали в родината си кратък курс на
обучение по български език. Работниците са придружавани от технически
ръководител, който помага при адаптирането им в България. Независимо
от кризата имаме нужда от още работници, посочи Райчев. В момента
заводът работи с пълен капацитет, а
средната заплата е около 1200 лева.
cyanmagentayellowblack
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АЛЖИР НЕ
ПРИЗНАВА КОСОВО
Алжир смята, че случаят с
Косово не е въпрос на самоопределение, а на отцепване и няма да
го признае като независима държава. Това заяви в интервю за агенция Фонет посланикът на Алжир
в Белград Абделкадер Месдуа.

ПРЕМИЕРЪТ
НА ИНДИЯ
ПОДАДЕ ОСТАВКА

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Индийският премиер Манмохан Сингх подаде вчера молба за
оставка на правителството. С това
бе спазена процедурата, предвидена от конституцията, след обявяването на резултатите от изборите за долната камара на парламента. В съответствие с протокола държавният глава поръча на
Манмохан Сингх и неговия кабинет да продължат да изпълняват
своите задължения до “завършването на алтернативните мерки”.

ИЗБОРИТЕ
В ИРАК ЩЕ СА
ПРЕЗ ЯНУАРИ

Близо 40 000 души излязоха на протест по улиците на Брюксел. Белгийците, но и французите, и холандците протестираха,
за да защитят заетостта и покупателната способност в Европа. “Данъчен рай и социален ад! Не сме ние тези, които
да плащаме за кризата”, скандираха протестиращите. Демонстрантите настояваха ЕС да се ангажира и
със заетостта в съюза, вместо да се занимава единствено с подпомагане на банките

Следващите парламентарни
избори в Ирак ще се състоят на
30 януари 2010 г., съобщи заместник-председателят на парламента Халед ал Атия. Атия уточни, че датата е била определена
от Върховния съд по молба на
председателя на законодателния
орган Аяд ас Самараи.

Грипната епидемия
се разраства
Световната здравна организация (СЗО)
откри 62-ата си годишна сесия на 193-те
страни членки на фона
на опасността от предстояща пандемия на
вируса А (H1N1), известен като свински грип.
По официални данни досега са заразени
над 8500 души в 40
страни. Седемдесет и
два са смъртните случаи вследствие на заболяването. Най-много
са болните в Мексико
и САЩ. От СЗО все
още запазват пета степен на опасност от
пандемия.
Появата на ново
независимо огнище, за
което съобщиха япон-

ските власти, повиши
напрежението в СЗО.
От преминаването към
пета степен на тревога
на 29 април, която сигнализира за предстояща пандемия, организацията заяви, че очаква доказателства за
огнище, което не е
свързано с пътувания,
и е в регион, различен
от американския континент, откъдето тръгна
вирусът А (H1N1). Според критериите на
СЗО, ако бъде потвърдена, ситуацията в Япония може да оправдае
обявяването на максималната шеста степен
на тревога. С нея ше
бъде обявено и възникването на първата го-

ляма грипна пандемия
на ХХI век.
Досега в Япония
броят на заболелите
достигна 130 души.
Най-зесегнати от заразата са префектурите Хиого, Осака и Киото, където за седмица се затварят всички
средни училища и детски градини. В Осака
за същия период от
време се затварят киносалоните и други
обществени заведения, където се събират много хора. На
всички служители на
железопътните компании и супермаркети в
Осака, Хиого и Киото
е разпоредено да носят маски.

–ÛÒËˇ ÌÂ ‚ËÊ‰‡ ‚ Õ¿“Œ
ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ Á‡ÔÎ‡ı‡

ΔÂÌ‡ Í‡‡ÚËÒÚ
Ó„Î‡‚Ë ÀËÚ‚‡

Русия не разглежда Северноатлантическия алианс априори като източник на заплаха, подчерта руският външен министър Сергей Лавров,
цитиран от ИТАР-ТАСС. “За нас
НАТО е един от обективните ключови фактори, определящи състоянието на сигурността в евроатлантическия регион, в това число и в близост до нашите граници. Съветът

Европейският комисар за финансовото планиране и бюджета Далия Грибаускайте бе избрана
за първата жена президент в историята на Литва.
Тя печели убедителна победа още на произведения в неделя първи тур на президентските избори,
показват предварителните резултати. При преброени 100% от подадените бюлетини, Грибаускайте
е получила 69% от гласовете. Депутат социалдемократът Алгирдас Буткевичус остава далеч назад
на второ място с 11 процента.
Далия Грибаускайте е завършила икономика в
Ленинградския университет. Била е зам.-министър
на външните работи и финансов министър на Литва,
както и главен преговарящ с Международния валутен фонд и Световната банка. 53-годишната Далия
Грибаускайте е уважавана не само във финансовите среди, но и от почитателите на бойните изкуства.
Новоизбраният президент на Литва има черен колан по карате. За себе си тя казва, че и в спорта,
и в работата елиминара слабите противници. Грибаускайте вече се закани, че ще има много оставки
заради финансовата криза, в която затъна Литва.
Литва е една от европейските държави, които са
най-тежко засегнати от световната икономическа
криза. По данни на ЕС брутният вътрешен продукт
на страната се е свил през първата четвърт на
годината с близо 10% спрямо предходното тримесечие. Безработицата в балтийската република през
март е била 15,5% - драматично увеличение в
сравнение с 4,3% година по-рано.

Русия-НАТО може да се превърне в
една от най-важните носещи конструкции на взаимодействието в сферата на сигурността в евроатлантическото пространство” заяви министърът.
“Ние сме за укрепването на доверието в отношенията с НАТО и против създаването на нови разделителни линии в Европа”, посочи Лавров.

Убиха главния „тигър”
Главнокомандващият на “тамилските
тигри” в Шри Ланка, Велупилай Прабхакаран,
бе убит от войници. Той
е бил застрелян в момента, когато се опитвал да избяга с линейка от района, където е
бил обкръжен от правителствените сили.
54-годишният главатар
на бунтовниците воюва за създаване на саblack+dopulnitelen

мостоятелна държава
на тамилите цели 26
години. От армията
съобщиха, че при операция миналата нощ са
били убити ръководителят на политическото крило на “тамилските тигри” и други двама
видни лидери на бунтовниците. При прочистването на военната
зона в североизточните райони на острова е

намерен и трупът на
24-годишния син на
лидера на бунтовниците Прабхакаран.

Един охранител беше убит при
атака срещу кортежа, в който
пътувал младият брат на афганистанския президент Хамид Карзай - Ахмад Уали Карзай. Нападателите открили огън с противотанков гранатомет и тежка картечница, докато автоколоната с
Уали Карзай пътувала по шосе,
близо до Кабул.

мия от грипа A/H1N1 в
Ню Йорк ще бъдат затворени още три училища - така общият им
брой става девет.
Първи случай на свински грип бе открит и в
Чили. Предприети са
санитарни мерки, като
в момента се издирват
около 100-те пасажери от полета, с който
32-годишна заболяла
жена пристигнала в
Сантяго.
СЗО призова за
всеобща мобилизация
срещу вируса, който
все още е слабо вирулентен, но би могъл да
мутира в “много поопасен щам”. Организацията предвижда да
съкрати срещата наполовина, до петък, за
да не отклони участващите министри от работата им по подготовката за пандемия.

НАМАЛЯВАТ
ИМОТНИТЕ СДЕЛКИ
С 25% са намалели имотните
сделки в Гърция. Това показват
данните за първото четиримесечие на 2009 година. 80% от купувачите предпочитат старо жилище. Всеки трети купува имот
на над 30 години. В някои райони
се регистрира поевтиняване на
имотите до 5%, но като цяло
цените са на нивата от края на
2008 година.

СНИМКА БГНЕС

СЗО започна годишната си среща
под знака на вируса А (H1N1)

Междувременно
мексиканският министър на здравеопазването Хосе Анхел
Кордоба предаде символично на генералната директорка на СЗО
Маргарет Чан научната информация за вируса А (H1N1), за да
допринесе за разработването на ваксина.
В САЩ пък вирусът взе
първата си жертва в
Ню Йорк. Служител в
местно училище е починал, след като е бил
заразен в самото начало на разпространението на вируса в Съединените щати. Починалият, 55-годишен
мъж, е бил хоспитализиран преди повече от
седмица, но въпреки
курса на лечение не е
успял да оздравее.
Поради опасения от
избухване на епиде-

БРАТЪТ НА
КАРЗАЙ ОЦЕЛЯ
ПРИ АТЕНТАТ

Реч на американския президент Барак Обама в най-големия католически университет
в САЩ беше прекъсната от протестиращи заради дебатите
около въпроса с абортите. Преди началото на изказването на
Обама в университета Нотр
Дам в щата Индиана бяха арестувани няколко души, протестиращи срещу абортите. Обама, който получи почетна степен от университета, защитава правото на аборт
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София и Анкара
бистрят
нерешени въпроси
Обезщетенията на тракийските българи
разисква специална двустранна комисия
Смесена българо-турска комисия за нерешените въпроси от миналото между България и Турция заседава в Анкара,
съобщи БНР. Това бе
първото заседание на
комисията, чието създаване бе договорено между българския и турския
президент по време на
официалното посещение
на Георги Първанов в
Анкара на 16 декември
миналата година.
Сред обсъжданите
теми е и проблемът с обезщетенията за имотите на
тракийските българи в
Източна Тракия и Мала
Азия, изоставени при принудителното им бягство
през 1913 г. Прецизните
сметки ще надхвърлят лансираната от тракийските
дружества сума от 10 милиарда долара за обезщетенията срещу заграбените имоти в Турция. Това
прогнозира през април
председателят на Държавна агенция “Архиви” Боряна Бужашка в Кърджали.
Според председателя
на Съюза на тракийските
дружества Костадин Карамитрев около 15 на сто от
населението на България

е засегнато от проблема.
Евродепутатът Маруся
Любчева, един от най-решителните лобисти за
въпроса в ЕП, заяви неотдавна, че той засяга около
700 000-800 000 души,
предимно наследници на
тракийски бежанци.
По изчисленията на
българското МВ(н)Р от
1983 г. имотите възлизат
на над $10 млрд. От тях 5
млрд. са за имоти, останалата част - пропуснати
ползи от Ангорския договор от 1925 г., който е в
сила и до днес. По днешни
цени сумата достига около 15 млрд. долара. За
точните сметки, които
България ще постави на
масата на преговорите с
Турция, ДА “Архиви” работи със специален софтуер,
обясни Бужашка. При
старта на преговорите е
много важно страната ни
да има документ зад всяко
твърдение за собственост
върху имот. Това на този
етап е особено трудно,
посочи тя. Според нея найголемият проблем е липсата на оригинални документи за собственост.
“Не знаем дали турската страна би приела друг

вид документи, удостоверяващи собственост, освен
т.нар. тапии, които са на
османо-турски. През годините документите, доказващи собственост и на
държава, и на църква, са
писани на различни езици - гръцки, френски, османо-турски, от различни
хора на ръка”, обясни Бужашка. Тя уточни, че
допълнителна трудност
създава и фактът, че през
годините имената на селищата са се променяли.
Освен това в документите
са описани видовете собственост, но оценките им
са в различни парични
единици - долари, златни
франкове, турски лири,
златни български левове,
гръцки драхми.
Работата по обобщаване на претенциите за обезщетения срещу държавната, общинската и църковната собственост на България вече е приключена от
специалния екип, създаден
по проблема в агенцията
през миналата година.
Според Бужашка големите препъникамъни са в документацията и проверките на частните имоти на
тракийските българи.

Байдън броди из Балканите
Вицепрезидентът на САЩ Джоузеф
Байдън пристига тази седмица на Балканите на обиколка, която включва Босна
и Херцеговина, Косово и Сърбия. Той ще
разговаря с ръководствата на трите страни за необходимостта от ускоряване на
реформите с цел интегрирането на Западните Балкани в ЕС, предадоха информационните агенции.
Според експерта по балканските
въпроси Даниел Нелсън в Белград Байдън

ще подчертае необходимостта Сърбия да
стане неделима част от Европа. Сърбите
вървят към Европейския съюз, но със скоростта на охлюв. Байдън също иска да
чуе от лидерите в Белград, че няма да
подкопават независимостта на Косово.
В Прищина вицепрезидентът на САЩ
преди всичко ще изтъкне американската
подкрепа за независимостта на Косово,
оценява още експертът. Това е вече
свършен факт.

Съдебният процес срещу бирманската опозиционна водачка и лауреатка на Нобелова
награда за мир Аун Сан Су Чжи започна вчера в затвор в северната част на
столицата Янгон. Аун Сан Су Чжи е изправена пред съда по обвинения, че е допуснала
американец да й гостува у дома, в нарушение на регламента на домашния й арест.
Европейските посланици в Янгон не бяха допуснати в затвора, където заседава съдът.
На входа на затвора бяха издигнати заграждения с бодлива тел. На около 300 метра
от сградата, охранявана от въоръжени полицаи, са бяха събрали няколко десетки
последователи на Аун Сан Су Чжи

÷ÂÌËÚÂ ÌÂ ÒÂ ÚÓÔˇÚ
НИНА ЕГОРШЕВА

С идването на лятото и топлото време и в Москва, и в регионите сладоледът
поскъпна с една трета. Всъщност сладоледът винаги поскъпва през пролетта.
Но този път към сезонния фактор се
добавиха и икономически трудности.
Миналото лято се оказа тежко за сладоледаджиите: заради студеното време
населението не се хвърляше кой знае
колко към продукцията им. Затова пък
това лято, което според прогнозите на
синоптиците обещава да е горещо, е
шанс за производителите да си върнат
загубените печалби. Още през зимата
цената на сладоледа скочи с 10 процента. Още толкова се очакват и през лятото. Потребителите веднага усетиха повишените цени на гърба си или по-точно
по джоба си. Вместо миналогодишните
28 рубли ескимото сега се продава в
Москва за 35 рубли. Производителите
на сладолед оправдават този мощен скок
в цените с повишените цени на електроенергията и стойността на суровините.
“Работим с вносни съставки, които сега
заради разликата в курса на валутите
рязко увеличиха цените си”, казва генералният директор на руския Съюз на
производителите на сладолед Валерий
Елхов.
cyanmagentayellowblack

Най-големите любители на сладоледа,
децата, може да останат разочаровани

Например още в края на миналата
година почти с една четвърт поскъпна
шоколадът. От началото на тази година
тръгнаха нагоре цените на захарта (с 30
на сто). Сега цената на захарта бавно
тръгна надолу. Преди месец с 0,1 процент поевтиня и млякото.
Разбира се, добре би било след млякото и захарта да тръгнат надолу и цени-

те на сладоледа. Производителите на
ледената сладост обаче настояват, че
цените на стоката им са прекалено занижени в сравнение с другите сладки продукти. И сегашното поскъпване, според
Валерий Елхов, е възможност най-накрая
цената на сладоледа да се доближи до
адекватните пазарни стойности. Нещо
повече, сладоледаджиите прогнозират
по-нататъшно увеличение на стойността
на продукцията им, но вече по независещи от тях причини.
От 1 юни в сила влизат вносни мита
върху растителните мита - рапично, соево, палмово. От септември 2007 година
вносът им не се облагаше с мито, но още
от 1 юни за тропическите продукти вече
ще се плаща 10-процентно мито. Тази
мярка, която според замисъла на властите трябва да подкрепи родните производители на млечни и растителни продукти, може да доведе, както твърдят
експертите, до намаляване на доставките от тези масла, а също така и до
поскъпване на продукцията, при чието
производство те се използват. А това е
голямата част от сладките неща. Така
според данни на Съюза на производителите на сладолед в момента на руския

пазар делът на сладоледа, при чието
производство са използвани растителни
мазнини, достига 70 процента. Доскоро
тази продукция бе значително по-евтина от сладоледа, направен от натурално
мляко.
Между другото, сладоледът, направен с растителни мазнини, се оказа тази
пролет в центъра на скандал. Техническият регламент за млякото и млечната
продукция позволява в магазините да се
разделят по рафтовете не само млякото,
но и сладоледът, произведен от истински
млечни продукти и от растителни мазнини. На тази вълна млечният съюз на Русия
предложи да се преименува сладоледът,
приготвен с помощта на растителни мазнини, в “мелорин”, а с познатото наименование да остане само истинският млечен продукт или пък такъв, където
съдържанието на растителни компоненти не надвишава 50 процента (например
сладолед с орехи). Предложението предизвика вълна от негодувание сред производителите на сладолед. Играчите на
пазара настояват, че непонятното име на
опаковката е в състояние да прекърши
всякакво желание на хората да изядат
таково лакомство.
cyanmagentayellowblack
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Акад. НИКОЛА ПОПОВ е роден на
8 януари 1922 г. в с. Филиповци,
Трънско. Като младеж изпитва
жестокостите на 3 фашистки
затвора и тежестите на партизанската борба от лятото на
1943-а. Завършил е висше икономическо образование у нас. После
следва в Съветския съюз, където
през 1952 г. защитава докторска
дисертация с изключителен успех.
През 1965-а става професор в СДУ
“Св. Климент Охридски”. По-късно е
избран за ректор на Софийския
университет. Под негова редакция е издадена 6-томната история на икономиката на България. Автор е на 50
самостоятелни научни труда. Чел е лекции в университетите на почти всички
европейски столици.
От 2003 г. е председател на Славянското дружество.

изкуството и културата, общественици, политици, писатели.
 Дейността ви едва ли
се ограничава само с беседи.
Ако се съди от информации
в медиите, вашето дружество привлича почитатели
и с други форми на работа.
- Безспорно. Ето например неотдавна по инициатива на зам.-председателя на
дружеството акад. Михаил
Виденов проведохме Първа
национална научна конференция на тема “Славянският
свят - вчера, днес и утре”.
Поуките от нея и участието на
много младежи събуди у всички ни особена радост. Конференцията бе поздравена от
вицепрезидента Ангел Марин, който заяви: “В днешното
тревожно и противеречиво
време ще бъде пагубно да се
допусне превръщането на
славянската идея в отживелица, в копнеж и спомен по миналото. Така както мислим за
националното си достойноство, така сме длъжни да съхраняваме и поддържаме духа на
славянската близост, сътрудничество и солидарност.”
Възстановихме периодичното издание “Славянски
глас”. Поддържаме редовно
поредицата “Славянска библиотека”, в която в последно
време издадохме 3 малки по
обем, но големи по съдържа-

Акад. НИКОЛА ПОПОВ:

Славянските идеи
ще пребъдат
 Академик Попов, наближава отново 24 май, представям си как възприемате
Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Вашето
пристрастие към идеите на
славянството пречи ли ви,
или ви помага в пряката ви
изследователска работа по
проблемите на световното
стопанство? Включително и
сегашната икономическа
криза?
- Кризата в световната
икономика се очакваше отдавна. Тя настъпи неизбежно
и напълно закономерно. По
простата причина, че предпоставките за нея са заложени
в самата същност на най-мощната
капиталистическа
държава, откъдето започна.
Мен лично не ме изненадват
ставащите днес процеси и
явления в световната икономика, за които недвусмислено и категорично съм се произнесъл в моите трудове преди повече от 10 години. Колкото до моята привързаност
към славянството и славянските идеи - тя не само че не ми
пречи, а напротив, помага ми.
Първо, чувствам се горд, че
имам щастлива съдба да съм
българин и един от милионите синове на първата в Европа и света славянска държава
България. Второ - чувствам се
удовлетворен от обстоятелството, че славянските страни и
народи нямат вина за предизвиканата световна икономическа криза и за последиците

„

Интервю на НАДЕЖДА УШЕВА

от нея. Отговорността и равносметката пред историята
трябва да понесат други, ако
са способни на добронамерени жестове към човечеството.
 Вие сте пословичен с
предаността си към икономическата наука, която
представяте и пред обществеността с двата си
тома “Капиталът срещу капитализма”. Скоро ще излезе и третият. Как попаднахте в средите на ревностните радетели на славянското движение в България?
- Бившият председател на
Славянското дружество, големият историк, общественик и
политик проф. д-р Стоян Радев ме помоли преди 15 години да стана член на УС, за да
съм полезен с беседи на икономическа тема. Не можех да
му откажа. За съжаление той
неочаквано си отиде от живота. Стилът на работата обаче,
опитът и традициите, които
създаде, се следват от всички
нас, неговите приятели, сред
които и моя милост, избран за
председател на дружеството.
 Културно-просветната и възпитателната дейност на дружеството заслужават голямо уважение. Не
усещате ли понякога и негативно отношение към
него и на какво се дължи, ако
е така?
- Подценяването, неглижирането на славянската
идея се дължи на сервилност

Народите ни нямат
вина за кризата
black+dopulnitelen

Нашите организации
подпомагат държавата да
противодейства на
разрушителните процеси
върху духовността, казва
председателят на
Славянското дружество в
България
и раболепство. Няма защо да
се мълчи. “Големият брат”
отвъд океана недолюбва славянската идея. Не бива да го
сърдим и отегчаваме. Това за
политиците. А за пишман учените-псевдоисторици не си
заслужава да се удостояват с
някакво внимание. Всеки, който подценява или отрича славянския характер на изградената през 680/681 г. българска държава, е безумец, а
защо не и престъпник спрямо
интересите на страната. Данните от изворите са ясни и категорични. Средновековна
България е първата славянска
държава в света. Тя е уникално явление за Европейския
континент със забележителните си постижения в духовната
сфера...
 Какви са основните ви
прояви и как постигате позитивните резултати?
- На първо място това са
седмичните беседи в сряда,
които обикновено обхващат
теми от историята на славянските страни, литературата,
езикознанието, фолклора, етнографията, икономиката, общочовешки мотиви с познавателен характер. Салонът ни
винаги е пълен с наши членове и симпатизанти. Лектори са
изтъкнати представители на
научната мисъл, творци на

