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Пламен Грозданов:

ДАВАМЕ НАЙ-МНОГО ПАРИ
ЗА СЪД И ПОЛИЦИЯ В ЕС

Няколко думи
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3% от БВП отиват за ред и сигурност,
но доверието ни в системата е най-ниско
България отделя 3 процента от брутния вътрешен продукт за съдебната система и
МВР. Това ни поставя на
първо място сред страните
от ЕС. В същото време доверието към тези институции у
нас е най-ниското, сочи изследване, представено вчера по време на дискусия за
съдебната реформа. През

последните десет години разходите на държавата за ред
и сигурност са нараснали
близо 7 пъти. За 2008 г. бюджетът за съдебната ни система е бил 413 млн. лева, а
за МВР - почти 1 млрд. лв.
Страната ни също е на едно
от първите места по брой на
полицаи и прокурори.
Въпреки
сериозните

суми, които отделяме за
реформи в системата, доверието към нея продължава
да е най-ниското в Европа.
76 процента от българите не
вярват в съда, а 65 на сто
нямат доверие в МВР, показва изследването. В същото време по брой на регистрирани престъпления страната ни е на едно от послед-

ните места. Така се оказва,
че България е с едно от найниските нива на престъпност
в Европа. Според изследвания на “Центъра на демокрация” обаче МВР регистрира
едва 1 от всеки пет
престъпления и официалните данни всъщност са подвеждащи.
—Ú. 2
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Продажбата на електроразпределителните дружества (ЕРП) беше грешка.
Това призна вчера директорът на НЕК Мардик
Папазян (стр. 7). Така ли?
Глухи ли бяхте досега?
Колко пъти преди тези
дружества да попаднат в
ръцете на чужди фирми (не
само частни, но и държавни като чешката ЧЕЗ),
беше казано, писано,
крещяно, това безумно
деяние да не се върши. А,
не. Правителството на
Симеон Сакскобургготски,
оглушало за критика и
предупреждения, ги продаде. Либералното управление замени държавния
монопол с частен. Като по
учебник.
Благодарим ви Ваше
Величество или както е
рекъл Шекспир: “Мавърът
си свърши работата,
мавърът може да се оттегли”. Честито на печелившите... компании.
Навремето и дясната, и
лявата опозиция подлагаха
тази сделка на яростни
атаки. После левицата
влезе във властта, а ЕРПтата си останаха частни.
Точно обаче по време на
тройната коалиция ясно
пролича колко е влошена в
частните (чужди) ръце
услугата - доставка на
еленергия. Нещо повече,
компаниите показаха, че не
им дреме за санкциите и
отказват да изпълняват
разпорежданията на
държавния регулатор. И
нищо.
И една безплатна предизборна рецепта. Който
иска да спечели изборите,
да обещае национализация
на ЕРП-тата. Ако иска да
управлява нов мандат - да
изпълни обещаното.
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Екипи на БЧК извършваха бeзплатни и анонимни изследвания за СПИН в центъра на Пловдив
по време на националната информационна антиСПИН кампания "Един свят без СПИН"
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Президентът
Георги Първанов
участва днес в награждаването на
победителите от
14-ото издание на
конкурса по програмиране на Мусала Софт и PC
Магазин, България, съобщиха от
пресцентъра на президентството.
Конкурсът е под патронажа на президента на републиката.

ÃËÌËÒÚÂÒÍË Ò˙‚ÂÚ

В горещия делничен ден с истински летни температури софиянци потърсиха прохлада край фонтаните пред НДК

Даваме най-много пари
за съд и полиция в ЕС
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3% от БВП
отиват за ред и
сигурност, но
доверието ни в
системата е
най-ниско
изпълнението на стратегията, толкова
по-често проблемът с корупцията по
високите етажи на властта и организираната престъпност заема място в
оценките за правосъдието ни, пише
още в изследването.
Министър Миглена Тачева коментира
от своя страна, че през последните две
години реформата в съдебната ни система е доста по-ефективна отпреди. Това
се отчитало и от външните оценки по
проблема.

Вариант 1 за
втората матура

ВОЙНАТА НА ПЪТЯ

Автомобил се заби в
автобус, петима ранени
Петима младежи са пострадали при катастрофа в село Тополи, съобщиха от КАТ. По първоначални данни лек автомобил се ударил в автобус
на обръщача на селото. При произшествието са пострадали две момичета и три момчета. Ранените са настанени в болница без опасност за
живота. Тежко е ранено 18-годишно момиче шофьор, което се блъснало
в бетонен стълб на пътя край Бургас. Габровец пък е с опасност за живота
след катастрофа на пътя Севлиево-село Душево. 20-годишният шофьор
изгубил контрол над волана и колата му се забила в дърво.
Два ТИР-а се сблъскаха на магистрала “Тракия” в посока Пловдив
вчера по обяд. Няма пострадали при инцидента, но движението по магистралата бе затворено в едната лента.
cyanmagentayellowblackdop 2
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само болните животни. Друга дейност на фирмата е наблюдението на
върнатите четириноги и повторното
им ваксиниране.
Анкета по темата сочи, че според
58% от софиянци проблемът с бездомните кучета ще се реши чрез приюти. Изследването на “Маркет Линкс”
показва също, че 1,6 на сто от хората искат кучетата да бъдат подлагани на евтаназия. Проблемът с бездомните кучета е един от водещите
за софиянци.
Няма и реална статистика за домашните кучета. По неофициални
данни в София има около 200 хил.
домашни любимци, но през миналата година такса “Куче” са платили
само 300 собственици на животни.
Броят на домашните котки е 124 511.

○

Бездомните кучета в София в
началото на май тази година са били
8538, сочи последното преброяване
на четириногите от фирма “Екоравновесие”. Броят на безпризорните
животни е намялал с над 23%, заяви
директорът на общинската фирма др Мирослав Найденов. По неофициални данни през 2005 г. скитащите
кучета в столицата са били над 20
хиляди, а през юли 2007 година - 11
136. Според програмата за намаляване на безпризорните кучета в
София те първо се кастрират и преброяват, а до 2011 г. трябва да бъде
построен приют, в който да бъдат
настанени. От “Екоравновесие” прибират кучетата, ваксинират ги, маркират ги и ако са здрави, ги връщат
обратно на улицата. Евтаназират се
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Преброиха 8538 бездомни
кучета в София

○

на сто имат пълно доверие на полицаите.
В същото време по брой на регистрирани престъпления страната ни е на едно
от последните места. Така се оказва, че
България е с едно от най-ниските нива
на престъпност в Европа. Според изследвания на “Центъра на демокрация” обаче
МВР регистрира едва 1 от всеки пет
престъпления и официалните данни
всъщност са подвеждащи.
Докладът сочи още, че планираните реформи в българската съдебна система са изпълнени на 80 процента.
Като основни постижения на реформата се отчитат подобряване на условията на труд на съдебната власт, увеличаване на възнагражденията и възстановяване на привлекателността на магистратската професия. Което обаче не
се е отразило на ефективността на
системата. Затова изследването стига
до извода, че “досега реформата не е
послужила за решаване на основните
проблеми, които гражданите имат със
съдебната власт”. Въпреки че борбата
с корупцията е декларирана цел на
реформата, колкото повече напредва

○
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България отделя за ред и сигурност
най-много средства от останалите страни в ЕС. В същото време доверието ни в
съдебната система е на дъното на класацията. Това показват данните от изследване, оповестено вчера по време на дискусия за съдебната реформа у нас. В
срещата участва и правосъдният министър Миглена Тачева. Стана ясно, че в
момента България отделя близо 3% от
БВП за разходи за обществен ред и сигурност, като тези постепенно нарастват
през последните десетина години. За
2008 г. бюджетът за съдебната ни система е бил 413 млн. лева. Близо седем пъти
са се повишили и парите за МВР - за
миналата година бюджетът на вътрешното ведомство е близо 1 млрд. лева.
Анкета показва, че 76 процента от
българите не са склонни да се доверят
на съдебната ни система, а само 13 на
сто вярват в нея. Най-високо е доверието
в Дания, където склонните да се доверят
на съда са 83 процента. На дъното сме и
по доверие в полицията. Близо 65% от
българите казват, че не вярват в МВР.
Тук рекордьор е Финландия, където 91

Вариант номер 1 се
падна на матурата по
свободно избираеми
предмети, която се проведе вчера в цялата
страна. Жребият изтегли лично образователният министър Даниел
Вълчев, който пожела
успех на зрелостниците. На втората задължителна матура учениците имаха право да си
избират предмет, по
който да пишат. По география и икономика
децата отговаряха на
38 задачи в писмена
работа на тема География на България. 30 от

въпросите са с отворен
отговор, а 8 са със затворен. 60 бяха въпросите по западни езици.
Общо 75 189 зрелостници се явиха на изпита вчера, от тях 32 855
бяха избрали теста по
география и икономика.
Най-малко желаещи 119 имаше за изпита
по италиански език.
Бременно момиче,
на което му стана лошо
на предната матура, се
чувства добре, обясни
министър Вълчев.
Тестът по география вижте на стр. 8

Трамваи ще стигат до
„Цариградско шосе”
Нова трамвайна линия, която ще стига до “Цариградско шосе”, ще бъде пусната през есента в
София. Новината съобщи изпълнителният директор на “Столичен електротранспорт” Евгени Ганчев. Трамвайната линия ще се движи до комплекс
“Цариградски” и ще обръща малко след моста, по
който преминава бул. “Цариградско шосе”.
Проектира се и трамвайно трасе до Бизнес
парк “София”. През следващия месец ще започне
изграждането на временно трамвайно обръщало
при “Енергопроект” на бул. “Джеймс Баучер”. Промяната се налага, защото строежът на метрото ще
затвори движението на кръстовището между “Баучер” и бул. “Черни връх”.

Министерство
на финансите организира днес
академична среща-дискусия на
тема “Кризите и
България - през
погледа на миналото”. В събитието ще участват министърът
на
финансите
Пламен Орешарски, представители на академичните среди, НПО
и студенти. Дискусията ще се проведе от 9.00 часа в зала “Концертна” на Централния военен клуб.

ìœÓÁËÚ‡ÌÓî 20
z БСП-София
започва кампанията си за избор на
депутати за Европейски парламент
с представяне на
гръцкия храм от
Договора от Маастрихт, съобщиха от
Градския съвет на
партията. Храмът
ще бъде представен от кандидата
за евродепутат на Коалиция за България Илияна Йотова днес от 11.30 часа
в северозападната част на парка
пред Народния театър “Иван Вазов”.
На събитието ще присъстват кандидати за евродепутати от Коалиция за
България, председателят на Софийската организация на БСП Румен
Овчаров, групата на общинските
съветници на БСП в СОС, председатели на районните столични организации. На събитието ще бъде представена и програмата за първата седмица от кампанията за Европейски
парламент в София.
z По инициатива на младите пловдивски социалисти бившият заместник-министър на финансите и настоящ общински съветник от БСП в София Георги Кадиев ще се срещне със
студенти на Европейския колеж по
икономика и управление в Пловдив
днес от 17.30 зала 1 на вуза. Това
съобщиха от градската организация
на БСП. Кадиев ще изнесе лекцията
на тема “Пътища за преодоляване на
влиянието на световната финансова и
икономическа криза в България”.

Ще взимат и
автомобилите
на длъжници
Длъжниците на банки, ВиК, топлофикация или енергото, могат да останат и
без лични автомобили, съобщи вчера
сайтът “Всеки ден”. Съдия-изпълнители
започвали засилена акция срещу нелоялните платци из цялата страна. Всеки
длъжник ще бъде подложен на подробна
опис-оценка на движимо имущество. Според експерти най-масово ще бъдат отнемани колите на хората.
По закон след като имуществото бъде
иззето, то ще се съхранява, докато трае
процедура по търг за продажбата му. Ако
се намери купувач, то ще бъде продадено, като с парите ще се покриват
задълженията.
Ако вещта бъде купена за по-голяма
сума от дължимото, остатъкът ще отива
при собственика. Мярката се налага заради хилядите висящи дела, които не
могат да се решат. Хората масово крият
колите и по-скъпите си вещи, когато им
предстои опис, обясняват съдии-изпълнители пред “Всеки ден”.
cyanmagentayellowblack
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ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ:

Евровотът не е „за” и
„против” правителството
Словения обяви интереса си към газопровода „Южен поток”

Георги Първанов и Данило Тюрк споделиха общото желание
за реализацията на проекта “Южен поток”

тата на потребителите. Данило Тюрк посочи, че словенските избиратели очакват от
своите депутати в Европарламента да защитават словенските интереси.
По време на срещата със
словенския си колега българският държавен глава е изразил мнение за засилване на
сътрудничеството между двете страни. Били са обсъдени
широк кръг от въпроси на ниво
национални политики, а също
така и на тема ЕС и НАТО. В

това отношение са били обсъдени проектите “Набуко” и
“Южен поток”, междусистемните връзки в газовите стратегии и др. Той обясни, че с повишаване на ангажираността
на двете страни в сформирането на обща позиция може
да се засили реализацията на
проекта.
Данило Тюрк заяви, че Словения има много голям интерес към проекта “Южен поток”.
По отношение на отпуснатите
средства от ЕС, които бяха

z

размразени преди около седмица, българският президент
коментира, че това е добра
новина не само за правителството, но и за българите. Според него е очевидно, че се
оценяват усилията на правителството и на целия екип, който е
работил за размразяването им.
Той го определи и като окуражителен знак от страна на Европа, но допълни, че предстои
още много, за да могат по време на криза да се използват
тези пари.

СДС си избира лидери отново наесен
МИЛЕНА НИКОЛОВА

През септември най-вероятно СДС ще
избира отново, чрез пряко гласуване
вътре в партията, своите лидери. Това
обясниха както изключеният от СДС син
лидер Пламен Юруков, така и главният
секретар на партията Иван Сотиров. И
двамата цитираха уставно правило, вписано при последната му промяна, че след
провеждането на парламентарните избори, до три месеца, трябва да се организира процедура за пряк избор на ръководство на СДС.
От вчера на сайта на градската организация на СДС-София е качена инициативата на Гочо Личев, който от позицията
си на член на ръководството на градската

организация, настоява за насрочване на
дата за извънреден Национален съвет на
партията и денонсиране на предизборното споразумение с ДСБ. С неговото писание по интернет страницата на СДС-София отново беше повдигнат въпросът за
легитимността на ръководството и вземаните от него решения.
Никой не е против коалирането с ДСБ.
Доколкото разбрах, секретарят на СДССофия Гочо Личев си е качил някаква
лична позиция и стана революция, това е
предложение за вътрешнопартиен дебат
и нищо повече, каза лидерът на СДССофия Борислав Бориславов. Според хора
от “Раковски” 134 засега бунтът в сините
редица е затихнал и се очаква отбой за
няколко месеца. Оттам обясниха за ДУМА,

че Гочо Личев е стар седесар, идеалист и
затова приемат неговата позиция по-скоро като емоционално размишление, отколкото като реален апел за разцепление.
Не мисля, че моята позиция обслужва
Иван Костов и Синята коалиция, коментира на въпрос на ДУМА Пламен Юруков
твърдението, че чрез своите действия
активно подкрепя политиката на Командира. Според него след няколко месеца
може би ще има легитимно избрано ръководство на СДС чрез пряк вот на членовете на партията. По думите му щом Софиянски и Бакърджиев са разбрали, че
нямат място в СДС, ред е и на Иван Костов да се откаже от амбициите си да
реанимира някаква своя синя идея.
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невинаги се изразявали
с думи.
Местан предупреди,
че свободата и правата
трябва да се отстояват
непрекъснато и припомни позицията на
лидера на ГЕРБ Бойко
Борисов, който казал,
че одобрявал “Възродителния процес”, не
одобрявал само методите му.
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Лютви Местан: ДПС говори —ÓˆË‡ÎËÒÚË ‡Î‡ÏË‡Ú Á‡ ÍÓÌÙÎËÍÚ
с езика на любовта
Ì‡ ËÌÚÂÂÒË ‚ —ÚÓÎË˜Ì‡Ú‡ Ó·˘ËÌ‡
ДПС е единствената партия, която се разбира с избирателите си
без думи, защото говори с него на езика на
любовта, заяви зам.председателят на ДПС
Лютви Местан в Джебел. Позволете ми да
видя един особен знак
в това, че преди малко
микрофоните отказаха.
Даже да не бяха заработили, пак нямаше да
има проблем, защото
ние сме единствената
партия, която може да
се разбира със своите
избиратели без думи,
защото ние владеем
езика на любовта и на
сърцето, подчерта зам.председателят на партията. А любовта и
сърцето, според него,

Кампанията за избор на евродепутатите откри БСП в Хасково
на КГПП “Капитан Андреево” в
присъствието на кандидатите за
евродепутати Кристиан Вигенин
и Ангел Иванов. Интересно усещане е да открия кампания на
вратата на Европейския съюз под
най-големите знамена, много
емоционален момент, заяви Вигенин. Според него членството
на България в Европейския съюз
е донесло специфика на организацията, например с обявяването
на кирилицата за официална
азбука. Вигенин каза още, че
след отблокирането на средства
по ИСПА за страната ни следват
още добри новини. Той бе категоричен, че България е най-слабо засегната от световната икономическа криза, за което са
спомогнали и 20 милиарда евро
чужди инвестиции, с които са
създадени нови работни места.

СМЕТНАТА ПАЛАТА
ИСКА ПАРТИЙНИТЕ
ОТЧЕТИ
ПРЕДИ ВОТА

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

Ще сгрешим, ако тази
кампания се принизи във вот
“за” или “против” правителството. Това каза президентът
Георги Първанов по време на
съвместна пресконференция
със словенския президент Данило Тюрк вчера. Изказването на президента бе в отговор на въпрос каква предизборна кампания очаква. Той
отчете, че все още у нас не
се е състоял истинският европейски дебат по всички проблеми, които се включват в
дневния ред на Европейския
съюз. Не сме провели своя
дебат за защита идентичността на малките нации в рамките на ЕС. Не сме провели своя
дебат за това как европейската политика рефлектира
върху отделния човек и ако
кандидати успеят да проведат този дебат, ангажиментът
ще бъде много по-голям, подчерта държавният глава.
Президентът на Словения
Данило Тюрк каза, че е много
важно в предизборната кампания за Европейски парламент да се дискутират въпросите както от вътрешната, така
и от европейската политика.
Кампанията не бива да се насочва само към вътрешните
въпроси, за да не се превърне
в увертюра за националните
избори, посочи Тюрк. Той
каза, че е важно по време на
кампанията да се дискутират
политиките на ЕС, тъй като ЕП
приема много важни решения
като тези, свързани със защи-

КРИСТИАН
ВИГЕНИН ОТКРИ
КАМПАНИЯТА
В ХАСКОВО

За конфликт на интереси при работата на
водещи общинари от
местната адмиминстрация в София алармираха вчера от Дискусионния клуб за социална
местна политика. В писмо до медиите от клуба подчертават, че от
журналистически разследвания е станало
ясно, че председателят
на СОС Андрей Иванов
е съсобственик и
съдружник с лица и
фирми, които стопанисват и печелят от половината маршрутни
линии в столицата.
От ДКСМП припомнят, че “доскорошният
любимец” на Бойко
Борисов и заместниккмет Велизар Стоилов

манипулираше конкурсите за разпределяне на общинските
автобусни линии на
частници. А след публичния скандал и подадената оставка веднага бе назначен на
работа, при явен конфликт на интереси, във
фирма, свързана с ремонтите на над една
трета от столицата,
като това са същите
ремонти, които е
възлагал и е трябвало
да контролира като
зам.-кмет. Същевременно главният архитект на София Петър
Диков и подчинените
му служби отговарят и
контролират възлагането на проучвания,
проекти и планове, из-

дават разрешителните
за осъществяването
на тези проекти и отговарят за защитата
на обществения интерес в градоустройството. В същото време
почти цялата рода на
Петър Диков работи по
проекти и се изхранва
от дейности, свързани
с общинското градоустройство, посочват от
клуба. Според клуба
само тези три случая
са пример за очевиден
конфликт на интереси.
Затова от ДКСМП обещават да продължат
да следят развитието
на тези схеми в общината и да организират
натиск срещу корупцията в столицата и нейните носители.

Съгласно Закона за избиране на членове на Европейския
парламент от Република България в срок до един месец след
изборния ден политическите партии, коалициите на политически
партии и инициативните комитети трябва да представят отчети
пред Сметната палата за набраните и изразходваните в предизборната кампания средства,
съобщиха за БГНЕС от палатата.
Заедно с отчета за набраните и
изразходваните средства в предизборната кампания за избиране на членове на Европейския
парламент от Република България задължително се представят
и следните справки за дарителите, за изразходените средства за
реклама, справка и за платените
билбордове.

АРЕСТАНТ ПОЧИНА
В ЧЕТВЪРТО
РАЙОННО
В ПЛОВДИВ
Задържан за разпространение на наркотици мъж е починал
вчера в ареста на четвърто районно управление в Пловдив,
съобщиха от МВР. Заподозреният е погълнал голямо количество
дрога, оказана му е медицинска
помощ в ареста, но той е отказал
да влезе в болница. 33-годишният мъж бил арестуван след спецоперация в понеделник вечерта
в пловдивски бирярд-клуб. Виждайки служителите на реда,
мъжът колабирал, вероятно в
резултат на погълнато в момента
наркотично вещество. Незабавно
той бил откаран в токсикология.
След медицински преглед и промивка на стомаха пловдивчанинът
отказал да бъде хоспитализиран,
за което подписал декларация и
бил отведен в четвърто районно
управление. Вчера по обед му
прилошало, полицаите веднага
повикали Бърза помощ, но лекарите само констатирали смъртта
на арестанта, уточняват от пресцентъра на областното МВР.
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БЪЛГАРИТЕ ОТ „МАЛАСПИНА КАСЪЛ”:

Заплашваха, че ще
ни избият до един
Седем от похитените в Сомалия моряци се прибраха у дома

75-годишен пловдивчанин изгоря с 2300 лв., след като измамници се представили за служители
на Нова тв и му обещали да спечели награда. Пенсионерът трябвало да даде известна сума пари на
двамата мъже и те казали, че ще
удвоят парите по случай рождения
ден на медията. Дядото изтеглил
спестяванията си от 2300 лв. и ги
дал на мнимите телевизионери.
Мъжете го оставили да ги чака да
се завърнат с удвоена сума.

УБИТИЯТ В БОЯНА
БИЛ СЪДРУЖНИК
С БАЙ МИЛЕ
Завърналите се моряци бяха засипани от журналистически въпроси още на летището

ли с два скутера, натоварени с по шест-седем души.
Част от тях са стреляли по
кораба, а други са поставяли стълби, за да може да се
качат на него. Те превзеха
кораба и после го отвлякоха. Не е имало никакво физическо насилие, тях ги интересуваше другата страна
на нещата, разказа още
Петко Пенев.
След като затворили моряците, пиратите постоянно
ги заплашвали, че ако не
постигнат целта си, ще избият целия екипаж. Никой
обаче не ни докосна, категоричен бе Петко Пенев. Пиратите са били първоначал-

О Б Щ И Н А С Р Е Д Е Ц
8300 Средец, област Бургас, кмет: 05551/6990, централа:
05551/6994, факс: 05551/7725, e-mail: obshtinasredets.mail.bg
Община Средец, област Бургас, на основание Заповед №401 от
19.05.2009 г. на кмета на общината, обявява публичен търг с тайно
наддаване за продажба на недвижим имот №000153, с начин на трайно
ползване - друга селищна територия, с площ 1,886 дка, находящ се в
землището на с. Пънчево, община Средец, област Бургас, м.”До село”, при
начална тръжна цена 1576,00 лева и депозит за участие 157,60 лева.
Съгласно решение №233/24.03.09 г. на Общински съвет гр.Средец т. 2, при
спечелване на търга за общинския имот от лице, различно от собственика
на сградата, първият заплаща стойността на сградата по пазарни договорни цени.
Търгът ще се проведе на 29.05.2009 г. от 10,30 часа в зала №2 в
сградата на Общинска администрация гр.Средец.
Документите за участие в търга се подават в Общински център за
услуги и информация на граждани /партер/ до 16,00 часа на 28.05.2009
г. и на 04.06.2009 г. при повторен търг.
 При неявяване на поне двама кандидати за участие, повторен търг
ще се проведе на 05.06.2009 г. от 10,30 часа в зала №2 при същите
условия.
Необходими документи за участие в търга:
 Заявление по образец;
 Копие от личната карта за физическите лица;
 Документ за съдебна регистрация, удостоверение за актуално състояние и регистрация по БУЛСТАТ - за юридическите лица;
 Удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения към
община Средец;
 Писмено предложение за размера на цената в запечатан непрозрачен плик, поставен в общия плик, надписан от външната страна с “Предлагана цена” и името на участника. Предложението не може да бъде помалко от началната тръжна цена плюс 10% от нея;
 Копие от платежно нареждане за внесен депозит по сметка на
община Средец: BG 53 BPBI 79373347649603 BIC BPBI BGSF, заверено от
гл.счетоводител, че средствата са постъпили по сметката на община
Средец;
 Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да
представлява търговеца или физическото лице, участник в търга;
 Документите се внасят в запечатан плик с името на участника и
имота, за който се участва в търга.
При подписване на договора, определеният за купувач заплаща
продажната цена, 2,6% местен данък, режийни 3% и разходите за оценка
на имота с дължимия ДДС.
Указанията за провеждане на търг с тайно наддаване са публикувани
в сайта на общината: www.obshtinasredets.bg

Лице за контакти:
Р. Лапова, тел. 05551/7690
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22-годишен младеж от Плевен
нагълта 19 дози хероин пред очите
на полицаи, докато те се опитвали
да го проверят. Като видял униформените, тийнейджърът побягнал и
в движение погълнал полиетиленово пакетче. Веднага бил откаран
в болница за промивка. Лекарите
извадили от стомаха му топче нартотик, съдържащо хероин за 19
дози. Младежът е арестуван за 24
часа. Той има дълго досие в полицията за кражби и разпространение на наркотици.

ОБЕЩАВАТ НА
ДЯДО НАГРАДА,
ИЗМЪКВАТ МУ
2300 ЛВ.

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Няколко пъти ни крещяха,
че ще ни избият всички до
един, размахваха автомати,
но така и не ни посегнаха.
Това разказа пред журналисти Петко Пенев, един от
моряците от кораба “Маласпина касъл”, който бе отвлечен преди повече от месец
от сомалийски пирати. Седем
души от 16-членния екипаж
кацнаха вчера сутринта на
летище София с полет от
Истанбул. Посрещна ги
зам.външният министър Милен Керемедчиев. Той обясни, че и останалите български моряци са добре и до
няколко дни ще се върнат у
дома.
Десетки
журналисти
очакваха от ранни зори моряците на летището. Първоначално мъжете дори отричаха, че именно те са част от
екипажа на кораба и отказваха да отговарят на въпроси. Малко по-късно обаче
някои от тях се съгласиха да
си спомнят за преживения
ужас. Ние бяхме като някаква стока, за която трябва да
се плати - като заложници.
Така описа случилото се
Драган Драганов, който е
моряк от 30 години. Той разказа, че пиратите са имали
техен представител, който е
бил пряко ангажиран с воденето на преговорите. Петко
Пенев добави, че пиратите
първоначално се представяли за рибари и разпъвали
мрежи за улов. Изведнъж
обаче изваждали оръжията и
атакували корабите. По време на атаката сомалийците
направили опит да пленят
друг кораб, натоварен с автомобили, но след като не са
успели, се насочили към “Маласпина касъл”.
Похитителите са атакува-

МЛАДЕЖ ИЗГЪЛТА
19 ДОЗИ ХЕРОИН
ПРЕД ОЧИТЕ НА
ПОЛИЦАИ

но 17, а по-късно са се увеличили. Моряците разказаха, че похитителите постоянно се сменяли, носели със
себе си картечници, автомати и бомби. Въпреки отвличането на кораба Пенев
посочи, че няма да се откаже от професията си.
16-те български моряци

попаднаха в плен на сомалийски пирати на 6 април в
Аденския залив. Похитеният
кораб “Маласпина Касъл”
плава под Панамски флаг. На
борда освен българи е имало руснаци, украинци и филипинци. Моряците бяха освободени на 9 май, след като
за тях бе платен откуп.

