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Държавата ще поеме 40% от цената на
лаптопи за ученици от по-бедни семейства
Десет хиляди деца в
България ще получат финансова помощ от правителството, за да се сдобият с компютър. Това предвижда пилотен проект “Компютър у
дома” за ученици от 9-и до
12-и клас, който обяви вчера премиерът Сергей Станишев. Държавата ще помогне
на деца от семейства с нис-

ки доходи, като им предостави ваучери за 40% от
разходите за купуване на
лаптоп. Останалата част от
покупката ще бъде платена
от семействата на разсрочено плащане, разясни премиерът, който вчера представи пред млади социалисти и журналисти своя личен
блог в интернет. Кабинетът

вече е водил разговори с
няколко банки, а до края на
годината се очаква да започне и процедурата по записване на кандидати за
програмата. Все още се
изясняват конкретните изисквания, на които ще трябва да отговарят семействата, които биха искали да
получат държавна помощ за

домашен комтютър.
Станишев посочи, че идеята за инициативата се е зародила след разговори с
други премиери на държави
от Европейския съюз, предимно социалисти. Подобни
програми вече функционирали в Португалия, Дания и
Великобритания.
—Ú. 3

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

Вчера откриха Пролетния панаир на книгата в
НДК. Над 70 родни издателства представят свои
нови заглавия. Те продават
продукцията си с 20 на
сто отстъпка като негодувание срещу двайсетпроцентната ставка на ДДС
върху книгите у нас. Така
твърдят организаторите от
асоциация “Българска
книга”. Идеята била те да
се популяризират и да
станат достъпни до широката аудитория (стр. 16).
Защото се смята, че високият процент на данъка
оскъпява продукта и в
края на краищата двете
страни - и издатели, и
читатели, са ощетени. И
това е вярно. Но защо не
чете българинът всъщност?
Изследвания показват, че
ние четем с пъти по-малко
от западноевропейците.
Искаме да четем и да
купуваме книги като тях,
добре! Но там нещата са
уредени по различен
начин. Не само с ДДС,
който в тези страни е
доста по-нисък процент.
Например във Франция е
5%, в Чехия - 9%. В
Полша ставката е нулева,
както в Англия и Ирландия.
Европейците са и
крачка напред със Закон
за книгата и още много
неща, които допълнително
стимулират и издатели, и
читатели. Панаирът на
книгата със своите богати
и пъстри щандове показва, че у нас се издават
много стойностни книги.
Остава да се заемем с
обединени усилия като
общество да възвърнем
интереса към четенето
още от най-ранна
възраст.
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ПРАВИТЕЛСТВОТО КУПУВА
КОМПЮТРИ ЗА 10 000 ДЕЦА

Няколко думи
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Министърът на културата проф. Стефан Данаилов връчи вчера годишните награди на
изявени творци и дейци на културата на тържество по случай 24 май - Деня на
българската просвета и култура и на славянската писменост
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ГЕОРГИ ПИРИНСКИ : Влизането ни в Съвета на Европа не беше формално
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България стана 26-ата
страна член на Съвета на
Европа и определи този акт
като далеч не формално
присъединяване към международна организация, а
една стъпка, която стартира
поредица от процеси на
правна и обществена трансформация по посока на градежа на едно функциониращо демократично гражданско общество и институции.
С тези думи председателят
на НС Георги Пирински откри в парламента обществен

форум “България в ЕС - перспективи за следващите пет
години”, посветен на 60-ата
годишнина от създаването
на Съвета на Европа. Той
подчерта, че си заслужава
да си зададем въпроса до
каква степен съумяваме да
се организираме и да живеем по стандартите и критериите на Съвета на Европа.
Имаме безспорно онова, с
което да се чувстваме като
изпълнили
определени
очаквания на нашите граждани, несъмнено има и по-

казатели, по които остава да
стигнем онези стандарти,
които се очакват от нас, посочи той. Като пример за
успешна дейност на Българското училище за политика
Пирински отбеляза приетата в края на миналата година декларация, в която се
акцентира върху нуждата да
се осигурят възможните условия за безпроблемно комуникиране между гражданите на страните от Балканите. Пирински е пратил текста на колегите си предсе-

датели на парламентите от
страните членки от ЕС и на
председателя на ЕП.
Официалният представител на Съвета на Европа Теодора Калейнска каза,
че България и Народното
събрание, НСОРБ, неправителствените организации,
изпълнителната власт стоят
достойно в институциите на
Съвета на Европа и уверено
и активно защитават позицията на България по изграждането на една по-голяма и
обединена Европа.

Колите целогодишно
с включени фарове
Велосипедистите да са със светлинни означения и без
ТИР-ове по празниците, обсъдиха още депутатите

O

От 1 януари до 31 декември моторните превозни средства задължително ще
се движат с включени светлини за движение или пък къси светлини през деня.
Това предвижда текст в промените на
Закона за движение по пътищата, който
депутатите разгледаха вчера в пленарна
зала на второ четене.
В залата присъства министърът на
вътрешните работи Михаил Миков, който оспори друг текст, в който се посочваше, че министърът на регионалното
развитите и благоустройството заедно с
министъра на вътрешните работи трябва
да отговарят за контрола, инспектирането и санкционирането за лошото
изпълнение на пътищата. Ние в МВР
нямаме капацитет за контрол на инфраструктурата, не можем да заменяме договора за некачествено изпълнение,

който имат фирмите, с административна
отговорност или да глобяваме кметове
за това, категоричен беше министър
Миков. Според него добре е в България
пътищата да са хубави, но това не става
с административни санкции. По думите
му тази мярка няма да проработи. Депутатът от БНД Борислав Ралчев опонира,
че МВР има отношение не само към
водачите на МПС и скоростта на движение и че в сегашния закон МВР има
отговорност за състоянието на пътищата. Миков не се съгласи с него и заяви,
че полицаите могат да следят състоянието на пътя, да издават предписания за
сигнализацията, но не и за качеството
на пътя. Той допълни, че такива средства не са заложени в бюджета на МВР.
Велосипедистите са длъжни да носят
светлоотразителна жилетка или друга

светлинна сигнализация, ако се движат
през тъмната част на денонощието, решиха депутатите. Предлага се да се
задължат да носят светлоотразителни
жилетки или друга светлинна сигнализация хората, които не карат, а бутат велосипед, мотоциклет или мотопед по тъмно
извън населени места, при липса на банкет или тротоар.
Депутатът
Светослав Спасов предложи да се забрани движението на ТИР-овете в определени часове от почивните дни и официални празници на България. Той иска
по пътищата, отворени за обществено
ползване, в събота от 9 до 13 часа, в
неделя от 13 часа до 22 часа, а през
дните, обявени за официални празници и
почивни дни, от 13 до 22 часа да се
забрани движението на тежкотоварните
средства.

ÃËÌËÒÚÂÒÍË Ò˙‚ÂÚ
Премиерът
Сергей Станишев
открива двудневния Международен икономически
форум “Струма” в
Благоевград,
съобщава правителствената информационна
служба. “Стимулиране на местните
власти и бизнеса в
условията на глобална рецесия” е
темата на форума, който ще започне в 16.30 ч. днес в зала “Аудиториум” на Американския университет в
Благоевград. Проявата е инициатива на сдружението “Български икономически форум”. На него ще бъде
представено стопанското развитие
на Югозападния район за планиране и икономическите му връзки със
съседни региони от Гърция, Македония и Сърбия. Акцент в дискусиите ще бъдат предизвикателствата
пред регионалното развитие в условията на глобална рецесия и стимулирането на местната власт и
бизнеса. Очаква се в проявата да
участват около 300 представители
на бизнеса, на неправителствените
организации и на държавните институции, както и на местните администрации от Гърция, Македония и
Сърбия, посочват от правителствената информационна служба.
Министерският съвет ще
разгледа на днешното си редовно
заседание две проекторешения за
отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни нужди за
осъществяването на реконструкцията на летище “Безмер” и за изграждането на комбинирания мост
над Дунав между Видин и Калафат.
Това предвижда предварителният
дневен ред на заседанието на кабинета, разпространен от правителствената информационна служба.
Министрите ще разгледат и проекторешение за отпускане на персонални пенсии по Кодекса за социално осигуряване и проектопостановление за изискванията за институционална идентичност на администрацията.
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За няколко часа остана затворена вчера детелината на магистрала “Тракия” към
Костенец и Ихтиман. Това се наложи заради преобърнат ТИР, който е превозвал пясък

Министерският съвет да предприеме законодателна инициатива за създаване на нов закон
за уреждане статута и начина на ползване на
държавни имоти в Студентски град, предложи
като проект за решение на НС, Временната
анкетна комисия в парламента, създадена за
даде предложение за уреждане статута на кампуса. Според депутатите трябва да се отговори
на обществения интерес като МОН и МРРБ трябва да започнат процедури по отчуждаване на
възстановени имоти, за които е възможно провеждане на искове за собственост и които са
необходими за публични нужди.
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Предлагат отчуждаване на Рашков и Станков спорят
имоти в Студентски град
за шеф на бюрото за СРС

○

Хитова и Евгени Иванов отиват в
Комисията за защита на конкуренцията. В момента парламентаристи обясниха, че тече конкурс за мястото на Румяна Тодорова за шеф на НЗОК, но там
думата ще има правителството.
Според мнозина тя щяла да запази позицията си.
Юристката Надя Антонова и
депутат от Коалиция за България е предложена за член на
Агенцията за финансов надзор
от името на мнозинството. За
председател на въпросната комисия е предложен Петър Чобанов, който до момента е директор на Агенцията за икономически анализи и прогнози.
За негови заместници са номинирани Ралица Агайн от
НДСВ, Емил Атанасов, който е
зам.-председател на управление “Застрахователен надзор”
и проф. Нено Ненов от Стопанската академия “Проф. Д. Ценов” в Свищов. За членове са
предложени
сегашният
зам.финансов министър Кирил
Желев, Недим Генджев, син на
бившия главен мюфтия и депутатката от НДСВ Марияна Костадинова.
За членове на Комисията за
регулиране на съобщенията с
мандат от 6 години са предложени Вяра Минчева, Радослав
Илиевски, депутат от Коалиция
за България и Свилен Попов.
Вяра Минчева към момента е
директор в Комисията за регулиране на съобщенията с профил
ЕС, Свилен Попов също е директор в Комисията по съобщенията с инженерен профил. От
името на ДСБ пък за заместникпредседател на Комисията за
защита на конкуренцията е
предложен Димитър Кюмюрджиев, който е адвокат и консултант.

○

Няколко предложения за
нови шефове във водещи
държавни структури на администрацията бяха внесени вчера от
представителите на различни
политически сили в Народното
събрание. Овакантени са шефските постове в НОИ, БНБ и
Комисията за финансов надзор.
При всеки един от тях се налага
гласуване от Народното събрание и затова депутатите до вторник депозираха своите предложения, които ще бъдат гласувани в пленарна зала днес.
След обсъждане председателите на Коалиция за България,
ДПС и НДСВ номинираха своите кандидати за постове. За подуправител на НОИ с мандат от
четири години е предложена Весела Караиванова, която и досега заема длъжността. Тя от квотата на НДСВ, тъй като в 39-ото
народно събрание е била депутатка от жълтата партия. Да смени на поста шеф на НОИ, където
в момента е Йордан Христосков,
ще бъде предложен Сотир
Ушев, досегашен шеф на Агенцията по заетостта към МТСП.
За шефското място в БНБ все
още се мисли, тъй като мандатът
на Иван Искров изтичал през
септември. За неговата позиция
вчера депутати лансираха името на Георги Пирински, който
според други не отговаря съвсем
на този профил на финансист.
Според депутати от НДСВ все
пак Иван Искров ще се опита да
си запази позицията в БНБ. На
старите си места ще бъдат председателят на Комисията за защита на конкуренцията Петко
Николов и неговият заместник
Реджеб Мустафа. Нов заместник
на същата комисия е и говорителят на ЦИК Александър Александров. Ненко Темелков, Диана

СНИМКА БГНЕС

Гласуват днес рокади
в ръководни ведомства

Бойко Рашков и Антон Станков са кандидатите за председател на Националното бюро за
контрол на специални разузнавателни средства,
съобщи председателят на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Минчо Спасов. Осем бяха одобрени за членове
на бюрото. Сред тях бяха и Антон Станков, Бойко Рашков, Борислав Българинов, Георги Георгиев, Маргарита Златарева, Малин Стоилов,
Мухидин Шабан, Нестор Несторов. Кандидатите
бяха представени пред ръководството на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и на
бюрото могат да бъдат само, които имат 10 години юридически стаж или 10 години професионален стаж в службите за сигурност.
cyanmagentayellowblack
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Станишев призова
Борисов на нов дебат
В червени шатри из София социалистите представят
кандидатите си за европарламент
РАЛИЦА ТАБАКОВА

Кметът на Кюстендил Петър
Паунов оглави националния предизборен щаб на коалицията “Лидер-Новото време”. Паунов бе представен пред журналисти от председателя на “Лидер” Кънчо Филипов. Паунов е кмет на Кюстендил
от 2007 г. и бе един от кандидатите
за председател на СДС. Акцентите
на кампанията ще бъдат основно
върху регионите, посочи Паунов.
По думите му, кампания за ЕП на
коалицията ще бъде положителна
и двете формации няма да привличат вниманието към себе си със
скандали. От коалицията заявиха,
че по време на кампанията няма
да има залепен с лепило нито един
плакат на техни кандидати. Готови
сме да инициираме екологична
кампания, за да спрем замърсяването по време на избори, добави
водачът на листата Кошлуков.

ГЕРБ ПОДАДЕ
ЖАЛБА СРЕЩУ
САЙТА
BOYKOSTOV.ORG
СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Бойко Борисов да спре да
хленчи и да се оплаква, а вместо това да направим дебат по
една от националните телевизии, обърна се вчера премиерът Сергей Станишев към столичния кмет. Думите му бяха
коментар по повод нападките
на Борисов към премиерския
съветник Азер Меликов. Преди
дни лидерът на ГЕРБ поиска
Станишев да уволни съветника
си, тъй като той, по думите му,
водел некоректна предизборна
битка.
Премиерът хвърли ръкавицата в отговор на журналистически въпрос, след като откри
обновения стоматологичен факултет на Детска дентална медицина към Медицинския университет. За всички е видно, че
господин Борисов няма ясна
визия за развитието на страната, нито има план как да преодолее рисковете от световната икономическа криза, коментира още Станишев. По думите
му политическите спорове трябва да се водят именно около
тази тема - стабилизиране на
икономиката и смекчаване на
последиците от кризата. Борисов обаче, допълни премиерът,
занимава цялата нация със своите лични проблеми. За това
той повтори поканата си към
неформалния лидер на ГЕРБ за
нов дебат, на който двамата да
обсъдят визиите си за държавата, за икономическото развитие на България и за защитата
на националните интереси в Европейския парламент. Премиерът уточни, че иска дебатът да
е само между двамата лидери,
за да “не се крие Борисов зад
експерти”.

КЮСТЕНДИЛСКИЯТ
КМЕТ ПРЕЛЯ КЪМ
„ЛИДЕР-НОВОТО
ВРЕМЕ”

Евродепутатите Илияна Йотова и Евгени Кирилов и шефът на БСП-София Румен Овчаров
официално дадоха старт на кампанията на социалистите в столицата

Междувременно с обещания за културен тон и позитивизъм Градският съвет на БСПСофия откри вчера предизборната си кампания за европарламент. Отиваме на избори със
самочувствие, че защитаваме
българските национални интереси, заяви евродепутатът Илияна Йотова в градинката пред
НДК. Там социалистите са издигнали храм в цветовете на
националния трибагреник, кой-

то символизира договора от
Маастрихт, с който през 1993 г.
се поставят основите на съвременния Европейски съюз. Социалистите са избрали символа
на храма и на трите му стълба
- общност, сигурност и сътрудничество, - за да представят
идеите, за които ще работят
като евродепутати от групата
на ПЕС. Навръх 24 май, дататасимвол на българската култура
и писменост, БСП ще предста-

z

ви официално цялата си листа с
кандидати за евродепутати,
обяви от своя страна лидерът
на градския съвет на червените
Румен Овчаров. В градинката
пред НДК от 16.30 часа социалистите ще празнуват заедно с
деца, ученици и учители. Столичните социалисти ще разпънат общо шест червени шатри,
наречени от Овчаров червени
точки, на различни места из
София.

Правителството купува компютри за 10 000 деца
Нова програма на правителството ще
помогне на десет хиляди деца в България
да се сдобият с компютър. Пилотният проект “Компютър у дома” е за ученици от 9и до 12-и клас в семейства с по-ниски
доходи. Идеята бе обявена вчера от премиера Сергей Станишев, който представи
пред млади социалисти и журналисти своя
личен сайт и блог в интернет. Проектът
предвижда държавата да предостави ваучери за 40% от разходите за купуване на
лаптоп. Останалата част от покупката ще

бъде платена от семействата на разсрочено плащане, разясни премиерът. Кабинетът вече е водил разговори с няколко
банки, а до края на годината се очаква да
започне и процедурата по записване на
кандидати за програмата. Станишев посочи, че идеята за инициативата се е зародила след разговори с други премиери на
държави от Европейския съюз, предимно
социалисти. Подобни програми вече функционирали в Португалия, Дания и Великобритания.

Сергей Станишев официално представи личния си блог www.stanishev.bg, на
който вече имаше получени въпроси от
различни интернет-потребители. Защо
БСП не отговаря по-твърдо на изказванията на Бойко Борисов, кой ще спечели
изборите и дали ще бъде отново премиер,
бяха част от темите, от които се интересуваха посетителите на премиерския блог.
Станишев отговори на питанията, засегна
и теми като пенсионната реформа, здравеопазването и образованието.

Ръководството на ПП ГЕБР
подаде жалба до ЦИКЕП, СЕМ и
прокуратурата относно разпространението в медиите и интернет
пространството на съобщения, обозначени като реклама, които
включват задължително изображението на Бойко Борисов и Иван
Костов с посланието “Ако подкрепиш Бойко, получаваш Костов”,
“Ако те спечелят, България губи”,
съобщиха от партията. Тези материали са обозначени като реклами, а интернет банерът препраща
към сайта www.boykostov.org , където са приложени материали, доказващи единното говорене на Бойко Борисов и Иван Костов.

18 000 РАЗЛИКА
В ИЗБИРАТЕЛНИ
СПИСЪЦИ В
ШУМЕНСКО
Повече от 18 000 души е разликата в избирателните списъци в
Шуменска област за европейски и
за национален парламент, съобщи
председателят на РИК-Шумен Генчо Гатев. В избирателните списъци за Европейски парламент в
Шуменския избирателен район са
включени 172 724 гласоподаватели, а в списъците за национален
парламент са записани 191 210
избиратели. Причината била, че
според Закона за избори за ЕП в
евровота нямат право да гласуват
българските граждани, които към
момента на съставянето на избирателните списъци се намират в
страна, която не е член на ЕС,
каза Гатев.

—ËÌË Ú˙ÒˇÚ ‚ËÌÓ‚ÌËÚÂ Á‡ ì‚˙ÁÓ‰ËÚÂÎÌËˇ ÔÓˆÂÒî
МИЛА ХРИСТОВА

Да се възобнови делото за търсене на виновните за така наречения “възродителен процес” и главният прокурор да започне отново
процедура по издирване на отговорните за
това, призовават в проектодекларация от името на Народното събрание група сини депутати
от СДС и ДСБ начело с Надежда Михайлова.
Според вносителите на проекта трябва да се

приеме, че 400 000 български граждани от
руски произход през 1983 година са били прогонени и обект на етническо прочистване.
Декларацията, която се предлага на народните представители, е отговор на предизборното споразумение, сключено от Синята коалиция преди седмица с партията на Сизгин Мюмюн “Справедливост”, обясниха от синята централа. В тази връзка е бил и ангажиментът на
сините към коалиционния партьор.

Яне Янев изкара „Топ 10” с най-корумпирани кметове
Списък с най-корумираните кметове в България изнесе вчера лидерът на “Ред,
законност, справедливост”
Яне Янев. На първо място е
класиран кметът на община
Хасково Георги Иванов.
Вторият в списъка на партия “Ред, законност, справедливост” в “Топ 10” на корумпираните български
кметове е кметът на Велико Търново Румен Рашев,
каза на пресконференция
cyanmagentayellowblack

Яне Янев. В офиса на партията във Велико Търново
са постъпили 117 жалби,
молби, петиции, становища
и декларации от граждани
и инициативни комитети.
Трети в списъка на РЗС е
кметът на община Гърмен
Ахмед Башев, като сигналите били свързани с това,
че като агент на ДС и в
това си качество е предоставял информация на сега
действащи служби, за да

клевети свои съседи, политически опоненти и други.
Кметът на община Царево Петко Арнаудов е
четвърти в списъка на РЗС
с 325 стр. жалби от него.
Политическият съвет на
РЗС разполага и с данни за
съставени 12 акта за злоупотреби със заменки,
свързани с “НАТУРА 2000”,
както и със злоупотреби с
власт и нарушения на обществените поръчки.

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

¡˙Î„‡ÒÍ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ, ÍÓˇÚÓ ‡Á‡·ÓÚ‚‡
Ë Â‡ÎËÁË‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË, ËÌÓ‚‡ÚË‚ÌË
ÔÓÂÍÚË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ.
cyanmagentayellowblack
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За 330 хиляди
престъпления никой
не е викал полиция
Очаква се повишаване на престъпността
през лятото, алармираха експерти
престъпления от жертви. При
кражбите на автомобили се
отчита, че 60% от потърпевшите собственици са платили
поискания от тях откуп. Според Безлов някои застрахователни компании са по-уязвими към кражби на застраховани при тях коли, докато
други не са плащали щети по
застраховка кражба. Сред
най-честите жертви на измама за миналата година са
тези в магазин - 13,2%. Над
65 хил. са потърпевшите от
измами в хотел, ресторант
или заведение, като приблизително толкова са и излъганите при ремонти и строителни работи. Около 65 хил. души
са се оплакали и от некоректни сделки с недвижими имоти. Изследването регистрира

ПОСТОЯНЕН АРЕСТ
ЗА „ЛЮЛИНСКАТА
БРИГАДА”
Постоянна мярка “задържане
под стража” постанови Районен съд
Кюстендил за 7-те задържани за
опит за банков обир в началото на
седмицата. Адвокатите на подсъдимите искаха по-лека мярка като
пускане под гаранция. Сред арестуваните има и действащ полицай,
както и бивш служител на правосъдието. Същата група е била проверявана и за други банкови обири,
както и за грабежа в магазини от
веригата “Била” преди няколко
месеца.

УЧЕНИК ОТКРАДНА
ОХРАНИТЕЛНА
КАМЕРА
ОТ УЧИЛИЩЕ
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Няколко отбора от младежки противопожарни отряди премериха сили в Областното
състезание “Млад огнеборец” във Велико Търново

Събориха ромското гето в „Малинова долина”
Десетки незаконни постройки бяха съборени вчера в столичния квартал “Малинова
долина”. Преди ден изтече едномесечното
предизвестие към самонастанилите се роми,
които бяха предупредени да напуснат къщите. Според кмета на район “Студентски” Димитър Дилчев, ромите, които живеели в постройките, дошли от Берковица, Луковит и други части на страната. Те поискали от Столична община да им осигури превоз до родните

места, след като къщите им в София били
разрушени. Според Дилчев обаче това е
невъзможно. Не за първи път общината разчиства терена в “Малинова долина”, където
се самонастаняват роми. Местното кметство е
засипано с жалби на граждани, които твърдят,
че ромите замърсяват района, вдигат много
шум и не спазват никакви хигиенни условия. В
същото време ромите твърдят, че не пречат
на никого и изкарват прехраната си честно.
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СНИМКА БГНЕС

○

○

○

○

○

○

○

Внесоха
обвинителния акт за
пожара във влака
София-Кардам

○

○

ВОЙНАТА НА ПЪТЯ

Дипломатически автомобил удари майка с дете

○

Жена и малко дете бяха блъснати вчера
от дипломатически автомобил пред Народното събрание.
Веднага им е
СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ
оказана първа
И КАДАСТЪР - БЛАГОЕВГРАД,
помощ и са отна основание чл. 46, ал.1 и 2 от ЗКИР съобщава, че са приети
карани в “Пирокадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимигов”. Жената,
те имоти в района на 16-та жп линия Септември - Добринище
която е на окоза територията на следните жп гари и спирки: гара Черна
Места, землище Черна места, гара Якоруда, землище Якоруда,
ло 40 години, е
гара Аврамово, землище Аврамово, спирка Смолево, землище
с рана на главаСмолево, спирка Юруково, землище Юруково, община Якорута. Тя е оставеда, спирка Доганово, землище Доганово, община Белица и спирна за лечение в
ка Генерал Ковачев, землище Баня, община Разлог.
болницата - в
Пълният текст на обявата е публикуван
клиниката по
в ДВ, бр.37/19.05.2009 г.
неврохирургия.
cyanmagentayellowblack

Четири терена да бъдат извадени от капитала на “Софийски имоти”
и върху тях да се построят детски
градини. Това предлагат в доклад
до Столичния общински съвет председателят на стопанската комисия
Данаил Кирилов и зам.-кметът по
образование и култура Йорданка
Фандъкова.
Общата балансова
стойност на имотите е 173 904 лева.
Първият терен е в район “Младост”,
вторият е в “Слатина”, третият - в
район “Красно село”, а четвъртият
е помещение на ул. “Трепетлика” в
район “Лозенец”.

15-годишно момче е откраднало охранителна камера от Иранското училище в София, съобщиха
от МВР. Детето учило в същото
школо в кв. “Мусагеница”. За кражбата било съобщено в полицията от
ръководството на училището на 18
май. Полицаите бързо установили
извършителя - 15-годишен младеж,
ученик в същото училище, неизвестен до момента на инспекторите от
Детска педагогическа стая. След
снето обяснение непълнолетният е
бил предаден на родител.

○
○
○

Всички магистрати да
прекратят членството си в
управата на нестопански организации със стопанска
цел, препоръча вчера Висшият съдебен съвет. Решението на висшите съдии е,
за да се избегнат възможни
случаи с конфликт на интереси. Препоръката се отнася и към магистрати, които
са членове на арбитражни
съдилища.
Според члена на ВСС
Цони Цонев не е необходимо да се приема текст от
страна на съвета, с който да
бъде забранено членуването на магистратите в подобни организации, тъй като
това е записано в закон.
Ако все пак магистрати
продължат двойната си дейност, заплашва ги дисциплинарно производство, уточни Цонев. Висшият съдебен
съвет се принуди да вземе
подобно решение, след като
Ивайло Дражев подаде сигнал за конфликт на интереси, според който в управата
на Българския футболен
съюз има съдия от Висшия
административен съд и прокурор от Висшата касационна прокуратура. Въпреки
че препоръчва магистратите по принцип да преустановят членуването си в подобни организации, ВСС прие,
че в случая с БФС конфликт
на интереси няма.

○

ВСС гони
магистрати от
нестопански
организации

ръст в престъпленията в София, Варна и Бургас по отношение на кражбите и влизането взлом в жилищата.
Рязко са нараснали жертвите на престъпления през
януари-февруари 2009 г. в
сравнение със същия период
на 2008 г., предупреди още
Безлов. Според него след
като вчера бе обявен спад на
Брутния вътрешен продукт
(БВП) за първото тримесечие,
който е най-голям от 10 г.
насам, реален ръст на
престъпленията може да се
очаква през лятото на тази
година. Според Безлов рисковите групи - извършители,
които се влияят от безработицата и социалните помощи,
все още не са се активизирали. Той сравни актуалното

○

В МВР през 2008 година
са регистрирани само 92 047
престъпления от общо 610
000, станали в страната. Тези
резултати обяви вчера Тихомир Безлов от Центъра за
изследване на демокрацията
на пресконференция. От 610
000-те криминални прояви
190 000 не са регистрирани
от служители на МВР след
сигнал на потърпевши. При
330 000 случая полицията
изобщо не е потърсена, посочи Безлов. За 2007 г. статистиката на Центъра за изследване на демокрацията сочи,
че от 630 000 престъпления в
МВР са регистрирани 99 417.
Експерти от вътрешното
министерство потвърдиха, че
става въпрос за едно регистрирано на пет заявени

състояние с периода на прехода, когато има няколко
сходни кризи, които бележат
ръст на престъпленията:
1990-1992 - от 68 хил.
престъпления има скок на
220 хил. Вторият период, който е интересен, е кризата
през 1997 г. - със скок на
престъпленията до 240 хил.
Обикновено има известно
забавяне при престъпленията, които са следствие от икономическата криза в рамките
на половин година, прогнозира експертът.
На пресконференцията
присъства и генералният комисар на МВР Павлин Димитров. Той не отрече статистиката на ЦИД и посочи, че е
наясно, че МВР има своите
проблеми. Според него гражданите трябва да имат доверие в институциите, но за да
се случи това, трябва да се
подобри и работата на съдебната система.