ние книги на българския
учен-философ проф. д-р Орлин Загоров. Чрез международния обмен на Народната
библиотека “Св. св. Кирил и
Методий” тези три книги бяха
предоставени на библиотеки
от много европейски държави, а за конгресната на САЩ
доставихме допълнителни
бройки.
 Разбрах, че в страната се създават и нови сдружения. Какво е тяхното значение?
- И това родолюбиво дело
за обща радост набира скорост и с всяка изминала година
бележи
постепенен
възход. В Благоевград, Перник, Шумен, Горна Оряховица, Панагюрище, Хасково,
Враца, Смолян, че и в Мездра
се учредиха славянски дружества. Те имат свое присъствие
в населеното място и собствени позиции в отстояването и
утвърждаването на славянските идеи. Създаването на нови
славянски дружества у нас е
положително явление за демократичното общество и ние
ще продължим да подпомагаме учредителите, защото
сме убедени, че тези сдружения подпомагат държавата успешно да отстоява историческата си перспектива и да
противодейства на разруши-

телните процеси върху духовността ни. Вероятно не всяко
новосъздадено дружество
разгръща дейност, каквато
бихме желаели, но дори и в
случаите, когато е твърде
скромна, тя предава на поколенията непреходните образци на славянските ценности и
мирозрения, преживели вековете. Глобализацията създава
и разрушителни, пагубни последици върху духовността и
идентичността на народа.
Примиряването с тях води до
подкопаване устоите на нацията ни.
 Наближава 110-ата
годишнина от основаването на Славянското дружество у нас. Как ще я отбележите?
- Честването на 110-ата
годишнина ще стане през
октомври и ще премине под
патронажа на министъра на
културата. Ще вземат участие
и делегации от всички славянски страни. Подготвяме специална програма. При всички
повратности на времето дружеството извървя своя път без
отклонения от заветите на неговите създатели - 57 души
на брой, които, пропити от
идеята за славянско сближение, опознаване и сътрудничество, се събират на 21 ноември 1899 г. (4 декември по
нов стил) в сградата на училище “Патриарх Евтимий” в
София и полагат неговите
основи. Между първоапостолите на делото е и Митрополит Климент Търновски (писателят Васил Друмев), избран
за почетен председател. Понататък за председател е избиран и поетът Иван Вазов.
Проявен е огромен интерес към създаването на Славянското дружество и в другите славянски страни, особено
в Русия. Всичко е подчинено
на идеята, че славянството е
обречено от историята да
пребъде във вековете. Чувстваме се горди от обстоятелството, че днешното ръководство на Славянското дружество
следва посоките и завещанията на неговите създатели. Но
няма да скрия, че имаме и сериозни основания за тревоги.
 Какво имате предвид,
господин академик?
- Това, че живеем във време, когато сме обкръжени от
отрицатели на славянската
цивилизационна идентичност.
В началото на новото хилядолетие осезателно се активизира агресията с нарастващи
лавинообразно опити да се
сблъскват славянските народи помежду си. Общество, в
което грабежът се цени повисоко от съзиданието и законът се трансформира в беззаконие. Имам усещането, че
Славянското дружество в
България изпадна като малко
островче в морето на фалша
и пороците, което трябва да
напомня и постоянно да внушава, че нашата нация е изградила цивилизационната си
славянска идентичност още
през Средновековието и се
основава не на грабежа и насилието, а на основата на разума, равноправието и справедливостта. Та нали точно
върху тези принципи се създаде и изгради безсмъртното
дело на двамата солунски
братя св. св. Кирил и Методий
и техните следовници. Колкото и скромна да е дейността
на дружеството, признавана
или отричана от политици или
историци, които подценяват
славянските корени на
българската държава, ние
няма да се откажем от историческата правда и от истината - такава, каквато е
потвърдена от изворите и от
живота. Ние ще следваме пътя
на основателите на Славянското дружество, които виждаха в единството на славянските народи най-сигурната
гаранция за тяхното бъдеще.
Мисля, че всеки политик и
държавник, който е проумял
тази истина, е допринасял
само добро на своя народ и
на държавата си.
black+dopulnitelen10
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- “Кремиковци” няма да ни трови повече с дима си!...

Красотата
на детството
Детски конкурси за
красота в страната ни се
провеждат вече над 10 години. Подобен бе организиран и преди броени дни
във
Варна.
Заради
външния си вид много
българчета се връщат и от
чужбина титулувани - още
една причина да се гордеем с нашите деца, наред с
наградите им от математически състезания например. Ако се замислим обаче, дали бихме искали отрочетата ни да се изявяват
като красиви модели или
предпочитаме да блестят
с умствения си капацитет,
не за всички отговорът е
еднозначен.
Кой ли не е ахвал от
вида на красиво момиченце, облечено в рокля на
принцеса? Едва проходило, то вече има гланц
върху устните си и предизвиква умиление не само у
роднините, но обикаля
страната и света, явявайки
се на многобройни конкур-

си. Какви ли гръмки титли
не им се дават там: “Мис
детска усмивка”, “Малкият
мистър България”, “Найдобър детски модел на света” и т.н. За да намалят многобройните нападки срещу
подобни прояви, организаторите им често добавят
към името “Конкурс за красота” и думите “чар” и “талант”. По този начин се
опитват да ни накарат да
мислим, че журито оценява не само физическите
данни. Не бива обаче да
обвиняваме само инициаторите на подобни прояви
в търгашество за сметка на
нечия суета. Докато има
родители, амбицирани тяхното гардже да бъде признато за “по- по- най-”, детските конкурси за красота
ще съществуват още десетилетия наред.
Но кой да обясни на
тези мили хора, че подтикване към изяви от този род
не е нищо друго, а найкриворазбрано вдъхване

ВЕСЕЛИН
СТОЯНОВ

на самочувствие у едно
дете. Особено когато желанието за участие и усилията за успех идват от
“лудостта” на мама и татко,
които харчат невероятни
суми за безумно скъпи тоалети, прически като на
лелки и вечерен грим.
Няма как самото дете да
осъзнае, че не бива от 3годишна възраст да се
учиш да се харесваш на
всички. И то главно с физически данни.
Не е ли по-важно от
съвсем малки да им внушим, че не само красивата
усмивка и скъпата рокля
ще накарат хората да им
се възхищават. Да им покажем, че в днешно време
все ще се намери кой да
оцени факта, че още на пет
някои деца вече знаят да
четат и смятат. За това обаче са нужни повече усилия и постоянство от страна на родителите, отколкото да платиш самолетния
билет до някоя екзотична

страна, където детето
може да стане “Крал или
Kралица на Вселената”.
В САЩ детските конкурси за красота са една от
най-печелившите индустрии с над половинвековна
история. Там се организират повече от 3000 конкурса за година, в които участват над 250 000 малчугани на възраст от 3 до 15.
Печалбата е повече от 5
милиарда долара годишно.
Това е просто бизнес.
Организаторите на подобни конкурси у нас също
са на път да направят от
дейността си бизнес и добри пари. Щом има кой да
пита “Огледалце, огледалце, коя е най-красива на
земята?” и да плаща за отговора.
Всички деца са красиви, най-вече - за майките
си. Не бива обаче да се
внушава и да се разчита,
че с едната красота отрочето ще успее да изживее
живота си пълноценно.

Изборите като
футболна игра

Онзи ден Любен Дилов-син се
пошегува, че било добре, че Бойко
Борисов няма хемороиди, щото трябвало тях да показват вестници и телевизии вместо пукнатия Му глезен.
Иначе върви му на човека, точно това
трябваше на героичния Му образ.
Защото вместо да слуша докторите
и да не шава от кревата поне 30-40
дни, Бойко, като един истински водач на народа, махна превръзките,
захвърли патериците и се вдигна чак
до Пловдив, за да брани Европейския съюз. Като настани в него своите депутати.
Ще отминем великодушно всичките шатри, героичното изкачване
на сцената, но ще се спрем на думите на Борисов, който рекъл, че на 7
юни и 5 юли щяло да има един мач
в две полувремена, където герберите трябвало да бият всички останали.
Всички останали - това са, да речем,
поне две трети от българския народ.
Ама нейсе, той кметът така си говори, като в бръснарница или на футболното игрище, където, както се
разбра, ходел в работно време да
порита. А, щяхме да забравим, в
Пловдив активистите на ГЕРБ раздаcyanmagentayellowblack
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вали 5 хиляди сладоледа. С една
дума - гласувай за ГЕРБ и - “Ближи
си сладоледа”... Ако имаше и семки,
съвсем щеше да заприлича на футболно игрище.
Притеснява ме не само поведението на Бойко Борисов. Все повече
изборите за каквото и да е започват
да приличат на футболен мач, където нашите при всички случаи трябва
да натъркат носа на вашите или на
другите, пък които и да били те. Да
не говорим, че започнаха да се използват прийоми от нещастния
български футбол, където парите са
основният играч на терена. Така се
получава и по време на избори.
Парите все повече ще решават директно резултата, а исканията на
народа - кучета ги яли.
Онзи ден слушах министър Михаил Миков да обяснява по телевизията, че са взети мерки и са наказани
хора за купуване на гласове. Беше
споменат и град Казанлък. Вероятно
министърът е подведен, но в града на
розите няма осъден или глобен нито
един човек за купуване на гласове.
Разследваха някакви хора, но после
те излязоха от съдебната зала с от-

крити усмивки и лица, защото се оказа, че между тях и тези, които са взимали пари, има сключени договори
за рекламна дейност. Тоест на терена на изборите няма никакви измами,
играта е чиста, и прочие демократични радости.
Да, мачът още отсега взе да понамирисва, след като Костов и Яне били
обсъждали дали да атакуват олигарсите. Яне, какъвто си е смел, искал
веднага да ги вкарат, където трябва,
а Костов, къквто си е умник, му казал,
че сега не е време да ги притискат.
Това поне го призна самият Иван
Костов при несъкрушимия Бареков
вчера.
И като казахме Яне, онзи ден
съвсем пък ни ошашави неговото
предложение чужди разузнавачи да
поемат финансовите дела в България.
Под чужди разбирайте израелски.
Вярно, че това е практика във футбола - налага се, когато има съмнения
в съдийския състав, той да бъде подменен с международни съдии. Ама
чак пък толкова... Все пак идат избори в България, а не в Обетованата
земя.
Такива работи...

1802 - НАПОЛЕОН БОНАПАРТ
(1769-1821) учредява най-високият
орден на Франция - Орден на почетния легион. И до ден-днешен се
присъжда всяка година от президента на Франция за военни или граждански заслуги към френската нация,
включително и на чужденци. Орденът
на почетния легион е присъден за
първи път на 14 юли 1804 г.
1881 - в Солун, Гърция, се
ражда МУСТАФА КЕМАЛ АТАТЮРК
(1881-1938). Той е турски генерал и политик, основател и пръв
президент на Република Турция.
Ататюрк слага край на отживялата Османска династия, просъществувала повече от 6 века,
като я заменя с република и
въвежда правителство, отразяващо волята на народа. През
своя 15-годишен мандат,
продължил до смъртта му през
1938 г., Ататюрк прокарва
реформи в политическата, социалната, съдебната, икономическата и културната сфера без аналог в друга
държава. В дейността си се ръководи от принципите
и основите на модерния европеизъм - заменя арабската
писменост с приспособена към особеностите на турския
език латиница, забранява носенето на фереджета и
фесове в обществени сгради и институции, установява
равноправието на жените и т.н. През 1935 г. приема
презимето Ататюрк - “баща на турците”. Умира на 10
ноември 1928 г. в Истанбул, Турция.
1913 - представители на Сърбия и Гърция подписват
в Солун договор, насочен срещу България, с който се
подготвят условията на избухване на Междусъюзническа
война. Великите сили в лицата на Австро-Унгария и
Германия насърчават България да влезе във военен
конфликт и по този начин да унищожи Балканския съюз
и руското влияние на Балканите. Русия обаче отправя
предупреждение, че който пръв обяви война, ще носи
отговорност за последствията. Сърбия предявява претенции за земите на запад от р. Вардар. Тя окупира
спорната зона в Македония. Гърция иска Южна Македония и част от Западна Тракия и не освобождава населените с българи земи. Румъния от своя страна изявява
претенции към земите в Южна Добруджа. Претенциите
на бившите съюзници на България са неоснователни, тъй
като България изнася почти цялата Балканска война на
свой гръб и поема основните удари на турските войски.
1961 - съветският космически апарат “ВЕНЕРА 1” преминава близо до планетата
Венера. “Венера 1” е автоматичен космически апарат, изстрелян от СССР на 12 февруари 1961 г. с цел изследване на
“Венера”, и първият от поредицата апарати “Венера”. Тя е
първата истинска междупланетна сонда, снабдена с основните системи за навигация и комуникация, които се
използват и до днес.
1967 военната
авиация
на САЩ за
първи път
бомбардира столицата на
Северен
Виетнам,
ХАНОЙ. По
време на
военните
действия
срещу Виетконг и северновиетнамските въоръжени сили
САЩ употребява и химическо оръжие. Над Виетнам са
пуснати и хиляди тонове пестициди като “Агент Ориндж”
за обезлесяването на горите в страната. В резултат
на това хиляди деца във Виетнам дори и днес страдат
от болести и малформации, причинени от тези канцерогенни вещества. Броят на жертвите от виетнамска
страна надхвърля 2 милиона души. През 1972 г. държавният секретар Хенри Кисинджър решава САЩ да излезе
от войната, но се опитва това да изглежда като
почетно сключен мир, а не като поражение.
1990 - провежда се I национална конференция на СДС, която
избира ръководство начело с д-р
ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ и утвърждава предизборната стратегия на СДС.
Година по-късно на същата дата
се провежда извънредна национална конференция на СДС, подкрепила гладната стачка на 39-те сини
депутати. Конференцията предвижда СДС да стане отворено
движение за демокрация и единна
политическа сила, чиято цел е да
смени обществената система в
България. Милан Дренчев, Петър Дертлиев, Петко Симеонов и Александър Каракачанов са обявени за “изменници” на каузата, защото остават в парламента и
работят по текстовете на новата конституция.
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КРАСИМИР КУНЧЕВ:

Спечелихме 6 млн. лв. от проекти
Формиращото се мощно промишлено-икономическо ядро
ще ни даде устойчивост за десителетия напред, казва кметът

cyanmagentayellowblack

 Г-н Кунчев, вашата
община е една от икономически най-стабилните
в страната. Как приключихте финансово изтеклата година и имате ли
разработена антикризисна програма за 2009 г.?
- Финансовата година
приключихме добре. Това
е хубаво за общината, защото имаме доста сериозен прeходен остатък, което от своя страна ще ни
помогне в тази година на
криза, тъй като както в
държавата, така и в общините тя вече се усеща, свиват се доста от приходите и
в сравнение с м.г. изпълнението на приходната част
върви много по-трудно. Благодарение на този резерв,
който по мое мнение трябва да остане почти до края
на годината, за да не се
получи пробив в бюджета.
Отделили сме 2 млн. и 300
хил. лв. собствени средства, за да осигурим финансирането на спечелените
проекти. Знаете, че когато
се печелят проекти, е много хубаво, но по тях се осигурява само малък процент
от средствата, останалото
общината си го намира,
изпълнява проекта и получава плащанията чак когато всичко е направено
както трябва. Тази година
спечелихме 6 млн. лв. от
проекти - 5 млн. за ремонт
на четвъртокласната мрежа и около 1 млн. и 800 хил.
лв. за проектиране на град-

ската водопреносна, канализационна система и за
пречиствателна станция за
общинския център Костинброд. Това е по ОП “Техническа помощ” към Министерството на околната среда и водите. Към Министерството на регионалното
развитие спечелихме проект за ремонт на четвъртокласна пътна мрежа. Четири пътя в общината до
малки населени места ще
бъдат основно рехабилитирани - асфалтирани и ремонтирани. Подали сме,
разбира се, и във всички
други отворени програми
към момента - и за ремонт
на детски градини и училища, и за ремонт на културни институти, както и
по градска среда 10 млн.,
които ще отидат за улично осветление, паркове,
спортни площадки, тротоари, улици и т.н. Чакаме
финансиране поне за 1-2
от подадените проекти.
Бих дал един пример - за
2003 г. бюджетът беше 3,5
млн. лв., т.г. ще мине 20
млн. лв. Разбира се,
държавата също помогна
- отпусна около 8 млн. лв.
за водопровод, канализация и път в промишлената
зона на града.
 Близостта до столицата със сигурност определя по-големия инвеститорски интерес към
община Костинброд. Вие
като кмет какво правите за привличането на

повече инвестиции?
- Преди 2 години приехме общоустройствен
план, който определи къде
са промишлените зони, зоните за жилищно строителство, за отдих. Очертава се много атрактивна за
инвеститорите промишлена зона, защото, тръгвайки от нея, след 30 мин.
човек спира в идеалният
център на столицата. Тя
граничи непосредствено
със Столична община,
площта е над 2 хил. дка,
има газ, вече ще има вода,
канализация, така че инвеститорите проявяват интерес. Хубавото е, че в общината имаме 3-ма инвеститори със сертификат
клас “А” - над 70 млн. инвестиции. Едните от тях са
в производството, съвсем
наскоро министър-председателят С. Станишев откри 2 завода в един ден на “ВЕБЕР” и на “Ролплас”.
“Ролплас” е една от инвестициите, които са с клас
“А” и която до 2013 г. трябва да осигури 700 работни
места. И двете предприятия работят. Имаме още 2ма инвеститори - една много голяма печатница, както и един жилищно-ваканционен комплекс с голф игрище, което ще се направи между селата Петръч и
Опицвет. Така че инвеститори не липсват. Разбира
се, нашата цел е, когато
има интерес и дойдат тук,
ние да ги убедим, че това

е мястото, в което трябва
да вложат парите си, защото от това печелят всички - общината печели
данъчни постъпления, печели инфраструктурата,
печели работни места.
Мисля, че те бързо се
убеждават в предимствата на града - близост до 2
магистрали, международна жп линия, промишлена
газ. Така че това е хубаво
за нас, защото градът се
увеличава - много хора от
столицата предпочитат да
закупят имот и да си построят къща в Костинброд.
 А как вървят цените на имотите тук?
- За 3 години цените се
вдигнаха близо 15 пъти.
Разбира се, всичко е
въпрос на договорка. Общината няма много имоти
за продажба, но в промишлената зона вървят от 15
евро/кв.м, в регулация - над
30 евро/кв.м. И пак казвам
- за място, което е на 30
мин. от идеалния център на
столицата. Градът се увеличава. Това, което ние
трябва
да
направим
задължително сега, е да
построим детска градина,
която се надявам през септември да започне да функционира, защото не ни стигат местата в детските градини. В момента проектираме нов спортен комплекс. Надяваме се до 2
години да го реализираме,
който ще бъде в центъра
на града. Имаме всички да-

дености, но искаме да го
направим модерен спортен
комплекс, тъй като това
липсва в Костинброд. Разбира се, всяка година отделяме по няколко милиона за ремонт и изграждане
на нови улици, за водопроводи и канализация, не
само в града, а и във всички населени места.
 Инфраструктурата
ли ви е най-сериозният
проблем на общината, защото така е в цялата
страна?
- Да това е сериозен
проблем. Инфраструктурата е най-скъпата и найамортизираната, за съжаление - ВиК, канализация
и инженерната инфраструктура - пътища и съоръжения. Не вървим с темпото, с което на нас ни се
иска, но всяка година
средствата в бюджета
почти се удвояват. Сега
по програмата четири от
пътищата ще бъдат на
практика
направени
съвсем нови, с основен
ремонт и рехабилитация.
Това е хубавото. В инфраструктурата ще бъдат вложени 15 млн. лв. Убеден
съм, че посоката ни я вярна - имаме общоустройствен план, стратегия за
развитие на общината.
Формиращото се мощно
промишлено-икономическо ядро ще ни даде устойчивост за десетилетия напред. Освен парите, които
държавата даде за про-

КРАСИМИР КУНЧЕВ е роден на 22 юли 1962 г. Завършил
е Великотърновския университет - магистър по публична администрация, и Висш педагогически институт
- магистър начална педагогика. Трудовата си кариера
започва през 1987 г., като учител и пом. директор в
I ОУ “В. Левски”, Костинброд. От 2001 до 2004 г. е
зам.- кмет на община Костинброд.
От 2004 г. и до момента е кмет на община Костинброд. Женен.

