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ИСКАТ СОС ДА НЕ СЕ
СЪБИРА ДО ИЗБОРИТЕ

Няколко думи

«‡‚˙˘‡ÌÂ
‚ ÏËÌ‡ÎÓÚÓ
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ

Заседанията се използват за политическа
агитация, твърдят съветници от БСП
Столичният общински
съвет да няма заседания до
изборите това лято предложи
вчера председателят на общинарите от БСП Жельо
Бойчев. Той обясни, че последните събрания на СОС
се използват за политическа
агитация и обясни, че кампа-

нията не трябва да се пренася и в залата на Общинския
съвет. Идеята му предизвика
бурни реакции сред съветниците от останалите партии.
Николай Желев от СДС дори
я нарече “безумна”.
Предложението на Жельо
Бойчев бе предизвикано от

разгорещен дебат между
съветниците по повод декларация, обвиняваща правителството в действия срещу
София. Документът бе от
името на СДС, ДСБ и ГЕРБ и
в него се твърди, че кабинетът “иска да национализира боклука на столицата”.

Дебатите върху текста прераснаха в лични обиди и обвинения. Сините съветници
дори обвиниха колегите си
социалисти, че изпълняват
политически поръчки и гласуват в полза на правителството, а не на столичани.
—Ú. 4

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Когато някой вади
призраци от миналото като
аргумент в предизборна
политическа битка, това
винаги е симптом за партийна или идейна криза. В
това състояние изпаднаха
десните съветници в София,
които вчера гласуваха
скандално решение да се
постави паметна плоча на
Богдан Филов в столицата,
както и на негово име да
бъде кръстена улица (стр.
2). Логиката на подобен
исторически реваншизъм е
неразбираема и дори
противна. Богдан Филов е
сред най-противоречивите
фигури в българската
история и ако приемем, че
раят и адът съществуват, то
той почти със сигурност е в
огъня.
Безсилието на десницата
в София си личи по нейното
внезапно присещане за
историята. И опитите й по
чудотворен начин да се
върне в началото на прехода. Защото в крайна сметка
от 1990 година насам те
имаха хиляди начини, по
които да направят дори
паметник на Филов, ако
желаеха. Но идеята им,
поднесена точно в този
момент, вече ясно издава
предизборни страсти и
цели. Да не говорим, че
мотивите, с които се заиграват с Филов, може да се
обърнат срещу тях. Защото,
ако сме толкова загрижени
за историята, нека да
кръстим улици отново на
Георги Димитров или на
Антон Югов например.
Завръщането в миналото
трябва да се осъществява
като равносметка, а не като
желание за реванш. Защото
веднъж като събудиш
призраците, трудно е да ги
приспиш отново.
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Започна сезонът на абитуриентските балове. Възпитаниците на професионалната
гимназия по селско стопанство в Разград дефилират по градските улици
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Прокуратурата
иска отстраняване
на хасковския кмет

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

П
На борда на фрегатата TCG GEDIZ от състава на Турските военноморски сили,
която е на посещение в пристанище Варна, бяха раздадени “Медали на
BLACKSEAFOR” на командващите Военноморските сили на Черноморските държави.
На снимката: командващият ВМС вицеадмирал Минко Кавалджиев (вляво) получи
медала от адмирал Метин Атач, командващ военноморските сили на Турция

Õ‡Ó‰ÌÓ Ò˙·‡ÌËÂ
Председателят на
Народното
събрание
Георги Пирински ще
участва на
23
май
2009 г. в
Третия събор на българите в Европа, който ще се проведе в Микулчице, Чехия. По традиция в навечерието на 24 май в Южна Моравия,
където е бил западният книжовен
център на славяните, се почита делото на светите братя Кирил и Методий. Тази година под патронажа на
председателя на парламента ще
бъде официално открит паметник на
солунските братя. Предполага се, че
в Микулчице е завършил своя жизнен път по-големият от братята Методий. Началото на тържествата
ще бъде в 12.00 часа пред сградата
на музея в архелогическия ареал в
Микулчице. В 12.30 часа Георги Пирински заедно с посланика на България в Чехия Здравко Попов и с председателя на Българското културнопросветно дружество Антон Стамболийски ще открият паметника на братята Кирил и Методий.

рокуратурата официално внесе
вчера искане за отстраняване
от длъжност на кмета на Хасково Георги Иванов. Това съобщи
на пресконференция зам.
окръжният прокурор Елена Катранджиева. Очаква се в едномесечен срок окръжният съд да
се произнесе по случая. Мотивите за искането са, че кметът
системно е пречил на разследването по делото за безстопанственост и е бавил документи.
Делото е свързано със спор с
търговска верига, която се отказала да строи магазин в Хасково и вследствие на това, че
кметът забавил връщането на
получената вече сума, общината е платила 130 000 лв. лихви.
За днес е насрочено дело по
другото обвинение на кмета за
получаване на 5000 лв. от фирмата, доставяща храна на хасковските социални домове, болници и детски градини.
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Скандал с паметна
плоча на Богдан Филов
Реабилитират човека, поискал
депортация на българските евреи,
гневни са общинарите от левицата
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От 1 юли социалната пенсия за
старост се увеличава от 92,53 лв.
на 100,86 лв., реши вчера правителството. Определянето на новия
размер е свързано с взетото решение за осъвременяване на всички
пенсии с 9% от 1 юли 2009 г. Минималната пенсия става 136,08 лв., а
средната за осигурителен стаж и
възраст 288,98 лв. Средствата са
предвидени в бюджета на НОИ.
Съгласно Кодекса за социално
осигуряване право на социална
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пенсия имат хора, навършили 70годишна възраст, когато годишният
доход на член от семейството към
датата на навършване на възрастта е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен
за страната, през последните 12
месеца. Ако искането е направено
след навършването на 70-годишна
възраст и след изтичане на шестмесечния срок, доходът на член от
семейството се преценява към датата на заявлението.

Кандидатите за европейски депутати
Александър Маринов, Евгени Кирилов,
Йордан Величков, Николай Захариев, Станислав Станилов, Христо Матанов, Христо
Мермерски, Юнал Лютфи са сътрудничили
на Държавна сигурност (ДС). Това обявиха вчера от Комисията по досиетата след
проверка на 126 кандидати за членове на
Европейския парламент. Голяма част от
имената обаче не са нови, а са обявявани
и преди. Александър Маринов, който е
водач на листата на партия “Българска социалдемокрация”, е работил за ДС под
псевдонима Майстора. Кандидатът за евродепутат, издигнат от Коалиция за България, Евгени Кирилов, пък е работил като
секретен сътрудник под псевдонима Манчев. Двама са кандидатите на ПП “Съюз
на патриотичните сили “ЗАЩИТА”, които
са с установена съпричастност към ДС.
Това са Йордан Величков и Николай Захариев. Под псевдонима агент Светлин е
сътрудничил и кандидатът за евродепутат
Станислав Станилов, издигнат от “Атака”.
Агент Петър или кандидатът за евродепутат на Коалиция от партии НАПРЕД ВМРО - Българско национално движение,
Земеделски народен съюз, Движение
Гергьовден, Единна народна партия - Христо Матанов е бил вербуван на 22 декември 1982 г. Христо Мермерски, който е
кандидат за евродепутат от ПП “Съюз на
патриотичните сили “ЗАЩИТА”, е работил
под псевдонима Чавдар.
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100,86 лв. социална
пенсия за старост

Осем кандидати за
евродепутати са
сътрудничили на ДС

БСП и ГЕРБ с по 5 кресла в ЕП, едно за Синята коалиция
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преди изборите за Европарламент, се казва
в писмото.
Премиерът Станишев пише още, че
българските избиратели заслужават и
имат право да сравнят
идеите и позициите на
двете основни политически сили в страната, преди да решат за
кого да гласуват. Вярвам, че подобен дебат
ще даде възможност
на хората на България сами да преценят
кой има идеи, стратегия и подготвен екип,
за да изведе страната ни през трудната
ситуация, в която
международната финансова и икономическа криза я постави,
завършва посланието
си премиерът.
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Официално писмо
изпрати премиерът
Сергей Станишев до
неформалния лидер
на ГЕРБ Бойко Борисов, за да го покани на
телевизионен дебат
по една от трите национални телевизии.
Българските граждани трябва да имат
възможността
да
бъдат свидетели на телевизионни дебати
между двете най-големи партии опоненти в
предизборната битка,
които да се предават
на живо в националния ефир. Затова се
обръщам към вас с
молба за съдействие
при организирането
на лидерски дебати
между г-н Бойко Борисов, неформален лидер на ГЕРБ, и мен
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Станишев покани
с писмо Борисов
на нов тв дуел
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Решение за поставянето на паметна плоча на Богдан Филов в София и
за кръщаване на улица с неговото име
нагорещи до червено страстите на вчерашното заседание на Столичен общински съвет. Това е политически реваншизъм, реабилитирате човека,
внесъл закона за чистотата на българската нация и подготвял екстрадирането на българските евреи, възмути се
остро Росен Малинов от групата на
съветниците от БСП. Предложението
за барелеф на Филов пред Националния археологически музей е било по
идея на БАН. Подкрепиха го съветниците от СДС, ДСБ, НДСВ и по-голямата част от ГЕРБ. Групите на БСП и
“Атака” гласуваха “против”. Със същите
гласове бе решено още улица в столичния район “Сердика” да носи името
на Богдан Филов.

Росен Малинов категорично нарече
действията на СДС и ДСБ предизборни. Те използваха неопитността и непознаването на историята от страна на
съветниците от ГЕРБ, за да прокарат
тази своя идея, коментира той специално за в. ДУМА. И попита защо от 1990
г. досега, когато десните имаха пълно
мнозинство в управлението на София,
не се осмелиха да направят подобно
нещо. Защото осъзнаваха добре, че
обществото ще скочи срещу тях, добави Малинов. Той припомни, че именно
Богдан Филов е политикът, който през
1941 г. вкарва България във Втората
световна война на страната на Тристранния пакт и малко по-късно обявява
война на САЩ и Великобритания. След
което София е почти разрушена от бомбардировки. Това е човекът, който подготвяше българските евреи за депортиране и написа закона, задължаващ ги
да носят жълти звезди, добави съвет-
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РАЛИЦА ТАБАКОВА

никът от БСП. Малинов нарече действията на десните съветници реваншизъм
и опит за изтриване на важна част от
българската история. Големият губещ е
българският народ, бе категоричен той.
Според него грешка са направили и
общинарите от ГЕРБ, които дори не
осъзнали какво са подкрепили с гласовете си. Малинов остро разкритикува и
общинския съветник Мартин Заимов,
чийто дядо е жертва на фашизма. Заимов обаче бе сред подкрепилите барелефа и улицата с име “Богдан Филов”. Какво иска да ни каже Синята
коалиция с това решение - че не е
имало фашизъм, че Втората световна
война не е съществувала?, попита риторично Малинов.
Ние никога не сме отричали заслугите на Филов като учен и като археолог. Безспорни са неговите качества в
тази област, но трябва ясно да се разграничи науката от политиката, коментира от своя страна пред ДУМА Бойко
Маринков. СДС трябва ясно да решат
дали са наследници на партията на
Димитър Пешев, който се противопостави на изселването на българските
евреи, или са продължение на идеите
на Филов, подписал закона за чистотата на нацията, подчерта червеният общински съветник.