15 г. затвор заплашват
вдовицата на Самоковеца
Две обвинения - за пране на пари и за контрабанда, са
повдигнати от Софийски градски съд срещу Ангелина Димитрова, вдовица на наркобоса Константин Димитров - Самоковеца. Той бе убит в центъра на Амстердам през декември
2003 година. Сега съпругата му застава пред съда, за да
отговаря за незаконен внос на дрехи и обувки от Турция на
стойност около 700 хил. лв. Престъплението било извършено
в периода 1 март - 30 април 2000 г. Заради това финансовото министерство внесе иск срещу Димитрова за 697 741
лв. - сумата, с която тя е ощетила държавата при контрабандния внос. Ако Ангелина бъде призната за виновна, тя може
да получи до 15 години затвор. По другото обвинение за
пране на пари присъдата е до 5 години. Очаква се в процеса
срещу нея да бъдат разпитани над 60 свидетели, въпреки че
защитата поиска да привика само седем от тях.
Димитрова заяви пред съда, че не разбира обвиненията,
въпреки че е прочела обвинителния акт. В края на вчерашното заседание съдът отложи делото за 3 юли, когато трябва
да бъдат разпитани свидетелите и евентуално да бъдат
разгледани експертизите по делото. Съдът даде 1 месец на
страните да се запознаят с доказателствата по делото.
Още през 2008 г. комисията “Кушлев” поиска запор на
имотите на семейството на Константин Димитров.

Линейки ще дежурят
на опасни кръстовища
Коли на “Спешна помощ” ще дежурят по най-натоварените и рискови отсечки по пътищата на страната и по кръстовищата в големите градове. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването. Инициативата стартира на 15 юни
по идея на здравния министър Евгени Желев. Местата, където ще бъдат линейките, са определени от КАТ. Това са пътните участъци с най-голяма концентрация на пътни инциденти.
Целта на кампанията е да се намалят инцидентите от пътнотранспортните произшествия и максимално бързо да може
да бъде оказвана медицинска помощ. Поне по една линейка
ще има разположена на конфликтни точки във всички областни градове. В някои области ще има повече от една кола
на “Спешна помощ”. Сред тях са София, Пловдив и Сливен.
Кампанията ще продължи до 1 или 15 септември. Линейките
ще дежурят денонощно. Миналата година също имаше подобна кампания.
Средствата за провеждането на инициативата ще се
осигурят от Министерството на здравеопазването. То ще
поеме и нейната организация.

Бизнесменът Александър Занев, който бе застрелян в понеделник вечерта в квартал Бояна,
е бил съдружник с роднина на
Милчо Бонев-Бай Миле, убит през
2004 година. Занев е имал общ
бизнес със сестрата на вдовицата на Бонев, сочи справка в
търговските регистри. Занев освен това има регистрация за
хулиганство в полицията от 2005
г., но делото срещу него е прекратено. Полицията работи по
няколко версии за убийството на
бизнесмена, съсобственик на
веригата “Софийска баница”, и
член на управителния съвет на
спортен клуб “Титан”. Цялата техника, която се намира в дома на
убития, е била иззета и предстои
да се установи дали има записи
от охранителните камери. Тялото
на простреляния мъж е било
открито от двама младежи, които
първоначално са се обадили в
пожарната, а след това на телефон 112 и накрая на 166.

Прокурор давал
информация
на адвоката на Пилето
Обвинител и адвокат са си разменяли информация по делото срещу Николай Методиев-Пилето. Това разказа вчера пред съда един от свидетелите по
друг процес - този срещу бившия районен прокурор на София Славчо Кържев.
Кържев е обвинен в превишаване на служебните си права. По думите на свидетеля Валентин Кирилов, районен прокурор от 2002 до февруари 2009 г., той
лично алармирал няколко пъти за размяна на данни между адвокати, съдии и
обвинители. Изготвял е и доклади до
Върховна касационна прокуратура за нарушенията, писал и за това, че прокурорът Петьо Петров е съобщавал информация на адвокат Таня Иванова, която
защитава Николай Методиев-Пилето.
Според Кирилов е имало размяна на
sms-и между адвокатката, служители на
реда и Петров.
cyanmagentayellowblack
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16% от всички европейци
тънат в бедност

150 търсиха в Брюксел отговор на въпроса:
„Къде живеем. От какво се нуждаем”

ЕВЕЛИНА ДИМОВА

150 европейци, живеещи в
бедност, се събраха преди дни в
Брюксел, за да се срещнат директно с хората, отговорни за
вземането на решения на равнище ЕС, и да обсъдят начините за
справяне с проблема на социалното изключване. Това съобщиха от Европейската комисия,
която организира 8-мата годишна среща на хората, живеещи в
бедност. Сред организаторите са
чешкото председателство на ЕС
и Европейската антибедност мрежа (EAPN). “За да се справим

успешно с бедността в Европа,
трябва да ангажираме всички,
най-вече най-засегнатите хора.
Повече от всякога кризата е време за солидарност и чрез съвместни действия ще устоим найдобре на бурята”, по думите на
комисар Владимир Шпидла.
В момента безработицата нараства почти във всички държави членки на ЕС, като се предвижда в периода 2009-2010 г.
8,5 милиона души да загубят
работата си. Очаква се най-силно засегнатите жертви на кризата да бъдат домакинствата, в
които работещите се намират в

Н

ационалният съвет за тристранно сътрудничество е обсъдил
вчера предложението от 1 юли социалната пенсия за старост
да се увеличи от 92,53 на 100,86 лв., съобщи правителствената информационна служба. Определянето на новия размер
е свързано с взетото решение за осъвременяване на всички
пенсии с 9% от 1 юли. Увеличението на социалната пенсия
за старост ще доведе и до увеличение на минималните
размери на пенсиите, несвързани с трудова дейност - социалните пенсии за инвалидност, гражданскоинвалидните, военноинвалидните и персоналните пенсии. Минималната пенсия става 136,08 лв., а средната за осигурителен стаж и
възраст - 288,98 лв., от първи юли т.г., е посочила на заседанието
министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова.

та гаранция за предотвратяване
неравностойно положение на
на бедността, 8% от заетите хора
трудовия пазар и в обществото.
продължават да са изложени на
16% от европейриск от бедност. Един от приориците са изложететите е насърчаване на достъпа
ни на риск от
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
до заетост, най-вече на хората,
бедност и въпрекоито са най-изолирани от пазаки че качествера на труда, както и предотвраната работа все
тяване на дългосрочна безрабооще е най-добрар Желязко Христов, че гъвкавостта и
сигурността на пазара на труда не
могат да бъдат постигнати без тангото
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ИХТИМАН
за трима - държава, синдикати и рабоИхтиман, ул. “Цар Освободител” 172 а, 0724/82547
тодатели.
Вчера Желязко Христов откри в
ОБЯВА
парк-хотел “Москва” в София ТристДържавно горско стопанство Ихтиман, на основание чл.87р, ал.4 от ППЗГ и Заповед щ
ранна конференция по индустриални72/19.05.2009 г. на директора на ДГС Ихтиман, организира търг с тайно наддаване за
те отношения. Проявата е по проекта
предварителна продажба на прогнозни количества, групирани в пакет по сортиментна ведо“Знаещи и можещи партньори” на конмост дървесина, добита по реда на чл.80, ал.2, т.6 от ППЗГ на временен склад на територията
федерацията по оперативната програна ДГС Ихтиман, при следните условия:
ма “Административен капацитет”. Д-р
Христов изрази безпокойство, че
въпреки европейското ни членство
България все още е далеч от социалната държава. По думите му е необходимо да се предприемат ефективни,
балансирани и премерени механизми
на държавно регулиране. Според лидера на КНСБ най-песимистичният
сценарий на развитие, с продължаващ отрицателен икономически интерес, би могъл да бъде безработицата
да стане около и над 10%. В такава
ситуация задължително е необходимо
да се актуализира държавният бюджет, допълни Христов.

Решения за гъвкавост и сигурност

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Българският работник все още в
много малка степен осъзнава необходимостта да бъде гъвкав на пазара на
труда и че квалификацията и преквалификацията са много важни, каза вчера
министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова по време на
Тристранна конференция по индустриалните отношения, организирана от
КНСБ. Не е нормално, ако средната
производителност на труда в Европа е
сто процента, а при нас - 36, да се
сравняваме по доходи и стандарт със
страни, които имат производителност
на труда в пъти по-висока, отбеляза
министър Масларова. Тя припомни, че
72 млн. лв. са насочени за активни
политики за запазване на работните
места и за квалификация. Средствата
са предназначени за реализацията на
42 000 работници. Според Масларова
близо половин милиард са насочени към
пазара на труда. Тангото между триото
държава-работодатели-синдикати първо
трябва да се репетира, за да се изиграе
добре на сцената, каза Масларова по
повод коментара на лидера на КНСБ д-

тица и социално изключване.
“Според наличните данни приблизително всяко седмо домакинство има проблеми при плащането на своите заеми. Освен
това свръхзадлъжнялостта на семействата с ниски доходи също
се увеличава”, заяви Мариан Хошек, зам.-министър по труда и
социалните въпроси на Чешката
република. Срещата беше планирана и с оглед на предстоящата Европейска година за борба с
бедността и социалното изключване - 2010 г. След дискусиите
всяка национална делегация постави своите желания във връзка
с инициативата на специално
поръчано “дърво на желанията”.
Българското желание беше да
се засили демокрацията и процесът на социално включване и
да се осигури по-добър живот за
децата и бъдещите поколения.

Детски празник по безопасността на движението се проведе в жилищен район
“Тракия” в Пловдив. Куклени артисти разиграваха сценки за уличното движение пред
малчуганите от детските градини

В Кърджалийско заплатите
са сред най-ниските
Заедно с Хасково Кърджали е областта в страната с най-ниска средна
работна заплата. Регионът е и с найниски темпове на растеж на трудовите
възнаграждения. Направеният анализ е
част от приключилия проект на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) “Достойно заплащане” по
програмата “Матера флекс”.
Данните
в изследването сочат, че средната работна заплата в региона през 2008 г. е
била 411 лева. За сравнение в София тя
е била 527 лева, във Варна - 518 лева,
а в Стара Загора - 537 лева. По основни

икономически дейности за периода 20052008 година резултатите сочат, че област Кърджали има отрицателен ръст в
областта на транспорта и на складирането.
Съществуващите регионални различия са разбираеми, коментира доц. Начко Радев - директор “Жизнен стандарт и
социална сигурност” в МТСП. Според
него направените срещи по региони и
обявяването на данни целят да се обсъдят причините за тези различия, за да
бъдат предприети мерки за тяхното преодоляване.

2. Време, място и начин за оглед на дървесината - през работните дни на стопанството
от 9.00 ч. на 20.05.2009 г. до 16.00 ч. на 27.05.2009 г., след представяне на документ за
закупени тръжни книжа и в присъствието на представител на стопанството.
3. Гаранцията за участие в търга се внася по банковата сметка на ДГС Ихтиман - IBAN
BG75UNCR70001507042227 при УниКредит Булбанк - клон Ихтиман, SWIFT BIC код на
банката - UNCRBGSF.
4. Гаранцията за изпълнение на договора се внася от спечелилия участник преди подписването на договора в размер на разликата между дължимата гаранция за изпълнение на
договора и внесената гаранция за участие по банковата сметка на ДГС Ихтиман - IBAN
BG75UNCR70001507042227 при УниКредит Булбанк - клон Ихтиман, SWIFT BIC код на
банката - UNCRBGSF.
5. Тръжните документи се закупуват всеки работен ден от 9.00 ч. на 20.05.2009 г. до 16.00
ч. на 27.05.2009 г. в сградата на ДГС Ихтиман.
6. Търгът с тайно наддаване ще се проведе на 28.05.2009 г. от 10.00 ч. в сградата на ДГС
Ихтиман.
7. Краен срок за подаване на заявленията - 16.00 часа на 27.05.2009 г. в деловодството
на ДГС Ихтиман.
8. Повторният търг с тайно наддаване да се проведе на 30.05.2009 г. в сградата на ДГС
Ихтиман от 10.00 ч.
10. Дървесината се предава на купувача след плащане на цената. Собствеността върху
дървесината преминава върху купувача след подписването на предавателно-приемателен
протокол по образец, утвърден от председателя на Държавната агенция по горите. Заплащането се извършва по действително добити и приети с предавателно-приемателен протокол
количества.
Допълнителна информация: тел. 0724/82547 Анелия Въртийска - пом. лесничей.
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Влагат 30 млн. лв.
в Медодобивния
завод в Пирдоп
МАРИЕЛА ИЛИЕВА

Нова производствена
мощност ще бъде изградена в Медодобивния завод
на “Аурубис” (доскоро “Кумерио Мед”) в Пирдоп. Проектът за разширение на обогатителната фабрика за
медни шлаки е на обща
стойност близо 30 млн. лева.
Крайният продукт от обогатителния процес е меден
концентрат със съдържание
на мед около 20%, който
захранва обратно топилната пещ. Първа копка за разширяване на обогатителната фабрика за медни шлаки
в Пирдоп, част от производствената база у нас на европейския гигант в медната
индустрия “Аурубис” Пирдоп, направи вчера вицепремиерът Ивайло Калфин.
С инвестицията компанията ще увеличи капацитета на обогатената мед от

630 000 на 830 000 т годишно, а производствения
процес от 80 на 105 т на
час или сериозно увеличение на годишните показатели с 30%. Крайният срок
за изпълнението на проекта е септември 2010 г.
В новата мощност ще
бъдат инсталирани модерни машини и технологии нова самозареждаща се
мелница, допълнителни
обогатителни клетки, както
и пълно автоматизиране на
всички процеси по обогатяване и смилане. Събитието
бе и повод за обявяване на
официалната регистрация
на новото име на компанията - “Аурубис” от 24 април
тази година. С приватизирането на предприятието
през 1997 г. до момента са
инвестирани 350 млн. евро
и още 80 млн. евро по програма за опазване на околната среда.

НОВ РЕД ЗА
ОТЧУЖДАВАНЕ
НА ИМОТИ
ЗА НУЖДИТЕ
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
Създава се правен регламент
за отчуждаване на имоти за
нуждите на добива на енергийни
ресурси, както и се дава дефиниция на понятието “държавна
нужда” в новите промени в закона за енегретиката. Вчера депутатите от комисията по енергетика в НС ги гласуваха на второ
четене. В мотивите на законопроекта, внесен от народния
представител Златко Златев и
група народни представители,
целта е да се гарантира непрекъсваемост на гарантирания
добив на въглища, в мини “Марица-изток”. Златев заяви, че за
земеделска земя 5-а категория,
оценявана максимално за 400
лв. на декар допреди няколко
години, в момента се започва
цена от 10 000 евро и се стига
до 80 000 евро на декар.

Вицепремиерът Ивайло Калфин направи първа копка на разширената
фабрика за медни шлаки на “Аурубис” в Пирдоп

ШЕФЪТ НА НЕК:

Продажбата на ЕРП-тата
беше грешка
Продажбата на електроразпределителните дружества (ЕРП) беше грешка. Това
заяви вчера изпълнителният
директор на Националната
електрическа
компания
(НЕК) Мардик Папазян. Той
взе участие в церемонията
по приключването на проекта за рехабилитация и модернизация на ТЕЦ “Енел
Марица Изток 3”.
Шефът на НЕК обвини трите електроразпределителни
дружества ЧЕЗ, Е.ОН и ЕВН
в това, че единствено преместват електромерите си, за да
намалят загубите на енергия,
но не инвестират в подобряване на мрежите си. Като
пример той даде дружеството
в Пловдив, което според него
е било в далеч по-добро
състояние, когато той го е
управлявал. Трите електроразпределителни дружества
отдавна са “си избили” направените инвестиции. Доказателство за това е фактът, че

тези дружества работят на
норма на печалба около 12%,
докато за НЕК тази възвръщаемост е едва 1,5%.
НЕК е поискала от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
(ДКЕВР) цената на тока, която дружеството продава, да
се увеличи средно с 19% от 1
юли заради емисиите парникови газове, които се заплащат от централите. НЕК работи на много малка печалба за
разлика от ЕРП-тата, а и цената на електричеството, което се произвежда от когенерационни мощности, е много
висока, изтъкна Папазян като
причини за искането.
Дружество като НЕК не
може да работи на загуба,
обясни Папазян. Той добави,
че НЕК ще трябва да плати 45
млн. лв. на ТЕЦ-овете “Марица изток” 2 и 3 за чистата
енергия, която двете централи произвеждат. По думите на
шефа на НЕК тази цена не

ЧЕЗ, Е.ОН и ЕВН не инвестират
в подобряване на мрежата,
заяви Мардик Папазян
може да остане неакумулирана в цената, която плаща
крайният потребител.
Италианската компания
ЕНЕЛ и българският й партньор НЕК отпразнуваха вчера
приключването на рехабилитацията и модернизацията на
ТЕЦ “Енел Марица изток 3”.
Общата мощност на централата беше увеличена от 840
мегавата на 908, а експлоатационният й живот беше

удължен с 15 години. 97 процента от емисиите на серен
двуокис се чистят и 99 процента от емисиите на прах
благодарение на монтираните екосъоръжения. Министърът на икономиката
Петър Димитров отбеляза, че
се водят интензивни преговори с италианската компания
за изграждането на четвърта
топлоелектрическа централа
в комплекса.

¡ÎËÁÓ 50% ÒÔ‡‰ ‚ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÓÍ
Потреблението на електроенергия в страната е с около
50 процента по-малко в сравнение с миналата година, заяви
вчера във Варна бизнесменът Христо Ковачки. Той уточни,
че потреблението на нощна енергия е около 2500 мегавата,
а на дневна - около 3500 мегавата. Той представи предстоящото създаване на Българска индустриална камара. Организацията ще бъде учредена на 22 май в София. Той посочи,
че организацията ще излезе с програма за борба с кризата,
която ще бъде дадена още на настоящото правителство и
Народното събрание.

ПРОВЕРЯВАТ
ЗАВЕДЕНИЯТА,
КОИТО
ОРГАНИЗИРАТ
БАЛОВЕ
Териториалната дирекция на
Националната агенция за приходите (ТД на НАП) във Видин
започва от вчера масирани проверки на ресторанти, в които ще
се организират абитуриентски
балове. Основно ще се проверява отчитането на реалните обороти в търговските обекти. При
проверките ще се следи за редовното издаване на касови бележки, книгите за финансовите
отчети, трудовите договори на
работниците в заведението, начисляването на задължителните
осигурителни вноски и др.

16 МЛН. ЛВ.
СУБСИДИИ ЗА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
НА ТЮТЮН
Постигнато е съгласие с ЕС
тютюнопроизводителите у нас да
получат 16 милиона лева субсидии
за реколтата за 2008 г. Това съобщи вчера в Джебел министърът на
земеделието и храните Валери
Цветанов. Той добави, че 2 милиона лева ще получат стопаните,
отглеждащи овце и кози. Правителството на Иван Костов осигури
за земеделието инвестиции от 400
млн. лева, на Симеон Сакскобургготски - 700 млн. лева, а настоящото правителство - 2 400 000 000
лева, посочи Цветанов. Само през
последната отчетна година земеделските производители са получили над 1 600 000 000 лева,
добави той.

Масларова не вижда риск за осигуряването
На този етап няма основания да се счита, че
осигурителната система е
в риск. Така социалният
министър Емилия Масларова коментира позицията на Българската стопанска камара, че пенсионно-осигурителната система е в умерен риск и до
края на годината ще
възникнат проблеми.
Mинистър Масларова
допълни, че “всичко върви

съобразно предвидените
в бюжет 2009 приходи и
разходи в осигурителната система”. “Има достатъчно буфери и механизми, които евентуално
биха могли да съдействат, но на този етап това
не се налага”, изтъкна тя.
С 19% са намалели
случаите, при които работодателите изплащат
заплата, която е по-ниска от декларираната.

Това каза в интервю за
агенция “Фокус” зам.министърът на труда и
социалната политика
Лазар Лазаров. Според
него не може да има
връзка между намалението на приходите от осигурителни вноски и ръст
на сивата икономика,
съответно и на лицата,
които работят без трудов договор. Лазаров
каза още, че това е в

резултат на мерките,
които МТСП провежда.
“От началото на тази
година размерът на
санкциите е драстично
увеличен, като за всяко
едно такова нарушение
санкцията е в размер на
15 хил. лв.”, посочи той.
По думите му твърденията на БСК са преекспонирани и голяма част от
мерките имат екзотичен
характер.

z

Õ‡‰ 600 ÒË„Ì‡Î‡ Ì‡ „ÓÂ˘Ëˇ ÚÂÎÂÙÓÌ Ì‡ œÎÛ„˜ËÂ‚‡
Над 600 обаждания са постъпили на горещия телефон към вицепремиера Меглена Плугчиева
за три дни, след като беше обявено, че ще се приемат сигнали
за разплащания на коректно
изпълнени проекти по предприсъединителните програми САПАРД и ФАР, съобщиха от екипа
cyanmagentayellowblack

на заместник министър-председателя.
Най-често хората са питали
кога ще бъдат разплатени коректни проекти по САПАРД. По-малко хора са се обаждали за информация за разплащанията по
ФАР. Имало е и сигнали за нередности по проекти, като пове-

чето от тях вече не са анонимни.
Хората са оставяли координатите си за обратна връзка, за да
получат информация какви мерки са предприети след техния
сигнал. Всички постъпили сигнали вече се проверяват и всеки
човек, подал сигнал, ще бъде
информиран за резултата.
cyanmagentayellowblack

cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack
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За 2 години у нас продадоха
150 нови яхти
Във Варна отваря врати яхтено изложение
ПЕТЪР МАРИНОВ

Само през миналата година
над 30 милиона евро са били реализирани на пазара на луксозни яхти в България. 150 нови яхти
са били продадени в страната
през последните две години,
съобщи вчера управителят на
“Експо Тим” Ивайло Жеглов, който е сред организаторите на яхтеното изложение “NYPO
BULGARIA BOAT SNOW 2009”,
което се открива на яхтеното
пристанище в района на Морска

гара - Варна и ще продължи до
25 май. Изложението обхваща
площ на сушата над 4000 кв. м,
като само 25 от яхтите ще са на
вода.
Събитието е най-голямата
традиционна среща на производители и търговци във водния
бранш. Освен луксозни яхти,
произведени в чуждестранни корабостроителници, ще има също
и леки автомобили, мотори, скутери, леководолазна екипировка, спортни стоки и аксесоари.
Според организаторите през по-

следните години се забелязва
“изключителна динамика в развитието на пазара на всички видове моторни и ветроходни
яхти”, а изложението във Варна
ще е повод и за дискусия за начина на обновяване на старите
яхтени пристанища и изграждането на нови.
Всички посетители на събитието могат да участват в томбола с награди от организаторите,
те обещават да има специални
турове във Варненския залив с
яхти от изложението.

Тримесечното отчитане на електромерите за
абонатите на ЧЕЗ трябва да бъде премахнато от
1 юли, категорични са от Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Преди
дни от енергото за София и Западна България изразиха надежда, че регулаторът ще промени решението си и ще запази тримесечното отчитане за
ЧЕЗ. Дружеството обжалва становището на комисията във Върховния административен съд. Председателят на енергийния регулатор Константи
Шушулов обясни, че ако до първи юли няма съдебно решение, ЧЕЗ задължително ще трябва да премине към едномесечно отчитане.
Сагата с тримесечното отчитане за абонатите
на ЧЕЗ предстои да приключи, ако до 1 юли съдът
не се произнесе. Комисията, ръководена от проф.
Шушулов, е твърдо решена 5 дни преди парламентарните избори спорният метод на отчитане да

бъде премахнат. “Завеждането на дела не прекратява изпълнението на нашите решения според
всички наредби”, обясни Шушулов.
Токът, произвеждан от големите предприятия
у нас, няма да поскъпне изобщо, реши още комисията. Така според регулатора поскъпването на
електроенергията за бита може да е минимално.
Шушулов допълни, че комисията ще работи в посока поскъпването на тока за бита от юли да е пониско от обявените вече 5 процента.
От държавната централа “Мини Марица” са
поискали поскъпване на произвежданата енергия с 16 процента, съобщи още Шушулов. Само
дни след това собственикът на предприятието Български енергиен холдинг, е отменил искането на ТЕЦ-а. Проф. Шушулов е категоричен, че
причини за поскъпване на тока от централите
няма.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Шушулов: От 1 юли ЧЕЗ да
махне тримесечното отчитане

Яхтмени приготвят съдовете си за предстоящото изложение
на вносители и производители на яхти, моторни лодки
и принадлежности за тях, което се открива в морската столица

≈ÌÂ„ÂÚËˆË ËÒÍ‡Ú ÒÂ‰ÏË ·ÎÓÍ Ì‡ ì ÓÁÎÓ‰ÛÈî
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Възможността за строителството на седми блок на площадката на АЕЦ “Козлодуй” е съвсем
реална, при това средствата за
осъществяването на проекта ще
бъдат около половината, отколкото, ако се построи реактор на
напълно нова площадка. Това
заяви от името на енергетиците
от АЕЦ “Козлодуй” Рашо Първанов, началник експлоатация в
централата,
цитиран
от
investor.bg. Той обясни, че идеята всъщност съществува от около 15 години, но тогава не е разработена подробно, а и са съществували два основни проблема
- за водоснабдяването на реактора и за свързването му с електропреносната система на страната. Сега обаче и двата проблема са изчезнали, тъй като вече
няма проблеми с водоснабдяването заради затварянето на
първите четири блока на централата. Освен това са построени и
далекопроводи, свързващи я
както с вътрешността на страната, така и с чужбина.