мишлената зона, м.г. отдели близо 7 млн. за пътя,
който свързва София с Костинброд, който също е
плюс за инвеститорите.
Когато съм искал помощ,
винаги съм я получавал.
 А какво стана с газификацията на града?
- Аз винаги казвам сагата по газификацията.
Преди 2-3 години това наистина беше истинска
сага. Водихме много тежка борба, защото бяхме в
голям регион - Враца, северозападния, същевременно газът беше вече в
промишлената зона. Успяхме да убедим министерството и държавата, че
ако ни извадят от този регион и ни обособят като
самостоятелна територия
за газификация, нещата
ще тръгнат. И наистина в
момента, в който публикуваха в ДВ, че ни отделят
като територия за самостоятелен лиценз, след 8 месеца вече имахме газ. В
момента целият общински
център и селата Голяновци и Петръч имат битова
газ. Всички училища, детски градини са на газ. Разбира се, тук си има лицензиант, спечелил конкурса
- местното дружество “Костинброд газ”, което си
изпълнява инвестиционната програма. Всички училища са газифицирани,
подменена им е дограмата, кандидатствали сме по

проектите за саниране.
Поддържаме социален патронаж - повечето от
възрастните хора ги храним по домовете. Таксата
за детска градина ни е
много ниска, децата ги возим безплатно до детските градини и обратно с автобус. Даваме и закуска
на учениците. В социалната дейност се стараем да
подкрепим и да имаме политика към тези групи, които имат най-много нужда.
Всяка година даваме помощи за възрастни хора и
болни, вкл. и финансови,
определена сума. Учредили сме стипендии и награди за талантливи деца в
различни области - спорт,
наука, изкуство. Стараем
се да ги стимулираме.
 Какво бихте искали
да направите още за Костинброд до края на мандата?
- Вече споменах задължително да построим още една детска градина, да направим хубав
спортен комплекс, да променим изцяло визията на
града с проекта по градска среда, много тротоари. Направихме 3 нови
спортни площадки, искаме
да направим поне още
толкова. И не само в общинския център, а и в малките населени места. Защото хората няма как да
ги делим. Хубавото е, че
дори и най-малкото населено място има транспортна връзка с центъра на
България, със столицата.
Другото, което е, е да си
задържим училищната
мрежа, да не закриваме
училища. Имаме училища,
които дотираме от общинския бюджет и то не малко, но няма как да си позволим да закрием нито
едно училище. В Костинброд няма безработица.
Тук не работи само този,
който не иска. Тези силни
и мощни фирми поддържат
доста висок праг на минимална работна заплата, в
някои фирми минималната
работна заплата е над 500600 лв., което е чудесно.
Важното е, че младите
хора си намират реализация тук, в Костинброд.

По своя говор, облекло и
обичаи жителите на община
Костинброд се числят към шопите.
Трудно е да се определи кога
и откъде са дошли първите поселници в Костинброд. За името
на града съществуват много
легенди и предания. Според
едно от тях, около средата на
XIII век това е малко селище,
което при възкачването на Константин Асен Тих на българския
престол в 1257 г. било наречено
на негово име. Друг исторически
извор отправя началото на селището още по-назад във времето, твърдейки, че Иван Асен II
в една своя грамота пожелал в
хубавото село Костинброд и
околностите му да се съгради
манастир. Съществува и един сигурен ориентир - това е известната Мрачка грамота, дадена от
цар Иван Александър през 1347
г. на Ореховския манастир “Св.
Никола”, намиращ се в местността Мраката край с. Извор - Радомирско. В нея се споменава и
за с. Костинброд като граница
на имотите, които се дават на

манастира. Грамотата се пази в
Хилендарския манастир.
В турски документи от 1445 г.
се сочи, че по това време Костинброд влиза в тимара (временно
феодално владение) на Ракабдар
Мехмед, преминал у него от Балабан Килари, имащ 37 домакинства, отделно 3 вдовици и 5 неженени. Пак там се посочват имената на селищата Маслово и Шияковци, разположени в непосредствена близост с Костинброд.
През Възраждането костинбродчани са известни като трудолюбиви земеделци и скотовъдци.
Разположено на важния път от
София към Лом и Видин селището се замогва и разширява.
В борбите за просвета и правдини костинбродчани отново се
представят достойно. В Шияковския манастир, където през 1872
г. Васил Левски създава революционен комитет, който е бил един
от най-важните в района.
Благоприятното разположение и стопанското и икономическото развитие след Освобождението броят на домакинствата
нараства сериозно и към 1920 г.

в Костинброд живеят 237 семейства или 1185 души. Построената в селището през 1912 г. туткална и сапунена фабрика “Чилов” дава поминък на много хора.
Към 1940 г. жителите на Костинброд са около 4000 души.
В търсене на препитание
мнозина слизат от балканските
села, заселват се в Костинброд
и работят в софийски фабрики.
Решително увеличение на населението се наблюдава след септември 1944 г. във връзка с променените условия на живот.
На територията на Костинброд е разположен уникален
паметник - “Скретиска”, виларезиденция, датирана от IV - V
век. Основният архитектурен
комплекс на вилата е един от
най-впечатляващите образци на
представителната късноримска
жилищна архитектура с всички
присъщи за последната компоненти - голяма зала за аудиенции, специална трапезария с усложнен план, многобройни жилищни помещения, банска част,
огромен двор с портици и градина, монументални входове и др.

Икономика
Водещ отрасъл в
икономика е хранително-вкусовата промишленост, която е и найстарият отрасъл на територията на общината. Интерес представляват Заводът за безалкохолни напитки и натурални сокове КокаКола ХБКБ ( фирмата е
сред първите 100 фирми по максимална величина на приходите от
продажби в страната);
“Олинеза” и “Партньори”
АД , специализирана в
производството на майонези,сосове, лютеници

и др. Заетите във фирмите са над 350; Предприятие за производство на птиче месо, яйца
и колбаси “Джиев”; “Нива”Ад - производство на
растителни масла и производи; “Нова Бразилия”- производство на
кафе; “INTERION” - производство на течен шоколад. Нов крупен производител е и “Кенар”,
които ползва терени на
хладилната база “Солекс” и др. “Витапрот”
АД е специализирана за
производство на висококачествени фуражи.

През 2006 г. се отскри
фабрика за производство на сладоледени изделия “Джимис”.
Хартиено-целулозната и полиграфическата промишленост са
нови сектори за общината, но бързо се налагат като водещи. Фирма “Санитекс” произвежда всички видове
санитарно-хигиенни
материали с помощта
на най-съвременни технологии. “Мултипринт”
ООД се занимава с полиграфическа дейност
и вече е утвърдена на

пазара. “Екоела” ООД
е специализирана в
производство на дамска конфекция.
Останалите фирми
са по-малки и са от
отраслите електротехническа промишленост, транспорт,
мебелна и други дейности.
На територията на
общината има два научни Института, пряко
ангажирани в областта на селското стопанство и една станция
към института по овощарство - Кюстендил.

ОБЩИНА КОСТИНБРОД е разположена
на северозапад от София, в непосредствена
близост до столицата. На югоизток граничи
със Столичната община, на юг - с общ. Божурище, на запад - с общините Сливница и Драгоман, на северозапад - с община Годеч и на
североизток - с община Своге. Транспортногеографското положение е изключително благоприятно поради преминаване през територията й на европейския транспортен коридор
(ТК) № 10 (Калотина-София) и връзка с ТК № 8 (Гюешево-София-Пловдив-Бургас-Варна), представени от пътна
и жп инфраструктура, както и на ТК № 4 (Видин-СофияКулата и София-Свиленград). Транспортната инфраструктура е благоприятна предпоставка за взаимовръзките на общината със съседните общини.
Общината включва 14 населени места - един град Костинброд, който е административен център.
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Вирусите стигнаха
до чипа
Битката със заразяването
на компютрите се води
вече на наноравнище

Размерите на компютърните
вируси намаляват все повече и
вече атакуват направо процесора (чипа) на копютъра. Ако досега специалистите, създаващи антивирусни програми, защитаваха кутията на компютъра с дънната платка и останалото й
съдържание, сега се налага да
търсят противодействие срещу
много по-коварен враг - злонамерен код, записан специално
още при производството на процесора. Новите висши технологии позволяват чиповете да имат
огромно количество изводи, чрез
които може да се допрограмират
техните функции. От тези постижения на науката и технологиите обаче се възползват и злонамерени хора, и организации. Ако
на процесора ви е записан таен
код, някой може да работи с
компютъра ви, без вие дори да
знаете. Може дори

Ускорителят в ЦЕРН

престъпление да се
извърши с вашия
компютър
да не говорим, че всичко в него
става достъпно за един “диригент”, намиращ се на хиляди
километри от вас. И понеже размерите на чипа са 5 на 5 см и
кристалът в него е 10 на 10 мм,
битката за защитаване на компютрите се води вече вътре в
кристала и с пълно право можем
да говорим за компютърни нановируси с размерите на невидими
с просто око прашинки.
Тези ужасии човек може да
научи от директора на Националната лаборатория по компютърна вирусология при БАН
проф. Евгений Николов, който е
и зам.-председател на академията. Лабораторията е единственото научно звено у нас,
което се занимава с компютърната защита на техниката в министерствата и други
държавни ведомства. Купувам
партида от 1000 процесора, поставям всеки на специално устройство и записвам вътре злонамерен код, след което продавам партидата на тези, които
сглобяват компютрите, обяснява Евгений Николов. Такъв

Проф. Евгений Николов

таен код би могъл
да се вгради в
процесорите
по поръчка световен производител като Интел например. А след
това 1000-та компютъра с така
“замърсените” чипове отговарят
на “повикването” на поръчителя
в съответствие с целите, които
той си е поставил. Така той може
да ги открие сред стотици хиляди
компютри и да ги накара да
изпълняват волята му, без техните собственици да подозират
това. Военните отдавна мечтаеха за такъв вид невидими войници, с които могат да си служат от
разстояние, новите технологии
им дават тази възможност.
По принцип производители
като Интел и AMD вграждат специален код в чиповете си, удостоверяващ, че те не са манипулирани. Но новите технологии
може да попаднат не само в
държавни ръце, но и в частни
организации от всякакъв род.
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В бъдеще пиковируси?
По логиката на нещата - постоянното смаляване на размера
на компютърните вируси, може
да се градят и хипотези. Възможно е след наноразмерите злонамереното мислене да върви към
пиковируси, смята Евгений Николов. Т.е. да се вгради в кристалната структура на процесора
“замърсител” на ниво атоми, който е скрит много добре и след
време започва да разпада сама-

Творчество на познанието и духа

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

дна атрактивна изложба в Националния археологически институт
с музей (НАИМ) при БАН открехна завесата към една на пръв
поглед неочаквана намеса на
науката в област, която, както се
казва, е от друга опера - в киното.
Експозицията “Уникални костюми,
реквизит и оръжия от любими
български филми” събра в музея
любители на историческото кино
в Нощта на музеите в събота. Режисьорът Евгени Михайлов и художничката
Румяна Трошанова с много душа и с
ходене по мъките вече са показали изложбата в 18 града на България.
Всъщност засега тя е единственото изражение на Музея на киното, замислен
отдавна, но съществуващ вече години
виртуално - без сграда, без средства,
без особен интерес от страна на Министерството на културата. В музея в
София тя е осъществена с помощта на
н.с. Светла Петрова от НАИМ.
След пътуването си от град на град
изложбата неочаквано породи нови
емоции за всеки българин, който вече е
успял да я види в Националния археологически музей. Сред старините от различни епохи, сред експонатите в централната зала на музея, открити, съхранени и предложени пред публиката от
българските археолози, се откриват
наистина “на живо” внушителните одежди, оръжия, тронове на български владетели, които помним от филми като
“Хан Аспарух”, “Борис I”, “Златният век”,
“Калоян”, “Сватбите на Йоан Асен” и т.н.
Внушението за величие и национално
достойнство трудно може да се изрази
с думи. В годината, когато честваме

Цялият този сюжет, взет като от
фантастичен трилър, много напомня за т.нар. ГРИД технология
- при нея една задача може да се
разпредели на 600 компютъра,
намиращи се в различни краища
на света, всеки от които решава
своята част. ГРИД технология в
България има - такива системи
работят вече в няколко института на БАН и в Софийския университет. Приликата не е съвсем
пряка, защото нановирусите по
принцип се използват за злонамерени, а не за научни цели като
ГРИД, обяснява проф. Николов.
Модерните процесори са многофункционални и тези вируси просто задвижват неизползваните
функции. Излиза, че новите чипове са като мозъка - човек използва далеч не всичките му
възможности.
Може би обикновеният човек,
работещ с компютър и интернет,
не е застрашен от нановирусите? Защо му е на мафиотският
супербос да прониква в неговата
машина, в нея няма интересна

за него информация. Зависи от
задачата, която си поставя онзи,
който е поръчител на тайния знак
в чипа, казва обаче ученият. Имаме индикации, че такива заразени процесори са минавали и през
България, твърди той. Засега в
никое министерство екипът му не
е открил подобни замърсени компютри, но някъде може и да има,
допуска Евгений Николов.
Интересното за учения в цялата работа е, че и защитата от
този нов враг трябва да се гради
на ниво кристал. Имаме алгоритми, с които можем да предложим
защита, казва директорът на лабораторията. Постижение е дори
това, че можем да разпознаем
проблема, ако попаднем на манипулиран процесор, добавя той.
Проблемът е, че в България вече
няма предприятия на микроелектрониката, които да ни предоставят “материал” за намеса в
процесора. Преди 1989 г. у нас
съществуваха и работеха и Институт по микроелектроника в
София, и Институт за полупроводникова техника в Ботевград,
ориентиран към биполярните интегрални схеми. Разбира се, тези
модерни звена, работещи с
върхови научни постижения, отдавна са унищожени...

140-ата годишнина на БАН, искахме да
предложим на посетителите в най-стария музей на държавата нещо, което да
ги развълнува, призна при откриването
директорката на НАИМ ст.н.с. Маргарита
Ваклинова.
Ако човек се замисли обаче защо
изложените костюми са уникални, разбира нещо, за което кинозрителят рядко се
досеща - те нямат нищо общо с бутафорията и съответстват изцяло на историческата действителност. Защото при изработването им основната дума са имали
учените - историци и археолози.
Пресъздадена е всяка характеристика на

облеклото,
която те са
открили,
описана от
хронистите
от съответните епохи,
а мебелировката е
потвърдена
от находките
при археологически
разкопки.
Единствено
одеждите на
Десислава и
севастократор Калоян
са изработени “от оригинал” - те са
тъкани и везани по стенописите на Боянската църква. Само няколко са запазените автентични униформи и костюми от
началото на ХХ век.
Разбира се, всеки филм има своите
изразни средства да покаже на зрителя
своето послание. Но историческият филм
е особена творба - ако не се съобразява
със знанията и съветите на учените, той
се превръща в нещо като киношоу от
ниска проба, каквото видяхме неотдавна в една кинолента с претенции да
показва живота на траките. А България
има силни традиции в историческото
кино. В немалка степен успехът на

та подредба на атомите и фактически да унищожава функциите
на чипа. А какво е пико? Ако нано
е частица материя с размери 106
от метъра, то пико е материя с
размер 10-12 от метъра.
Стоп! Не беше ли целта на
Европейския ядрен център ЦЕРН
в големия ускорител под Женева
да се сблъскват частици, ускорени до скоростта на светлината, с
надеждата при техния сблъсък
да се “отчупят” непознати досега
миничастици, които учените да
“заснемат”? Точно така, казва
проф. Николов - мнозина физици
смятат, че елементарна частица
с размери 10-24 от метъра (т.нар.
бозон)

би била
Божествената
частица
т.е. онази прашинка, от която
някога е започнала да се формира материята във Вселената. Ето
как от практично нещо като защитата на компютъра от вируси
стигнахме до просто обяснение
на експеримента в ЦЕРН - с него
вървим назад, искаме да разберем кои сме и от какво сме направени. А ако си спомним и формулата Е=mc2, изведена от Айнщайн в началото на ХХ век - че
енергия и маса са равнопоставени (енергията е маса, движеща
се със скоростта на светлината),
можем да се запитаме и къде
свършва материята и къде започва енергията.
В края на разговора с Евгений Николов за компютърната
защита се питам само дали си
даваме сметка колко смисъл има
в думите на големия френски
химик и микробиолог Луи Пастьор: “Няма фундаментална и приложна наука, има наука и нейното приложение в практиката”.

българските исторически филми се
дължи на научната истина и на скрупульозното възстановяване на миналото,
върху които са изградени. Възсъздадени са детайл по детайл: месинг, кожа,
гьон, дърво; дори ризниците са изработвани автентично - плочка по плочка.
Претворени наново са византийските
тъкани, изработени по модел на намерени, запазени и изследвани части от
дрехи и плащеници. Затова костюмите,
изложени в експозицията, са истински
произведения на изкуството, изработени навремето с неоспоримо майсторство в Киноцентъра. Свикнахме с великолепието на археологическите находки
у нас, особено от последните години.
Но по-слабо известното участие на археолозите при създаването на филми
за родната ни история доказва в не помалка степен, че сериозната наука археология е, както се изрази Маргарита
Ваклинова, творчество на познанието
и на духа.
И още нещо, което е било неочаквано за Евгени Михайлов - във всички
градове, в които изложбата е гостувала,
тя е събудила интерес у учениците към
предмета история на България, разказа
той. Учители и ученици са провеждали
уроците си сред паметта за миналото
ни, децата са се връщали след това
сами по няколко пъти и са писали в
тетрадките за впечатления, че се гордеят, че са българчета. Не е малко като
ефект от една изложба - бляскав балаган, обикалящ България с ентусиазма
на двама души.
Страница на
ВЕЛИАНА ХРИСТОВА
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Светкавици над
Кале Мегдан
В среднните векове сърбите последователно, на няколко вълни,
биват завладявани - ту от турци, ту
от австрийци. Конструкциите на историческата крепост Кале Мегдан
са смесица от ориенталска и западноевропейска военна архитектура. Крепостта е един от акцентите на Белград, разположена е точно на мястото, където реките Сава
и Дунав се сливат. Залезът потапя
оромното огненочервено слънце в
Дунава. Над сиво-зелените води на
реките се спускат мощни ръкави от
дъждоносни облаци. Огромни
сребърни светкавици раздират призрачните облачни кули мигове преди дъжда. Така започва V Балкански конгрес по геофизика в Белград.

Дъщерята
на Мексиканеца
Настаняват ни в хотел $Роял”.
Моят съквартирант Здравко Андонов работи в Института за космически изследвания на БАН. Мисля си

Част от участниците

- що за човек е Здравко? Прилича
ми на ерген и бохем. Събуждам се
посред нощ от странен сън. Моят
съученик от гимназията Валентин
Янакиев -Мексиканеца замина за
Мексико и не съм чувал нищо за
него. В съня ми се появява красиво
мургаво момиче с дълги черни коси
- дъщеря на Мексиканеца. Какво
ли означава този сън? Успокоявам
се с мисълта, че всъщност сънищата са вълнови процеси в нашето
съзнание. Понякога са продължение на миналото. Друг път сочат
бъдещето. На сутринта става ясно,
че Здравко има две дъщери. Сега
разбирам какво е означавал сънят!
Мислите ми са резонирали в междуличностното поле на стаята. Появил се е образът на Мексиканеца
- Здравко удивително прилича на
него. Моето усещане, че Здравко е
ерген, предизвиква бурна незрима
вълнова реакция. Така се ражда
образът на дъщерята на Мексиканеца.

Геофизичните полета
на Балканите
Вълните описват различни процеси на пренос на енергия. Математически сеизмичните вълни и вълните на човешкото съзнание се дават
с интеграли (решения) на съответните частни диференциални уравнения. Тези решения са функции на
пространствените координати и
black+dopulnitelen

ропейската и Световната организация на геофизиците. Основните
акценти на конгреса се очертават
през втория ден на работата ни.
Проведена е огромна научноизследователска работа за проучване на
нефт и газ във всички балкански
държави. Балканите не са особено
богати на тези ресурси и находищата нямат значим дял в световното производство, но усилията на
учените помагат да се реши друг
глобален научен проблем. Става
въпрос за складирането на въглеродния диоксид (СО2), газ, опасен
за планетата Земя, защото участва
при създаването на парниковия
ефект. Всеобщото мнение на учените е, че той трябва да се складира в освободени от нефта и газа
естествени резервоари. Очаква се,
че бъдещата наука ще намери отговор на въпроса за използването
на въглеродния диоксид.
Проф. Шанов очерта и друг акцент в работата на конгреса - решението на проблема с използването на геофизичните данни в пограничните зони на Балканите.
Всяка от балканските държави разполага с прекрасна колегия от геофизици, които работят на световно ниво. Всяка от държавите обаче
работи по собствени методики и
нормативи. Това създава огромни
затруднения при работата с геофизичните полета в пограничните
зони. Очертава се задача, свърза-

СНИМКИ КИРИЛ КРЕЖОВ

Кале Мегдан

времето. Интерпретацията на вълните обаче е коренно различна при
различните полета (сеизмично, електрическо, магнитно, гравитационно). Защото полетата описват математически различни физични процеси, наблюдавани от учените на
планетата Земя. Най-общо казано,
в зали “Средиземноморие”, “Адриатика” и “Балтика” на хотел “Континентал”, където се провежда конгресът, се докладват научни разработки, свързани с изучаването и мониторинга на геофизичните полета
на Балканите. Конгресът се ръководи от председателката на геофизичното дружество на Сърбия (http://
www.agserbia.com/) проф. Снежана
Коматина.
Професор Стефан Шанов, председател на българското геофизично дружество (http://bggs.geophys.bas.bg/), споделя: “Геофизичните
дружества на балканските страни
са обединени в Балканска асоциация на геофизичните дружества. Тя
провежда балканските конгреси
(http://www.balkangeophysoc.gr/
menu/editorial/index.html). Всъщност
присъстват и много известни учени-геофизици от Европа, Русия и
света. Тук са и лидерите на Ев-
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АНДРЕЙ ПАНТЕВ

На конгрес в Белград Унгария и
Румъния се присъединиха към
Балканската асоциация по геофизика
ФИЛИП ФИЛИПОВ
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С игумена на Погановския манастир

на с хармонизиране на националните методики в обща балканска
методика, което ще даде възможност за интегриране на данните от
гефизичните полета на Балканите
в обща база данни на Европейския
съюз.
Третият акцент е, че на Балканите е пълно с история - всеки ден
се разкриват нови археологически
находки. Нито един сериозен археолог вече не е в състояние да работи без участие на геофизици в
експедицията.