НОВИ ЧЕТИРИ
ТЕРЕНА ЗА ДЕТСКИ
ГРАДИНИ ИСКА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Детето е на 8 години и е със счупен крак. То
също е оставено за лечение в детската травматология. В МВР не дадоха повече информация за случая.
В Русе 16-годишна пешеходка е била сгазена от товарен автомобил влекач и е починала на място. Причините за инцидента се
изясняват. Алкохолната проба на шофьора е
отрицателна.
В Перник пък бе задържан шофьор на
автобус, който карал пътници пиян. След
проверка с дрегер е отчетена концентрация
на алкохол от 1,28 промила. На водача е
взета и кръвна проба. Ако тя покаже над 1,2
промила, срещу шофьора ще бъде образувано бързо съдебно производство.

Обвинителният акт по делото за пожара
във влака София-Кардам вече е внесен в
Окръжния съд в Плевен. Това съобщи официално вчера наблюдаващият делото прокурор Валери Мирчев от окръжна прокуратура в Плевен. Обвиняеми са три длъжностни лица. Най-висшестоящият от тях е Георги
Иванов, заместник-директор на “Пътнически превози” - София. Според обвинението
той е издал заповед, в която наредил страничните врати на вагона да се заключват с
каре и щифт. Изключение се прави само за
тези врати, през които се приемат пътниците. По отношение на обвинения е взета
мярка за неотклонение “подписка”, съобщиха от пресцентъра на плевенската прокуратура. Заради тази заповед се случи трагедията на 28 февруари м.г., твърди обвинението. Тогава към 23,30 часа в кушет-вагона на
влака София-Кардам между гарите Червен
бряг и Карлуково възникна пожар, овъглил
9 от пътниците във вагона. Според обвинителния акт Иванов е причинил с деянието
си по непредпазливост и при условията на
независимо съпричинителство смъртта на
деветте жертви.

Братята на Батко
мълчат пред съда
Братята на Веселин Георгиев, бившия
директор на Пътния фонд, Бойко и Емил
Георгиеви отказаха да свидетелстват в съда
вчера. Те се възползваха от правото си като
роднини на подсъдимия да не дават показания. Веселин Георгиев е обвинен в
престъпление по служба. Заради злоупотребите на Батко фирмите на братята му са
сключили договори за над 120 млн. лева.
cyanmagentayellowblack
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АГЕНЦИЯТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО:

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Снимка на хлапе - само
с писмено разрешение
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НЗОК ще има само по 600 хил. лева месечно
за 420-те нови медикамента в позитивния списък

Желев и Масларова подписват
за профилактика на туморите
Скрининг на онкологичните заболявания в цялата страна ще се проведе по проект “Спри и се прегледай”. Проектът е на стойност близо 20 млн. лв. и се финансира със
средства на Европейския социален фонд и национално
съфинансиране. Договорът за старта на проекта по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, ще бъде
подписан днес от здравния министър д-р Евгений Желев с
Агенцията за социално подпомагане в присъствието на
министър Емилия Масларова. Договор между МЗ и АСП ще
се подпише и по проекта “Информирани и здрави” за провеждане на национални здравни информационни кампании. Проектът е на стойност 4 692 754,30 лв. Двата проекта
са с продължителност до края на септември 2010 г.
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заплащаме това, което е в
позитивния списък”, коментира Р. Тодорова. По
думите й препаратът, който струва 20 хил. лв., има
сериозни странични действия и никой лекар няма
да си позволи да го предписва за лечение при домашни условия. По официални данни от ревматоиден артрит в страната
страдат 250 хил. души.
Според Тодорова аналогичен е и случаят с препарата “Дуодот” за лечение на
болестта на Паркинсон,
включен в списъка, който
също се прилага при болнични условия.
До 21 май НЗОК ще
изчака да се изчистят чисто техническите грешки в
списъка, които според
НЗОК са от различен характер. “Така имаме една
седмица, в която да представим информационна система, която на 1 юни да
заработи. Аз ви гарантирам,
че на 1 юни ние ще бъдем
готови”, каза Тодорова.

○

българския пазар и инсулините ни може да се купуват от пациентите в аптеките”, коментираха пред
ДУМА производителите от
“Ново Нордиск”. На тези
50 хил. пациенти трябва
да им се смени терапията,
но за да получат други
инсулини, част от тях трябва да лежат в болница,
друга - да вземат направление за специалист и
всичко това допълнително
ще натовари бюджета на
касата. Подобен проблем
назрявал и с лекарство за
множествена склероза,
което в момента вземат
196 пациенти. Притеснението на лекарите е, че няма
яснота какви лекарства ще
вземат пациентите в периода до заверяването на
протоколите им с новите
препарати, споделиха
пред ДУМА специалисти.
Около 60 бременни жени
(само от София и района)
с диабет трябва от 1 юни
да сменят лечението си, а
за състоянието им това
може да се окаже фатално, алармира вчера в редакцията на ДУМА ендокриноложката д-р Катя
Тодорова, която над 20
години е завеждащ кабинет за рискова бременност
на диабетички в СБАЛАГ
“Майчин дом”.
В новия лекарствен
списък са включени инфузии за лечение на ревматоиден артрит, които са
предназначени за реанимация в болнични условия.
“Не знаем как този препарат ще бъде прилаган, а
законът ни задължава да

○

Лекарство за отслабване ще плаща касата 100%,
когато се предписва на
диабетици. “Препаратът ще
се дава като допълнителна
терапия за диабет тип 2, но
има странично действие може да доведе до остър
панкреатит”. Това коментира директорът на здравната каса д-р Румяна Тодорова пред журналисти.
Както ДУМА писа, тревогите на НЗОК са, че парите й за лекарства ще
свършат предсрочно, тъй
като бюджетът й е правен
като за стария лекарствен
списък, а от 1 юни влиза в
сила новата позитивна листа, която включва много
нови и скъпи препарати
със съвременни молекули.
В същото време доста познати в момента лекарства, които хората вземат,
отпадат от списъка, коментира д-р Тодорова. Според
нея смяната на терапията
ще натовари допълнител-

но бюджета на касата - от
една страна, заради поскъпите лекарства, а от
друга - възможно на хората да се наложи да
постъпват в болница. Освен това, според новия
лекарствен списък, вече
няма никакви ограничения
за отпускане на един или
друг медикамент. В момента например НЗОК има
финансова рамка за програмите за лечение със
скъпоструващи лекарства
- до 36 млн. лв. от целия й
бюджет. От 1 юни програмите няма да съществуват.
Очаква се всички, нуждаещи се от лечение със
скъпи лекарства, да си ги
получават, въпросът е
докъде ще стигнат парите.
Директорката на касата отново постави въпроса
за над 50-те хиляди диабетици, които са на инсулините на фирма, която се
оттегля от пазара, тъй като
новият начин на формиране на цената не я устройва. “Не се оттегляме от
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Имаме едно изключително плавно нарастване на
безработицата, което е пониско от средноевропейското, заяви Лазар Лазаров,
зам.-министър на труда и
социалната политика в предаването “Здравей, България” по Нова телевизия. От
думите му стана ясно, че
предходния месец равнището на безработица е било
7.04% - което е незначително увеличение от 0.16% в
сравнение с март. Лазаров
призна, че наистина е налице икономическа и финансова криза и не трябва да се
смята, че ние сме един изолиран остров. Важното в
случая обаче според него е,
че се предприемат мерки, с
които това да се случва контролирано и в малки граници. До момента 80 хил.
души са започнали работа в
рамките на първите четири
месеца, а 20 хил; са включени в курсове за квалификация.

○

Безработицата
ни расте
по-бавно от
европейската
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○

Съветникът в Столичния
общински съвет (СОС) Георги Кадиев предложи общината да финансира ваксинации срещу рак на маточната шийка на живеещите на територията на общината 12-годишни момичета.
Предложението е посочено
в доклад до комисията по
здравеопазване и по финанси и бюджет на СОС. За
ваксинациите ще бъдат необходими около 4 млн. лева
от бюджета на общината.
Предложението е кампанията за препоръчителната
ваксинация да започне не
по-късно от 15 септември. В
доклада си Кадиев посочва,
че в момента в част от европейските държави това
ваксиниране е отговорност
на държавата.

○

Общината
да плати за
ваксини
срещу рак
на маточната
шийка

○

По-добре дечурлигата да зяпат минувачи, отколкото телевизия

Закрилата на малолетните и непълнолетните от неблагоприятно медийно въздействие и от намеса в личния
живот беше обсъдено днес на кръгла маса, организирана
от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и
от Факултета по начална и предучилищна педагогика на
СУ, предаде БТА. Форумът беше озаглавен “Медиите и
правата на децата”.
Децата в личната си неприкосновеност трябва да
имат по-висок праг на защита, каза доц. Нели Огнянова
- експерт по медийно право. По думите й опасно е да се
отделят все повече средства за видеонаблюдение в училищата. Огнянова попита риторично докога личните данни на учениците ще висят на списъци по коридорите на
училищата и докога медицинските данни на деца ще
бъдат достъпни за медиите за различни благотворителни
инициативи.
Комерсализацията в медиите е страховита в ситуацията на икономическа криза, посочи доц. Огнянова, давайки пример с риалити форматите по телевизии, свързани
с благотворителни каузи за деца.
Заместник-председателят на ДАЗД Христо Монов
каза, че вестници намаляват своите тиражи, отблъсквайки младите хора, защото на първите си страници публикуват материали за катастрофи, нещастия и за политици.
От ДАЗД посочиха, че учениците могат да бъдат
снимани в училище от фоторепортери и оператори на
медии след писменото разрешение на техните родители,
за да се гарантира тяхната неприкосновеност. Журналистът от вестник “Азбуки” Люба Фотева отбеляза, че
тогава не би трябвало да има снимки във вестниците от
тържествата за 24 май. Медиите трябва да имат писмени
политики за спазването на правата на децата, каза Ева
Борисова - член на експертния съвет по въпросите на
медийната регулация към СЕМ.

ПАТОЛОЗИ:

Ще ходите в
чужбина, за
да разберете
дали сте
болни
Недостигът на клинични
патолози у нас е под критичния минимум, алармира дружеството на специалистите
по време на пресконференция. Във всички страни с
добре развита медицина патоморфологичното изследване е изведено като златен
стандарт в диагностиката на
редица заболявания и преди
всичко на раковите, коментира д-р Маргарита Каменова, началник на клиниката
по обща и клинична патология и съдебна медицина към
болница “Пирогов” и председател на дружеството. Каменова отбеляза, че съществува сериозен отлив на кадри, което ще се отрази на
диагностиката на редица социалнозначими заболявания. По данни на Каменова
до 1989 г. страната е разполагала с 340 патолози, а сега
работят 150-160, като около
45 от тях са в пенсионна
възраст, а под 30 г. са не
повече от двама-трима. При
такава негативна тенденция
в близко време българските
граждани трябва да пътуват
в съседни страни, за да разберат имат ли рак или не,
коментира Каменова. Специалистите патолози започват
със заплата 520 лв., началник на отделение взима над
700 лв. “Допусна се кастово
разделение на лекарите... остойностяването, което се
прави в НЗОК, не е адекватно”, посочи доц. Каменова.

Членовете на Клуб „Военно
разузнаване-ветерани”,
честитят 85-годишния
юбилей на

генерал полковник
АТАНАС СЕМЕРДЖИЕВ
който в качеството си на началник на
ГЩ на БНА дълги години ръководи Военното разузнаване и му пожелават добро здраве, дълголетие и повече радостни и щастливи дни!
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До август или септември
няма да има допълнително
съкращаване на разходите
в бюджета. Това заяви министърът на финансите Пламен Орешарски на конференция, посветена на историческия поглед върху финансовата криза. Тогава вероятно ще бъде взето решение дали да се намали заложеният излишък в края
на годината.
Финансовият министър
не прогнозира дали спадът
в брутния вътрешен продукт
ще се запази през второто
тримесечие на годината.
Орешарски увери, че икономическите и финансовите
показатели на страната ни
се следят непрекъснато.
През август или септември
ще бъде взето решение за
евентуално задействане на

допълнителни бюджетни буфери заради кризата. В
момента действа единствено буферът, който запорира
10 на сто от средствата за
ведомствата. Вероятно през
септември ще бъде взето
решение и дали заложените в бюджета 3 на сто излишък ще бъдат намалени.
Орешарски заяви, че в
световен мащаб не очаква
скорошно излизане от кризата. В средносрочен план
тя ще се изрази в криза на
доверието, което ще има
последици върху реалната
икономика. Развитието на
кризата у нас ще следва
световната, допълни Орешарски. В отговор на
въпрос, дали му е предлаган пост управител на БНБ,
министърът заяви, че чува
за това от медиите.

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

ƒÓ ÒÂÔÚÂÏ‚Ë ÌˇÏ‡
‰‡ ÒÂ Ò˙Í‡˘‡‚‡Ú
‡ÁıÓ‰ËÚÂ ‚ ·˛‰ÊÂÚ‡

Фермерите от новия Браншови съюз на животновъдите в България се обявиха срещу краткия срок
за подаване на заявления в ИСАК за 2009 г., създал напрежение у кандидатстващите стопани

Калпави съоръжения
помпат сметки за парно
Абонатите на 2000 сгради в София
плащат повече, отколкото харчат
Абонатите на парно от
2000 сгради в София плащат повече, отколкото
струва консумираната от
тях топлоенергия заради
неремонтираните съоръжения на “ТоплофикацияСофия”. По-голямата част
от абонатните станции в

столицата вече са подменени и модернизирани по
програма с международно
финансиране и така сметките на абонатите са намалели с 22 процента.
Това съобщиха енергийният министър Петър Димитров и изпълнителният

Нови дела за измами
по директните плащания
ДАНА РУСЕВА

След установените измами с декларирането на земя за
единица площ за директни плащания в Тервелско в
Добричка област, ще бъдат образувани нови дела за
измами, съобщи окръжният прокурор на Добрич Георги
Коларов. Те ще бъдат вероятно и за земя в община
Добричка, добави той. Схемата е идентична - лица, които
не са ползватели на земя, се представят за такива чрез
документи с невярно съдържание. Това може да стане
само със съдействието на служители от общинските служби “Земеделие”, казват магистратите. И от тези служители
ще има привлечени като обвиняеми, добавят те.

директор на “Топлофикация-София” Петко Милевски, цитирани от Дарик.
Министър Димитров обяви, че Българският енергиен холдинг (БЕХ) вече
отчасти е собственик на
“Топлофикация-София”, но
столичното парно още не

е част от структурата на
мегахолдинга.
Около 10 хиляди абонатни станции в столицата
са подменени по програма за ремонт на мрежата
на столичната топлофикация от 2003 година досега. За ремонтите са похарчени 90 милиона евро.
В столицата обаче остават още 2000 стари абонатни станции, за ремонта
на които дружеството ще
търси пари. Хората в тях

плащат с 22 процента повисоки сметки от останалите. Това ще струва приблизително 10 млн. евро,
каза Милевски.
Министър Димитров
обясни, че в момента се
решава въпросът за собствеността на “Топлофикация-София”. Срещу изкупуването на дълга на парното към “Булгаргаз”, на
стойност 240 милиона
лева, БЕХ е получил собственост в топлофикация-

та. Решението обаче дали
дружеството да бъде приватизирано, или да мине
изцяло в структурата на
холдинга трябва да се
вземе от следващото правителство, смята Димитров. “Едва ли ще бъде
здравословно да бързаме,
за да докажем, че на
прощаване едно правителство бърза да реши приватизационната сделка”,
коментира министър Димитров.

¡˙Î„‡Ëˇ ‚Â˜Â Â 38-Ï‡ ‚ Ò‚ÂÚ‡
ÔÓ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ
България се нарежда на 38-мо
място по конкурентоспособност
според класация на Центъра за
изследване на световната конкурентоспособност (WCC) към швейцарския бизнес университет IMB.
В тазгодишното издание на класацията страната ни се е изкачила с едно място в сравнение с
миналата година и изпреварва
държави като Испания, Бразилия,
Полша, Унгария, Турция, Италия,
Румъния, Хърватска и Украйна.
За сравнение в класациите от
2006 и 2007 г. България се нарежда на 41-во място.
“Изкачването от 41-ва позиция
през 2006 г. до 38-ма позиция
през 2009 г. е положителен знак
за международните инвеститори
по отношение на възможностите,
които България предоставия”, се
казва в проучването. Класацията,
която включва 57 световни пазара, е базирана на фактори като

правителствена ефективност, бизнес среда и инфраструктура, икономическо представяне и други.
По отношение на конкурентоспособността на базата на макроикономически фактори страната
ни се нарежда на 26-о място в
сравнение с 38-мо през 2008 г. и
31-во през 2007 г., което е и найвисокият показател на България
сред изследваните фактори тази
година. Най-слабо тя се представя в областта на бизнес ефективността, където заема 47-ма позиция. Сравнително по-високо е оценена ефективността на функционирането на правителствените институции, като в тази категория
България е класирана на 28-мо
място, изпреварвайки Великобритания, Гърция, Полша, Италия и
др. Ефективността на правителството се е повишила значително
през последните години, като
страната се е изкачила до 28-ма

позиция от 38-ма през 2007 г.,
сочи изследването.
По отношение на развитието
на инфраструктурата тя е класирана на 43-то място. САЩ заемат
първото място в общата класация
за най-конкурентоспособни икономики в света, следвани от Хонконг. Венецуела е класирана последна.
ТАБЛИЦА
10-те най-конкурентоспособни
страни за 2009 г:
1. САЩ
2. Хонконг
3. Сингапур
4. Швейцария
5. Дания
6. Швеция
7. Австралия
8. Канада
9. Финландия
10. Холандия

НСИ няма официална информация
икономиката да е в рецесия
Националният статистически институт (НСИ)
ще изнесе данни за брутния вътрешен продукт на
страната за първото тримесечие на тази година
на 10 юни. Това каза във
Велико Търново директорът на НСИ Мариана
Коцева. “Тогава ще можем да кажем дали икономиката е в рецесия
или не”, допълни тя.
cyanmagentayellowblack

За да бъде икономиката в рецесия, трябва
да има две последователни тримесечия на
спад на брутния вътрешен продукт, измерен
спрямо предишното тримесечие, обясни тя. Необходимостта да се сравнява тримесечие с предходното е нова тенденция, която се появи през
последната година в све-

та заради кризата, каза
още Коцева. Тя обясни,
че досегашната практика в статистиката бе да
се сравняват еднакви
тримесечни периоди в
последователни години.
За първи път страната ни реализира спад в
БВП през първите три
месеца на тази година,
като отчитаме сравнението със същия период на

миналата година. На
фона на останалите европейски държави обаче този спад не е толкова сериозен, посочи Мариана Коцева. Експресните оценки на БВП за
първо тримесечие на
2009 година показват
спад на икономиката с
3,5% спрямо съответния
период на предходната
година.
cyanmagentayellowblack
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Пак удължават срока
за лихвоточките
Противоречие в закона оставя без шанс 120 000 граждани
според независимия депутат Минчо Христов
МИЛЕНА НИКОЛОВА

Депутатите приеха вчера на първо четене да се удължи срокът за доказването
притежание на жилищно-спестовни влогове, като така гражданите могат да обжалват отказа за възмездяване до края
на годината. Според депутати е възможно до другата седмица законопроектът да
мине и на второ четене в пленарна зала.
Лихвоточките ще могат да влизат в
употреба и приложение само при наличие
на сделка за купуване на имот, информира на брифинг една от вносителките на законопроекта, депутатът Мария Капон. По
думите й сумите няма да са големи, за

разлика от влоговете, които са били съществени за времето си. Според запознати
с процеса на обезвъзмездяване обикновено ставало дума за около 5000 лева на
вложител с лихвоточки.
Капон каза, че в случаите, при които
има купуване на жилище, стойността на
точките ще покрият част от цената на
имота. Според нея именно затова е важно да се приеме и поправка, която ще гласи, че гражданите ще могат да се
възползват от лихвоточките и в по-късен
период, а не именно в конкретен момент,
тъй като не всеки има възможност за закупуване на жилище сега. Най-резонният
вариант щеше да е да се каже каква е

стойността на една лихвоточка, но това не
е така, каза тя и подчерта, че обикновено
цената е около 8 стотинки, което е малко.
Според Любен Дилов-син, ако не бъде
приет вариант за компенсиране на лихвоточки в някакъв друг вид, освен при закупуване на жилище, много точки наистина
ще изгорят. Той обясни, че не е доволен
от този вариант на закон, защото
насърчавал гражданите да измислят как
да го заобикалят - чрез фиктивни сделки
например.
Друг вносител на законопроект,
свързан с лихвоточките - независимият
депутат Минчо Христов, подчерта, че
около 120 хиляди приносители на книжа

Стабилизиране и спад
на лихвите очакват банкери
На кредитния пазар се
очертава по-значително свиване на потребителските кредити, сочат наблюденията на
анализатори от “Индъстри
Уоч”, цитирани от БТА. Стабилизиране и дори леко намаление на лихвените проценти по
кредитите, прогнозират още
финансовите анализатори и
кредитните експерти. Финан-

совият анализатор от “Индъстри Уоч” Красен Йотов коментира, че лихвените проценти в
еврозоната съществено са се
понижили вследствие на действията на Европейската централна банка, докато в България това досега не се е усетило. Според него предстои и у
нас лихвите по кредитите да
бъдат леко понижени.

На кредитния пазар се
очертава по-значително свиване на потребителските кредити, защото те са с по-голяма
еластичност и в по-голяма степен зависят от намалението на
доходите. В същото време
търсенето на жилища и съответно ипотечното кредитиране
се стабилизира, сочат наблюденията на анализаторите.

по жилищно-спестовни влогове няма да
имат шанса да станат правоимащи. Той
обясни за ДУМА, че точно толкова са хората, които поправката в закона изключва. Неизпълними са, според него, условията да не са продавали или закупували
имоти през последните 30 години, както и
да нямат имущество с цена над 40 хиляди лева. Освен това хората се принуждават да закупуват имоти, а не всички от тях
имат налични средства. Ако имат повече
от 40 хиляди лева, за да купят жилище,
както е изискването, то те не отговарят на
закона да ги нямат, коментира противоречието депутатът.

–‡Á‰ÂÎˇÚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ì‡ ¬Ë ÒÂÍÚÓË
Промени в Закона за водите с
цел реформиране на сектора “Водоснабдяване и канализация”
обсъждаха на второ четене депутатите вчера. Предвижда се за
нуждите на управлението, планирането, изграждането и оперирането на ВиК-системите и съоръженията страната да бъде разделена на обособени територии.
Обособената територия ще обхваща територията на настоящите регионални и общински ВиКоператори, като границите й може
да се разширяват или намаляват
в зависимост от включването или
изключването на общини в нея.
Измененията регламентират правителството да приема стратегия
за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в
България за период, не по-малък

от 10 години. С нея ще се определят основните цели, приоритетите,
етапите и необходимите средства
и източниците на финансиране за
изграждането и развитието на
ВиК-системите и за повишаването
на качеството на ВиК-услугите.
Измененията предвиждат да
се улесни изпълнението на проекти за изграждане, рехабилитация и модернизация на ВиК-мрежите и съоръженията, финансирани от различни източници, в
това число и от фондовете на Европейския съюз. Според предлаганите промени в закона политиката за развитие на водоснабдяването и канализацията ще се
осъществява от министъра на регионалното развитие и благоустройството и от общинските съвети и кметовете на общини.

Решават до дни
за тока на „Кремиковци”

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

В близките дни ще се обсъди с големите кредитори на металургичния завод “Кремиковци” как да се процедира по въпроса за снабдяването на комбината с ток, каза вчера министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров. Това не може да бъде грижа единствено на НЕК,
заяви Димитров. Тя е много по-голяма от тази за снабдяването с газ, защото няма техническа възможност да се изключат отделни части, а трябва да се изключи тотално електричеството за комбината, посочи министърът. По думите му това означава да спрат компютрите, информационната система, охраната да остане без осветление.
Димитров подчерта, че големите кредитори трябва да вземат отношение по въпроса. Който иска да си запази възможността да продаде собствеността си и да получи компенсации, трябва да участва финансово, каза
той. Дългът към НЕК трябва да започне да се плаща, не може държавната
електрическа компания да търпи загуби и после да си задаваме въпроса
защо има искания за по-високи цени на тока. Няма възможност за разсрочване на дълга към НЕК, при несъстоятелност на комбината.

cyanmagentayellowblack
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Броят на пътниците на летището в София се
е увеличил с два процента през април, съобщиха от аерогарата. Ръстът в броя на пътниците е
въпреки спада от 5 на сто на самолетните движения (4013 за 2008 г. в сравнение с 3816 за
същия период на 2009 г.). Броят на пътниците
през април миналата година е бил 244 359, а
през април тази година - 249 904.
Вътрешните линии отбелязват 37 на сто ръст
в сравнение с миналогодишния период. Чуждестранните превозвачи също са с ръст от 6% при
самолетните движения по редовните международни линии. Отчита се продължаващ спад от
24 на сто в броя на полетите, които се изпълняват от българските авиопревозвачи.
Лондон остава най-предпочитана дестинация с 33 200 пътници от София през април, което е с 5 на сто повече от същия период на изминалата година, се посочва в съобщението. На
второ място по търговско натоварване са полетите от и до Виена с 22 700 пътници, а на трето
са Мюнхен и Франкфурт с по 15 000 пътници.

○

Повече пътници
на летище София

○

Експерти прогнозират, че у нас лихвите по кредитите ще бъдат леко понижени

ДАНА РУСЕВА

Над 3 900 000 лева е
общата сума на събраните просрочени задължения за първото тримесечие на 2009 година от инспекторите на Териториалната дирекция на НАПДобрич, което е с 22 процента повече за същия
период на миналата година, съобщиха вчера от
ведомството. Над 32 000
лева са събрали служители от касите на фирми
с просрочени данъчни
задължения за първото
тримесечие на годината.
891 са длъжниците,
на които са изпратени
покани за доброволно

изпълнение. На 24 лица с
неплатени данъчни и
осигурителни задължения е била наложена забрана за напускане на
страната. Местната дирекция на НАП в Добрич
е подала искане до областната дирекция на МВР
за отнемане на лиценз
за притежание на огнестрелно оръжие на 24
лица с неплатени данъци. Това са част от мерките, които данъчните
служители предприемат
за повишаване на събираемостта и засилване
на контрола по изпълнението на данъчното и
осигурителното законодателство.
cyanmagentayellowblack
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ИРАН ИЗВЪРШИ
НОВ ОПИТ
С РАКЕТА
Иран извърши вчера успешен
опит с ракета “земя-земя” с обсег около 2000 км, съобщи Ройтерс, като се позова на иранската агенция ИРНА. Ракетата поразила зададената й цел.

ПРОВАЛИ
СЕ ИЗБОРЪТ
НА ПРЕЗИДЕНТ
НА МОЛДОВА

СНИМКИ БГНЕС

Парламентът на Молдова ще
се събере отново на 28 май за нов
опит да избере президент на страната, след като вчера Комунистическата партия не успя да наложи
своя кандидат - премиера Зинаида Гречани. За Гречани гласуваха
60 депутати, докато минимално
изискваното мнозинство е 61 от
общо 101 депутати. Народните избраници от три опозиционни партии бойкотираха избора.
Само 15 от пътниците в индонезийския “Херкулес” са оцелели, много от тях обаче са силно обгорели и са в тежко състояние

Военен самолет се
разби в Индонезия
Според очевидци катастрофата
е предизвикана от взрив на борда
Индонезийски военнотранспортен самолет
C-130 “Херкулес” със
110 души се разби близо до военновъздушна
база в източната част
на остров Ява, съобщиха информационните
агенции. Самолетът
превозвал 99 индонезийски пътници - военни, заедно със семействата им, както и 11членен екипаж.
Самолетът летял от
столицата Джакарта за
източната част на Ява и

изпълнявал рутинна мисия, преди да се разбие
недалеч от база на военновъздушните сили на
границата между окръзите Мадиун и Магетан
(на около 150 км югозападно от Сурабая), съобщава Ройтерс.
При падането си на
земята самолетът премазал няколко къщи,
след което навлязал в
близкото оризище и
избухнал в пламъци.
Пред местната телевизия “Метро Ти Ви” пред-

ставител на властите в
района отбеляза, че на
земята са загинали наймалко още трима души.
Сред загиналите имало
поне 10 деца, посочва
Асошиейтед прес.
Самолетът
бил
напълно разрушен, до
известна степен се е
запазила само опашната част на машината.
Според очевидци някои
от оцелелите са били
със силни обгаряния.
Местни жители, наблюдавали катастрофата,

твърдят, че са чули
взрив и са наблюдавали как машината се
разполовява надве и
рухнала на земята.
По последни данни
от индонезийското министерство на отбраната в катастрофата са
загинали 97 души,
включително и жители
на селото, над което се
разби самолетът. От
пасажерите са оцелели 15 души, които са
получили различни наранявания и са транспортирани до най-близката болница.
Военнотранспортният самолет С-130
“Херкулес”, разработен
от фирмата “Lockheed”

в началото 50-те години, повече от 40 г. носи
славата на един от найстабилните и сигурни
военни самолети в класа си. През това време
са произведени повече
от 2200 бройки от него,
претърпели над 70 модификации. Той се явява основно въздушно
транспортно средство в
много страни на света.
Предназначен е за превоз на тежки оръжия и
десантни подразделения на разстояние над
5 хиляди километра.
“Херкулес” с право се
нарича основният елемент на американската
концепция за мобилни
въздушни удари.