Като предимство при строителството енергетикът изтъкна
факта, че е изградена околната
съпътстваща инфраструктура в
района на АЕЦ “Козлодуй”, което струва десетки милиони лева.
Освен това площадката на централата е лицензирана, а този
процес принципно е сложен и
изисква години. Изградена е и
съответната скъпоструваща компютърна и комуникационна мрежа на централата.
Рашо Първанов допълни, че
ако отново бъдат пуснати в експлоатация спрените трети и
четвърти блок на АЕЦ “Козлодуй”,
с електричеството, което те биха
произвеждали и продавали, строителството на нов блок на цент-

ралата ще излезе почти без пари.
От централата уточниха, че
при евентуалното строителство
на нов блок на площадката на
АЕЦ “Козлодуй” трябва първо да
се направи нов анализ на строителството на блока според сегашните изисквания, да се направи предпроектно проучване,
с което отново да се докаже, че
площадката е подходяща за
строителството на още един
блок. Също така трябва да се
реши като цяло и въпросът със
съхраняването на отработеното
ядрено гориво.
Беше отбелязано още, че е
добре да бъдат привлечени към
строителството на новия блок големи чуждестранни инвеститори
и да бъде направен доклад за
оценка на въздействие на околната среда (ОВОС). За да започне проектът за реализация на
строителството на нов
блок на централата,
първо трябва да бъде
взето решение на Министерския съвет.

600 млн. лв. е
—Ô‡‰ ‚ ÂÁÂ‚‡ˆËËÚÂ
бюджетният излишък Á‡ ¿Î·ÂÌ‡ Ë ‡ÌÂ‚Ó
за първите 4 месеца
За първите четири
месеца бюджетният излишък е в размер на
600 млн. лв. Това каза
вчера министърът на
финансите
Пламен
Орешарски. Към края
на март според официалните данни на финансовото министерство
излишъкът възлизаше
на 514,3 млн. лв.
Орешарски посочи,
че отчитайки сезонния
характер на българската икономика, следващите няколко месеца
cyanmagentayellowblack

ситуацията няма да се
влошава, дори леко
може да се подобри. Но
всичко това е в сферата
на
несигурността,
допълни той, цитиран от
БТА. Добрата прогноза
той аргументира с факта, че България има силен селскостопански
сектор. По думите на
Орешаркси той предава
на бъдещия си приемник “една добра база”,
като препоръча “да се
продължи същата либерална политика”.

Очакванията за сезона са добри, но
се отчита спад в резервациите за Албена и Кранево, каза кметът на Балчик
Николай Ангелов, цитиран от Радио
Варна. Той е подчертал, че заради рецесията хората планират почивката си
по-късно. Стана ясно, че община Балчик е изпратила запитване до Министерството на регионалното развитие и
благоустройството относно изземването на плажните ивици, които миналата
година са били предоставени от областната управа на общините. Трите плажа
- Централен, “7-8-9” и пред Международния детски лагер в Кранево, се отдават директно под наем за пет години на
много високи цени, коментира балчишкият кмет. Насрочената дата за търгове
в министерството е 19 май, а в областната управа - 12 юни.

„.—ÓÙËˇ 1330, ÛÎ. ì√˛Â¯Â‚Ó" 83, ¡÷ —Â‰ËÍ‡,
ÚÂÎ. (02) 920 4112, Ù‡ÍÒ (02) 920 1782.
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38. В свитъка за свободните отговори срещу номера от 1 до 15 вкл. напишете имената
на отбелязаните на картосхемата ж.п. гари.

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

black+dopulnitelen

black+dopulnitelen17

cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack
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УЧЕНИ ТВЪРДЯТ:

КЛИНТЪН СТАВА
ПРАТЕНИК НА ООН

Американският щит
ще е неефективен
Москва и Вашингтон започнаха
преговорите за ядрено разоръжаване
Американският противоракетен щит в Чехия и Полша за защита
на Европа от евентуална
иранска атака ще е неефективен срещу ракетите, които Иран вероятно би използвал. Това е
изводът от съвместен
анализ на американски
и руски учени, който бе
публикуван във вторник,
съобщи вестник “Вашингтон пост”.
Според експертите,
ако Иран опита такова
нападение, той ще гарантира собственото си
унищожение. Учените
прогнозират още, че на
Ислямската република
ще са й необходими повече от 5 години, за да
бъде в състояние да произведе и ядрена бойна

глава, и ракета носител
с голям обсег. При това
положение над Европа
не е надвиснала иранска ракетна заплаха,
смятат учените от института “ИйстУест” - независим мозъчен тръст, базиран в Москва, Ню
Йорк и Белгия. В 12членния екип са участвали по шестима американци и руснаци.
Докладът на тези експерти може да охлади
още повече ентусиазма
на правителството на
американския президент Барак Обама за
плана на Джордж Буш
за разполагане на ракети прехващачи в Полша
и на радарна станция в
Чехия, коментира “Вашингтон пост”. Издание-

то припомня, че проектът бе рекламиран
като гаранция срещу
евентуални атаки от неблагонадеждни държави като Иран, но обтегна
много отношенията с
Русия. Според Москва
щитът ще подкопае
стратегическата стабилност и ще доведе до
нова надпревара във
въоръжаването.
Учените обаче признават, че Иран е постигнал драматичен технически напредък. Страната може да произведе
първото си ядрено оръжие в срок 1-3 години,
ако изгони инспекторите
на Международната
агенция за атомна енергия (МААЕ) и преоборудва заводите си за обога-

тяване на уран, предупреждават те.
В заключение авторите на доклада призовават да се наблегне на
усилията за намиране
на изход от кризата с
иранската ядрена програма. Това е въпрос, по
който САЩ и Русия
трябва да си сътрудничат по-тясно, подчертават те. Съдържащите се
в доклада оценки са
били прегледани от бившия американски министър на отбраната Уилям Пери, преди да
бъдат представени на
съветника на президента на САЩ по въпросите
на националната сигурност Джеймс Джоунс и
на руския министър на
външните работи Сергей Лавров.
Същевременно вчера в руската столица
започнаха руско-американските преговори за

Бившият американски президент Бил Клинтън може да
бъде назначен за специален
пратеник на ООН за Хаити,
съобщи неговият говорител Мат
Маккена. Клинтън е популярен
сред бедния слой от населението на Хаити, тъй като през
1994 г., като президент на САЩ,
подпомага връщането на власт
на демократично избрания президент Жан-Бертран Аристид,
свален с преврат няколко години по-рано.

съкращаване на ядрените арсенали на двете
страни. Целта е да бъде
изготвено ново споразумение в тази област, което да замени изтичащия на 5 декември договор СТАРТ-1 (Договор
за съкращаване на стратегическите оръжия).
Руската делегация е водена от директора на отдела за сигурност и разоръжаване в министерството на външните
работи Анатолий Антонов, а американската от помощник-държавния секретар по въпросите за контрола над
въоръженията Роуз Готемьолер. Предвидено
е преговорите да
продължат до сряда.
Нито САЩ, нито Русия
обаче не пожелаха да
дадат подробности за
срещата. Не бе предвидена и пресконференция за медиите.

МЕДВЕДЕВ БРАНИ
ИСТОРИЯТА
Руският президент Дмитрий
Медведев създаде комисия за
борба с опитите за фалшифициране на руската история. Отношенията на Москва с бивши
съюзници от източния блок се
влошиха заради споровете за
историческите факти от миналия
век. Партията на премиера Путин пък се готви да криминализира омаловажаването на съветския принос във Великата отечествена война. Законопроектът
разглежда критикуването на
ролята на СССР като равностойно на реабилитирането на нацизма и предвижда то да се
наказва с до 3 г. затвор.

УЧЕНИК СТРЕЛЯ
ПО ПРЕПОДАВАТЕЛ
15-годишен ученик е стрелял
по учител в американския град
Ларос, щата Луизиана. Момчето
се целило в главата на преподавателя, но не успяло да улучи.
След това в суматохата тийнейджърът избягал и опитал да
се самоубие. Нападателят е в
критично състояние. В намерената от полицията тетрадка
момчето записало “Аз съм крал”
и “Всички ще умрат”.

√ËÔ˙Ú ÔÓ‡ÁË Ë √˙ˆËˇ
Първи случай на заразен с вируса, причинител
на така наречения свински грип, беше регистриран в Гърция, предаде
Ройтерс. Опасният грип
проникна и в друга съседска страна на България Турция. Регистрираните
случаи на заразени в целия свят вече надвишава
8500 души.
През последните дни
зачестиха призивите на
десетки държави към
Световната здравна организация (СЗО) да промени критериите за обявяване на пандемия. Така
СЗО трябва да вземе под
внимание не само териториалното разпространение на заболяването, но и
процента на смъртните
случаи. Великобритания,
Япония и Китай призоваха СЗО да проучи ситуацията обстойно, преди да

обяви пандемия. Евентуалното й обявяване, според тях, ще предизвика
паника и ще има опустошителни последствия за
техните икономики.
Вчера южнокорейски
изследователи съобщиха,
че са открили щам, подходящ за разработването на
ваксина срещу грипния вирус A (H1N1), съобщи Си
Ен Ен. “Новият щам е генетически видоизменен вариант на вируса, който
може да доведе до разработването на ваксина срещу грипа A (H1N1), известен като свински грип”,
съобщи Сан Со Хе, професор от Университета по ветеринарна медицина в
Южна Корея. Щамът трябва допълнително да бъде
тестван и доработен, но
според Сан Со Хе той ще
свърши работа за разработването на ваксината.

Грузинската опозиция организира протести пред външното министерство в Тбилиси.
Недоволните настояваха за
оставката на президента Михаил Саакашвили

ПАПАТА ВЛИЗА
ВЪВ ФЕЙСБУК
Ватикана обяви началото на
поредната си кампания за популяризиране сред младите хора,
които активно използват интернет. Бенедикт XVI ще си направи
профил в социалната мрежа
фейсбук. По-рано т. г. 82-годишният глава на Римокатолическата църква подкрепи създаването
на страница на Ватикана към
сайта за видеообмен ютюб.
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много критики заради неуспеха си да прокара реформи в
закона за отпускането на
средства на британските депутати. Майкъл Мартин ще е
първият председател на парламент, който ще бъде освободен от поста си от 1695 г.,
допълва агенцията.

○

Председателят на долната
камара на британския парламент Майкъл Мартин подаде
оставка след избухналия скандал за неоправдани харчове
на депутатите, предаде АФП.
Мартин направи изявление, на
което обяви официално решението си. Той бе подложен на

○

○

œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÂÌ ¯ÂÙ
ÔÓ‰‡‰Â ÓÒÚ‡‚Í‡

○

Артистична трупа забавлява туристите в подножието
на Айфеловата кула. Атракцията е част от културната програма
в Париж по случай 120-ата годишнина на “Старата дама”,
както наричат още символа на Франция

Американският президент Барак Обама настоя Израел да продължи преговорите за мир с палестинците. Правителството в Ерусалим трябва да се завърне на масата на
преговорите, заяви държавният глава на САЩ след срещата си с израелския премиер Бенямин Нетаняху във Вашингтон. Освен това американският президент призова Израел да прекрати строежа на селища в земите на палестинската автономия и отново се изказа в полза на така нареченото двудържавно уреждане на конфликта - за създаването на независима палестинска държава. По този въпрос
Нетаняху отказа да вземе отношение. Известно е, че той
е противник на подобна възможност, посочва Дойче веле.

Присъда за Бут през август
Съдбата на задържания в
Тайланд по подозрение в незаконна търговия с оръжие
руски бизнесмен Виктор Бут
ще бъде решена през август.
Това постанови местният съд,
който разгледа въпроса за екстрадирането му в САЩ, предаде ИТАР-ТАСС.
“Присъдата за екстрадира-

нето ще бъде обявена на 11
август”, заяви председателстващият на процеса. Съдът предостави възможност до 30 юни
да се подготвят заключителните документи и те да бъдат добавени към наказателното
дело, което ще се разгледа от
съдебната колегия и тя ще
реши съдбата на Бут.

СНИМКИ БГНЕС

СНИМКА БГНЕС

Обама апелира
за преговори

Най-малко 26 души са загинали, а други 20 се водят за
изчезнали, след като свлачище
затрупа 30 къщи във Филипините
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Кризата
корумпира
евробизнеса

СНИМКИ БГНЕС

Всеки четвърти служител оправдава
напредъка на фирмата си с подкупи

Aмериканските астронавти Джон Грънсфелд и Дрю Фюстъл от совалката “Атлантис”
приключиха успешно ремонта на космическия телескоп “Хъбъл”, като поставиха нова
изолация и подмениха стария сензор за насочване. Връщането на совалката на Земята
е насрочено за петък

визия
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСЕЕВ,
СУСАННА АЛПЕРИНА

Това беше може би
най-добрата “Евровизия” по професионално майсторство и артистизъм на
участниците. В конкурса
победиха тези, които поярко и самобитно съответстваха на музикалните
вкусове на съвременна
Европа. Но и Русия няма
от какво да се срамува.
На “Евровизия” зрителите отиваха като на празник: със знамена, някои
дори с касетофони, от които звучаха песните на
изпълнителите от страните им. Преобладаваха турските, арменските и украинските.
На сцената на “Олимпийский” също беше празнично. Зрителите се
вълнуваха и за своите, и
за чуждите. Подкрепяха ги
не само по време на
изпълненията им. В паузите, когато “специално обучени хора” установяваха
на сцената микрофоните
строго спрямо ръста на
следващия изпълнител,
слагаха декорите (по това
време на телевизионните
екрани се появяваше реклама) - помощта на зрителите беше съвсем навременна.
Александър Рибак, без
съмнение, основният куblack+dopulnitelen

мир на “Евровизия-2009” не само заради хубавата
песен, но и заради душевността си, обаянието, общителния характер и радушието си - и тук беше
най-естествен и открит.
Той излезе на сцената, и
докато вървяха рекламите, благодарно приветства
залата: помаха с ръка,
като на приятели. След
това Рибак отиде до края
на сцената и уважително,
по славянски, се поклони,
традиционно притискайки
дясната си ръка към сърцето. И едва след това отиде
до микрофона да се подготви за началото на песента си - “Приказка”
(именно така се и превежда “Fairytale”, въпреки че
все пак не е за “Рибаря и
рибката”, а за любовта).
Не може да си спомним друга “Евровизия”,
където съдбата на първото място да не предизвиква съмнение още след
гласуването на първите 10
страни! Очарователният и
талантлив норвежки беларусин (свободно говорещ
на три езика - норвежки,
руски и английски), не
случайно е главният кумир на “Евро-2009”, тъй
като заедно с него на
сцената идват топлина,
душевност, доброта и искреност на чувствата. Качества, които в естрада-

та, уви, са дефицитни. Той
получи рекордните за
всичките 54 сезона на
“Евровизия” 387 бала.
Справедливи са позициите и на притежателите на
следващите места: Исландия (218), Азербайджан
(207), Турция (177), Великобритания (175).
Но и Русия с 11-ото
място на Анастасия Приходко няма от какво да се
срамува. Да, на практика
всички участници в конкурса, заели предните
места, предпочетоха побързите, съвместяващи,
както днес е модно в Европа, танцувалните ритми
с шлагерната мелодичност
и националния песенен
колорит. Но Анастасия
Приходко и композиторът
й, продуцентът Константин
Меладзе, справедливо решиха да не се пускат по
модното течение.
Песента “Мамо” не е от
онези, които веднага те
хващат и те вдигат на дансинга. Песента ни и не можеше - най-малкото заради евроформата - да заеме високо място. Затова
пък “Мамо” убедително
продемонстрира, че ние
можем да създаваме нещо
свое, нещо самобитно. Руското изпълнение е на
практика езическа славянска песен, плачът на Ярославна, подкупващ с болката, страстта си, с дълбоката вътрешна сила и душевността си. И много добре, че показахаме на Европа именно такава песен,
а не се хванахме да играем според общоприетите
формати и правила... Европа със сигурност ще запомни тази песен. Въпреки че, разбира се, крайното класиране на Приходко
можеше и да е по-напред
от 11-ото място...

Икономическата криза
прави европейските компании и техните служители по-склонни към корупция. Това показва изследване на международната
консултантска компания
“Ърнст енд Янг”, цитирано
от ИТАР-ТАСС.
Според изследването,
проведено в корпоративните кръгове на Германия
и други европейски страни, всеки четвърти служител на германска компания смята за оправдано да
помага за напредъка на
бизнеса на своята фирма
с подкупи. Освен това подаръците и предоставянето на различни намаления
са средство за постигане
на целта за всеки пети
германски фирмаджия.
При това средно в Европа
55 на сто от запитаните в
сферата на бизнеса са
посочили, че според тях
корупцията в икономиката
се увеличава.
Главната причина за
ръста на корупционната
дейност в повечето случаи
е свързана с увеличава-

щия се натиск да се осигури оцеляването на собствената компания.
“Ако 25 на сто от запитаните открито заявяват
готовността си да дават
подкупи на партньорите по
бизнес, то ние трябва да
осъзнаем, че истинският
размер на това явление е
още по-сериозен”, предупреди представителят на
“Ърнст енд Янг” Щефан
Хайснер. Следователно
настоящата криза напълно
може да зачеркне постигнатите в Европа през изминалите години успехи в
борбата с корупцията в
сферата на бизнеса, смятат анализаторите. Нагледно потвърждение за
това са разтърсилите Германия гръмки корупционни скандали в концерните
“Сименс” и “Ман”. Германският индустриален гигант
“Сименс” беше осъден от
съд в страната да плати
още една глоба от 395
милиона евро, след като
американски съд осъди
компанията да плати $800
млн. заради това, че е

А след финала в “Олимпийский”
бурно честваха заелия първото място Александър Рибак. Той още
трудно се владееше, когато се появи пред журналистите.
 Александър, имате беларуски корени, помогна ли ви това да победите?
- Разбира се. И още питате. Норвегия, мястото, където живея, е щастливо
за мен. Но носталгията също върши
своята работа и влияе върху останалите
чувства.
 Смятате ли се за идол, за икона?
- Вие пък?! Не смятам, че аз съм найдобрият изпълнител в този конкурс. Но,
виж, цигулката много ми помогна.
 Вие наистина ли се разплакахте,
когато разбрахте, че сте победител?
- Да. Малко. Появиха ми се сълзи на
очите. Въпреки че смятам, че артистът
трябва винаги да помни, че е професионалист. Знаех, че ще ми се наложи
много пъти да повторя песента си. И в
един момент разбрах, че аз не само
давам, но и много получавам в отговор.
 За коя страна гласувахте вие
самият?
- За Исландия. Но смятам, че тази
година най-добрата песен беше на Украйна. Просто Исландия има по-силни
изпълнители.
 Ако изпълнявахте по-сложна песен на този конкурс, други ли щяха да
са резултатите?

прибягвала до корупционни практики, за да се сдобие с договори.
На фона на икономическите сътресения от Централното статистическо
бюро на Норвегия обявиха, че богатата скандинавска страна също навлезе в
период на рецесия през
първото тримесечие на годината. Това се случи
въпреки изразходваните от
правителството милиарди
евро за съживяване на икономиката. Брутният вътрешен продукт през януаримарт е намалял с 1,0 на
сто, след като през последното тримесечие на миналата година вече отбеляза
спад с 0,8%, посочват статистиците. Във връзка с наближаващите парламентарни избори (насрочени
за 14 септември), левоцентристкото правителство на
страната ще инжектира
130 милиарда крони (близо 15 милиарда евро) от
петрола, които обикновено се заделят в пенсионен
фонд, за да смекчи ударите на кризата.

- Вие сами чухте и видяхте - найдобрите песни тази година бяха доста
простички. Това е формулата на “Евровизия”, проверена с годините.
 Не ви ли учуди, че зрителите на
“Евровизия” решиха, че гласът ви е подобър от този на гръцкия изпълнител
Сакис Рувас?
- Когато подготвяш изпълнението си,
трябва да мислиш за всичко, не само за
вокала. На мен ми е по-лесно, отколкото
на Рувас - аз все пак сам съм написал
песента си. По-лесно е да пееш, когато
разбираш за какво пееш. Но ще повторя
- аз съм повече цигулар, отколкото певец.
 С какво ще се занимавате понататък?
- Подготвям ново шоу, което така се
и нарича “Приказки”. И със същия екип,
с който бях тук, ще съм на турне цялото
лято. Имам договори с близо 20 страни.
Ще имам представления и в Русия, и в
Беларус...
 Имате ли талисмани?
- Имам си свои ритуали. Например
тези ръкавели с цигулки, те ми носят
късмет (показва ръкавите на ризата си).
 Много сте популярен сред девойките. Представяте ли си какво ще
настъпи сега, след победата?
- Засега нямам време да се наслаждавам на такава популярност. Но, когато
чуете новия ми сингъл, над който работя
сега, сами всичко ще разберете...
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В Русия, особено в регионите, има и пазар,
и сантимент към българските стоки, твърди
посланикът ни в Руската федерация

 Естествено е, г-н
посланик, първият въпрос
да е за Годината на България в Русия - какво се случи досега, знаем. Затова може ли да поставите акцент върху това, което
предстои?
- Както знаете, има организационен комитет, разработена е цялостна програма, която има и
икономическа, и
културна част, и
програма за засилване
на
връзките между
неправителствените организации.
Програмата на
Годи-

българският продукт в Руската федерация.
 Има ли фирми, които
успяват в това?
- Всички фирми, които са
успели да направят своя
дистрибуция и свой логистичен център, са
успели да влязат
в средната
ценова гама.

каза преди година-две за
ДУМА, че Русия все така
обича България. Заставате
ли и днес зад тези негови
думи?
- Г-н Шарапов оглавява
Съюза на приятелите на
България в Русия - много активна и с огромна дейност организация. Те вече работят
сред младежта, което е от-

ПЛАМЕН ГРОЗДАНОВ е дипломат от кариерата. Роден е през 1950 г., завършил е
Висшия икономически институт в София и Дипломатическа академия в Москва.
Работил е в Института по търговия и туризъм, многократно е бил член на
българските делегации в сесиите на Общото събрание на ООН, ИКОСОС, ЮНИДО,
УНКТАД, СОИС, Световната здравна асамблея, Международната конференция на
труда, Конференцията по разоръжаването, Комисията по правата на човека.
Работил е и в МВнР, бил е първи секретар в посолството ни в Хелзинки,
пълномощен министър, зам. постоянен представител на България към службата
на ООН в Женева. От 1992 до 2006 г. работи в частния сектор. От 2006 г. е
посланик на България в Русия, от 31 март т.г. - и в Туркменистан (със седалище
в Москва). Женен е, има двама сина и внучка. Навръх 9 май т.г. му се роди внук,
който носи неговото име.

ПЛАМЕН ГРОЗДАНОВ:

За Русия България
си остава България
Интервю на ЛИЛИЯ ТОМОВА

ната ни в Русия е много амбициозна, предстоят още много
важни неща. Част от националната ни изложба, която съвсем
наскоро откриха премиерите
Станишев и Путин, предвиждаме да бъде показана и в
Екатерининбург, Казан, ХантиМансийск, и ще бъде по-скоро
мултимедийна изява. Предвиждаме и кръгли маси, дискусионни клубове, като целта
ни е да раздвижим икономическите отношения между
България и руските региони. В
тази задача има много потенциал. Има и бъдеще. Защото
Москва и Санкт Петербург са
вече доста сложни, преситени
пазари, и трябва да насочим
вниманието си към регионите,
където наистина има и търсене, и сантимент към българските стоки. За 24 май в зала
“Чайковски” ще има грандиозен концерт с участието на над
60 български музиканти. Предстои да бъдат открити две
много интересни изложби, едната - на Жорж Папазов в
Санкт Петербург, другата “Шедьоври на българското
иконописно творчество, Х-ХХ
век”, в Москва. Ще има и фотоизложби, едната ще е с досега неиздавани и непоказвани
снимки от Руско-турската война 1877-1878 г.
 Открити са нови снимки за Освободителната война? Чия е заслугата за намирането им?
- Откриха ги руски изследователи, ще бъдат показани
за пръв път в Москва. Фотографиите са уникални. Държавната агенция “Архиви” пък е
подготвила изложби “130 години българска конституция” и
“130 години дипломатически
отношения България - Русия”.
Подготвят се няколко практически конференции в Москва
и в София. С няколко думи мисля, че ще се представим
достойно. Не само като културно, но и като икономическо
присъствие, като възможности
повече хора да научат повече
неща за България. Нашата
цел през последните 2-3 години е да подходим максимално
прагматично към развитието
на отношенията ни с Русия.
black+dopulnitelen

химия.
 Значи “пишете” добри
оценки на българо-руските
отношения?
- Искам да кажа, че никога
българо-руските отношения в
последните 20 години не са
били толкова динамично развиващи се, при това - във всички области. Говоря и за политическата, и за икономическа-

 Какви са резултатите
от прагматичния подход?
Каква е ситуацията с българския бизнес в Русия?
- През 2007 г. българският
износ за Руската федерация
нарсна с 98 процента, а през
2008 г. - с близо 49 на сто,
това е доста сериозен успех. А
взаимният ни стокообмен е
вече над 6 млрд. долара.
 Голямата част е като
че ли от енергоносителите?
- Така е. Но искам да подчертая и ръста на нашия износ. Той е доста диверсифициран, не е толкова еднопосочен - там са фармацията, машиностроенето, козметиката,
продуктите на хранителната
промишленост, на химията.
 Ще ви попитам защо
нашето вино не може да надвие чилийското в Москва?
- Обяснението е едно българските винопроизводители са в ръцете на руските
дистрибутори. Те са ни наложили и са ни вкарали в ценова гама, от която не искат да
ни извадят, защото печелят
много от това, не се грижат за
развитието на търговската
марка, за брендирането на
българското вино и налагат
изкупуването на не толкова
качествени вина от България
на ниски цени. А тук поради
системата на ценообразуване
печелят много добре, без да
инвестират в развитието на
българския бренд. За съжаление нашите винопроизводители не могат да се обединят и
да наложат обща, българска
политика за износа на вино
на руския пазар. Много ни
липсва и логистичен център,
който да стане звеното, от което да се дистрибутира

„

И са успешни, мога да посоча
някои от тях - заводите за санитарен фаянс и арматура,
електроинструментите “Спарки”, донякъде фармацевтичната промишленост, козметиката. Така че тези фирми са
добър пример как трябва да
се работи. Тази схема трябва
да използват и българските
винопроизводители.
 Някои държави - Чили,
Аржентина, Австралия, вече
са успели да го направят.
- Те имат своите логистични центрове. А освен това все
пак те са страни извън Европейския съюз и имат определена политика на промотиране на продуктите си. Но това е
стара практика, особено за
Чили. Там доста помагат на
собствените си фирми, имат национална политика и национална стратегия за достъп до
руския пазар. А той е огромен,
той е безкраен. И тепърва ще
се развива.
 Това означава ли, че
България няма такава политика, г-н посланик?
- За съжаление в областта
на търговията с вино на руския пазар нямаме.
 Може би сред производителите някой трябва да
инициира подобна идея?
- Имаме Национална лозаро-винарска камара, тя е, която трябва да формира националната стратегия как да се
работи на руския пазар. Защото, повтарям, потенциално
той е много голям.
 С кои от немалкото
руски организации за дружба
с България поддържаме
връзки? Посолството съдейства ли за това? Г-н Виктор
Шарапов, експосланик у нас,

Дълбоко заложеният генезис
на отношенията между
страните ни не може да
бъде изтрит с лека ръка

лична инициатива. Привлякоха и колективни членове цели институти и университети например са приятели на
България. Московският институт по икономика, мениджмънт и право също е
колективен
член.
Но
въпросът ви по-скоро, мисля,
е свързан с това, че се забелязва различно отношение,
различно познаване на
България в поколенията. Ако
говорите с хора над 40-те,
веднага усещате - за тях
България все още е много
близка. А младите не знаят
много за нас... Затова една
от целите на Годината на
България в Русия е повече
млади хора да научат повече за България. Увеличеният
брой туристи към нашата
страна помага, доста руски
младежи вече ходят, при
това - често, в България. Миналата година например имаме ръст на туристите с около
25 процента. В началото на
тази година като че изоставахме, но сега наваксахме и април, и май са добри месеци за туризма. През април
имаме около 32 на сто повече туристи спрямо миналогодишния април, към средата
на май - около 32% повече
от май миналата година.
 Икономическата криза
засегна ли лошо отношенията ни в тази област?
- Силното обезценяване
на рублата удари доста по
нашия износ, особено по стоките, за които цената е договорена в България в евро или
в долари, а тук реализацията
й е в рубли. Естествено е това
да се отрази веднага на нашия износ, виното е един от
потърпевшите продукти. Кризата, така или иначе, оказва
влияние на икономическите
ни отношения. А преодоляването на руската криза до голяма степен ще зависи от
това, как се развиват нещата
в Западна Европа, а и в САЩ.
Едно по-скорошно излизане
от кризата на Западна Европа и САЩ веднага ще доведе
до оживление и в Русия, а излизането от криза означава
увеличаване на износа, на
традиционните за руския износ стоки - нефт, газ, стомана,

та, и за културната, за връзките между организации и съюзи. Това намира израз и в подписването на много значими
споразумения - трите големи
проекта в областта на енергетиката например. Но не бива
да забравяме и другите много
важни въпроси, които бяха
решени - подписване на споразумението за социално
сътрудничество, което засяга
съдбата на близо 70-80 хил.
българи, и решаването на
въпроса с дълга. Всъщност
повечето въпроси бяха решени при посещенията на тогавашния руски президент Путин в България и при последващите посещения на
българския президент Първанов и премиера Станишев в
Москва. Не се сещам за крупен нерешен проблем между
нашите две страни. Сега работим много активно по въпроса по придобиване на вещни
права върху дипломатическите имоти, дълго време нерешаван въпрос. Едва през последните една-две години активно започнахме да работим
по него и почти сме пред решение. Очакваме окончателното становище на България
по отношение на имота на посолството и на сградата на
бившето търговско представителство, които са към МВнР, и
на Центъра на промишлеността на Република България,
който пък е към Министерството на икономиката.
 Всъщност центърът
има ли дипломатически статут? Някои смятат, че
няма.
- Според нас той има дипломатически статут. През 2003
г., когато се проведоха консултациите между двете страни,
ние заявихме, че ЦПРБ има
дипломатически статут. Тогава руската страна обясни, че
се нуждае от време да изучи
въпроса. Но се договорихме,
че проблемите за вещните
права върху ЦПРБ и трите
имота на Руската федерация в
България (промишлени центрове) ще бъдат решени на
един друг етап. Ние отстояваме дипломатическия статут на
имота, защото по този начин
най-лесно ще може да придобием вещни права върху него.
Каква ще е по-нататък съдбата му, е друг въпрос, който ще
се решава, след като придобием вещните права.
 Връщам ви към предишната тема - обича ли още
Русия България?
- Доста прагматични са
хората, които вземат решения
в Руската федерация по отношение не само на България, а
и на всички други страни. Но
все пак - България си остава
България, има нещо дълбоко
заложено в генезиса на отношенията ни. И то не може да
бъде изтрито с лека ръка.
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СВЕТОСЛАВ ЯНАКИЕВ

„РАЗНИ
ХОРА, РАЗНИ
ИДЕАЛИ”

- Аз си взех матурата по български, а ти?
- На мене ми я дадоха.