Премиерът Сергей Станишев ще
изнесе днес открит
урок по родолюбие
пред възпитаници
на ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в
Сатовча, съобщиха
от пресцентъра на
Министерски съвет.
Министър-председателят ще бъде
посрещнат на площада в града от кмета Арбен Мименов, ученици и граждани на Сатовча.
В рамките на деня премиерът Станишев ще има срещи с гражданите на
Борино и Неделино.

БСП и ГЕРБ ще спечелят по пет
места в Европейския парламент,
ДПС - четири, “Атака” ще има двама
депутати, а Синята коалиция - един.
Това сочат прогнозите на Центъра
за анализи и маркетинг на електоралните нагласи след проучване,
направено между 15 и 18 май. Според анкетата, ако избирателната
активност на вота е 30 процента,
герберите ще имат малка преднина

с 29% от гласовете срешу 23,8 на
сто за БСП. Партията на Доган ще
получи около 19,8 процента, което
означава, че всеки пети от гласувалите ще е пуснал бюлетина за ДПС.
Изследването сочи също, че доста
по-висока ще е активността на изборите за роден парламент. Сигурни, че
ще отидат до урните и дори знаещи
за кого ще пуснат гласа си, са 54% от
запитаните. Според анкетата с най-

много доверие сред българските политици се ползват Бойко Борисов и
президентът Георги Първанов, като
разликата помежду им е по-малко от
процент - 47,1% за Борисов и 46,3 на
сто за държавния глава. Веднага след
тях премиерът Сергей Станишев печели доверието на 26,3 процента.
30,8% от анкетираните смятат, че
ГЕРБ ще управлява по подобен на сегашното правителство начин.
cyanmagentayellowblack
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19 млади учени с
награди за 24 май
„Откак се е, мила моя майно льо...” звуча за празника в БАН
Джевдет Чакъров, зам.министъра в МОН Ваня
Добрева, а от името на
Министерството на културата ги трогна с думите си зам.-министър Явор
Милушев.
С
впечатляващо
изпълнение на “Откак се
е, мила моя майно льо...”
омагьоса залата Детският хор на БНР с главен
диригент акад. Христо
Недялков. Маестро Недялков изненада всички,
като сам пя солото на
сръбската песен “Страшен лъв”. Оказа се, че
освен хорово дирижиране някога той е
завършил и пеене в
Музикалната академия.

Общо 19 млади изследователи от институти на БАН в различни
области на науката бяха
наградени вчера в академията за постижения
в дейността си. Това стана по традиция на тържественото заседание в
академията, посветено
на 24 май.
Младите учени до 35
години получиха наградите “Проф. Марин Дринов” на името на първия
председател на БАН, а
тези до 30 години - наградите “Иван Евстратиев Гешов”. От учредяването на приза преди няколко години до момента са го получили 103-ма
млади учени. Известната метеороложка Любка
Кумчева бе наградена с
почетен знак “За заслуги към БАН”, а с почетен
знак на БАН “Марин
Дринов” бяха удостоени
академиците
Александър Петров, Александър Александров,
Димитър Клисурски и
Ангел Гълъбов.
Няма българска кул-

СНИМКИ БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

ВЕЛИАНА ХРИСТОВА

на държавата ни. Това
заяви в словото си председателят на БАН акад.
Никола Съботинов. Учените бяха поздравени с
писма от председателя
на НС Георги Пирински,
министрите Емел Етем и

z

Шестима стават депутати за една седмица

ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА
С ОРДЕН „СВ. СВ.
КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
Правителството предложи
вчера на президента Георги
Първанов да издаде указ за награждаване на журналистката
Велислава Иванова Дърева с
орден “Св. св. Кирил и Методий”
- първа степен, за големите й
заслуги в областта на културата
и изкуството. Това съобщи правителствената информационна
служба. Журналистката Велислава Дърева е родена в Пловдив
през 1953 г. Завършва Факултета по журналистика на Софийския университет “Св. Климент
Охридски”. Велислава Дърева е
активен публицист с остро перо
по проблемите на защитата на
правата на човека.

путати от Коалиция за България са Петър
Симеонов, който ще замести Радослав
Илиевски, Борис Николов от Видин вместо Надя Антонова, Мария Стоянова от
сливенската листа на мястото на Диана
Хитова. На мястото на Евгени Иванов в
парламента ще влезе Николай Малинов.
Новият царски депутат е Христо Георгиев, който заема мястото на Мариана
Костадинова.
Рокадите в парламента се наложиха
след като депутатите избраха нови членове на агенции и други ведомства с
изтичащ мандат. Сотир Ушев ще е новият
управител на Националния осигурителен
институт. За подуправител на НОИ бе
избрана Весела Караиванова. Надя Ан-

тонова ще е член на Надзорния съвет на
Агенцията за приватизация. Председател
на Комисията за финансов надзор е Петър
Чобанов, за зам.-председатели бяха избрани Нено Ненов, Ралица Агайн и Емил
Атанасов, а за членове на комисията Кирил Желев, Мариана Костадинова и
Недим Генджев. Председател на Комисията за защита на конкуренцията ще е
отново Петко Николов. За зам.-председатели бяха избрани Александър Александров, и Реджеб Мустафа, а за членове Ненко Темелков, Диана Хитова, Евгени
Иванов и Весела Антонова. Комисията за
регулиране на съобщенията ще бъде
допълнен с нови членове - Вяра Минчева,
Радослав Илиевски и Свилен Попов.

Евродепутатът и кандидат за
втори мандат Илияна Йотова ще
представи днес от 11.30 часа
първата “червена точка” в София
- шатра, в която хората ще имат
възможност да се информират за
хода на кампанията на Коалиция
за България за евроизборите.
Първата “червена точка” ще бъде
разположена в Борисовата градина от страната на езерото “Ариана”. Там ще бъде поставена и
урна, в която в продължение на
четири дни граждани ще могат да
пуснат своите препоръки за работата на депутатите, като допишат
изречението “Аз искам да бъдат
защитени моите интереси в областта на...”. Те ще получават
стикер под формата на звездичка,
която символизира звездите върху
знамето на ЕС и носи посланието
“Ти си част от Европа”.

○

Шестима политици ще имат възможността да седнат в депутатски кресла, но
само за една седмица. Народното събрание ще излезе в отпуск заради предизборната кампания от началото на юни. Но
новите шестима депутати ще имат
възможност да присъстват поне на четири пленарни заседания. Промяната в
редиците на парламента се наложи, след
като петима народни представители на
БСП и един от НСДВ бяха избрани за
постове в различни комисии и агенции.
Затова те ще трябва да напуснат работата си като парламентаристи. На мястото
на Ненко Темелков от БСП в парламента
влиза Симеон Симеонов от пернишката
листа на социалистите. Другите нови де-

Съюзът на българските писатели, Университетското издателство “Св. Климент Охридски” и
издателство “Захарий Стоянов”
организират дарение на книги за
местата за изтърпяване на наказания за лишени от свобода. По
този повод днес в София прес ще
се състои пресконференция, в
която ще участват Бойко Рашков,
заместник-министър на правосъдието, Николай Петев, Димитър
Томов и Иван Гранитски.

БСП ОТКРИВА
ПЪРВАТА СИ
ЧЕРВЕНА ШАТРА
В СОФИЯ

Залата изслуша на крака химна “Върви, народе
възродени!”, изпълнен от Детския хор на БНР

турна институция, която
да не е заложила делото
на Кирил и Методий като
основа за развитието си,
Кирило-Методиевата
идея минава и през цялата история на БАН най-старата институция

ДАРЯВАТ КНИГИ
НА ЗАТВОРНИЦИ

Иван Леков

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

на четирима съдии, че
се уреждат мачове в
българското футболно
първенство. Преди време Сергей Станишев
възстанови на поста му
като зам.-министър на
извънредните ситуации
и Делян Пеевски, чието име пък бе замесено
в скандала около бившия шеф на следствието Ангел Александров
и Румен Овчаров.

○

стник-председател на
ДАМС и член на
Изпълкома на Българския Футболен съюз
Иван Леков беше оправдан по обвиненията
в “манипулиране на
съдии и присвояване на
пари” на 18 март. В края
на септември миналата
година ДАНС арестува
Леков по обвинение в
търговия с влияние във
връзка с изявлението

за експерименти с властта
България няма право на експерименти с властта, на импровизация и
на хора, които не знаят как да управляват държавата. И още повече за
експерименти с безвластие. Това
заяви пред Би Ти Ви вчера председателят на БСП в София Румен
Овчаров. По думите му времето след
изборите на 5 юли ще бъде тест за
политическата зрялост на българската политическа класа. Ако ние оставим страната в едно тримесечно без-

властие и неспособност да се състави ново правителство, допуснем нови
избори и след това още два-три месеца пазарлъци за правителство, т.е.
8-9-месечен хаос в държавата в условията на икономическа криза, трябва да ви кажа, че ето това ще бъде
доказателство, че в България още
политическата класа не е узряла за
равнищата на европейските или на
които и да било други държави, бе
категоричен Румен Овчаров.

○

Бившият български
съдия Иван Леков, който бе съден и оправдан
по обвинения за “манипулиране на съдии и
присвояване на пари”,
е отново заместникпредседател на Държавната агенция за
младежта и спорта.
Леков е възстановен на
поста си със заповед на
премиера Сергей Станишев. Бившият заме-

○

○

○

○

Върнаха Иван Леков на поста му в ДАМС Румен Овчаров: Не е време
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Ще направя опит за изповед,
тъй като коренът ми е от Добруджа. Аз съм синтез между равнината и Делиормана, както това е
между семето и почвата. Затова
седейки пред вас се вглеждам
толкова втренчено в лицата ви,
защото искам да открия себе си.
Така лидерът на ДПС Ахмед Доган откри кампанията на партията
си за Европейски и национален
парламент за Добричка област в
Балчик вчера. Той постави и конкретна задача гласовете за ДПС

да се увеличат на над 20 хиляди
от региона. Според него властта
не била прищявка, а инструмент
за подобряването на живота на
хората, което задължавало ДПС
да се развива непрестанно. Именно, че се развиваме изпреварващо и че инвестирахме в младите
хора, другите партии ни завиждат,
но ние трябва да сме наясно, че
трябва да сме пред всички останали”, каза още А. Доган. Да се събудим, мамка му стара. ДПС е като
експресен влак, така че трябва да
стигнем до заветната гара и това
е властта, добави той.