Студенти протестират в Торино Тържества в Одрин
по случай 24 май
Деветнадесет полицаи и карабинери бяха ранени при
сблъсъци с италиански студенти в италианския град Торино.
Студентите организираха протест срещу среща на ректори
на 40 университета от 18 страни, която се състоя в замъка
“Валентино” в Торино, на 100
метра от университета. Те се
опитали да пробият полицейския кордон и започнали да

хвърлят камъни по полицаите.
Срещата на ректорите е посветена на влиянието на икономическата криза върху университетите.
Студентите, участващи в
протеста, скандирали, че не
искат да станат жертва на кризата, която вече засегна и италианските висши училища, и че
не се грижели достатъчно за
бъдещето им.

«‡‡‰‚‡ı‡ √ÂÌÎ‡Ì‰Ëˇ Ò ‡‚ÚÓÌÓÏËˇ
Датският парламент прие с голямо мнозинство закон за разширена автономия на Гренландия. С това бе утвърден резултатът
от референдума, произведен през ноември миналата година на
най-големия остров в света. Гренландия, по-голямата част от
която е разположена на север от Полярния кръг, влиза в състава
на Кралство Дания от над 300 години. Резултатите от референдума миналата година се възприемат в Дания като стъпка към
пълна независимост на Гренландия.
Разширената автономия дава на гренландците право самостоятелно да се разпореждат с природните ресурси. Официално
новият статут на Гренландия ще бъде обявен на 21 юни.

Арести на ГКПП Гюргево
Осем
служители
на
румънската компания за национални магистрали и пътища,
работещи на ГКПП Гюргево, са
били арестувани за вземане на
подкуп, съобщи агенция Медиафакс. Осмината са арестувани
през нощта срещу сряда на работните си места. В офиса на
black+dopulnitelen

задържаните в голям брой кутии
били открити около 8000 евро,
които според съдебни източници може да са дадени от шофьори, преминаващи зоната между
Румъния и България, в замяна на
това да им бъдат наложени пониски такси за преминаване на
моста между Гюргево и Русе.

В Одрин вчера започна
поредица от инициативи, с
които ще бъде отпразнуван
24 май, Денят на българската просвета и култура и
на славянската писменост.
В сряда в Тракийския университет в Одрин арх. Васил Китов изнесе лекция и
бе открита изложба. Вечерта се състоя прием по случай 24 май с участието на
високопоставени представители от България и от
Турция.
В рамките на празненствата на 21 май ще бъде отслужена тържествена литургия в църквата “Свети

Константин и Елена”, ще
бъде открита изложбата
“Европейското откриване на
Черно море” и ще бъде осветено място за паметник
на Екзарх Антим I. Концерти и изложби ще съпровождат проявите.
Организатори са българското генерално консулство
в Одрин, Министерството на
културата, Съюзът на тракийските дружества и евродепутатът Маруся Любчева.
За тържествата по случай
24 май в Одрин са пристигнали много туристи от
България, очаква се и одринци да участват в тях.

АДВОКАТИТЕ
СЕ НАДЯВАТ ДА
СПАСЯТ КАРАДЖИЧ
От защитата на бившия лидер на босненските сърби Радован Караджич съобщиха, че следващата седмица ще представят
доказателства, че клиентът им е
получил обещание от високопоставен американски дипломат, че
няма да бъде преследван за военни престъпления. Питър Робинсън, адвокат на Караджич,
съобщи, че екипът му ще даде
ход на процедура в Трибунала в
Хага за сваляне на обвиненията
срещу ответника им на базата на
споразумение с Ричард Холбрук.

ОТКРИХА МЪРТЪВ
ОТВЛЕЧЕН
БИЗНЕСМЕН
В гръцкия град Ираклион, на
остров Крит, бе открито овъгленото тяло на отвлечен гръцки
бизнесмен, въпреки че семейството му е платило искания от
похитителите откуп. 50-годишният Янис Киприотакис имал завод
за бои в промишлената зона на
град Ираклион. Той бил женен с
три деца. Неизвестни лица са го
отвлекли в понеделник.

ЗАРАЗЕНИТЕ
С ГРИП СА ВЕЧЕ
НАД 10 000
10 243 души от 40 страни са
вече официално заразените от
новия грипен вирус, а 80 души са
починали, съобщи говорителка на
Световната здравна организация.
Голяма част от новите случаи
(413 само за един ден) са регистрирани в САЩ и Япония.

МОЩНА ЕКСПЛОЗИЯ
В ИВИЦАТА ГАЗА
Мощна експлозия е избухнала
в северната част на ивицата Газа.
Предполага се, че това е пореден
израелски въздушен удар. Не се
съобщават подробности.
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Американският вицепрезидент Джо Байдън, който бе
на еднодневна визита в Белград, беше посрещнат твърде
скептично от сърбите. Демонстранти с плакати “Байдън
ходи си вкъщи” и “Путин те наблюдава” го чакаха на летището. Целта на балканската обиколка на Байдън е подобряване на връзките със Сърбия и опити за успокояване
на напрежението в региона. Той пристигна в Белград с
предложение за “свежи и позитивни взаимоотношения”
със сръбската страна, както по-рано се беше изразил
самият американски президент Барак Обама.
След сръбската столица американският вицепрезидент
приключва “мини” балканската си обиколка в Косово.

Испанската полиция задържа
17 африканци, заподозрени във
връзки с “Ал Кайда”, съобщават
полицейски източници. Заподозрените са мароканци и алжирци. Те са били задържани в баския град Билбао. Обвиненията,
които са им повдигнати, са за
трафик на наркотици, кражби и
фалшифициране на документи
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Нежеланите
търсачи
на щастие
Френският ляв вестник
“Либерасион” разкри случай на некоректно отношение и лоши условия на труд
за 11 български работници.
Те били наети от литовска
фирма да работят за южнокорейската корабостроителна компания Ес Ти Екс
във френския град Сен Назер.
Българите работели по
51 часа седмично като заварчици на кораба “Ем Ес
Си Магнифика”. Извънредните часове обаче не им
били платени. Освен това
не им се давали надбавки
на храна. В изготвения им
на български договор се
предвиждало заплащане
от 10,8 литовски лити (около 3 евро) на час. Те били
наети от литовската фирма
“Литана”, която е подизпълнител на Ес Ти Екс.
Българските работници извоювали по-високо заплащане - между 6 и 8,5 евро
на час според случаите.
Никой от тях обаче няма
фиш за заплата, а някои не
са получавали пари два
месеца. Устно им били обещани между 9 и 11,5 евро
на час. Договорите им са
изготвени на български
съгласно литовския трудов
кодекс. Това е незаконно,
тъй като те работят на
френска територия, отбелязва “Либерасион”.

Българите не получават
платен отпуск. Те работят
по осем седмици в Сен Назер и се прибират у дома за
по три седмици, които обаче се явяват неплатен отпуск. Работниците стачкуват от 3 май и настояват да
им се платят дължимите
пари за март и април.
“Знаем много случаи
на некоректно отношение,
но това вече е дъното. Хората искат само това, което им дължат. Прекият им
началник обаче ги е заплашил, че ще извика полицията, за да ги експулсира
насила със самолет”, посочва Андре Фада, представител на синдиката
Обща конфедерация на
труда (CGT) в литовската
фирма “Литана”.
Предвид факта, че миграцията е един от най-наболелите проблеми за Европа
в условията на икономическа криза, британският вестник “Дейли мейл” публикува
проучване за нагласите към
ситуацията на Острова.
Оказва се, че все повече
британци искат ограничения на имиграцията. Седем
от всеки десет анкетирани
настояват за големи ограничения на имиграцията в
страната им. Проучването
на агенцията YouGov сочи,
че само един на всеки 20
британци подкрепя сегаш-

ните рекордни нива на имиграцията, които увеличиха
британското неселение
средно с по 300 000 годишно през последните пет години. Новите данни показват, че имиграцията може
да се превърне във важен
предизборен въпрос и са
предупреждение, че гласоподавателите могат да се
обърнат към екстремистки
партии, ако основните политически сили не успеят да
реагират на тяхната загриженост, коментира “Дейли
мейл”. Служители на министерството на вътрешните
работи (Хоум офис) заявиха, че новата точкова система е сериозна преграда за
имиграцията. Критици обаче смятат, че точковата система ще има малък ефект,
особено ако Великобритания не контролира броя на
имигрантите от страните от
Европейския съюз, включително от Източна Европа.
Само три седмици преди евроизборите председателят на ЕК Жозе Мануел
Барозу заяви, че това е
проблем на целия ЕС. По
думите му съюзът не разполага със средства и сътрудничество на правителствата, за да се третира
въпросът. “Да се поддаваме
на популисткия натиск срещу имиграцията, е зле за
Европа”, изтъкна Барозу.

СНИМКА БГНЕС

Все повече европейци настояват
за ограничаване на миграцията в ЕС

Реформаторите в Иран подкрепят кандидатурата на бившия премиер Мир Хосейн
Мусави за президент на страната. Иранският Съвет на пазителите на
конституцията утвърди само четирима кандидати, които ще се борят за
президентския стол в изборите на 12 юни. Освен Ахмадинеджад в изборната
надпревара ще участват Мусави, бившият председател на парламента и реформатор
Мехди Каруби и консерваторът Мохсен Резайе

—ÓÎÓ Ì‡ Ú˙·Ë Ò „ÓÎˇÏ ‰Ë‡ÏÂÚ˙
АЛЕКСЕЙ ЧИЧКИН,
СЕРГЕЙ ЗЫКОВ

Тези дни в Сочи беше
подписан пакет от документи за строителството
на “Южен поток” с националните енергийни компании от България, Гърция и
Сърбия. А с “Ени” (Италия)
бе подписано второ
допълнение към Меморандума за взаимно разбирателство по изграждането
на “Южен поток”.
Според тези документи
мощността на газопровода
е увеличена повече от двойно - до 63 милиарда кубически метра годишно, а строителните разходи са оценени на 8,6 милиарда евро.
По думите на ръководителя на “Газпром” Алексей
Милер вече е определен и
срокът на влизане в действие на “Южен поток” - 31
декември 2015 година.
Колкото до финансовото осигуряване на строителството, Милер подчерта, че “никакви проблеми с
финансирането няма да
има”. Така че основният
потребител на газ по
“Южен поток” Италия, а
също така участващите в
проекта източноевропейски страни, решиха да увеcyanmagentayellowblack

личат двойно потреблението на руските газови суровини по тази артерия.
Това, може да се каже, не
оставя шансове на проекта конкурент “Набуко”.
Според
плановете
“Южен поток” ще покрие
до 15, а може би и до 20
процента от общоевропейските нужди от газ. При
това той ще заобиколи Украйна по дъното на Черно
море, а това означава, че
вече няма да е заложник
на безкрайните спорове за
транзитните цени. Икономията само от това ще докара най-малкото 60 милиона долара годишно.
Източна И Южна Европа ще получат гарантирана
възможност да се снабдя-

ват с гориво в продължение
на 25 години без непредсказуеми посредници, които
неведнъж са оставяли почти половината ЕС на границата на замръзването.
Но именно енергийната
предсказуемост на Русия
предизвиква неприятни
чувства в тези страни от
ЕС, които биха искали да
получават руския газ едва
ли не без пари. Затова и се
сетиха за проекта “Набуко”, който трябва стане
конкурент на “Южен поток”
и да продемонстрира някаква “енергийна независимост” на ЕС.
И мощността, и стойността на конкуриращите
се проекти са приблизително съпоставими (около
10 милиарда долара). Но
ако предположим, че
тръбата на “Набуко” наистина ще тръгне от Средна
Азия по дъното на Каспийско море през Турция в
ЕС, то възниква въпросът:
а с какво ще я напълнят?

Южен поток

За разлика от “потока”
“Набуко” може да бъде
напълнена на две трети.
Откъде да се вземе останалото? Идеята подхвърлиха
САЩ: проектът ще го спаси
иранският газ.
След неотдавнашния
руско-украински конфликт
Евросъюзът реши да докара на пазара си повече газ
от повече държави и на
изгодни цени. Руската
страна изобщо не възразява срещу такова разнообразие. Ръководството на
държавата ни неведнъж се
е изказвало за цивилизована конкуренция на всички газопроводни маршрути, но не и за политическото им противопоставяне.
И тук възникват въпроси. Любопитно е, че всички решения за “Набуко” се
приемат едва ли не на
следващия ден след решенията за “Южен поток”. И
всички държави, които
участват в руския проект,
са въвлечени от Евросъю-

за с различни обещания в
неговия проект.
Сега, с удвояването на
мощността на “Южен поток”, едва ли тези страни
ще имат избор кой от маршрутите да подкрепят.

Компетентно
мнение
Анатолий Дмитриевски, директор на Института по проблемите на
петрола и газа:
- Колкото до днешните
спорове около “Южен поток” и “Набуко”, мога да
кажа, че в тогавашния конфликт с Украйна пострадаха именно южните европейски страни. Именно
към тях отива “Южен поток” преди всичко.
Според мен спорът е
политически. Европа и присъединяващите се към нея
САЩ се опитват да вкарат
всичко в руслото на конфронтацията. “Набуко” е
просто допълнителен инст-

Набуко

Според Москва “Южен поток” и “Набуко” са конкуренти, ЕС обаче се надява да заработят и двата тръбопровода

румент, от който САЩ ще
се откажат всеки момент.
Практически е много сложно да се реализира този
проект. Проблемът е в решаването на въпросите по
минаването на тръбите по
дъното на Каспийско море.
А този въпрос не е решен.
Няма съгласие между страните - Азербайджан, Туркменистан и Иран. Освен
това “Набуко” няма особени перспективи за туркменски и азербайджански газ.
Русия взима газа от Азербайджан, а с Туркменистан
трябва да се решават политически проблеми.
Геннадий Шмаль президент на Съюза на нефто- и газопромишлениците в Русия:
- Европа трябва да се
определи откъде ще взима
газ. Експертите казват от
Азербайджан. Но нека да
си спомним, че там годишно се добиват близо 27 милиарда кубически метра.
Около 6 млрд. отиват в
Турция, милиард - в Грузия, а и определено количество газ е необходимо
за собствено потребление.
С други думи - за “Набуко”
на Баку му остават около
10 милиарда куб. метра. А
“Набуко” се надява на 2633 млрд. куб. м годишно.
Ако политическите въпроси надделеят, “Набуко” ще
бъде построен. Но ако се
заложи на икономическите въпроси, предполагам,
че този проект няма да
издържи конкуренцията.
cyanmagentayellowblack
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СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

ВЪТО ХРИСТОВ е роден през 1930 г. в с. Горна Бешовица,
Врачанско. Завършил е зооинженерство в Селскостопанската академия в София през 1954 г. Работил е 37 години в
системата на земеделската наука и производство - от
обикновен зоотехник и председател на ТКЗС в 3 села на
община Мездра през научна дейност и внедряване на промишлените технологии на производство в говедовъдството в
Института за животновъдни науки в Костинброд до началник управление “Наука, технически прогрес и образование” в
Министерството на земеделието. Има над 40 научни труда
и над 80 научнопопулярни статии. Бивш шеф на Пчеларския съюз. Сега е председател на възобновения
Клуб на социалистите аграрници.

минаваше с лека ръка от другите институции.
 Кои?
- От Комисията по корупция и етика към
Висшия съдебен съвет казаха, че няма
случай на корупция. Прави са, но на практика нотариусите и адвокатите, представители на съдебната власт, са първите
грешници при сключването и заверката
на договорите между дребните собственици на земя и арендаторите. Ще ви дам
пример с нотариус, заверил в договорите
на 110 дребни собственици на земя от с.
Бутан, че арендаторът няма право да преарендува земята им. Той обаче сключва
договор с друг арендатор и същият нота-

ният председсетел на комисията г-н
Юруков. По официални сведения голямата реакция против промените е била
от ресора на зам.-министъра на земеделието Абазов, който отговаря за
дирекция “Поземлени отношения”, т.е
от хората, които не си свършиха работата навреме, попречиха и в последния
момент да не се дискутират и приемат
поправките в Закона за арендата.
 Какво предвиждаха те?
- Държавата да стане регулатор, контрольор и арбитър в отношенията арендатор-арендодател.
 Как ще стане това?
- Както става в цяла Европа. Държавата подготвя типов договор за арендадата на земеделска земя и го предоставя, както е, да речем, във Франция
- на префекта, а у нас на общината. Тя
го конкретизира на място съобразно
условията и добивите от земеделското
производство през последните няколко
години на нейната територия. Основният параметър е размерът на арендното
плащане, който трябва да е определен
от и за конкретната община. Така арендаторът, който сега налага сумите по
свое усмотрение, няма да се пазари и
да изнудва собствениците на земя в
съответното землище на общината,
като злоупотребява с невъзможността
им да обработват и печелят от нивите
си. Във Франция префектът на общината не пита арендатора и арендодателя
дали са съгласни с определените от
него условия, а им ги налага и следи за
тяхното изпълнение.

Ст.н.с. ВЪТО ХРИСТОВ:

Политиците не защитиха
дребните собственици
Над милион арендодатели остават с трохите от
добитото на нивите им, констатира председателят
на Клуба на социалистите аграрници
 Г-н Христов, мина вече година от
датата, на която в писмо до президенстството, парламента, Министерския съвет и Висшия съдебен съвет
изразихте професионалната си и гражданска позиция, че “Собствениците на
земеделска земя (арендодателите) се
нуждаят от спешна защита”. Каква
беше реакцията на институциите?
- Реагираха бързо, но отговорът на
всички бе почти един и същ - че материалът е получен и е даден за проучване на компетентните лица. Формални фрази, повече като потупване по
рамото в стил “Браво, интересен въпрос
поставяте, заповядайте и друг път”. Найсериозно се отнесоха от кабинета на
председателя на парламента Георги
Пирински. В рамките на две седмици
след получаване на моето писмо го
размножиха и раздадоха на всички
членове на парламентарната комисията по земеделие и гори. Обещаха ми
през юни миналата година и среща с
нейния зам.-председател Венцислав
Върбанов, която за съжаление така и
не се състоя. Оказа се, че отношението
и на повечето депутати към проблема,
който засяга близо 1 300 000 дребни
собственици на земеделски земи, е в
рамките на добрите намерения. От президентството реагираха по същия начин - уважително формален отговор до
мен и препращане на писмото до Министерството на земеделието с указание да ми отговорят и да уведомят президентството. През юли месец м.г. по-

„

Интервю на МАРИЕЛА ИЛИЕВА

лучих такъв отговор с копие до президента. Беше подготвен от ниско по ранг
длъжностно лице от дирекция “Поземлени отношения”. А отговорът на аграрното министерство беше, че комисията
в парламента трябва да инициира законодателна промяна за решаване проблема с ощетените и ограбвани арендодатели.
Само че промяната в текстове на
Закона за арендата трябва да се подготви и предложи от изпълнителната
власт в земеделието, а не само да се
прехвърля топката. Изненада ме и поведението на министъра на земеделието Валери Цветанов, който ми насрочи две лични срещи в кабинета си, но
разговорът ни така и не започваше под
предлог, че бил сериозен и изисквал
време. Уважавам това ведомство, в
което съм работил близо 40 години.
Имах воля и доказан опит за конкретни
предложения, но високостоящата страна се оказа и високомерна, гледаше на
нещата с намерението “друг път”.
 Министерският съвет не поиска
ли становище от земеделския министър?
- До декември м.г. не беше пристигнал отговор от земеделското министерство. След втори мой сигнал до правителството премиерът получи от мен,
а не от отговорните чиновници, копие
от формалния чиновнически отговор на
агроведомството по актуалния проблем
за арендодателите у нас, който се под-

Институциите подминават
проблема с лека ръка

риус заверява и новия договор в обратен
смисъл на първия. Така хора от съдебната
власт стават съучастници в закононарушение. Очаквах справедливо отношение
и от омбудсмана на републиката. Той не
зае позицията на защитник на над милион ощетени дребни собственици на земя
у нас с мотива, че въпросът е много сложен и няма закононарушение.
 Защо не атакувахте директно
законодателите?
- Връзката с тях е трудна. Едва в края
на октомври м.г. благодарение на депутатката от левицата д-р Ива Станкова
установих контакт с тогавашния председател на комисията по земеделие и
нейния състав. Реши се до седмица да
започнем работа под ръководството на
члена на комисията Пенко Атанасов по
параграфите на нов Закон за арендата,
за да се осигури справедливо арендуване на земя и достойно плащане на нейните собственици. Оказа се пожелание
и се наложи аз, който не съм юрист, и
проф. Атанас Ганев, известният наш учен
аграрник, да подготвим за една седмица текстовете за промяна на закона.
Предадохме законопроекта в комисията. От началото на декември 2008 г. до
средата на март т.г. не бе свършена
никаква работа. Едва в края на март
хората от комисията се раздвижиха след
повторна намеса на председателя на
парламента Георги Пирински. Единствено той приемаше, че проблемът е
актуален и спешен за разрешаване.
 Управленското безхаберие или
липсата на политическа воля провалиха заседанието на комисията по въпроса, което бе насрочено за 29 април?
- Промените в закона се проточиха
във времето, дойде краят на мандата
на парламента и правителството. Попречи и технологичната несъгласуваност в Комисията по земеделие и гори.
 Коя политическа сила внесе проекта за промени в Закона за арендата?
- Коалиция за България. Върху закона са работили най-много депутатите
от левицата Пенко Атанасов, Мария
Вълканова и Сиана Фудулова. В последния момент се е подписал и сегаш-

Другото важно изменение на закона
трябваше да коригира сегашното положение на приток на пари от земята
най-вече към арендатора, изготвящия
скицата за замеразделяне, адвоката и
нотариуса и най-малко към собствениците на земята, на чийто гръб живеят
първите. Във Франция, когато се подписва договор за аренда на земя, е
достатъчна само заверка в общинската
служба по земеделие, при арендуването няма никакви процедури, които да
са свързани с намеса на изброените
добре печелещи професии. Там не се
ходи в съда, при нотариуса и т.н., както
е при нас. Предложението ни с проф.
Ганев е типовият договор да се подготви съвместно от министерствата на
земеделието и правосъдието.
Защото и сега има договори, подготвени от арендатори в Хайредин, които
задължават собственика на земя и семейството му да оказва съдействие при
охраната на продукцията.
 Какви са стойностите на плащаната у нас рента?
- От нула до 30 лв. на декар, а на
много места става и с част от добитата
продукция в натура. В Северозападна
България, най-вече Монтанско и Видинско, има хора, които години наред
не са получили нищо.
 Каква част от получаваните у
нас евросубидии за единица обработваема площ и от националните доплащния предлагате да се дават и на
арендодателите, както това се прави в другите европейски страни?
- С промените на френския Закон за
арендата в земеделието от 1995 г. част
от субсидията, която получават френските земеделски производители, се
дава на собственика на земята. В Италия е около 20%, а в Гърция цялата
субсидия от Европа отива при собственика на земята, а арендаторът не му
предоставя нищо. Не съм го измислил
аз, а проспериращи със земеделското
си производство страни от ЕС. В изменението на закона, което бе предложено, този момент не беше включен,
въпреки предложението ни 35% от евросубсидиите и националните доплащания законово да отиват при българските собственици на земя. Уви, никой
от сегашните политици не помисли за
тях, забравяйки потенциала на 1 300
000 българи, които скоро ще трябва да
дадат своето доверие на бъдещите ни
национални и евродепутати.
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- Най-после кризата свърши!
- Как разбра?
- Сутринта съобщиха, че вече сме в рецесия!

Минало без
бъдеще
В България битки за
миналото колкото искаш,
но няма нито една битка
за бъдещето. Така преди
време философът проф. др Васил Проданов постави диагноза на родната
реалност. В подкрепа на
неговата теза през последните две седмици се
прехвърля от уста на уста
горещият картоф на недалечното ни минало, познат като “възродителен
процес”. И за да не бъде
всичко само думи, тези
дни сини депутати решиха да го заклеймят с поредната политическа декларация на парламента. В
нея те предлагат “про-

цесът” да получи статут на
геноцид, при това с 23годишна давност, и да се
разровят делата за виновните за него. Сигурно идеята щеше да е подходяща
преди 23 години, но днес
изглежда като анахронизъм с едничка цел - да
настрои отново българските граждани едни срещу други. Наближават избори и пак се размахва
страшната етническа карта, сякаш някой иска да
наруши етническия мир в
европейска България.
Практиката от последните години показа, че в
смесените региони и
българи, и турци еднакво

МИЛЕНА
НИКОЛОВА

недолюбват връщането
на словесната стилистика
от от времето на онзи
“процес”, но и също така
все по-малко мислят за
него. Защото има къде поважни неща за тях, като
това да оцелеят заедно в
трудна икономическа реалност, от която България
едва се отърсва пред последните 20 години. Неволите обединяват, не разединяват хората, а
българинът като че ли е
по-прозорлив от своите
политици. И гледа напред, без да приема сериозно каквито и да било
ефимерни етнически карти отпреди век. Сега вре-

мето изисква всеки да
погледне сериозно в настоящето си, за да има
бъдеще. Затова днес
вълненията са повече как
да се преживее поредната криза, как да се избяга
от поредното обедняване, а не да се рови в история, осеяна с противоречия, която най-добре
да бъде обяснявана от
професионалистите историци, а не от посредствени политици. Ирландска
поговорка казва, че глупаците гледали само в миналото. Явно хората от
острова са го разбрали.
Остава и ние да го
осъзнаем.

Евросоциална
промоция

КАЛИНА ЙОТОВА

Нечовешка експлоатация, нечовешки условия на труд, нечовешки
условия на живот. Това се случва не
в Сомалия или в Малави, а в днешна Европа. И което е най-обезкуражаващото - унизените нямат никаква възможност да се защитят. Както
пише френският “Либерасион”, 11
български работници станаха жертва на некоректно отношение и лоши
условия на труд в град Сен Назер.
Нашенците били наети от литовската фирма “Литана” да работят за южнокорейската корабостроителна
компания Ес Ти Екс. За лош късмет
обаче нито парите, нито документите им се оказали особено изрядни
по буквата на закона. Договорите,
изготвени на български, съгласно
литовския трудов кодекс, са незаконни, защото действат на френска
територия. Първоначално уговорените надници пък хич и не покриват
cyanmagentayellowblack

законово регламентираната минимална работна заплата (SMIC - 8,71
евро на час без удръжките, които
възлизат на 20% от нея).
Всичко се случва по-малко от
месец преди така важния евровот в
криза, на фона на общия страх от
имиграцията в ЕС. Кратка справка
разкрива, че в момента между 4,5 и
8 млн. нелегални имигранти работят
в строителството, земеделието, хотелиерството и в други сектори в
Европейския съюз. Литва, заедно с
балтийските си съседки Естония и
Латвия, е сред най-тежко засегнатите от икономическата криза страни,
а Южна Корея се притеснява от неимоверно нарастващата икономическа сила на Пекин. Затова, когато
става дума за несправедлив социален дъмпинг, не може да се прилага
двоен аршин.
От друга страна, за българите в

Старата Европа обичат да мислят
по калъп. Нашенците все са “на
челно място по трафик на хора,
просия, джебчийство” или “владеят
тротоарите” и са потресаващо “старомодни, антиреформистки” и помалко умни. Последните думи са
цитат от изказването на датския евродепутат Могенс Камре. А
всъщност често се случва да няма
кой да работи тъкмо в тези сериозни европейски предприятия, където
плащат недостатъчно и стачките са
кажи-речи ежедневие. Затова и социалната “промоция” не върви, а с
нея и куп други неща. Защото, както
от чешкото председателство на ЕС
преди време съобщиха: “Гражданите на другите страни членки не представляват никаква заплаха за социалното единство”, а да се поддаваме на популисткия натиск срещу миграцията е зле за Европа.