Айкидо
Здравко е във възторг от Белград и тукашните момичета. Главната улица. Огромно заведение на
няколко нива в модерна сграда.
Оркестърът и красивата певица са
в специална лоджия. Лее се музика. Без прекъсване. Часове наред.
Множество маси са направо на
улицата. “Погледни 30 градуса вляво” - соча му с поглед платинено
руса красавица. Момичето е седнало само на маса с още две свободни места. “Играем ли?” - пита ме
Здравко. “Разбира се”- оказвам логистична мъжка подкрепа. Оказва
се, че се казва Петра и е от Холандия. Преподава рисуване. Моят
приятел веднага лансира шокиращо пъстрата си визитка с логото на
Института за космически изследвания. Подавам на Петра и своята
черно-бяла картичка. Здравко обяснява, че е “Number One in the
Google” (номер едно в търсачката
Гугъл) в редица научни области.
Петра ни дава своите координати.
Обещава, че щом се върне в Холандия, ще помогне на Здравко да
организира изложба - произведения на космическото изкуство. Разделяме се с усмивка - в 22:23:33
часа белградско време на 11 май
2009 моят мобилен телефон звъни:
“Здравей! Връщам се от тренировка по айкидо и реших да ти се
обадя... как си?” “Отново съм в Белград - нали ти бях казал, че имам
доклад на 5-ия балкански конгрес
по геофизика... а ти защо се
връщаш толкова късно сама?” “Какво като съм сама - нали тренирам
айкидо...”

Към дома
Унгария и Румъния полагат огромни усилия и успяват да се присъединят към Балканската ни асоциация с мотива, че граничат с балкански държави. Следващият, шести конгрес, ще бъде през 2011
година в Будапеща. Командировката ни завършва край зелените води
в ждрелото на река Ерма. Разглеждаме двата прекрасни погранични
манастира -Погановския и Суковския. И минути по-късно пресичаме
границата.

ƒÌÂÒ ÌËÂ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ
ÒÂ Ò‡ÏÓÛÔÂÍ‚‡ÏÂ Á‡ ·ÂÁ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚ, ‡ ÚÓ‚‡ Ò‡ÏÓ ÔÓ
ÒÂ·Â ÒË Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚‡ ÍÓÎÍÓ
‰˙Î·ÓÍÓ ‚ÍÓÂÌÂÌ ‚ ·˙Î„‡ÒÍÓÚÓ ÏËÒÎÂÌÂ Â ÔËÌˆËÔ˙Ú
Ì‡ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËÂÚÓ Í˙Ï ÔÓÁÌ‡ÌËÂÚÓ, Í˙Ï Ì‡ÛÍ‡Ú‡, Í˙Ï
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ. ÃËÒÎˇ, ˜Â
ÚÓ‚‡ Â Ì‡È-ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ËˇÚ ÂÎÂÏÂÌÚ ‚ ˆˇÎÓÚÓ ÌË ÍÛÎÚÛÌÓËÒÚÓË˜ÂÒÍÓ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ó.
ƒÓË ‰ÌÂÒ, ÍÓ„‡ÚÓ Â‰ËÌ ·‡Ì‰ËÚ ÔÂÛÒÔÂÂ Ë ÒË ÍÛÔË ÏÂˆÂ‰ÂÒ, Ô˙‚ÓÚÓ ÌÂ˘Ó ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ Â ‰‡ Ô‡ÚË ‰ÂÚÂÚÓ ÒË ‰‡
Û˜Ë. ÕËÂ ËÏ‡ÏÂ Â‰ËÌ ‚Â˜ÂÌ ËÒÚÓË˜ÂÒÍË Ë ÍÛÎÚÛÂÌ ÔËÓËÚÂÚ Ë Â‰Ì‡ Á‡ÒÎÛ„‡ Í˙Ï ˆˇÎ‡Ú‡ ÒÎ‡‚ˇÌÒÍ‡ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËˇ. »ÏÂÌÌÓ ÚÛÍ, ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ, ÒÂ ‡Á‚Ë‚‡ Ë‰ÂˇÚ‡ Á‡
ÓÚı‚˙ÎˇÌÂ Ì‡ ÍÛÎÚÛÌËˇ ËÏÔÂË‡ÎËÁ˙Ï - ÔÓÌˇÚËÂ, ‚˙‚Â‰ÂÌÓ ‚ ÒÂ‰‡Ú‡ Ì‡ ’’ ‚ÂÍ, ÍÓ„‡ÚÓ ËÌÚÛËÚË‚ÌÓ ÒÂ Â ÛÒÂ˘‡Î‡ Á‡ÔÎ‡ı‡Ú‡ Á‡ ˜ÛÊ‰Ó ÍÛÎÚÛÌÓ ‚ÎËˇÌËÂ.
ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, ÏÓ‰ÂÌËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ
ÊË‚ÓÚ ‰ÓÔËÌÂÒÂ ÒÎÂ‰ ŒÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËÂÚÓ ‰‡ ÒÂ ‚ÌÂÒ‡Ú ÓÚ
Á‡Ô‡‰ÌËˇ Ò‚ˇÚ ìÁ‡‡ÁËî - ÌÂ Ò‚Â˘ÂÌËÚÂ Í‡Ï˙ÌË Ë Ò‚Â˘ÂÌËÚÂ ÔËÒ‡ÌËˇ Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ÏËÒ˙Î, ‡ Ô‡„Ï‡ÚËÁÏ˙Ú,
ÍÓÈÚÓ Ì‡Ô‡‚Ë «‡Ô‡‰‡ ÔÓ-ÁÌ‡˜ËÏ ÓÚ ËÚ‡È Ë ËÒÎˇÏ‡. ƒÓ
1400-Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ ËÒÎˇÏ˙Ú, »Ì‰Ëˇ Ë ËÚ‡È ÔÂ‚˙ÁıÓÊ‰‡Ú
≈‚ÓÔ‡ Ë ‰ÌÂ¯ÌËˇÚ ËÒÔ‡ÌÒÍË „‡‰ Ó‰Ó‚‡ Â ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÂÌ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò Â‰ËÌ œ‡ËÊ, ÍÓÈÚÓ Â ·ËÎ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡ ÔÓ‚ËÌˆËˇ. «‡ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂÏ ‰‡ Í‡ÊÂÏ, ˜Â Ì‡¯‡Ú‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ Ú‡ÁË ÚÂÏ‡ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË Â ‰‡ÎÂ˜ÂÌ ÓÚ„Î‡Ò Ë
ÂıÓ Ì‡ ÚÓÁË ÂÒÔÂÍÚ, ÍÓÈÚÓ ·˙Î„‡ËÚÂ ‚ËÌ‡„Ë Ò‡ ËÏ‡ÎË
Í˙Ï Ì‡ÛÍ‡Ú‡. «‡ÚÓ‚‡ ˜ÛÊ‰ËÚÂ Ô˙ÚÂ¯ÂÒÚ‚ÂÌËˆË, ÍÓËÚÓ Ë‰‚‡Ú ÚÛÍ, Í‡Á‚‡Ú, ˜Â Ò˙·ËÌ˙Ú Â ‚ÓËÌ, ‡ ·˙Î„‡ËÌ˙Ú - ÔÓÒ‚ÂÚÂÌ ˜Ó‚ÂÍ. ≈‰ËÌ Ò˙·ËÌ Í‡Á‚‡, ˜Â ‚ Ò˙·ÒÍÓÚÓ ÒÂÎÓ
Ì‡È-‚‡ÊÌÓÚÓ Â Í‡Ù‡Ì‡Ú‡, ‡ ‚ ·˙Î„‡ÒÍÓÚÓ ÒÂÎÓ Ì‡È-‚‡ÊÌÓ Â ˜ËÚ‡ÎË˘ÂÚÓ. «‡ÚÓ‚‡ ‰‡ÎÂ˜ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ‰‡ Í‡ÊÂÏ, ˜Â
‚ÒË˜ÍÓ Â Á‡„Û·ÂÌÓ Ë ‚ÒË˜ÍÓ Â ÍÓÓÁË‡ÎÓ.
œ‡ÁÌËÍ˙Ú Ì‡ ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚÚ‡, ÍÓÈÚÓ Ì‡·ÎËÊ‡‚‡ - 24
Ï‡È, Í‡ÚÓ ˜Â ÎË Â Ì‡È-ËÒÚËÌÒÍËˇÚ. ÕÓ ‡Á ÌÂ ËÒÍ‡Ï ÚÓÈ
‰‡ ·˙‰Â Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ, Á‡˘ÓÚÓ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÓÏ‡ÎÓ‚‡Ê‡‚‡ „ÎÓ·‡ÎÌÓÚÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ ËÁÌ‡˜‡ÎÂÌ
ÚÎ‡Ò˙Í Ë ÔËÌÓÒ Í˙Ï Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú‡Í‡‚‡ ÍÛÎÚÛ‡. ¿ÍÓ
„Ó Ì‡Ô‡‚ËÏ Ò‡ÏÓ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ Ô‡ÁÌËÍ, ÚÓ‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡,
˜Â ÚÓÈ Â Â„ËÓÌ‡ÎÌÓ, ÎÓÍ‡ÎÌÓ Ò˙·ËÚËÂ. »ÏÂÌÌÓ ˜ÂÁ
ÚÓÁË Ô‡ÁÌËÍ ÌËÂ ÔÓÍ‡Á‚‡ÏÂ Ë Ò˙ÔË˜‡ÒÚÌÓÒÚ Í˙Ï ÓÒÚ‡Ì‡ÎËˇ ÒÎ‡‚ˇÌÒÍË Ò‚ˇÚ.
¬ˇÌÓ Â, ˜Â ÍÓ„‡ÚÓ ˜Ó‚ÂÍ ÓÚË‰Â ‚ “ÛˆËˇ ËÎË √˙ˆËˇ,
Ú‡Ï ÓÚ ‡‰ËÓÚÓ ˘Â ˜ÛÂ Ò‡ÏÓ ÔÂÒÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ËÎË Ì‡
„˙ˆÍË. ¿ Û Ì‡Ò Á‚Û˜‡Ú ‡Ì„ÎËÈÒÍË ìÔ‡˜ÂÚ‡î. œË˜ËÌËÚÂ
Á‡ ÚÓ‚‡ Ò‡ ‰‚Â. œ˙‚Ó, Â‰Ì‡ ÓÚÍÓÎÂ¯Ì‡ ˜ÂÚ‡ - ÍÓÈ ÁÌ‡Â
Á‡˘Ó Ì‡Ë˜‡Ì‡ ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚ - ‚˙ÁÔËÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ˜ÛÊ‰Ë
‚ÎËˇÌËˇ. œÂ‰Ë ŒÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËÂÚÓ Ë ÒÎÂ‰ ÌÂ„Ó ‚ËÌ‡„Ë Â
ËÏ‡ÎÓ Ú‡ÍÓ‚‡ ˇ‚ÎÂÌËÂ. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, Ì‡¯ËˇÚ Ï˙˜ËÚÂÎÂÌ ÂÙÎÂÍÒ, ˜Â ÌÂ ÒÏÂ «‡Ô‡‰, ÌÂ ÒÏÂ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Â‚ÓÔÂÈˆË, ÌË Ô‡‚Ë ÔÓ-Ú˙ÔËÏË Í˙Ï ˜ÛÊ‰Ë ‚ÎËˇÌËˇ. “Ó‚‡ Â
ÍË‚Ó‡Á·‡Ì‡ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËˇ - ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ‰‡ ÔÓÍ‡ÊÂ¯, ˜Â ÌÂ ÒË ËÁÓÎË‡Ì.
œÂ‰ 24 Ï‡È ÌˇÏ‡ Á‡˘Ó ‰‡ ÍËÂÏ, ˜Â Á‡ Ê‡ÎÓÒÚ
¡˙Î„‡Ëˇ ‰ÌÂÒ ÌˇÏ‡ ÁÌ‡˜ËÏË ÍÛÎÚÛÌË ÔÓÒÚËÊÂÌËˇ, ÌËÚÓ
ÁÌ‡˜ËÏË ÍÛÎÚÛÌË ‡‚ÚÓËÚÂÚË. ƒÌÂÒ ÌËÂ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ‰‡ Ì‡ÏÂËÏ ˜Ó‚ÂÍ, ÍÓÈÚÓ ‰‡ Â ÓÒÚ‡Ì‡Î ‚ÂÂÌ Ì‡ ÌÂÔÓÍÎ‡ÚËÏ
ÔËÌˆËÔ, ÍÓÈÚÓ ‰‡ ÌÂ ÒÂ Â ËÁÍÛ¯ËÎ ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË ÍÓÏ·ËÌË
- ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍË, „‡Ê‰‡ÌÒÍË ËÎË ÒÛÂÚÌË. ÕÂ ÏÓÊÂÏ ‰‡
Í‡ÊÂÏ, ˜Â ËÏ‡ ˜Ó‚ÂÍ Ò ·ÂÁÛÍÓÌÓ ÏËÌ‡ÎÓ Ë Ò ·ÂÁÛÍÓÌÓ
ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ. «‡ÚÓ‚‡ ÌËÂ ÛÔÓÚÂ·ˇ‚‡ÏÂ ÚÓÁË ¯‡ÏÔÓ‡Ì,
ÍÓÈÚÓ ÛÔÓÚÂ·ˇ‚‡Ú ÙÛÚ·ÓÎÌ‡Ú‡ Á‚ÂÁ‰‡ ËÎË ÚÂÌËÒ Á‚ÂÁ‰‡Ú‡. “Ó‚‡, ‡Á·Ë‡ ÒÂ, Â Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ ˇ‚ÎÂÌËÂ. ŒÒ‚ÂÌ ”Ï·ÂÚÓ ≈ÍÓ ‚ ≈‚ÓÔ‡ Ë Ã‡ÍÂÒ ‚˙Ì ÓÚ ÌÂˇ ‚Â˜Â ÌˇÏ‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ‡‚ÚÓËÚÂÚ, ÍÓÈÚÓ ‰‡ ËÏ‡ ÌÂÛÏÓÎËÏ‡Ú‡ ÚÂÊÍ‡ ‰ÛÏ‡
‰‡ ÔÓÓ˘Ë ËÎË ‰‡ Á‡ÍÎÂÈÏË Â‰ÌÓ ËÎË ‰Û„Ó ˇ‚ÎÂÌËÂ ËÎË
ÎË˜ÌÓÒÚ ‚ Ì‡¯Ëˇ Ò‚ˇÚ. ÕÓ ‚ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ÎÛÔ‡ ÚÓ‚‡ „Ó ÔÂÛ‚ÂÎË˜‡‚‡ÏÂ, ËÏÂÌÌÓ Á‡˘ÓÚÓ ÒÏˇÚ‡ÏÂ, ˜Â ‚ ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚÚ‡
Â Ì‡È-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ÌË ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ. ÕÂ ‚ ·ËÚÍËÚÂ. ¬ Í‡ÈÌ‡
ÒÏÂÚÍ‡ Í‡Í‚Ó Â ÓÒÚ‡Ì‡ÎÓ ÓÚ ÔÂÒÂÌÚ‡ ì ‡È ¡ÓÒÙÓ‡ ¯ÛÏ
ÒÂ ‚‰Ë„‡î? ‡Í‚Ó Í‡ÚÓ ÒÏÂ ‚‰Ë„Ì‡ÎË ¯ÛÏ Ì‡ ¡ÓÒÙÓ‡?
ÕÓ ÓÚ ÔËÒÏÂÌÓÒÚÚ‡ Â ÓÒÚ‡Ì‡ÎÓ ÌÂ˘Ó ‚Â˜ÌÓ.
‡Í‚Ó ÛÍÓËÚÂÎÌÓ ËÏ‡, ˜Â ÒÂ Ò‚ËˇÚ ˜ÛÊ‰Ë ÔÂÒÌË,
ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ‰‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÏ Ò‚ÓË Ë ÌÂ ÏÓÊÂÏ ‰‡ „Ë
Ì‡Ú‡ÔËÏ ‰‡ Ò‡ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌË? √˙ˆËÚÂ ÒË ı‡ÂÒ‚‡Ú ÔÂÒÌËÚÂ, Ò˙·ËÚÂ Ò˙˘Ó ı‡ÂÒ‚‡Ú Ò‚ÓËÚÂ. Ó„‡ÚÓ ÌËÂ ËÁÎ˙˜‚‡ÏÂ ÔÂÒÂÌ Ò ÚÂÍÒÚ: ì¬ÁÂÏË ‚ÒË˜ÍÓ ÓÚ ÊË‚ÓÚ‡, „ÎÂ‰‡È Ò‡ÏÓ
Ú‚Óˇ ÍÂÙî, Úˇ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ Ò˙ÔÂÌË˜Ë Ò Â‰Ì‡ ÒÏËÒÎÂÌ‡
Ò˙·ÒÍ‡ ÔÂÒÂÌ. ƒÓË Ò˙·ÒÍ‡Ú‡ ˜‡Î„‡ Â ÔÓ-ËÁËÒÍ‡Ì‡. ≈ÚÓ
ÚÓ‚‡ Â ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Á‡ Ì‡Ò. ƒÂÏÓÍ‡ˆËˇ Á‡Â‰ÌÓ Ò Ô‡Á‡Ì‡
ËÍÓÌÓÏËÍ‡ ÌÂ Ò‡ Á‡ ‚ÒÂÍË, Á‡˘ÓÚÓ ÔË Úˇı ÚË ÒË ‚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ Ò˙ÔÂÌË˜ÂÒÚ‚Ó. “Ó„‡‚‡ ÔÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ Ô˙Ú ÏÓÊÂ ‰‡
·˙‰Â¯ Á‡ÚËÚ ÌÂ ˜ÂÁ ‚ÓÈÌË Ë ÌÂ ˜ÂÁ ÓÚÌÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ÔËÒÚ‡ÌË˘‡. “Ó‚‡ ˜Â ÒÏÂ ‰‡ÎË ÌÂ˘Ó Ì‡ Ò‚ÂÚ‡, ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡‚‡,
˜Â ‰ÌÂÒ ÏÓÊÂÏ ‰‡ ‚ÁÂÏÂÏ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÓÚ ÌÂ„Ó.
ÕˇÏ‡ ‰ÂÙËÌËˆËˇ Á‡ ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚ. ÕÓ ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚ ÒÂ ÓÚÌÂÏ‡ Ò‡ÏÓ ÚÓ„‡‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ˇ ÌˇÏ‡¯. ¿ ÍÓ„‡ÚÓ Â‰Ì‡ ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚ Â ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ 13-‚ÂÍÓ‚ÌÓ ÍÛÎÚÛÌÓ ‡Á‚ËÚËÂ, ÌÂ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÚË ˇ ÓÚÌÂÏ‡Ú. ÕÂ ÏÓÊÂÏ ‰‡ Í‡Á‚‡ÏÂ, ˜Â ÚÛˆËÚÂ Ò‡ ÌË ‚ËÌÓ‚ÌË Á‡ ÒÂ„‡¯ÌËˇ ı‡Î, ÔË ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ˜Â
ËÏ‡ÏÂ 13 ‚ÂÍ‡ ‰˙Ê‡‚ÌÓÒÚ. ÕÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‚‡ÈÍ‡ÏÂ, ˜Â
ÌˇÏ‡ÏÂ Ë‰ÂÌÚËÚÂÚ Ë ÌˇÏ‡ÏÂ Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂ, ÔË ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ˜Â ËÏ‡ÏÂ ÍÓÌÍÂÚÂÌ ËÒÚÓË˜ÂÒÍË ÔËÓËÚÂÚ - ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚÚ‡.
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ÊÓËÒÓÐÀ

Фют омагьосва и
пловдивските хлапета

ВЕСЕЛКА ВЕНКОВА

А

“Аз съм Ян Бибиян,/ аз съм
малък като залък,/ силен като
великан.” Хората с детство сигурно още си припяват това
жизнерадостно куплетче. Дано
това се случи и с днешните
хлапета, които изчетоха приключенията на Хари Потър и
детайлно тълкуват “Властелинът на пръстените”. Хубаво
е да им харесат не само небивалиците на литературния герой от първия български фантастичен роман, написан от
Елин Пелин през 1933 г., а и
музиката от балета на композитора Атанас Косев. Към това
произведение вече са посягали в Русенската опера, в

Държавния куклен театър в
Стара Загора (сезон 1969/
1970), балетът на операта в
Бургас (1991)...
Спектакълът “Невероятните приключения на момчето Ян
Бибиян” събра на една сцена
балета на Оперно-филхармоничното дружество в Пловдив
и двайсетина деца от балетното студио “Буратино”, с ръководител Маша Иванова, които се
превъплъщават в танцуващи
люлючета, дяволчета и пиленца. Актьорът-четец Радослав
Арнаудов пък е ученик на Зоя
Капон от Националната гимназия за сценични и екранни
изкуства под тепетата. Сцената прелива от живот и багри, а
пловдивските малчугани и ро-

дителите им дълго ще се забавляват с танцувалната постановка, направена с много любов от Желка Табакова, която
е и хореографка на спектакъла. Две предпремиерни матинета (на 16 и 20 май) се правят
за пловдивската публика сега,
а наесен ще е официалната
премиера на вечерно представление, съобщи Табакова.
Тогава ще дойдат и родителите, които търпеливо са чакали
децата си по време на целия
репетиционен период.
Балетът в две действия и
пет картини е по мотиви от
едноименния роман на Елин
Пелин, музиката е на композитора Атанас Косев (вече
стана дума), а либретото на
Александър Малчев. Сценограф е художникът на Националната опера Иван Савов, а
авторка на костюмите - Ралица Вълева, приготвила чудна
амалгама от битов костюм и
малко фантастика.
Спектакълът не е в естети-