○

ДИАНА РАЙНОВА

○

○

○

○

○

○
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Доган иска да вземе над
На 16 юни КНСБ прави
20 хиляди гласа от Добричко демонстрация за доходите
На 16 юни КНСБ организира
гражданско-синдикална демонстрация, съобщиха на пресконференция оттам вчера. Сборният пункт е на пл. “Македония” от
10.30 ч., като се предвижда шествие до Министерския съвет от
11 ч. Исканията са социалноикономически и синдикални,
уточни Валентин Никифоров, вицепрезидент на КНСБ. От синдиката настояват да се изтегли
от парламента законът за
събранията, митингите и манифестациите, които според неговите лидери драстично ограничават демократичното право на

протест. Настоява се още правителството да гарантира предвидените в бюджета разходи за
нормално функциониране на
пенсионната, здравната и образователната система, както и заложеното от 1 юли повишение
на работните заплати, дори и с
увеличение на бюджетния дефицит. Сред исканията на демонстрантите ще бъде и да се
оттеглят внесените в парламента промени в Кодекса на труда,
чрез които българските работници ще могат да бъдат “препродавани” като стока от един работодател на друг, без да има га-

ранции за трудовите им права.
Синдикалистите настояват да се
защитят родното производство
и хората на наемния труд чрез
рязко увеличаване на обезщетенията за безработица и целева помощ за семействата, които
не могат да обслужват ипотечния си кредит за единственото
си жилище.
Датата на протеста е съобразена с предстоящите избори
за национален парламент и е
предупреждение за настоящите
и бъдещите управници, макар да
няма политически характер, подчертаха от синдиката.
blackdopulnitelen 3
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БСП ПРЕДЛАГА:

Без заседания на
Столична община
до изборите
Столичен общински съвет
да няма заседания до изборите това лято, за да не се
превърнат те в трибуна за агитация. Това предложение направи вчера Жельо Бойчев,
председател на групата общински съветници от БСП. Идеята
разбуни духовете на заседанието на СОС, а Николай Желев
от СДС дори нарече предложението “безумно”. Страстите
се нагорещиха още повече,
след като съветниците от ГЕРБ,
СДС и ДСБ излязоха с обща
декларация срещу проектозакона за боклука, приет от правителството, според който със
сметопочистването на столицата вече ще се занимава
Министерски съвет, а такса
смет ще се събира от държавата. Политиката на Тройната
коалиция е война срещу София, тази политика е срам за
което и да е българско правителство, обяви разпалено зам.председателят на групата на
герберите Николай Стойнев.
Колегата му от СДС Николай

Не искат английски имена
на кварталите в София

С

пор между общинарите предизвика точка в дневния
ред, според която нов жилищен комплекс в “Панчарево” ще носи името “София Вилидж”. Кварталите в столицата не трябва да имат английски имена, бе категоричен Ганчо Пастърмов от групата на БСП. Повечето
съветници подкрепиха мнението му и идеята за “София
Вилидж” бе отхвърлена с гласуване. Решено бе до 20
юни експертите на Столичната община да изготвят правила за именуването на жилищните комплекси. След
това правилата ще бъдат одобрени от СОС.

Желев продължи с нападките
и обвини червените съветници, че защитават по медиите
тезите на кабинета, а това било
срещу интересите на столичани. В спора се включи и зам.кметът по екологията Мария
Бояджийска, която пък обясни,
че държавата щяла да предизвика тежка криза с решението
си да затвори депото в Суходол. Според декларацията на
десните общинари Министер-

ски съвет се позовава на несъществуваща криза с боклука в
София, а проектозаконът се
определя като “национализация на управлението на отпадъците, за да разполага
централната власт с парите на
гражданите”. В документа се
казва също, че Европейската
комисия е дала знак, че проектозаконът нарушавал законите за местно самоуправление, за местните данъци и так-

Съветниците
от ГЕРБ,
СДС и ДСБ
с обща
декларация
срещу
Тройната
коалиция
си и за опазване на околната
среда. Съветниците твърдят, че
това можело да навлече на
страната ни нови наказателни
процедури от страна на Брюксел.
Текстът на декларацията
предизвика дискусия между
общинарите. Председателят на
групата на СДС Владимир
Кисьов предложи документът
да бъде приет чрез гласуване
от СОС, а после с него да
бъдат запознати председателите на всички европейски
органи и президентът Георги
Първанов. Съветникът от БСП
Христофор Христов се намеси
в дебата и обясни, че ако документът ще се адресира до
някого, то това трябва да е
председателят на българския
парламент, защото там се разглеждат всички законопроекти на Република България. В
крайна сметка текстът бе приет след гласуване от съветниците от ГЕРБ, ДСБ, СДС и
НДСВ. Съветниците от БСП не
участваха в гласуването.

АЕЦ „Козлодуй” “гръмна”
по време на учение
Радиоактивно замърсяване след авария в АЕЦ
“Козлодуй” бе обявено вчера сутринта, но само
наужким, в рамките на национално пълномащабно учение “Защита 2009”. По сценарий първо бе
получен сигнал в Ситуационния център на Министерството на извънредните ситуации, изпратен
от Оперативния комуникационен център във Враца. Спасителите, участници в учението, задействаха Системата за ранно предупреждение при
обща авария, бе включена и локалната сирена
на атомната централа. Спешно бе свикан и Координационен щаб към министъра на извънредните ситуации Емел Етем. “Помага” й също експертна и оперативна група.
Всички съставни части на Единната спасителна система трябваше да се приведат в готовност
за незабавна реакция. Към министерствата и
ведомствата също бяха свикани щабове за координация. Сценарият на учението включва непрекъснат обмен на информация. А експерти ще
преценят накрая какви мерки за защита на населението би трябвало да се предприемат, ако
подобно бедствие наистина се случи.
Прави се проверка и на взаимодействието и
координацията на всички нива както на органите
за управление, така и на частите на Единната
спасителна система.

ОСЪДИХА ДВАМА
ОТ ПЪТНИЯ ФОНД
ЗА ИЗНУДВАНЕ
Софийският апелативен съд
призна за виновни двама бивши
служители от Пътния фонд, обвинени в изнудване. Любомир
Лилов бе директор на дирекция
“Усвояване на европейските
фондове”, а Иван Владимиров началник сектор “Подготовка
търгове и уговаряне” във фонда.
Владимиров бе осъден на четири години затвор, а Лилов получи една година условно. Двамата бяха заловени на 24 януари
2008 г. по сигнал на изнудван
архитект. Исканият от него подкуп от 50 000 лв. е, за да бъде
сменен статутът на земя.

ПАК ОТЛОЖИХА
ДЕЛОТО СРЕЩУ
ПИЛЕТО
За пореден път Софийски
градски съд отложи делото срещу Николай Методиев - Пилето.
Причината са процесуални
пречки. Не се явиха трима от
обвиняемите - Димитър Държалиев, Данаил Цвеев и Светослав Калчев. Николай Методиев
е обвинен за незаконен внос на
китайски стоки през ГКПП “Калотина” и ГКПП “Капитан Андреево” в периода 2003-2004 г.
Защитата на Пилето и вчера
поиска да му бъде отменена
мярката за неотклонение - забрана да напуска страната заради доброто му процесуално
поведение. Съдиите обаче не
приеха искането. Повече от 5
години Методиев е със забрана
да излиза извън пределите на
страната и това според защитата му накърнява правата му.
След заседанието Николай
Методиев обясни, че трябва да
пътува зад граница “по лични
работи и по бизнес”.

ЗЛАТКО БАРЕТАТА
ОСТАВА В АРЕСТА
Златомир Иванов - Баретата остава с постоянна мярка за
неотклонение “задържане под
стража”, реши вчера Софийският апелативен съд. Магистратите просто потвърдиха решението на СГС, което бе обжалвано от адвокатите на Баретата. Иванов беше задържан
в София, след като на 4 февруари тази година прокуратурата
го обяви за общодържавно издирване с мотив, че не се е
явил в съда. Според служителите на реда Златко Баретата
е бил задържан, макар че самият той твърди, както и свидетели, че се е предал сам, след
като е разбрал от медии, че го
издирват.
От седем години в АЕЦ “Козлодуй” не е провеждано
подобно мащабно учение

ВОЙНАТА
НА ПЪТЯ

„Шкода”
помля
моторист

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

cyanmagentayellowblack

26-годишен мотоциклетист загина в
Казанлък след жестока катастрофа миналата вечер. Лек автомобил “Шкода Октавия”,
управляван от 56-годишен мъж, завил на
кръстовище, без да
даде път на движещ
се в отсрещното платно мотоциклет “Хонда”.
При удара мотористът
е получил разкъсана
контузна рана на главата, спукан далак,
фрактури на десен
крак и четири ребра.
cyanmagentayellowblack

cyanmagentayellowblack
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личение на безработицата в страната до края
на годината. По думите му има заявления за
масови съкращения на работници, но те не
водят до голямо увеличение на безработицата.
Зам.-министърът на труда и социалната политика Димитър Димитров съобщи, че през следващия месец ще бъдат отворени 6 нови схеми по
оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”. Мерките са насочени към работодателите и са за преминаване на непълно работно време и за квалификация на служителите.

○

Всеки месец в страната се откриват повече
от 10 000 нови работни места на първичния
пазар на труда. По програмите за заетост,
финансирани от държавата, са устроени над 50
000 души. Това съобщи вчера във Варна зам.
изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Николай Николов. Той участва в международна конференция, посветена на 15-годишнината на европейската мрежа за заетост
ЕURES и мобилността на пазара на труда в ЕС.
Николов съобщи, че не очаква драстично уве-

Фелдшери ще лекуват
в селата без джипита
ЕВА КОСТОВА

Фелдшери ще оказват здравна помощ на болните в отдалечените и труднодостъпни селища, в
които няма джипита. Те ще бъдат
ангажирани също в лекарските
кабинети в училищата и детските
градини и в центровете за спешна
помощ, където кадрите не достигат. Това ще предложат група
депутати като нова промяна в
Закона за здравето, обяви народната представителка от Коалиция
за България д-р Ива Станкова
преди приемането на второ четене на сегашните изменения в
закона. Тя уточни, че чрез промяната фелдшерите ще бъдат “реа-

билитирани” като специалност и ще
им бъдат разписани конкретните
задачи, които ще изпълняват.
“В Европа тези специалисти отдавна се наричат лекарски асистенти, а у нас потъват в общия кюп на
специалистите по здравни грижи в
графата “и други”. Техните задължения не са като на медсестрите”,
аргументира се Станкова. Трябвало
да се прецени къде може да се
приложи капацитетът на 7-те хиляди фелдшери у нас и трябвало да се
сложи край на остарелия подход
към тях. До 1 юли 2011 г. в училищата трябва да има действащи и
оборудвани с кадри лекарски кабинети в училищата, припомни още
д-р Станкова.

○

По над 10 000 работни места на месец

Стотици миряни се събраха на празнична литургия в
манастира “Св.св. Константин и Елена” в едноименния курорт
по повод празника на равноапостолите Константин и Елена. Варненският
и Великопреславски митрополит Кирил отслужи литургия и освети курбан
за здраве на присъстващите

○
○
○

ще проведе ръководството на МЗ с
ръководството на
фирмата-майка
“Ново Нордиск” (Дания), представители
на асоциацията на
децата с диабет и
други пациентски
организации заявиха, че ще чакат пред
здравното ведомство резултатите от
преговорите.
От
българското представителство
на
фирмата са категорични, че цените на
инсулините им в
България са найниските в Европа и
повече от това няма
накъде да бъдат намалявани. “Оценяваме новата система
на реимбурсиране
на инсулиновите
продукти като неустойчива както за
производителите и
доставчиците, така и
за пациентите и медицинските специалисти”, заявяват от
фирмата.

○

Това коментира детската диабетоложка
д-р Радка Савова по
време на пресконференция, дадена от
Националната асоциация на децата с
диабет. Д-р Савова
обаче бе категорична, че действието на
двата бавнодействащи инсулина, произвеждани от две различни фирми, е
твърде различно и
може да наложи
пълна смяна на целия терапевтичен
режим при някои
деца и тийнейджъри.
А това ще натовари
твърде много здравната ни система, коментира лекарката.
Според нея се задава нов проблем: аптеките отказват да
“затварят” пари в
скъпи лекарства, които не е ясно дали
ще продадат и за
които не е ясно кога
касата ще плати.
Днес, по време
на срещата, която

○

Разбирам притесненията на директора на НЗОК, но предлагам да не преиграваме ситуацията.
Има, според мен,
достатъчно средства
в бюджета на касата. Това каза пред
журналисти здравният министър д-р Евгений Желев по повод информацията,
че НЗОК не разполага с достатъчно
средства, за да покрие всички продукти в новия позитивен
лекарствен списък за
всички пациенти. По
думите му в следващите няколко месеца ще се направят
разчети, така че да
се оперира в рамките на бюджетните
средства. До края на
седмицата ще има
промени в наредбата и ще се даде
възможност за избор
на поциентите. Това
коментира
пред

ДУМА депутатът от
Коалиция за България д-р Тодор Кумчев. “След доста разговори с фирми -производители и дистрибутори на лекарства,
е намерен среден
вариант. Смятам, че
няма да се стигне до
оставане на пациенти без лекарства.
Промяна в наредбата ще има утре (б.р.
- днес) и ще даде
възможност за широк избор на пациентите, заяви вчера
министър Желев в
предаването на БНТ
“Денят започва”.
По принцип наличните у нас инсулини са със сходен
ефект, но сама по
себе си смяната без
медицински показания е психична травма за децата и създава множество проблеми на родителите, тъй като те трябва да бъдат обучавани да боравят с нови
инсулинови писалки.