Покажи ми
парите
В гангстерските филми
винаги се стига до момента, в който някой обявява
на висок глас култовата в
цял свят фраза: “Show me
the money!” (Покажи ми
парите!). В това словосъчетание има много повече, отколкото прозира на
пръв поглед, защото то не
изразява единствено желание за плащане в брой.
“Покажи ми парите” е
стройна житейска философия, която в един миг изчислява невероятно количество социални интереси
и спрямо нея можем да
анализираме света стряскащо добре и вярно.
След като живеем в
света, в който “Покажи ми
парите” е най-добрият инструмент за анализ на
криминогенни и понякога
политически ситуации, то
въоръжени с него, можем

по съвсем нов начин да
видим картината на отвличанията в страната. Вчера
вътрешният министър Михаил Миков заяви, че прекаленият шум около отвличанията в България е от
полза за застрахователните и охранителните фирми, защото така те печелят и увеличават клиентите си. Наблюдението е
много точно. Свръхистерията, която се развихри
около отвличанията, носеше прекалено много черти
на почти цялостно организирана кампания. Кой ли
не се изказа по тази тема?
Сълзите на близките също
предизвикваха съчувствие.
И така по логиката на “Покажи ми парите” ще видим, че в крайна сметка
освен похитителите интерес от отвличанията имат
още много други хора. Под

ТАНЬО
ВАСИЛЕВ

формата на продажба на
застраховки например.
Брилянтна идея. Да се подсигуриш в един несигурен
свят, където да те отвлекат, е по-лесно, отколкото
да си купиш захарен памук. Само че в тази верига
има прекалено много
въпроси. Например - защо
от МВР толкова лесно изтича информация за отвличанията, и то в определена посока? И колко точно
хора са навързани в тази
тъмна индийска нишка?
Покажи ми парите. Това е
философията тук, но отговорите са толкова плашещи, че нормалното съзнание няма да иска да ги
произнесе. Защото те показват зависимости и
обвързаности, които с тъга
можем да констатираме,
че скоро няма да бъдат
разплетени.

В крайна сметка в този
порочен кръг на криминални престъпления, неразкрити престъпници, вдигане на
шум и истерия по вестниците и офертите на сигурност
под всякакви форми все пак
се появяват и трезви мисли.
Като тази на вътрешния
министър. Трябва отнякъде
да се започне. Парите наистина обясняват много
неща, но ако започнат да
обясняват всичко, това ще
е трагичен свят. Мисля си,
че целта на цялата реформа в Министерството на
вътрешните работи трябва
да е системата да бъде
изкарана от порочната формула на обяснението - парите. Когато това стане,
вероятно и отвличанията
няма да ни занимават толкова. Защото почти със
сигурност няма да ги има в
този им вид.

Неуспешни
експерименти

Пролетният полусезон в “А” група започна по отличен начин за
отбора на ЦСКА. Десетте поредни
победи в първите 10 мача накараха
мнозина да определят “червените”
като абсолютни фаворити за титлата. Резултатите и най-вече играта
на “армейците” в двубоите срещу
Левски (0:2) и Черно море (0:1)
обаче показаха, че 32-ата шампионска купа е мираж. Нещо, което
беше предопределено още на 5
март...
На тази дата изпълнителните
директори Венцислав Живков и
Александър Тодоров обявиха треньорската рокада в клуба, която доведе до идването на Любослав
Пенев на “Армията”. И то при положение че той имаше зад гърба си
по-малко от 7 месеца стаж като
помощник-треньор в националния
отбор и нищо повече! За клуб от
ранга на ЦСКА, който претендира,
cyanmagentayellowblack
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че е най-великият в България, подобни назначения са напълно непонятни. Не е нормално начело на
отбор, борещ се за титлата, да застане човек, който тепърва трябва
да се учи как да бъде наставник.
Още по-фрапиращо е, че босовете
на ЦСКА си затвориха очите пред
най-яркия пример за самоубийствеността на подобен акт - Христо
Стоичков и националния отбор. За
периода, в който Камата прохождаше в треньорското поприще, бидейки селекционер на “трикольорите”,
представителният ни тим не успя да
се класира на Световното първенство в Германия през 2006 г. и на
шампионата на Стария континент в
Австрия и Швейцария през 2008 г.,
а посещаемостта на ст. “Васил Левски” значително намаля. Успоредно
с това трябва да отбележим, че
такива експерименти са често срещана практика в Европа, като край-

ният резултат почти винаги е същият. В списъка на “неудачниците”
могат да бъдат причислени асистентът на сър Алекс Фъргюсън,
Карлош Кейрош, който се провали
в Реал Мадрид, мениджърът на
Мидълзбро Гарет Саутгейт, екснаставникът на Байерн Юрген Клинсман и още много други.
Жалко е, че целият този опит
беше пренебрегнат от ръководството на шампионите. Истина е, че както във футбола, така и във всяка
друга професия човек трябва да
започне отнякъде. Друг е въпросът
доколко неговите възможности
съответстват
на
заеманата
длъжност. Шефовете на “армейците” не съобразиха това и ако в оставащите три кръга не се случи
някакво чудо, ЦСКА ще завърши
втори. Защото едно е да биеш Беласица и Спартак (Вн), а съвсем
друго - пряк конкурент за титлата...

ДАТАТА

20
325 - римският император КОНСТАНТИН I ВЕЛИКИ
(282-337) свиква в Никея Първия вселенски събор, на
който е приет “символът на вярата”. Той е найразпространената и популярна християнска формулировка на вярата. От създаването си през IV век той е
използван в източното православие, католицизма, от
якобитите, древните източни национални църкви, асирийската, англиканската, лутеранската и повечето
други протестантски църкви.
1882 - с присъединяването на Италия към военния
съюз между Германия и Австро-Унгария се създава
ТРОЙНИЯТ СЪЮЗ. Първоначално договорът е подписан
за 5 години, но по-късно многократно е продължаван.
Тройният съюз е първият геополитически блок в Европа,
който я разделя на два противостоящи си лагера преди
началото на Първата световна война. Съгласно клаузите на окончателния договор Германия и Австро-Унгария
се задължават да подкрепят военно Италия, в случай
че тя бъде нападната от Франция. Италия поема
същото задължение, ако Германия се окаже обект на
френско нападение. В случай на нападение срещу Германия, Австро-Унгария запазва неутралитет до намесата
на Русия на страната на Франция. Трите държави се
задължават също да спазват неутралитет в случай на
война с друга държава, освен Франция, и да си окажат
помощ, ако една от тях бъде нападната от две или
повече Велики сили.
1945 - в с. Рибарица умира
българският генерал ВЛАДИМИР
МИНЧЕВ ВАЗОВ (1868-1945). Владимир Вазов е роден на 14 май
1868 г. в Сопот в семейството
на Минчо Вазов и Съба Хаджиниколова. Негови братя са писателят Иван Вазов, генералът Георги Вазов и политикът Борис
Вазов. На 17 февруари 1906 г.
със заповед на военния министър
генерал Михаил Савов се създава
специална Артилерийска школа,
на която подполковник Вазов е назначен за помощникначалник. На 12 април 1912 г. е произведен в чин
полковник. През Балканската война (1912-1913) полковник Вазов командва 4-и скорострелен артилерийски полк
в 1-ва пехотна софийска дивизия. На 5 октомври цар
Фердинанд с манифест обявява войната с Турция и в
този момент под командването на Вазов са 21 офицери
и 1168 подофицери и войници. Най-големите успехи на
Владимир Вазов са по време на Първата световна война
(1915-1918), при боевете край Дойран.
1956 - в Грузия се ражда
Григорий Чхартишвили, станал поизвестен като БОРИС АКУНИН.
Той е един от най-нашумелите
руски писатели, автор на детективската поредица за Ераст
Фандорин. Есеист и преводач, той
е главен редактор на 20-томната
“Антология на японската литература”, председател на УС на мегапроекта на фондацията “Сорос”
- “Пушкинската библиотека”, съставител на сборник с
произведения на най-ярките съвременни западни белетристи “Лекарство от скуката”. През 2000 г. е обявен
за писател на годината на Московското книжно изложение.
1983 - от френския институт “Пастьор” официално се
съобщава, че е изолиран вирусът на СПИН от екип, ръководен от професор ЛЮК МОНТАНИЕ. След това, през 1990
г., Монтание отрича, че ХИВ
може сам да предизвика СПИН.
Той заявава, че ХИВ се нуждае
от кофактор, който според
него е микоплазма. Повечето
днешни учени не споделят
това виждане. През 2008 г.
Монтание получава заедно със
сънародничката си Франсоаз Баре-Синуси Нобелова награда за медицина за откритието на ХИВ вируса.
2003 - извършен е първият полет на първия частен
космически кораб “SPACESHIPONE”. Той e експериментален суборбитален ракетоплан, изстрелван от самолет.
Постиженията на “SpaceShipOne” са сравними повече с
тези на ракетоплана X-15, а не толкова с орбитални
космически кораби като космическите совалки. Основната разлика е в това, че “SpaceShipOne” не влиза в
околоземна орбита като совалките, въпреки че преминава височината от 100 километра, считана за граница
между Земята и Космоса, което го прави по определение
космически кораб. Разработката му е струвала 25
милиона долара, спонсорирана предимно от Пол Алън,
един от съоснователите на “Майкрософт”.
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ова е опит за един различен поглед върху нашата
столица. Опит за представяне на двете й лица,
защото всеки град има
своите две страни: красивата и мръсната, зелената и бетонната, европейската и провинциалната.
Нека да видим какво ще
се получи. Опит номер 1:
Вървя по улицата. Крачките ми
са ритъм, свързан директно с
пулса на града, и аз се превръщам в част от туптящото сърце
на този град, с улици като пипала. Градооктопод. София е
сърцето ми. В редките случаи,
когато е чел стиховете си пред
публика, Уолт Уитман е възкликвал: “Аз съм сърцето на Манхатън!” Обичам този град, носещ името на храм, означаващо
мъдрост. Харесва ми, когато
погледна в далечината, да виждам как мукавената Витоша е
надвиснала. Небето отгоре, над
града, сякаш го притиска и топли в синьото си. Вървя по булевардите, по малките улички.

Двуликата София

Нашата столица трябва да се превърне в лицето ни пред света
ПЕЙЧО КЪНЕВ

то копче. Усмихвам се и
продължавам нататък. Потъвам
в тъмното. Опит номер 2: Предполагам, че това ви хареса.
Досега говори поета-писател в
мен, на когото позволявам да се

молните управляващи на тази
държава. Говоря за кварталите,
превърнали се в цигански гета, в
невъобразима помийна яма. Улични кучета и котки. Изтрополяващи по улиците каруци. Каруци
ли?! Кой век бяхме? Журналистът
вижда всичко това, но каква е
ползата? Тук журналистиката

фалтовите артерии са изпълнени целодневно с изнервени,
ожесточени шофьори. Катастрофите и пътните инциденти са
ежедневие, което се засилва
във възходяща градация. Този
град, който би трябвало да е
здраво туптящото сърце на
държавата, в който се намират

небивалици има в
тая България
Напразно сме се чудили
защо на арт инсталацията Ентропа ги изобразиха като кенеф”.
Такова е мнението на 90% от
чуждестранните туристи, които
ни посещават. Нека да ви обясня това. Представете си, че
живеете в някоя от европейските държави или някъде отвъд
океана, където единствените
проблеми, които имате, е израстването ви в йерархията на фирмата, да се чудите в кой колеж
да изпратите децата или в коя
банка да си прехвърлите спестяванията. Решавате да се поразходите по нашите географски
ширини. Излизате от софийското летище и изтръпвате при
първата гледка отвън. Знаете ли
как се нарича това състояние?
Културен шок. И то много силен,
граничещ със зачатъци на погнуса. Този град формира мнението на всички чужденци за
България. Можете и сами да се
досетите какво е то и какво точно виждат всички гости на града
ни. Огромни дупки по улиците,
разбити тротоари, необезопасени електрически стълбове, сгрешена пътна маркировка, кофи за
боклук върху пешеходни пътеки, детски площадки, потънали
в плевели и мизерия, където се
гонят плъхове върху купчини от
наркомански спринцовки и използвани кондоми, двуседмични
боклуци, преливащи от кофите и
гниещи по улиците, смрад. Такава е ежедневната картина в
нашата “красива” столица, нашата българска гордост. Хиляди
столичани пишат ежедневно в
интернет за всички тези проблеми, но остават нечути, изпращат
се мейли до всички ръководители на държавните институции,
но отново - мълчание. “София е
милионен град с инфраструктура на средноголямо село.” Това
обяви преди време главният
архитект на столицата Петър
Диков. Напълно прав е. Ние,
които живеем в този град, имаме много проблеми, пред които
да се изправим, и много ризи,
които да изперем,

Красиви са като в
картина

се мръщят тъмните паметници.
Слънцето започва да се спуска
зад изстиващите покриви. Търся
място, където да отпусна тялото
си. Виждам тъмните стъкла на
бара. Излизам от светлото, влизам в тъмното, сядам и чакам.
Бирата пристига и аз пия жадно
кехлибарената течност. Приятен
джаз се излива от дискретно
скритите говорители. Оглеждам
лицата около мен в мъгливия
сумрак. Усмихнати и красиви.
Сладкият дим от цигарите на
дамите кара дробовете ми да
вдишват с наслада. Чувствам се
цял в този град, щом съм покрит
от нежните ръце на моята приятелка София. И ми е топло,
топло. Излизам навън и виждам
как тъмнината захлупва града,
като воал от приказка за вещици. Тръгвам отново по мрачните
улици. Спускам се в подлеза.
Там един тъжен мъж с китара
пее песен за имагинерeн свят,
написана от човек, застрелян в
Ню Йорк от свой фен. Отново
съм горе, по улиците. Електриковото жълто на уличните лампи боядисва фасадите на сградите. Слагам малките слушалки
в ушите си, натискам триъгълноcyanmagentayellowblack
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на Моне, като експлозии на
цветове. Слънцето наднича над
терасите и целува с жълтото си
покривите. Преминавам през
парковете, където тревата е като
току-що изстискано мръсно зелено от акварелната тубичка.
Старците по олющените, бели
пейки под светлината, стоят
неподвижно като в ескизи. И
художниците ги рисуват, нежно
движат четките, захапали неизменните си цигарета. Сядам и
вадя цигарите и кибрита. Жадно
пия дима от цигарата, докато
усещам как времето бавно отминава. Всичко наоколо е блус,
като от саксофона на вечния
Майлс Дейвис. Устните ми изгарят от огъня. Хвърлям цигарата
и продължавам. Вече съм в самата сърцевина на града. Шумът,
бъркотията и цветовете ме
омагьосват. Движението е безспирно, виковете на пешеходците, скърцането на трамваите,
облизващи утринната влага на
улиците. Витрините на луксозните магазини се натъртват в
погледа ми. Отминавам ги. Вървя
и за разнообразие гледам минувачите в очите. Влажни и топли.
Леките тела на жените преминават покрай мен като някакъв
забравен спомен, дежа вю от
друго време. Малките момчета,
събрани около паметниците, в
тесните, ниско изрязани джинси, опаковали слабите им, нестандартни градски тела, са като
от рисунки на Гигер. Наоколо,
като разноцветни пеперуди,
пърхат малките момиченца от
училищата наблизо и се смеят,
засмукали дългите си цигари.
Над тях,

надраскани с
червени и сини
цветове

Точно така. Вашата красива
София е заприличала на клозет. От тези с двете тухли и
хартията на пиронче, които чужденците снимат с дигиталните
си камери и след това показват
на своите приятели какви чудесии има още по света: “Гледай,
Ханс, какви

за да не ставаме
за смях

покаже понякога, но нека да
видим

какво би казал
журналистът
Той гледа света без илюзорно
розовите очила, нахлузени върху
очите му, и ето какво вижда.
София е клоака. Мирише лошо и
изглежда отвратително. Градът,
който представлява лицето ни
пред Европа и света, е в ужасно
състояние. Олющените фасади,
съчетани с непоносимите неонови реклами, представляват една
гротескна картина. Централните
улици на този град са потопени в
мизерия, прах и просяци. Крайните квартали изглеждат по-зле и
от индийско гето. Говоря, разбира
се, не за онези отделени квартали с огромните бели палати, където живеят хората, които са под-

умира. Този град е като една
имагинерна фикция, произведена
от болното съзнание на някой
шизофреник. Този град съществува напразно. Този град е мръсен
мравуняк. Претъпкан, като див
кошер. Непрестанно пристигащите хора от провинцията затрудняват допълнително живота в София. Селяни, бягащи от безработицата и мизерията в родните си
краища, намиращи си каквато и
да е работа в града. Тяхното постоянно настъпление към столицата ни увеличава антипровинциалните настроения на гражданите. Градският транспорт

също е в окаяно
състояние
Задръстванията, също породени от пренаселеността на столицата, са невъобразими. Ас-

всички органи на държавната
власт - президент, парламент,
правителство, - е нелеп. Ако
разгледате съвременни снимки
на София и снимки от преди, да
речем 30 години, разликата е
потресаваща. Като че ли за
една наносекунда, докато погледът се премества, се пренасяте на същото място в някаква
друга, паралелна вселена.
Спомняте ли си зелените, подредени градинки, красивите
детски площадки, пълни с деца,
чистите и гладки улични платна, неопетнените фасади на
блоковете, чистия въздух, чистата питейна вода, въобще красотата и уханието на всяко едно
място в града. Спомняте ли си?
А сега погледнете през прозореца на апартамента си, прозореца на автобуса, там, където
сте в момента. Какво виждате?

пред останалата част от Европа. Има много българи, които са
живели, разхождали или просто преминавали през някоя от
европейските и световните столици. Те знаят какво са видели
и как би трябвало да изглежда
един модерен, проспериращ
град, съчетал в себе си една
хомогенна смес от мултинационални култури, разнородни религии и различни раси. Този
текст можеше да бъде отворено писмо до всички наши
държавници, от които зависи
бъдещият просперитет на града
ни и най-вече до неговия стопанин - кмета. Но реших да не го
правя. Вместо това, се обръщам
към всички вас. Нека да направим нещо. Стига изказвания по
медиите, стига протести, стига
политически машинации, тук и
сега, ние трябва да променим
мястото и начина, по който живеем. “Расте, но не старее”.
Нека да й помогнем да го направи, с чест и достойнство, а и
ние заедно с нея. Това все пак
е нашата София!
cyanmagentayellowblack
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Кризата в ЕС ще продължи още
Няколко предупреждения отправя Еврокомисията към България
ЙОСИФ АВРАМОВ

Световната икономическа и финансова криза стана повод за редица странни и дори абсурдни прогнози. Една от
тях е на анализатора на агенция
“Блумбърг” Матю Лин от края на април.
Според него Лондонското сити може да
се премести след известно време на
изток, а сред възможните дестинации е
и България (другите възможни нови
финансови центрове са Македония,
Женева и Монако)?! Според Лин причината за тази странна трансформация
са високите данъци за богатите във
Великобритания, достигащи до 50% (заради тях финансисти и банкери ще напуснат Албиона и ще се преселят в
другия край на Европа). Другите доводи
се свеждат до: лошо отношение на лондонската общественост към банкерите
(те най-често са обвинявани, че поради
голямата си алчност са предизвикали
финансовата криза), лошата транспортна система и дъждовното време.
България е възможно да бъде предпочетена от британските банкери заради ниските данъци и топлото Черноморско крайбрежие, както и заради добрата инфраструктура, разумното семейно право, прилични голф клубове и
училища, наличие на красиви жени и
не на последно място - нисък риск от
антибанкерски настроения при нова
евентуална финансова криза. Реално
обаче кризата ще отмине, Лондонското сити ще остане на мястото си, а
засега няма шансове София да стане
световна финансова столица, съизмерима поне с Хонконг или Сингапур.
Едва ли в близките 20-30 години нашата столица ще изпревари Атина и Истанбул като балкански финансов център.
За тази цел трябва на първо място
Българската фондова борса да заработи по нов, значително по-ефективен
начин, а българските банки да унифицират условията, по които предоставят
своите услуги, с тези на по-развитите
страни от ЕС и света.
Очакванията на експерти от ЕК са

БВП на ЕС
да спадне с 4%

вия и на промишленото производство
през последната зима. Икономическият спад въвлече нарастващ брой страни във водовъртежа си, в това число
нововъзникващи икономики и развиващи се страни. С разгръщането на мерките за данъчно и парично стимулиране и с отслабването на кризата обаче
се очаква глобалният БВП да започне
отново да нараства през втората половина на 2009 г. През 2010 г. се очаква
световният растеж да достигне 2%. ЕС
се намира в силна рецесия, но краят й
се вижда.
Започналата през второто тримесечие на 2008 г. рецесия се влоши към
края на годината, като през последното
тримесечие БВП намаля с 1,5 на сто
(спрямо предходното) както в ЕС, така и
в Еврозоната. Прогнозите и необработените данни предполагат по-нататъшно
влошаване през първото тримесечие на
тази година. Всички държави членки са
засегнати от спада, макар че техните
перспективи зависят съответно от

степента, в която
са въвлечени
във финансовата криза, от динамиката
на пазара за недвижимо имущество и
от степента на отвореност на икономиката.
Със стабилизирането на финансовите пазари, възвръщането на доверието
на инвеститорите и достигането на фискалната подкрепа и паричните облекчения до действителната активност се
очаква спадът на БВП да спре към края
на тази година и растежът да стане
положителен през 2010 г.
Сривът засяга не само всички държави членки, но и почти всички компоненти на търсенето. По-специално са
засегнати частните инвестиции като
следствие от намалените очаквания за
търсенето, резкия спад в натоварването на мощностите и все още тежките
финансови условия. По подобен начин
вследствие на отбелязания спад в световната търговия рязко се сви и износът. И докато частното потребление
все още остава на сравнително добро

до бъдещето, очаква се заетостта да
намалее с около 2,5 процента тази година и с още 1,5 на сто през 2010 г.
както в ЕС, така и в Еврозоната, като
това ще доведе до 8,5 милиона изгубени работни места в рамките на двете
години в сравнение с нетния прираст от
9,5 милиона през периода 2006-2008 г.
Очаква се в България да се завърнат
най-малко 100 000, а по-вероятно над
150 хиляди съкратени наши сънародници, които са работили в страните от ЕС,
които доскоро търсеха работна ръка.
Публичните финанси също са засегнати сериозно от рецесията, като се очаква

бюджетният дефицит
в ЕС да се повиши над два пъти през
тази година (от 2,3 на сто от БВП през

през 2009 г. и да се стабилизира в общи
линии през 2010 г., но вече на по-ниско
ниво. Това официално съобщение на Европейската комисия е публикувано на
нейния уебсайт в началото на май 2009
г. Основните фактори, обуславящи рецесията, са влошаването на световната
финансова криза, рязкото свиване на
световната търговия и продължаващите
корекции на пазара за недвижимо имущество в някои икономики. Очаква се
обаче растежът да възвърне в известна
степен динамиката си през 2010 г., след
като започнат да действат предприетите мерки за данъчно и парично стимулиране. Трудовите пазари ще бъдат
сериозно засегнати, като се очаква безработицата в ЕС да нарасне до 11 на
сто през 2010 г. Очаква се също и бюджетният дефицит през 2010 г. да се
покачи рязко до 7,25% от БВП в резултат както на спада, така и на дискреционните мерки, предприети в помощ на
икономиката съгласно Европейския
план за възстановяване, предложен от
комисията.