In memoriam
ПЕТЪР СЛАБАКОВ:

¬Â˜ÌÓ ˘Â Ò˙Ï ‚ ÓÔÓÁËˆËˇ
œÓÍÎÓÌÂÌËÂÚÓ ÔÂ‰ „ÓÎÂÏËˇ ÚÂ‡Ú‡ÎÂÌ Ë ÍËÌÓ‡ÍÚ¸Ó œÂÚ˙ —Î‡·‡ÍÓ‚, ÍÓÈÚÓ
ÔÓ˜ËÌ‡ Ì‡ 86-„Ó‰Ë¯Ì‡ ‚˙Á‡ÒÚ ‚ ÌÂ‰ÂÎˇ,
˘Â ·˙‰Â ‰ÌÂÒ ÓÚ 12.30 ˜. ‚ ı‡Ï‡ ì—‚.
—Â‰ÏÓ˜ËÒÎÂÌËˆËî ‚ —ÓÙËˇ.
œÂÚ˙ —Î‡·‡ÍÓ‚ Â Ó‰ÂÌ Ì‡ 23 ‡ÔËÎ
1923 „. ‚ ÀˇÒÍÓ‚Âˆ. «‡‚˙¯ËÎ Â „ËÏÌ‡ÁËˇ
‚ ÿÛÏÂÌ Ë Á‡‰Ó˜ÌÓ ËÍÓÌÓÏËÍ‡ Ì‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡ ‚˙‚ ¬‡Ì‡. ¡ËÎ Â
Ú‡ÍÚÓËÒÚ Ë ÎÂˇ. ”˜‡ÒÚÌËÍ Â ‚ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ‚ÓÈÌ‡ (1944-1945) Í‡ÚÓ ‰Ó·Ó‚ÓÎÂˆ. «‡ÔÓ˜‚‡ ‡·ÓÚ‡ Í‡ÚÓ ÒÚ‡ÚËÒÚ, ‡ ÒÎÂ‰
ËÁÔËÚ - Ë Í‡ÚÓ ‡ÍÚ¸Ó ‚˙‚ ¬‡ÌÂÌÒÍËˇ
‰‡Ï‡ÚË˜ÂÌ ÚÂ‡Ú˙, ÔÓ-Í˙ÒÌÓ Ë„‡Â ‚
‰‡Ï‡ÚË˜ÌËÚÂ ÚÂ‡ÚË ‚ ¡Û„‡Ò, ‚ œÎÓ‚‰Ë‚, ‚ ì“Û‰Ó‚ ÙÓÌÚî - —ÓÙËˇ, ‚
Õ‡Ó‰ÌËˇ ÚÂ‡Ú˙ Á‡ ÏÎ‡‰ÂÊÚ‡, ‚ ‰‡Ï‡ÚË˜ÌËˇ ‚ œÂÌËÍ, ‚ ÍËÌÓˆÂÌÚ˙ ì¡ÓˇÌ‡î,
‚ ÚÂ‡Ú˙ ì—ÓÙËˇî, ‚ ƒ˙Ê‡‚ÌËˇ Ò‡ÚËË˜ÂÌ ÚÂ‡Ú˙. —Î‡·‡ÍÓ‚ ·˙ÁÓ ÓÔÓ‚Â„‡‚‡
ÍËÚËˆËÚÂ ÒË, Ô‡‚ÂÈÍË Á‡ÔÓÏÌˇ˘Ë ÒÂ
ÓÎË, ‰ÓË ÚÓ„‡‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÌÂ „Ë ı‡ÂÒ‚‡.
—ÔÓÂ‰ ÌÂ„Ó‚Ë ÍÓÎÂ„Ë ÚÓ‚‡ Â Ú‡Í‡,
Á‡˘ÓÚÓ ÌÂ ÔÓÒÚÓ Â Ô‡‚ÂÎ ÔÂÒÓÌ‡ÊËÚÂ,
‡ „Ë Â ÔÂ˜ÛÔ‚‡Î ÔÂÁ ÒÂ·Â ÒË.
—Â‰ ÔÓ-ËÁ‚ÂÒÚÌËÚÂ ÏÛ Ó·‡ÁË ‚
ÚÂ‡Ú˙‡ Ò‡ —‚ËÎÂÌ ‚ ì—‚ÂÍ˙‚‡î ÓÚ ¿.
—Ú‡¯ËÏËÓ‚, À‡ÌÒ ‚ ìƒ‚‡Ï‡Ú‡ ‚ÂÓÌˆËî
ÓÚ ÿÂÍÒÔË, ÀÓÔ‡ıËÌ ‚˙‚ ì¬Ë¯ÌÂ‚‡
„‡‰ËÌ‡î ÓÚ ◊ÂıÓ‚, ¿ÎÂÍÒÂÈ ‚ ìŒÔÚËÏËÒÚË˜Ì‡ Ú‡„Â‰Ëˇî ÓÚ ¬Ë¯ÌÂ‚ÒÍË, ÀÛÍ‡ ‚
ìÕ‡ ‰˙ÌÓÚÓî ÓÚ √ÓÍË, œÎ˛¯ÍËÌ ‚
ìÃ˙Ú‚Ë ‰Û¯Ëî ÔÓ √Ó„ÓÎ. »„‡Î Â ‚ ÔÓ˜ÚË
‚ÒË˜ÍË ÚÂ‡ÚË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. ◊ÂÒÚÓ Ì‡ÔÛÒÍ‡Î
ÒÎÂ‰ ÒÍ‡Ì‰‡Î, Á‡˘ÓÚÓ ìÍÓÂÚÓ Â ‚ ÏËÒÎËÚÂ
ÏÛ, ÚÓ‚‡ ÏÛ Â Ì‡ ÛÒÚ‡Ú‡î, Í‡Á‚‡Ú ÌÂ„Ó‚Ë
·ÎËÁÍË.
—Î‡·‡ÍÓ‚ Â Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌËÚÂ ÌË ÍËÌÓ‡ÍÚ¸ÓË. ŒÚÍÓˇ‚‡Ú ÒÂ
ÔÂ‚˙ÔÎ˙˘ÂÌËˇÚ‡ ÏÛ ‚˙‚ ÙËÎÏËÚÂ
ì—Ï˙Ú ÌˇÏ‡î, ìœÎÂÌÂÌÓ ˇÚÓî, ìÿË·ËÎî,
ì÷‡ Ë „ÂÌÂ‡Îî, ì«‚ÂÁ‰Ë ‚ ÍÓÒËÚÂ, Ò˙ÎÁË
‚ Ó˜ËÚÂî, ì¬Â˜ÌË ‚ÂÏÂÌ‡î, ìœÓÍË‚î,
ì◊ÂÂ¯Ó‚‡ „‡‰ËÌ‡î, ìÃ˙Ú‚Ë ‰Û¯Ëî,
ìŒÚ‚˙‰ ˜ÂÚ‡Ú‡î, ì—ÎÂ‰ Í‡ˇ Ì‡ Ò‚ÂÚ‡î,
ì—‡ÏÓ ÚË, Ò˙ˆÂî, ìŒÔ‡ÒÂÌ ˜‡î, ì¡ˇÎ‡
Ï‡„Ëˇî, ì’‡Ì ¿ÒÔ‡Ûıî, ì¡‡ÒÂÈÌ˙Úî,
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ì—ÏÓ‰Ë‚ÒÍÓ ıÓÓî, ìŸÛÂˆ ‚ ÛıÓÚÓî,
ì—Î‡‰ÍÓ Ë „Ó˜Ë‚Óî, ì«‡Â‚Ó Ì‡‰ ƒ‡‚‡î,
ìƒÂˆ‡ Ë„‡ˇÚ ‚˙Ìî, ìÕ‡È-‰Ó·ËˇÚ ˜Ó‚ÂÍ,
ÍÓ„ÓÚÓ ÔÓÁÌ‡‚‡Ïî, ì“‡Ì„Óî, ìÀ˛·Ó‚ÌËˆ‡Ú‡
Ì‡ √‡ÏËÌˇî, ì“˛Ú˛Ìî Ë ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë, Í‡ÍÚÓ
Ë ‚ Â‰Ëˆ‡ Ú‚ ÒÂË‡ÎË.
»ÌÚÂÂÒÂÌ ˘Ëı ÓÚ Ú‚Ó˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÏÛ
·ËÓ„‡ÙËˇ Â, ˜Â ÓÚÌ‡˜‡ÎÓ ÌÂ ËÒÍ‡Î ‰‡ ÒÂ
ÒÌËÏ‡ Í‡ÚÓ „ÂÌÂ‡Î «‡ËÏÓ‚ ‚ ì÷‡ Ë
„ÂÌÂ‡Îî Ì‡ ÂÊËÒ¸Ó‡ ¬˙ÎÓ –‡‰Â‚. ì»Ï‡
ÊË‚Ë ıÓ‡, ÍÓËÚÓ „Ó ÔÓÏÌˇÚ. ¿ÏË ‡ÍÓ ÌÂ
ÒÚ‡ÌÂ? ŸÂ Ò‚ÂÚÓÚ‡ÚÒÚ‚‡Ï ÒÂ˘Û Ú‡ÁË
ÎË˜ÌÓÒÚ...î, Í‡Á‚‡Î ÚÓÈ. ¡ÓÎÌÓ ÏÛ ·ËÎÓ,
ÍÓ„‡ÚÓ ÒÎÂ‰ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÔÓÏÂÌË „Ó
ÔËÚ‡ÎË ‰‡ÎË ÒÂ ÓÚÍ‡Á‚‡ ÓÚ Ú‡ÁË ÓÎˇ,
ÔËÔÓÏÌˇ ¡√Õ≈—.
ŒÔÂ‰ÂÎˇÚ œÂÚ˙ —Î‡·‡ÍÓ‚ Á‡ ˘‡ÒÚÎË‚
‡ÍÚ¸Ó - ËÁË„‡Î Â ÒÚÓÚËˆË, ‚ÒÂ ËÌÚÂÂÒÌË
Ë ÁÌ‡˜ËÏË ÓÎË ‚ ÍËÌÓÚÓ. Œ·ˇÒÌˇ‚‡ „Ó Ò
ÚÓ‚‡, ˜Â Â ÔÓÔ‡‰Ì‡Î Ì‡ ÚÓ˜ÌÓÚÓ
ÏˇÒÚÓ, ‚ ÚÓ˜Ì‡Ú‡ ÂÔÓı‡. ◊ÎÂÌ Â Ì‡
—˙˛Á‡ Ì‡ ‡ÚËÒÚËÚÂ Ë Ì‡ —˙˛Á‡ Ì‡
·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ÙËÎÏÓ‚Ë ‰ÂÈˆË.
ÕÓÒËÚÂÎ Â Ì‡ Ó‰ÂÌ ì◊Â‚ÂÌÓ
ÁÌ‡ÏÂ Ì‡ ÚÛ‰‡î Ë Ó‰ÂÌ ìÕ‡Ó‰Ì‡
ÂÔÛ·ÎËÍ‡ ¡˙Î„‡Ëˇî - Ô˙‚‡
ÒÚÂÔÂÌ. »Ï‡ ì¿ÒÍÂÂî Á‡ ˆˇÎÓÒÚÌÓ
Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó.
—Î‡·‡ÍÓ‚ ·Â ÔËÁÌ‡Ú Ë Í‡ÚÓ Â‰ÌÓ ÓÚ
ÎËˆ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÔÓÏˇÌ‡ ‚ Í‡ˇ
Ì‡ 80-ÚÂ „Ó‰ËÌË Ë ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ Ì‡ —ƒ— Ò
Ú‚˙‰ÓÚÓ ÓÚÒÚÓˇ‚ˇÌÂ Ì‡ ˜Ó‚Â¯ÍËÚÂ ÒË
ÔËÌˆËÔË. “ÓÈ Â ÒÂ‰ Û˜Â‰ËÚÂÎËÚÂ Ì‡
ÓÏËÚÂÚ‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ –ÛÒÂ Ë Ì‡ ÎÛ·‡ Á‡
„Î‡ÒÌÓÒÚ Ë ‰ÂÏÓÍ‡ˆËˇ, Ì‡ ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓÚÓ
Ò‰ÛÊÂÌËÂ ì≈ÍÓ„Î‡ÒÌÓÒÚî Ë Ì‡ —ƒ— (‰ÂÍÂÏ‚Ë 1989 „.). œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Â Ì‡ Õ— ì≈ÍÓ„Î‡ÒÌÓÒÚî, Ì‡ Ô‡ÚËˇÚ‡ ìœÓÎËÚË˜ÂÒÍË ÍÎÛ·
ì≈ÍÓ„Î‡ÒÌÓÒÚî. ƒÂÔÛÚ‡Ú Â ‚ VII ¬ÂÎËÍÓ
Ì‡Ó‰ÌÓ Ò˙·‡ÌËÂ Ë ‚ 37-ÓÚÓ Ì‡Ó‰ÌÓ
Ò˙·‡ÌËÂ.
ì¬Â˜ÌÓ ˘Â Ò˙Ï ‚ ÓÔÓÁËˆËˇî,
Ó·Ë˜‡¯Â ‰‡ Í‡Á‚‡ —Î‡·‡ÍÓ‚,
Ï‡Í‡ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË
‰‡ ÊË‚ÂÂ¯Â ‰‡ÎÂ˜ ÓÚ
‚ÒˇÍ‡Í‚‡ ÒÛÂÚ‡ ‚ Î˛·ËÏÓÚÓ
ÒË ÒÂÎÓ ¡ÂËÂ‚Ó, —Â‚ÎËÂ‚-

СНИМКИ АВТОРКАТА

Ян Бибиян
танцува под
тепетата в
спектакъл
на Желка
Табакова
Желка Табакова дава последни
напътствия от залата

ката на съвременните персонажи, които децата са свикнали да гледат, сподели режисьорката Желка Табакова, а
по-скоро класическо-театрална, малко в духа на Елин Пелин. Желка не скри, че в творческите й планове са спектакли със съвременна визия и естетика. Тя си е представяла
люлючетата и дяволчетата
като персонажи от днешните
филми и книги, за да са поразпознаваеми от малките
зрители. Изявената балетна
педагожка и хореографка има
амбицията със съвременни
решения и фантастични образи от новите произведения за
деца да покори младежката
публика в следващите си
спектакли. Макар да си дава
сметка, че за това ще са необходими много средства за
сценични ефекти и костюми...

“Свят за
изпиване” е
дългоочакв а н о т о
завръщане
на Ясен Атанасов към
литературата. Авторът
на култовата
“Книга” от
1993 г. отново е тук, този
път с роман.
“Свят за изпиване” е изключително четивен и увлекателен, и в същото време съдържа
множество пластове. Това е роман за любовта. За жаждата за
живот. За другите времена, които текат в нашето. За една страна, хваната в удушваческата
прегръдка на злото, и за един
остров, на който древните мистерии избликват в съвремието. И
за това как се пие светът - целият, до последната глътка, до
дъното. До края и до новото начало, защото този свят винаги
ще умира и ще се ражда.

КОНЦЕРТЪТ НА
МАЯ НЕШКОВА
Е НА 20 МАЙ
Новата
дата за самостоятелния концерт
на Мая Нешкова в зала
1 на НДК е
20 май от 19
ч.,
научи
ДУМА
от
Лео Богдан о в с к и .
Първоначално рециталът
бе заплануван за 29 април, но два дни преди това почина свекърът на обичаната певица Иван Икономов - баща на
съпруга й Кирил Икономов, който е написал всички песни за
този концерт. Билетите важат без
презаверяване. В концерта ще
участват балетът на Националния музикален театър “Стефан
Македонски” и солистите Марио
Николов - тенор, и Зорница Дамянова - сопрано. На сцената ще
бъдат още Гвардейският духов
оркестър и музикантите от групата на Мая Нешкова. Певицата ще
представи новия си албум “Обичам те”. Паралелно с новия албум излиза и диск със златните й
песни - “Моите хитове”.

ÒÍÓ. “‡Ï ÚÓÈ ÒÂ ÛÒ‡ÏÓÚË Á‡Â‰ÌÓ Ò ÚÂÚ‡Ú‡
ÒË Ò˙ÔÛ„‡ ÷‚ÂÚ‡Ì‡ √˙Î˙·Ó‚‡ Ë Ó·Ë˜ÌËÚÂ
ÒË ÍÛ˜ÂÚ‡. ¬˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡ ‡ÍÚ¸Ó˙Ú ÌÂ
ÒÔÂÒÚˇ‚‡¯Â ÏÌÂÌËÂÚÓ ÒË Á‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ë Í‡Á‚‡¯Â, ˜Â ËÏÂÌÌÓ Á‡‡‰Ë ÌÂˇ
Â ·ÛÌÚ‡. “‚˙‰Â¯Â, ˜Â Â ÛÒÚÓÂÌ ‰‡
‚ˇ‚‡ ·ÂÁÂÁÂ‚ÌÓ, ‡ Í‡ÚÓ ÒÂ ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡,
Ò „Ó‰ËÌË ·ÓÎÂ‰Û‚‡.
—ÎÂ‰ ÓÚÚÂ„ÎˇÌÂÚÓ Ì‡ œÂÚ˙ —Î‡·‡ÍÓ‚
ÓÚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËˇ ÊË‚ÓÚ, Â‰ËÌ ÓÚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ Ô˙ÚË, ÍÓ„‡ÚÓ Á‡ÒÚ‡‚‡ ÔÂ‰ Í‡ÏÂ‡Ú‡ Á‡
Û˜‡ÒÚËÂ ‚˙‚ ÙËÎÏ, Â Á‡‡‰Ë ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËˇ
ÏÛ ÒËÌ - ÂÊËÒ¸Ó‡ ¿Ì‰ÂÈ —Î‡·‡ÍÓ‚. “ÓÈ
ÒÌËÏ‡ ÔÂÁ 2003 „. ÎÂÌÚ‡Ú‡ ì¡‡˘‡ ÏËî.
«‡ ÌÂ„Ó ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚ˇÚ Ë ‰ÂÒÂÚ
ÙËÎÏ‡, Í‡ÚÂ„ÓË˜ÂÌ Â Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍ˙Ú ÏÛ.
œÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ ÔÓˇ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ œÂÚ˙ —Î‡·‡ÍÓ‚
Ì‡ ÒÌËÏ‡˜Ì‡Ú‡ ÔÎÓ˘‡‰Í‡ Â ‚ Ì‡¯ÛÏˇÎ‡Ú‡
ÔÓ‰ÛÍˆËˇ ì’ËÌ‰ÂÏËÚî, ˜ËˇÚÓ ÔÂÏËÂ‡ ·Â
ÔÂÁ ÌÓÂÏ‚Ë 2008-‡, ÓÚÌÓ‚Ó Ì‡ ÒËÌ‡ ÏÛ.

ПОЧИНА
ПИСАТЕЛЯТ МАРИО
БЕНЕДЕТИ

СНИМКА БУЛФОТО

Мирелайлай и дяволчетата
омагьосват децата

ЯСЕН АТАНАСОВ
НАРУШАВА
МЪЛЧАНИЕТО

СНИМКА ОГНЯН ПАНОВ
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Уругвайският
писател и
поет Марио Бенедети е починал на
88-годишна възраст
в дома си в
Монтевидео, съобщи АП. От една година Бенедети е страдал от проблеми в дихателните пътища и чревния
тракт, като е бил изписан от
болница на 6 май. Той е автор
на над 60 творби - романи, поеми, разкази и пиеси - и носител
на няколко награди, сред които
българската “Христо Ботев” за
поезия и есеистика и на приза
“Златен пламък” на правозащитната организация “Амнести интернешънъл”.
Превежданият
на 19 езика Марио Бенедети бе
част от латиноамериканския литературен бум през 60-те години, когато по света станаха известни още колумбиецът Габриел Гарсиа Маркес, перуанецът
Марио Варгас Льоса и мексиканецът Карлос Фуентес.

cyanmagentayellowblack

cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack
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Банда котараци отмъкна
„Гран при” в Сърбия
КАТЯ ЛАЗАРОВА

С голямата награда
“Гран при” се завърна от
ХI Международен фестивал
на куклените театри в Крагуевац, Сърбия, спектакълът
“История за чайка и банда
котараци” на Столичния куклен театър (СКТ). Творческият екип - Катя Петрова,
сценографката Мая Петрова,
музикантът Стоян РояновЯ-Я, и завидният актьорски
състав не случайно бяха отличени и с приза ИКАР за
най-добър куклен спектакъл
на българска сцена.
От трите специални актьорски награди, които се
присъждат на фестивала в
Сърбия, двете са за нашите
артисти Румен Гаванозов и
Мая Бежанска.
В рамките на 5 дни бяха
показани повече от 20
спектакъла от Китай, Полша, Русия, Украйна, Румъния, Словакия и други страни. Журито единодушно
призна творбата на режисьорката Катя Петрова за
най-добър спектакъл на фестивала. Постановката е по
романа на нашумелия напоследък чилийски писател
Луис Сепулведа - “История
за една чайка и котарака,
който я научи да лети”.
Адаптацията на текста е на
Ина Божидарова и Катя Петрова, а сценографията е на
Майа Петрова. В екипа участват едни от най-добрите
актьори на СКТ - Мая Бежанска, Мариета Петрова,
Станимир Гъмов, Румен Угрински, Румен Гаванозов,
Галина Савова. Музиката е
дело на Стоян Роянов-Я-Я.
Проектът се подкрепя от
World Wild Fund.
Катя Петрова се вдъхновява от романа на Луис Сепулведа и заедно с Ина Божидарова изграждат адаптацията на тази съвременна

история. “Ние всички сме
част от планетата Земя. Тя е
нашият дом. Отнася се към
нас с любов и разбиране.
Великодушна е, богата, красива и вечна. Тя ни приласкава и приютява. Дава ни
всичко, което има, с пълни
шепи, а ние, хората, я обсебваме, стъпкваме, унищожаваме, превръщаме в огромно бунище. Как ли се
чувства тя... Нехайството на
хората нанася ежедневни
поражения върху гората,
океана, растенията и животните”, споделя посланието
си известната режисьорка.
“История за чайка и банда котараци” разказва за
приключенията на Зорбас,
“голям, черен и дебел” котарак, чието непоклатимо
чувство за чест един ден го
кара да приеме да възпита
едно бебе-чайка. Майката,
красива чайка, попада в

СНИМКИ СТОЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР

Спектакълът на Столичния куклен театър се завърна с
голямата награда от ХI Международен фестивал в Крагуевац

Стоян Роянов-Я-Я през цялото време акомпанира на куклите

те на Зорбас му помагат в
една задача, която никак
не се оказва лесна, особено за банда котараци, по-

привикнали да се борят с
трудния живот в пристанището на Хамбург, отколкото да се изявяват като родители на едно бебе-чайка.
Сюжетът на постановката преплита две злободнев-

ни теми: замърсяването на
околната среда, последствията от това и хуманността
като спасение. Режисьорското решение и акцентът
падат върху проблема за
добрината, загрижеността и
състраданието. Историята е
трогателна и същевременно много забавна.
Освен интересния сюжет
представлението e и с провокативна сценография, която наподобява пристанищно градче. Актьорите имат
свободата да импровизират
по всяко време, тъй като
всеки от тях играе повече
от една роля. Естетското и
интелигентно изграждане
на спектакъла се допълва и
от участието на Стоян Роянов-Я-Я, който акомпанира
на куклите през цялото време. Смесицата от етноджаз
придава още по-голяма свобода на действието и разкрива пред зрителя едно
истинско вълшебство. А
участието на Я-Я в спектакъла на СКТ е поредното
творческо предизвикателство за многостранния талант
на артиста.