○

АИДА ПАНИКЯН

○

Пациентски организации чакат
пред МЗ резултати за инсулина

○

НЗОК има пари
за лекарства

○

○

○

○

○

○

ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ:

Нова награда за
човек на ДУМА
С грамота и картина “Светът под водата”
на Сирма бе наградена
редакторката на социалната ни страница “За
хората” Ева Костова от
Фондация “МОСТ” (Медии, Общество, Семейство, Традиции). Наградата й бе присъдена от
авторитетно жури в
състав: Лили Маринкова, проф. Иво Кременски, д-р Ива Станкова,
доц. д-р Жасмина Мирчева, проф. Върбан Ганев, проф. Андрей Пантев, Йордан Георгиев.
Тя е “за верността към
професионализма и
социалната тема - неотменни в журналистическото битие.
За човечността, която диша във всеки ред. За скромността
- една вече пренебрегвана ценност. За мъжеството да се
отстоява позиция при всякакви обстоятелства - и винаги”.

Симпозиум във ВМА
Новости в катаракталната рефрактивна хирургия е
водещата тема на симпозиума, организиран от Алкон
България и Военномедицинската академия - София, на 23
май, събота, научи ДУМА. Гостуващ лектор е проф. Томас
Олсен - Дания. В дневния ред на симпозиума е и операции
на живо - доц. Андрей Андреев. Специалистите ще дискутират проблемите със селекцията на пациента и информираното съгласие; биометрия и избор на лещата при
хирургична интервенция; постоперативни резултати, проследяване на пациента и др.
cyanmagentayellowblack

cyanmagentayellowblack

black+dopulnitelen06
black+dopulnitelen

ПЕТЪК 22 МАЙ 2009

ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ

6

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:

Целта е първи да излезем от кризата
Досега страната ни е получила плащания от Евросъюза за около 2 млрд. лв.
МИЛЕНА НИКОЛОВА

Нашата цел е България максимално
късно да усети ударите на кризата и първа
да излезе от нея. Това заяви вчера по
време на Международния форум “Струма” в Благоевград премиерът Сергей
Станишев. Той беше гост на проявата,
организирана съвместно от общината и
кмета Костадин Паскалев и Българския
икономически форум. Основната тема на
дискусията беше “Стимулиране на бизнеса и местното развитие в условията на
глобална криза”.
Ще се борим за всяко едно работно

място, обеща премиерът пред присъстващите представители на регионалния бизнес и администрацията. Той подчерта, че
за 2 години и 6 месеца членство в ЕС
България е получила плащания от Евросъюза за около 2 млрд. лв. Има 16%
усвояемост по оперативните програми,
каза той. Станишев обясни, че България
е първа по преки чуждестранни инвестиции на глава от населението в ЕС за
последните 4 години. По този повод той
съобщи, че в последните 4 дни е приел
4 стратегически инвеститори на големи
проекти за България - американско-корейски консорциум, готов да инвестира

500 млн. долара у нас, гръцка фирма с
готовност да реализира проекти за 450
млн. долара, както и два стратегически
инвеститора в областта на енергетиката.
Премиерът информира, че по всички
оперативни програми до 2013 г. за България има заделени от ЕС около 30 млрд.
евро. Той отчете като успех пуснатите
115 млн. евро по ИСПА за магистрала
“Люлин”.
Премиерът подчерта, че през миналата година България е реализирала над
6% икономически растеж. Премиерът
подчерта, че в момента у нас има икономически спад около 3,5%. Той съобщи,

67 наши млекопреработватели
одобрени за търговия с ЕС
Асоциацията на млекопреработвателите в България разработва съвместно с колегите си
от Кипър проект за увеличаване на износа на млечни продукти в Русия и в Украйна, информира изпълнителният директор
на Асоциацията на млекопреработвателите в България
(АМБ) Михаил Велков. Проектът
стартира отблизо месец и през
септември т.г. ще бъде първото
му представяне.

След въвеждането на добри
производствени практики у нас
67 предприятия са одобрени за
търговия с ЕС. Велков призова
българските млекопроизводители да кандидатстват за износ в
Русия, защото там изискванията и правилата са други. Тези,
които имат лиценз за експорт
на европейския пазар, могат да
изнасят и за трети страни. Чуждите експерти обаче искат да
дойдат на място да видят усло-

вията на производството и качеството, обясни специалистът.
Той припомни, че страната ни в
момента има само 10 предприятия, одобрени за износ в Русия. Ако успеем да предизвикаме очаквания бум на руския
пазар с български сирена и
кашкавали и други млечни продукти, кой ще осигури стотиците и хиляди тонове продукция,
която там ще очакват, смята
Велков.

че в Латвия икономическият спад е 18%,
в Румъния - 6,4%, в Германия - 7%, а във
Великобритания - 4%.
Министър-председателят обясни, че
конкретно за ремонта на общежитията
на Югозападния университет в Благоевград правителството е дало 9 млн. лв.
Нашата цел е максимално ефективно
използване на всички ресурси за постигане на по-добър живот на гражданите в
региона, заяви в приветствието си пред
форума кметът Костадин Паскалев. Той
съобщи за 7 одобрени проекта по оперативни програми, свързани с благоустройството и местната инфраструктура.

¿ÍÓ ÂÎ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ ËÏ‡ „Â¯Í‡,
ÌÂ ÒÔË‡Ú ÚÓÍ‡ Ì‡ ‡·ÓÌ‡Ú‡
По настояване на еврокомисар Меглена Кунева вероятно
Държавната комисия по енергийно и водно регулиране ще
въведе правилото, когато грешката е на електроразпределителното дружество, токът на
потребителя да не се спира до
изясняване на въпроса. Това ще
стане след приключване на
проверката на работната група
от ДКЕВР, която разгледа по
нейна инициатива грешните
сметки за ток.
Кунева заяви в Габрово, че
ще преследва докрай монопола
в българските електроразпределителни дружества. Ще искам от съответните комисии контрол върху монополните цени,

каза Кунева. По думите й сега
се работи през есента в Европа
да бъде предложена единна
сметка за ток. Изискванията в
тази сметка ще бъдат едни и
същи за всички страни - да се
посочва колко е таксата за
мрежата, колко струва закупеният продукт, телефон за връзка
с доставчика, начини за подаване на оплакване, посочи Кунева. Тя цитира данни от изследване, които сочат, че електроснабдяването е на първо
място по потребителко недоволство в европейските страни. На
второ място потребителите са
посочили неудовлетворение от
финансовите услуги, а на трето
- от транспорта.

Рецесията в
еврозоната отслабва

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Най-тежката от
шест десетилетия
рецесия в еврозоната е отслабнала още
през май, засилвайки надеждите за
евентуален растеж
до края на годината.
Това показва един
от най-внимателно
следените показатели за конюнктурата,
чиято стойност за
май бе публикувана
вчера, предадоха
Асошиейтед прес и
Асоциацията на млекопреработвателите в България разработва съвместно с колегите си от Кипър
проект за увеличаване на износа на млечни продукти в Русия и в Украйна

Кабинетът даде още
2,5 млн. лв. на МЗХ
Правителството предостави
2,5 милиона лева допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието
и храните. Средствата ще
бъдат оползотворени за
извършване на дейности,
свързани с подпомагането на
земеделските стопани по схемите и мерките на Общата
селскостопанска политика на

Европейския съюз, съобщиха
от правителствената информационна служба.
Отпуснатите средства ще
бъдат осигурени чрез намаление на извънбюджетната сметка на Държавен фонд “Земеделие”. С допълнителните пари
ще се финансира проверката
на представените заявления за
подпомагане за допустимост,

налични документи и непротиворечивост на заявените схеми и мерки, въвеждането на
данните от заявленията в Системата за регистрация на кандидатите и на заявленията за
подпомагане и предаването им
в съответната областна разплащателна
агенция
на
Държавен фонд “Земеделие” Разплащателна агенция.

Ройтерс. Индексът
на мениджърите по
доставките, който се
възприема от пазара като индикатор за
здравето на икономиката, през май се
е повишил до 44,7
пункта спрямо 43,8
пункта през април.
Това сочат данни на
европейската компания за финансова
информация Маркит
(Markit), цитирани от
Ройтерс и БТА.

Това е и най-високо равнище на индекса от октомври
миналата година,
след като през февруари тази година бе
достигнал историческия си минимум от
36,2 пункта. Въпреки това отчетеният
резултат все още
сочи рецесия, тъй
като всяко равнище
под 50 пункта означава свиване, отбелязва АП.

Италианци с инвестиция
от 100 млн. евро

Н
z

а площадката на МВЕЦ “Свражен” в община Своге ще бъде
пусната в експлоатация днес водноелектрическата централа “Свражен”. Тя е част от проекта на италианската
компания Petrolvilla group и община Своге. До момента
инвестиционната програма на компанията на територията на България включва изграждането и пускането в
експлоатация на 9 малки водноелектрически централи по
проекта “Каскада Среден Искър”. С пускането в действие
на ВЕЦ “Свражен” и изградената по-рано и вече работеща
ВЕЦ “Лакатник” приключва първата фаза на проекта.
Инвестицията за двете водноелектрически централи е
на обща стойност около 22 млн. евро., с обща мощност
от около 6 мегавата. Цялата стойност на проекта “Каскада Среден Искър” е около 100 млн. евро.

81 млн. евро от СБ за модернизиране на общинската инфраструктура
Правителството одобри проект на
заемно споразумение със Световната
банка (СБ) за сумата от 81 млн. евро.
Средствата ще бъдат използвани за финансирането на “Проекта за развитие на
общинската инфраструктура”, съобщиха
от правителствената информационна
служба, цитирани от агенция “Фокус”.
black+dopulnitelen

Осигуреният финансов ресурс ще
бъде използван за подобряване на водоснабдяването на населението и подпомагане на общините с цел повишаване на капацитета им за инвестиционно
планиране. Със завършването на язовирите за питейно водоснабдяване
“Луда Яна”, “Нейковци”, “Пловдивци” и

рехабилитацията на “Студена” ще се
премахнат режимите във водоснабдяването на населени места с над 200
хил. жители и ще се подобри качеството на питейната вода за около 96 500
души.
С “Проекта за развитие на общинската инфраструктура” ще се подпомог-

не реализирането на Стратегията за
управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в България до
2014 г. Общата стойност на проекта е
101,2 млн. евро. От тях 81 млн. евро са
от Световната банка, а останалите 20,2 млн. евро, са от държавния бюджет.
black+dopulnitelen06
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ƒÓ·Ó‚ÓÎÌËÚÂ ÔÂÌÒËÓÌÌË
ÙÓÌ‰Ó‚Â ËÌ‚ÂÒÚË‡Ú
‚ Ï‡„ËÒÚ‡ÎË
Доброволните пенсионни
фондове ще могат да инвестират в инфраструктура като
купуват облигации, емитирани от Българската банка за
развитие. Това реши единодушно социалната комисия
в парламента, като прие
промени в Кодекса за социално осигуряване, внесени
от мнозинството, предаде
Дарик.
Според Йордан Цонев от

ДЕПУТАТИТЕ
ИЗБРАХА
ЧЛЕНОВЕ НА КРС
Парламентът избра вчера
Вяра Минчева, Радослав Илиевски и Свилен Попов за членове
на Комисията за регулиране на
съобщенията (КРС) с мандат от
6 години. Назначенията се правят заради промените в Закона
за публичното радиоразпръскване, с които се увеличиха членовете на комисията.