намаляване на
правителствените разходи

Мрачни са
предвижданията
и на еврокомисаря по финансите Хоакин Алмуня: “Европейската икономика е
обхваната от най-дълбоката криза и
най-широкообхватната рецесия на
следвоенния период. Очаква се обаче
амбициозните мерки, предприети от
правителствата и централните банки в
тази извънредна ситуация, да спрат
спада в икономическата активност тази
година и да позволят нейното възстановяване през следващата. За да се случи
това, ние трябва да се заемем бързо с
разчистването на “обезценените активи” в банковите счетоводни баланси и
да рекапитализираме банките, когато
това е необходимо”.
Все пак през април 2009 г. световната икономика започна, макар и бавно, да расте отново, но вследствие на
продължаващата повече от половин година финансова криза е налице свиване на световната икономическа активност и рязък спад на световната търгоblack+dopulnitelen

на кредитирането, ще окажат негативен
натиск на развитието на икономиката на
страната ни. Свиването на външното
търсене обаче ще доведе и до понижение на износа с около 11%, колкото ще
падне и вносът, твърдят анализаторите.
От БНБ също коригираха прогнозата си и
прогнозираха до 2% спад на икономиката, очаква се свиване на износа.
Най-големият риск пред нашата
страна на този етап е дефицитът по
текущата сметка, но опасно ще е и евентуалното наличие на бюджетен дефицит за страна във валутен борд. Такива
са заключенията освен на експертите
от МВФ, и на тези от Европейската комисия (ЕК) в редовния й доклад за икономическата среда, публикуван в началото на май 2009 г. Икономическите
прогнози в сегашните условия обаче са
с висока степен на несигурност и поскоро показват тенденции. Най-вече
трендът, по който се движеха очакванията за България, буди безпокойство.
Според доклада на ЕК от октомври 2008
г. БВП на България се очакваше да
нарасне през 2009 г. с 4.5%, докато
през януари прогнозата беше занижена до 1.75%, а през май вече се очаква
спад на БВП с цели 1.6%.
Наистина крайният резултат за
българската икономика зависи от благоразумната фискална политика, смятат
анализаторите на ЕК, според които:
“Допълнителното

Криза...

ниво, благоприятствано от ниските цени
на петрола и ниската инфлация, то

реалните доходи
ще се понижат
в резултат на прогресивното влошаване на трудовия пазар. Единствено
държавното потребление и публичните
инвестиции ще имат положителен принос към растежа през тази година, отчасти благодарение на бюджетните
мерки за стимулиране, взети в рамките
на плана на ЕС за възстановяване.
Пазарът на труда и публичните финанси са силно засегнати. Трудовите
пазари в ЕС започнаха да се “охлаждат” още през 2008 г., демонстрирайки
обичайното изоставане спрямо икономическия спад. Рекордьор е Испания с
безработица около 18%. Що се отнася

2008 г. до 6 процента) и да продължи
да се повишава през 2010 г. (до 7,25 на
сто). Рязкото влошаване на общата
данъчна ситуация се дължи отчасти на
самия икономически спад, тъй като автоматичните стабилизатори са сравнително силни в Европа, но отразява също
и значителните дискреционни бюджетни стимули, въведени в подкрепа на
икономическата активност.
Междувременно ЕК ревизира прогнозите си
за 2009 г. за България и очаква бюджетен дефицит и ръст на безработицата.
Доскоро експертите на комисията сочеха нашата страна като “остров на стабилност”. Според новите прогнози БВП
на страната ни ще се свие с 1.6% до края
на годината. За 2010 г. България отново
ще отчете спад, но с по-скромните 0.1%.
Очакваното задълбочаване на спада на
притока преки чужди инвестиции и ръста

и стриктният контрол върху плащанията
ще бъдат от решаваща роля дали бюджетът ще излезе на дефицит или на
излишък.” За евентуални икономии на
бюджетни разходи макар и със закъснение заговори напоследък и финансовият ни министър. Евентуални възможни
мерки според него са: възможен буфер
за разпоредителите от бюджетната сфера в размер на 20%, а не 10%, както е
в Бюджет 2009, а също от 1 юли 2009 г.
може да няма увеличение на възнагражденията на служителите от държавната и общинските администрации.
Анализаторите, изготвили доклада
на ЕК, посочват и още един потенциален риск пред развитието на българската икономика - големия дял на краткосрочния частен външен дълг, който е
поне 53% от общия външен дълг на
страната. Банките от Централна и Източна Европа разчитаха на ресурси от
майките си, които им ги предоставяха
под формата на краткосрочни депозити.
В доклада се посочва и: “Дълбоката
зависимост от краткосрочното финансиране прави някои страни, сред които и
България, уязвими при внезапно спиране на притока на капитал”. На въпроса
за стремителното нарастване на частния външен дълг, както и на междуфирмената задлъжнялост не се обръща
достатъчно внимание от правителството и БНБ и засега оттам не се посочват
мерки за преодоляването на тези сериозни проблеми пред българската икономика.
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Защо в миналото
нямаше престъпност?
При толкова отвличания и убийства
трябва строг контрол върху оръжията и
бързи акции на армия, полиция и служби
ЙОРДАН СЪЕВ

След изтеглянето на последните
руски военни части от Княжество
България през 1880 г., в страната се
получава криза на държавността.
Създадени са малобройни полицейски състави главно от бивши поборници, които нямат опит в тази дейност. В същото време от войната е
останало голямо количество оръжие
и боеприпаси. Това създава условия
за появяването на значителен брой
разбойнически чети и дружини, които нападат и ограбват предимно
пътуващите, но и живеещите главно
в села и в по-малки градове. Постоянен обект на нападение са били
също така мандрите, летните лагери за животни и дори влаковете.
След Съединението и успешната
Сръбско-българска война се приема
закон за борба с разбойничеството.
Полицейският състав на държавата
се увеличава и главната му грижа е
да залавя престъпниците, а ако не
се предават или оказват съпротива,
да ги унищожава. В резултат на това
през 1887-1888 г. разбойничеството
е ликвидирано.
Сериозна криза в държавността
се появява в периода 1926-1934 г. В
Горноджумайска област (днес Благоевградска) фактически има сепаративна власт, упражнявана от
ВМРО. Но особеното е, че по това
време там почти няма престъпност.
И за най-леките престъпления войводите, които са си присвоили и
съдебната власт, налагат тежки
наказания. След 9-майския преврат
през 1934 г., осъществен от кръга
“Звено” (съставен основно от офицери), се пристъпва към ликвидиране
на “автономността” на района.
Почти кардинално въпросът за
борбата с престъпността е решен
след 1944 г. В основата на това е
законът, че никой не може да притежава огнестрелно оръжие и взривен
материал, освен служителите в МВР
и МНО, но и те са под строг контрол.
Духът
от
бутилката
в
престъпността бе отпушен, когато
през 1991 г. забраната беше премахната. Така вече всеки, който носи
шашки с тротил, при проверка от

полицията може да обясни, че те му
трябват да си събори плевнята и на
нейно място да построи сайвант, или
че с тях ще трепе риба. А пък пистолет или автомат му трябват за
защита от евентуални нападатели,
които също имат право да притежават оръжие. Така при 63 хил. служители в МВР и 25 хил. в МО, които са
въоржени с държавни пушкала от
всякакъв род, има още 130 хил.
частни охранители и поне 50 хил.,
които законно притежават оръжие.
Освен това незаконно са се въоръжили и още към 20-25 хил., а може
би и повече. В това число не се
включват притежателите на газови
пистолети, които вършат почти
същата работа, а се продават без
разрешителни за носене на оръжие.
Същото се отнася за малокалибрено оръжие и въздушни пушки или
пистолети, с които също може да се
убие човек от близко разстояние.
Продават се вече като бакалски
стоки. При това положение трудно
ли е да се организира едно отвличане и да се поиска откуп 1 млн. лв.?
Какво следва при това положение? На първо време трябва да се
забрани притежаването на оръжие.
Процесът на изземване ще бъде
продължителен. През това време
убийствата и отвличанията ще
продължат. За да се пресекат те или
поне да се сведат до минимум,
престъпниците трябва да знаят, че
няма неразкрито и ненаказано
престъпление. Във времето до 1987
г. това се знаеше, защото и при

малки нарушения се включваше
възможно най-голям потенциал за
разкриването им.
Сега условията са доста различни, но все още имаме някаква армия, многобройна полиция и специални служби. При тежки престъпления те трябва максимално да се
мобилизират. При акции в Ирак и
Афганистан 20 хил. души за 24 часа
претърсват райони от 40 хил. кв.км
и в повечето случаи залавят търсените престъпници. Когато държавата иска да прояви сила и воля да
залови престъпниците, тя може да
го направи. Когато стане известно
отвличане, полиция, жандармерия,
специали служби, а защо не и армия, за 24 ч. могат да претърсят
всички съмнителни места.
След като толкова са зачестили
убийствата и отвличанията у нас, би
трябвало да се създаде кризисен
щаб. В него да се включат правителство, МВР (полиция и жандармерия),
съд, прокуратура, МО (армия и нейните специални служби). ДАНС не
може да оправдае съществуването
си само със съдействие на НАП за
разкриването на нелоялни данъкоплатци, а трябва да залавя убийци,
организатори на отвличания и рекетьори, трафиканти на дрога, човешка плът, финансови и строителни фараони и пр.
В средата на 70-те години в милицията у нас са работели около 2223 хил. души (броят им е бил държавна тайна). Разкриваемоста на
престъпленията е била над 90%,
като за тежките достига 97% и това
положение се запазва до 1989 г.
Именно високата разкриваемост и
последващото строго и бързо наказание респектира склонните към
извършване на престъпления. Понятието висящо дело е било непознато. Не са се отлагали съдебни заседания поради неявяване на адвокат
или поради това, че обвиняемият е
с болен зъб или възпалени хемороиди. В повечето случаи присъдите
са били по-тежки от предвиденото
средно наказание според закона, а
за рецидивистите - максимални.
Това са примери от миналото, но
те могат да ни бъдат урок и за настоящето, както и за близкото бъдеще.

¬ Œ·Û˜Ë˘Â - Ò Ì‡‰ÂÊ‰‡ Ë ‚ˇ‡ ‚ ‰Ó·ÓÚÓ
Обручище е едно от големите села в Южна България. Над 500-годишната му история е изпъстрена със
стотици примери за родолюбие, безкористна всеотдайност и свидни жертви, пред които паметливите поколения се прекланят. Част от миналото на хората в този
свободолюбив български край е свързано с непреходността на социалистическите идеи.
Скромен паметен знак в местността Камънака днес
напомня за случилото се преди 90 години. На 21 ноември 1919 г. там се ражда местната организация на
комунистическата партия. Процесът е логичен и свързан
с традициите в борбата с неправдата, наследена от
героичното минало на обруклийци. Първите стъпки на
социалистическата идея в този български край датират
много по-рано - още от 1908 г., и са свързани с имената
на Мирчо Иванов и Митьо Станев. През 1919-а Дичо
Новаков, Йордан Шерин, Димитър Стоилов, Теньо Костадинов, Тодор Поборников, Желю Хаджиев и др.
обличат в “плът и кръв” социалистическия идеал в този
край. Същата година се създава и младежко дружество
от 35 човека, които разгръщат активна политическа
дейност - организират митинги, манифестации, събори,
на които разясняват необходимостта от промяна в
живота на хората.
Събитията в света, бурното развитие на левите идеи,
драматичните обрати в родната политика намират своето
отражение и в живота на местната партийна организация. Влиянието й постоянно расте. Тя печели симпатиите
и поддръжката на голяма част от бедните и средно
заможните селяни и влиза в единодействие с левите
сили на БЗНС и БСДП. Драматизмът и кървавият погром
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на въстанието от 1923-а, годините на нелегална борба
оставят своя отпечатък върху живота на обруклийци.
Местната партийна организация дава свидни жертви
в борбата с фашизма. Обручище отново е в първите
редици. От селото излизат четирима партизани - Димо
Дичев, Диньо Станковски, Иван Митев и Петко Кюльовски. Във фашистките затвори са изпратени Господин
Гочев, Петър Станковски, Петър Казаков и Диньо Михов. Над 40 младежи са интернирани в различни лагери
в страната.
Над 180 доброволци продължават борбата с хитлеро-фашизма и след Девети септември. Паметта на героите е жива в сърцата ни и е пример за подражание,
казват днешните социалисти от Обручище.
Деветдесетгодишният юбилей на местната БСП
организация обруклийци посрещат, изправени пред нови
предизвикателства. Хубавите и плодородни земи са
пустеещи, а ние си задоволяваме нуждите със скъпо
струващи плодове и зеленчуци, далеч не по-качествени
от нашите, споделят болката си те. На територията на
с. Обручище и на някои други селища израсна комплексът “Марица изток”, на който работят много обруклийци. Независимо от това, че част от обработваемата
земя е унищожена, енергията, която комплексът дава
за развитието на промишлеността ни, компенсира загубите и доходите на хората са добри, правят мъдра
равносметка местните социалисти. На фона на предизвикателствата от членството на България в ЕС и златната нишка на славното минало, те посрещат 90-годишниния си юбилей единни и с надежда за доброто, което
трябва да възтържествува във всеки български дом.
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“ÂÍÒÚÛ‡ÎÌÓÒÚ
ТОДОР КОРУЕВ

“ÓÁË ÚÂÍÒÚ Â ÏËÍÒ,
Á‡·˙Í‡Ì ÓÚ ÔÓÌˇÚËˇ Ë
ËÁ‡ÁË ‚ Ì‡Û˜ÌË ÒÚÛ‰ËË Ë
Û˜Â·ÌËˆË Ì‡ ÙËÎÓÎÓÁË ÔÓÒÚÏÓ‰ÂÌËÒÚË, ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÓÚ ÍÓËÚÓ ÌÓÒˇÚ ÚÓ„ËÚÂ Ì‡ ı‡·ËÎËÚË‡ÌË ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÒÍË ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË. ≈ÚÓ Í‡Í ·Ë ËÁ„ÎÂÊ‰‡Î‡ ÚÂÏ‡Ú‡ ì“ÂÍÒÚ Ë ˜ÂÚÂÌÂî. ÕÂ ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡
Á‡ ıÓ‡ Ò˙Ò ÒÎ‡·Ë ‡Ì„ÂÎË ËÎË Ò ˜Û‚ÒÚ‚Ó Á‡ Ï‡ÎÓˆÂÌÌÓÒÚ.
***
—ÔÓÂ‰ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ËÒÚÍÓ-ÂˆËÔÚË‚ËÒÚÍ‡Ú‡ Ô‡‡‰Ë„Ï‡ Ì‡ ˜ÂÚÂÌÂÚÓ ÚÂÍÒÚÓ‚ËÚÂ Ï‡ÒË‚Ë ÏËÌ‡‚‡Ú ÔÓ‰
Ó·˘Ëˇ ÁÌ‡ÏÂÌ‡ÚÂÎ Ì‡ Ò‚˙ı‚Â·‡ÎÌÓÒÚÚ‡. œË ˜ÂÚÂÌÂÚÓ ÒÂ Ú˙ÒˇÚ ‰˙Î·ËÌÌË ËÌÚÂÚÂÍÒÚÛ‡ÎÌË ‡ÙËÌËÚÂÚË
Ë ÂÙÂÍÚËÚÂ ‚ ÒÓˆËÓÍÓÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓÚÓ ÔÓÎÂ, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú Í‡ÚÓ Ò‚˙ıËÌÚÂÔÂÚ‡ˆËˇ, ÌÂÓ„‡ÌË˜ÂÌ‡ ËÌÚÂÚÂÍÒÚÛ‡ÎÌ‡ Ë„‡ ËÎË ÚÂÍÒÚÛ‡ÎÌÓÒÚ
·ÂÁ „‡ÌËˆË. ÕˇÏ‡ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‰‡ÎË ˜ÂÚÂÌÂÚÓ Â ÔÓÁËˆË‡ÌÓ ‚ ÎÂÔÍ‡‚Ëˇ Ï‡Í Ì‡ ÎËÚÂ‡ÚÛÌ‡Ú‡ ÍÎ‡ÒËÍ‡ ËÎË
ÓÔÂ‰ÏÂÚˇ‚‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌËÚÂ Â‡ÎËË ÓÚ ÔÓÒÚÏÓ‰ÂÌËÒÚË˜ÂÒÍÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó. “ÛÍ Í‡‰ËÌ‡ÎÌËˇÚ ‚˙ÔÓÒ
Â ‰‡ ÒÂ ‰ÂÙËÌË‡Ú ÒËÎËÚÂ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÌË, ÂÍÁËÒÚÂÌˆËˇÚ‡ ÌË ‰‡ ÒÂ Â‰ÛˆË‡ ‰Ó Ò˙˘ËÌÒÍÓÚÓ. ¿ ÌÂ ‰‡
ÒÂ Á‡‚Ó‡ÎË‡Ú ‡Ï·Ë‚‡ÎÂÌÚÌËÚÂ ‡ÒÔÂÍÚË Ì‡ ·ËÚËÂÚÓ ÌË
ÓÍÓÎÓ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ Ï‡ÍÓÚÂÍÒÚ‡. ¬ ÒÚÛÍÚÛ‡ÎËÒÚÍÓ-ÒÂÏËÓÚË˜Ì‡Ú‡ ÒË Ó‰ËÎÌ‡ ÒÂ‰‡ ÔÓÂÍÚ˙Ú Ì‡ ËÌÚÂÚÂÍÒÚÛ‡ÎÌÓÒÚÚ‡ ÌÂ Á‡ÎË˜‡‚‡ Ì‡Ô˙ÎÌÓ ÒÎÂ‰ËÚÂ Ì‡ ÒÛ·ÂÍÚËÚÂ - ÚÂÍÒÚÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË: ‡‚ÚÓ‡ Ë ˜ËÚ‡ÚÂÎˇ.
—ËÒÚÂÏ‡ÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ ÚÂÍÒÚÛ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒËÚÛ‡ÚË‚ÌÓÒÚ
ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÒËÏÔÚÓÏ‡ÚËÍ‡ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÚËÔ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ, ÍÓ‰Ë‡ÌË ‚ ÂÚÓËÍ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ‚ÂÒÚ‚Ó‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÊÂÒÚÓ‚Â Í‡ÚÓ ËÁÚÎ‡ÒÍ‚‡ÌÂ, ËÁÏÂÒÚ‚‡ÌÂ, ÓÚÔÎÂÒÍ‚‡ÌÂ, ‡ˆËÓÌ‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ë Ú.Ì. “ˇ ÌÂ Â ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ‰„ÓÚ‚ËÚÂÎÌ‡ ıÂÏÂÌÂ‚ÚË˜Ì‡ ËÏÔÎËÍ‡ˆËˇ, ÍÓÎÍÓÚÓ ÛÒËÎËÂ
‰‡ ÒÂ ÓÚ‚ÓˇÚ ÒËÌÚ‡„Ï‡ÚËÍ‡Ú‡, ÒÂÏ‡ÌÚËÍ‡Ú‡ Ë Ô‡„Ï‡ÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ Ú‚Ó·‡Ú‡ Ë ÌÂÈÌËÚÂ ÔÓ˜ÂÚË. ÃÂÊ‰ÛÚÂÍÒÚÓ‚‡Ú‡ ÔÓˆÂ‰Û‡ Â ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜Ì‡, ÔÓˆÂ‰Û‡ Ì‡ ‡‚ÌÓÔÓÒÚ‡‚ÂÌÓÒÚÚ‡. —ÂÏ‡ÌÚË˜ÌËÚÂ ËÏÔÎËÍ‡ˆËË Ì‡ ÏÓÙÓÎÓ„Ë˜Ì‡Ú‡ ‡ÁÎËÍ‡ ìÊÂÌ‡Ú‡-˜Ó‚ÂÍî Ë ì˜Ó‚ÂÍ‡-Ï˙Êî
ËÌÒÚËÚÛˆËÓÌ‡ÎËÁË‡Ú ‰‚ÓÂÌÓÚÓ - ÊÂÌÒÍÓÒÚ, Ï˙ÊÒÍÓÒÚ
Ë ÚÓÂÌÂÚÓ - ÊÂÌÒÍÓÒÚ, Ï˙ÊÒÍÓÒÚ Ë ‰Û‡ÎËÒÚË˜ÌÓÒÚ Ì‡
ÒÂ·ÂËÌ‰ÂÌÚËÙËˆË‡ÌÂÚÓ, ‡ Á‡˘Ó ‰‡ ÌÂ Ò‡ ÔÂÓ·‡ÊÂÌËˇ Ì‡ Á‡Â‰ÌÓÒÚÚ‡. ŸÓ ÒÂ Í‡Ò‡Â ‰Ó ÊÂÌÒÍÓÒÚÚ‡ Ë
Ï˙ÊÒÍÓÒÚÚ‡ ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚ ÒÂ·ÂÒ˙ÁÂˆ‡‚‡˘Ëˇ ÒÂ ÍÎ‡ÒË˜ÂÒÍË ÚÂÍÒÚ, ÚÂ ˜ÂÒÚÓ Ò‡ ÊÂÚ‚ÓÔËÌÓ¯ÂÌËˇ Ì‡ ‰‚ÓÛÏÂÌËˇÚ‡ ‚ ÎËÚÂ‡ÚÛÌ‡Ú‡ ËÒÚÓËˇ. ΔÂÌÒÍÓÒÚÚ‡ ‚ ÚÂÍÒÚÛ‡ÎÌËˇ Ï‡ÚÂË‡Î ÒÂ ÌÛÊ‰‡Â ÓÚ ÒÔÂ¯ÌË ÏÂÍË Á‡
ÌÂÈÌÓÚÓ ‰Â„‡‰Ë‡ÌÂ, Ú‡‚ÂÒÚË‡ÌÂ Ë ÁÓÓÏÓÙË‡ÌÂ. ƒÛ„ÓÒÚÚ‡ ·ËÚËÈÒÚ‚‡ ‚ Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ÂÌËˇ ÒÂÌÁËÚË‚ Ì‡
‰ËÒÍÛÒÌÓ ‡ÏÍË‡ÌÓÚÓ ‚ÓÎÂÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÔÓ‰Ò˙ÁÌ‡ÚÂÎÌÓÚÓ. ¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚ ˜ÂÚÂÌÂÚÓ Í‡ÚÓ ÍÛÎÚÛÌ‡
Ô‡ÍÚËÍ‡ ÌÓÒË Ô‡ÒÚÓËÚÂÚ‡ Ì‡ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌËˇ ÌÂ„‡ÚË‚ËÁ˙Ï, ÓÌÓÊ‰‡Ì ÔÂËÓ‰Ë˜ÌÓ Ò˙Ò ÒÔÓÌÚ‡ÌÌË ÚÎ‡Ò˙ˆË
Ì‡ ÂÂÍÚË‡˘ ÓÔÚËÏËÁ˙Ï. “ÂÁË Ó·‡ÚË ÌË Ì‡ÒÓ˜‚‡Ú
Í˙Ï Á‡˜Â‚‡ÌÂÚÓ Ë ‡ÍÛ¯Ë‡ÌÂÚÓ, ÔÓˆÂÒË, ÓÒÏËÒÎËÎË
ÎËÚÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍË ÙÓÏ‡ÚË, Ê‡ÌÓ‚Â, ÒÚËÎËÒÚËÍË, ÚÂÏ‡ÚËÁ‡ˆËË Ë ÍÓÌÚÂÍÒÚË, ˙ÒÂÈÍË ÓÚ Úˇı Ú‡ÈÌÓÚÓ ˜Û‰Ó Ì‡ ‡ÁÎË˜ËÂÚÓ Ë Ì‡ ÒÏËÒÎËÚÂ, ‡ÌÚÓÌËÏË Ì‡
Ï˙˜ËÚÂÎÌ‡Ú‡ Á‡Â‰ÌÓÒÚ Ì‡ ‰Û„ËÚÂ ÔÓ˜ÂÚË. “ÂÍÒÚ˙Ú Â
ÚÂÍÒÚ, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÂÒÓÌËÙËˆË‡ ÏËÒÎËÏËÚÂ Ò˙˘ÌÓÒÚË Ë
ËÌÚÂÎÂÍÚÛ‡ÎÌËÚÂ ˆˇÎÓÒÚË ‚ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ÍÛÎÚÛÌÓÒÚ Ë
ÒÂ„‡ ÏÌÓÁËÌ‡ ÍÛÎÚË‚Ë‡Ú Ò‚ÓÂÚÓ ÔËÒ‡ÌÂ Ë ˜ÂÚÂÌÂ Ò
ËÌ‚ÂÒÚË‡ÌË ÌÓ‚Ë Ë‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚË Ë ‰ËÒÍÛÒË, Á‡ ‰‡ ÒÂ
Ú˙ÒË ÍÓÏÔÓÏËÒ ‚ ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁËÂÚÓ ‚ ÔÂÌ‡ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÊËÚÂÈÒÍËÚÂ Ù‡ÍÚË Ë ‰ËÌ‡ÏËÍ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ ‚ ‡ÚÂÙ‡ÍÚËÚÂ. » ‚˙ÔÂÍË ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÎËÚÂ‡ÚÛÌ‡Ú‡ ÍËÚËÍ‡ ‚ ÏÂ‰ËÈÌ‡Ú‡ ÔÛ·ÎË˜ÌÓÒÚ, ‚˙ÔÂÍË ÔÂÎÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ÒÓˆËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÌÂ‚Ë‰ËÏÓÒÚ, ˜ÂÚÂÌÂÚÓ ‚ÒÂ Ó˘Â ÔÓ‚‰Ë„‡ ‡‰ÂÌ‡ÎËÌ‡ Ì‡ ‰ÛıÓ‚ÌÓÚÓ ÌË
ÊË‚ÂÂÌÂ Ë ÒÂ ÔÂ‚˙˘‡ ‚ ÔÓÎËÙÓÌË˜ÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó. ΔËÁÌÂÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Ò‡ ÓÁÓÌ‡ÚÓËÚÂ Ì‡ ÎËÚÂ‡ÚÛÌËˇ ÔÂÈÁ‡Ê, ÍÓËÚÓ Ò ÔÓÒÚÏÓ‰ÂÌËÒÚË˜Ì‡Ú‡ ÒË ÂÍÒÔ‡ÌÁË‚ÌÓÒÚ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡Ú ÒÔ‡ÁÏËÚÂ Ì‡ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ. «‡ÚÓ‚‡ ÍËÚË˜ÂÒÍËÚÂ Ò˙Ê‰ÂÌËˇ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÒÚ˙Ô‚‡Ú
ÚÂËÚÓËËÚÂ ÒË Ì‡ ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡ÎÌË ÚÂÍÒÚÓ‚Â ‚˙ıÛ ÎËÚÂ‡ÚÛÌËÚÂ ÒÎÛ˜‚‡ÌËˇ Ë ‰‡ ÒÂ Ú˙ÒË ‚Á‡ËÏÂÌ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ ÏÂÊ‰Û Úˇı..
≈„Ó, ˜ÂÚÂÌÂÚÓ ÌÂ Â Ò‡ÏÓ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÂÌ ÔÒËıÓ„‡ÙÒÍË ‡ÍÚ Ì‡ Ò‡ÏÓÚÌÓ Ó·˘Û‚‡ÌÂ Ò ÚÂÍÒÚÓ‚Â Ò ÓÔÂ‰ÂÎÌ‡ ÚÂÏÔÓ‡ÎÌÓÒÚ Ë ÙÂ‚ÂÍÚÌ‡ ÒÂÚË‚ÌÓÒÚ, ÌÓ Ë
‰ËÒÍÛÒË‚Ì‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÔÓ‡Ê‰‡ ‚ Ô‡‡‰Ë„Ï‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ‚˙ÁÍË Ë
ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡ ‡ÌÚÓÔÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÂÚÓÒÔÂÍˆËË, Ó·Â‰ËÌÂÌË ÓÚ Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ÔÛ·ÎË˜ÌÓÒÚ.
√Ó‚ÓÂÌÂÚÓ (Ë ‡ÁÍ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÒÚÓËË) ÎË„ËÚËÏË‡ ‰Û„ÓÒÚÚ‡ Ì‡ ˜ÂÚÂÌÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ‚ÌÛ¯‡‚‡ Ò‡ÏÓ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓÒÚ.
***
‡ÍÚÓ Í‡Á‚‡ Ì‡Ó‰˙Ú: ìƒË‚Ó ÔÓ „Ó‡Ú‡, ‰Ë‚ÓÚËˇ ÔÓ ıÓ‡Ú‡î. ƒÓ·Â ÁÌ‡ÂÚÂ, ˜Â ÍÓ„‡ÚÓ ‡ÁÛÏ˙Ú ÒÔË, ÒÂ
‡Ê‰‡Ú ˜Û‰Ó‚Ë˘‡. ƒ‡ Í‡ÊÂÏ Ì‡ Á‡˜ÂÌ‡ÎËÚÂ „Ë ÙËÎÓÎÓÊÍË „Î‡‚Ë ì—˙·ÂÂÚÂ ÒË ÛÏ‡!î ˙ÒÌÓ Â, ÎË·Â, Á‡
ÍËÚÍ‡... ƒ‡ÎË ¡Ó„ ˘Â ÓÔ‡ÁË ÓÚ ÌÂÓÛ˜ËÚÂÎËÚÂ Ì‡¯ËÚÂ
‰Âˆ‡ Ë ‚ÌÛˆË, ‚˙ıÛ ˜ËËÚÓ „Î‡‚Ë ÒÂ ÒÚÓ‚‡‚‡ Ú‡ÁË
ÁÎÓ˘‡ÒÚÌ‡ Ì‡Û˜ÌÓÒÚ? ÓÎÍÓ ‚Ë ÒÚÛ‚‡, ÏÓÎÂÚÂ ÒÂ!