œÛ·ÎËÍ‡Ú‡ Á‡„Û·Ë ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ Ô‡ÚËÚÓ Ò ÃËÓ
Още с появата си в клуб
“Хоризонт” Миро предизвика фурор сред варненската
публика. На първото парче
сцената вече беше пълна с
фенове, надпреварващи се
да се снимат със своя идол,
научи ДУМА от Нели Радева от фондация “И аз мога”.
Желанието на Миро да
стопли атмосферата с две
бавни парчета секна още на
втората песен, защото необходимият градус вече
беше на лице.
“Обещавам, че няма да
си тръгна, преди да се сни-

мам с всеки желаещ тази
вечер”, прекъсна Миро по
средата парчето си “Август
е септември”. А залата
беше голяма, желаещите много. Появата на булка и
младоженец на сцената,
които заявиха, че винаги са
мечтали да се оженят на
парче на Миро, сякаш не
изненада никой.
Невероятната поп звезда, започнала с огромен успех турнето си в София, не
пестеше думи за инициативата “И аз мога”. Те правят
чудеса от храброст”, разказ-

z

ваше Миро за фондацията.
“И аз мога” заедно с “Хоризонт” бяха причината за
този концерт, който популярният изпълнител превърна в
събитие. “Horizont for I Can
Too” е съвместна идея на
фондацията и варненския
клуб, която започна преди
месец с участието на “D2” емблематични за инициативата лица. Феновете на “Хоризонт”, почитателите на
Варна и подкрепящите “И аз
мога” вече очакват с
нетърпение следващото горещо парти там и през юни.

Варненец стана готвач на България за 2009-а
ВЕСЕЛКА ВЕНКОВА

Петър Йоргов от Гранд хотел “Димят”
във Варна стана “Готвач на България
2009”, а Никола Тодоров, Борис Борисов
и Стоил Бациев от х-л “Кемпински” в
Банско спечелиха званието “Отбор на
България 2009” в надпреварата за Националната кулинарна купа, която се проведе в Пловдив. Победителят в индивидуалната надпревара приготви салата от
пресен спанак с портокалов дресинг,
мариновани гамбаси (скариди) и барбун,
и пресни зеленчуци за предястие, а за
основно - филе миньон с муслин от целина, бюрек от ягоди и авокадо, и сос грейcyanmagentayellowblack

- Чшшш, алоооу, не ме интересува как се казва баща ти. Щом АЗ
ловя риба тука, никой няма да ми
ходи по водата!

ЧРД!
АНЕЛИЯ АТАНАСОВА, депутатка
Проф. ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ, журналист
КРИСТИН ДИМИТРОВА, писателка
МАЯ БАБУРСКА, актриса
МАЯ БЕЖАНСКА, актриса
МАРИО НИКОЛОВ, солист
в Музикалния театър
МАТЕЙ ИЛИЕВ, директор
на дирекция „Президентска канцелария”
ПЕПА МОЛЛОВА-СМОЛЕНОВА, шефка
на кабинета на министър
Петър Мутафчиев

Öúðêîâåí
êàëåíäàð

Банда котараци в сцена от спектакъла

петролен разлив и точно
преди да умре, завещава на
Зорбас яйцето, което току
що е снесла. Той изпълнява
двете си обещания: не само
да възпита чайката, но и да
я научи да лети. Приятели-

Виц
Виц

ви. Тимът победител от Банско се представи с топъл тартар милфьо от прясна
паста, тигрови скариди със сос холандес,
мариновани филенца от барбун; основното ястие включваше мариновани в азиатски стил свински кубчета с пролетни рулца и джинджер картофи. За десерта на
отбора - печено манго с розмарин, сладолед от розмарин и портокалов сабайон, както и за цялостното си представяне
на състезанието Стоил Бациев получи
титлата “Сладкар на България”.
Анелия Крушкова, председател на
Държавната агенция по туризъм, връчи
купата на индивидуалния победител
Петър Йоргов и специална награда на

председателя на Българската асоциация
на професионалните готвачи Андрей Токев. Купата на Международен панаир Пловдив, за “Отбор на България” и 1000
лева награда поднесе неговият главен
директор Иван Соколов.
Това бе второто издание на Националната кулинарна купа. То се организира от Българската асоциация на професионалните готвачи със съдействието
на Международен панаир - Пловдив.
Състезанието се проведе по критериите
и правилата на Световната асоциация
на главните готвачи WACS. Амбицията
на организаторите е то да стане международно.
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Патрикий,
еп. Брусенски

ПАКИСТАНКА
РОДИ ПО ВРЕМЕ
НА ПОЛЕТ
Пакистанка роди момченце по
време на полет в шестия месец от
бременността си, което принуди пилотът на самолета, пътуващ от Исламабад за Манчестър, Великобритания, да се приземи на най-близкото летище. Това се оказа варшавското Окенче, съобщи говорителят
на летището, цитиран от АФП.
Лекар реанимира преждевременно роденото бебе, веднага след
като самолетът кацна, а после то
бе откарано в тежко състояние в
родилен дом във Варшава. Вчера
сутринта новороденото беше живо,
съобщиха от клиниката, без да
уточняват състоянието му.

ИЗРАЕЛСКА БАБА
ПРАВИ ШОФЬОРСКИ
КАСКАДИ
Възрастна шофьорка - израелка на 95 години, беше спряна от
полицията, която я засякла да
шофира със 130 км/ч. по шосе с
ограничение 90 км/ч., съобщават
местните медии. Катаджиите не
могли да повярват на очите си,
когато констатирали, че нарушителят на правилника за управление
на МПС се оказала дама на такава
почтена възраст. Докато се чудели
как по-деликатно да й обяснят
опасността от такова рисково шофиране, бабата изтърсила: “Пътят
беше чист и натиснах газта до
ламарината.” Контролният орган й
е отнел книжката за 1 месец, но тя
ще трябва да се яви и пред съда.

БРИТАНЦИ
СЪЗДАДОХА
ГОРИВО ОТ БАНАНИ
Учените създадоха метод за
производство на възобновяемо биогориво от банани, предаде РБК.
Специалистите от Нотингамския
университет предлагат в африканските страни да се въведе използването на листа и бананови обелки
за източник на гориво. В резултат
се получават брикети, които могат
да се изгарят в пещи за отопление
или приготвяне на храна. В страни
като Руанда бананите са важна
селскостопанска култура, използвана не само за храна, а и за
производство на алкохолни напитки. Всеки тон бананови плодове
води до 10 т отпадъци, които могат
да се оползотворят за гориво.
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Коафьорите препоръчват за лятото четири
оригинални тенденции на актуални фризури
Модерните фризури за този
летен сезон са необикновено
различни, пък и варират в найнеочаквани посоки - от изтънченост до драматични акценти.
Косата ви може да бъде
Gorgeously groomed - великолепно поддържана, блестяща, изключително женствена и със
скъпоценни детайли - като от
модните ревюта на Versace и
Blumarine. Или пък има всички
шансове да се превърне в High
Drama - силно драматична прическа, с леко декадентска визия
като в колекциите на Viktor & Rolf,
Marc & Mark Jacobs.
Структурата на косъма играе
ключова роля за постигане на
крайния резултат, но по различни
начини. В тенденцията, наречена
Modern Gypsy - съвременна циганка, прическата е предназначена
да подчертава бунтарската индивидуалност, докато в Controlled
elegance - контролирана елегантност, структурата на косата създава изразителна и авторитарна визия. Тя е за тези, които взимат под
внимание и най-малките детайли
от своя външен вид като в колекциите на Channel и YSL.
Запознайте се по-подробно с
четирите тенденции в прическите, които експертите препоръчват
за лятото.

Великолепно
поддържана
Този моден уклон представя
една от ключовите тенденции в
прическите за този сезон. На-

вате балсам и маска едновременно, за да й осигурите здравина.
И в двата случая обаче
трябва да се наблегне на естествения цвят, но също могат
да се използват светлокафяви
и руси тонове. За грандиозен
завършек на фризурата не забравяйте да използвате лак
или вакса за коса.
Тази тенденция може да
бъде видяна в модните колекции на Lanvin, Versace, Gucci,
D&G, Matthew Williamson и
Ferragamo.

Съвременна
циганка

блюдава се главно в колекциите, които акцентират върху
женствената и секси страна.
Дамите с такива фризури са
романтични, чувствени и
изтънчени. Самата прическа
изглежда естествена, а в
същото време е изящна и женствена.
Тенденцията при този вид
включва две основни визии: косата е или свободно падаща,
дълга, плътна и блестяща, с
леки къдрици; или е вързана
на опашка, с обем и добре
завършена.
За да се постигнат тези две
визии, косата трябва да бъде
чиста и блестяща от здраве.
Ето защо е важно да използ-

Очаква се стилът на тази
модна тенденция за оригинална фризура да се превърне в
хит това лято. Съвременната
циганка въплъщава всички ва-

Силно
драматична

ÓÒË, ‚‰˙ıÌÓ‚ÂÌË ÓÚ ÍÓÎË
Прическата и автомобилът са новите стилни градски бижута.
Това доказа официалната премиера на Renault Megane Hatch и
Renault Megane Coupe в България. Елегантното шоуревю се
състоя наскоро в столичния “Рейнбоу плаза”.
Артистичният екип на френската фризьорска академия
Stephan символично потвърди мотото на новите автомобили “Време за промяна”, като представи на сцена уникален метод
на подстригване. Само за няколко минути на живо бяха демонстрирани последните тенденции в прическите, които ще властват в градската мода през есента на 2009 г.
Очаква се в следващите няколко месеца цветовете в косите
да бъдат доминирани от новия Megane, а формата и обемът на
прическите ще следват артистичния модел на една от найзапомнящите се автомобилни премиери за годината - елегантната линия и стилен секси дизайн.
Топ коафьорът Васил Михайлов, артистичен директор на
фризьорска академия Stephan,
лично и благодарение на екипа си за първи път в България представи уникална
колекция висша
мода “от кутюр” прически
за
Rena ult. Това
стана факт точно по време на
премиерата на
новите автомобили на марката в
София. Бе потърсена аналогия
с всекидневния комфорт, стил
и елегантност на прическата това, което по естествен начин
кара хората да се чувстват привлекателни. С почерка на истински моден дизайнер водещият
коафьор представи колекция,
вдъхновена от артистична елегантност и претворена в косите с
въображение, аксесоари и форми, напомнящи за неустоимата
привлекателност на френските
автомобили.
Благодарение на партньорството с Френския културен институт
в София колекцията може да бъде
видяна от всички през май на витрините на сградата на института в столицата (ул. “Дякон Игнатий” 2, близо до пл. “Славейков”).
cyanmagentayellowblack

тремена фризура, която поскоро е изискана и разкошна,
отколкото практична. Прическата може да бъде елегантна
и авторитарна - в зависимост
от структурата на косъма и от
начина, по който е оформена
косата. Тя може да е разделена леко настрани или по средата на главата. Това се прави
за по-голяма изисканост.
Когато е вързана отзад на
опашка, стилът изглежда леко
мъжествен, но едновременно
може да има и женствен апел,
ако косата се остави по-свободна на тила.
Най-важното и при двата
стила е косата да изглежда
безпогрешно, а скалпът да е
здрав и чист.
Тенденцията може да бъде
видяна при Balenciaga, Chanel,
Bottega Veneta, YSL.

ни акценти. Те варират от разрошени, сресани назад - тип
“кошери”, до вида “току-що станала от леглото”. Визиите тук
могат да бъдат описани като
декадентски с препратки към
времето на мис Хавершам.
За да подчертаете тази
тенденция, не пропускайте да
използвате изразителни сенки и червило в естествени
тонове - за невероятно секси
резултати.
Косата е хаотично топирана или свободно завързана. За
постигане на тази визия се
изисква здрава коса, която да
издържи на механичните
ефекти на стайлинга, затова
редовното използване на балсам и маска е силно препоръчително.
Тази тенденция може да
бъде видяна в колекциите на
Viktor and Rolf, Marc Jacobs, D
Squared и Cavalli.

Друга тенденция в прическите подчертава непокорната
страна на жените с драматичрианти на прически, които
подчертават индивидуалност и
изтъкване на собствен стил.
Илюстрация за това е модното шоу на Balmain, където дизайнерите изискват моделите
да бъдат себе си, а не да са
с уеднаквени образи - необичайно явление на модните ревюта.
Видът на прическата е модерен и небрежен. Той е предназначен за силни, смели и
свободомислещи жени.
Структурата на косъма е изключително важна и неутрализира лъскавите, претенциозните прически, доминиращи
при другите тенденции (“Великолепно поддържана” и “Контролирана елегантност”).
Косата може да бъде топирана, сплетена и дори накъдрена, за да се очертае едно
много съвременно и решително себеизразяване. Необходимо е обаче прическата да е
добре поддържана, а косъмът
- чист и в отлично състояние
за тази фризура.
За пресъздаването на този
ефект се препоръчва комбинираното използване на специални шампоани, балсами и лак
за коса.
Дизайнери, чиито ревюта
включват тази тенденция са
E t r o, G i l es, C h l oe, M a r c,
Balmain, Gaultier, Emporio.

Контролирана
елегантност
Модерният повей в оригиналния подход за този тип
представлява силна и целеус-

Страницата подготви
АЛЬОНА НЕЙКОВА

Õ‡„‡‰Ë Ë Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌËˇ
ÔË‚ÎË˜‡Ú ÒÚËÎËÒÚË
Различни по периодичност и значимост състезания на професоналисти във фризьорския
бранш у нас и по
света дават възможност на максимален брой коафьори да покажат както своите умения,
така и модните тенденции за сезона.
За трети пореден
път у нас наскоро
бяха връчени
годишни награди на сп.
“Coiffure
Beauty”.
Състезанието се проведе в 7
категории:
булчинска прическа, дамска вечерна, дамска дневна с подстригване, мъжка дневна с подстригване, абитуриентска прическа,
удължаване на коса и гримиране.
Кандидатите, записали се за участие, имаха възможност да
покажат своите познания и умения в областта на коафьорството.
Журито бе съставено от доказали се професионалисти както от
България, така и от Европа: Никола Ландолина - Италия, Стефан
Берда и Гаел Лоран - от Intercoiffure France, Мартин ХубеновМърфи, Роси Милкова, Дима Тодорова, Кирил Чалъков, Оксана
Терезиева, Весела Златоустова.
Гостите успяха да се насладят на зашеметяващи шоупрограми на български и европейски коафьори. Едни от най-известните фирми в областта на фризьорството, козметиката и
маникюра представиха своите най-актуални продукти на специални щандове.
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ПРОГРАМАТА

19 МАЙ

ВРЕМЕТО
06.45
07.30
08.05
09.35
10.15
11.00
12.00
12.25
12.30
13.00
14.00
14.30
15.30
15.45
16.00
16.10
16.40
16.45
17.00
17.25
17.55
18.00
18.30
19.00
19.45
19.50
20.00
20.35
20.45
20.50
20.55
21.55
22.00
22.30
23.00
23.10
23.15
23.45
02.20

Денят започва - сутрешен блок
Евроизбори 2009
Денят започва - сутрешен блок
Здраве
Дързост и красота - тв филм /2255 епизод/
Жените с Марта Вачкова /токшоу/
По света и у нас
Евроизбори 2009. Предизборни клипове
Бързо, лесно, вкусно - кулинарно шоу
Самотно дърво на хълма - тв филм /5 епизод/п/
Корен, дълбоко в небето - док. филм /РТВЦ Благоевград/
Константин Философ - 6-сериен тв филм /България,
1982г./, 1 серия
Език мой
Голямото междучасие
По света и у нас
Новини на турски език
Били и Бъди - анимационен филм
Забавен колеж - анимационен филм
Големите шпионки - анимационен филм
Еврообщини. Каварна - документален филм
Евроизбори 2009. Предизборни клипове
По света и у нас
Седмо чувство - семейна игра
Самотно дърво на хълма - тв филм /6 епизод/
Лека нощ, деца!. Дим, Дам, Дум
Златните песни на “Златният Орфей”
По света и у нас
Евроизбори 2009. Предизборни хроники
Спортни новини
Евроизбори 2009. Предизборни клипове
Референдум - публицистично шоу
50 години БНТ. 1977
Позорните убийства на ХХ век. Убийството на Райнхард
Хайдрих - документална поредица на БиБиСи
По света и у нас
Евроизбори 2009
Световен шахматен турнир “М-тел Мастърс” /дневник/
Ателието - студентска програма за култура и изкуство
Крахът на Третия райх - игрален филм /Германия, Италия,
Австрия, 2004 г./
Референдум - публицистично шоу/п/
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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
00.40

07.00
09.00
09.45
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30
14.05
15.00
17.00
17.45
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.45
23.00
23.40
01.20

“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
“Царете на комедията” - забавно шоу
“Забранена любов” - сериен филм
“Господари на ефира” - забавно предаване на НТВ
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Герои” - сериен филм, 2 сезон
“Хай тек” - предаване за информационни технологии
“Лесни пари” - тв игра

“Сутрин в 7”, сутрешен блок
“Пътеводна светлина”, еп. 170 - повторение
“Великото изкуство на магията”, развлекателна програма
“Капри”, сезон 1, еп. 17
“Непокорните”, сезон 4, еп. 49
Новини
“Тежки времена”, еп. 3, драма, Германия, САЩ, 1977
“Летящият цирк на Монти Пайтън”, еп. 12
“Смолвил. Супермен в началото”, сезон 3, еп. 1 - п.
“Следобед с ТВ 7”, токшоу на ТВ 7
“Пътеводна светлина”, еп. 171
“Микросвят”, анимационни миниатюри
“Вярно с оригинала”, политическо токшоу с Петър Волгин
Новини
“Отблизо” - публицистично предаване
“Смолвил. Супермен в началото”, сезон 3, еп. 2
“Глутница кучета”, криминална драма, Трилър, САЩ, 1992
“Микросвят”, анимационни миниатюри
Новини
“Смразяващ сблъсък”, приключенски екшън, САЩ, 2000
“Глутница кучета”, криминална драма, 1992 - повторение
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Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 1 мин. и залязва
в 20 ч. и 44 мин. Продължителност на деня 14 ч. и
43 мин. Луната изгрява в 2 ч. и 54 мин. и залязва в
15 ч. и 13 мин. Фаза - 2 дни след последна четвърт.
Най-ниската температура на този ден в София е била
измерена през 1952 г. 1.7 градуса, а най-високата през
1969 г. 31 градуса. Най-ниската температура на 19 май
в Пловдив е измерена през 1936 г. 4.6 градуса, а найвисоката през 1960 г. 33.5 градуса. В Плевен на тази
дата най-ниската температура е измерена през 1952 г.
3.6 градуса, а най-високата през 1907 г. 34.5 градуса.
След полунощ преваляванията постепенно ще спрат,
гръмотевичната дейност ще стихне. Над много райони
ще се изясни. През деня ще преобладава слънчево време.
Временни увеличения на облачността ще има около и
следобед, главно над Рило-Родопската област, но вероятността за валеж е малка. Ще духа слаб, в Дунавската
равнина и Югоизточна България - умерен вятър от изтоксевероизток. Максималните температури ще са между
25 и 30 градуса. В София - около 26 градуса.