ДПС, който е сред вносителите, по този начин фондовете
ще имат по-голяма възможност за инвестиции и така ще
увеличат доходността си. Той
разясни, че дори инвестицията да се окаже неизгодна,
фондът няма да загуби парите
си, тъй като са гарантирани
от банката. По думите му това
е антикризисна мярка, а реализацията й ще остане за
следващия кабинет.

СТАРТИРА
КАМПАНИЯ
НА ТЪРГОВСКА
МАРКА „ВИКТОРИ”
Национална рекламна кампания на търговска марка “Виктори”, организирана от “Булгартабак-Холдинг” АД и рекламна
агенция “Актив груп”, съобщиха
от дружеството. Кампанията обхваща два от основните продукта на фамилия “Victory” - “Victory
Blue” и “Victory White”, и ще
продължи два месеца. Във всички кутии “Victory Blue” и “Victory
White” има талон, който директно
указва дали талонът е печеливш
или не. Печелившите талони
показват наградата: куфар, пътна
чанта, ръчна чанта или един от
петте талона, маркирани с “Формула 1”, които потребителят
трябва да събере, за да получи
голямата награда. Всички печеливши талони имат 8-цифрен код.

Отчуждават се три поземлени имота на територията на
община Видин, които са необходими за изграждането на
Дунав мост II. Това съобщи правителствената информационна служба. Нивите са в землището на с. Покрайна,
местността Гриндури. Те са от 6-а категория и площта им
е съответно 6,431 дка, 8,347 дка и 37,319 дка.
За разширението и реконструкцията на летище “Безмер” в източна и западна посока ще бъдат отчуждени и
имоти и части от имоти - частна собственост. Те са в
землището на с. Болярско, община Тунджа, и с. Бозаджии,
община Сливен. Решението на правителството може да се
обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в “Държавен вестник”.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Отчуждават имоти,
включени в Дунав мост II

Операция по ваксиниране на хищници срещу бяс от въздуха се
извършва в Разградско. Самолети от селскостопанската авиация
изхвърлят ваксинални примамки. Общо четири машини правят по
няколко курса дневно

БИЗНЕСЪТ:

ЗАПОЧНА
РОЗОБЕРЪТ В
КАЗАНЛЪШКО

Безработицата може
да скочи над 10%
Възможно е в края на годината да се
стигне до бюджетен дефицит, ако не
бъдат ограничени държавните разходи

С
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По това време на годината
вестниците обикновено са пълни
с реклами за недвижими имоти
край морски курорти. Това
продължаваше повече от десетилетие и в последните години
особено се рекламираха България и други страни от Източния
блок, които привличаха ирландските купувачи, с репутация на
големи прахосници. Тези реклами вече са рядкост, пише авторът на статията в Irish Times,
защото бумът на българските
недвижими имоти се превърна
във фалит. Ирландците и британците бягат заради бързо падащите стойности и големия
брой на незавършени строителни проекти.

„Лукойл”
увеличи
с 2 на сто
бензините
Бензинът поскъпна с над 2
процента, съобщиха от „Лукойл-България”. Масовите горива А95 и А98 поскъпват
съответно с 2,34 и 2,21 на сто,
информираха от компанията.
Евродизелът поевтинява с
2,21 процента, пропан - бутанът ще е по-евтин с 2 на
сто, а газьолът понижава цената си с 2,27%. Промяната е
в сила от 7.00 ч. на вчерашния
ден и е във връзка с динамиката на пазарната конюнктура на петролните продукти.

СНИМКА БГНЕС

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

ни банки, но западните държави пренебрегнаха предложението му. Китайският юан, както и бразилският реал, все още
не са конвертируеми валути,
т.е. не могат свободно да се
обменят срещу други валути
или злато. Това може да затрудни реализацията на този
план.
Бразилия и Аржентина, които са двете най-големи икономики в Южна Америка, изоставиха долара и се споразумяха през септември миналата година да търгуват чрез местните си валути. Данните на
Бразилската централна банка
и Министерството на търговията обаче показват, че по-голямата част от търговския
поток все още се реализира с
помощта на щатския долар.

○

ски партньор на Бразилия,
след като икономическата
криза оказа натиск върху вноса на по-скъпите американски
стоки. Китай се опитва да промотира своята валута като
средство за размяна в търговията, за да предпази експортно-ориентираната си икономика от валутните рискове и да
ограничи транзакционните
разходи. През декември миналата година страната направи голяма крачка в тази посока като подписа суап споразумение с Аржентина, Индонезия, Южна Корея, Хонконг,
Малайзия и Беларус.
През март гуверньорът на
Китайската народна банка настоя да се отнеме статутът на
щатския долар на резервна
валута на водещите централ-

○

○

¡‡ÁËÎËˇ Ë ËÚ‡È ÒÂ Í‡ÌˇÚ ‰‡ Ú˙„Û‚‡Ú ·ÂÁ ‰ÓÎ‡Ë
Бразилия и Китай обсъждат възможността да изоставят щатския долар като разменно средство и да използват китайския юан и бразилския реал вместо това. Говорителят на финансовото министерство на Бразилия е отказал да коментира новината
пред Bloomberg. Президентът
на Бразилия Луис Инасиу
Лула да Силва и неговият китайски колега Ху Дзинтао
обсъдиха възможността двете
страни да търгуват помежду
си чрез своите местни валути.
По време на тридневната визита на бразилския президент
в Китай са били подписани 13
споразумения.
Китай, който е третата по
големина икономика в света,
се превърна в основен търгов-

БЪЛГАРСКИТЕ
ИМОТИ ВЕЧЕ
НЕ ПРИВЛИЧАТ
ИРЛАНДЦИТЕ

ветовната банка оповести вчера, че докато резултатите от антикризисните
мерки в световен мащаб са окуражаващи, глобалната икономическа и финансова криза има задълбочаващ се ефект
върху домакинствата в страните от
ЕС10 (България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния,
Словакия и Словения), а правителствата трябва да преструктурират публичните си финанси, за да смекчат социалната цена на кризата. Според последното изследване на Световната банка ЕС10 Редовен икономически доклад безработицата ще
се увеличи от 6,5% през 2008 г. на 10,4% през
2010 г. или от 3 милиона на 5 милиона души. Този
ръст на безработицата може да застраши зараждащо се икономическо възстановяване, тъй
като ще отнеме години да се увеличи търсенето на работна ръка.
○

те с 5 на 100. Според
него в момента всички
политически сили са се
обединили около тази
идея. Следващата седмица ще започне подписването на споразумение с политическите
партии за кризата. В
него ще бъде поет ангажимент за запазване на валутния борд от
новото правителство и
евентуално за предпазно споразумение с
МВФ. Според Прокопиев европейската икономика последна ще започне да се възстановява от кризата.

○

задействат бюджетния
буфер за задържане на
още 10 процента от
разходите си, да спрат
субсидии към губещи
предприятия
като
БДЖ и “Топлофикация-София”.
В момента са запорирани само 10 на сто
от разходите на ведомствата, но ако този процент не се увеличи,
може да бъдат натрупани неразплатени
разходи, които в края
на годината ще доведат до дефицит. Прокопиев призова отново за
сваляне на осигуровки-

○

Безработицата може да достигне над 10
процента в края на
годината. Това прогнозира председателят на
Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България Иво Прокопиев.
Според него е възможно в края на годината
да се стигне до бюджетен дефицит, ако не
бъдат ограничени държавните разходи. По
думите му страната ни
вече е навлязла в рецесия и е натрупан
значителен скрит бюджетен дефицит. За
първите три месеца на
годината не са събрани 20 на сто от предвидените от държавата
вземания. По думите
на Иво Прокопиев управляващите трябва да

Първите розоберачи в Казанлъшката долина тази сутрин
започнаха работа в градините
на село Ясеново, съобщиха от
кметството. Договорената цена
за килограм розов цвят между
розопроизводители и розопреработватели в сегашната кампания е 60 ст. През тази година
няма дефицит на работна ръка.
До края на седмицата розоберът ще започне масово в
Казанлъшката долина, съобщиха от Института за розата. Специалистите очакват добра реколта. Около 15 хиляди са декарите с розови масиви в региона. Те са почти половината от
насажденията в цялата страна.

Общински съветници от
Царево обсъждаха на сесия в
Ахтопол как да бъде привлечен
инвеститорският интерес в
този отдалечен район
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България целенасочени научни разработки
в областта на цветарството се извеждат от
началото на 1963 г. в
Отдела по цветарство
и декоративно градинарство към Комплексна опитна станция - с. Негован. От
1.01.1979 г. научното звено
по цветарство към КОС се
преобразува в Опитна станция за цветя и декоративни
храсти (ОСЦДХ) - с. Кубратово, а от 1.01.1986 г. с Решение № 208 на Бюрото на
Министерския
съвет,
ОСЦДХ - с. Кубратово прераства в Институт по цветарство със седалище с.
Негован. На 1.01.2001 г. Институтът по цветарство, с.
Негован, заедно с Института по генетично инженерство - гр. Костинброд и Опитната станция по картофите гр. Самоков, се обединяват

В

учните сътрудници са с образователна и научна степен
“доктор”.
Научната дейност на Института се ръководи от Научен съвет. През 2007 г. на
ИДР - София е присъдена програмна акредитация по научна специалност “Декоративни
растения” за подготовка на
докторанти.
Научните сътрудници от
Института по декоративни растения са висококвалифицирани специалисти по генетика и
селекция, биотехнологии, цветарство, растителна защита,
агрохимия и физиология на
растенията. Повечето от тях
са специализирали в престижни научни центрове в Холандия, Белгия, Испания, Англия,
Полша, Китай, САЩ и др.
В института се разработват
научноизследователски проекти, финансирани от Селскостопанската академия, МОН,
МОСВ и др. институции в стра-

ИНСТИТУТ ПО
ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ - СОФИЯ
в Агробиоинститут - Костинброд. С постановление на
Министерския съвет № 165
от 26.07.2005 г. научните
звена в Негован и Самоков
от Агробиоинститут - София
се обособяват в Регионален
център за научноприложно
обслужване (РЦНПО) - София със седалище с. Негован. От 2008 г. с ПМС № 226/
15.09.2008 г. РЦНПО се преобразува в настоящия Институт по декоративни растения (ИДР) - София с предмет на дейност научна, приложна и обслужваща дейност в областта на цветарството и земеделието.
Институтът е единственото самостоятелно научно
звено в страната, тясно специализирано във фундаментални и научноприложни
разработки в областта на декоративните растения и се
гордее с имената на редица
заслужили български учени
и селекционери с международен авторитет, допринесли за напредъка и популяризирането на цветарската
наука у нас и в чужбина.
Списъчният състав на
ИДР - София е състои от 35
души, от които: 1 - старши
научен сътрудник I степен, 4
- старши научни сътрудници
II степен, и 4 - младши научни сътрудници. Седем от на-
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ната и от чужбина, в сътрудничество с други институти и
опитни станции от ССА, БАН,
СУ “Кл. Охридски”, Лесотехнически университет и др.
Основните научни направления са: “Интродукция, селекция и технологични аспекти
при новосъздадените сортове
и видове цветя”, “Растителни
биотехнологии” и “Качество на
сортовете, посадъчния и посевния материал”.
Научноизследователската
работа е акцентирана върху