black+dopulnitelen15

cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack

СРЯДА 20 МАЙ 2009

«ƒ–¿¬≈

16

«‡ ·ÓÎÌËÚÂ Ò ıÂÔ‡ÚËÚ — Ò‡ ÌÛÊÌË 20 ÏÎÌ. ÎÂ‚‡
АИДА ПАНИКЯН

За лечението на болните от хепатит
С у нас са необходими 20 млн. лв., съобщи проф. Константин Чернев, национален консултант по вътрешни болести по
повод на Световния ден за борба с хепатита 19 май. Според цитираните от него
данни в момента в България около 200
до 250 болни от хепатит С са на лечение
и още толкова са в листата на чакащите.
Очаква се с влизането в сила на новия
позитивно-реимбурсен списък да няма
вече листа на чакащите и всички болни
да получават адекватно лечение. Такова
уверение получил д-р Станимир Хасарджиев, секретар на Национално сдружение “Хепасист” от МЗ.
Доц. Людмила Матева, консултант
към НЗОК, заяви, че на този етап - 10
дни преди влизането в сила на списъка,
няма яснота кой ще изработи новата
програма за лечение на вирусните хепатити, кой и как ще изписва лекарствата.
По думите й е задължително лекарството, с което ще се провежда лечението,
да бъде изписано от комисия, а не от
един лекар. По думите на доц. Матева
няма да има прекъсване в лечението на
сега лекуващите се от хепатит В. Тя е

категорична, че хроничните вирусни хепатити трябва да влязат в списъка на
социално значимите заболявания и трябва да има скрининг на чернодробните
ензими и на рисковите групи.
От т.г. България разполага с почти
всички средства (7 медикамента) за лекуване на хроничните вирусни хепатити.
Те са включени в позитивния списък и
здравната каса ще поема частично или
напълно стойността им, уверяват специалистите. Все пак те са категорични, че
най-добрият начин за предпазване е
ваксинирането против хепатит, а страната ни разполага и с тези препарати. Найзастрашени са родените преди 1992 г.,
когато имунизацията на новородените
против хепатит не беше задължителна.
Около 300 млн. души в света са носители на хроничен вирусен хепатит С.
Около 1,5 млн. души умират на година от
хепатит В и С. 1/3 от населението е преболедувало от инфекция от хепатит В, но
над 92% от тях оздравяват, макар да има
риск за ново активиране на болестта.
България за втора поредна година отбеляза Световния ден за борба с хепатита.
Мотото е “Аз ли съм номер 12?”. Смята
се, че 1 на всеки 12 души на планетата
е носител на един от двата вируса, при-

Изследването за хепатит С изисква едно бодване
на пръста и 10-15 минути до получаване на резултата

чинител на хепатит В или С.
Предстои откриването на първите
регионални информационни центъра на
“Хепасист” в Пловдив и Варна, както и да

се проведе кампания за безплатно изследване за хепатит в големите градове
на страната - Пловдив, Варна, Плевен,
Стара Загора.

България още е незасегнат остров
МЗ ще купи 100 хил. дози противогрипни препарати
АИДА ОВАНЕС

От 14-те изследвани у нас за
вирус на свинския грип, няма нито
една положителна проба. Това
съобщи за ДУМА епидемиологът
д-р Ангел Кунчев, началник на
отдел “Надзор на заразните болести” в МЗ. Той допълни, че
България вече разполага с директни тестове за установяване
на болестта. Д-р Кунчев смята, че
страната ни няма дълго да остане незасегнат от грипа остров.
Един от мотивите за тази му прогноза е усиленият трафик на хора
между България и двете страни
“първенци” по брой заболели Испания и Англия. Освен това
вчера Гърция - първа от съседките ни, съобщи за потвърден случай на свински грип.
Преди няколко дни здравният министър д-р Евгений Желев
съобщи, че “ще закупим още 100
000 дози противогрипни медикаменти - тамифлу и реленца, с
които ще бъде попълнен държавният резерв във връзка с предприемане на мерки срещу раз-

пространението на новия
грипен вирус. В момента
МЗ разполага с около 100
хил. такива противогрипни
медикаменти, които могат
да се използват само в
ранен стадий на заболяване и при препоръка от лекар”. Д-р Кунчев заяви
пред ДУМА, че очаква до
края на тази седмица да
стартира процедурата по
закупуването на 100-те хиляди дози, но припомни,
че подобни процедури от- Оттук започва предпазването от грип
немат доста време.
Министър Желев съобщи
през термокамери. Те измерват
още, че необходимите допълниот разстояние температурата им
телни 4 млн. лева ще бъдат пои са монтирани преди повече от
искани на първото заседание на
две седмици като една от меркиправителството. В исканата сума
те за засилване на граничния
се включва и осигуряване на
здравен контрол.
консумативи и допълнително
Като част от допълнителни
оборудване на Националната
мерки, разпоредени по заповед
референтна лаборатория по
на министъра на здравеопазвагрип и остри респираторни зането, на всички ГКПП-та с интенболявания.
зивен трафик по морската, суКакто е известно, пристигахопътната и въздушната гранищите от чужбина пътници на соца, вече за разположени екипи
епидемиолози от РИОКОЗ. Те
фийското летище преминават

z

следят за евентуални случаи на
новия вирус и незабавно ще насочват хората към предварително определени инфекциозни отделения на болниците. Създадена е и организация за приемане
и лечение на евентуални случаи
на заболявания, предизвикани от
нов грипен вирус в специализираните инфекциозни лечебни
заведения, подчерта министърът.
Всеки ден в страните членки
на ЕС се разпространява единна информация от Европейския
център за контрол на заболяванията в Стокхолм. Близо 9800 са
случаите на новия грип H1N1 по
света към 19 май, съобщиха от
центъра. Официално потвърдени
са 9798 случая на новия грипен
вирус, като в Европа са се заразили 265 души.

Заразата
“Вирусът се предава по
въздушнокапков път”, каза д-р
Кунчев и припомни, че че трябва да се наблегне на превенцията, добрата лична хигиена,
сред които най-важно е редов-

ното миене на ръцете и избягване на събиранията на публични
места. При наличие на симптоми (те са същите като при другите видове грип) е необходимо
хората да посетят личния си
лекар, който да ги прати при инфекционист, ако прецени, че
това е необходимо.

Иновациите
Швейцарската фармацевтична компания “Новартис” е получила проби от новия вирус
А(Н1N1) и очаква разрешение
на Световната здравна организация (СЗО), за да започне производството на ваксина. Говорител на компанията добави, че за
създаването на ваксината ще
бъдат нужни между три и четири
седмици.
Междувременно южнокорейски изследователи от Университета по ветеринарна медицина
съобщиха, че са открили щам,
подходящ за разработването на
ваксина срещу вируса A/H1N1.
Щамът трябва допълнително да
бъде тестван и доработен.

» ÏÓÏ˜ÂÚ‡Ú‡ Ò‡ ‚ ËÒÍ ÓÚ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ‡Í Ì‡ ÏÎÂ˜Ì‡Ú‡ ÊÎÂÁ‡
ЕВА КОСТОВА

Болестта поразява близо 2500 жени
всяка година. Над 27 хил. българки в момента страдат от тумора. В 30-35% от
случаите най-често срещаното раково заболяване се диагностицира късно - в трети или в последния - четвърти, стадий.
Това заяви д-р Мария Начева на семинар
в Албена преди дни, организиран от Националната генетична лаборатория и
Фондация “Мост” (Медии, Общество, Се-

мейство, Традиции). Всяка година между
700 и 900 българки в активна възраст умират от това злокачествено заболяване,
като голяма част от тях са унаследили
болестта. Най-много са “жертвите” на 4055 г. Само 10% от пациентките се диагностицират в почти напълно лечимия първи
стадий на болестта, когато туморът е с
големина от половин до 2 см. За сравнение в Италия те са 85%.
Около 1-2% от болните от рак на млечната жлеза са мъже и затова е важно да

се обърне внимание и на момчетата, родени от майка с това заболяване, тъй като
те също имат фамилна обремененост.
Сред сигурните рискови фактори за болестта също са прекаляването с алкохол,
чести аборти, късно раждане, радиация,
наднормено тегло и прекалената консумация на мазни храни, дългото приемане
на контрацептиви.
Медицината започва с профилактиката, коментира д-р Ива Станкова, депутатка от Коалиция за България, която участва в семинара като член на социалната и
здравната комисия в парламента. В работата на форума участва и доц. Жасмина
Мирчева, директор на Изпълнителната
агенция по лекарствата.

Записват за безплатни прегледи
2000 жени от 8 града в Североизточна България ще бъдат прегледани безплатно до средата на юли. Прегледите се
осъществяват със средства от кампанията
“От любов към живота” на AVON.
Прегледите ще се осъществят от екип
специалисти на Национален онкологичен
медицински център.
Прегледите са планирани:
z гр. Търговище - 25-29 май
z гр. Смядово - 1-5 юни
z гр. Омуртаг - 8-12 юни
z гр. Попово - 15-19 юни
z гр. Разград - 22-26 юни
z гр. Исперих - 29 юни-3 юли
z гр. Кубрат - 6-10 юли
z гр. Стражица - 13-17 юли

cyanmagentayellowblack

Записването за профилактични
прегледи е свободно за всички граждани на населените места от маршрута на мобилните мамограф и ехограф.
Всяка жена в посочените градове и
областта, желаеща да направи преглед за рак на гърдата, има възможност да заяви желание за преглед в
срок от 7 дни преди датата на провеждане на прегледите в съответния град.
Записването става единствено от отговорните за здравни и социални дейности лица в съответните кметства или
общини по населени места. Те имат
ангажимент да регистрират желаещите, като запишат и определят час за
преглед.

cyanmagentayellowblack
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24 май пак идва
с много награди

м

Министърът на културата проф. Стефан Данаилов ще връчи на официална церемония днес от 11.30 ч. годишните награди на изявени творци и
дейци на културата по случай 24 май
- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. За
постигнати високи творчески резултати и принос в развитието и популяризирането на българската култура награди ще получат писатели, артисти,
режисьори, музикални изпълнители,
композитори, художници, архитекти,
преводачи, читалищни дейци, меценати, учители от училищата по изкуства-

странни граждани, допринесли за популяризирането на българската култура зад граница, съобщиха за ДУМА
от МК.
По случай 24 май актьорът на Сатиричния театър Филип Трифонов ще получи отличието “Златна книга” за завоюван висок престиж и обществено
признание и за принос за развитието
на българската култура. Призът представлява значка, изработена с 24-каратово злато с формата на отворена
книга. Отличието се присъжда от Евро-

„Златен век”, „Златно перо” и
„Златна книга” ще получат изявени
дейци на изкуството и културата
та и културата. Ще бъдат отличени и
изявени млади творци. Специални отличия - плакет и грамота, са предвидени за меценатите и дарителите в
областта на културата.
С почетни грамоти и плакет “Златен век” ще бъдат наградени и чужде-

—¡œ ‚˙˜Ë „Ó‰Ë¯ÌËÚÂ ÒË ÓÚÎË˜Ëˇ
—˙˛Á˙Ú Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ÔËÒ‡ÚÂÎË ‚˙˜Ë Ò‚ÓËÚÂ Ú‡‰ËˆËÓÌÌË
ÎËÚÂ‡ÚÛÌË Ì‡„‡‰Ë Á‡ 2008 „. ’ËÒÚÓÙÓ “Á‡‚ÂÎÎ‡ Â ÓÚÎË˜ÂÌ
Á‡ ˆˇÎÓÒÚÌÓ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó. ﬂÌËÒÎ‡‚ ﬂÌÍÓ‚ ÔÓÎÛ˜Ë Ì‡„‡‰‡Ú‡ Á‡
ÔÓÂÁËˇ Á‡ ì¬ÎËÁ‡ÌÂ ‚ –ËÏî (ËÁ‰. ì‘‡·Âî). «‡ Ò·ÓÌËÍ Ò
‡ÁÍ‡ÁË ·Â Û‰ÓÒÚÓÂÌ …Ó‰‡Ì ÓÒÚÛÍÓ‚ - ìƒÓ·Ë ÏÓÏ˜ÂÚ‡, ÎÓ¯Ë
ÏÓÏË˜ÂÚ‡î (» ì’ÂÏÂÒî). «‡ ÓÏ‡Ì ·Â Ì‡„‡‰ÂÌ‡ ƒÓÌÍ‡
œÂÚÛÌÓ‚‡ - ì¡ÂÎË ÓÁË ‚ ˜ÂÌ‡ ‚‡Á‡î (» ì—‚ÂÚÓ‚ËÚî), Á‡
ÔÛ·ÎËˆËÒÚËÍ‡ - ◊‡‚‰‡ ƒÓ·Â‚ Á‡ ì ÌË„‡ Á‡ ¬‡Ôˆ‡Ó‚î (»
ì’ËÒÚÓ ¡ÓÚÂ‚î), Á‡ ÍËÚËÍ‡ - ¡Î‡„Ó‚ÂÒÚ‡ ‡Ò‡·Ó‚‡ Á‡ ìƒÛ„‡Ú‡
ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÏÂ‰‡Î‡î (ËÁ‰. ì¡˙Î„‡ÒÍ‡ ÍÌËÊÌËˆ‡î), Á‡ ÎËÚÂ‡ÚÛÌ‡
ËÒÚÓËˇ - ¬Î‡‰ËÏË ﬂÌÂ‚ Á‡ ìÀËÚÂ‡ÚÛÌËˇÚ œÎÓ‚‰Ë‚ ÓÚ ’I’
‚ÂÍ ‰Ó Ì‡¯Ë ‰ÌËî (» ì’ÂÏÂÒî), Á‡ ÂÒÂËÒÚËÍ‡ - »‚‡Ì √‡ÌËÚÒÍË
Á‡ ìÀÓ‚ˆË Ì‡ ÏÂÚ‡ÙÓËî (ËÁ‰. ì«‡ı‡ËÈ —ÚÓˇÌÓ‚î), Á‡ ÏÂÏÓ‡ËÒÚËÍ‡ - √ÂÓ„Ë —ÚÛÏÒÍË Á‡ ì¿Ì„ÂÎ ÁÎ‡ÚÓÛÒÚî (ËÁ‰. ì¡˙Î„‡ÒÍË
ÔËÒ‡ÚÂÎî), Á‡ ‰ÂÚÒÍ‡ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡ - Ã‡ˇ ƒ˙Î„˙˜Â‚‡ Á‡ ì ÓÎÂ‰ÌË
˜Û‰ÂÒ‡î Ë ìœ˙ÒÚË ÔËÍ‡Á‡ÎÍËî (» ìΔ‡ÌÂÚ 45î).
Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÎËÚÂ‡ÚÛÌ‡ Ì‡„‡‰‡ ì√ÂÓ„Ë ¡‡Ú‡ÌÓ‚î ÒË
ÔÓ‰ÂÎˇÚ ƒËÏËÚ˙ ÃËÎÓ‚ Á‡ ì—˙ÎÁ‡ Á‡ ‡Ì„ÂÎ‡î (ËÁ‰. ìŒÙÂÂ‚‡
ÎË‡î) Ë »ÎËˇ ¡Ó„‰‡ÌÓ‚ Á‡ ìÿ‡ÔÍ‡Ú‡ Ì‡ Ï‡‰‡Ï 2î (» ì¿ÚÓÌî).
Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÎËÚÂ‡ÚÛÌ‡ Ì‡„‡‰‡ ì¡Ó„ÓÏËÎ ÕÓÌÂ‚î ÔÓÎÛ˜Ë
ÃÂÚÓ‰Ë √ÂÓ„ËÂ‚ Á‡ ì÷ÂÌÁÛË‡ÌÓ ÒÎÂ‰ 10 ÌÓÂÏ‚Ëî (ËÁ‰. ì—ËХристофор ·Ëˇî). Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÎËÚÂ‡ÚÛÌ‡ Ì‡„‡‰‡ ì¡ÓÊË‰‡ ¡ÓÊËÎÓ‚î Â Á‡
Тзавелла œÂÚ˙ ÀÓÁ‡ÌÓ‚ Ë ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ì ‚‡Ú‡ÎÌ‡ ¡˙Î„‡Ëˇî (» ìΔ‡Ê‰‡î).

пейския форум на експертите в сътрудничество с Академията за международно признати лидери в науката и културата. То се връчва на обществено признати представители на българската
интелигенция и на кметове на наши
градове и села, които притежават уникално културно наследство.
Класик ФМ радио и галерия “Макта” присъждат за 14-а поредна година
наградите “Златно перо”. В седмицата
на празника 24-ма ще бъдат удостоени с престижното отличие на живо в
ефира на радиото. Носителите на наградата “Златно перо 2009” са Капка
Касабова - писателка, Михаил Йосифов - джаз музикант, Стефан Командарев - режисьор, Яна Борисова - авторка на “Малка пиеса за детска стая”,
Театър 199, Светлана Атанасова - режисьорка, Пламен Карталов - режисьор, Ясен Вълчанов - балетист, Евгений
Димитров - фотограф, Антон Радичев актьор, Стефания Колева - актриса,
Георги Генков - композитор, Георги
Минчев - композитор, Васил Казанджиев - композитор, Димитър Станчев оперен певец, Елена Стоянова - оперна певица, проф. Иван Илчев, списание “L’Europeo”, ансамбъл “Филип Кутев”, Григор Паликаров - диригент,
Светлин Русев - цигулка, и Любица
Катринова - художничка, My sound.bg сайт за музикални новини, Словеса.net,
Деси Тодорова - журналистка.

ДиКиро ще радва почитателите си и от отвъдното
ВЕСЕЛКА ВЕНКОВА

Честит рожден ден, Маестро! Така пловдивската галерия “Аспект” и спътницата
в живота на големия художник Русалия са нарекли изложбата в памет на Димитър
Киров по случай 74 години
от рождението му. За първи
път от толкова лета на 20 май
ДиКиро няма да нарисува
картина за рождения си ден.
Приятелите му помнят, че
всяка година на тази дата
рано сутринта Маестрото
създаваше едно платно по
случай празника си. И точно
тази картина обикновено
беше акцент в изложбите,
които обичайно се откриваха на тази дата. Ненарисуваната творба трябваше да
бъде център и на настояща-

та изложба, но за
съжаление големият художник си
отиде преди да
навърши 74 и тя
остана ненарисувана.
Неосъществена би останала и
отдавна подготвяната от него
изложба в галерия “Аспект” без
помощта
и
съдействието на
съпругата му Русалия. Тя се е
заела да изпълни
поетия от ДиКиро ангажимент.
Нещо повече, казват галеристите - подбра и предостави
за експозицията изключително ярки, наситени със свет-

лина платна - така показва
своя начин на празнуване.
Във вернисажа ценителите
ще видят картини, рисувани

през последните десетина
години, доста разнообразни
по формат, но обединени от
свеж и ярък колорит.
Като център ще въздейства големоформатен автопортрет, собственост на семейството, непоказван досега, а
до него е закрилникът на художника - Свети Димитър.
Характерни за творчеството
на големия творец са и други
персонажи - антични герои,
митологични фигури и грациозни балерини.
Внушението е празнично,
без тъга и траурни нотки.
Камерното пространство на
“Аспект” е като че допълнително осветено от яркоцветните композиции, съхранили
духа на големия творец. Изложбата в Пловдив може да
бъде видяна до 3 юни.

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

Детски събор „Върбова
свирка свири”

Стотици приятели, колеги, почитатели се простиха актьора
Петър Слабаков вчера в столичния храм “Свети Седмочисленици”,
сред тях бяха президентът Георги Първанов, министрите
Стефан Данаилов, Даниел Вълчев и др.
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Тринадесетото издание на националния детски фолклорен събор
“Върбова свирка свири” и
конкурса “С песните на
Елена Граматикова” ще
се състои на 30 май от
9.30 ч. в Болярово, област Ямбол, научи ДУМА
от организаторите.
В конкурсната програма могат да участват индивидуални изпълнители
с песни на Калинка Згурова, Донка Бумбалова и
Манол Михайлов, които
са сред учредителите на
този събор, както и инструменталисти - индивидуални и колективни.
Музикалният съпровод е от участниците и е
по тяхно желание (с оркестър или на запис). Индивидуалните изпълните-

ли - певци и инструменталисти, се представят с
6-минутни изпълнения,
певческите групи с 8-минутно. Инструменталните
групи и оркестри - 10
минути, танцовите състави - 15 минути, а народните обичаи трябва да
бъдат представени в рамките на 10
минути.
Изпълнителите се класират в три възрастови групи за всеки клас - до 8
години, от 9 до 14 години
и от 15 до 19 години. При
певческите групи участниците се класират в две
групи: за автентичен
фолклор и за обработен
фолклор.
За справки и записвания за участие в събора
и конкурсната програма
- тел. 04741/60-44,61-54.

СВЕТЛИН РУСЕВ
ЗАКРИВА
„КОНЦЕРТМАЙСТОРИТЕ”
Именитият
български цигулар
Светлин Русев ще
закрие днес от
19.30 ч. в зала
“България” цикъла
“Концертмайсторите” 2008-2009, гостуващ в рамките на
Европейски музикален фестивал, организиран от “Кантус
фирмус” и Класик
ФМ радио. В програмата: Рихард
Вагнер - Прелюд и смъртта на
Изолда из операта “Тристан и
Изолда”; Ерих Волфганг Корнголд
- Концерт за цигулка и оркестър;
Модест Мусоргски - “Картини от
една изложба”. Оркестъра на
Класик ФМ-Мтел ще дирижира
Симон Гауденц, Швейцария.

НОВ БРОЙ
НА АЛМАНАХ
„СВЕТА ГОРА”
Алманах “Света гора” и Балканският културен център представят новия брой 9 на изданието за литература, наука и изкуство “Света гора”. Главен редактор е Сава Василев. Събитието
е на 21 май от 18 ч. в Балканския културен център-книжарница на бул. “Васил Левски” 95.

ПЕТКО ДИМИТРОВ
ДИРИЖИРА ТВОРБИ
НА ЧАЙКОВСКИ
Концерт с класическа програма на Нов симфоничен оркестър
под палката на маестро Петко
Димитров и един от водещите ни
виолончелисти - Станимир Тодоров, ще се състои на 22 май в
зала “България”. В програмата е
включена увертюра-фантазия “Ромео и Жулиета” от Чайковски,
Хайдн - Концерт за виолончело и
оркестър в до мажор, Чайковски
- Симфония 6 (Патетична).