ИЗГЛЕДИ ЗА 20 И 21 МАЙ
05.30 “Любовта е във въздуха” - сериал, еп. 14
06.20 Детски клуб Дисни. “Приключенията на Мики и Доналд”
- сериал, еп. 51
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. 36
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 “Шоуто на Слави” /п./
13.30 “Лицето на другата” - сериал, еп. 70
14.30 “Буря в рая” - сериал, еп. 165
15.30 “SMS” - сериал, еп. 88, 89
16.30 “Горчиво” - шоу за младоженци
17.00 “Любовта е във въздуха” - еп. 15
18.00 “Комиците” /п./ - комедийно шоу
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Music Idol - концерт на застрашените от отпадане
21.30 “Аламинут” - комедийно шоу
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 “Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23.30 “Моите мили съседи” - сериал, еп. 21
01.00 “SMS” /п./ - сериал, еп. 88, 89

«Œƒ»¿

БЛИЗНАЦИ
–‡·ÓÚÂÚÂ ÔË ÔÂÙÂÍÚÌ‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ, Í‡ÚÓ ÌÂ
‰ÓÔÛÒÍ‡ÚÂ Á‡Ó·ËÍ‡Îˇ˘ËÚÂ ‚Ë ‚ ÒÎÛÊ·‡Ú‡ ‰‡ ‚Ë
Ì‡ÚÓ‚‡‚‡Ú Ò˙Ò ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÒË ÌÂÛÒÔÂıË. œÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ Ô‡ËÚÂ ˘Â ËÏ‡ÚÂ Â‰ÍËˇ ¯‡ÌÒ ‰‡
Û‚ÂÎË˜ËÚÂ ‚ Ô˙ÚË ÔËıÓ‰ËÚÂ ÒË.

РАК
ÃÌÓÁËÌ‡ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â ·˙‰‡Ú ÔËˇÚÌÓ ËÁÌÂÌ‡‰‡ÌË
ÓÚ ÊÂÎ‡ÌÓ ËÁ‰Ë„‡ÌÂ ‚ ÒÎÛÊÂ·Ì‡Ú‡ ÈÂ‡ıËˇ. ŸÂ
ÒÂ Ì‡ÎÓÊË ‰‡ ÒÂ Á‡ÌËÏ‡‚‡ÚÂ Ë Ò ‰ÂÈÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ
˘Â ÓÚ‚ÓË Ó˘Â ÔÓ‚Â˜Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ ÔÂ‰ ‚‡Ò.

ЛЪВ
œ‡‚ËÎÌÓÚÓ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇÚ‡ ‚Ë Ì‡
‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ ˘Â ‚Ë ‰‡‰Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ
ÓÚ‰‡‰ÂÚÂ Ì‡ ËÌÚÂÌÁË‚ÂÌ ÓÚ‰Ëı ‚ Ò‚Ó·Ó‰ÌËÚÂ ˜‡ÒÓ‚Â, Ò ÍÓËÚÓ ˘Â ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÚÂ. ƒÓ·Â Â ‰‡ ÒÂ
ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ÚÂ ÓÚ ı‡Á‡ÚÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡.

максимални
25°/30°

ДЕВА

максимални
22°/28°

ƒÌÂÒ ÒÂ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ÈÚÂ ÓÚ Í‡ÈÌÓÒÚË Í‡ÍÚÓ ‚
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ, Ú‡Í‡ Ë ‚ ÎË˜ÂÌ ÔÎ‡Ì. œÓÒÚ‡‡ÈÚÂ
ÒÂ ‰‡ ÔÎ‡ÌË‡ÚÂ ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘ËÚÂ ÒË ËÌËˆË‡ÚË‚Ë ‰Ó
Ì‡È-Ï‡ÎÍ‡Ú‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚ, Í‡ÚÓ ÌÂ Ô‡‚ËÚÂ ÍÓÏÔÓÏËÒË Ò˙Ò ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡ ÒË ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ.

ВЕЗНИ
В сряда времето ще е слънчево и топло, с нормални
за сезона температури. Максималните ще са между
25 и 30 градуса. Ще духа слаб източен вятър. В
четвъртък също ще преобладава слънчево време, но
в следобедните часове над Западна България ще се
развие купеста облачност. Само на отделни места
там е възможно да превали и прегърми. Температурите ще останат без промяна.

ÃÌÓÁËÌ‡ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â ·˙‰‡Ú ÔÓ„˙ÎÌ‡ÚË ÓÚ ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚËÚÂ
Ë Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇÚ‡ ÒË, ÍÓËÚÓ ËÏ‡ÚÂ ÓÍÓÎÓ ‚˙Á‡ÒÚÌËÚÂ
˜ÎÂÌÓ‚Â Ì‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ‚Ë. ŸÂ ‚Ë ÒÂ Ì‡ÎÓÊË ‰‡
‚ÁÂÏÂÚÂ ÍÓÌÍÂÚÌÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÚ‡ ÒË Ë Ò
ËÌÚËÏÌ‡Ú‡ ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡.

СКОРПИОН
ÕÂ ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ˇ‚‡ÈÚÂ Ò ‰Ó‚ÂËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ‚Ë
„Î‡ÒÛ‚‡Ú ‚ÒË˜ÍË. —ÚÂÏÂÚÂ ÒÂ ‰‡ ·˙‰ÂÚÂ ˇÒÌË
Ë ÚÓ˜ÌË ÔË ËÁ‡Áˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘ÂÚÓ ÒË,
Ú˙È Í‡ÚÓ ‚ ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È ˘Â ‚Ë ÒÂ Ì‡ÎÓÊË
‰‡ ÔÓÌÂÒÂÚÂ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËˇÚ‡, ÍÓËÚÓ ÌˇÏ‡ ‰‡ ‚Ë ı‡ÂÒ‡Ú.

СТРЕЛЕЦ
œÓÏËÒÎÂÚÂ ÔÓ Í‡Í˙‚ Ì‡˜ËÌ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÛÍÂÔËÚÂ
‚˙ÁÍËÚÂ Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ ÒË Ò ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎËÚÂ ÓÚ
‚‡¯ÂÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó. œÓÒÚ‡‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡ Ú˙ÒËÚÂ Ë
Ì‡ÏË‡ÚÂ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ËÚÂ Ô‡ÚÌ¸ÓË Ë Ò˙ÏË¯ÎÂÌËˆË Ì‡
‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ.
ВТОРНИК, 19.05.2009
06.00 Новини
06.05 Сериал: „Ловът на Берия”
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 Още новини
15.15 „Да разбереш. Да
простиш”
16.00 Новини
16.20 Сериал: „Принцесата на
цирка”

17.10 “Хайде да се оженим!”
18.10 „Федералният съдия”
19.00 Новини
19.30 „Следата“
20.15 „Нека да говорят”
21.05 Сериал: „Горещ лед”
22.00 Време
22.30 Сериал: „Ловът на Берия”
23.30 „Пиян на волана”
00.25 Нощни новини
00.40 „Късно нощем”
01.25 Филм: „Ябълката на
раздора”
03.00 „Да разбереш. Да
простиш”
03.30 „Модна присъда”
04.25 „Федералният съдия”
05.10 Сериал: „Горещ лед”

КОЗИРОГ
ƒÌÂÒ ÒÂ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ÈÚÂ ÓÚ ÌÂÔË‚Ë˜ÌË Á‡ ‚‡Ò Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡. ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡ ·˙‰ÂÚÂ ÒÚËÍÚÌË
Ë ÚÓ˜ÌË ÒÔˇÏÓ ÔÓÂÚËÚÂ ÓÚ ‚‡Ò ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË Ë
Ó·Â˘‡ÌËˇ. ŸÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÚÂ Ò ÓÚÎË˜ÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰‡
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ËÚÂ ËÁ„Ó‰ÌÓ Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂ ÔÓ ‡·ÓÚ‡.

ВОДОЛЕЙ
Õ‡ ÏÌÓÁËÌ‡ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â ËÏ ÒÂ Ì‡ÎÓÊË ‰‡ ÔÓˇ‚ˇÚ
Ú˙ÔÂÌËÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ. ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡
ÌÂ ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ˇ‚‡ÚÂ Ò ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡, ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË
‚Ë ÓÚ Ì‡˜‡ÎÌËÍ, ÍÎËÂÌÚ ËÎË ‰ÂÎÓ‚Ë Ô‡ÚÌ¸Ó. ÕÂ
‰‡‚‡ÈÚÂ Ô‡Ë Ì‡ Á‡ÂÏ.

РИБИ
ÕÂ ÒÂ Á‡Î‡‚ˇÈÚÂ Ò ÌÓ‚Ë Ì‡˜ËÌ‡ÌËˇ ‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÒÚÂ ÔËÍÎ˛˜ËÎË Ò˙Ò
ÒÚ‡ËÚÂ. ¬ÌËÏ‡ÚÂÎÌÓ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÈÚÂ ÍÛÔÌË ÔÓÍÛÔÍË ËÎË Í‡Í‚ËÚÓ Ë ‰‡ Â ·ËÎÓ ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÌ‡Ú‡
Ó·Î‡ÒÚ. »ÁËÒÍ‚‡ÈÚÂ ÎÓˇÎÌÓÒÚ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÍÓÎÂ„ËÚÂ.

cyanmagentayellowblack
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
на
о.з. генерал
БОЖИДАР
АНТОНОВ!
Роден на 19 май
1944 г.
в с. Долна Вереница, обл. Монтана

Скъпи приятелю, най-сърдечно поздравяваме служителя от ВКР, ВН, НСС,
Националната служба за разузнаване, началника на ДС - обл.
Монтана, директора на ДОИМВР, на РДВР-Враца, за твоя
принос и достойна защита сигурността на Отечеството.
Пожелаваме на генерал Антонов дълголетие и жизнерадост!
От приятелите, колегите и бившите
секретни сътрудници, с които е работил

Ã¿À » Œ¡ﬂ¬»
УСЛУГИ
СТРОИТЕЛНИ
ОЛУЦИ, керемиди, изолации, 0898600942

—¬Œ¡ŒƒÕ» –¿¡Œ“Õ» Ã≈—“¿
Месторабота
(Фирма, адрес,
телефон,
email за контакт)

Длъжност,
пояснения,
заплата

Брой места
(достъпни от,
подходящи за)
Вид договор,
работно време,
мобилност

Изисквания
(Образование
Специалност
Стаж (г.)
Допълнителни условия)

гр. София, р-н Витоша; обл.
София (столица)
4-ТО ОСНОВНО ПОМОЩНО
УЧИЛИЩЕ “ПРОФЕСОР ДИМИТЪР КАЦАРОВ” - ЮЛ в
сферата на държ. власт
УЛ. ПРОФ. Н.ДЕРЖАВИН 26
тел. 8570159

Главен счетоводител
505 лв.

1
7.5.2009
жена
Неуточнен
Неуточнено
Неуточнена

Висше икономическо образование Счетоводство и контрол
без изисквания
ПОСЛЕДНА СПИРКА НА
ТРАМВАЙ 5,МАРШРУТНИ
ЛИНИИ 22 И 28

гр. София, р-н Възраждане;
обл. София (столица)
30 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” - Училище
БУЛ. АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ №
125А
тел. 822-17-85

Помощник-директор,
административностопанската дейност
500 лв.

1
12.5.2009
без ограничения
Неуточнен
Неуточнено
Неуточнена

Висше икономическо образование
Висше икономическо образование-неуточнена специалност
без изисквания
не са посочени

гр. София, р-н Сердика; обл.
София (столица)
29-ТО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
“КУЗМАН ШАПКАРЕВ” - Училище
УЛ.”Г.С.РАКОВСКИ” № 20
тел. 832 30 68
гр. Банкя; обл. София (столица)
БАНКЯ ПАЛАС - ООД
гр.БАНКЯ,бул.ВАРНА № 70
тел. 997 71 78

Технически сътрудник 1
400 лв.
11.5.2009
Неуточнено
Неуточнен
Една смяна
Неуточнена

Средно общо образование неуточнено
Средно общо
образование-неуточнена специалност
без изисквания
не са посочени

Градинар
450 лв.

2
11.5.2009
без ограничения
Неуточнен
Една смяна
Неуточнена

Основно образование
Основно образование
без изисквания

гр. Бургас; обл. Бургас
СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛЕН
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ” Сдружение К.БР.МИЛАДИНОВИ УЛ.ДРИН 9
тел. 056-530405

Психолог
480 лв.

1
8.5.2009
Неуточнено
Неуточнен
Неуточнено
Неуточнена

Висше университетско образование
Психология
без изисквания
не са посочени

гр. Созопол; обл. Бургас
ХИТ ОПТИК - СВЕТОСЛАВА
ЛЕСИЧКОВА - ЕТ
К.СЛАВЕЙКОВ ДО БЛ.33
тел. 0888853455

Оптик, оптометрист
450 лв.

1
11.5.2009
Неуточнено
Неуточнен
Неуточнено
Неуточнена

Средно специално медицинско
образование
Очна оптика
без изисквания
не са посочени

гр. Карлово; обл. Пловдив
ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004 АД
- АД
УЛ.ДЪБЕНСКО ШОСЕ 47
тел. 956-92

Шмиргелист
450 лв.

2
7.5.2009
Неуточнено
Неуточнен
Неуточнено
Неуточнена

Средно професионално - техническо
Средно професионално-техническо-неуточнена специалност
без изисквания
не са посочени

гр. Пловдив; обл. Пловдив
БРИЛЯНТ - АД
Цар Борис III Обединител 40
тел. 218-318

Инженер-технолог,
шивашко
производство
500 лв.

2
7.5.2009
Неуточнено
Неуточнен
Една смяна
Неуточнена

Средно специално техническо
образование
Конструиране и моделиране на
облеклото
без изисквания
не са посочени

гр. Велики Преслав; обл. Шумен
ГЕТ КОНЕКТЕТ - ООД
ул.ГАРОВА 32
тел. 0878854644

Търговски сътрудник
СЪТРУДНИК
ПРОДАЖБИ
420 лв.

1
7.5.2009
Неуточнено
Неуточнен
Неуточнено
Неуточнена

Средно специално икономическо образование
Средно специално икономическо-неуточнена специалност
без изисквания
не са посочени

ДРУГИ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - сериозно обучение по индивидуална програма, центъра - 852-95-65
АСОЦИАЦИЯТА на учители-пенсионери, гр. Пловдив, ви кани на среща на 19.05.2009 г. от 17 часа
в ресторант “Спортна среща”.

ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ
40 дни без непрежалимата

Õ≈À»
Õ» ŒÀŒ¬¿
ƒ»À Œ¬¿
62 години

Животът ти беше пламък и всеотдайност.
Пълен с любов към семейство, деца
и внуци, вярна до край на
своите убеждения.
Докато ни има, ти винаги ще бъдеш с нас,
защото те обичаме!
Възпоминанието ще се извърши на 20 май от 11 ч.
на гробищен парк “Чаира” - Плевен

Петко, Невен, Светослава, Мая

Ã‡ÎÍË Ó·ˇ‚Ë, ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇ Ë ‚˙ÁÔÓÏËÌ‡ÌËˇ
ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌË 9705200, 9705226
Ë Ì‡ e-mail: documentacia@duma.bg
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Б.Р. Обявените работни места са в съответствие
с обявите в сайта на Агенцията по заетостта
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ОТВСЯКЪДЕ ПО НЕЩО

НАЙ-СКЪПАТА ЛАДА
АвтоВАЗ
пусна в производство
най-новия си
модел - комби-вариант на
Lada Priora.
Първите 200
автомобила в
комплектация
“лукс” ще слязат от конвейера в края на
този месец.
Автомобилът
има две предпазни въздушни възглавници, пълен електропакет на
стъклата, датчик за дъжд, ABS и аудиосистема.
Стартът на производството беше планиран още за
януари тази година, но беше отложен заради финансови трудности и усложнения. Новият модел на Лада
ще стане и най-скъпата кола в гамата на АвтоВАЗ около 12 000 долара.

ФИАТИТЕ СТАВАТ ПО-ЧИСТИ
Автомобилите Fiat ще
станат екологично по-чисти заради внедряването на
новата система без дросел
с променливи
фази на газоразпределение Multi Air.
За разлика от
други подобни
системи, като
Bi-Vanos и Valvetronic, които са с електромеханично
задвижване на клапаните, Multi Air е с електрохидравлично. Това позволява да се намали изхвърлянето на
вредни вещества в атмосферата с 60%, а на CO2 с 1025%. Системата има компактен бутален компресор на
всеки цилиндър и електроклапан с променлив режим на
работа. Multi Air контролира индивидуално работата на
всеки цилиндър, което осигурява изключително точно
управление на горенето. Първи ще използва системата
Multi Air моделът Alfa Romeo MiTo c 1,4-литров мотор.

И ХИБРИД, И ВАРИАТОР
Едновременно с хибридната версия на S-клас
в моделната
гама
на
Mercedes се
появи
още
един бензоелектрически автомобил - крос о в ъ р ъ т
Mercedes ML
450 Hybrid. Докато при седана е използвана по-проста схема с комбиниран маховик-генератор, то
ML е направен по-сложен. При него е използвана хибридна трансмисия ECVT (Electronic Continuously Variable
Transmission) с три планетарни реда, съвместна разработка на Daimler, BMW, General Motors и Chrysler в рамките
на проекта Global Hybrid Cooperation. Системата е готова
от 2006-а и вече се ползва при големите модели на GM
и Chrysler, а сега Mercedes става първият европейски
производител, приложил тази доста сложна конструкция.
ECVT фактически е обикновен автоматик с променена
кинаметика и два допълнително монтирани в него електромотора, които са и генератори. Първият е с мощност
62 кВт и момент от 235 Нм,
вторият с 60 кВт и 260 Нм.
Двата монтирани планетни
механизма на фрикционите
осигуряват четири фиксирани предавки, в рамките на
които електрониката може
плавно да променя оборотите. На втора и четвърта работи само един от електромоторите, а при първа и трета
двата в режим на интензивно
ускоряване или спиране.

ŒÀ≈À¿

2035-‡
МАГНИТИ ВМЕСТО КОЛЕЛА
Не един и два са опитите да
се намери по-революционен път
за развитие на сухоземния
транспорт. Поредният идва от
американската компания AirShip
Technologies Group (ATG) (технологии за въздушни кораби) от
Орегон, която предлага да се
замени класическата схема с
използването на колела с т.нар.
“опорно-тягови” сфери (trackspheres). Идеята е рискова, но
определено смела и фатастична. И вече реализирана, макар и
в киното. Киноманите и любителите на кино-фантастиката помнят автомобила
Audi
RSQ, създаден
през 2004-а,
специално за
фантастическия филм “Аз,
роботът”
(I,
Robot) по книгата на Айзък
Азимов. На екрана колата
стремително
летеше
на
сфери, скрити
под обтекаемия й корпус,
карана от “пилота”
Уил
Смит, но не
без съдействието на магията
на киното.
Сега инженерите на компанията AirShip Technologies Group
(ATG) смятат да направят
напълно работоспособен апарат
от същия тип. За да направи
проектът си по-привлекателен за
обществеността, ATG заяви, че
ще качи на сферите си легендарния
модел
ДеЛорен
(DeLorean) - стилен спортен автомобил от миналото, също с киноистория като участник във
филмите “Назад в бъдещето”
(Back to the Future).
За избора има и инженерна
основа - ниска маса на колата,
добра аеродинамика и сравнително неголеми размери, удобна за преобразувана Х-образна
носеща рама. Освен това ATG
има тясно сътрудничество с компанията Delorean One, която се
занимава с поддръжката и ремонта на реални автомобили
ДеЛорен.
От стария автомобил в проекта на ATG едва ли ще остане
нещо освен рамата и купето.
Четирите движещи колата сфери ще се задвижват от електродвигатели, захранвани от литиево-йонни акумулатори и от
допълнителен генератор, за-

движван от малък дизел, работещ с биогориво. Мисли се и за
монтиране на слънчеви колектори и дори за някаква “слънчева тъкан” за добив на ток, с която да се облепи цялата кола.
Според
разработчиците
Delorean ATG ще може да се
зарежда за около 4 часа от битова елмрежа, автономността му
само на акумулатори ще е 380
км и още около 260 с използването на дозареждане с биодизеловото моторче.
В Delorean ATG, както е официалното име на проекта, най-

интересното нещо са сферите,
задвижването на които става по
два начина - сложен и... още посложен. При първия се използват лагери, ролки и валове с
мотори и генератори за рекуперация на енерегията. При тази
схема сферата-колело се опира
на 24 малки топки, които предават въртенето чрез триене. Разполагането на малките сфери
позволява на голямата да се
върти във всяка посока, което
осигурява невероятна маневреност на автомобила. За сметка
на въртенето на сферите в различни посоки колата ще може
да се върти на място, да се движи странично и на всякакъв чорчик. Движението на колелатасфери се управлява от компютър,
получаващ команди от волана
по системата без механична
връзка - drive-by-wire (управлявана по кабел).
При втория вариант за окачване на сферите към колата ще
се използват магнитни възглавници без никакъв контакт с корпуса или негови елементи.
Завъртането ща става единствено с помощта на електромагнитно въздействие върху сферите.