основни проблеми при цветните култури: селекция, интродукция, мутагенез, микроразмножаване, регулиране на
растежа и развитието, торене,
стрес толеранс, контрол на
болестите и плевелите, семепроизводство; проучване на
диви видове цветя с декоративен ефект за селекционни
цели; поддържане на in vitro и
ex situ колекции от различни
сортове и видове цветя; изучаване, запазване и съхраняване на изчезващи и застраше-

ни у нас диворастящи декоративни видове; оптимизиране на
технологии за отглеждане на
български сортове цветя.
В института са създадени
11 сорта едроцветен карамфил, 10 сорта миникарамфил,
2 сорта хризантема, 1 сорт
лилиум, 3 сорта астри, 2 сорта далия, 1 сорт невен. В
процес на сортоизпитване са:
2 кандидат-сорта рози, 3 кандидат-сорта лилиум, 1 кандидат-сорт тагетес и 1 кандидат
сорт далия. Работи се и по
селекция на нови български
сортове гладиоли.
В ИДР - София се поддържат колекции от едногодишни и моногогодишни цветя, както и колекция от декоративни храсти (люляци, форзиция, туи, кипариси и др.).
Колекцията от многогодишни
цветя наброява над 350 вида
и сорта, включително 40 сорта далия, 50 сорта ириси, 10
сорта флокс, 5 сорта божури
и 10 диви вида карамфил.
Научнопроизводствената
лаборатория по тъканни култури предлага автентичен и
безвирусен in vitro посадъчен
материал от: оранжерийни
цветя за отрязн цвят (миникарамфил, хризантема и гербера); цветя за отглеждане на
открито (гипсофила, лилиум и
др.); саксийно-цъфтящи (импатиенс, бегония, мушкато, цик-

лама, примула, азалея и др.)
и листно-декоративни видове (банан, хоста, хлорофитум,
шефлера и др.) и каскадни
видове (петуния, калибрахое,
торение, вербена и сакъзче).
Към института е изграден
градински център, който
предлага: разсад от едногодишни цветни култури (тагетес, салвия, вербена, агератум, теменуги, калдъръмче и
др.); посадачен материал от
многогодишни декоративни
растения (флокс, монарда,
рудбекия, гайлардия, хемерокалис, далия и др.); отрязан цвят от далия, ириси, гладиол, лилиум, миникарамфил, рози, астри, циния, невен и др. и посадъчен материал от декоративни храсти
в контейнери - туя, кипарис,
тис, чемшир, лигуструм, форзиция, люляк и др.
ИДР - София сключва договори за оздравяване и микроразмножаване на декоративни видове и сортове по
желание на клиента.
Институтът разработва
проекти за външно озеленяване на градини и паркове и за вътрешен дизайн
на офиси, домове и вили,
както и декорация на тераси и балкони.
ДИРЕКТОР:
ст.н.с.I ст.д-р
Бистра Димитрова
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Без големи очаквания
на срещата в Хабаровск

СМЪРТНА ПРИСЪДА
ЗА ЕГИПЕТСКИ
БИЗНЕСМЕН
Египетският строителен магнат и депутат Хешам Талаат
Мустафа беше осъден на смърт
за подбудителство за убийство
на популярната ливанска певица
Сузан Тамим, предаде Ройтерс.
Той бе обвинен, че е платил 2
милиона долара на приближен
на певицата, който също бе осъден на смърт за убийството й.

КРАЙНОДЕСНИТЕ
РАЗЧИТАТ
НА КРИЗАТА
От България до Великобритания, през Словакия, Холандия
и Финландия, партиите от крайната десница основават предизборните си кампании за евроизборите на общото недоволство,
породено от кризата. В Чехия
неонацистите от Работническата партия предприемат все повече антиромски шествия, а в
Унгария ултранационалистите
считат предстоящия вот за “реална и обещаваща възможност”.
СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

ИЗРАЕЛ Е ГОТОВ
ЗА ПРЕГОВОРИ
СЪС СИРИЯ

Лидерите на Русия и ЕК - Дмитрий Медведев и Жозе Мануел Барозу - свериха часовниците си
преди старта на срещата в Хабаровск

Лидерите на Русия и ЕС опитват да подобрят
проблемните си отношения след серия от кризи
В далекоизточния руски град Хабаровск започна поредната среща
на върха Русия-ЕС. В нея
участват президентът
Дмитрий
Медведев,
шефът на Европейската
комисия Жозе Мануел
Барозу, върховният представител на ЕС по
външната политика и сигурността Хавиер Солана
и президентът на Чехия
Вацлав Клаус. Основните
теми на срещата са световната финансова криза,
новото енергийно споразумение и новата архитектура на европейската
сигурност.
Отношенията с ЕС,
най-големия търговски
партньор на Русия, са нестабилни след военния
конфликт в Кавказ миналия август и газовата криза с Украйна през януари
2009 г. Най-важното
събитие на форума може
да стане отказът на ЕС да
приеме предложението
на Русия за създаване на
нова правна основа за
енергийната сигурност,
издигнато от президента
Медведев, коментират
наблюдателите. Според
вестник “Комерсант” вместо това Барозу може да
предложи да бъде разработен такъв “механизъм
за ранно предупреждава-

не”, при който европейците няма да страдат, каквито и разногласия да
възникват между износителите и транзитьорите
на газ. Главната цел на
Медведев е да представи
на европейците своята
концепция за правните
основи на енергийната
сигурност. Документът
под названието “Концептуален подход към новата правна база за международно сътрудничество
в сферата на енергетиката (цели и принципи)” бе
публикуван от Кремъл
през април.
Несъмнено руско-европейският диалог ще засегне и проблема за Грузия, Абхазия и Южна
Осетия. Мненията по
въпроса са съвършено
противоположни и затова
едва ли е възможен компромис. Москва не иска
да вижда ЕС в това, което смята за своя сфера на
влияние, смятат анализаторите. Русия не можа да
понесе факта, че Киев и
Брюксел подписаха споразумение за газопроводите, без да се консултират с нея. Тя не понася и
присъствието на европейски наблюдатели в
Грузия, като редовно им
отказва достъп до територията на сепаратистките

Премиерът на Израел Нетаняху изрази готовност незабавно и без предварителни условия
да възобнови мирните преговори със Сирия. Той заяви това
след завръщането си от САЩ,
където се срещна с президента
Барак Обама и обяви готовността си да реанимира диалога с
палестинците.

Абхазия и Южна Осетия.
Грузинският и газовият акцент обаче отместват на втори план доскоро главния въпрос в
съвместното сътрудничество. Действието на основния договор между
Русия и Европа изтече
още преди 2 г. и въпреки
че работата по новото Споразумение за партньорство и сътрудничество уж
започна, тя веднага забуксува.
Между Русия и ЕС
съществува още една доста неопределена тема
за обсъждане - предложената от президента
Медведев нова архитектура за европейска сигурност. На дневен ред е
и въпросът за приемането на Русия в Световната
търговска организация
(СТО). “СТО е наша стратегическа цел. Ако влезем там, икономическата
част от нашите отношения с ЕС ще бъде регулирана въз основа на правилата на организацията”, посочва високопоставен руски дипломат.
Като цяло и Русия, и
ЕС не очакват сериозни
резултати от срещата в
Хабаровск. Още повече
че на форума не е планирано да бъдат подписани
някакви документи.

„Химимпорт” ще кредитира
авиокомпания „Татарстан”
Правителството на република Татарстан и българската компания “Химимпорт”
ще предоставят кредит на стойност 10,2
милиона долара на авиокомпания “Татарстан”, съобщи Интерфакс, позовавайки се
на комюнике на пресслужбата на министерството на транспорта на страната.
В документа се отбелязва, че на 18 и
19 май се е провела среща между премиера на Татарстан Рустам Минниханов
и ръководството на българската компаcyanmagentayellowblack

ния по въпроси за модернизиране на
международното летище “Казан” и развитие на националната авиокомпания.
Страните са се договорили за съвместно предоставяне на кредит на авиокомпанията, което ще позволи на найголемия авиопревозвач на Татарстан да
стабилизира финансовото си състояние
в условия на световна финансова криза,
която особено остро се е отразила на
авиационния отрасъл.
cyanmagentayellowblack
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Руският дневен ред
Москва действа все по-активно и кара
светът да се вслуша в гласа й
КОНСТАНТИН КОСАЧЕВ,
председател на комисията
по международни въпроси
на Думата

Външнополитическата
тежест на една или друга
държава се определя не
само от обективните параметри, като икономическия и военния потенциал.
Реалността потвърждава:
икономическите гиганти
невинаги са на върха на
международните процеси.
И обратно, сравнително
неголеми във всички отношения държави понякога
влияят съществено на
случващото се в световната политика.
Въпросът тук е не само
в личността на националните лидери. Въпреки че и
този фактор не е последен
за всяка държава: очевидно е например, че появяването преди време на
руля на Владимир Путин,
а начело на Франция на
Никола Саркози, явно повиши международния рейтинг на тези страни.
Но един от главните
фактори, повишаващи
ръста на международните политически котировки на една или друга страна и ръководството й е
умението да се формулират и да се предлагат на
света актуални и глобално значими теми в дневния ред. Доминирането в
световната политика на
едни или други държави,
региони, дори цивилизации се определя до голяма степен от умението да
формират глобален дневен ред, а понякога и да
налагат собствените си
акценти и теми.

Последната свръхдържава - САЩ, в продължение на 20 г. (от разпадането на СССР до Обама) усилено представяше
собствения си дневен ред
за глобален (“което е добре за Америка - е добре
за света”), въпреки че
всъщност това бяха отчетливо национални проблеми.
На свой ред през втората половина на ХХ век
Европа (Западна) активно се занимаваше с регионалния си дневен ред,
като извърши гигантска
работа по преодоляването на древни междунационални противоречия и
приближавайки вековния
идеал за Съединени европейски щати.
Навремето очевидна
глобална програма формулираше и Съветският
съюз, който успя не само
да обедини военно-политическа групировка на
страни от няколко континента, но и активно влияеше върху ставащото
извън пределите на непосредственото биполярно
противопоставяне (да си
спомним например разпадането на световната колониална система).
В най-новата история
Русия, декларирайки заявка за лидерство, поради
редица обективни и субективни причини засега
всъщност така и не реализира нито глобален, нито
регионален, нито национален дневен ред, сравним с
плановете на другите водещи играчи. А реалната й
политика често се свеждаше до отричане на американската национално-

глобална и западноевропейската регионална политическd програма.
Сега се намираме в
ситуация, която може в
известна степен да се
смята за преходна. От
една страна, държавата ни
действа все по-активно и
кара света да се вслуша в
гласа й. От друга страна,
днес в отношенията с другите силни световни и регионални играчи ние често продължаваме да работим в режим на реагиране.
Реагиране на стратегии,
тактически ходове и дори
откровени провокации от
страна на други държави и
сили. Много често ние се
оказваме пленници на
чужди сценарии.
Очевидно е за всички,
че през август 2008 г. обстоятелствата ни принудиха да се намесим на практика в последния момент.
Поставиха ни пред тежък
избор между малкото
(имиджа) и голямото (напускането на Русия от
Кавказ като водеща политическа сила) зло. Признаването на нови държави в
Кавказ стана единственото възможно основание за
предотвратяването на
ново кръвопролитие. Но
едва ли можеше някой
предварително сериозно
да заложи на модела за
“изолирано признание”...
По същия начин и зимната газова криза отново
ни принуди или да се смирим с диктата на държавата, транзитираща газа, или
да оставим без топлина
през студената зима народите от Южна Европа,
традиционно по-лоялни
към Русия.