ЗАПОЧНА
ОПЕРНИЯТ
КОНКУРС “ГЕНА
ДИМИТРОВА”
Министърът на културата проф.
Стефан Данаилов откри втория
национален конкурс за млади
оперни певци “Гена Димитрова” в
Плевен. Председателка на журито на конкурса е проф. Мила Дюлгерова. В състава му са Христина
Ангелакова, Дарина Такова, Александър Текелиев. Плевенската
общественост намери средства за
конкурса в условия на световна
криза, заяви директорът на Бургаската опера. Той обяви допълнителна награда за победителя ангажимент в централна оперна
партия в театъра в Бургас. 32-ма
са оперните певци, допуснати до
състезанието, 16 от тях са сопраните, четирима - тенорите. Победителите ще пеят в съпровод на
Плевенската филхармония на 23
май от 19 ч. в зала “Емил Димитров”, съобщи БТА.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА
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Пенелопе Крус и Педро Алмодовар пристигнаха в Кан да
представят филма “Broken
Embraces”, който е в състезателната програма на феста
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Звуковите икони
на България
ЕЛЕНА ДРАГОСТИНОВА

“Ветре, ветре”, “Чичовите
к оне”, “Гугута гука на бука”,

“Шопско хоро”, “Вода тече
покрай Трявна”, “Баба лук
посела”, “Море, прошетна се
бела
ружа”,
“Кукуряк
цъфна”, “Ишу, бяла Недо”,
“Въх, мъри, бульо Гандювице”, “Рофинка”, “Ибиш ага”,
“Момче-македонче”, “Вранеят се врани коне” (финална
сюита) са песните, включени в програмата “Звуковите
икони” на “Драгостин фолк”.
Популярната формация ще
представи част от произведенията, които подготвя за
предстоящото си турне в
Русия, днес от 18.30 ч. в литературния салон-галерия
“Захарий Стоянов”, Полиграфически комбинат “Димитър Благоев”, ул. “Николай Ракитин” 2, етаж 4.
“Драгостин фолк” има издадени единайсет компактдиска с общо 600 минути музика от мащабния проект
“Антология на българския
музикален фолклор”. Целта
му е да бъдат събрани песни
и мелодии от различни ре-

гиони на България, да бъдат
пресъздадени чрез авторския поглед на Стефан Драгостинов и да се запазят
чрез звукозаписа. Всеки от
дисковете съдържа приказка за българския музикален
фолклор, а обложките на поредицата са украсени с картини на майстори в българското изобразително изкуство.
Формацията представя
България на различни международни културни форуми
по света. С премиерата на
един от компактдисковете “Дунавска музика”, бе открита поредната сесия на ООН
във Виена. Звукозаписите
звучат по радиостанциите в
цял свят и са на върха на
класациите. Авторитетното
британско издание “Класик
CD” неотдавна постави на
най-престижното първо място диска от същата поредица - “Любовна приказка”.
Във формацията участват
млади инструменталистивиртуози и певици със “златни гласове”. Повечето от тях
са със специална професионална подготовка в областта

СНИМКА ЛИЧЕН АРХИВ

„Драгостин фолк” ще
представи днес програма,
подготвена за предстоящото
турне на формацията в Русия

С

ÚÂÙ‡Ì ƒ‡„ÓÒÚËÌÓ‚ Â ÍÓÏÔÓÁËÚÓ Ò˙Ò Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÒÚ. ÕÓÒËÚÂÎ Â Ì‡ Ô˙‚Ë Ì‡„‡‰Ë Ì‡ ‡‚ÚÓËÚÂÚÌËÚÂ
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÍÓÌÍÛÒË ÔÓ ÍÓÏÔÓÁËˆËˇ ì√‡Û‰Â‡ÏÛÒî ‚
’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ, ìŸÓÍı‡ÛÁÂÌî ‚ »Ú‡ÎËˇ, ì—ËÏÓÌ ¡ÓÎË‚‡î ¬ÂÌÂˆÛÂÎ‡, ì‘ÂÌ‡Ì‰Ó œÂÒÓ‡î - œÓÚÛ„‡ÎËˇ, √ÓÎˇÏ‡Ú‡
Ì‡„‡‰‡ Ì‡ ÙÓÌ‰‡ˆËˇ ‘‡ÌˆËˇ - ¿ÚÛ ŒÌÂ„Â. ¿‚ÚÓ Â
Ì‡ ¯ÂÒÚ ÒËÏÙÓÌËË, ÍÓÌˆÂÚ Á‡ ÔË‡ÌÓ Ë ÓÍÂÒÚ˙,
ÍÓÌˆÂÚ Á‡ ·‡ÒÍÎ‡ÌÂÚ, ·‡ÎÂÚ‡ ì¡ÂÁÒÏ˙ÚËÂî, ÒÓÌ‡ÚË,
Í‡ÏÂÌË Ú‚Ó·Ë, ÚÂ‡Ú‡ÎÌ‡ Ë ÙËÎÏÓ‚‡ ÏÛÁËÍ‡, Ì‡‰
ÔÂÚÒÚÓÚËÌ ÔÂÒÌË. œÓËÁ‚Â‰ÂÌËˇÚ‡ ÏÛ ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú ‚
ˆˇÎ Ò‚ˇÚ. ƒÓ 1994 „. ÔÓÙ. —ÚÂÙ‡Ì ƒ‡„ÓÒÚËÌÓ‚ Â
˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ Ì‡ ‡ÌÒ‡Ï·˙Î ì‘ËÎËÔ ÛÚÂ‚î, Ò ÍÓÈÚÓ
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÚËÛÏÙ‡ÎÌË ÚÛÌÂÚ‡ ‚ ˆˇÎ Ò‚ˇÚ Ë ÔÂÁ
1989 „. Á‡ÔËÒ‚‡ ‚ ﬂÔÓÌËˇ Ô˙‚ËÚÂ ÚË CD-‡Î·ÛÏ‡ ‚
ËÒÚÓËˇÚ‡ Ì‡ ì‘ËÎËÔ ÛÚÂ‚î, Í‡ÚÓ ÚË‡Ê˙Ú ËÏ ‰ÓÒÚË„‡
ÂÍÓ‰ÌËÚÂ ÏËÎËÓÌ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ÂÍÁÂÏÔÎˇ‡. œÂÁ 1994
„. ÓÒÌÓ‚‡‚‡ ÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ ìƒ‡„ÓÒÚËÌ ÙÓÎÍî. œÂÔÓ‰‡‚‡
ÍÓÏÔÓÁËˆËˇ, ÓÍÂÒÚ‡ˆËˇ, ÚÂÓËˇ Ë Ò˙‚ÂÏÂÌÌË ÏÛÁËÍ‡ÎÌË ÚÂıÌËÍË ‚ ÕÓ‚ ·˙Î„‡ÒÍË ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ, ËÁÌ‡Òˇ
Ì‡Û˜ÌË ÎÂÍˆËË ‚ ÔÂÒÚËÊÌË ‡Í‡‰ÂÏË˜ÌË Ë ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÒÍË Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ˆˇÎ Ò‚ˇÚ.

на фолклора, но са съхранили самородността на своя талант. Те принадлежат на по-

колението, което с благодарност наследява фолклорните
ценности на своите баби. Но

ÕÓÌ‡ …ÓÚÓ‚‡ ÒÔÓ‰ÂÎˇ Ò ÔÛ·ÎËÍ‡Ú‡
Ô˙‚‡Ú‡ ÒË ÍÌË„‡ Ò ÚÂ‡Ú‡ÎÂÌ ÒÔÂÍÚ‡Í˙Î

В

“Винаги ми се е правел синтетичен театър, съчетаващ словото,
музиката и танца. На Запад това
е модерно, но досега никой не се
е решавал да го направи у нас.
За мен това е съвършеният театър” - споделя Нона Йотова и
поема предизвикателството да
осъществи подобно начинание. И
тя спокойно може да се нагърби
с това, защото отдавна успешно
обединява словото, музиката и
сценичните изкуства.
С авторския си спектакъл “Ще
потъна в очите ти” утре от 19 ч.
на сцената на камерна зала
“Методи Андонов” Нона ще направи премиера на първата си
книга, носеща същото заглавие.
Амбициозният замисъл слива в
едно прекрасните й любовни
стихове и песни в съчетание с
танци на доказалата таланта си
звездна двойка в шоуто “Денсинг
старс” Виолета Марковска и
Атанас Месечков.
Емилия Радева, Нона Йотова и
Виолета Марковска - три блестящи актриси от три различни
поколения, ще докажат на сцената, че за любовта няма възраст,
тя е безвремие. Атанас Месечков
(негова е хореографията на
танците) ще се въплъти в образа
на Мъжа, който живее в съзнанието на тези три жени на различна възраст (на 20, 40 и 70 години). Постановката е дело на
Елена Панайотова. Според специалистите, посветени в проекта,
cyanmagentayellowblack

спектакълът ще задоволи потребността на публиката да засити
всичките си сетива - чрез
словото, музиката и
танца.
В спектакъла са
вплетени популярните
авторски хитове на
Нона “Ще потъна в
очите ти” (“Синьо
безвремие”), “Танго”,
“Дъждовен блус” и др.
За пръв път ще прозвучи и най-новата песен
по стихове на Нона и
музика на Теодосий
Спасов - “Будни сънища”.
Те са включени в компактдиска, придружаващ
разкошното издание на
любовните стихове на
певицата и актрисата,
осъществено от ИК “Персей” - с луксозна твърда
подвързия и красиви цветни
илюстрации, с които Нона
показва различните си лица.
По този начин Нона Йотова
влиза в култовата поредица
от антологии с любовна поезия,
превърнали се в библии за всички влюбени - “Обичам те”, “Да те
жадувам”, “Светът е за двама” и
“Само за теб”. Нона е вторият
индивидуален автор, който влиза
в серията книги с компактдискове
с песни, след големия български
поет Евтим Евтимов.
Участие в представянето на
песните в спектакъла ще вземат

СНИМ
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музикантите
Михаил Шишков
(пиано) и Вълчан
Вълчанов (обой). Още
преди премиерата към
спектакъла вече има
голям интерес и са
отправени покани да
бъде поставен и на
други сцени в страна-

предпочита да добавя и доза
еретичност към традиционната почтителност.
Перфектността
на
изпълнителите им позволява
да изплитат фините дантели
на една класическа звучност.
Но те същевременно умеят и
ловко да жонглират с музикалния материал, да използват похвати от джаз музиката, да увличат с импровизационни приумици. И едновременно с това - да осъществяват полетите на авторската
фантазия. Оригиналният репертоар, който Стефан Драгостинов създава специално
за тях, обединява техните индивидуалности в колоритен,
стилен
и
хармоничен
изпълнителски “букет”. Естествено целта на автор и
изпълнители е обща - да увлекат като съучастници в тази
магия и слушателите.
та. Той се осъществява благодарение на
подкрепата на
Георги Гергов.
Творческите занимания на
известната
актриса и
певица с
поезията
съвсем не
са от вчера. Отдавна
Нона пише
прекрасни
стихове,
някои от
които са
популярни с
песните й, но
по-голямата част
от тях сега за
пръв път се представят пред читателя с книгата “Ще
потъва в очите
ти”, припомня
издателят Пламен Тотев. В
стиховете й
отекват многогласието на българския фолклор,
както и песенността, и образността
на символистите,
пред които Нона
винаги се е прекланяла. Основната
тема в поезията й е
любовта - споделена
и несподелена,
окриляваща и приземяваща...
cyanmagentayellowblack

cyanmagentayellowblack
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ВРЕМЕТО
06.45
07.30
08.00
08.05
09.35
10.00
10.15
11.00
11.45
12.00
12.25
12.30
13.00
13.45
14.00
14.30
15.30
16.00
16.10
16.25
16.40
16.55
17.20
17.55
18.00
18.30
19.00
19.45
19.50
19.55
20.00
20.35
20.45
20.50
20.55
21.25

Денят започва - сутрешен блок
Евроизбори 2009. Предизборни клипове
Евроизбори 2009. Предизборни хроники
Денят започва - сутрешен блок
Здраве
Телепазарен прозорец
Дързост и красота - тв филм /2256 епизод/
Жените с Марта Вачкова /токшоу/
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Евроизбори 2009. Предизборни клипове
Бързо, лесно, вкусно - кулинарно шоу
Самотно дърво на хълма - тв филм /6 епизод/п/
Телепазарен прозорец
Да запеем за любов - Милка Янакиева/фолклор/
Константин Философ - тв филм /2 серия/
Заедно. Между долната и горната земя
По света и у нас
Новини на турски език
Телепазарен прозорец
Забавен колеж - анимационен филм
Големите шпионки - анимационен филм
Лаборатория за слава - документален филм
Евроизбори 2009. Предизборни клипове
По света и у нас
Седмо чувство - семейна игра
Самотно дърво на хълма - тв филм /7 епизод/
Лека нощ, деца!. Дим, Дам, Дум
Златните песни на “Златният Орфей”
50 години БНТ. 1977
По света и у нас
Евроизбори 2009. Предизборни хроники
Спортни новини
Евроизбори 2009. Предизборни клипове
Моето семейство - тв филм /5 епизод/
Футбол. Шахтьор - Вердер, финал за Купата на УЕФА /
пряко предаване от Истанбул/ В паузата. Евроизбори
2009. Предизборни хроники, Евроизбори 2009. Предизборни клипове
24.00 Световен шахматен турнир “М-тел Мастърс” /дневник/
00.05 Кино по ноти
00.35 Стик №3 - игрален филм /Южна Корея, Япония, 2004г./
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07.00
09.30
12.00
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
18.00
19.00
20.00
20.30
22.00
22.30
23.00
23.15
00.15
01.30

07.00
09.00
09.45
10.00
11.05
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
01.45

“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
“Да разлаеш кучетата” - комедийно шоу
“Стани богат” - световна ТВ игра
“Забранена любов” - сериен филм
“Господари на ефира” - забавно предаване на НТВ
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Герои” - сериен филм, 2 сезон
“Лесни пари” - тв игра
“Едно момиче в Аляска” - сериен филм /п/

“Сутрин в 7”, сутрешен блок
“Пътеводна светлина”, еп. 171 - повторение
“Великото изкуство на магията”, развлекателна програма
“Капри”, сезон 1, еп. 18
“Непокорните”, сезон 4, еп. 50
Новини
“Тежки времена”, еп. 4, драма, Германия, САЩ, 1977
“Летящият цирк на Монти Пайтън”, еп. 13
“Смолвил. Супермен в началото”, сезон 3, еп. 2 - п.
“Следобед с ТВ 7”, токшоу на ТВ 7
“Пътеводна светлина”, еп. 172
“Микросвят”, анимационни миниатюри
“Вярно с оригинала”, политическо токшоу с Петър Волгин
Новини
“Парите” - икономическо предаване на ТВ 7
“Смолвил. Супермен в началото”, сезон 3, еп. 3
“Говоря”, драма, САЩ, 2004
“Великото изкуство на магията”, развлекателна програма
Новини
“Добро ченге, лошо ченге”, екшън, комедия, Канада, 2006
“Говоря”, драма, САЩ, 2004 - повторение

cyanmagentayellowblack

ОВЕН
ƒÌÂÒ Â ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ‰‡ ÒÚÂ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ
ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌË ‚ ÊÂÎ‡ÌËˇÚ‡ Ë ˆÂÎËÚÂ ÒË, Á‡˘ÓÚÓ
Â Ï‡ÎÍÓ ‚ÂÓˇÚÌÓ ıÛ·‡‚ËÚÂ Ò˙·ËÚËˇ, ÍÓËÚÓ ‚
ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚Ë Á‡ÒÚË„‡Ú, ‰‡ ÓÒÚ‡Ì‡Ú ÌÂÔÓÏÂÌÂÌË.
œÂ‰Ô‡Á‚‡ÈÚÂ ÒÂ ÓÚ Ì‡ÚÛÔ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÏÓˆËÓÌ‡ÎÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ.

ТЕЛЕЦ

28

ƒÌÂÒ ÒÂ Ì‡ÒÓ˜ÂÚÂ Í˙Ï ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÁË
Ò‚ÓË ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË, Á‡ ÍÓËÚÓ ÔËÚÂÊ‡‚‡ÚÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ÒËÎ‡ Ë ÔÓÁÌ‡ÌËˇ. «‡ ÏÌÓÁËÌ‡ ÓÚ ‚‡Ò
ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÚÓÁË ÂÚ‡Ô ˘Â Ë„‡Â ÏÌÓ„Ó ‚‡ÊÌ‡
ÓÎˇ, Á‡ÚÓ‚‡ ÒÂ ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ÓÚ ÚÓÁË ¯‡ÌÒ.

Ñàíäàíñêè

През нощта ще бъде ясно, а утре отново
слънчево и топло. Временни увеличения на облачността ще има след обяд над северозападните райони от страната. Ще духа слаб, по
Черноморието и Югоизточна България до умерен
вятър от изток-североизток. Максимални температури между 25 и 30°, по-ниски по морския
бряг 20-24°, в София около 26°. Атмосферното
налягане е малко по-високо от средното за
месеца и през деня слабо ще се понижи. Над
планините ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа
умерен вятър от изток-североизток. Максимална
температура на 1200 метра около 19°, на 2000
метра 13°. По Черноморието ще бъде слънчево.
Ще духа до умерен вятър от изток-североизток.
Максимални температури между 20 и 24°. Вълнението на морето ще бъде слабо. Температурата
на морската вода е от 17° по северното до
около 20° по южното крайбрежие.
ИЗГЛЕДИ ЗА 21 И 22 МАЙ

05.30 “Любовта е във въздуха” - сериал, еп. 15
06.20 Детски клуб Дисни. “Приключенията на Мики и Доналд”
- сериал, еп. 52
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. 37
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 “Шоуто на Слави” /п./
13.30 “Лицето на другата” - сериал, еп. 71
14.30 “Буря в рая” - сериал, еп. 166
15.30 “SMS” - сериал, еп. 90, 91
16.30 “Горчиво” - шоу за младоженци
17.00 “Любовта е във въздуха” - еп. 16
18.00 “Комиците” /п./ - комедийно шоу
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Music Idol - концерт и елиминации
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. 22
01.00 “SMS” /п./ - сериал, еп. 90, 91
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БЛИЗНАЦИ
ƒÌÂÒ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‡ÈÚÂ ‰‡ ÒÂ Ò˙ÒÂ‰ÓÚÓ˜ËÚÂ Ò‡ÏÓ
‚˙ıÛ ÌÂÓÚÎÓÊÌËÚÂ ÒË ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ
ÏˇÒÚÓ. ◊ÂÁ ÛÔÓËÚÓ Ú˙ÒÂÌÂ ˘Â Ì‡ÏÂËÚÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ‚Ë ÔÓÚÂÍˆËˇ. œÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‚‡Ò
˘Â ÒÂ Ì‡Ú˙ÍÌ‡Ú Ì‡ Ë‰Â‡ÎÌËˇ ·ËÁÌÂÒ Ô‡ÚÌ¸Ó.

РАК
ƒÌÂÒ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‡ÈÚÂ ‰‡ ÌÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ÚÂ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ
ÒÎÛÊÂ·ÌËÚÂ ÒË Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ.
œÓÒÚ‡‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡ ·˙‰ÂÚÂ ÚÓ˜ÌË ‚ ÔÂˆÂÌÍËÚÂ Ë
Ò˙‚ÂÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ‰‡‚‡ÚÂ Ì‡ ÍÓÎÂ„Ë, ÔÓÁÌ‡ÚË ËÎË
‰ÂÎÓ‚Ë Ô‡ÚÌ¸ÓË. œ‡ÁÂÚÂ Á‰‡‚ÂÚÓ ÒË.

ЛЪВ
ƒÌÂÒ Á‡ÎÓÊÂÚÂ Ì‡ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÚÓ Ì‡˜‡ÎÓ Ë Ì‡È-‚Â˜Â
ÔÓˇ‚ÂÚÂ ËÌËˆË‡ÚË‚ÌÓÒÚ ‚ ‰ÂÎÓ‚‡Ú‡ ÒÙÂ‡. œÓÒÚ‡‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡ ÌÂ ‰ÂÏÓÌÒÚË‡ÚÂ ÓÚÍËÚÓÚÓ ÒË
ÔÂÌÂ·ÂÊÂÌËÂ Í˙Ï ÔÓˇ‰ÍËÚÂ, Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ë ‚
ÒÎÛÊ·‡Ú‡ ‚Ë. ƒÂÈÒÚ‚‡ÈÚÂ ÎÓ„Ë˜ÌÓ Ë ÚÓ˜ÌÓ.

ДЕВА

максимални
25°/30°

ƒÌÂÒ Ì‡Ô‡‚ÂÚÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ÛÒËÎËˇ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÍÓÏÔÓÏËÒË, Á‡ ‰‡ ÔÂÓ‰ÓÎÂÂÚÂ Ì‡ÁÂÎËˇ
‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ‚ÂÏÂ ÍÓÌÙÎËÍÚ ‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡
ÒÙÂ‡. Õ‡Ô˙ÎÌÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Â ÏÌÓÁËÌ‡ ÓÚ ‚‡Ò ‰‡
·˙‰‡Ú ÔÓ‚ÓÍË‡ÌË ÓÚ ÍÓÎÂ„‡ ËÌÚË„‡ÌÚ.
максимални
26°/30°

Ще преобладава слънчево време. По-значителни
увеличения на облачността и вероятност на отделни
места да превали и прегърми има в четвъртък
главно над Западна България и планините. Максималните температури в началото ще бъдат между
25 и 30°.

ВЕЗНИ
ƒÌÂÒ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÌÓ ‰‡ ÌÂ ‚ÁËÏ‡ÚÂ ÒÚ‡Ì‡
‚˙‚ ‚˙ÁÌËÍÌ‡Î ÒÔÓ ËÎË ÔÓ·ÎÂÏ ‚ ‰ÂÎÓ‚Ë ÔÎ‡Ì,
ÍÓÈÚÓ ÌÂ ‚Ë Á‡Òˇ„‡ ÔˇÍÓ. —ÚÂÏÂÚÂ ÒÂ ‰‡ Ì‡ÏË‡ÚÂ ÎÓ„Ë˜ÌË ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ÒÔ‡‚ˇÌÂ Ò ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÌ‡Ú‡ Ó·Î‡ÒÚ.

СКОРПИОН
ƒÌÂÒ ÔÎ‡ÌË‡ÈÚÂ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ÒË ËÌËˆË‡ÚË‚Ë Ú‡Í‡, ˜Â ‰ÓË ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡, ‡ÍÓ ÌÂ ÒÂ ‡‰‚‡ÚÂ
Ì‡ Á‡‰Ó‚ÓÎËÚÂÎÌË ÔËıÓ‰Ë, ‰‡ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÂ
Ì‡ÒÎ‡‰ËÚÂ Ì‡ Ú‡ÍË‚‡ ‚ ·ÎËÁÍÓ ·˙‰Â˘Â. œÓ‚Â‰ÂÚÂ
Ì‡ÒÓ˜ÂÌËˇ ‚‡ÊÂÌ ‡Á„Ó‚Ó Ò ÍÓÎÂ„‡, Ì‡˜‡ÎÌËÍ ËÎË ÍÎËÂÌÚ.

СТРЕЛЕЦ
ƒÌÂÒ ÏÌÓÁËÌ‡ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â ÒÔÂ˜ÂÎˇÚ ÓÚ Ô‡ÍÚË˜Ì‡Ú‡
Ì‡„Î‡Ò‡, ÍÓˇÚÓ ÔÓˇ‚ˇ‚‡ÚÂ ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡. —ÚÂÏÂÚÂ
ÒÂ ‰‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÚÂ ÓÚÎË˜Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Ò ıÓ‡Ú‡,
Ò ÍÓËÚÓ ÒÚÂ ‚ ·ÎËÁÍÓ Ò˙ÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó. œÓÂÏ‡ÈÚÂ
ÌÓ‚Ë ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚË Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ ÏÓÊÂÚÂ.
СРЯДА, 20.05.2009
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 Другите новини
15.15 „Да разбереш. Да
простиш”
16.00 Новини
16.20 Сериал: „Принцесата на
цирка”

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

КОЗИРОГ
œÓÒ‚ÂÚÂÚÂ ‰ÂÌˇ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ë ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚËÚÂ ÒË ‚
ÒÎÛÊ·‡Ú‡. ÕÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇÈÚÂ Ì‡˜‡ÎÓ Ì‡ Ò˙ÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó
ËÎË ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌË ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Ò ˜Ó‚ÂÍ,
ÍÓ„ÓÚÓ ÌÂ ÒÚÂ ËÏ‡ÎË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÔÓ‰ÎÓÊËÚÂ Ì‡
ËÁÔËÚ‡ÌËÂ. œÓÒÚ‡‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡ ·˙‰ÂÚÂ ÒÚËÍÚÌË ‚ Ó·Â˘‡ÌËˇÚ‡.

ВОДОЛЕЙ
ƒÌÂÒ ÏÌÓÁËÌ‡ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â ÛÒÔÂˇÚ Ì‡È-Ì‡Í‡ˇ ‰‡
Á‡ÂÏ‡Ú Ì‡Ô˙ÎÌÓ Á‡ÒÎÛÊÂÌ ÔÓÒÚ ‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡. »ÏÂÌÌÓ Ì‡ ÚÓÁË ÂÚ‡Ô ˘Â ÔÓÒÚË„ÌÂÚÂ
ÛÒÔÂıË, Í‡ÍÚÓ Ë ÔËÁÌ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ÔˇÍÓÚÓ ‚Ë Ó·Í˙ÊÂÌËÂ ‚ ÒÎÛÊ·‡Ú‡. ŸÂ ·˙‰ÂÚÂ Ûı‡Ê‚‡ÌË ÓÚ ‚ÒË˜ÍË.

РИБИ
ƒÌÂÒ Ò˙ÒÂ‰ÓÚÓ˜ÂÚÂ ÛÒËÎËˇÚ‡ ÒË ‚˙ıÛ ÚÂÍÛ˘ËÚÂ
ÒË ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË. ŸÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡‚ËÚÂ Ë Ò
Ó„ÓÏÂÌ ·ÓÈ Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇ, Á‡Òˇ„‡˘Ë ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡
ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ‚Ë. œÂ˜‡Î·ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ˘Â Ì‡Ô‡‚ËÚÂ
ÒÂ„‡ ˘Â ËÏ‡Ú ÔÓÎÓÊËÚÂÎÂÌ ÂÙÂÍÚ ‚˙ıÛ ‚‡Ò Ë ‚ ·˙‰Â˘Â.
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“‡ÎÓÌ Á‡ ·ÂÁÔÎ‡ÚÌ‡ Ó·ˇ‚‡
‚˙‚ ‚ÂÒÚÌËÍ ƒ”Ã¿

ЖИЛИЩА
ПОД НАЕМ

»ÏÂ:
.........................................................
œÂÁËÏÂ:
..................................................
‘‡ÏËÎËˇ:
.................................................
ΔË‚ÂÂ˘ ‚:
................................................
“ÂÎÂÙÓÌ Á‡ ‚˙ÁÍ‡:
..................................

ТЪРСЯТ
ОБЗАВЕДЕНО жилище до 350Е, 988-81-23

СЛАВЯНСКО ДРУЖЕСТВО
в България

“ÂÍÒÚ Ì‡ Ó·ˇ‚‡Ú‡:

София, ул.”Славянска” 6, тел/факс: 02/9882706

"

.....................................................
.....................................................
.....................................................

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

Днес, 20.05., сряда, от 17,30 ч. традиционната сбирка на ул. “Славянска” 6 се посвещава на 24 май - Денят на славянската
писменост и на българската просвета и
култура. Проф. Г. Нешев ще изнесе беседа,
а възпитаници на музикалното училище “Л.
Пипков” ще имат свое изпълнение.

ﬂÕ»
»–Œ¬
ﬂÕ≈¬
от Бургас
1923-2008

Липсавш ни
много, братко!
Нека, които го
познаваха, си
спомнят за него!

Поклон пред
светлата му памет!

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

02 958 61 76
052 60 36 95
052 60 19 10
062 60 01 96
42 60 31 77
042 26 223
082 82 27 11
082 45 51 29
082 23 58 42
044 37 121
044 25 337
092 23 555
038 62 22 32
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ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ
На 20 май се навършва една година от
кончината на нашия скъп и непрежалим брат

СЪОБЩЕНИЕ
Предизборният щаб при РС на БСП
“Триадица”-София организира предизборна среща с кандидата за член на Европейския парламент Жасмина Мирчева.
Срещата ще се проведе на 21 май 2009 г.
(четвъртък) от 18,00 ч. в клуба на ул.
“Михаил Буботинов”, бл. 31. Каним всички желаещи!

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. Нова Загора; обл. Сливен
ТЕРА ТРАНС - ООД
Х-Л ЯНИЦА ап.113
тел. 0457/29139

Шофьор, товарен автомобил
Необявена

1
8.5.2009
Неуточнено
Неуточнен
Неуточнено
Неуточнена

Основно образование
Основно образование
без изисквания
не са посочени

гр. Сливен; обл. Сливен
ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИЯ БАВАРИЯ И ЕВР.ИНТЕГРАЦИЯ
2006
СОФИЯ,ЛЮЛИН 30-А-20
тел. 0877117188

Финансов мениджър
БИЗНЕС МЕНИДЖЪР
800 лв.