1639 - в Париж, Франция, умира италианският
учен, писател, философ и социалист-утопист Томазо
КАМПАНЕЛА (1568-1639).
Роден е в Калабрия, Италия,
на 5 септември 1568 г. Още
съвсем млад става брат в
Доминиканския орден, но
заради свободомислието си
си навлича гнева на останалите монаси и е принуден да
напусне Италия. След завръщането си през 1528 г. е
осъден от инквизицията и
прекарва 27 години в затвора. Освободен е благодарение на застъпничеството на папа Урбан VIII. Томазо
Кампанела е автор на “Градът на слънцето”, което
го нарежда сред великите писатели утописти. В този
трактат той излага възгледите си за една идеална
и справедлива държава, където всички хора са равни
и където частната собственост и парите са премахнати. С това той се явява един от създателите на
утопическия социализъм заедно с Томас Мор.
1904 - в Париж е основана Международната федерация на футболните асоциации (ФИФА). ФИФА е
международна организация, която управлява футбола
в световен мащаб. Централните офиси на федерацията се намират в Цюрих, Швейцария. ФИФА отговаря
за организацията и управлението на най-големите
световни футболни турнири, сред които е и Световното първенство по футбол, организирано от 1930 г.
насам. Първият конгрес на ФИФА се провежда на 23
май 1904 г. Тогава за президент на организацията е
избран французинът Робер Герен. До 1909 г. във ФИФА
членуват само европейски асоциации.
1921 - в Москва, Русия, се
ражда Андрей САХАРОВ (19211989). Той е ядрен физик,
дисидент и общественик и е
един от създателите на водородната бомба. След като
получава множество държавни награди, през 1980 г. те
са му отнети, а той е заточен в Горки заради протеста
за нахлуването в Афганистан
и заради обществените позиции, които заема. Превръща се в лидер на съветските антивоенни активисти, става един от създателите на Московския комитет за правата на човека и
получава през 1975 г. Нобеловата награда за мир.
Умира от инфаркт на 14 декември 1989 г. в Москва.
1924 - в Лъджене, днес квартал на Велинград, се
ражда ген. АТАНАС СЕМЕРДЖИЕВ. Той е военен деец и
политик от БСП. От 1962 г. до 1989 г. е началник
на Генералния щаб на Българската народна армия. Той
е най-дълго заемалият този пост в българската история. След това е министър на вътрешните работи
(1989-1990) в правителството на Георги Атанасов,
като остава на този пост и при образуването на
първото правителство на Андрей Луканов, и вицепрезидент (1990-1992). Атанас Семерджиев е носител на
два ордена “Георги Димитров”.
1927 - американецът Чарлз ЛИНДБЕРГ (1902-1974)
завършва в Париж първия самостоятелен полет без
кацане през Атлантическия океан. Линдберг излита със
своя самолет - “Духът на Сейнт Луис” от Ню Йорк,
като на път към посрещналите го 100 000 парижани
прелита над Нова Скотия, Нюфаундленд, Северния
Атлантик и Ирландия, използвайки само компас и скоростомера на самолета. Полета му продължава 33 часа
и 30 минути.
1968 - получено е последното съобщение от американската ядрена подводница “СКОРПИОН” с 99-членен екипаж на борда. По-късно останките й са открити
на океанското дъно на 400 мили югозападно от Азорските острови. И до днес не са открити причините
за аварията и потъването на подводницата.
1991 - близо до Мадрас, Индия, тамилска терористка камикадзе взривява носената от
нея бомба и убива бившия премиер на страната Раджив ГАНДИ (1944-1991). Той е син на
Индира Ганди (1917-1984) и
внук на Джавахарлал Неру (18891964). През 1983 г. е назначен
за генерален секретар на партията и става фактически приемник на Индира Ганди. След
убийството на Индира Ганди
през 1984 г. е избран за председател на “Индийски национален конгрес”, оглавява
правителството и едновременно е министър на външните работи до 1988 г. След падането от власт на
“ИНК” през 1989 г. става лидер на опозицията. Убит
е по време на предизборна кампания. През 1998 г. са
осъдени 28 заговорници, участвали в убийството.
2006 - в ЧЕРНА ГОРА се провежда референдум за
независимост, в който 55% от участвалите гласоподаватели гласуват за независимост на републиката и излизането й от конфедерацията Сърбия Черна гора. На 3 юни 2006 г. черногорският парламент обявява официално независимостта на страната. На 28 юни 2006 г. Черна гора става 192-та
държава членка на ООН.
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опривщица е един от
върховете, по които измерваме висината, достигната от Българското възраждане. Неговите духовни
излъчвания проникват в най-отдалечени български краища още
в тъмното време на османското
господство. Големите личности,
които ражда този средногорски
градец, са хора с исторически
инстинкт, с историческо съзнание. Те не се затварят в отеснелия хоризонт на своето селище,
а работят за възмъжаването на
целокупното отечество. Тяхната
грижлива ръка ще се усети при
обновяването и поддържането
на такива национални светини
като Рилския манастир, Троянския манастир, а също Тържицкия и Араповския, и при построяването на множество черкви,
където се е служело на български език, а не на гръцки. И не
случайно след Освобождението
именно копривщенци заемат половината директорски места в
управлението на Източна Румелия, а един от тях - Петко Каравелов, е ревностен строител на
освободеното ни отечество. Това
говори, че години, десетилетия
наред Копривщица се е подготвяла за свободата, че е създала
мъже, умни и вещи, които да
знаят не само как се развява
бунтовен байрак, но и как се
реди една държава.
Би могло да се каже, че голямата тайна на Копривщица още
не е разкрита, защото тя е една
от съкровените глъбини на
българската душевност. Може
би, ако призовем свежестта, която и днес лъха из средногорските бърда и простори, от високите поляни, от долищата, напоени с букова прохлада, възпети от
копривщенеца Любен Каравелов в “Хубава си, моя горо!” всичко това, съчетано с един
мъдър човешки бит, ограден от
изкуство и архитектура, които не

отдалечават природата, а напротив - допълват я и дори я облагородяват. Към това трябва да добавим достойнството на планинеца,
якия му морал и ясен поглед,
обвързани с най-нежната и човечна поезия, която той от люлката носи в себе си.
Копривщица е разположена
в най-високата котловина на
Същинска Средна гора по двата бряга на р. Тополка, на 945
м надм. в. Отстои на 75 км от

Пловдив и 110 км от София. Копривщица е старо селище, по
всяка вероятност е заселено от
преселници от Търново в края
на XIV в. и началото на XV в. В
стари книги и фермани се споменава като колиби и махали от
град Стрелъц (днешна Стрелча).
За произхода на името има различни мнения. През XVIII в. Копривщица е цветущо селище,
което трикратно е опожарявано
и ограбвано от кърджалиите.

През 1809 г. градът се е откупил от кърджалиите и не е опожаряван, а само ограбван. В
първите десетилетия на XIX в.
Копривщица е отново във
възход, като средище на развито джелепчийство, бегликчийство, абаджийство, терзийство, кожухарство и търговия.
Според Я. Кереков през 1700
г. в Копривщица е имало 120
хил. овце, 20 хил. говеда и 2 хил.
коне. След Освобождението в

града имало само 10 хил. овце
и 3 хил. говеда. Скотовъдите използвали лете хубавите пасища
на Средна гора, а зиме пасищата в Одринско и Лозенградско.
Видни фамилии на джелепчии,
бегликчии и търговци са били
Чомакови, Доганови, Каравелови. Поп Константин отбелязва,
че в 1819 г. в Копривщица имало 1000 къщи. Оттук се изпращали за Одрин и Цариград овнешко месо и говежда пъстърма.

Търговци достигали до Цариград
и Александрия, до Влашко и
Сърбия. Абаджии са ходели в
Анадола - Бурса и Смирна, островите Тасос и Хиос. Зиме Копривщица ставала “женско
село”, в което се крои, шие и
плете. Стоката се носи от мъжете по обширния пазар. Връщайки се по домовете, си джелепи
и търговци пренасят много новости в града. След 1830 г. започва голямо строителство на кит-

ни просторни къщи, църкви,
чешми, мостове.
Копривщенци участват в четите на Панайот Хитов, Хаджи
Димитър и Стефан Караджа,
Христо Ботев. Тук още в 1869 г.
Васил Левски основава комитет.
На 20.IV.1876 г. един от организаторите и ръководителите на
Априлското въстание Т. Каблешков дава първия сигнал на народния бунт, оглавяван от копривщенеца Гаврил Хълтов - Ге-
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орги Бенковски.
Характерните белези на
възрожденски град, богата история, съхранените бит и фолклор
са причина днес това прекрасно място да привлича все повече наши и чуждестранни туристи. За това допринася и красивата природа наоколо. През последните няколко години забележително нарасна броят на
частните хотели, квартири и заведения. Градчето се превръща
постепенно в уникална туристическа дестинация, която, от
една страна, впечатлява със
своето богато историческо и
културно наследство, а от друга,
предлага съвременни удобства и
комфорт.
Копривщица е отлично място
за спокойна почивка в истинския смисъл на думата. Градчето е осеяно с малки семейни хотелчета, за които са характерни
типичната копривщенска подредба и идеално поддържан,
изпъстрен с много цветя двор,
които произхождат от традиционният естетически вкус на копривщенци. Впечатление ще ви
направят чистият планински
въздух и тишината.
Благодарение на планинския
климат през лятото тук температурите са приятни и не може да
се усетят задух и горещини. Тази
част от годината е изключително
подходяща за излети сред природата. Планината е богата на вода,
а туристическите маршрути са
леки и достъпни.
През зимния сезон условията
за туризъм не са добри, но въпреки това, особено в слънчеви дни,
градчето е прекрасно. Отрупаните със сняг дървета и къщи, пушещите комини придават неповторим чар, а бумтящата камина,
топлата храна и красивата българска музика, които ще намерите във всяко едно заведение,
създават настроение и предизвикват много приятни емоции.

Вила „КЪЩЕТО”
Къщето се намира на
1045 м надморска височина, в края на града и началото на гората. В непосредствена близост е до
местността, на която се
провежда Националният
фолклорен фестивал.
Къщето е категоризирано като “частна квартира - 1 звезда”. Може да се
наемат отделни стаи,
но е най-подходящо да се изпол-зва като самостоятелна
вила. Разполага с всичко необ-

×àñòíà êâàðòèðà

Êúùà çà ãîñòè “ÑÒÅËÀ” ñå íàìèðà, â
áëèçîñò äî áîðîâà ãîðà - îòëè÷íà ïðåäïîñòàâêà çà ðàçõîäêè è ïèêíèöè íà îòêðèòî. Îò ñëúí÷åâàòà òåðàñà ñå îòêðèâà
êðàñèâà ãëåäêà êúì âåêîâíàòà ãîðà è êúì
êðàñèâèÿ âúçðîæäåíñêè ãðàä. Êúùàòà å
êàòåãîðèÿ äâå çâåçäè è ðàçïîëàãà ñ äâîð.
Ïðåäëàãà íà ãîñòèòå ñè îáùî 4 ñòàè, îò
êîèòî 2 äâîéíè, 1 òðîéíà ñòàÿ è åäèí
àïàðòàìåíò ñ êàìèíà. Âñè÷êè ñòàè
èìàò ñàìîñòîÿòåëíè WC, êàáåëíà TV,
ìèíèáàð.
Êúùàòà ïðåäëàãà:
z îáîðóäâàíà êóõíÿ çà
ñàìîñòîÿòåëíî ïîëçâàíå
z ëîêàëíî ïàðíî
z èíòåðíåò, áàðáåêþ
è ïàðêèíã

Контакти:
тел.: 07184 / 21 81
GSM: 0888/330 639
ул.”Костадин Доганов” №33
www.kushtastela.hit.bg
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Разположен в центъра на
Копривщица (над Общината). Комплексът безспорно се откроява и
запомня сред множеството предложения за
почивка в региона. Той е
уникален с това, че
съчетава традиционната
архитектура и възрожденски романтизъм с
модерни функционални
решения, съвременни
удобства
и комфорт в интериора.

Комплексът е съставен
от три еднотипни
къщи, ситуирани в общ
двор с площ 1000 кв.м.
Къщите могат да бъдат
наети едновременно
или индивидуално,
според желанията и
нуждите на гостите.
Всяка къща разполага
със самостоятелно
парно отопление с
локален котел. Специален екип се грижи за
чистотата и удобствата
на гостите, по време
на техния престой.

КООРДИНАТИ:
Тел.07184/2027; GSM:0894/681032,0894/681033
www.dyulgerite.com; contact@dyulgerite.com

ходимо за почивка. Три
стаи, оборудвана кухня, обширна трапезария с ТВ и ДВД. Две от
стаите са с двойни
легла, а третата е с
две единични легла.
Два санитарни възела
с бани. Голям двор,
външна камина, пряк
достъп с автомобил.
Самостоятелно парно
отопление.

“ÄÎÐÎÒÅß”

Ðàçïîëîæåíà å â öåíòðàëíàòà ÷àñò íà Êîïðèâùèöà - áëèçî äî
ìîñòà “Ïúðâà ïóøêà”
è äî æèâîïèñíàòà óëèöà
íà çàíàÿòèòå.
Êâàðòèðàòà ðàçïîëàãà
ñ äâå ñòàè - åäíàòà ñ
äâîéíî ëåãëî (ñïàëíÿ),
à äðóãàòà ñ äâå
åäèíè÷íè.
Èìà âúçìîæíîñò
è çà ïîâå÷å ìåñòà.
Âñÿêà ñòàÿ èìà òåëåâèçèîíåí ïðèåìíèê ñ
êàáåëíà òåëåâèçèÿ,
ìèíèáàð è ñàíèòàðåí
âúçåë. Àêî æåëàåòå,
ìîæå äà âè ïðèãîòâÿò
è çàêóñêà. Ïðåäëàãà
ñå è ðàçõîäêà ñ êîí.

Êîïðèâùèöà
óë. “Ïúðâà ïóøêà” 23
òåë.: 07184 / 22 87
gsm: 0888 370 518

За контакти, резервации:
тел. 02/8575559; 0887 274569
www.kushteto.hit.bg
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ПАМЕТ

С лице към слънцето
Почитатели на Хосе Марти положиха цветя в памет на поета
КАТЯ ЛАЗАРОВА

В дъждовната неделна
утрин на 19 май 1895 година
случаен коршум отвежда
Хосе Марти към безсмъртието: не като предател, а с
лице към слънцето. Месец
по-рано той е стъпил на родната кубинска земя - слязъл
е от кораба, за да разпали
от искрата огъня на революцията.
Вече 114 години името на
Хосе Марти се произнася от
българските му почитатели,
които го съизмерват с Христо Ботев.
Приятели и поети, членове на Асоциацията за приятелство между България и
Куба, с лице към слънцето

склониха глави пред паметника на великия поет в столицата и поднесоха цветя обич и признателност.
Поетът Йордан Милев
произнесе прочувствено слово:
“Хосе Марти! Име легенда! Гениален поет, революционер, общественик, Апостол на модерната латинопоезия, учен, философ, политик... Година и половина след
неговата смърт в Манила, на
площад “Лунета”, бива разстрелян още един Хосе Хосе Рисал. Върнат от кораба, пътуващ към Куба.... Разстрелян в името на освобождението на филипинския
многоостровен народ... Трима Христовци: Христо Ботев,

СНИМКИ АВТОРКАТА

Поклонението пред паметника. Посланикът на Куба у нас Херардо Суарес
Алварес (с букета) и председателката на Асоциацията за приятелство
България-Куба Станка Шопова (крайната вдясно), съорганизатори на проявата

Поетът Йордан Милев произнася есето си за Хосе Марти

Хосе Марти, Хосе Рисал - с
толкова еднаква смърт, герои в най-великия идеал да се умре за свободата...
Мисля си, че ако Исус
Христос е имал божествената възможност да ходи по
водата и да нахрани с една
риба много хора, тримата
безсмъртни Христови братя
тръгват от три кораба, за да

умрат за правото да бъдем
свободни.
Много пъти от брега на
Маями стоях и гледах към
Куба. През мъглата на една
глупашка блокада исках да
зърна Острова на свободата... Свободната територия
на Хосе Марти...
Веднъж бурните океански
вълни изхвърлиха пред мен

ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ

ƒ‡ ÌÂ Á‡·‡‚ˇÏÂ ·ÂÁÒÏ˙ÚÌËÚÂ
ÒÎÓ‚‡: ì’Ó‡, ·‰ÂÚÂ!î
ХРИСТОС ЦИНДЖИЛИОНИС

Слово, произнесено на международната научна конференция
“Българският антифашизъм - неразделна част от балканската, европейската и световната антифашистка борба” - София, 9 май 2009 г.
На 9 май преди 64 години
завърши Втората световна война,
оставяйки след себе си развалини и
милиони вдовици и сираци по целия
свят. Измъчените народи, едва излезли от жестоките изпитания, в които ги постави фашизмът, се питаха
дали най-после ще бъде построен
един здрав и мирен свят.
Но днес фашизмът отново вдига
глава. Империалистическите държави отново проявяват своята антинародна природа. Те предприеха войни
срещу Югославия и Ирак, срещу
Ливан и Палестина, срещу Афганистан.
Агресията на империалистическите държави се придружава от вулгарен антикомунизъм, насочен срещу
всички народни движения. Историята показа, че именно антикомунизмът
слага началото на фашистката диктатура и ликвидиране на всички демократични права и свободи. Тъкмо
* Авторът е вицепрезидент на
Федерацията на участниците в антифашистката съпротива в Европа и председател на Общогръцкия
съюз на борците от националната
съпротива
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това стана в Германия, Италия, България, Гърция, Испания, Португалия,
Унгария, Румъния.
Срещу фашизма народите трябваше да противопоставят своето единодействие. Такова единодействие в
борбата срещу общия враг постигнаха и народите на България и Гърция,
водени преди всичко от комунистите.
Ние продължаваме да пазим найдобри спомени от борбата на българските антифашисти от онова време. В
редица села в Македония и Тракия
наши селяни, сега вече старци, си
спомнят за проявите на човечност от
страна на много българи, общински
съветници, служители, лекари. Много пъти тези хора, рискувайки живота си, са спасявали цели гръцки села
от немските и българските фашистки
войски, някои от тях са се свързвали
с гръцките партизански отряди,
изпълнявайки нарежданията на техните командири.
В Кавала, Комотини, Александруполи, Халкиди бяха създадени и много български антифашистки съпротивителни организации, както и организации на комунистическата партия, в които са участвали и гърци.
Успяхме да съберем данни за
дейността на тези български патриоти - български войници, офицери,
партизани, обикновени служители,
които са участвали в съпротивителното движение. Като ги предоставяме на вас, ние молим вие пък да ни
предоставите данни за гръцките патриоти от съпротивата, свързани с

вашата страна.
Уважаеми братя по оръжие!
Победата на Червената армия при
Сталинград има огромно военнополитическо значение. Тя допринесе
решително за подема на националноосвободителното движение на народите от Европа. Хитлеристите бяха
принудени да изтеглят значителни
военни съединения от окупираните
държави, за да попълнят ужасните
празноти на Източния фронт. Благодарение на това антифашистките
съпротивителни движения в Гърция,
Югославия, България, Албания,
Франция, Полша, Италия, Чехословакия, Белгия и други европейски
страни силно нараснаха. Партизанските отряди засилиха своите удари
срещу фашистките окупатори и техните местни съюзници. Българските
партизани, тези честни деца на
българския народ, българските комунисти, закърмени с духа на пролетарския
интернационализъм,
изпълниха достойно своя дълг. Те
редом с гръцките партизани воюваха
упорито срещу зверския фашизъм,
жертвайки без колебание живота си,
и бяха инициатори за изграждането
на солидарност между балканските
народи за едно бъдеще на мир и
братство между всички народи.
Голямата поука от Втората световна война е, че трябва да се борим
против войната, преди тя да е започнала. Не бива да забравяме
предсмъртните и безсмъртни думи на
Юлиус Фучик: “Хора, бдете!”

дъска от разбит кораб, навярно корабокрушенец... А на
дъската пишеше: Есперанса.
Надежда. Боже господи,
Исусе Христе... Сърцето ми
се разтуптя от мисълта, че
тази Есперанса - тази Надежда... е от кораба на Хосе Марти... Неговата надежда...
Тя ми съобщаваше, че
Куба е свободна и вековечна!
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Участниците в Международната научна конференция
“Българският антифашизъм - неделима част от балканската, европейската и световната антифашистка съпротива”
изразяват своето дълбоко убеждение, че антифашистката
борба, в която и да е точка на света, е дала своя голям
принос за разгрома на хитлерофашизма и победата на
антифашистката коалиция. Тази победа беше заплатена
от милиони хора - загинали, осакатени и духовно опустошени.
Българските антифашисти храбро воюваха и дадоха
хиляди жертви. След войната те най-активно участваха в
изграждането на нова, модерна България, която се равняваше с развитите европейски държави. Именно затова
парадоксален е фактът, че днес България е единствената
страна в Европа, в която антифашистката съпротива не е
призната официално, а борците-антифашисти нямат статут на ветерани от Втората световна война.
Обръщаме се настойчиво към всички български патриоти, към Организацията на обединените нации, към
Европейската комисия и Европейския парламент да съдействат със своя авторитет, политическа и държавническа
мъдрост, с единството на обикновените трудови хора за
справедливото и своевременно разрешаване на този
изключително важен проблем за българската национална история. Непризнаването на българския антифашизъм
по същество води до утвърждаване на тезата, пропагандирана от определени реваншистки кръгове, че в България не е имало фашизъм и че не е водена кървава
антифашистка борба.
Има нещо много вълнуващо, символично и свято в
това, че конференцията се проведе на 9 май. Това не е
само Ден на победата, но е и Денят на Европа, ден на
свещената памет, ден на признателност и поука, ден на
съдбовност и увереност, че днешните и бъдещите поколения ще живеят в условия на свобода, демокрация, мир
и хуманизъм!
Никога повече фашизъм!
9 май 2009 г.,
от участниците в конференцията
black+dopulnitelen14
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Винаги различен
и еднакъв
Художникът Евгений Босяцки днес става на 80
ВЕЛИАНА ХРИСТОВА

Евгений Босяцки може да бъде
наречен маестро на графиката. Толкова любов, нежност и чувство като
мека музика внушават неговите великолепни рисунки, изпълнени като че
ли с едно-единствено движение на
ръката. И тъй характерно, че не може
да не познаеш почерка му още при
първия поглед. Любовна лирика или
романс за Жената с главна буква мъжът винаги на втори план, понякога само загатнат.
Евгений Босяцки може да бъде
наречен огнен знак на българската
история. Толкова устрем, движение,
вихър има в илюстрациите му към
Паисиевата “Славянобългарска история”. Тъй характерни, че не може да
бъдат сбъркани с ничии други творби.
Върху страниците - мощни цветни
акорди в мажор за величието на един
народ, дръзнал да има история.
Едновременно различен и еднакъв
- винаги осезаемо обладан от идеята
и настроението си, излети като че ли
спонтанно в рисунъка. Измамно усещане за лекота, като се има предвид,
че този човек 13 години е работил над
замисления луксозен препис на “Славянобългарска история” - 300 страници, изписани от него на ръка с оригинален шрифт, с орнаменти и винетки,
с богати илюстрации, с приложение
на английски. Два пъти е правил “Историята” на паус. Всъщност тя стана
причина за нашата първа среща преди 4 години - тогавашният ректор на
Великотърновския университет буквално бе отмъкнал макета с 16 рисунки към ръкописа, уж с намерението
да издаде книгата. Трябваше някак
да бъдат върнати. Сега Евгений Босяцки пази оригиналното копие на
уникалната книга в сейф у приятел, за
да не рискува някой да го окраде. Но
до ден-днешен... не се е намерил нито
един издател (ни държавен, ни частен), да издаде тази родолюбива книга, която би могла да бъде повече от

Евгений Босяцки,
“Момиче от Балкана”

рекламно лице на страната ни. Пак
при онази среща той ми разказа как
преживял и пожар в ателието си - там
е имало многобройни рисунки, всички
илюстрации на “Антихрист” на Емилиян Станев, маслените му платна, уникални книги, една от най-известните
му гравюри. Босяцки е убеден, че ателието е ограбено, а след това запалено, за да се прикрият следите.
За над 60 години творчество десетки изложби. Илюстрирал е неизброимо количество книги на български автори, сред които “Вечери в Антимовския хан” на Йовков, “Прикованият Прометей” на Смирненски, 13 от
поетичните книги на Павел Матев,
“Антихрист” и “Легенда за Сибин, преславския княз” на Емилиян Станев,
книги на десетки наши поети. От световната литература е оформял “Химни. Аргонавтика” на Орфей, “Евангелие” от Лука, “Сонети” на Шекспир,
“Дон Кихот” на Сервантес и т.н. Рисунките му към “Слово за буквите” на
Черноризец Храбър летяха дори в космоса с кораба на Георги Иванов и

Николай Рукавишников.
Евгений Босяцки е роден в София.
Баща му е руски дворянин, който с
мисия на Червения кръст се е опитвал
да спаси руски военнопленници в Полша, но поради затварянето на границите не успял да се върне в родината
си. Майка му е от рода на Васил
Сребров - съратник на Благоев и Габровски, и е внучка на първия кмет на
Севлиево Христо Спиридонов.
А иначе сега Босяцки живее като
всички наши интелектуалци и творци
- с нищожна пенсия, бедно, с постоянни дългове заради лекарствата и
периодичното пребиваване по болници сред трите си инфаркта. Но не се
щади, пали се, ядосва се и все така
като му хрумне нещо, се хваща да
рисува - просто за себе си, за подарък
на някой стар или нов приятел или
пък... за ДУМА. Щастлива съдба за
редакцията ни е, че той е дългогодишен автор в нашия вестник.
Днес Евгений Босяцки става на
80. Да е жив и здрав! И да е все така
различен и еднакъв!
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Проф. ЕВГЕНИЙ ГИНДЕВ

През май 2009 г. излезе
книгата на Димитър Иванов
“Кой кой е в Държавна сигурност”. Това е особена
книга, какъвто е и нейният
автор. Димитър Иванов е
кадрови офицер от Държавна сигурност (ДС), дългогодишен ръководител на 6-и
отдел на 6-о управление на
ДС. Най-общо, предназначението на отдела бе да контролира държавната и партийната номенклатура, докато управлението обединяваше цялостния контрол
върху интелигенцията, младежта, научната и спортната дейност, масовите организации, медиите, здравеопазването, религиозните
конфесии, вражеската емиграция, терористичните прояви. С други думи, информираността и професионализмът на Димитър Иванов
са вън от съмнение.
Книгата е успешен разказ за работата на българската ДС по защитата на
социалистическия строй и
не претендира за дълбока
изчерпателност и научен
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анализ. Тя е особено полезна като начален справочник по борбата за запазване на сигурността на българската държава, като един
увод върху особеностите на
държавния механизъм, който много често функционира по свои собствени правила, твърде различни и понякога неразбираеми за обществото. От гледна точка
на реалната политика на
днешния ден книгата
изпълнява най-полезната си
функция. Тя убедително показва, че българското дисидентство не е това, което
днес се представя, и не е в
онези личности, които върху
него си градят измислените
биографии и с тях се домогват до властта. Ако се осланяме на сълзливите вопли на различните поети,
артисти, певци, музиканти,
режисьори, спортисти и еколози, по-онеправдана от социализма прослойка от тяхната не е имало и те всички,
ако не открито, то поне в
душите си са били дисиденти и върли врагове на социализма. Подобно еснафско,
битово дисидентство е
смешно и жалко. Димитър
Иванов убедително разкрива, че истинските дисиденти, мирогледните, идеологически дисиденти са сред
членовете на БКП, бивши
партизани, политзатворници, активни участници в антифашистката съпротива,
хора, които не са срещу
строя, а срещу неговата

конкретна реализация в
България, срещу конкретната политика. Първите организирани прояви на партийните дисиденти са насочени
срещу прилагането в България на съветската политика
на Никита Хрушчов и неговия смешен антисталинизъм. Те са критика на
политиката на Априлския
пленум от леви позиции,
която се разглежда като
отстъпление от принципите
на марксизма-ленинизма, от
принципите на диктатурата
на пролетариата. Тук се
крие и “топлата връзка” с
подобни процеси в Съветския съюз тогава, докато
днес в Русия всеки интелигент се мъчи да се изкара
потомствен граф или княз.
Другата част от книгата,
където авторът се опитва да
прави исторически и мирогледни обобщения и да дава
квалификации от позицията
на днешния ден, е значително по-слаба и с неприемливи пасажи. Това особено е видно в страниците,
посветени на работата на
ДС в първите години на
социалистическа България.
Може би се дължи на факта, че Д. Иванов няма личен
опит от този период, както и
от периода на въоръжената
борба на БКП срещу монархо-фашистката власт. Волно или неволно той се
подхлъзва по разпространени днес измислени и манипулирани данни, преиначени факти и явно спекулативни определения. Вероятно
работата само по докумен-

ти му е попречила да усети
духа и обществените нагласи на конкретното време или
пък е дълбоко повлиян от
конформистките идеи на
съществуващата обществено-политическа система. Но
това е поправимо, особено
като се има предвид сегашната народополезна дейност на Димитър Иванов и
несъмнените информационни възможности, с които той
разполага. И още нещо авторът не изтъква собствената си личност, не коментира собствените си преживявания, а се старае да
посочи само неопровержими факти. Оттук има само
една крачка до едно научно
изследване, освободено от
всякакви емоционални пристрастия.
Книгата на Димитър
Иванов показва неизползваните възможности за борба в еволюционната война,
за противопоставяне на
идеологическата агресия
на империализма за пълна
световна доминация, за
съхраняване на паметта от
близкото минало като здрав
фундамент и възможност
социалистическата идея отново да стане избор на
бъдещите поколения. Наймалкото книгата може да
стане стимул и за други
лица, свързани с отбраната
и сигурността на социалистическа България, да последват Димитър Иванов,
като се стараят да избягнат
слабостите и да запазят достойнствата на написаното
от него.
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ƒËÏ Ì‡‰
≈‚ÓÍÓÏËÒËˇÚ‡
ГЕОРГИ ГОТЕВ