Реагирането на ситуационни, изцяло злободневни фактори често пращат
на заден план, а понякога
и напълно подменят стратегическите подходи в отношенията с основните
световни играчи. Например модалността в отношенията ни с НАТО се
определят по същество от
две теми: разширяването
(Грузия-Украйна) и разполагането (американската
ПРО). Но и разширяването, и разполагането са
отново чужд, последователно реализиран сценарий, в който, по разбираеми причини, никой не е
предвидил място за Русия.
Съвсем не е задължително, че той съзнателно се
осъществява именно срещу нашата страна. Но тя,
като не член на алианса,
автоматически попада в
групата на обективните
рискове и като притежател на втория по големина
ядрен потенциал, не може
да не заема в тази рискова таблица едно от почетните високи места.
Едва ли е ефективно да
се сърдим на НАТО за
такова поведения в условията на вакуум на сигурността, неработещи механизми на миналото и
несъздадени структури на
настоящето и бъдещето.
Но още по-недалновидна
в тези условия би била
линията на “агресивно
отстъпление”. Агресивността оправдава настъпателност и от другата страна, а отстъплението обезмисля (и прави комична)
агресивността.
Единствената възможна стъпка е ние самите да

предлагаме модели, които
да отчитат интересите на
всички страни, органично
да възприемат съществуващите структури, правови механизми и институции, но при това да блокират нежелателните за Русия мерки, преди всичко в
сферата на сигурността.
През последните години Москва демонстрира
принципно нови подходи.
Да си спомним например
руското предложение за
съвместно използване на
радара в азербайджанския град Габала като алтернатива на елементите
на ПРО на САЩ в Чехия и
Полша. В същото русло е
и предложението за
създаване на международни центрове за обогатяване на уран, на чиято основа може да се търси изход
от напрегнатите ситуации
заради националните ядрени програми - преди
всичко иранската.
Инициативата на президента на Русия за нова
архитектура на европейската сигурност, която днес
се предлага да се осъществи във формата “Хелзинки плюс”, е реална заявка
на Русия за пълноценен
дневен ред за пространството от Ванкувър до Владивосток. За разблокирането на ситуацията около
Енергийната харта руската страна също пое инициативата, като предложи
всички заинтересовани
партньори да разгледат
проект на нов базов документ за международно
сътрудничество в сферата
на енергетиката, в това
число и предложения за
транзитно споразумение.

Убеден съм, че именно
така трябва да действа
Русия, ако иска да е сред
водещите държави в света
- творците на световния
процес и съставителите на
глобалния дневен ред.
Струва ми се обаче, че
Русия може да си осигури
признанието от страна на
другите държави, само ако
тя самата съответства на
критериите в новата концепция на отношенията, в
частност в рамките на
инициативата за нова архитектура за сигурност.
Например демонстративно да се придържаме
към ограниченията на
СТАРТ, който изглежда
ще е един от крайъгълните камъни на бъдещата
архитектура за сигурност, подчертавайки по
този начин временния
характер на спирането
на изпълнение от наша
страна на задълженията
ни по този договор. Или
например да осигурим
прозрачност на мисиите
ни в Абхазия и Южна
Осетия, да съдействаме
за осигуряването там на
правата на човека, и то
на всички националности, и да не даваме
възможност някой да се
усъмни в хуманитарната
и миротворческата цел
на присъствието ни в новите държави.
Предполагам, че могат
да се намерят още много
такива теми за актуалната
ни политика. Придържайки се към честни и разбираеми за всички правила
на играта, Русия съществено ще повиши доверието към предложенията си,
ще успее органично да
впише интересите си в
новите световни и регионални модели и окончателно ще се утвърди в
ролята на един от водещите субекти на световната политика, а не обект
на чужди сценарии...
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СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Въоръжен мъж нахлу в сградата на сръбското президентство в Белград, съобщиха
сръбските медии. Мъжът е
носил със себе си две ръчни
гранати и е заплашил, че ще ги
активира.
Според информация на полицията два часа, преди да влезе в сградата, нападателят е
предупредил по телефона, че
ще го направи, но полицаите
сметнали, че става дума за
фалшива тревога. Освен това,
по негови признания, нападателят е изпратил предупреждение за намерението си и до
още 11 000 адреса.
Още щом е преминал през
входната врата на президентството, охраната е реагирала,
преградила е пътя му, а един
от охранителите го е насочил
вляво от входа в стаята за журналисти. Така неочакваният

“гост” не е успял да стигне дори
до детектора за метал, който се
намира на три метра от входната врата.
Малко по-късно се е изяснило, че нападателят се казва
Драган Марич и че е познат на
полицията. Екипи на специалните части, които отговарят за
сигурността на президента,
веднага са заели позиции вътре
и около сградата на президентството, пристигнал е и преговарящ полицейски екип, който
дори е успял да вземе едната
граната от Марич. В сградата
се намира и екип на Специалните антитерористични части.
На мястото на инцидента са
пристигнали министърът на отбраната Драган Шутановац,
както и висши полицейски служители. По потвърдени данни
президентът Борис Тадич не е
бил в сградата по време на на-

падението.
Според полицията мотивите
на Марич за нападението били
от частен характер, тъй като той
имал отдавна нерешени спорове в Търговския съд. Нападателят е собственик на частна фирма от Валево и през 2004 година
провел гладна стачка пред сградата на сръбския парламент в
Белград.
Междувременно стана известно, че президентът Тадич малко след 14.30 ч. местно време е
влязъл в сградата и се намира в
работния си кабинет.
По последни данни към
18.00 ч. Марич е заплашил, че
ако Търговският съд не вземе
незабавно решение по неговия
случай, ще се самовзриви в сградата на президентството. Преговарящият екип продължава опитите си да успокои 57-годишния
отчаян бивш бизнесмен.

Тимошенко ще се кандидатира за президент
В столицата на Венецуела Каракас хиляди студенти и учащи се,
подкрепяни от представители на опозицията и пресата, се стекоха
по улиците в протестен марш срещу съкращенията в бюджета,
обявени от президента Уго Чавес, които пряко ще засегнат
качеството на образованието в страната
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Украинският премиер Юлия
Тимошенко, лидер на политически блок с нейното име, съобщи,
че “нейният екип” има намерение да участва в президентските избори, до които остават около 7 месеца. Тимошенко заяви
това на заседание на правителството, предаде ИТАР-ТАСС.
“Тези 7 месеца може да се
използват достатъчно успешно.

Знаете, че нашият екип също
смята да участва в президентските избори”, подчерта Тимошенко.
Вчера председателят на парламента в Киев Володимир Литвин регистрира проект за постановление за насрочване на извънредни избори за президент на
17 януари 2010 г.
Няколко украински политици
вече са заявили, че имат наме-

рение да се борят за президентския пост, отбелязва агенцията.
Сред тях са сегашният държавен глава Виктор Юшченко, лидерът на опозиционната Партия
на регионите Виктор Янукович,
бившият министър на отбраната
Анатолий Гриценко, кметът на
Киев Леонид Черновецки. Според социолозите най-големи
шансове засега има Янукович.
black+dopulnitelen10
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- И тази кофа е празна! Що гълтахме
жабета толкоз време, като правителството
ги изчисти всичките за един месец?!

„Извинете!” винаги
върши работа
Лидерът на ДПС Ахмед Доган на предизборен митинг в Дулово поиска прошка от избирателите за грешки, допуснати в управлението, информира БТА. Ние трябваше
пътьом, вървейки, да се
учим и на политика, и на
административна култура
и отговорности, е казал
пред куп хора Сокола,
цитиран от агенцията.
Браво. Умно европейско поведение.
Не знам (всъщност знам), кого и защо ще
възмутят думите ми. И националистите, и десебарите, и седесарите, и
ГЕРБ-аджиите. За атакистите пък да не говорим,
на тях все ДПС им е криво - за всичко. И доста
хора, които гласуват традиционно в червено, сигурно ще скочат срещу

похвалата ми. Само че
нека помислим трезво не е ли прав г-н Доган?
Защото кой би могъл да
претендира, че е безгрешен? Такива хора, за политици пък - да не говорим, просто няма. Не се
ли учеха домораслите ни
нови властимащи наистина “пътьом” на политика,
на административна култура, на отговорности? Не
грешаха ли - по-често, отколкото очаквахме? Винаги ли се сещаха защо
сме ги изпратили във
властта? Непременно и
неотменно ли помнеха
предизборните си ангажименти? Не ги ли “затресе” (или поне повечето от тях) партийното високомерие? Затресе ги,
при това дори не бързо,
а мълниеносно и светкавично. Та месец-два, след

като ги избрахме, някои
от “нашите момчета” ни
обявиха в почти прав
текст, че няма смисъл
дори да си помечтаем за
социалните придобивки,
дето ги имахме (който
има памет, няма да отрече това) при социализма.
Така че - грешим всички.
Ама всички, без изключения. Печелят тези, които
се учат от несвършеното,
които виждат и артикулират недостатъците. Наймного печелят политиците и държавниците, които
имат смелостта да поискат прошка. Народът ни,
независимо кой за кого
гласува, е всъщност много милостив, и без да е
всеопростителен, умее да
загърби не само неизпълнените обещания,
ами и да измисли оправдания за откровените

ЛИЛИЯ ТОМОВА

лъжи дори тогава, когато
дори лъжовни политици
не могат да си ги измислят.
Фактите не бива да се
отричат. Те са повод за
размисъл и за поука - за
който иска да види и да
чуе.
В букета от етноси, в
единството, в заедността
е нашата сила, е казал
още Сокола. Кой би оспорил всъщност тази
формула за съгласие и
единство, от която страната ни и днес има потребност?