¡ÓÒ˙Ú Ì‡ ‘»¿“ ÔÓ‰„ÓÚ‚ˇ ÌÓ‚ „ÎÓ·‡ÎÂÌ „Ë„‡ÌÚ
Италианският автогигант Fiat SpA, босът на
който Серджо Маркионе ще оглави новосъздадения под натиска на президента Обама алианс
с американския автоконцерн Chrysler, води интензивни преговори с General Motors, в резултат
на положителния изход от които може да възникне нов интерконтинентален супер-автогигант FIAT-Chrysler-Opel.
Италианците ще могат да използват не само
своите, но и на немците дизайнерски и технологични разработки от принадлежащия на General
Motors Corp. Opel за производство на бъдещи
модели на Chrysler.
Преговорите между GM и Fiat са с цел обединяване на европейските и латиноамериканските
им операции в една компания. Трудността засега е, че GM иска да получи в нея дял от 40%, а
Fiat не иска да даде на американците повече от
30%.
Адаптацията на дизайна на автомобилите
Opel за модели на Chrysler, особено на последните два, които се очертават като много успешни - Инсигния и новата Астра, ще осигури тясна
връзка между GM и Fiat-Chrysler, и ще разпредели и намали значително чрез икономисване на
сериозни средства развойните разходи на компаниите (около 1,4 милиарда евро на година).
В случай на обединение на Fiat, Chrysler и

европейските подразделения на General Motors
ще възникне глобална автомобилна компания с
годишен приход над 80 милиарда евро.
Италианско-американският проект обаче
може да излезе сметка без кръчмар, защото
специално в случая с Opel решаваща ще е и
думата на немската държава, особено ако американският гигант попадне в условията на фалит.
В момента освен офертата на FIAT сериозни
апетити към старата немска марка проявява
канадският гигант Magna, към който наскоро се
присъедини и руското обединение АвтоГАЗ, зад
който пък стои руската държава.
Дали сериозната промяна на автомобилния
хоризонт ще се случи, ще разберем в недалечно бъдеще.
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За целта под гумената обвивка
на сферите ще са разположени
силни магнити, а в сферичните
им гнезда електромагнити, които ще създават подемна сила,
ще задвижват колелата (пардон
сферите) и ще ги спират в генераторен режим.
Системата ще има и комплект въздушни помпи, които ще
вкарват въздух под високо налягане между сферите и гнездата
за допълнителна въздушна опора-лагер, и за премахване на
евентуалния боклук, вдиган от
пътя. Не е ясен въпросът за окачването, работата му при
дупки и неравности, дълготрайността на
елментите, устойчивостта и
управляемостта при високи
скорости.
Най-главният въпрос
при
всяка
нова кола е
този за ефективността.
Дали ще се
постигне повисока икономичност
в
сравнение с
конвенционалните автомобили и набиращите сила хибриди?
ATG има в плановете си и още
по-екстремен апарат, наречен
въздушен кораб (AirShip). В основата му също е идеята за сферите, само че са с по-различно
разпологане - като ромб. Купето
е обтекаемо и изпълнено от
свръхлеки материали. Разликата
с предишния модел е и в родството на втория с дирижаблите.
Според ATG не е проблем в няколко големи празноти в купето
да се напомпа хелий, който ще
компенсира в известна степен
теглото на колата и ще намали
съпротивлението на търкаляне на
сферите. Друг е въпросът за динамичната устойчивост на подобен автомобил - при всички нормални коли инженерите се стремят да увеличат масата на колата и сцеплението с пътя чрез
използването на притискателна
аеродинамична сила, което осигурява необходимата сигурност
при високи скорости.
За реалния резултат от идеята ще трябва да почакаме до
2035-а, когато според проектантите подобни автомобили ще
владеят пътищата.
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„Актим Индекс”:

„А” ГРУПА,
27-И КРЪГ

Бербатов е №4
във Висшата лига

Вихрен - Пирин 1:3 0:1 Коцев (4), 0:2 Пеев (7), 1:2 Джаейоба (66), 1:3 Метушем (76). Левски - Спартак (Вн) 5:0 1:0 Тасевски (1), 2:0 Бистрон (24) 5:0
Цачев (69, 85 и 87); Ботев Миньор 3:2; Черно море ЦСКА 1:0 Локо (Мз) - Локо
(Пд) 1:1; Локо (Сф) - Сливен
3:2; Черноморец - Славия 2:1;
Литекс - Беласица 4:1

КЛАСИРАНЕ

Българинът е най-добър
в Ман Юнайтед

Юнайтед през сезона Неманя Видич пък е първи във
втората десетка с 509 т. Сред
първите 20 има по 4-ма от
Манчестър Юнайтед, Челси
и Ливърпул. В Топ 100 няма
друг българин от играещите
във Висшата лига. Световноизвестният “Актим Индекс” от
1992 г. работи с цел определяне полезността на отделен
играч, дори и той да не е в
топ отбор. Статистиката е
официална в Премиършип,
Кока Кола Чемпиъншип и
шотландската Премиерлига.
Тя е изградена на базата на
различни фактори, между
които принос на всеки играч
за успеха на отбора, точни
пасове, отнемания на топката, удари и др. “Актим Индекс” отнема точки на играчите за получени жълти и
червени картони. Данните се
изготвят въз основа на оценки на бивши професионални
футболисти, както и на статистики, които се изчисляват
чрез видеозапис след всеки
мач, и се преизчисляват с 6

»«¡–¿Õ»÷»“≈ Õ¿ √»√—:
œÂÚÂ ÿÏ‡ÈıÂÎ Ë ≈‰‚ËÌ ‚‡Ì
‰Â —‡; √‡Ë ÕÂ‚ËÎ, ﬂ‡Ô —Ú‡Ï,
–ËÓ ‘˙‰ËÌ‡Ì‰ Ë ƒÂÌËÒ ⁄ÛËÌ;
ƒÂÈ‚Ë‰ ¡ÂÍ˙Ï, –ÓÈ ËÈÌ Ë œÓÎ
—ÍÓÛÎÒ; ≈ËÍ ‡ÌÚÓÌ‡, ”ÂÈÌ –ÛÛÌË
Ë –‡È˙Ì √Ë„Ò.
формули. Класацията не
включва последния кръг, в
който Юнайтед узакони титлата си след 0:0 с Арсенал, а
Бербатов остана резерва.
Междувременно легендата на Юнайтед Райън Гигс,
спечелил рекордна 11-а титла с отбора, направи пред
авторитетния в. “Дейли Мейл”
класация на най-добрите 11
футболисти, с които е защитавал екипа на “Червените
дяволи”. В нея Бербатов не
намира място след дебютния
си сезон на “Олд Трафорд”.
Уелсецът обаче е пренебрег-

СНИМКИ БГНЕС

д

Димитър Бербатов е найполезният футболист на Манчестър Юнайтед, сочи официалната статистика на английската Висша лига. Българинът е номер 1 в Юнайтед и
четвърти в Премиършип в последната класация с 567 т.
Пред Берба са само играчите на Челси Никола Анелка с
673 т. и Франк Лампард с
649, и холандският нападател на Ливърпул Дирк Кайт с
595. Звездата на Юнайтед
Кристиано Роналдо, избран
за футболист №1 на 2008 г. в
света и Европа, е далеч след
него. Португалецът е 8-и в
общата класация с 539 т. и
втори от шампиона на Англия. Пред него са съотборниците на Стилиян Петров в
Астън Вила Габриел Агбонлахор (с 550 т.) и Гарет Бари
(533), който е изпреварен с 2
т. от вратаря на Ливърпул
Пепе Рейна. В Топ 10 са още
двама играчи на Ливърпул
Джейми Карагър (518) и
Стивън Джерард (513). Обявеният за №1 от феновете на
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нал и Кристиано Роналдо,
като на поста му е включил
Дейвид Бекъм. За място под
рамката той не е успял да
избере кой е по-велик и поставя двама прочути вратари
- Шмайхел и Ван дер Сар.

—Î‡‚Ëˇ ˜‡Í‡ 100 000 Î‚. ÓÚ ÷— ¿ ‰‡ ÒÔÂ ÀÂ‚ÒÍË
Ръководството на ЦСКА ще премира следващите противници на
Левски в последните три мача
от първенството на стра- ната. На спешна

сбирка след загубата от Черно море босовете са решили да извадят солидна
сума, която да върне надеждата за шампионска титла,
твърди
сайтът
SportLine.bg.
Въпреки новите
собственици ЦСКА е
изправен пред финансова криза и тя може да бъде
предотвратена само с участие
в Шампионската лига. Затова
от “Титан” гласували по 100
бона премия за Славия, Минь-

ор и Пирин, за да спънат “сините”
Преди дни президентът на Славия
Венци Стефанов самодоволно обяви, че
от сблъсъка с Левски тимът му може
само да спечели. Според близки до
клуба Сгефанов е поставил ултиматум
на треньора Стевица Кузмановски, че
трябва да се хвърли за победа над
лидера Левски на “Овча купел”, за да
запази поста си. “Тази година първенството е много интересно и още много
неща могат да се случат до края на
сезона. Още няма шампион на България”, каза многозначително македонецът Кузмановски.

„Червените” губят капитана си

К

Зе Соареш показва
бразилска техника
пред сънародника си
Адриано Миранда от
Спартак (Вн) при
победата на Левски с
5:0, изкачила “сините”
отново на върха

‡ÔËÚ‡Ì˙Ú Ì‡ ÷— ¿ “Ó‰Ó ﬂÌ˜Â‚ ˘Â ÔÂÚ˙ÔË
ÓÔÂ‡ˆËˇ Ì‡ „ÎÂÁÂÌ‡ Ë ˘Â ÔÓÔÛÒÌÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ
3 ÒÂ˘Ë Ì‡ ÓÚ·Ó‡ ‰Ó Í‡ˇ Ì‡ ÒÂÁÓÌ‡. ’‡ÎÙ˙Ú
ÔÂÏËÌ‡ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍË ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ, ÍÓËÚÓ
ÔÓÍ‡Á‡ı‡, ˜Â ËÏ‡ Û‚Â‰ÂÌË Í˙ÒÚÌË ‚˙ÁÍË. “ÓÈ
ÒÂ ÍÓÌÚÛÁË ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‰Â·ËÚÓ ÓÚ 26-Ëˇ Í˙„
ÒÂ˘Û ÀÂ‚ÒÍË (0:2), ‡ ÔË „ÓÒÚÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ◊ÂÌÓ
ÏÓÂ (0:1) ‚˙‚ ¬‡Ì‡ ·Â ÔÓ‚ÚÓÌÓ Û‰‡ÂÌ. —Ú‡¯Ë ÚÂÌ¸Ó˙Ú À˛·ÓÒÎ‡‚ œÂÌÂ‚ Ô˙Í Ì‡È-‚ÂÓˇÚÌÓ
ÌˇÏ‡ ‰‡ ‡Á˜ËÚ‡ Ì‡ …Ó‰‡Ì “Ó‰ÓÓ‚ Ë «‰‡‚ÍÓ
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НОВ БОТЕВ В
ПЛОВДИВ
В Пловдив ще бъде създаден
нов футболен клуб Ботев, съобщиха членове на инициативния
комитет. Идеята е на привърженици на “канарчетата”, недоволни от управлението на президента Димитър Христолов. Те смятат
да потърсят съдействие от богати
бизнесмени, симпатизиращи на
отбора, както и от фондация
“Бъдеще за Ботев”. Предвидени
са преговори с бившия член на
УС на клуба и на Изпълнителния
комитет на БФС Христо Александров, който е патентовал емблемата на автентичния отбор. Новият тим ще започне участието си
в аматьорските групи с амбицията да се върне отново в елита.
Междувременно в Ботев са намерили пари за мача на дубъла
срещу Миньор в Перник днес и
за съботното гостуване на “А” отбора срещу Пирин в Благоевград. Пари за заплати и премии
обаче няма, тъй като Христолов
още не е получил траншовете от
ЦСКА за продажбата на Йордан
Минев и Дормушали Саидходжа.

БЪЛГАРИ СА
ШАМПИОНИ НА
АЗЕРБАЙДЖАН
Станислав Бачев и Александър Томаш станаха шампиони на Азербайджан с отбора на
ФК Баку,
воден от бившия
наставник на ЦСКА Гьоко Хаджиевски. Двамата бранители не
играха в последния мач при
победата с 4:0 срещу Могун.
Втори остана Интер (Баку) с
вратар Свилен Симеонов и халфа Петър Златинов. Четвърти е
Хазар-Ленкаран с Иван Цветков, Костадин Джамбазов и
Радомир Тодоров.

ГЕНЧЕВ ВКАРВА
ЗА ВАСЛУЙ
Станислав Генчев отбеляза
първия гол при успеха на Васлуй с 2:0 като домакин срещу
Отопени в 31-ия кръг в Румъния.
Халфът се разписа в 10-ата мин.,
а Змеу удвои в 56-ата мин. С
тази победа Васлуй вече е 8-и
с 51 т., на 3 т. от класиране в
турнира Евролига.
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Дейвид Бекъм (вляво), премиерът на Великобритания
Гордън Браун и Уейн Рууни
(вдясно) дадоха старт на кампанията в Англия за домакинство на Мондиал 2018
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Гришо вече е
366-и в света
СНИМКИ БГНЕС

Пиронкова отпада във Варшава

Легендарното тенис семейство Щефи Граф
и Андре Агаси се поздравяват с целувка след
демонстративен мач с Ким Клийстерс и Тим
Хенман на централния корт в Уимбълдън.
Двубоят бе посветен на новия подвижен покрив
на прочутото игрище, който е с площ
5200 кв. м, тежи 1000 тона и дава възможност
играта да продължи само след 20 минути

Първата ракета на
България Григор Димитров се изкачи с 6
позиции в ранглистата
на ATP и вече заема
рекордното в кариерата си 366-о място със
159 т. Днес той играе в
I кръг на турнира в
Кремона, Италия (награден фонд $30 000)
срещу 284-ия в света
Гжегож Панфил (Пол).
Ивайло Трайков е 457и със 114 т. Другите
национали Тихомир
Грозданов и Тодор
Енев са съответно 564-

и със 78 т. и 729-и с 43
т. Лидер е Рафаел
Надал (Исп) с 14 960
т., пред Роджер Федерер (Швейц) 10 470,
Анди Мъри (Вбр) 9020,
Новак Джокович (Сър)
8830 т. и др.
Цветана Пиронкова
пък отпадна в I кръг на
турнира във Варшава
($600 000). Поставената под №9 българка
отстъпи с 5:7, 2:6 на Катерина
Бондаренко
(Укр) за 1.48 часа. Тя си
осигури 4300 долара и
1 т. за класацията на

WTA. Цвети изпадна от
Топ 50 и вече е 58-а с
1004 т. Елица Костова е
412-а с 94 т. Диа Евтимова е №416 с 92 т., а
Далия Зафирова - 637а с 38 т. Води Динара
Сафина (Рус) с 9801 т.,
пред Серена Уилямс
(САЩ) 7838, Винъс Уилямс (САЩ) 7237, Елена Дементиева (Рус)
6931 т. и др. Въпреки загубата от Сафина на финала в Мадрид Каролин
Вознячки стана първата тенисистка от Дания
в Топ 10.
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Воденият от Радостин Стойчев
Итас Диатек (Тренто) с Матей
Казийски в състава си загуби волейболната титла в италианската
Серия А1. Настоящият първенец
на Европа и шампион на Апенините за 2008 г. отстъпи с 2:3 гейма (25:21, 25:20, 21:25, 22:25,
13:15) като домакин на Копра
Нордмеканика (Пиаченца) в петата решителна среща от финалния плейоф. Казийски завърши с
26 т., а съотборникът му Красимир Стефанов не влезе в игра за
Тренто. Българинът с италиански
паспорт Христо Златанов пък отбеляза 30 т. за първата титла в
историята на Пиаченца и бе обявен за MVP на двубоя.

○

Тренто изгуби
титлата в Италия

○

Велев, спортният директор
Даниел Боримиров, помощниктреньорът Антони Здравков,
Божидар Искренов, Руслан
Михайлов и Георги Петков.
Редовното време завърши 6:6
до голяма степен благодарение на намесите на вратаря
Иванчук, който бе избран за
играч на мача. Топалов пък
получи мистериозна контузия
и доигра срещата с маска, подобна на тази на Гонзо.
Ден по-рано Веско победи
с черните фигури Иванчук в
партия от 5-ия кръг и излезе
начело заедно с Карлсен и
Широв с по 3 т.

„БОНИ ОБОРОТ
СУМО МАСТЪРС”
НА 22 МАЙ
На 22 май в НСА “Васил
Левски” ще се проведе Първият
международен турнир - “Бони
оборот сумо Мастърс’. В надпреварата ще участват някои от найтитулуваните сумисти в света
като монголците Уламбайар Биамбайар-Биамба и Наранбат
Ганкхуяг. Националите ще излязат с най-силните си състезатели начело с играещия треньор
Петър Стоянов - Вожда.

Александър Батинков зае 6о място във финала на успоредка на турнира по спортна гимнастика от Гран при в Глазгоу (Шот).
Българинът получи оценка от
14,300 т. Победител стана Ким
Хиок (КНДР) с 15,425 т., пред
Самуел Пясечки (Слвк) 15,275 и
световния и европейски шампион Митя Петковшек (Слвн)
15,125 т.

Спортният директор на Левски Даниел Боримиров
предоставя топката на Веселин Топалов и Киприян Бербатов
(в средата) по време на демонстративния мач, спечелен от
Чес Юнайтед с 8:7 след дузпи

√Â„‡Ì‡ ¡˙ÌÁÓ‚‡
¡˙ÌÁÓ‚‡ ÒÚ‡Ì‡
ÒÚ‡Ì‡
√Â„‡Ì‡
Í‡ÔËÚ‡Ì Ì‡
Ì‡ ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎËÒÚÍËÚÂ
·‡ÒÍÂÚ·ÓÎËÒÚÍËÚÂ
Í‡ÔËÚ‡Ì
Баскетболистка №1 на
България за 2008 г. Гергана
Брънзова е новият капитан
на женския национален отбор. Решението беше обявено на специална пресконференция на БФБ, на която
беше представена и Борислава Мандур като помощник- треньор. Брънзова прие
определянето за огромна
чест и се зарече да оправдае доверието. “Трябва да
вдигнем нивото на баскетбола у нас, за да сме част от
елитните европейски страни.
В кариерата ми още липсва
успех с националния отбор.
През февруари обмислях да

Калоян Махлянов-Котоошу
постигна шеста победа на големия летен турнир по сумо “Нацу
башьо” в Токио. В среща от 9-ия
кръг левентът от Джулюница
надви Кьокутеньо. Следващият
съперник на българина е “одзеки” Кайо, който има 7 победи и
2 загуби. “Йокодзуна” Хакухо
надделя над Гоейдо и продължава да е лидер без поражение.

БАТИНКОВ ШЕСТИ
НА УСПОРЕДКА
В ГЛАЗГОУ

Гросмайстори бият
Левски 8:7 с дузпи
Чес Юнайтед победи Левски с 8:7 след изпълнение на
дузпи в демонстративен мач на
малки вратички, игран на ст.
“Георги Аспарухов”. Традиционният двубой е част от шахматния турнир “М-Тел Мастърс
2009”, който за пети път се
провежда в София. Освен шестимата гросмайстори Веселин
Топалов, Василий Иванчук,
Лениер Домингес, Магнус
Карлсен, Алексей Широв и Юе
Ван, в състава бе и победителят в “М-Тел Мастърс Джуниър”
Киприан Бербатов, който се
отчете с гол. За “сините” на
терена бяха наставникът Емил

КОТООШУ С 6-И
УСПЕХ В ТОКИО

се откажа от него, но промених решението си, защото
съставът има голям потенциал”, заяви Брънзова.
Тя и още 10 баскетболистки се събраха в комплекса
“Царско село” за първи подготвителен лагер на представителния тим до 26 май.
Испанският селекционер
Хосе Мария Бусета включи
още Ивелина Гунева, Милена Томова, Екатерина Димитрова, Роксана Йорданова,
Жаклин Златанова, Радмила Нешева, Мария Цанкова,
Веселка Тодорова, Радостина Димитрова и Лиляна Илиева. На 20 май към тях ще се

присъединят Димана Георгиева, Нели Пашева и Ралица
Нанева, които още играят
плейофи в родното първенство с отборите си Монтана
2003 и Берое 07. Най-късно
в групата ще се включат
Христина Иванова, Стефка
Митева и Стефка Николова,
които пък играят финал при
девойките до 20 г.
От 28 до 30 май отборът
ще играе 3 контроли в Словакия с домакините и Израел. Следващите 2 лагера на
националките ще бъдат в
Самоков. Първият (18-24
юни) предвижда и приятелски срещи с Русия и Англия.

ШАМПИОНКА НА
БЕЛГИЯ ТРЕНИРА
С МАРИЦА
Шампионка по волейбол на
Белгия тренира с женския отбор
на Марица. Анелия Минчева е
титулярна разпределителка на
елитния белгийски тим Рандстад,
но се готви с останалите маричанки. Тя обаче не обмисля
трансфер в тима от “Кършияка”,
а само поддържа спортна форма. Чаак през летния трансферен прозорец ще стане ясно
дали Минчева ще остане под
тепетата или ще се завърне в
Белгия. Тя има оферта и от елитен френски тим.

Пол Пиърс (вляво) от Бостън
Селтикс и Хедо Тюркоглу от
Орландо Меджик се борят за
топката в плейофа, спечелен
със 101:82 от “магьосниците”.
На Запад Лейкърс надигра с
89:70 в Ел Ей Хюстън Рокетс
също в 7-и мач

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ
ще излиза

Тройният олимпийски шампион от Пекин 2008 г. Юсейн
Болт (Яма) празнува, след като постигна най-добър
резултат в света на 150 м по време на състезанията по
улиците на Манчестър. Спринтьорът от Ямайка пробяга
дистанцията за 14,35 сек. и подобри с 0,64 сек. рекорда на
Донован Бейли (Кан) от 1997 г.
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