ƒÓÒÚ‡ ıÓ‡ ÏË ÒÂ Ó·‡‰Ëı‡
ÓÚ ¡˙Î„‡Ëˇ, ÍÓ„‡ÚÓ ‚ ÔÓÌÂ‰ÂÎÌËÍ ÒÚ‡Ì‡ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜Â „ÓË
˘‡·˙Ú Ì‡ ≈‚ÓÍÓÏËÒËˇÚ‡ - ËÒÚÓË˜ÂÒÍ‡Ú‡ Ò„‡‰‡ ¡ÂÎÂÏÓÌ.
¿Á ‡·ÓÚˇ ‚ Ì‡È-·ÎËÁÍÓ Ì‡ÏË‡˘‡Ú‡ ÒÂ Ò„‡‰‡, Ú‡Í‡ ˜Â ·ÂÁ
ÍÓÎÂ·‡ÌËÂ ÛÒÔÓÍÓËı Ò˙·ÂÒÂ‰ÌËˆËÚÂ ÒË, ˜Â ÌË˘Ó ÒÚ‡¯ÌÓ ÌÂ
ÒÂ Â ÒÎÛ˜ËÎÓ. Õ‡ËÒÚËÌ‡ ËÏ‡¯Â
Ï‡ÎÍÓ ‰ËÏ, ÏËË¯Â¯Â Ì‡ ËÁ„ÓˇÎ‡ ÔÎ‡ÒÚÏ‡Ò‡ Ë ÓÍÓÎÓ 2000
˜ËÌÓ‚ÌËˆË ·ˇı‡ Â‚‡ÍÛË‡ÌË. ÕÓ Â‰‚‡ ÎË Â ËÏ‡ÎÓ
ÛÏËÒ˙Î Ë ≈— ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊË ‰‡ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡, ‰ÓË Ë
‡ÍÓ ÌÂ„Ó‚ËˇÚ ÍÓ‡·-Ï‡ÈÍ‡ ÔÂÚ˙ÔË ÂÏÓÌÚ.
ŒÚ ¡˙Î„‡Ëˇ ˜ÂÒÚÓ ÏÂ Ú˙ÒˇÚ ÔÓ ìÂ‚ÓÔÂÈÒÍËî
‚˙ÔÓÒË, ‡ ÚÛÍ, ‚ ¡˛ÍÒÂÎ, ÏË Á‡‰‡‚‡Ú ‚˙ÔÓÒË,
Ò‚˙Á‡ÌË Ò ¡˙Î„‡Ëˇ. Õ‡ÔÓÒÎÂ‰˙Í Ò‚˙Á‚‡Ú ËÏÂÚÓ Ì‡
ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ Ò ÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÍÓÛÔˆËˇÚ‡, ÌÓ ‚ÒÂ
ÔÓ‚Â˜Â Ò ÌÂÂÙÂÍÚË‚Ì‡Ú‡ Ò˙‰Â·Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ë Ò ÍÛÔÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „Î‡ÒÓ‚Â.
¿ ÚÂÁË ÚÂÏË ÒË„ÛÌÓ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË, Á‡˘ÓÚÓ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËˇ ÒË ‰ÓÍÎ‡‰ ÔÓ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ Á‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ ≈‚ÓÍÓÏËÒËˇÚ‡ ÔÓÒÓ˜‚‡, ˜Â ÓÚ 294 Â„ËÒÚË‡ÌË ÒÎÛ˜‡ˇ
Á‡ ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ „Î‡ÒÓ‚Â Û Ì‡Ò Ò‡ÏÓ Â‰ËÌ Â ÔËÍÎ˛˜ËÎ
Ò „ÎÓ·‡ ÓÚ 1000 ÎÂ‚‡. ¬˙ÔÂÍË ˜Â Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ ÍËÏËÌ‡ÎËÁË‡ ÍÛÔÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „Î‡ÒÓ‚Â Ë ÓÔÂ‰ÂÎË Ì‡Í‡Á‡ÌËˇ ‰Ó 3 „Ó‰ËÌË Á‡Ú‚Ó Á‡ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ
ÍÛÔÛ‚‡Ú „Î‡ÒÓ‚Â, Ë Â‰Ì‡ „Ó‰ËÌ‡ Á‡ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ÔÓ‰‡‚‡Ú „Î‡Ò‡ ÒË.
ÕÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ Â, ˜Â ÔÓÚË‚ÌÓ Ì‡ ËÁ‚ÂÒÚÌËˇ ˆËÚ‡Ú
Ì‡ ¿ıÏÂ‰ ƒÓ„‡Ì, ˜Â ÍÛÔÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „Î‡ÒÓ‚Â Â ìÂ‚ÓÔÂÈÒÍ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡î, ‚ ≈— ÒÂ ÒÏˇÚ‡, ˜Â ÚÓ‚‡ Â Ì‡È„ÓÁÌ‡Ú‡ ÔÓˇ‚‡ Ì‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡ ÍÓÛÔˆËˇ. ŒÒ‚ÂÌ
ÚÓ‚‡ Â ÚÂ‚ÓÊÌÓ, ˜Â ‚ ≈— Ò‡ÏÓ Ì‡¯‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ÒÂ Â
ÔÓ˜ÛÎ‡ Ò ÍÛÔÛ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „Î‡ÒÓ‚Â.
«‡˘ÓÚÓ ÚÓ‚‡ Â ÙÂÌÓÏÂÌ ÓÚ “ÂÚËˇ Ò‚ˇÚ, ÓÚ À‡ÚËÌÒÍ‡
¿ÏÂËÍ‡ Ë »ÁÚÓ˜Ì‡ ¿ÁËˇ, Í˙‰ÂÚÓ ˜ÂÒÚÓ ÒÂ Ò˙˜ÂÚ‡‚‡
Ò˙Ò ÁÎÓÛÔÓÚÂ·‡Ú‡ Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ÍÛÔÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „Î‡ÒÓ‚Â.
ÕÓ Ë ÔÓ ÚÓÁË ‚˙ÔÓÒ ≈‚ÓÍÓÏËÒËˇÚ‡ „ÎÂ‰‡ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌÓ Í˙Ï ¡˙Î„‡Ëˇ. ÕÂÈÌËˇÚ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ ΔÓÁÂ
Ã‡ÌÛÂÎ ¡‡ÓÁÛ Í‡Á‡ ÒÎÂ‰ Â‰Ì‡ ÒÂ˘‡ Ò ÔÂÏËÂ‡
—Ú‡ÌË¯Â‚ Ì‡ 18 ‰ÂÍÂÏ‚Ë Ï.„., ˜Â ¡˛ÍÒÂÎ ÌˇÏ‡ ‰‡
ÚÓÎÂË‡ ì‰‡ ÒÂ Ë„‡Â ÔÓÎËÚËÍ‡î Ò˙Ò ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡
≈— ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ.
«‡ ‰‡ ÔË‰‡‰‡Ú ÚÂÊÂÒÚ Ì‡ ÚÂÁË ‰ÛÏË, ÒÎÛÊËÚÂÎËÚÂ
Ì‡ ≈‚ÓÍÓÏËÒËˇÚ‡ ‚Â‰Ì‡„‡ ‡Á‰‡‰Óı‡ Â˜Ú‡ Ì‡ ¡‡ÓÁÛ ‡ÁÔÂ˜‡Ú‡Ì‡ - ÌÂ˘Ó, ÍÓÂÚÓ ÌÂ Ò˙Ï ‚ËÊ‰‡Î ‰‡
Ô‡‚ˇÚ ‰Û„ Ô˙Ú. œÓÔËÚ‡ı „Ó‚ÓËÚÂÎˇ Ì‡ ≈‚ÓÍÓÏËÒËˇÚ‡ Ã‡Í √ÂÈ ‰‡ÎË ¡‡ÓÁÛ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰ ƒœ— Ë
ÚÂıÌËÚÂ ìÓ·˙˜Ë ÓÚ ÙËÏËî. Ã‡Í ÏË ÓÚ„Ó‚ÓË ‚
ÒÏËÒ˙Î - Ú˙ÎÍÛ‚‡ÈÚÂ ÒË ÚÂÁË ‰ÛÏË Ò‡ÏË.
œÓÔËÚ‡ı Ë ÔÂÏË‡ —Ú‡ÌË¯Â‚ ÍÓÈ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ ÒË
Ë„‡Â Ì‡ ÔÓÎËÚËÍ‡ Ò˙Ò ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ≈—, Ì‡ ÍÓÂÚÓ ÚÓÈ
ÓÚ„Ó‚ÓË, ˜Â ÌÂ ÔËÂÏ‡ ÍËÚËÍ‡Ú‡ ÔÂÒÓÌ‡ÎÌÓ, ÌÓ
ÌˇÏ‡ ‰‡ Í‡ÊÂ ÍÓÈ ‚ Ó‰ËÌ‡Ú‡ ÒË Ë„‡Â Ì‡ ÔÓÎËÚËÍ‡
Ò Ô‡ËÚÂ Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍËˇ ‰‡Ì˙ÍÓÔÎ‡ÚÂˆ.
Ó‡ÎËˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÔÓÎËÚËÍ‡ Â ÒÎÓÊÌÓ ÌÂ˘Ó, ÌÓ Ì‡Í‡ˇ Â‰ÌË ˘Â ÔÎ‡˘‡Ú Á‡ „ÂıÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ÓÚ‡ˆËÚÂ ÒË.
¬ÔÓ˜ÂÏ ˘Ó ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ ‰Ó „Î‡ÒÛ‚‡ÌÂÚÓ Ò ‡‚ÚÓ·ÛÒË ÓÚ
“ÛˆËˇ, ÚÛÍ ÒÚ‡‚‡ ‰ÛÏ‡ Ò˙˘Ó ÚÓÎÍÓ‚‡ Á‡ ìÂÍÒÍÛÁËˇî,
ÍÓÎÍÓÚÓ Ë ‚˙ÁÓ‰ËÚÂÎÌËˇÚ ÔÓˆÂÒ ·Â¯Â Ú‡Í‡‚‡.
ƒÓ„‡Ì ÌÂ Ë‰‚‡ ÌËÍÓ„‡ ‚ ¡˛ÍÒÂÎ, Á‡˘ÓÚÓ ÁÌ‡Â, ˜Â
ÚÛÍ ˘Â ÏÛ Á‡‰‡‰‡Ú ÚÛ‰ÌË ‚˙ÔÓÒË Ë ÌËÍÓÈ ÌˇÏ‡ ‰‡
ÒÂ Á‡‰Ó‚ÓÎË Ò Ó·ˇÒÌÂÌËÂ, ˜Â „Î‡ÒÛ‚‡ÌËˇÚ‡ Ò ‡‚ÚÓ·ÛÒË Â ìÂ‚ÓÔÂÈÒÍ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡î. ¿Á ÎË˜ÌÓ ÒÂ Â„ËÒÚË‡ı
‰‡ „Î‡ÒÛ‚‡Ï ‚ ¡ÂÎ„Ëˇ Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ËÁ·ÓË Ë ·ˇı
ÔÂ‰ÛÔÂ‰ÂÌ, ˜Â ‡ÍÓ „Î‡ÒÛ‚‡Ï Ë ‚ ·˙Î„‡ÒÍÓÚÓ ÔÓÒÓÎÒÚ‚Ó, ˘Â ËÁ‚˙¯‡ ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂ. ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡
Ô‡ÍÚËÍ‡ Â ‚ÒÂÍË ‰‡ „Î‡ÒÛ‚‡ Ú‡Ï, Í˙‰ÂÚÓ ÒË ÔÎ‡˘‡
‰‡Ì˙ˆËÚÂ.
ÕÓ ÌÂ ËÒÍ‡Ï ‰‡ Ó„‡ÌË˜‡‚‡Ï ‡ÁÒ˙Ê‰ÂÌËˇÚ‡ ÒË
‰Ó ƒœ—. –‡ÁÎË˜ÌË ÏÛÚË Ë ÏÛÚÓÔÓ‰Ó·ÌË ÙÓÏ‡ˆËË
Ï‡ÒÓ‚Ó ÍÛÔÛ‚‡Ú „Î‡ÒÓ‚Â, ÓÒÓ·ÂÌÓ Ì‡ ÏÂÒÚÌË ËÁ·ÓË.
ƒÛ„Ë ÏÛÚË ÒË ÍÛÔÛ‚‡Ú „ÓÚÓ‚Ë ÏÂÒÚ‡ ‚ ÎËÒÚËÚÂ ˜ÂÁ
‰‡ÂÌËˇ Ë Û¯‚ÂÚË, ËÎË ‰Û„Ë ÂÍÒÚË. ¬ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ
‚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ, Í˙‰ÂÚÓ ‚Â˜Â ÒË ËÏ‡ÏÂ
‡ıÓÌÚ. ÕÓ ÚÓÈ ÌÂ Â Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌËˇÚ, Á‡ ÍÓ„ÓÚÓ ÒÂ
„Ó‚ÓË, ˜Â Â ‚ÎˇÁ‡Î, ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ Ô‡Ë Ò‡ ÔÂÏËÌ‡ÎË ÓÚ
Â‰ÌË ˙ˆÂ ‚ ‰Û„Ë.
œÎ‡¯Ë ÏÂ ÚÓ‚‡, ˜Â Û Ì‡Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ËÁ·ÓË ˘Â
·˙‰‡Ú Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÂÔÂÚËˆËˇ Á‡ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌËÚÂ Ë ‚
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ ˘Â ÔÓÒÎÛÊ‡Ú Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ (‚‰Ë„‡ÌÂ) Ì‡ ÏËÁ‡Ú‡ Á‡ ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ „Î‡ÒÓ‚Â Ë ‰ÂÔÛÚ‡ÚÒÍË
ÏÂÒÚ‡. ŒÒ‚ÂÌ ˜Â ‰ÂÏÓÍ‡ˆËˇÚ‡ ÌË Â Ì‡ Ô˙Ú Ò˙‚ÒÂÏ ‰‡
ÒÂ ËÁÓ‰Ë, ÌˇÏ‡ ‰‡ ÌË ÒÂ ‡ÁÏËÌ‡Ú Â‚ÓÍËÚËÍËÚÂ.
ÃÂı‡ÌËÁÏ˙Ú Á‡ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ Ú‡Í‡ ËÎË ËÌ‡˜Â ÓÒÚ‡‚‡ Ë
Ò‡ÌÍˆËËÚÂ ˘Â ÌË Û‰‡ˇÚ ÎÓ¯Ó.
¡—œ Â Ô‡ÚËˇÚ‡, ÍÓˇÚÓ ËÏ‡ Â‡ÎÂÌ ÂÎÂÍÚÓ‡Ú Ë ÌÂ
·Ë Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ ÚÓÎÂË‡ ·ÂÁÓ·‡ÁËˇÚ‡, ÓÒÓ·ÂÌÓ Ì‡
ÍÓ‡ÎËˆËÓÌÌË Ô‡ÚÌ¸ÓË. ÕÓ ÒË ÏËÒÎˇ, Ë ÌÂ ÏÓ„‡ ‰‡
ËÁÏËÒÎˇ, Í‡Í ˘Â ÒÂ ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚Ë Ë Í‡Í ˘Â ÒÂ
‡Á„‡ÌË˜Ë. ¿ÍÓ ÒÂ ‚Ë‰Ë ÓÚÌÓ‚Ó ‰ËÏ Ì‡‰ ¡ÂÎÂÏÓÌ,
‰‡ ÁÌ‡ÂÚÂ, ˜Â Â ÓÚ ÏÓˇÚ‡ „Î‡‚‡.
editor@euractiv.com
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съдове” и “Бижутерия”. Конкурсът е отворен за всички
творци, които работят в областта на художественото
стъкло чрез обработка на
стъклото в пещ. Творбите
трябва да са създадени през
последните две години. Всеки творец може да участва
най-много с три произведения. Своето участие в конкурса заявиха 26 творци от
България и Македония. Оценяването и класирането на
допуснатите до участие автори и произведения се
извърши от жури в състав:
Ставри Калинов, Вихрони
Попнеделев, Константин
Вълчев, Данаил Николов,
Вержиния Велчева.

Връчват отличия за
художествено стъкло
Награди за постижения в
областта на художественото
стъкло ще бъдат връчени за
първи път у нас - днес от
18.30 ч. на специална церемония в галерия Glass Design,
научи ДУМА от организаторите. Наградите “Магията на
светлината” са независими
отличия, обявени от галерия
“Glass Design” и “Nikolsen
Kera Glass”. Те имат за цел
да насърчат творците, работещи в тази област, и да от-

личат най-добрите произведения въз основа на следните критерии: оригинален дизайн и креативност, степен
на сложност на изпълнението, иновативно използване
на материали, майсторство
при обработката на стъклото, естетика и оригиналност.
Ще бъдат присъдени голямата награда “Магията на светлината”, три поощрителни
награди в разделите “Панели и 3 D”, “Художествени

25-О ОУ „ПЕТЪР
БЕРОН” С ТРОЕН
ЮБИЛЕЙ
С тържествен концерт в кинозалата на ВМА беше отбелязан
тройният юбилей на столичното
училище “Петър Берон”: 85 г. от
създаването на училището, 210
години от рождението на д-р
Петър Берон и 185 години от издаването на “Рибен буквар”. Колективи от различните класове
представиха по свой начин словесното, песенното и танцовото
изкуство, усвоени в училищна
обстановка. В словото си Нели
Ставрева, директорка на 25-о ОУ,
говори за славните дати и предшественици, припомни имената
на именити възпитаници на училището като актьора Коста Цонев и неговия син Димитър Цонев, поетесата Лиляна Стефанова, артистките Диана Добрева и
Маргарита Божилова, световната шампионка по художествена
гимнастика Красимира Филипова, доц. Милан Миланов от МБ
“Пирогов”. Издаден е и специален юбилеен брой.

Започна Пролетният
базар на книгата

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН
ТЪРГ В ГАЛЕРИЯ

С

С 20 на сто отстъпка - цената без
ДДС, ще се продават изданията на Пролетния панаир на книгата в зала 3 на
НДК. Той се откри вчера и ще продължи
до 24 май. Идеята е да се популяризира
българската книга в празничните дни и
да е достъпна до по-широк кръг читатели. Тази акция е и знак на несъгласие с
20-процентната ставка на ДДС върху
изданията у нас, обясняват от асоциация
“Българска книга”. Тазгодишното мото на
проявата е “Купувайте книги като европейци”.
Над 70 наши издателства участват в
Пролетния базар на книгата. Детски
празник по случай Деня на българската
просвета и култура и на славянската писменост организира на 24 май от 12 ч. на
откритата сцена пред НДК асоциация
“Българска книга”. За малките е и пролетното парти на 23 май от 13 ч. в зала
3.3 в НДК, на което редакторката Велина
Милчева и актрисата Веси Йорданова в
спектакъл-викторина ще представят новите книги на “Прес” - “Приказки на ламариненото петле”, “Двама се карат - трети печели” и “Любов и магия в сърцата на
шестте феи”.

“Егмонт-България” ще
представи поредицата “39
ключа” - нов мултимедиен
приключенски проект,
който обединява 10 романа, 355 колекционерски
карти и онлайн игра на
сайта www.the39clues.com
- на 22 май от 17 ч. Учители от детските градини
ще бъдат запознати с новите системи на издателство “Анубис” и “Булвест
2000”, които ще бъдат
предоставени за безвъзмездно ползване
от педагозите - днес от 16 ч.
Биляна Петринска и Христо Мутафчиев ще участват в премиерата на “11 тома
театър” на издателство “Рива” - днес от
17 ч. Съставител и преводач е Владко
Мурдаров.
Съпътстващата програма на базара
включва също премиери на книгите “Лабиринт за романтични минотаври” от
Светлана Дичева и “Тя е тук” от Елена
Алексиева на издателство “Колибри”,
“Пътища на духа” от Румяна Николова и
Николай Генов на “Хермес”, “Комиксът на

СНИМКИ ЮРИЙ СТОЯНОВ

С отстъпка може да
се купят интересни издания
на изложението в НДК

съвременния екран” от Радостина Нейкова на “Просвета”.
Домакин на генералната асамблея
на Федерацията на европейските книгоиздатели в рамките на панаира е асоциация “Българска книга”. В срещата ще
участват 32-ма делегати от 19 европейски държави, съобщиха за ДУМА от
АБК. В работата на срещата на 22 май
от 10 до 11 ч. ще вземе участие комисар Меглена Кунева. Заседанията на Генералната асамблея са закрити и взетите решения ще бъдат оповестени в
резолюция на 22 май.

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

93-годишна актриса получи голямата
награда на Министерството на културата

Художничката Милка Пейкова
получава наградата си

Деветдесет и три годишната актриса Елена Стефанова от Великотърновския театър
получава голямата награда на Министерството на културата за цялостно творчество
за 2009 г. Отличието е грамота, плакет и 5000 лева. Министърът на културата проф.
Стефан Данаилов връчи вчера годишните награди на изявени творци и дейци на
културата на тържество по случай 24 май - Деня на българската просвета и култура
и на славянската писменост. За високи творчески резултати и принос в развитието и
популяризирането на българската култура с плакет “Златен ритон” и 2500 лв. бяха
наградени 51 дейци на изкуството. Десетима млади таланти бяха удостоени с плакет
“Златен ритон” и 1000 лева. Плакет “Златен век” е наградата за петима преводачи,
четирима дарители и меценати и 25, работещи в българските културни институти в
чужбина. Отличени са също трима музейни работници, 16 читалищни дейци и 24
преподаватели от училищата по изкуствата към Министерството на културата.

Благотворителен търг в помощ на кампанията за набиране
на средства за лечение на Емил
Харизанов организират телевизия “Алма матер” и инициативният комитет днес. Известни
български художници предоставиха творбите си за благородната кауза. Търгът ще се проведе в
галерия “Академия”, ул. “Шипка”
1 с подкрепата на Народното
събрание. Първа сесия: оглед и
регистрация - 10 ч.; начало 11.30
ч., втора сесия: оглед и регистрация - 17.30 ч.; начало 18.30 ч.
Във връзка с благотворителните
концерти в клуб “Backstage” в
подкрепа на Емо до края на
месеца остават още два - днес
“BABYFACE CLAN”, “R.O.B.T.F.”; на
28 май - “ILLMATE - RUTH, WOSH
MC, LOGO5, FARS”, научи ДУМА
от Наталия Бицова.

БРИТАНСКИ
ЗВЕЗДИ В „SOFIA
LIVE CLUB”
Няколко дни след откриването на най-новия клуб за жива
музика - “Sofia live club”, и звездите на британския ейсид джаз
от “Down To The Bone” ще изнесат три поредни концерта, научи ДУМА от Юлиан Донков.
Участията са насрочени в
четвъртък, петък и събота (21,
22, 23 май) от 22 ч. Британската
джаз-фънк формация е призната за една от най-успешните
сред изпълнителите на ейсид
джаз с внушителна дискография от 8 албума зад гърба си.

ОТИДЕ СИ ИВАЙЛО
ДЖАМБАЗОВ

œÓ˜ËÌ‡ ‡ÍÚ¸Ó˙Ú ŒÎÂ„ ﬂÌÍÓ‚ÒÍË
»Á‚ÂÒÚÌËˇÚ Ò˙‚ÂÚÒÍË Ë ÛÒÍË ‡ÍÚ¸Ó ŒÎÂ„
ﬂÌÍÓ‚ÒÍË ÔÓ˜ËÌ‡ ‚˜Â‡ ‚ Â‰Ì‡ ÓÚ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÚÂ
ÍÎËÌËÍË. ƒ˙Î„Ó ‚ÂÏÂ ﬂÌÍÓ‚ÒÍË Â ÒÚ‡‰‡Î ÓÚ ‡Í
Ì‡ Ì‡‰·˙·Â˜Ì‡Ú‡ ÊÎÂÁ‡, Ò˙Ó·˘‡‚‡Ú ÛÒÍËÚÂ
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌË ‡„ÂÌˆËË.
ŒÎÂ„ ﬂÌÍÓ‚ÒÍË Â Ó‰ÂÌ ÔÂÁ 1944 „. ‚
ƒÊÂÁÍ‡Á„‡Ì (‰ÌÂÒ ‚ ‡Á‡ıÒÚ‡Ì). ¡‡˘‡Ú‡ Ì‡
‡ÍÚ¸Ó‡ - »‚‡Ì œ‡‚ÎÓ‚Ë˜, Â ·ËÎ Í‡‰Ó‚Ë ‚ÓÂÌÂÌ,
ÔÓ ÔÓËÁıÓ‰ ÓÚ ÔÓÎÒÍËÚÂ ‰‚ÓˇÌË. ¬ Í‡ˇ Ì‡ 30ÚÂ „Ó‰ËÌË ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ Â ËÁÒÂÎÂÌÓ ‚ ‡Á‡ıÒÚ‡Ì,
ÔÓ-Í˙ÒÌÓ ·‡˘‡Ú‡ Â ‡ÂÒÚÛ‚‡Ì Ë Á‡„Ë‚‡ ‚ Î‡„ÂËÚÂ Ì‡ √”À‡„. —ÎÂ‰ ÒÏ˙ÚÚ‡ Ì‡ —Ú‡ÎËÌ ÔÂÁ 1953
„. ﬂÌÍÓ‚ÒÍË ÛÒÔˇ‚‡Ú ‰‡ Ì‡ÔÛÒÌ‡Ú —Â‰Ì‡ ¿ÁËˇ Ë
ŒÎÂ„ ÒÂ ÓÍ‡Á‚‡ ‚ —‡‡ÚÓ‚. ÕÂ„Ó‚ËˇÚ ÔÓ-„ÓÎˇÏ
·‡Ú –ÓÒÚËÒÎ‡‚ ÔÂÁ 1957 „. ÒÂ ÔÂı‚˙Îˇ ‚
ÃËÌÒÍ, Í˙‰ÂÚÓ ËÁÚÂ„Îˇ Ë ŒÎÂ„. ÃÎ‡‰ËˇÚ ﬂÌÍÓ‚ÒÍË
ÊÂÎ‡Â ‰‡ ÒÎÂ‰‚‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡, ÌÓ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÔÓÔ‡‰‡
‚ —‡‡ÚÓ‚ÒÍÓÚÓ ÚÂ‡Ú‡ÎÌÓ Û˜ËÎË˘Â, ÍÓÂÚÓ
Á‡‚˙¯‚‡ ÔÂÁ 1965 „. Ë Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ Ë„‡Â ‚
—‡‡ÚÓ‚ÒÍËˇ ‰‡Ï‡ÚË˜ÂÌ ÚÂ‡Ú˙. œÂÁ 1973 „. ÔÓ
ÔÓÍ‡Ì‡ Ì‡ Ã‡Í «‡ı‡Ó‚ ﬂÌÍÓ‚ÒÍË ÔÂÏËÌ‡‚‡ ‚
ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËˇ ìÀÂÌÍÓÏî. ŒÚ 1993 „. Â ÔÂÁË‰ÂÌÚ Ì‡
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ÛÒÍËˇ ÍËÌÓÙÂÒÚË‚‡Î ‚ —Ó˜Ë ì ËÌÓÚ‡‚˙î.
ŒÎÂ„ ﬂÌÍÓ‚ÒÍË Á‡ Ô˙‚ Ô˙Ú ÒÂ ÔÓˇ‚ˇ‚‡ Ì‡
„ÓÎÂÏËˇ ÂÍ‡Ì ÔÂÁ 1968 „. ‚ ìŸËÚ Ë ÏÂ˜î,
ÔËÔÓÏÌˇ ¡√Õ≈—. —Â‰ Ì‡È-ÁÌ‡ÏÂÌËÚËÚÂ ÏÛ
ÓÎË Ò‡ Ú‡ÁË Ì‡ ‚˙Î¯Â·ÌËÍ‡ ÓÚ ìŒ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
˜Û‰Óî Ë ì—˙˘ËˇÚ ÚÓÁË Ã˛Ìı‡ÛÁÂÌî. œÂÁ
1991 „. ﬂÌÍÓ‚ÒÍË ·ÎÂÒÚˇ˘Ó ËÁË„‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËˇ
ÛÒÍË ËÏÔÂ‡ÚÓ ÕËÍÓÎ‡È II ‚ ÎÂÌÚ‡Ú‡ Ì‡
‡ÂÌ ÿ‡ıÌ‡Á‡Ó‚ ì÷‡ÂÛ·ËÂˆî. œÂÁ 2000 „. ÒÂ
Ò˙ÒÚÓˇ ÂÊËÒ¸ÓÒÍËˇÚ ‰Â·˛Ú Ì‡ ‡ÍÚ¸Ó‡ ÙËÎÏ˙Ú ì≈Î‡ ‰‡ ÏÂ ‚Ë‰Ë¯î, ‚ ÍÓÈÚÓ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡
Ë Â‰Ì‡ ÓÚ „Î‡‚ÌËÚÂ ÓÎË. œÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ Û˜‡ÒÚËÂ Ì‡
ﬂÌÍÓ‚ÒÍË ‚ ÍËÌÓÚÓ Â ‚˙‚ ÙËÎÏ‡ Ì‡ ¬‡ÎÂË
“Ó‰ÓÓ‚ÒÍË ì—ÚËÎˇ„Ëî, ˜ËˇÚÓ ÔÂÏËÂ‡ ·Â¯Â
ÔÂÁ ‰ÂÍÂÏ‚Ë Ï.„. ŒÎÂ„ ﬂÌÍÓ‚ÒÍË Â ÌÓÒËÚÂÎ Ì‡
ÏÌÓ„Ó Ì‡„‡‰Ë. Ã‡ÎÍÓ ÔÂ‰Ë ÒÏ˙ÚÚ‡ ÒË ·Â
Û‰ÓÒÚÓÂÌ Ò Ó‰ÂÌ ì«‡ Á‡ÒÎÛ„Ë ÔÂ‰ Ó‰ËÌ‡Ú‡î
- II ÒÚÂÔÂÌ. ﬂÌÍÓ‚ÒÍË Â Õ‡Ó‰ÂÌ ‡ÚËÒÚ Ì‡
———– (1991).
ﬂÌÍÓ‚ÒÍË ˘Â ·˙‰Â ÔÓ„Â·‡Ì Ì‡ 22
Ï‡È Ì‡ ÕÓ‚Ó‰Â‚Ë˜ÂÚÓ „Ó·Ë˘Â ‚
ÃÓÒÍ‚‡.