1
16.3.2009
Неуточнено
Неуточнен
Неуточнено
Неуточнена

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

гр. Каварна; обл. Добрич
ДЕФКО - ООД
СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 29
тел. 057084010

Технически секретар
Необявена

1
28.4.2009
Неуточнено
Неуточнен
Неуточнено
Неуточнена

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

гр. Благоевград; обл. Благоевград
3 С СОТ БЛАГОЕВГРАД ООД
УЛ.”ЦАР ИВАН ШИШМАН”20
тел. 26051

Оператор,
компютърен
(периферни
съоръжения)
Необявена

1
7.5.2009
Неуточнено
Неуточнен
Неуточнено
Неуточнена

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

гр. Добрич; обл. Добрич
ПЛАВЕНИДИ - ДИМИТРИЧКА
НИКОЛОВА ПЕТКОВА - ЕТ
жк ДОБРОТИЦА бл. 15 вх.Б
ет.5
тел. 0899/004399

Сътрудник, охрана
350 лв.

2
7.5.2009
Неуточнено
Неуточнен
Неуточнено
Неуточнена

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

гр. Добрич; обл. Добрич
АЛБЕНА - АД
КК АЛБЕНА
тел. 058/601116

Камериер/камериерка
Необявена

5
7.5.2009
Неуточнено
Неуточнен
Една смяна
Неуточнена

Основно образование
Основно образование
без изисквания
не са посочени

От сестра и братя

Íà 20.05.2009ã. ñå íàâúðøâàò
3 ã. îò ñìúðòòà íà

¿Ì‰ÓÌ ¿Ú‡Ì‡ÒÓ‚
√ÂÓ„ËÂ‚
Остави ни скъпи спомени
и пример за човешко
достойнство.
Липсваш ни!
С много обич и мъка. Поклон!
blackdop 20

Б.Р. Обявените работни места са в съответствие
с обявите в сайта на Агенцията по заетостта
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¿ÌÌ-ƒÊË Ì‡ÔÛÒÌ‡ ÓÚ·Ó‡ Ì‡ ·ÎÓÌ‰ËÌÍËÚÂ
Скандалната поп принцеса Анн-Джи
този сезон реши да изненада аудиторията
с изцяло нов стилен имидж и смело премина от отбора на блондинките към отбора
на шатенките, научи ДУМА от агенция
“ПРофайл”. Чаровницата наблегна на актуалните естествени нюанси на кестенявото.
Много други популярни родни блондинки
също последваха примера на Анн-Джи.

Виц
Виц

Перхидролените до бяло коси са демоде
за това лято, те останаха като запазен
знак само за поп фолк изпълнителките,
твърдят познавачи.
По повод новата си визия Анн-Джи
засне и свежа фотосесия. Стилистът Боби
Сапунджиев (по-известен в миналото като
Урсула) от салон “Ефект” се погрижи за
ефектната фризура на певицата.

Между приятели-писатели:
- Наскоро издадох книга в 10-хиляден тираж.
- И какво, продаде ли я?
- Продадох колата си...

ЧРД!

Една трета от британците лъжат за възрастта си
Повече от 33% от жителите на Острова редовно
спестяват истината за рождената си дата, показва последно проучване сред британците, осъществено от телевизионния канал Really.
Изследването, в което
са участвали 2000 души, показва, че 36 на сто признават, че лъжат за възрастта

си. Най-честите причини за
това са възможност да си
купят алкохол, когато са
под законно установената
възраст за пиене, и за да
впечатлят противоположния пол. Младите британци
преувеличават колко алкохол са изпили, а възрастните по-често твърдят, че са
пили по-малко от действи-

телното количество. Над
една трета от хората също
твърдят, че лъжат за сексуалния си опит, като трима
на всеки 10 мъже преувеличават броя на жените, с
които е спал, а дамите почесто намаляват действителната бройка. Британците признават, че пишат
неверни неща в CV-то си.

Кръщават
филм в морето
Премиера на „Траките” от трилогията
за Орфей ще се състои на плажа
След успеха на “Истината
за Орфей” вече е готова и продукцията “Траките” от трилогията за легендарния певец и поет
на древността. Третата част “Музиката”, ще има своята премиера през есента на тази година. Макар и незавършена,
трилогията на режисьора Стилиян Иванов вече се продава
зад граница.
На плажа пред хотелски
комплекс “Иберостар-Златни
пясъци” журналисти и приятели на екипа първи ще видят
най-новия продукт на продуцентска къща Dodofilm. Премиерата на “Траките” ще се състои
на 24 май, неделя, от 21 ч.,
информираха ДУМА от VIP
Corporations.
Голяма изненада ще бъдат
непоказвани кадри с покойния
археолог Георги Китов, който
отправя едни от най-сериозните предизвикателства към своите наследници - траколози и
археолози.
Най-възрастната актриса
(над 80-годишна), застанала
пред камерата на оператора
Мирослав Евдосиев в тази продукция, е Дора Маркова, а наймладата е едномесечната Йоанна. Заснетата сцена с бебето
е свързана с един от ритуалите

на траките, оплакващи новороденото заради злините, които
тепърва му предстоят. Затова
пък се радвали на погребение,
защото умрелият “отива при
пълно щастие”, така пише Херодот.
Изучавайки стотици страни-

ци древни текстове и съвременни теории, екипът на филма се
шегува, че траките поставили
основите на корупцията по нашите земи, защото нищо в
древните им общества не можело да стане без подаръци!
Траките не смятали прелюбо-

действото за грях - мъжете и
жените наравно се отдавали на
плътски удоволствия по време
на пировете. Във филма ще
видим и как траките се татуирали - правели са си цветни изображения в прослава на богинята Майка и бога Слънце.
Според Платон пък, когато някой от тях се разболеел, лекували първо душата му, а след
това - тялото, добавя режисьорът.
Гергана Стоянова и Христо
Чешмеджиев от Народния театър отново дават прочутите си
гласове зад кадър.
По същото време и на същото място режисьорът Стилиян
Иванов и продуцентът Деян
Неделчев ще дадат старта и на
друг свой проект “tvart.info” интернет телевизия за световно изкуство и туризъм, реализирана с помощта на Министерството на културата и лично
на министър Стефан Данаилов.
Освен демоварианти на
програмата на сайта има кратки новини и artshop, от който
могат да бъдат закупени различни картини. Всеки творец от
която и да е държава може да
изпрати свое произведение,
което редакторите на медията
да подготвятза излъчване.

œÓÎ‡„‡Ú ‚Ó‰ÂÌË˜ÂÌ Í‡Ï˙Í π 21
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умънската престолонаследница принцеса Маргарита Румънска и Симеон Сакскобургготски ще положат воденичен камък
№ 21 в Алеята на вековете в архитектурния комплекс “Двореца” край Балчик.
Събитието е планирано за 27 май, когато гостите ще бъдат в Белия град за
първата копка на новата съдебна палата, съобщи кметът Николай Ангелов.
Маргарита Румънска е братовчедка на
Сакскобургготски и правнучка на
румънската кралица Мария, построила
“Двореца” за своя лятна резиденция. Кралицата създава Алеята на вековете и
вгражда в нея 20 воденични камъка символи на двадесетте столетия. Каменните късове са от изоставени воденици, съществували на мястото на
дворцовия комплекс.
Камък № 21 е оставен от кралица Мария да бъде вграден през ХХI век. Това
и ще направят двете царски особи след
броени дни.

АТАНАС ЯНАКИЕВ,
художник и сценограф
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА,
председателка на ДАМС
ДАНИЕЛА ГЕРГЕЛЧЕВА,
треньорка по тенис на маса
ИВАН МАТАНОВ,
поет
МИГЛЕНА ЧАКРЪКЧИЕВА,
тв водеща
Проф. МИЛЕНА ЦАНЕВА,
литературоведка
НИГЯР ДЖАФЕР,
депутатка
ПЛАМЕН СЛАВОВ,
депутат
СТЕФАН ВЪЛДОБРЕВ,
актьор и певец
ТОМА ТОМОВ,
журналист
ЦВЯТКО СИРОМАШКИ,
скулптор

Öúðêîâåí
êàëåíäàð
20
Св. мчк. Талалей.
Св. Лидия

ОТКРАДНАХА
ПАПАГАЛ КМЕТОФОБ
Женски папагал на име Коко,
умеещ да пее оперни арии и прочут
най-вече с това, че си мре да ругае
кмета на Мюнхен, бе откраднат,
съобщава Der Spiegel. 36-годишната папагалка се научила да пее от
своя първи собственик - оперен
певец. Колкото до кмета, Коко се
запознала с него по време на визита при зъболекаря на стопанката
си. Щом го видяла, папагалката
нарекла кмета Кристиан Уде “задник”, и това се повтаряло всеки път,
когато се случвало собственичката
на Коко и градоначалникът да се
засекат в стоматологичния кабинет.
Стопанката на папагалката е обявила награда от 500 евро за този,
който й върне птицата.

АМЕРИКАНКА РОДИ
БЛИЗНАЦИ ОТ
РАЗЛИЧНИ БАЩИ
Миа Уошингтън от
САЩ родила близнаци от разл и ч н и
бащи. Жената признава, че е
и м а л а
връзка с
двама мъже, когато заченала,
като две нейни яйцеклетки били
оплодени от сперматозоидите на
двама различни мъже. Миа и
партньорът й Джеймс Харисън си
направили ДНК тестове, след като
забелязали, че 11-месечните
Джъстин и Джордан имат различни черти на лицето. Според първоначални резултати шансът
Джъстин и Джордан да нямат
един и същи баща е 99,999% и
0% да имат един баща. Зачеването става, когато жената освобождава множество яйцеклетки
по време на овулация. Ако тя има
повече от един сексуален партньор през този период, сперматозоидите могат да оплодят две отделни яйцеклетки.
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Венци
Стефанов

п

Президентът на Славия
Венци Стефанов отрече тиражираните слухове, че
ЦСКА ще плати на “белите”,
за да победят Левски в
събота.
“Предстои най-старото
столично дерби. Левски играе футбол, ще се постараем
и ние да играем футбол. И,

Славия не чака
премия от ЦСКА
Ще им спестим парите, заканват се от Левски
както се казва, нека с футболни средства по-добрият
да победи. Иначе това са
най-големите простотии. Ако
сме чакали пари от ЦСКА,
отдавна да сме затворили
Халите. ЦСКА за тях си нямат пари... Ние не сме коментирали пари, играем за себе
си. Ако играем само заради

парите на ЦСКА, да сме затворили клуба досега”, заяви
босът от “Овча купел”. Той
изрази надежда реферът за
дербито да не ощети “белите”. “И срещу ЦСКА такъв
нескопосаник ни сложиха,
дано този път съдията съди
по правилата”.
“Не знам доколко е сери-

озна информацията, че ЦСКА
ще стимулира нашите съперници. Това не ме притеснява.
Не смятам тези информации
за сериозни. Но ако от ЦСКА
имат такива заделени пари,
смятам, че ще им ги икономисаме”, заяви пък финансовият шеф на Левски Константин Баждеков.

Стоилов вика 18 от чужбина Трапатони обяви групата за София
Националният селекционер Станимир Стоилов ще повика 17 или 18 футболисти, играещи в
чужбина, за решителната световна квалификация с Ирландия. Списъкът ще бъде обявен утре,
а към него по-късно Мъри ще добави имената на
още 2-ма или 3-ма от родното първенство. Общо
20 играчи ще се готвят в българския лагер за
суперважния мач от световните квалификации.
България посреща Ейре на 6 юни от 20.30
минути на Националния стадион “Васил Левски”.
Ирландия е с 12 т. и мач повече от “лъвовете”,
които са трети със 7 т. Италия води с 14 т.

Селекционерът на Ейре Джовани Трапатони повика 25 футболисти за мача с България на 6 юни в
София и контролата с Нигерия на
29 май в Лондон. В списъка са вратарите Шей Гивън (Ман Сити), Дийн
Кайли (Уест Бромич) и Киърън Уестууд (Ковънтри); защитниците Еди
Нолан и Шон Леджър (Престън),
Джон О’Шей (Ман Юнайтед), Кевин
Фоли (Уулвърхемптън), Пол Макшейн (Съндърланд), Ричард Дън

(Ман Сити), Стивън Кели (Бирмингам) и Кевин Килбейн (Хъл); халфовете Ейдън Макгийди (Селтик),
Деймиън Дъф (Нюкасъл), Дарън
Гибсън (Ман Юнайтед), Глен Уилън
и Лиъм Лоурънс (Стоук Сити), Кийт
Андрюс (Блекбърн), Лиъм Милър
(КПР), Стивън Хънт (Рединг) и Анди
Коф (Уулвърхемптън); и нападателите Кейлъб Фолан (Хъл), Роби
Кийн (Тотнъм), Кевин Дойл, Шейн
Лонг и Ноел Хънт (Рединг).

МАРТИН КАМБУРОВ:

Тъпо е да ме
сравняват с Ето’о
Нападателят на Локо (Сф) Мартин
Камбуров за втори пореден път бе
избран за “Футболист на месеца”. В
традиционната анкета на в. “Футбол”
голмайсторът на “А” група бе предпочетен за играч на м. май с 10
гласа, пред Георги Иванов - Гонзо
(Левски) 9 и Спас Делев (Пирин) 6.
 Как възприемаш поредното
признание?
- Искам да благодаря на съотборниците ми, защото без тях нямаше да спечеля тази награда. Радвам се, че си
върша работата на терена. Месецът
мина трудно за нас, в някои мачове
играхме много добре, а в някои по-зле.
Остават ни 3 мача и ще се опитаме да
ги изиграем добре, за да завършим
сезона подобаващо.
 Чувстваш ли се щастливец и
късметлия след толкова “златни” награди?
- Определено щастлив съм, че се
върнах в България и играя добре. Не
бих казал обаче, че съм късметлия.
Всеки се труди и това рано или късно
дава резултат.
 Какво очакваш в предстоящия
мач с другия “гранд” ЦСКА?
- Казах и преди мачовете срещу
Левски и Литекс, че за победа няма да
ни дадат 6 т., а 3, както във всеки мач.
Така е и срещу ЦСКА. Те са добър отбор с добри изпълнители, но явно са в

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

ИЗТОЧНА „Б”
ГРУПА, 26-И КРЪГ:
ДНЕС от 18.00 ч.: Берое Миньор (Рад), Марица - Калиакра, Любимец - Локо (СЗ), Родопа - Волов, Нафтекс - Несебър, Свиленград - Дунав,
Светкавица - Спартак (Пд), Черноморец (Бч) почива.

ЗАПАДНА „Б”
ГРУПА, 26-И КРЪГ:
ДНЕС от 18.00 ч.: Видима Рилски спортист, Академик (Сф)
- Чавдар (Етр), Монтана - Спортист, Ботев (Крив) - Балкан, Етър
- Чавдар (БС), Марек - КомМиньор, Пирин (Бан) - Пирин
(ГД), Белите орли почива.

РИСТОСКОВ С
ОЦЕНКА 8,40
Христо Ристосков, който свири дербито на 27-ия кръг в “А”
група Черно море - ЦСКА е
получил оценка 8,40, съобщи
шефът на Съдийската комисия
Димо Момиров. Най-високо с
8,50 са оценени Стефан Спасов
(Черноморец - Славия) и Николай Йорданов Локо (Мз) - Локо
(Пд). Най-слабо се е представил
арбитърът на “македонското
дерби” Вихрен - Пирин Мартин
Богдев, който получава 7,90.

Капитанът на ЦСКА Тодор
Янчев претърпя успешна операция на глезена. Интервенцията е продължила около
час, а малко по-късно халфът
е напуснал клиниката. След
25-30 дни той ще свали гипса от крака си и ще бъде на
линия за началото на лятната подготовка.

КОКО ДИНЕВ НЕ
ПУСКА ТЕНЕВ

 Какво е бъдещето ти след сезона?
- Чувствам се добре в отбора и
изпълнявам договора си. Засега няма
конкретна оферта за мен. Сигурен съм,
че, ако има, с ръководството ще я разгледаме. В Локомотив намерих добра
обстановка и се чувствам добре. Имам
коректни ръководители в лицето на Иво
Тонев и Николай Гигов. За мен не стои
дилемата трансфер в чужбина на всяка
цена. На 28 години съм и чувствам, че
следващите 2 ще бъдат най-добри за
мен в кариерата ми.
 Има ли финансово надъхване
преди мача с ЦСКА?
- Не. Бихме Левски на “Герена” и
получихме стандартната премия. Така
ще е и, ако победим ЦСКА.
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СТК на БФС реши да отложи 29-ия кръг на двете “Б” групи с 1 ден. Срещите ще се
играят на 8 юни (понеделник)
вместо на 7 юни, когато са
евроизборите у нас.

ОПЕРИРАХА
ТОШКО ЯНЧЕВ

ВЛАДИМИР НИКОЛОВ

миникриза. Надявам се да стане хубав
мач и нека по-добрият на терена победи, дано е нашият.
 Остана ли ви надежда, че отборът от “Надежда” ще играе отново
в Европа?
- Имаме 3 мача. Ще се опитаме да ги
спечелим и трите, но нищо не зависи от
нас. Трябва и Черно море да загуби
някъде, за да си осигурим участие в
евротурнирите. Варненци също са добър
отбор и заслужават да са там. Футболът
е само една игра. Който е по-добрият,
нека той участва в Европа. Идва следващото първенство, пак ще се борим.
 Имал ли си разговори със селекционера Станимир Стоилов и очаквате ли повиквателна за мача с Ейре
през юни?
- Не. Не сме разговаряли. Ако получа повиквателна - добре. Ако не - гледам напред.
 Очакваше ли да вкараш толкова
голове след завръщането си?
- Не. Определено не очаквах, че
ще отбележа толкова голове само за
един полусезон. В оставащите 3 мача
дори да не отбележа повече, все пак
16 гола за 15 мача не са никак малко.
Чета статистики, че съм бил по-резултатен от Ето’о. Тъпо е да се правят
такива сравнения. Те играят в съвсем
други първенства.

МЕСТЯТ КРЪГ
В „Б” ГРУПИТЕ
ЗАРАДИ ЕВРОВОТА

на
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Президентът на Вихрен
Коко Динев иска да
задържи Тенчо Тенев като
старши треньор на клуба.
Наставникът подаде оставка след домакинската загуба
с 1:3 срещу Пирин в 27-ия кръг
на “А” група. Босът на санданчани обаче не я прие и се опитва
да го убеди да води тима и в
последните 3 мача от шампионата. За момента тренировките
се водят от помощника на Тенев
и директор на ДЮШ Йордан Самоковлийски.

ДЗАФЕРОВИЧ
АУТ ДО КРАЯ
НА СЕЗОНА
Бранителят Ваня Дзаферович
ще пропусне мачовете на Локо
(Сф) до края на сезона. Хърватинът ще претърпи атроскопия
на лявото коляно, а има съмнения за скъсани предни кръстни
връзки. Ако диагнозата се окаже
вярна, той ще отсъства от терените около 6 месеца. Бранителят
ще бъде опериран в Германия.

МЕЧО И ТОПЧО
ГУБЯТ В ДЕРБИТО
НА ИЗРАЕЛ
Апоел Тел Авив на Димитър
Телкийски и Елин Топузаков
загуби с 0:1 като гост срещу
Макаби Хайфа в дербито на
Израел и намали до минимум
шансовете си за титлата. Двамата национали играха през
целия мач. Гола вкара Катан
(61). 2 кръга преди края Макаби води с 63 т., пред Апоел 58,
Бейтар 54 т. и др.

Основател
Стефан Продев
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Вердер и Шахтьор в битка
за последната Купа на УЕФА

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

получат “уайлд кард”.
В националните състезания ще участват найдобрите 12 мъжки и 8
женски отбори, а във
Варна - 16 мъжки
двойки.

○

ще се проведе турнир
с ранг CEV Challenger.
За него се очакват да
пристигнат двойки от
Топ 20 до Топ 60 на
световната ранглиста,
а 2 родни дуета ще

○
○
○
○

29-31 Ï‡È, œÎÓ‚‰Ë‚, Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ ÚÛÌË
26-28 ˛ÌË, ˙‰Ê‡ÎË, Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ ÚÛÌË
24-26 ˛ÎË, ¬‡Ì‡, ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÂÌ ÚÛÌË
CEV Challenger ìmenî
4-6 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë, —ÓÙËˇ, Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ

○

○

○

œÓ„‡Ï‡:

○

Стартът на третото
издание на веригата
по плажен волейбол
“М-тел Бийч Мастърс”
бе даден на церемония
пред хотел “Хилтън” в
София. Тазгодишната
надпревара включва 4
турнира и ще бъде с
общ награден фонд
100 000 лева. Градоведомакини са Пловдив,
Кър-джали, Варна и
София. В морската столица за първи път у нас

○

„М-Тел Бийч Мастърс”
раздава 100 000 лв.

○

Дарио Сърна (вляво), старши треньорът на Шахтьор Мирча
Луческу и Фернандиньо (вдясно) позират с Купата на УЕФА
ден преди финала срещу Вердер

○

Германският Вердер и украинският Шахтьор ще определят носителя на последната 38-а Купа на УЕФА. От догодина турнирът ще бъде
преименуван на Лига Европа. Двубоят е днес от 21,45
часа на ст. “Шюкрю Сарачоглу” в Истанбул и ще бъде
излъчван по БНТ. Старши
треньорът на бременци Томас Шааф няма да разчита
на наказаните си звезди
Диего и Уго Алмейда и на
контузения Пер Мертезакер.
Защитникът Налдо има травма в слабините, но може и
да се възстанови за финала.
Под въпрос е участието на
нападателите Клаудио Писаро и Маркус Розенберг, които не играха при домакинската загуба срещу Карлсруе
(2:3) в събота. Вердер ще се
опита да спечели втори евротрофей в клубната си исто-

СНИМКИ БГНЕС

Финалът е довечера в Истанбул

рия след Купата на носителите на купа през 1992 г.
“Показахме, че притежаваме силен характер, и то
срещу изключително трудни съперници. Шахтьор е
страхотен отбор, който има
стабилна защита и бързи
нападатели. Те могат да
играят добре по крилата и
ще ни затруднят максимално”, заяви Шааф.
Колегата му Мирча Луческу пък е лишен от услугите
на наказания чешки халф
Томаш Хюбшман, но може
да разчита на завърналия се
Олександър
Кучер.
“Напълно заслужено сме на
финал. Постигнахме победи
над ЦСКА (Москва), Тотнъм
и Динамо Киев. Смятам, че
резултатите от тези мачове
показват, че можем да победим Вердер”, коментира
румънецът, чийто отбор ще
се опита да стане първият
украински представител,
спечелил трофея.

Първата ракета на България Григор Димитров
се класира за II кръг на тенис турнира от сериите
“Чалънджър” в Кремона, Италия (награден фонд 30
000 евро и гостоприемство). На старта тийнейджърът от Хасково, който е №366 в света, се
наложи със 7:6(1), 6:4 над Гжегож Панфил (Пол) за
82 минути. Двубоят беше много равностоен, като
единственият пробив беше реализиран от Гришо в
9-ия гейм на втория сет. 18-годишният ни тенисист
пласира 10 аса срещу поляка, който е с 82 места
пред него в световната ранглиста. Хасковлията си
осигури 5 точки за ранглистата на ATP и 530 евро
от наградния фонд. Във II кръг той ще играе с подобрия между Блаж Кавчич (Слвн,№5) и Леандро
Мигани (Арж), които играха късно вчера.

Станка Златева (вдясно) бе удостоена за трети път
с “Голям чек” от Корпоративна търговска банка.
Тя получи награда от 10 000 лева за титлата си на
Европейското първенство по борба във Вилнюс (Лит) през април

Над 1700 души от 18 страни
на 7-ия фестивал в Албена
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ

Над 1700 души от 18
страни ще участват в Седмия международен работнически фестивал в Албена.
Традиционните състезания
ще се проведат от 10 до 14
юни и се организират от
КНСБ и Българската работническа федерация “Труд,
спорт и здраве”. Патрон на
проявата е председателят на
ДАМС Весела Лечева.
Състезателите ще мерят
сили в 17 вида спорт - минифутбол на трева и плажен
футбол, волейбол и плажен
волейбол, тенис, тенис на
маса, шахмат, бридж, боулинг, дартс, лекоатлетически крос, плуване, теглене на
въже, стрелба с пневматична пушка, петанк и ориентиране.
“В условията на глобалcyanmagentayellowblack
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ИВАНЧЕВА 9-А НА
СК ПО СТРЕЛБА
Виктория Иванчева остана 9а на 50 м пушка от 3 положения
на Световната купа по спортна
стрелба в Мюнхен. Тя постигна
583,0 т. и остана само на 1 т. от
влизане във финала на дисциплината. Янина Станчева и Десислава Балабанова останаха извън
първите 60. Победителка е Вън
Ин (Кит) с 687,5 т., пред Соня
Пфайлшифтер (Гер) 685,7 и Теджасвини Савант (Инд) 685,0 т.
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Котоошу с 4-а
загуба в Токио
Калоян Махлянов-Котоошу допусна четвърта
загуба на големия летен турнир по сумо “Нацу
башьо” в Токио. В 10-ия кръг българинът отстъпи
срещу японския си колега по ранг “одзеки” Кайо.
След поражението левентът от Джулюница е без
шансове да защити титлата си от миналогодишния
турнир. Следващият съперник ще бъде естонският
“секиваке” Баруто, който има 3 победи и 7 поражения. Монголският “Йокодзуна” Хакухо се наложи над Чийотайкай и е без загуба заедно със
сънародника си “одзеки” Харумафуджи. Трето място с актив 9-1 делят другият “велик шампион”
Асашорю и “маегашира 4” Кисеносато.

ГЛЕДАЙТЕ

ната финансова криза не е
лесно да се организират подобни прояви. Ние от КНСБ
и БРФ се опитваме да съхраним и продължим добрите
традиции. През тази година
работническите игри нямат
особено мото или лого. Целта ни е да се връщаме към
здравето чрез спорта”, заяви
председателят на КНСБ и на
организационния комитет на
проявата доцент д-р Желязко Христов. Той допълни, че
кризата е засегнала найвече традиционните участници от Европа, а за първи път
ще се състезават представители на Италия, Алжир и ДР
Конго. Българските участници са почти 1000, а общо
заявените отбори са 424 281 мъжки, 118 женски и 25
смесени. Най-многолюдно е
участието в минифутбол за
мъже - 54 отбора.

Уникална бронзова пластика “Пиета” ще бъде специалната награда за победителя в
шахматния супертурнир “МТел Мастърс 2009”. Призът ще
бъде връчен на официалното
закриване на състезанието на
23 май. Автор на творбата е
известният български скулптор Христо Христов

НЕШИЧ ВИКА
18-ГОДИШНА
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛКА
ОТ МАРИЦА
Селекционерът на женския национален отбор по волейбол Драган Нешич повика в състава 18годишната разпределителка на
Марица (Пд) Цветелина Николова.
Тя става четвъртата маричанка
сред националките. От този клуб
са почнали кариерата си титулярната разпределителка и капитанка Любка Дебърлиева, Радосвета
Тенева-Миличевич и Таня Събкова. Николова се присъедини към
лагера на националките в Габрово. Тя бе капитанка на девоййките,
които спечелиха световните квалификации в Габрово за шампионата в Мексико през юли. Николова ще тренира с жените до събота
и ще се върне в Пловдив за абитуриентския си бал на 24 май в
Парк хотел “Санкт Петербург”. Топволейболистката завършва 12 клас
в Спортното училище “Васил Левски” в Пловдив.

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ
ще излиза

талон за
безплатна
обява!
ТЪРСЕТЕ ГО!
cyanmagentayellowblack