Почина кинорежисьорът Ивайло Джамбазов, съобщи БТА. “Българското кино внезапно загуби Васко от
“Петимата от Моби Дик”, Теди от “Таралежите се раждат без бодли”,
Ивайло от “С деца на море”, Петко от
“При никого”, пишат колегите му в
скръбната вест. Сред творбите на
Ивайло Джамбазов са помнещите се
и до днес новели “Моцартова соната” и “А сега към морето” от филмите
“Брачни шеги” и “Разводи, разводи”,
тв филмите “Гилотина за еднократна
употреба”, “Бърлогата”, “Трафик”,
“Нощта на самодивите”, “Наблюдателят”, “Резерват за розови пеликани”,
“Легенда за белия глиган”. Поклонението е на 22 май от 11 ч. в черквата
на Централните софийски гробища.
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СНИМКА MTEL IMAX

ЖАН-ЖАК МАНТЕЛО започва филмовата си кариера през 1986 г., когато
се присъединява като директор на аудиовизуалната и видео постпродукция към “L’Equipage Video” - компания, базирана в Гренобъл, Френските
Алпи. Той бързо си създава слава на пионер в областта на дигиталната
постпродукция. През 1991 г. режисира първия си 3D анимиран подводен
филм “Miracle Mermaid”, който получава наградата на публиката (“Palme
d’Or du Public”) следващата година на 25-ия Световен фестивал на
подводните филми от Антибите в Южна Франция. През 1994 г. ЖанЖак Мантело и брат му Франсоа основават “Дайнамакс” компания, специализирана в производството на атракционни
филми и симулатори на основата на движението. Като
мениджър на производствения отдел той режисира над
30 триизмерни анимирани и стереоскопични международни проекта. Уверен в режисьорския си опит, страстта
си към околната среда и опазването на океана през
2003 г. в качеството си на опитен гмуркач, той
режисира първия си 45-минутен IMAX филм “OCEAN
WONDERLAND 3D” (“Чудесата на океана 3D”) Документалната лента, чиято премиера у нас ще бъде на
22 май, хвърля светлина върху съдбоносната функция на застрашените коралови рифове. Филмът се
радва на голям успех и вече е видян от над 3.5 млн.
зрители по света. Втората му IMAX продукция
“Акули 3D” цели да реабилитира образа на акулите
като злепоставени в обществото хищници. Сега
Жан-Жак Мантело работи по постпродукцията на
следващия си филм “Dolphins&whales 3D”, чиято
премиера предстои т.г. По повод излизането на
екран на “Чудесата на океана 3D” у нас режисьорът бе на специално посещение в България.

ЖАН-ЖАК МАНТЕЛО:

Всички са отговорни
за климата на Земята
 Мосю Мантело, с какво ви
привлякоха и впечатлиха кораловите рифове, че решихте да заснемете филм за тях?
- “Чудесата на океана 3D” е
първият филм за коралите. Тези
животни са източник на много особен и специален живот в океана.
Малко хора знаят, че коралите са
живи същества, чийто скелет е
извън тялото им. Ако вземете парче
корал, ще видите хиляди малки
същества, които са разположени
върху неговата повърхност. Факт е,
че 4% от плътността на океана се
съдържа върху коралите и там се
възпроизвеждат една четвърт от
живите организми, обитаващи подводния свят. Изчезването на коралите ще генерира огромен проблем
за живота в морето и океана. Коралите са много чувствителни и лесно
умират. Достатъчно е температурата на водата да се повиши с няколко градуса и това става фатално за
тях. Тъй като коралите се намират в
близост до човешка среда, всичко,
което се изсипва в морето от хората, може да предизвика заболяване
при тях и дори смърт. Тези факти са
доста тъжни, но филмът ми е доста
ведър и приятен. Целта е зрителите
не само да се влюбят в тези същества, но и да се замислят за това, че
са застрашени от изчезване. А когато публиката е от деца и млади
хора, се надявам те да се амбицират и да потърсят начини за опазване на природата.
 Филмът ви наистина е много
въздействащ. В страната ни обаче няма коралови рифове. Как тогава българите биха могли да
съдействат за опазването им?
- Всички ние, независимо къде
се намираме, сме отговорни за климата на Земята, който се превръща

„

Интервю на АЛЬОНА НЕЙКОВА

в глобален проблем за целия свят.
 Мислите ли, че продукции
като тази ще успеят да повлияят
на по-доброто осъзнаване на моралната и екологическата необходимост да се спасят кораловите
рифове?
- Много претенциозно би било да
кажа, че с филмите си променяме
света. Но, макар и малка, ние сме
една капка в океана и можем да му
помогнем да запази целостта си.
Ние сме едно малко камъче, което
изгражда системата за опазване на
природата.
 Филмът ви “Акули 3D”, чиято
премиера се състоя в България
преди повече от година, също е
много въздействащ и засяга сериозния проблем с избиването на
тези хищници. Промени ли се нещо
след появата му по екраните?
- С гордост бих могъл да кажа,
че най-малко няколко десетки акули бяха спасени именно благодарение на филма ни. Акулите са около
375 вида и въпреки зловещата им
слава само 20 от тях нападат хора.
В китайската кухня обаче често се
използва месото на тези риби, приготвя се супа от акула, която се смята
за деликатес. Няма китайска сватба,
на която да не се сервира това ястие. Един ден получих покана за
сватба от китайска двойка и там пишеше: “Заповядайте на нашето
тържество. Няма да има супа от акула”.
 Саундтракът към “Акули 3D”
бе записан в Първо студио на БНР
от Български симфоничен оркестър СИФ-309. Същите музиканти ли бяха ангажирани и за “Чудесата на океана 3D”?
- И за трите филма - “Акули 3D”,

Ние сме една капка в океана,
но можем да му помогнем
blackdop

Триизмерните
филми създават
у зрителите
чувството, че са
част от събитията,
смята известният
френски режисьор
“Чудесата на океана 3D” и “Делфини и китове 3D”, музиката се
изпълнява от българския оркестър
и, доколкото зная, записите пак
бяха направени тук.
 Вие сте режисьор и на анимирани 3D филми. Каква е разликата,
когато се борави с документални
кадри и с рисунки?
- Преди време много се занимавах с компютърна 3D анимация и
мога да кажа, че разликата е съществена. Когато се прави класически
филм, се работи по предварителен
сценарий. В документалните продукции се случва обратното. Имаме голям запас от снимки, които след
това се монтират. Не че не се работи по предварителен план. Трудностите не идват от това, че не знаем
какво искаме да заснемем, а от
факта, че живите организми в океана не можеш да ги накараш да застанат така, че да изпълнят предварителния сценарий. Затова в документалните продукции, особено в
3D филмите, се правят много снимки.
 Какво ви направи най-голямо
впечатление по време на работата по филма?
- Когато започвахме да снимаме
коралите, имахме доста технически
проблеми. Трябваше да намаляваме размера на образа, да нагаждаме техниката така, че да документираме всичко по най-реалистичен начин. Направихме общо 26 експедиции, по време на които търсехме
материал за кораловите рифове,
акулите, делфините и китовете.
Учените оприличават коралите
на малки птички - канарчета, които

са били забелязани във въгледобивните мини. Те влизали там заедно с
миньорите, които се ориентирали по
присъствието на канарчетата дали
е безопасно да продължават работата си, има ли достатъчно въздух
за тях. В наше време кораловите
рифове биха могли да се сравнят с
канарчетата. Ако рифовете изчезнат, това ще означава смърт за океана. Казват, че огромните цунами
през 2005-а са били толкова страшни заради липсата в района на коралови рифове, които служат като
бариера за вълните и ги разбиват.
 Костенурката ли е вашето
любимо животно? Избрахте я за
гид и в “Чудесата на океана 3D”, и
в “Акули 3D”...
- Първоначално мислехме в ролята на екскурзовод да използваме
делфин. Не искахме това да е човек,
защото така щяхме да изгубим магията на обитателя на океана. Забелязахме обаче, че където и да снимаме, винаги около нас имаше много костенурки - те са навсякъде. Ще
разкрия и една тайна - за тази роля
използвахме близо 10 костенурки.
 А защо продукцията е направена именно за триизмерно кино?
- Когато се прожектират филми в
3D измерение, зрителят има чувството, че той самият е част от събитията. Медията IMAX прави така, че
хората да се доближат до нещо,
което не всеки може да докосне по
всяко време - океана. Когато Жан
Мишел Кусто видя триизмерните
снимки, възкликна: “Картината е
толкова реална, че все едно се гмуркам”.
 Тазгодишният фестивал в
Кан започна с прожекция на триизмерна продукция. Вие също представяте свой филм на това киносъбитие.
- Направихме пълнометражна
лента “Светът на океана 3D”. В нея
са събрани снимки, които са правени през последните 7 години и показват над 40 животински вида.
 Сега върху какво работите?
- Планираме да се върнем по
местата, където сме снимали през
последните години и да направим
сравнение какво се е променило.
 Ще изместят ли 3D филмите
обикновеното кино?
- Не мога да кажа със сигурност.
Факт е обаче, че почти всички последни продукции на “Дисни” са заснети в 3D формат. Смятам, че триизмерното кино е пореден етап в
развитието и усъвършенстването на
филмопроизводството. Както в началото на миналия век се е започнало
с нямото кино, после се появи
звукът, черно-бялото е сменено от
цветното, класическите ленти - с
дигитални филми и 3D продукции.
Имам син, който е 14-годишен.
Той не иска да си пуска стари черно-бели творби. И е много вероятно
неговото дете да не пожелае да гледа двуизмерни продукции, а само 3D
филми. Бъдещето ще покаже.
blackdop 21
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С приятна музика започна
„Eufonia 2009” в Брюксел
Първият тур от конкурса за най-добри ръчно изработени
четириструнни инструменти ще се състои през ноември в София

СНИМКИ “АКТИВ ГРУП ЕООД”

В една от най-приятните
части на белгийската столица - Юкле, можеха да се видят изумителни неща - шоколадова цигулка и виолончело
от трева и свежи цветя. Със
събитие в центъра за професионално обучение “Еспас

Уникална шоколадова цигулка
посрещаше гостите
на “Eufonia 2009”

Формасион” официално бе открита “Eufonia 2009”, информира ДУМА Валентина Измирова от “Актив груп ЕООД”.
Проектът е посветен на
ръчното изработване на четириструнни музикални инструменти и обединява усилията на 3 европейски държави
- Белгия, България и Румъния. “Eufonia 2009” стартира
през януари в София под лидерството на Столичната община. През април двегодишният проект получи одобрение за съфинансиране от Европейската комисия по програма “Култура 2007-2013”.
Тържественото откриване
на “Eufonia 2009” в Брюксел се
състоя в най-големия център
за професионално обучение в
града. Министърът на културата на Белгия Франсоа Дюпюи изрази подкрепата си за
проекта, който по думите му
ще спомогне за съхраняването на културното и историческото наследство на Европа.
В събитието участваха
представители на Столичната община и агенция “Актив
груп”, която е партньор по

Вилончело от трева и свежи
цветя привличаше погледите
на посетителите

проекта. Сред присъстващите бяха още българският посланик в Брюксел Христо
Георгиев и постоянният представител на Република Бълга-

рия към ЕС Бойко Коцев. От
румънска страна участник
беше Василе Глига, член на
парламента на Румъния и
известен лютиер.
Членове на казанлъшката
асоциация на лютиерите получиха висока оценка за майсторството на ръчно изработените инструменти, които
представиха.
В писмо до белгийската
страна кметът на Русе Божидар Йотов изрази подкрепата
си за “Eufonia 2009”. Догодина
в Русе ще бъде разположен
обучителният център за млади
таланти в занаята лютиерство.
През ноември т.г. в София
ще се състои първият тур в
конкурса за най-добри ръчно
изработени четириструнни
инструменти, като 24-те селектирани модела от този
кръг ще бъдат представени
на 2 декември в Кралската
консерватория в Брюксел.
Тогава ще бъдат класирани
най-добрите инструменти и
ще се връчат престижни награди. “Eufonia 2009” е първият конкурс, в който е предвидена категория и за студенти.

Легендарният кийбордист на вечните
“Дийп пърпъл” - Джон
Лорд, ще открие тазгодишния Есенен салон
на изкуствата. Поредното изключително музикално събитие, организирано от община
Пловдив съвместно със

“София мюзик ентърпрайсис”, ще се състои
на 1 септември.
Великият пианист
ще излезе на сцената
заедно с Оперното филхармонично дружество
- Пловдив, както и с трима от музикантите на
група “Те” - Ивайло

Звездомиров (бас), Венко Поромански (барабани) и Дарин Василев
(китара). Изпълнението
на големия артист пред
българските му почитатели ще бъде представено в две тематични
части. В първата публиката ще има възможност да чуе кавър версии по класики на “Дийп
пърпъл”, а втората ще
включва класическа
музика и солови проекти на Джон Лорд.
Билети за концерта
на легендарния музикант се продават от
днес на цени 30, 40, 50
и 60 лв. Те могат да
бъдат закупени от касите на Тикетпро България и партньори, както и онлайн на адрес
www.ticketpro.bg.

Ако в обятията на хубава жена
сънувате чужда жена, значи сте долен
мръсник. Но ако в обятията на чужда
жена сънувате вашата съпруга, значи
сте чудесен съпруг.

ЧРД!
О.з. ген. АТАНАС СЕМЕРДЖИЕВ
БОНИ НЕМСКИ, журналист
БОРИСЛАВ ГРЪНЧАРОВ, певец
ДАУТ ОСМАН, депутат
ЕВГЕНИЙ БОСЯЦКИ, художник
Проф. КИРИЛ ТОПАЛОВ, писател
Проф. ПАВЕЛ ГЕРДЖИКОВ, оперен
бас
РУМЕН БАЛАБАНОВ, писател
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ,
социолог и политик
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* Св. равноапостолни
Константин
и Елена

Международникът с
ръководен замах

Вечеслав
Тунев

СНИМКА EURO RSCG SOFIA

СНИМКА СОФИЯ МЮЗИК ЕНТЪРПРАЙСИС

ƒÊÓÌ ÀÓ‰ ÓÚÍË‚‡
≈ÒÂÌÌËˇ Ò‡ÎÓÌ Ì‡ ËÁÍÛÒÚ‚‡Ú‡

Виц
Виц

Георги Гълов - председател на Бирената партия
в България, и агент Тенев бяха сред гостите на
първия Бирен салон у нас. По време на
събитието, чиято тема бе “Дегустация и
натурален характер на пивото”, почитателите
на кехлибарената напитка научиха специфични
правила и техники при употребата й

навърта днес още
една година от
житейския си път.
Колегите от ДУМА не
са забравили ведрата
усмивка, тихата
стъпка и добрия нрав
на някогашния ни главен редактор.
Честит рожден ден,
Венци! И мини през
редакцията
да почерпиш!

—Î‡‚ˇÌÒÍË ÙÂÒÚË‚‡Î
Ò˙·Ë‡ Ú‚ÓˆË ‚˙‚ ¬‡Ì‡
Трети международен фестивал “Славянска прегръдка” - Варна 2009, организира
морската столица под
патронажа на кмета
Кирил Йорданов. Програмата ще започне
днес от 16 ч. с представяне на книгата “Подвигът на болярина
полк. Николай Киреев
и Освобождението на
България” на д-р Кирил, Митрополит Варненски и Великопреславски. По-късно от
18 ч. е откриването на
фестивала в пленарната зала на общината.
На празничния концерт
ще се представят хор
“Морски звуци” с гл. диригент Марин Чонев,
cyanmagentayellowblack

проф. Лидия Ошавкова
- флейта. На следващия ден от 10.30 ч. е
предвидена кръгла
маса на тема “Славянството в глобализиращия се свят” в зала
“Варна”. Изложбата
“Верую” на Цветана и
Деян Векови се открива от 17.30 ч. в генералното консулство на
Русия и ОНД. След
това е премиерата на
книгите “Духовното
единение” на А.В.
Шчелкунов и на “Притча за дървото” на Владимир Стоянов и Леонид Феодор.
Петгодишнината на
сп. “Знаци”, издателски
орган на Славянската
академия, ще бъде от-

белязана на 23 май от
15 ч. в арт салона на
радио Варна. Три часа
по-късно в концертното
студио ще бъде представена книгата “Димчо
Дебелянов - поетът на
белоцветните вишни”,
дело на Славянската
академия.
Факелното бдение в
чест на поетите, които
не са сред нас, е на
23 май от 20.30 ч. в
Морската градина пред
паметника на Иван Вазов. На 24 май от 8.30
ч. започва празничната литургия в катедралния храм и манифестация. От 18 ч. е голямата литературна вечер
с участието на славянски поети в концертно-

то студио на радиото.
В програмата е представяне на книгата
“Моят Пушкин”, посветена на 210-годишнината на поета. “Поезия
в петолиние” с участието на творци с китари
е на 25 май от 11 ч.
Поднебесен рецитал
на Любомир Левчев
започва от 17.30 ч. в
градската художествена галерия. Непосредствено след това е закриването на фестивала и връчването на наградите.
Славянският културен десант е на 26 май
от 9.30 ч. в Бургас, Добрич, Сливен, Шумен,
Шабла, Русе, СОК
Камчия и др.
cyanmagentayellowblack
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ПРОГРАМАТА

21 МАЙ

ВРЕМЕТО
06.40
06.45
07.30
08.00
08.05
09.35
10.15
11.00
12.00
12.25
12.30
13.00
14.00
14.30
15.30
16.00
16.10
16.40
16.45
17.00
17.30
17.55
18.00
18.30
19.00
19.50
19.55
20.00
20.35
20.45
20.55
21.00
21.50
22.00
22.30
23.00
23.05
23.10
23.15
23.45
00.15
02.20

Национален календар. Св.св. Константин и Елена
Денят започва - сутрешен блок
Евроизбори 2009. Предизборни клипове
Евроизбори 2009. Предизборни хроники
Денят започва - сутрешен блок
Здраве
Дързост и красота - тв филм /2257 епизод/
Жените с Марта Вачкова /токшоу/
По света и у нас
Евроизбори 2009. Предизборни клипове
Бързо, лесно, вкусно - кулинарно шоу
Самотно дърво на хълма - тв филм /7 епизод/п/
Животът на една певица - Янка Рупкита/фолклор/
Константин Философ - тв филм /3 серия/
Знаци по пътя. Борис Гуджунов
По света и у нас
Новини на турски език
Били и Бъди - анимационен филм
Забавен колеж - анимационен филм
Мотоспорт екстра
Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
Евроизбори 2009. Предизборни клипове
По света и у нас
Седмо чувство - семейна игра
Самотно дърво на хълма - тв филм /8 епизод/
Лека нощ, деца!. Дим, Дам, Дум
Златните песни на “Златният Орфей”
По света и у нас
Евроизбори 2009. Предизборни хроники
Спортни новини
Евроизбори 2009. Предизборни клипове
Братя и сестри - тв филм /6 епизод/
50 години БНТ. 1977
Позорните убийства на ХХ век. Убийството на Ицхак
Рабин - документална поредица на БиБиСи
По света и у нас
Евроизбори 2009. Предизборни хроники
Евроизбори 2009. Предизборни клипове
Световен шахматен турнир “М-тел Мастърс” /дневник/
Ку-ку презареждане
Джаз. Гранд трио - Влатко Стефановски/китара/, Стоян
Янкулов/ударни/, Веселин Веселинов/еко-бас/
Вратите се затварят - игрален филм /САЩ, 2004г./
Шоу “Елит” - предаване за шоубизнес/п/
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11.00
12.00
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
17.00
18.00
19.00
20.00
21.30
22.00
22.30
23.30
01.00

07.00
09.30
12.00
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
18.00
19.00
20.00
22.30
23.00
23.15
00.15
01.30

07.00
09.00
09.45
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30
14.05
15.00
16.40
17.00
17.45
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
23.00
23.40
01.25

“Любовта е във въздуха” - сериал, еп. 16
Детски клуб Дисни. “Крякаща тайфа” - сериал, еп. 33
“Тази сутрин” - информационно предаване
“Бон Апети” - кулинарно шоу с Иван Звездев
“Часът на мама” - токшоу за настоящи и бъдещи
родители с водещи Ива и Боги
“Господарката на Троя” - сериал, еп. 38
bTV Новините - обедна емисия
“Шоуто на Слави” /п./
“Лицето на другата” - сериал, еп. 72
“Буря в рая” - сериал, еп. 167
“SMS” - сериал, еп. 92, 93
“Горчиво” - шоу за младоженци
“Любовта е във въздуха” - еп. 17
“Комиците” /п./ - комедийно шоу
bTV Новините - централна емисия
“Шоуто на Слави. Бягство към победата” - токшоу
Music Idol - риалити
bTV Новините - късна емисия
“Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
“Моите мили съседи” - сериал, еп. 23
“SMS” /п./ - сериал, еп. 92, 93

“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
“Всички имаме сърца: За децата на България”- благотворителна шоу програма
“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. 172 - повторение
“Великото изкуство на магията”, развлекателна програма
“ТВ диагноза”, здравно предаване на ТВ 7
“Непокорните”, сезон 4, еп. 51
Новини
“Чиста лъжа”, еп. 22
“Летящият цирк на Монти Пайтън”, еп. 14
“Смолвил. Супермен в началото”, сезон 3, еп. 3 - п.
“Следобед с ТВ 7”, токшоу на ТВ 7
Телешопинг
“Пътеводна светлина”, еп. 173
“Микросвят”, анимационни миниатюри
“Вярно с оригинала”, политическо токшоу с Петър Волгин
Новини
“Отблизо” - публицистично предаване
“Смолвил. Супермен в началото”, сезон 3, еп. 4
“Голият обяд”, криминална драма, фентъзи
Новини
“Ванилия и шоколад”, драма, Италия, 2004
“Летящият цирк на Монти Пайтън”, еп. 14 - повторение
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ОВЕН
ÕÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÈÚÂ ÔÂÛÏÓ‡ Ë ÔÂÌ‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, ‡ÍÓ
ËÒÍ‡ÚÂ ‰‡ Á‡Ô‡ÁËÚÂ ÓÚÎË˜ÌÓÚÓ ÒË Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ ÌÂÔÓÍ˙ÚÌ‡ÚÓ. ŸÂ ÒÂ ÌÛÊ‰‡ÂÚÂ ÓÚ ÔÓ‚Â˜Â
Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌÓÒÚ ÔË ‚ÁËÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌˇÍÓË Â¯ÂÌËˇ
Á‡ ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ ‚Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ.

ТЕЛЕЦ

28

ŸÂ ÒÂ ÌÛÊ‰‡ÂÚÂ ÓÚ Ó·ÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ÔË ‚ÁËÏ‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÒÚ‡Ì‡ ‚ ˜ÛÊ‰ ÒÔÓ. Õ‡È-‰Ó·Â Â ‰‡ ÌÂ
Ì‡‚ÎËÁ‡ÚÂ ‚ ˜ÛÊ‰Ë ‡ÁÔ‡‚ËË, ÌÓ ‡ÍÓ Ë ‚ËÂ
Ò‡ÏËÚÂ ÒÚÂ Á‡ÏÂÒÂÌË, Â ‚‡ÊÌÓ ‰‡ ÒÎÛ¯‡ÚÂ ‡ÁÛÏ‡
Ë Ù‡ÍÚËÚÂ, ‡ ÌÂ ÂÏÓˆËËÚÂ ÒË.

Ñàíäàíñêè

Днес ще преобладава отново слънчево време. Позначителни временни увеличения на облачността ще
има отначало над Западна България, а по-късно над
северните райони от страната. На отделни места
ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб, в
Източна България до умерен север-североизточен
вятър. Максимални температури - между 23 и 28
°,
28°
° . В София - около
в крайните югозападни райони до 30
30°
23
° . Атмосферното налягане ще остане без същест23°
вена промяна - малко над средното за май. Над
планините от западната половина на страната ще
бъде предимно облачно. На места ще превали дъжд.
На изток ще бъде предимно слънчево, но по-ветровито. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър.
Максимална температура на надморска височина 1200
м - около 16
° , на 2000 м - около 88°
° . По Черноморието
16°
ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има през втората половина от деня, главно
над северното крайбрежие, но без валежи. Ще духа
умерен североизточен вятър. Максимални температури на въздуха - 21-24
° . Температурата на морската
21-24°
° . Вълнението на морето ще бъде слабо.
вода е 18-20
18-20°

ИЗГЛЕДИ ЗА 22 И 23 МАЙ

05.30
06.20
06.50
09.30
10.00

«Œƒ»¿

БЛИЗНАЦИ
ÃÌÓÁËÌ‡ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò ÌÓ‚ ÔËÚÓÍ Ì‡
ÂÌÂ„Ëˇ. “Ó‚‡ ˘Â ‚Ë ÔÓÏÓ„ÌÂ ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÚÂ ‰‡
ËÁ„‡Ê‰‡ÚÂ ÔÎ‡ÌÓ‚Â, ·Î‡„ÓÔËˇÚÒÚ‚‡˘Ë Ò·˙‰‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÏÂ˜ÚËÚÂ ‚Ë. —ÚÂÏÂÚÂ ÒÂ
‰‡ ·˙‰ÂÚÂ Ô˙‚Ë ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍÓ.

РАК
ΔÂÎ‡ÌËÂÚÓ ‚Ë Á‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ ˘Â ‰ÓÏËÌË‡, ÍÓÂÚÓ
Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚ ˘Â ÔÓÒÚ‡‚Ë Ó˜‡Í‚‡ÌËˇÚ‡ ‚Ë Í˙Ï
‰Û„ËÚÂ Ì‡ ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍÓ ÌË‚Ó. ÕÂ ÒÂ ÒÚÂÏÂÚÂ Ò‡ÏÓ
Í˙Ï Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡ÊÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚË, Á‡˘ÓÚÓ ÏÓÊÂÚÂ
‰‡ ˜ÂÔËÚÂ ÔÓÁËÚË‚Ë Ë ÓÚ ‰Û„ËÚÂ ÊËÚÂÈÒÍË ÒÙÂË.

ЛЪВ
ÓÌÚÓÎË‡ÈÚÂ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËˇÚ‡ ÒË Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ Ë ˘Â ËÏ‡ÚÂ ¯‡ÌÒ‡ ‰‡ ÔÓÒÚË„‡ÚÂ Ò
ÌÂ‚ÂÓˇÚÌ‡ ÎÂÍÓÚ‡ ÔÓ-‰Ó·Ë Ë ÒÚ‡·ËÎÌË ÂÁÛÎÚ‡ÚË. ŸÂ Á‡·ÂÎÂÊËÚÂ Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎÂÌ Ì‡ÔÂ‰˙Í ‚˙‚
‚‡¯ËÚÂ Ë‰ÂË Ë ËÌËˆË‡ÚË‚Ë.

максимални
28°/30°

ДЕВА

максимални
26°/30°

През следващите три дни до края на седмицата
температурите ще бъдат по-високи от обичайните за
сезона. В много райони ще достигат, дори и надвишават
30
° . В петък ще бъде слънчево. В събота ще преобладава
30°
слънчево време, но ще има временни увеличения на
облачността и на отделни места е възможно да
прегърми и превали. В Северна България ще духа умерен
вятър от запад-северозапад.

ƒÌÂÒ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ÔÓ„ËÊËÚÂ Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ
ÒË, ‡ÍÓ ˜Û‚ÒÚ‚‡ÚÂ ÌÂ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚ ÚÓ‚‡ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ. œÂ‰Ô‡Á‚‡ÈÚÂ ÒÂ ÓÚ ËÁÏ‡ÏË Ò ‰ÓÍÛÏÂÌÚË, Ò‰ÂÎÍË Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ËÎË ‚Î‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ ÌÓ‚Ë ËÌËˆË‡ÚË‚Ë.

ВЕЗНИ
ÕÂ ÓÚÎ‡„‡ÈÚÂ ‚‡ÊÌËÚÂ Ò˙·ËÚËˇ ‚ ÊË‚ÓÚ‡ ‚Ë,
Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÔÂ„Ó‚ÓË Ò ÍÓÎÂÍÚË‚Ë, ˜ÛÊ‰ÂÌˆË ËÎË
‚ËÒÓÍÓÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ÓÒÓ·Ë. ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡ ÍÓÌÚÓÎË‡ÚÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÚÓ Ë ÏËÒÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ó·ÏÂÌˇÚÂ Ò
ÔËˇÚÂÎË, ÍÓÎÂ„Ë ËÎË ‰ÂÎÓ‚Ë Ô‡ÚÌ¸ÓË.

СКОРПИОН
ƒÌÂÒ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ËÏ‡ÚÂ ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌ‡ Ì‡„Î‡Ò‡ Í˙Ï Á‡Ó·ËÍ‡Îˇ˘‡Ú‡ ‚Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡
‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ. ÕÂ Á‡ÌÂÏ‡ˇ‚‡ÈÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ ÒË
Ò Ô‡ÚÌ¸ÓË, ÍÎËÂÌÚË ËÎË ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎË, Ò‡ÏÓ
Á‡˘ÓÚÓ ÒÚÂ ÒÂ Ì‡Ú˙ÍÌ‡ÎË Ì‡ ÌÂ˘Ó ÔÓ-ËÁ„Ó‰ÌÓ.

СТРЕЛЕЦ
»Á·ˇ„‚‡ÈÚÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÛÔÌË Ò‰ÂÎÍË
ËÎË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë ÓÔÂ‡ˆËË, Ò ÍÓËÚÓ ËÒÍÛ‚‡ÚÂ ‰‡
Á‡„Û·ËÚÂ ÚÛ‰ÌÓ Á‡‚Ó˛‚‡Ì‡Ú‡ ÓÚ ‚‡Ò ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ
‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡. ÕÂ Á‡·‡‚ˇÈÚÂ Ë „ËÊËÚÂ
Á‡ ·ÎËÁÍËÚÂ Ë ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ÒË.
ЧЕТВЪРТЪК, 21.05.2009
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 „Човекът и законът”
00.25 Нощни новини
00.40 „Съдете сами”
01.30 Филм: „Печалбата на
самотния комерсант”
03.00 „Да разбереш. Да
простиш”
03.30 „Модна присъда”
04.25 „Федералният съдия”
05.10 Сериал: „Горещ лед”

КОЗИРОГ
ÕÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÈÚÂ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Î˙ÊÎË‚‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ
Í˙Ï ÔËˇÚÂÎ, ÍÓÎÂ„‡, ‰ÂÎÓ‚Ë Ô‡ÚÌ¸Ó ËÎË ËÌÚËÏÌ‡Ú‡
ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡. —ÚÂÏÂÚÂ ÒÂ ‰‡ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ÚÂ ÒÔˇÏÓ Á‡Ó·ËÍ‡Îˇ˘ËÚÂ Ú‡Í‡, Í‡ÍÚÓ ËÒÍ‡ÚÂ Ë ÚÂ ‰‡ ÒÂ ‰˙Ê‡Ú Ò ‚‡Ò.
ÕÂ ‰‡‚‡ÈÚÂ Ô‡Ë Ì‡ Á‡ÂÏ.

ВОДОЛЕЙ
ŸÂ ‚Ë Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ËÌÚÛËˆËˇ Ë Á‰‡‚ ‡ÁÛÏ, Á‡
‰‡ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡‚ËÚÂ Ò ËÌÂˆËˇÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ‚Ë ÏˇÒÚÓ. ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂ ÛÏÂÎÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÚÓ ÒË Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ, Á‡ ‰‡ ÌÂ ‚Ë Á‡ÔÎ‡¯‚‡
·ÂÁÔ‡Ë˜ËÂ.

РИБИ
ÕÂ ÒÂ ÒÚ‡ıÛ‚‡ÈÚÂ ÓÚ ÌÓ‚ÓÚÓ Ë ÌÂÔÓÁÌ‡ÚÓÚÓ ‚
ÎË˜ÂÌ ÔÎ‡Ì, Á‡˘ÓÚÓ ‚ Ú‡ÁË Ì‡ÒÓÍ‡ Á‡ ‚‡Ò ÌˇÏ‡
‰‡ ‚˙ÁÌËÍ‚‡Ú ÌÂÔËˇÚÌË ËÁÌÂÌ‡‰Ë. œÓ-ÒÍÓÓ Â
Ì‡ÎÓÊËÚÂÎÌÓ ‰‡ ÓÚÔ‡‚ËÚÂ ÔÓ„ÎÂ‰ Í˙Ï ‰ËÌ‡ÏËÍ‡Ú‡
‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡.
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‡ÚÍË

Илюмжинов идва
на закриването

○
○

ì–Ë·Í‡î ÓÚÌÓ‚Ó ìËÁÔÎÛ‚‡î Ô˙‚‡

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

сериозна дилема преди последния кръг. В
него жребият го изправи срещу 14-годишния
му ученик Рей Робсън,
който се нуждаеше от
равенство срещу треньора си, за да покрие
първия си гросмайсторски бал. След 67-ходова битка учителят успя
да спечели един почти
равен ендшпил само
благодарение на опита
си, което му помогна да
раздели второто място.
Поставеният под №1
Гата Камски раздели 45-о място с етническия
арменец Варужан Акобян, който от няколко
години също е американски гражданин. Двамата събраха по 6 точки, като по-добрият
допълнителен показател отреди по-предното място на Камски.
Шампионската титла на
Накамура бе подплатена с 40 000 долара,
докато сребърният и
бронзовият медалист
взеха по 12 500.

○

○

○

Хикару
Накамура

○

След
оспорвана
надпревара и благодарение на победата си в
последния кръг Хикару
Накамура
спечели
първенството на САЩ
със 7 точки от 9 партии.
Победата на 21-годишния гросмайстор не е
изненада, тъй като той
имаше втори по сила
рейтинг в турнира след
Гата Камски. Роденият
в Япония шахматист,
който от двегодишен
живее в Америка, премина през състезателната дистанция, без да
допусне загуба и закономерно спечели шампионата, в който участваха 25-имата най-силни местни шахматисти.
Това е втора национална титла за Накамура
след успеха му през
2004 г., когато бе едва
17-годишен. Победителят стана ясен едва
след изиграването на
последния кръг, преди
който Накамура и 17годишният Робърт Хес
имаха по 6 точки. Накамура успя да надиграе
само за 22 хода Джошуа Фридел, докато
Хес не можа да вземе
повече от реми срещу
Акобян. Така победителят финишира с половин точка преднина, а
второ място разделиха
Хес и Александър
Онишчук. Роденият в
Украйна Онишчук, който от 2001 г. живее в
САЩ и е шампион на
страната за 2006 г.,
беше изправен пред

○

○

Накамура стана
шампион на САЩ

○

затвърди впечатлението за невероятно слабата му форма, но
и позволи на испанския му
съперник да оглави временното
класиране. Преднината му от
Последните резултати на Василий Иванчук
половин точка обаче е доста неса ясен знак за криза в играта му
стабилна, а преследвачите му сред които и Топалов - доста надъхани,
Това е леко отклонение от досегашната
така че развръзката на турнира явно ще
традиция, според която първенецът полусе състои в последните партии.
чаваше копие на старинна българска
Организаторите на турнира обявиха,
икона. Авторски икони на Пламен Капиче специалната награда за победителя в
тански със стилизирани образи на Исус
тазгодишното издание ще бъде уникалХристос, Архангел Михаил, Свети Георги
на бронзова пластика “Пиета” на извести Свети Мина пък ще получат останалите
ния български скулптор Христо Христов.
петима участници в супертурнира.

Компютърната програма “Рибка”, която се “състезава” под американски флаг, спечели за трети
пореден път световното първенство за шахматни програми. В проведения в Памплона (Испания)
шампионат се състезаваха 10
“участника”, които играха по системата “всеки срещу всеки”. Основен фаворит за титлата бе първенецът от последните две издания
на първенството “Рибка” - най-използваната шахматна програма в
света. Тя не подведе нито създателите си, нито почитателите си и
финишира с 8 точки от 9 партии,
без нито една загуба! Единствено
английската “Хиаркс” и германската “Шрьодер” успяха да
измъкнат реми от победителката.
Така “Рибка” затвърди световната
си хегемония, като не само че спечели последните три шампионата, но не допусна нито едно поражение и в трите надпревари! На
1,5 точки след нея останаха израелската “Джуниър”, белгийската
“Дийп Сиенг” и “Шрьодер”. Компютърната надпревара не бе
съвсем лишена от емоции, като
съдбата на златния медал бе решена в последния кръг в прекия
сблъсък между “Рибка” и “Джуниър”, която изоставаше само на
половин точка от лидера и при
победа ставаше шампион. До този
момент и двете програми нямаха
загуба, затова двубоят им бе очакван с огромен интерес.
Създател на “Рибка” е Васик
Раджилич, 38-годишен компютърен инженер, който е и международен майстор по шах. Първата
бета-версия на неговата програма се появява през декември 2005
г. и малко след това започва триумфалното й шествие в шахматните среди. В последните няколко
ранглисти на шахматните програми “Рибка” е винаги начело, изпреварвайки следващата я в класацията поне със 100 точки. Заед-

¬ ·Ó„‡Ú‡Ú‡ ˜Ó‚Â¯Í‡ ËÒÚÓËˇ ÏÓÚË‚˙Ú Á‡ ÓÚÏ˙˘ÂÌËÂ ÌÂÂ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ Â Ë„‡Î ÍÎ˛˜Ó‚‡ ÓÎˇ - ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡Î Â ‚ÓÈÌË,
Â‚ÓÎ˛ˆËË, ÒÏˇÌ‡ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ‰ËÌ‡ÒÚËË, ËÁÚË‚‡Î Â ÓÚ
„ÂÓ„‡ÙÒÍËÚÂ Í‡ÚË ˆÂÎË „‡‰Ó‚Â Ë ‰˙Ê‡‚Ë. » Ú˙È Í‡ÚÓ
¯‡ıÏ‡Ú˙Ú ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÏËÍÓÓÚ‡ÊÂÌËÂ Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡, ÚÓ Ë ÚÛÍ
Ú‡ÁË ÌÂÎËˆÂÔËˇÚÌ‡ ˜Ó‚Â¯Í‡ ÒÍÎÓÌÌÓÒÚ Â Ì‡ÏË‡Î‡ Ë Ì‡ÏË‡
ÓÚ‡ÊÂÌËÂ. ˙Ï Í‡ÚÂ„ÓËˇÚ‡ Ì‡ ‰Â·ÌÓÚÓ ÓÚÏ˙˘ÂÌËÂ ÏÓÊÂÏ
‰‡ ÓÚÌÂÒÂÏ ‰ÓË„‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÎÓÊÂÌ‡Ú‡ Ô‡ÚËˇ –Â¯Â‚ÒÍË √ÂÎÂ ÓÚ ÚÛÌË‡ Ì‡ ÔÂÚÂÌ‰ÂÌÚËÚÂ ‚ ÿ‚ÂÈˆ‡Ëˇ ÔÂÁ 1953
„. “ˇ ·ËÎ‡ ÓÚÎÓÊÂÌ‡ ‚ ÚÓÔÓ‚ÂÌ ÂÌ‰¯ÔËÎ Ò ‰‚Â ÔÂ¯ÍË ‚ ÔÓ‚Â˜Â
Á‡ ·ÂÎËÚÂ Ë √ÂÎÂ ‡ÁÍ‡Á‚‡Î, ˜Â ì‚ Ì‡‚Â˜ÂËÂÚÓ Ì‡ ‰ÓË„‡‚‡ÌÂÚÓ –Â¯Â‚ÒÍË ‰ÓË ÏÂ ÔÓÔËÚ‡ ÌÂ ‚˙ÁÌ‡ÏÂˇ‚‡Ï ÎË ‰‡ ÒÂ
ÔÂ‰‡Ï ·ÂÁ Ë„‡. ¿ ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡ ÒÎÂ‰‚‡˘Ëˇ ‰ÂÌ ÒÂ‰Ì‡ıÏÂ Á‡‰
‰˙ÒÍ‡Ú‡, ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ÚË‚ÌÓ ÒË ÔÓ˙˜‡ ˜‡¯‡ Í‡ÙÂ Ë, Á‚˙ÌÚÂÈÍË
Ò Î˙ÊË˜Í‡Ú‡, Á‡ÔÓ˜Ì‡ ‰‡ ‡Á·˙Í‚‡ Á‡ı‡Ú‡.î

но с Раджилич в разработването
и обновяването на програмата
активно участват съпругата му полската гросмайсторка Ивета
Раджиевич, както и американският гросмайстор Лари Кауфман.
Създателят на шампионския софтуер и до ден-днешен отказва да
разкрие защо го е нарекъл с това
необичайно за компютърен продукт име, неизменно заявявайки,
че това е негова лична тайна.

СНИМКИ ИНТЕРНЕТ

Топалов
продължава
битката за
първото
място

Œ“ 22 ƒŒ 24 Ã¿… ¬ Œƒ≈—¿ Ÿ≈ —≈
œ–Œ¬≈ƒ≈ “–≈“¿“¿ —¬≈“Œ¬Õ¿ ”œ¿ ÔÓ ÛÒÍÓÂÌ ¯‡ı, Ó„‡ÌËÁË‡Ì‡ ÓÚ ¿ÒÓˆË‡ˆËˇÚ‡ Ì‡
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ¯‡ıÏ‡ÚËÒÚË. ¬ ÚÛÌË‡ Ò
Ì‡„‡‰ÂÌ ÙÓÌ‰ 57 000 ‰ÓÎ‡‡ (Ô˙‚‡ Ì‡„‡‰‡ - 10 000 ‰ÓÎ‡‡) ˘Â Û˜‡ÒÚ‚‡Ú 16 ¯‡ıÏ‡ÚËÒÚË: ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ √Ë¯˜ÛÍ, ¿Ì‡ÚÓÎËÈ ‡ÔÓ‚, ≈‚„ÂÌËÈ Õ‡Â, œ¸ÓÚ˙ —‚Ë‰ÎÂ, œ‡‚ÂÎ
“Â„Û·Ó‚, ƒÏËÚËÈ ﬂÍÓ‚ÂÌÍÓ (‚ÒË˜ÍËÚÂ ÓÚ
–ÛÒËˇ), ¬Û„‡ √‡¯ËÏÓ‚ (¿ÁÂ·‡È‰Ê‡Ì), ¿Í‡‰ËÈ Õ‡È‰Ë˜ (√ÂÏ‡ÌËˇ), ¡ÓËÒ √ÂÎÙ‡Ì‰ (»Á‡ÂÎ), —Â„ÂÈ ÃÓ‚ÒÂÒˇÌ (—ÎÓ‚‡ÍËˇ), ﬁËÈ
ƒÓÁ‰Ó‚ÒÍË, «‡ı‡ ≈ÙËÏÂÌÍÓ, ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
ÃÓÈÒÂÂÌÍÓ, œ‡‚ÂÎ ≈ÎˇÌÓ‚ (Ë ˜ÂÚËËÏ‡Ú‡ ÓÚ
”Í‡ÈÌ‡), ÃËı‡ËÎ √ÛÂ‚Ë˜ (“ÛˆËˇ) Ë ≈ÚËÂÌ
¡‡ÍÓ (‘‡ÌˆËˇ). Õ‡‰ÔÂ‚‡‡Ú‡ ˘Â ÔÓÚÂ˜Â
‚ ˜ÂÚËË Í˙„‡ ÔÓ ÌÓÍ‡ÛÚ ÒËÒÚÂÏ‡. —˙ÒÚÂÁ‡ÚÂÎËÚÂ ˘Â ÒÂ ÒÂ˘Ì‡Ú ‚ ÓÒÏËÌ‡ÙËÌ‡Î,
˜ÂÚ‚˙ÚÙËÌ‡Î, ÔÓÎÛÙËÌ‡Î Ë ÙËÌ‡Î, Í‡ÚÓ Á‡„Û·ËÎËˇÚ ‚˙‚ ‚ÒÂÍË Í˙„ Ì‡ÔÛÒÍ‡ Ì‡‰ÔÂ‚‡‡Ú‡. ¬ÒÂÍË ‰‚Û·ÓÈ ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ÓÚ ÔÓ ‰‚Â Ô‡ÚËË
Ò ÍÓÌÚÓÎ‡ Ì‡ Ë„‡ ÔÓ 20 ÏËÌÛÚË Ì‡ ¯‡ıÏ‡ÚËÒÚ Ò ‰Ó·‡‚ˇÌÂ Ì‡ 5 ÒÂÍÛÌ‰Ë ÒÎÂ‰ ‚ÒÂÍË ıÓ‰.
ÀÂ„ÂÌ‰‡ÌËˇÚ „ÓÒÏ‡ÈÒÚÓ ¬ËÍÚÓ Ó˜ÌÓÈ
˘Â ·˙‰Â ÍÓÏÂÌÚ‡ÚÓ Ì‡ ÒÂ˘ËÚÂ.
»–¿Õ ¬≈◊≈ »Ã¿ œ⁄–¬¿“¿ Δ≈Õ¿ √–Œ—Ã¿…—“Œ–, ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ ¿ÚÛ¯‡ œÛÍ‡¯ËˇÌ ÔÓÎÛ˜Ë Ì‡È-‚ËÒÓÍÓ ¯‡ıÏ‡ÚÌÓ Á‚‡ÌËÂ ‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ
Ì‡ ÒÂ‰ÏËˆ‡Ú‡. ŒÚ ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË 21-„Ó‰Ë¯Ì‡Ú‡ ¯‡ıÏ‡ÚËÒÚÍ‡ Â ÎË‰Â Ì‡ ÊÂÌÒÍËˇ Ë‡ÌÒÍË Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ ÓÚ·Ó, ‚ Ò˙ÒÚ‡‚‡ Ì‡ ÍÓÈÚÓ
Û˜‡ÒÚ‚‡ ‚ ÊÂÌÒÍËˇ ÓÚ·ÓÂÌ ¯‡ÏÔËÓÌ‡Ú Ì‡
¿ÁËˇ ÔÂÁ 2003 Ë 2005 „., Í‡ÍÚÓ Ë ‚ ÓÎËÏÔË‡‰‡Ú‡ ÔÂÁ ÏËÌ‡Î‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡. —‡ÏÓ ÔÂ‰Ë
ÏÂÒÂˆ ¿ÚÛ¯‡ œÛÍ‡¯ËˇÌ ÒÔÂ˜ÂÎË ÊÂÌÒÍÓÚÓ
Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÒË Ò ÂÁÛÎÚ‡Ú 11
ÚÓ˜ÍË ÓÚ 13 Ô‡ÚËË - 9 ÔÓ·Â‰Ë Ë 4 ÂÏËÚ‡.

РИБКА - ДЖУНИЪР
1.e4 c5 2.Кf3 e6 3.d4 cd4 4.Кd4
Кf6 5.Кc3 Кc6 6.Кdb5 d6 7.Оf4 e5
8.Оg5 a6 9.Кa3 b5 10.Кd5 Оe7
11.Оf6 Оf6 12.c3 0-0 13.Кc2 Оg5
14.a4 ba4 15.Тa4 a5 16.Оc4 Тb8
17.b3 Цh8 18.Кce3 Оe6 19.0-0 g6
20.Дd3 f5 21.f3 f4 22.Кc2 Кe7

Атуша
Пуркашиян

23.Кe7 Оc4 24.Кg6+ hg6 25.bc4
Тb2 26.Цh1 Цg7 27.Тaa1 Оh4
28.Тab1 Тa2 29.Тb5 Тh8 30.Дd2
Оg3 31.Тb7+ Цf6 32.h3 Цg5 33.Тc1
Дc8 34.Тb6 a4 35.Тd6 Дc4 36.Тd1
Тe8 37.Тb6 Дc7 38.Тb5 Цh6 39.Дd3
Дa7 40.Тbb1 Тc8 41.Тdc1 a3 42.c4
Дc7 43.Кb4 Тd8 44.Дd8 Дd8 45.Кa2
g5 46.Тd1 Дc7 47.c5 Дc5 48.Тb7 Оf2
49.Тdd7 Дf8 50.Тbc7 Цh5 51.Кc3
Дg8 52.Тd6 Дh8 53.Кd5 a2 54.Тa6
Оd4 55.Тa2 Дh6 56.Тa8 1-0

17-√Œƒ»ÿÕ»ﬂ“ ‘»ƒ≈-Ã¿…—“Œ– ¬¿À≈–» À»ÀŒ¬ ˘Â ‚Ó‰Ë ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ‡ Û·ËÍ‡ ‚
Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-„ÓÎÂÏËÚÂ ¯‡ıÏ‡ÚÌË Ò˙‚˙Ë www.playchess.com ‚ÒÂÍË ÔÓÌÂ‰ÂÎÌËÍ ÓÚ
17.00 ˜‡Ò‡. ¬ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ˘Â ·˙‰‡Ú ‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌË Ì‡È-ËÌÚÂÂÒÌËÚÂ Ô‡ÚËË Ë Ù‡„ÏÂÌÚË, Ë„‡ÌË ÓÚ ÒËÎÌË Ë„‡˜Ë Ë „ÓÒÏ‡ÈÒÚÓË ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËˇ ÏÂÒÂˆ. ¬Ó‰Â˘ËˇÚ,
ÍÓÈÚÓ Â Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-Ú‡Î‡ÌÚÎË‚ËÚÂ ÌË ÏÎ‡‰Ë
¯‡ıÏ‡ÚËÒÚË, ˘Â ÔÂ‰Î‡„‡ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌÓ ÔÓ‰·‡ÌË Ë ÔÂˆËÁÌÓ ‡Ì‡ÎËÁË‡ÌË ÔËÏÂË ÓÚ
Ì‡È-‚ÔÂ˜‡ÚÎˇ‚‡˘ËÚÂ ‰‚Û·ÓË ‚ ÂÎËÚ‡. ŒÒ‚ÂÌ
ÓÚÎË˜ÂÌ ¯‡ıÏ‡ÚËÒÚ ÏÎ‡‰ËˇÚ ‚‡ÌÂÌÂˆ Â Ë
ÒÓÙÚÛÂÂÌ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡
ÍÓÂÚÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ ˘Â ËÏ‡ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÂÌ
ı‡‡ÍÚÂ, Í‡ÚÓ „‡ÙË˜ÌË ÍÓÏÂÌÚ‡Ë Ë „Ó‚Ó
Ì‡ ÊË‚Ó. ¬ Í‡ˇ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ ÂÏËÒËˇ ˘Â ·˙‰Â
ÓÚ‰ÂÎÂÌÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÁËÚÂÎËÚÂ Á‡ ‚˙ÔÓÒË Ë
ËÁÍ‡Á‚‡ÌËˇ ÓÚÌÓÒÌÓ ÚÂÏËÚÂ ‚ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂÚÓ.

ЗАДАЧА

ÃÂÊ‰Û‚ÂÏÂÌÌÓ
12 ıÓ‰‡ ÒÎÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ
Ì‡ ‰ÓË„‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
‰˙ÒÍ‡Ú‡ ‚˙ÁÌËÍÌ‡Î‡
ÒÎÂ‰Ì‡Ú‡ ÔÓÁËˆËˇ:
“ÛÍ √ÂÎÂ ÓÚÍËÎ
ıËÚÓÛÏÂÌ Ì‡˜ËÌ ‰‡
ÂÏËÁË‡ Ô‡ÚËˇÚ‡ Á‡
ÛÊ‡Ò Ì‡ Ò‚Óˇ Ò˙ÔÂÌËÍ. ‡Í‚Ó Â ÔÓÔÛÒÌ‡Î –Â¯Â‚ÒÍË?!
ŒÚ„Ó‚Ó:

ÔÓ-Í˙ÒÌÓ √ÂÎÂ. - ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ‰‡ÎË ˘Â ‚ÁÂÏ‡Ú ÚÓÔ‡ ‚Â‰Ì‡„‡
ËÎË ÒÎÂ‰ 54.÷Â2 Tg3+, ·ÂÎËÚÂ Ó·ˇ‚ˇ‚‡Ú...Ô‡Ú! œËÁÌ‡‚‡Ï ÒË,
˜Â ÚÛÍ ÒË ÔÓÁ‚ÓÎËı Ï‡ÎÍÓ ÎË˜ÌÓ ÓÚÏ˙˘ÂÌËÂ... ƒÓÍ‡ÚÓ –Â¯Â‚ÒÍË Á‡¯ÂÏÂÚÂÌÓ „ÎÂ‰‡¯Â ‰˙ÒÍ‡Ú‡, ‡Á ÒË ÔÓ˙˜‡ı ˜‡¯‡ ˜‡È Ë,
ÔÓ‰˙ÌÍ‚‡ÈÍË Ò Î˙ÊË˜Í‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ ÚÓÈ ·Â ÔÓÒÚ˙ÔËÎ ÔÓ-‡ÌÓ,
Á‡ÔÓ˜Ì‡ı ‰‡ ‡Á·˙Í‚‡Ï Á‡ı‡Ú‡...î
ƒÓÍ‡ÚÓ ÔÓÛÏÂÂ ÒÎÛ˜ËÎÓÚÓ ÒÂ, –Â¯Â‚ÒÍË Ì‡Ô‡‚ËÎ Ó˘Â
ÌˇÍÓÎÍÓ ıÓ‰‡: 54.÷Â2 Tg3 55.Tf5+ ÷h4. —Â„‡ ‚ÒË˜ÍÓ Â ˇÒÌÓ
- Ë ‰‚‡Ú‡ ˆ‡ˇ Ò‡ ÓÚˇÁ‡ÌË ÓÚ ÔÂ¯Í‡Ú‡, ‡ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌÓÚÓ È
ÔË‰‚ËÊ‚‡ÌÂ ‚Ó‰Ë ‰Ó Ô˙ÎÌÓ Ï‡ÚÂË‡ÎÌÓ ‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ. Õ‡ 60Ëˇ ıÓ‰ Ò˙ÔÂÌËˆËÚÂ ÒÂ Ò˙„Î‡ÒËÎË Ì‡ ÂÏË...

ì¡ÓÏ·‡Ú‡ ÒÂ ‚ÁË‚Ë, ÒÔÓÏÌˇ ÒË „Ó‰ËÌË

Страницата подготви
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Президентът на Международната
шахматна федерация (ФИДЕ) Кирсан
Илюмжинов ще дойде за закриването на
супер гросмайсторския турнир М-Тел
Мастърс, обяви самият той в интервю за
руското спортно издание “Спорт-Експрес”.
Въпреки че тази информация не присъства на официалния сайт на турнира,
Илюмжинов е твърдо решен да дойде у
нас най-вече, за да разговаря с премиера Станишев за евентуалното домакинство на страната ни на мача за световната титла между Вишванатан Ананд и
Веселин Топалов. Двубоят трябва да се
проведе през април догодина, но на този
етап ФИДЕ все още не разполага с домакин. Президентът на Международната
федерация твърди, че освен България
интерес към мача проявяват Индия и “още
една-две неутрални страни, сред които и
Русия”. Офертите за домакинството ще се
приемат до септември, когато трябва да
се вземе окончателното решение за провеждането на срещата.
Междувременно три кръга преди края
на софийската надпревара битката за
първото място е в разгара си. Смехотворната загуба на Иванчук от Широв не само

” –¿»Õ— »ﬂ“ √–Œ—Ã¿…—“Œ– œ¿¬≈À
≈ÀﬂÕŒ¬ Û‚ÂÂÌÓ ÒÔÂ˜ÂÎË ÒËÎÌËˇ „ÓÒÏ‡ÈÒÚÓÒÍË ÚÛÌË ‚ —‡‡Â‚Ó Ò˙Ò 7 ÚÓ˜ÍË ÓÚ 10
Ô‡ÚËË. ¬ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌËÂÚÓ ÓÚ ÔÂÒÚËÊÌ‡Ú‡ 18-‡
Í‡ÚÂ„ÓËˇ Ì‡ ‘»ƒ≈ Û˜‡ÒÚ‚‡ı‡ ¯ÂÒÚËÏ‡ „ÓÒÏ‡ÈÒÚÓË, ÍÓËÚÓ Ë„‡ı‡ ÔÓ ‰‚Â Ô‡ÚËË ‚ÒÂÍË ÒÂ˘Û ‚ÒÂÍË. œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÚ Ì‡ ‰ÓÏ‡ÍËÌËÚÂ ¡ÓÍË œÂ‰ÓÂ‚Ë˜ ‡Á‰ÂÎË ‚ÚÓÓÚÓ ÏˇÒÚÓ Ò ÍËÚ‡Âˆ‡ ¬‡Ì ’‡Ó Ò ÔÓ 5,5 ÚÓ˜ÍË, ‡
„Î‡‚ÌËˇÚ Ù‡‚ÓËÚ —Â„ÂÈ ÃÓ‚ÒÂÒˇÌ (—ÎÓ‚‡ÍËˇ) ÓÒÚ‡Ì‡ ˜ÂÚ‚˙ÚË Ò 5 ÚÓ˜ÍË. —ÎÂ‰ ÌÂ„Ó ÒÂ
Ì‡Â‰Ë ËÌ‰ËÂˆ˙Ú œÂÌÚ‡Î‡ ’‡ËÍË¯Ì‡ Ò 4
ÚÓ˜ÍË, ‡ ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ ÓÒÚ‡Ì‡ ÎË‰Â˙Ú Ì‡ ¡ÓÒÌ‡ Ë
’ÂˆÂ„Ó‚ËÌ‡ »‚‡Ì —ÓÍÓÎÓ‚ Ò 3 ÚÓ˜ÍË.

cyanmagentayellowblackdopulnitelen 21

cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack

ЧЕТВЪРТЪК 21 МАЙ 2009

ÎÐÚÆÈÅ

22

П

реди десетина дни правителството на Тайланд е
взело решение да съкрати военните разходи, икономисвайки, в това число,
и за обновяването на
авиопарка на ВВС. Под
съкращаване са попаднали шест изтребителя
Gripen, производство на
шведската компания Saab,
които по искане на военните са необходими за обезпечаване на отбранителните интереси
на държавата. Неголямата партида самолети, от които се отказва
Тайланд, на пръв поглед, не може
да окаже влияние на перспективите пред самия проект. Но ако
отчетем, че гордостта на шведския авиопроизводител в последно време е преследван от неуспех след неуспех, демаршът на
Бангкок явно ще намали оптимизма на поддръжниците на изтребителя, който шведите предлагат
под гръмкия слоган "Криле за твоята нация" (The Wings of Your
Nation).
Съдейки по съобщения в тайландския печат, решението за
отказа от шведските самолети
било взето не заради недоволство от качествата на Gripen, а заради икономически съображения.
В днешните реалности това не
удивлява вече никого, въпреки че
както отбелязват във военното
ведомство, новите изтребители са
жизненно необходими на ВВС.
Остарелите F-5B/E, които са на
въоръжение в тайландската авиация, ще бъдат снети през 2011 г.,
а в качеството на основен изтребител военните засега използват
далеч не новите американски F16. Едноместните JAS 39C Gripen
и двуместните JAS 39D Gripen,
поръчани в Швеция, трябваше да
станат основната ударна сила на
тайландската авиация, но вместо
дванадесет самолета, на Кралските ВВС предстои да се ограничи
само на шест. От страна на ръко-

Изтребител
Gripen

Нация, останала
без криле

носи резултат, доколкото съперничеството в този сегмент също
нараства. В такова време даже неголяма експортна партида самолети се явява значителна. В края
на миналата година Gripen получи неприятни новини от съседна
Норвегия, която разглеждаше
възможността за придобиване
на шведски самолети. Ръководството на страната предварително
се бе спряло на многоцелевия
изтребител от пето поколение
F-35 Lightning II, който се разработва в рамките на международния проект Joint Strike Fighter. Осло
вече бе инвестирало в него около 100 милиона долара, но заради разногласия с производителите в професионалните среди
тръгнаха слухове за излизане

Шведският изтребител не
издържа на конкуренцията
на пазара за бойни самолети
водството на военното ведомство
на Тайланд вече прозвучаха резки заявления по повод на това решение. Но за компанията Saab,
както и за самите шведи, причината за оптимизма е още по-малка, отколкото у тайландските военни. Gripen, който по оценка на

много експерти се явява достоен
изтребител, все повече се оказва
в ролята на губещ, неиздържайки
на растящата конкуренция на
пазара за бойни самолети. На
смяна на четвъртото поколение
неумолимо идва петото, а покупка на по-ниска цена невинаги

на норвежците от проекта. В този
случай те биха могли да направят своя избор за изтребителя от
съседна Швеция. Но съдейки по
всичко, това няма да се случи.
През август м.г. Швеция направи
предложение за доставка на 85
изтребителя от следващо поколение Gripen NG (Next Generation)
на Нидерландия. От по-предните модификации на Gripen този
самолет се отличава с по-мощен
двигател, усилено шаси, горивни
баки с увеличен до 40% обем, радиолокационна станция с активна
антенна решетка за електронно
сканиране, а също и с усъвършенствани средства за
свръзка и допълнително въоръжение. Освен това Saab обещава да достави на поръчителя
запасни части и тренажори, да
предостави сервизни услуги и да
организира обучение на специалисти. Но холандците също отдадоха предпочитание на американския F-35. И въпреки плановете по придобиването на
голяма партида бойни самолети,
които засега се сблъскаха със
сериозни политически препятствия, шансовете, че холандците
ще преосмислят това решение в
полза на шведския изтребител,
не са много. Още повече че
миналата година група холандски политици, включително и
министърът на отбраната и членове на ресорния парламентарен комитет посетиха Швеция,
където им бе продемонстриран
с гордост шведският авиопроизводител. Saab още веднъж предложи партида изтребители на
особено привлекателни условия.
Но този път само за 48 самолета. Като един потенциален купувач на Gripen NG може да стане
Дания. Но по мнението на експерти шансовете на шведите да
получат този договор също са
минимални.
Със съкращения от Lenta.ru
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да се зададе точка на детонацията за 25 мм
боеприпас. Срок за начало на серийното
производство и приемането му на въоръжение засега не се съобщават.
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Гранатомет XM25. Снимка world.guns.ru
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ЖЕЛЯЗКО ТЕНЧЕВ
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Военното ведомство на Чехия е подписало
договор за закупуване на четири тактически военнотранспортни самолета C-295 от испанската ком-

○

Испански тактически военнотранспортен
самолет C-295

пания CASA, съобщава DefPro. Новите машини
трябва да заменят стоящите на въоръжение в
чешката армия транспортни Ан-26, съветско производство.
Първият самолет ще бъде доставен в края на
т.г., а последният - в края на следващата. Многоцелевият военнотранспортен самолет C-295 може
да се използва както във военни, така и в хуманитарни операции за прехвърляне на хора, техника
и товари, а също и за наблюдение на морското
пространство. Може да бъде експлоатиран също
и в неблагоприятни метеорологични условия. Самолетът побира на борда 71 човека или около
9 тона товари. Крейсерската му скорост е около
480 километра в час. С подписания договор
поръчките на испанските машини C-295 стават
72. Освен във ВВС на Испания те са на въоръжение в Полша, Финландия, Португалия, Бразилия, Чили, Йордания и други държави.

Пакистан започва стрелкови изпитания на зенитните ракетни
комплекси Spada 2000, закупени от италианската компания MBDA
Italia, през първата половина на 2010 г., съобщава Defense News,
цитирайки представител на фирмата. През февруари с.г. пакистанската армия трябва да получи първата от десетте батареи италиански ЗРК. Останалите ще
бъдат доставени в течение
на три години.
Както уточнява изданието,
на територията на Пакистан
вече е подготвена инфраструктурата за
приемане и
техническо обслужване на
оръжието.
Подготовката
на пакистанските специалисти за експлоатацията
ЗРК Spada 2000. Снимка www.defpro.com
му
започва
тази година. В състава на системата влизат радиолокационна станция с далечина на откриване 60 километра и две стрелкови отделения с две или четири пускови установки. Всяка от тях е оборудвана с шест ракети Aspide 2000, с далекобойност 20 километра.

○

Чехия сменя съветските транспортни
Ан-26 с испанския С-295

○

○

Тази година командването на силите за специални операции на армията на САЩ ще получи първите пет
екземпляра от автоматичния гранатомет XM25, който е наречен стрелковото оръжие на бъдещето. Както съобщава списание Jane's, в момента американските военни провеждат изпитания на XM25.
Армията на САЩ трябва да разработи тактика и техника по приемане
на новото оръжие. Както съобщава
един от ръководителите на проекта, в
най-скоро време в едно стрелково подразделение на американската армия
ще има по един гранатомет. Предполага се, че той ще се използва за поразяване на скрити цели, които е
невъзможно да бъдат неутрализирани
с помощта на обикновени оръжия, доколкото гранатата XM25 може да се
взривява в зададена точка над целта
или близо до нея. Гранатометът XM25 може
да се използва както в дневни, така и в нощни условия. В конструкцията му са монтирани
лазерни далекомери и сензори, позволяващи
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Пакистан започва изпитания на
Армията на САЩ се въоръжава с
гранатомета на бъдещето през юли италианските ЗРК Spada 2000

Той е още малък, но вече е готов за Генералния щаб...
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—ÚÂÌÎË ‚˙‚ ¬ËÎ‡ ‰Ó 2013 „. Отхвърлиха жалбата
на ЦСКА за Удоджи

Стилиян Петров подписа нов 4-годишен договор с Астън Вила и ще
остане в клуба до юни
2013 г. “Това е нещото,
което винаги съм искал
и няма как да не бъда
доволен. Щастлив съм,
че всичко приключи
успешно и сега мога
да се концентрирам
върху представянето
си на терена”, заяви
Стенли. Преди седмица той беше избран за №1 от феновете и съотборниците си във Вила. “Доволен съм, че контрактът вече е
факт. Старият му
договор приключ-

ваше следващата година и
много хора, обичащи клуба,
се притесняваха за неговото
бъдеще”, коментира мениджърът Мартин О’Нийл.
“През този сезон той беше
блестящ. Стилиян демонстрира огромно старание, желание за игра и трудолюбие.
Ако останалите играчи на
Вила покажат същото, мястото им в клуба е гарантирано”, каза още спецът, който
беше треньор на българина
и в шотландския Селтик. За
бирмингамския клуб националът записа 35 мача във
Висшата лига и вкара 1 гол
срещу Стоук Сити. Той игра
и в 7 двубоя за Купата на
УЕФА, 3 срещи за ФА Къп и
1 мач за Карлинг Къп.

А

пелативната комисия на БФС
отхвърли жалбата на ЦСКА за отмяна на наказанието на нападателя Удоджи от 4 мача за удар
без топка. В дербито срещу Левски нигериецът потърси физическа саморазправа със защитника
Веселин Минев и отправи нецензурни реплики към страничния
съдия, заради което беше санкциониран общо с 6 мача от Дисциплинарната комисия. На заседанието беше привикан главният арбитър Стефан Спасов, който е
потвърдил написаното от него в
доклада след мача. След изслушване на двете страни по случая и
гледане на видеозапис комисията
е преценила, че няма основания
наказанието да бъде отменено.

Мъри вика 17 легионери
Марто, Божинов и Домовчийски
се връщат за мача с Ейре
Селекционерът на националния отбор по футбол Станимир Стоилов обяви
имената на 17 футболисти, състезаващи се в чужбина, които вика за решителната световна квалификация с Ейре.
В група 8 на Зона “Европа” за Мондиал
2010 води световният шампион Италия
с 14 т. (от 6 мача), пред Ирландия 12
(6), България 7 (5) и др.
В списъка на Мъри се появиха отново контузените нападатели на английския Манчестър Сити Мартин Петров и
Валери Божинов, както и Валери Домовчийски, когото Херта Берлин отказа да
пусне за предишната квалификация срещу Кипър през април.
“Най-много ни разтревожи контузията на Димитър Рангелов, но се надявам
да бъде на линия за мача с ирландците. Гошо Петков не е пазил 3 месеца и
ще решавам дали ще го повикам. Бъде-

С

щето е за поколението на Ники Михайлов. Винаги съм бил на страната на
младите играчи”, мотивира избора си
Мъри Стоилов пред Дарик радио.
“Не искам да подценявам Ирландия,
но не искам и да ги надценявам. Първенството напредна като интрига, но класата не е достатъчна и оптимална за
българския национален отбор. В България си нямаме представа колко сме изостанали спрямо европейския футбол.
Имаше 1-2 седмици, в които можеше да
играем междинни кръгове в шампионата. За националния отбор обаче паузата е от 1 до 6 юни”, допълни хасковлията.
ИЗБРАНИЦИТЕ:
вратари: Димитър Иванков (Бурса,
Тур) и Николай Михайлов (Твенте, Хол);
защитници: Илиян Стоянов (Санфрече Хирошима, Яп), Игор Томашич

Оперираха Гонзо
в Барселона

(Макаби ТА, Изр), Елин Топузаков и Димитър Телкийски (Апоел ТА, Изр), Захари Сираков (Амкар, Рус);
халфове: Стилиян Петров (Астън
Вила, Анг), Станислав Ангелов (Енерги,
Гер), Благой Георгиев (Терек, Рус), Велизар Димитров (Металург, Укр);
нападатели: Мартин Петров и Валери Божинов (Ман Сити, Анг), Валери
Домовчийски (Херта, Гер), Димитър Рангелов (Енерги, Гер), Димитър Макриев
(Ашдод, Изр) и Димитър Бербатов (Ман
Юнайтед, Анг).
Групата ще бъде допълнена с трима
футболисти от българското първенство,
чиито имена ще бъдат обявени след
финала за Купата на България “Форд
Мото-Пфое”, който е на 27 май. Избраниците на Мъри се събират на лагер в
резиденция “Бояна” на 1 юни в 12.00 ч.
От БФС пък обявиха цените на билетите за решителния двубой на националите за ЮАР 2010. Пропуските за
сектор “А” струват по 20 лв., за сектор
“В” - 12 лв., и за сектори “Б” и “Г” - по 6
лв. Мачът е на 6 юни от 20.30 ч. на ст.
“Васил Левски” в София.

Балдовалиев иска да е
шампион с Локо (Сф)

Георги Иванов-Гонзо претърпя операция
при известния травматолог Рамон Кугат в клиниката му в Барселона. Нападателят ще остане под наблюдението на лекарския екип до
петък, след което ще започне възстановителният период. През следващите две-три седмици той ще се подложи на специални рехабилитационни процедури. Очаква се Гонзо да се
върне на терена след около 6 месеца.

Славия отпусна само
1500 билета на Левски
Ръководството на Славия предостави на Левски 1500 билета за предварителна продажба за
съботното дерби между тях. Пропуските струват
по 5 лв. и ще могат да бъдат закупени днес от
13.00 до 17.00 ч. и утре от 10.00 до 17.00 ч. на
касите на ст. “Георги Аспарухов”. Феновете на
“сините” ще могат да се сдобият с ценните хартийки и в деня на мача на касите на ст. “Славия”.

Нападателят на Локомотив (София) Зоран
Балдовалиев призна, че мечтата му е да стане
шампион на България с тима от “Надежда”. Македонският национал бе награден със “Златната
обувка” на Пресклуб България за играч на 27-ия
кръг в традиционната анкета на вестник “Футбол”.
В кръга той вкара за 1:1 при победаата с 3:2
над Сливен и получи 12 гласа от 22-ма
участници в анкетата. Втори със 7 гласа
остана Йордан Юруков, донесеъл победата с 1:0 на Черно море срещу ЦСКА
в дербито, а трети с 3 вота е вратарят
на “червените” Ивайло Петров. “Щастлив съм, че получавам тази награда.
Смятам, че голът, който отбелязах срещу Сливен, е най-красивият до момента, който съм вкарвал. Наскоро подписах договор до 2010 година. Ако през
лятото има оферти към мен, ще седнем
с шефовете на клуба и ще разговаряме.
Имам желание да премина в отбор от
чужбина, но първо искам да стана шампион с Локо” , заяви Балдовалиев.
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МИХОВ ЧАКА
ЮНОШИТЕ НА
БАРСА У НАС
Президентът на ПФЛ Валентин Михов е договорил участието на юношеския отбор на
Барселона в турнира “Юлиян
Мандзаров”, който е в памет на
загиналите деца в река Лим.
Надпреварата ще се проведе
от 14 до 21 август на стадионите в Правец и Етрополе. Михов
е главен спонсор на надпреварата, в която ще играят още
Цървена звезда, Стяуа, Левски,
Литекс, както и сборни отбори
от Свищов и Велико Търново.

ПРЕДСТАВИХА
„ГНЕЗДОТО НА
АКУЛИТЕ”
В БУРГАС
Старши треньорът на Черноморец Красимир Балъков и
изпълнителният директор Фреди Бобич представиха проекта
“Гнездо на акулите” пред общинския съвет в Бургас. Съоръжението трябва да бъде
завършено най-късно до началото на 2010 г. Комплексът ще
обхваща площ от 32 000 кв. м
и ще има 2 тревни и едно изкуствено игрище, медицински
център, физиотерапия, фитнес и
уелнес център, ресторант, библиотека, видеозали и пансион.

Германският Хановер ще
даде Чавдар Янков под наем
след сезона. Заради различни
контузии националът има само
8 мача за тима и шефовете на
клуба искат да го пратят да
трупа игрова практика. Интерес
към българина, който се възстановява от счупена костица на
ходилото, проявява Дуисбург.
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Цветан Георгиев - Баничката ще свири най-старото столично дерби Славия - Левски
от 28-ия кръг на “А”група. Георги Игнатов пък ще е арбитър
на другия софийски сблъсък
ЦСКА - Локо, който ще се
играе на Националния стадион “Васил Левски” заради наказанието на шампионите да
играят един мач на неутрален
терен. Варненското дерби
Спартак - Черно море пък е
поверено на нашумелия покрай участието си в шоуто на
Слави Трифонов “Моята голяма сватба” Ивайло Стоянов от
Петрич. Топреферът Антон Генов ще свири Локо (Пд) - Вихрен. Ахмед Ахмед е съдия на
мача Пирин - Ботев Пд, а варненецът Радослав Станев - на
Миньор - Черноморец. Христо
Ристосков ще ръководи мача
Сливен - Литекс, а наряд за
Беласица - Локо (Мз) получи
Никола Попов. Срещите са в
събота от 17.00 ч.

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

БАНИЧКАТА И
ИГНАТОВ СВИРЯТ
СОФИЙСКИТЕ
ДЕРБИТА

Ръководството на Апоел
Тел Авив обвини Димитър Телкийски и Елин Топузаков за
изпуснатата титла в израелското първенство. Двамата
българи играха 90 минути при
загубата с 0:1 срещу прекия
конкурент Макаби Хайфа, но
не впечатлиха.

ХЪРВАТИН
ПОЕ АЛБАНИЯ
Хърватинът Йосип Куже бе
назначен за селекционер на
албанския национален отбор
по футбол. Той заменя напусналия преди месец холандец
Ари Хаан. Договорът му е за 1
г. с опция за още година и
половина.

Основател
Стефан Продев
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Ливърпул дава
51 млн. лири за Тевес

ГРОЗДЕВА ДЕСЕТА
НА 10 М ПИСТОЛЕТ
Мария Гроздева остана десета в дисциплината 10 м пистолет
на Световната купа по спортна
стрелба в Мюнхен. Двукратната
олимпийска шампионка постигна 383,0 т., като само 1 т. не й
достигна за участие във финала.
Ирена Танова завърши 55-а, а
Моника Костова - 58-а.

Заплашват Юнайтед със съд, ако пусне резервите срещу Хъл

СНИМКА БГНЕС

Алекс Фъргюсън разчиташе
Карлос Тевес да
остане, но
аржентинецът
напуска
недоволен

10 000 ‡Ì„ÎË˜‡ÌË ·ÂÁ ·ËÎÂÚ ‚ –ËÏ
Õ‡‰ 30 000 ÙÂÌÓ‚Â Ì‡ Ã‡Ì˜ÂÒÚ˙ ﬁÌ‡ÈÚÂ‰ ÒÂ Ó˜‡Í‚‡ ‰‡ Ô˙ÚÛ‚‡Ú
Á‡ ÙËÌ‡Î‡ Ì‡ ÿ‡ÏÔËÓÌÒÍ‡Ú‡ ÎË„‡ ‚ –ËÏ ÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ Òˇ‰‡. ≈‰Ì‡
ÚÂÚ‡ ÓÚ Úˇı Ó·‡˜Â ˘Â ·˙‰‡Ú ·ÂÁ ·ËÎÂÚË Ë ˘Â ÒÂ ÓÔËÚ‡Ú ‰‡ ÒÂ
Ò‰Ó·ËˇÚ Ò Úˇı ‚˙‚ ¬Â˜ÌËˇ „‡‰. ¬˙Ì¯ÌÓÚÓ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ì‡ ¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËˇ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, Ò ÍÓÂÚÓ Ò˙‚ÂÚ‚‡ ‡Ì„ÎË˜‡ÌËÚÂ ‚
ÍÓË ˜‡ÒÚË Ì‡ –ËÏ ‰‡ ÒÂ ‰‚ËÊ‡Ú, Á‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁ·Â„Ì‡ÚË ËÌˆË‰ÂÌÚË
Ò ÏÂÒÚÌË ıÛÎË„‡ÌË. ¬‡Ê‰‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û ‡Ì„ÎËÈÒÍËÚÂ ÙÂÌÓ‚Â Ë ËÚ‡ÎË‡ÌÒÍËÚÂ ÚËÙÓÁË Â ËÒÚÓË˜ÂÒÍ‡, Í‡ÚÓ ÔÂ˜‡ÎÂÌ ‚˙ı Â ÙËÌ‡Î˙Ú Á‡ ≈ÿ
ÔÂÁ ﬁ‚ÂÌÚÛÒ - ÀË‚˙ÔÛÎ (1:0) Ì‡ ÒÚ. ì’ÂÈÁ˙Îî ‚ ¡˛ÍÒÂÎ, ÍÓ„‡ÚÓ 39
ÔË‚˙ÊÂÌËˆË Á‡„Ë‚‡Ú ÒÎÂ‰ ·ÂÁÂ‰ËˆË ÔÓ ÚË·ÛÌËÚÂ.

Ръководството на Ливърпул
е готово да даде почти 51 млн.
паунда за нападателя на Манчестър Юнайтед Карлос Тевес.
Мърсисайдци, които до последно спореха за титлата с
Юнайтед, са съгласни да платят исканата цена от 26 млн.
лири, и да му плащат по 8,3
млн. годишна заплата за 3
сезона, съобщи в. “Сън”. Седмичната му заплата е 160 000
паунда, почти двойна от тази в
Юнайтед, където игра 2 години под наем. Той обаче не успя
да се пребори за титуляр с капитана на българския национален отбор Димитър Бербатов, закупен миналото лято за
рекордната за клуба сума от
30,78 млн. лири. Аржентинецът
обяви, че не иска да остане в
шампиона на Англия, но желае да продължи да играе във
Висшата лига. Тотнъм също напира да го привлече, но дават
само 18 млн.
Междувременно застрашените от изпадане Съндърланд,
Нюкасъл и Мидълзбро са заплашили Юнайтед със съд, ако

Веселин Топалов направи реми
с белите фигури срещу лидера
Алексей Широв (Исп) в 7-ия кръг
на шахматния турнир “М-Тел
Мастърс”. Гросмайсторите си стиснаха ръцете на 30-ия ход. Широв
води с 4,5 т., а Топалов е с 4,0 т.
Той играе днес с черните срещу
Лениер Домингес, а първият ход
ще направи президенът на ФИДЕ
Кирсан Илюмжинов, който пристига в София за среща с Борда на
директорите на Големия шлем.

ФИНА ОДОБРИ 202
ПЛУВНИ КОСТЮМА
Международната федерация по
плуване (ФИНА) одобри 202 плувни костюма, които могат да бъдат
използвани в състезания. Сред тях
не попаднаха моделите, с които
французите Ален Бернар и Фредерик Буске счупиха световните рекорди в плуванията, съответно на
100 и 50 м св. стил преди месец.

Брунко Илиев

ще се стремят да си
пазят мястото, а младите - да се докажат. Казаха ми сам да си избера отбора. И седемте
национали, които играят в Левски Сиконко, са
между избраниците ми.
Очаквам момчетата, които играят зад граница,
да бъдат малко по-уморени, но ще се получи
шоу”, заяви Илиев.

излязат монголските
звезди Уламбайар Биамбайар-Биамба и Наранбат Ганкхуяг, световни шампиони през
2006-2008 г., както и
Петър Стоянов - Вожда,
9-кратен европейски и
3-кратен световен шампион. Участието и на
гиганти от Египет, САЩ,
Русия, и др. страни прави класата на състезанието по-значителна от
Евро 2009 в Швейцария
през август.

Известни сумисти от
целия свят ще мерят
сили в Първия международен турнир “Бони оборот сумо Мастърс”. Той
ще се проведе утре в
новата зала на НСА “Васил Левски” с награден
фонд 5000 долара и
свободен вход. Победителят ще получи $2000,
финалистът - 1500, а
бронзовите медалисти
по 750. В надпреварата
ще участват 156 състезатели. На дохиото ще
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Котоошу със 7-и успех
Калоян Махлянов-Котоошу постигна седма победа на големия летен турнир по сумо “Нацу башьо” в Токио. В среща от 11-ия кръг българинът
надви естонския “секиваке” Баруто. Следващият му
съперник ще бъде японецът Чийотайкай. Монголският “Йокодзуна” Хакухо пребори японеца Котомицуки и продължава без загуба.

СНИМКА БГНЕС

СНИМКА БГНЕС

Мъжкият отбор на
Левски Сиконко получи наградата за отбор
на месец април. Приза
получи вече бившият
старши треньор Брунко
Илиев. Волейболистите на “сините” детронираха предишния шампион ЦСКА във финалния плейоф и за 5-и път
получиха купата в традиционната анкета на
Пресклуб “България” с
19 от 27 гласа на спортните редакции. Втори
със 7 гласа е футболният отбор на ЦСКА. Трети с 1 глас е националният тим по мотокрос.
“Още в началото с
президента на Сиконко Данчо Лазаров се

разбрахме да водя отбора само до края на
сезона. Бях решил, че
за последен път ще работя с мъже. Сега се
занимавам с юношите
на Славия”, заяви Илиев. Специалистът, водил на 3 пъти националния отбор, допълни,
че работата с подрастващите му доставя удоволствие. Целта му е да
ги подготви максимално за включването при
мъжете. Илиев ще води
играчите от вътрешното първенство срещу
легионерите от националния тим в “Мача на
Звездите” на 28 май
във Варна.
“Вярвам, че ще стане зрелищен спектакъл. “Старите кучета

сър Алекс Фъргюсън пусне резервите срещу Хъл в последния кръг. Трите отбора от дъното са притеснени, че шотландсският мениджър ще даде
почивка на звездите си в неделя, за да ги запази за финала в Шампионската лига с
Барселона на 27 май в Рим.
“Тигрите” са точно над чертата
с 35 т. и при победа запазват
мястото си във Висшата лига
за сметка на 2 от трите североизточни клуба, които така
ще претърпят загуби по 30 млн
паунда. Параграф Е20 от правилника на шампионата гласи,
че във всеки мач тимовете
трябва да излизат с най-добрите си играчи. Ако бъдат признати в нарушаване на правилата, “червените дяволи” могат да бъдат наказани с предупреждение или голяма глоба.
“Манчестър Юнайтед е в
пълното си право да мисли за
себе си, но ако това не вреди
на другите. Ще контролираме
всички мачове от последния
кръг за сезона”, обявиха от
Висшата лига.

$5000 Ì‡ ÒÛÏÓ ÚÛÌË ‚ —ÓÙËˇ

Волейболният Левски
пред футболния ЦСКА
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ

ТОПАЛОВ ПРАВИ
РЕМИ С ШИРОВ

Принцът на Монако Албер
(вляво) шутира пред погледа
на бившия пилот на Джордан
Джорджо Пантано по време на
благотворителен футболен
мач между състезатели от
Формула 1 и знаменитости,
игран в Монте Карло. Бенефисът е преди старта за Гран
при на Монако по улиците на
Монте Карло, който е в неделя

ФРЕНСКИ СЪД
ОТХВЪРЛИ ИСКА
НА ФЕРАРИ
Френски съд отхвърли молбата на Ферари да блокира въвеждането тавана на бюджетите на
тимовете във Формула 1 от 2010
година, предложено от Международната автомобилна федерация
(ФИА). Френските магистрати
отсъдиха, че не съществува основателна причина да бъдат блокирани плановете на ФИА от новия
сезон да има ограничение в бюджета на всеки тим до 40 милиона
паунда.

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ
СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

ще излиза

талон за
безплатна
обява!
Баскетболистките от Лукойл Нефтохимик спечелиха титлата след
победа над бившия шампион Дунав Еконт с 83:64 (48:29) в
четвъртия финален плейоф в Бургас. Тимът на Петко Маринов е
първенец за трети път през последните 5 години
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