Раните трудно
зарастват

ГАЛИНА
МЛАДЕНОВА

“Боже, кога ще се уморите от тази
риторика?!”. Това изръмжа вицепрезидентът на САЩ Джо Байдън в отговор на засипалите го с взаимните си
претенции сърби, хървати и мюсюлмани от Босна и Херцеговина. Именно от тази неспокойна държава започна миниобиколката на американския държавник на Балканите, включваща Босна и Херцеговина, Сърбия и
Косово. В Сараево Байдън предупреди босненските политици, че ако трите общности не намерят път за преодоляване на противоречията, Босна
я заплашва повторение на кървавия
конфликт през 90-те години. Не че
Вашингтон няма известна, и то съвсем
не малка вина за положението в републиките от бивша Югославия. Тогава, през 90-те, и Вашингтон, и Брюксел, а донякъде и Москва, не просто
не се интересуваха от запазването
на целостта на бившия балкански
гигант СФРЮ, ами го и предпочитаха
разпарчетосан. Докато се режеха
парчетата, изтече доста кръв. По-лошото е, че вече доста години останалите рани продължават да не зарастcyanmagentayellowblack

ват. Според Вашингтон, който след
замлъкването на оръжията остави
всичко в ръцете на ЕС, еврочиновниците не си вършат работата. И отново
се налага “големият брат” да се намеси.
Алтернативата, обещавана на босненци от Вашингтон, е направо розова - помощ за членство в Европейския съюз (не случайно в Сараево
Байдън бе придружен от върховния
представител на ЕС за общата
външна политика Хавиер Солана) и в
НАТО. Същото вицепрезидентът обеща и на сърбите в Белград - следващата спирка от балканската обиколка. Всъщност това беше и истинската
кулминация от визитата на Джо
Байдън на Балканите. Отношенията
между Вашингтон и Белград от близо
20 години са не просто студени, ами
направо замръзнали. Едва ли можеше и да се очаква друго след бомбардировките на Сърбия от НАТО в
края на 90-те. Не случайно в сръбската столица Байдън бе посрещнат с
плакати “Махай се!” и “Фашист”. Това
обаче бе само от страна на ултрана-

ционалистите на Войслав Шешел,
чиито депутати се появиха в Скупщината дори с тениски с лика на своя
лидер - подсъдим в Хага. Белградското ръководство бе много по-благосклонно настроено към вицепрезидента на САЩ. Обещанието на Байдън
за членство в НАТО се оказа приятно
и за слуха на обикновените сърби по-голямата част от населението на
страната е за членство в алианса.
Обяснението е лесно - за хората на
Балканите членството в НАТО е равнозначно на гаранции за сигурност,
тъй като е спирачка за риск от война
в региона. Нещо повече, членовете
на алианса имат и по-големи шансове за влизане в ЕС - мечтата на всички балканджии.
Опитът на новата американска
администрация да размрази отношенията си със Сърбия определено е
стъпка в правилна посока. Историята
показва, че когато Балканите се забравят, те напомнят за себе си с войни. А както сами се убедихме, раните
трудно зарастват. Нека Москва и
Брюксел също да не го забравят.

1813 - в Лайпциг се ражда
немският композитор Рихард ВАГНЕР (1813-1883). Вагнер освен
композитор е бил още диригент,
музикален теоретик, есеист. За
разлика от другите композитори
Вагнер пише винаги сам сценария
и либретото за своите произведения. Вагнер остава в историята на изкуството с уникалния
замах на творбите си. С повечето си произведения композиторът
въвежда нови техники на хармонията, изпълнението и интерпретацията на различните елементи на операта. На него принадлежи концепцията за “Музикалната драма” като съвършено единство на поезия, музика и танц, обединени в драматургията на сценичното изпълнение. Едни от най-известните му произведения са оперите “Летящият холандец”,
“Пръстенът на нибелунгите”, “Танхойзер”, “Тристан и
Изолда”, “Лоенгрин”. Умира на 13 февруари 1883 г. във
Венеция.
1856 - в Москва е открита ТРЕТЯКОВСКАТА ГАЛЕРИЯ.
Галерията е създадена от руския търговец и меценат
Павел Третяков (1832-1898) със съдействието на брат
му Сергей Третяков (1834-1892). Галерията разполага
с над 130 000 произведения на живописта, графиката
и скулптурата. Част от Третяковската галерия се
явява и Музей-храмът на свети Николай в Толмачах,
който представлява уникално съчетание на музейна
експозиция и действащ храм.
1879 - руският писател Иван
ТУРГЕНЕВ (1818-1883) получава званието доктор по гражданско право в
Оксфордския университет и става
първият писател в света, удостоен
с тази чест. По мнението на ректората правдивите картини на селския
живот, които описва в произведенията си Тургенев, са изиграли съществена роля за отмяната на крепостното право в Русия.
1906 братята
РАЙТ получават патент
с
номер
821,393 за
своята “летяща машина”. Орвил
(1871-1948)
и
Уилбър
(1867-1912)
са американски велосипедни механици, които на 17 декември 1903 г. извършват
първия в историята на човечеството контролиран
полет с моторен летателен апарат по-тежък от
въздуха. В продължение на две години след успешния
полет те усъвършенстват конструкцията на аероплана, като с него извършват около 200 полета. През 1905
г. изминават разстоянието от 39 км за 38 минути и
3 секунди. През 1909 г. създават компанията “Райт”,
която се занимава с производство на летателни апарати и обучение на пилоти. Братя Райт са едни от
най-значимите личности на ХХ век, допринесли изключително много за развитието на авиацията.
1960
- НАЙ-СИЛНОТО ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ, регистрирано
в наши
дни - 9,5
по скалата на Рихт е р ,
разтърсва
в 19.11
часа Чили.
Е п и центърът е край Валдивия, 700 км южно от столицата
Сантяго де Чили. След унищожителния трус и цунамита
до 25 м загиват близо 3000 души. Предшествано е от
поредица земетресения от предходния ден, достигащи
магнитуд 8 и с епицентър на около 160 км северно от
столицата. Огромните вълни достигат и причиняват
разрушения по бреговете на Япония и Хавайските
острови.
1989 - в националния институт по здравето в САЩ
е осъществен първият успешен трансфер в човешко
тяло на клетки, съдържащи чужди гени - изменени
противоракови клетки са инжектирани в кръвта на
болен от рак пациент.
1998 - върховният съд на
САЩ разпорежда, че пред съда
могат да свидетестват агенти
от тайните служби на САЩ във
връзка със скандала с МОНИКА
ЛЮИНСКИ и президента Бил
Клинтън. Любовната афера между Бил Клинтън и стажантката
в Белия дом Моника Люински
става известен с името “Моникагейт” и довежда до процес за
импийчмънт на президента.
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АЛЕКСЕЙ КУСТОВСКИ е 38-годишен украински художник-карикатурист, който получи специалната
награда “Планета Габрово” на тазгодишното биенале в града на хумора и сатирата. Има 35
международни приза от различни световни и европейски конкурси, участвал е в много колективни
изложби в родината си и в чужбина. Само пет от
отличията на родения в Киев творец са украински. Той работи като художествен.. редактор в
парламентарния вестник “Голос Украiни” (“Гласът
на Украйна”), където се занимава с фотография
и рисува карикатури. С успех публикува творбите
си и в “Бухгалтерская газета” (“Счетоводителски
вестник”) - специализирано издание, за което
никак не е лесно да се измислят теми за карикатури. Талантливият художник няма специално образование, завършва Националния аграрен университет в Киев. Близо 10 години работи в Националната ботаническа градина, пише дисертация и
рисува карикатури. Илюстрира и детски книги.

АЛЕКСЕЙ КУСТОВСКИ:

СНИМКИ БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Непрекъснато трябва да се
учиш и да откриваш нещо ново
 Алексей, вие сте носител на голям брой международни отличия. Какво означава за вас българската награда “Планета Габрово”?
- Това отличие е много важно за
мен. Самият фестивал на хумора и сатирата в Габрово е известен в цял свят
и е невероятно престижно да получиш
награда от биеналето.
 Как научихте за този конкурс?
- Благодарение на интернет художници-карикатуристи получават информация за различните конкурси и условията
за участие в тях. На биеналето в Габрово представям свои рисунки за трети
път.
 На каква тема най-често рисувате карикатурите си?
- Предпочитам философската тематика. Обичам да рисувам сюжети без
думи, които да са разбираеми навсякъде по света. Харесва ми така наречената символична карикатура или проблемната графика.
 Трудно ли е в днешно време да
бъдеш карикатурист?
- Не е лесно да бъдеш украински
карикатурист. Доста е тежка сегашната
ситуация във вестниците и списанията в
родината ми - съкращават редакторите,
намаляват хонорарите, закриват списанията. За карикатуристите кризата е
наистина осезаема. В столицата един
художник все някак може да се справи,
но в провинцията е много трудно. Има
някакъв страх, въпреки че се правят
проекти, в които канят за участие известни карикатуристи. Но те съществуват
месец-два и се закриват.
 За да стане човек карикатурист,
е нужен талант или на това изкуство
може да се научиш?
- Сигурно ще ви прозвучи банално,
но е необходим талант, плюс много работа. Нужно е все пак да имаш и своеобразно специфично мислене, за да
успяваш не само да забелязваш проблемите, но и чрез карикатурите да
помaгаш за решаването им.
 Фактът, че работите в периодични издания помага ли ви в творчеството, или по-скоро пречи?
- Работата в медиите дисциплинира,
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Работата
в медиите
дисциплинира
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Необходимо е не само да
забелязваш проблемите, но и
чрез карикатурите да помагаш
за решаването им, смята
украинският художник
Интервю на АЛЬОНА НЕЙКОВА

не позволява да се отпуснеш. Понякога
се налага в рамките на 10-15 минути да
измислиш карикатура и да я нарисуваш.
Това тонизира и те държи нащрек.
 Имат ли карикатуристите в
Украйна шанс за реализация?
- Да, разбира се. Пътят обаче е много
труден и дълъг. Необходимо е да се
преминат определени етапи на формиране на художника като карикатурист.
На мен ми бяха необходими 10 години,
през които изцяло се посветих на карикатурите, но все още усещам, че съм
някъде по средата на пътя. Непрекъснато трябва да се учиш, да откриваш нещо
ново за себе си, да разбираш все повече. Появяват се други усещания. Идва и
опитът. По друг начин гледаш на карикатури, които си нарисувал преди 5
години например. Те започват да ти се
струват несъвършени.
 От кои художници-карикатуристи сте се учили или са ви повлияли?
- Най-много ми повлия украинският
карикатурист Анатолий Казански, който
за съжаление трагично загина и не успях лично да се срещна с него. Обаче
се учих от неговите рисунки и книги. Той
по невероятен начин владееше изкуството на карикатурата и създаваше страхотни философски сюрреалистични твор-

би на границата на карикатурата и илюстрацията. Друг украински карикатурист
- Владимир Казаневски, повлия върху
изграждането ми в професионален план.
Той ме забеляза, покани ме на един от
неговите семинари и непрекъснато ме
подкрепяше. Помогна ми да се реша да
оставя сигурната си работа в ботаническата градина и да тръгна към неизвестното - да се посветя изцяло на карикатурата.
 Познавате ли творчеството на
някои български карикатуристи?
- Разбира се. С интерес следя работите на Ивайло Цветков, Румен Драгостинов, с които дори се познавам лично.
Творбите им са изключителни, не напразно ги отбелязват на почти всички
карикатурни форуми. В България има
много добри художници.
 Какво за вас е карикатурата изкуство, начин оригинално да отразиш определено събитие, вид самоизява, хоби или нещо друго?
- Всичко, което казахте, взето заедно. Карикатурата още е и начин на
живот. Това е моето съществуване.
Моята нишка, която ме свързва с останалия свят. Звучи доста мистично, но не
мога да си представя да живея без карикатурите, те са като кислородна маска за мен.
 Българите имат поговорка, че
музикант къща не
храни. В този ред
на мисли може ли
един карикатурист
да издържа семейството си?
- В Украйна има,
общо взето, 40-50
карикатуристи, а семейство могат да
нахранят едва двама-трима. Доста е
трудно. Конкуренцията сред художниците е голяма. Карикатуристите сътрудничат на определени
Карикатура на
Алексей Кустовски,
получила наградата
на сдружение
“Планета Габрово”

периодични издания години наред, независимо от наградите и международните успехи, които постигат. Преди време имах чувството, че карикатуристът
може да осигури прехрана не само на
едно семейство. После започнаха да се
закриват редица проекти, в които бях
ангажиран. Тогава разбрах, че занапред никак няма да е лесно.
 Когато създавате карикатурите си, какво се надявате да предизвикате у зрителите? Искате те да се
замислят или да се усмихнат?
- Повечето мои рисунки са тъжни,
имат философски оттенък. Предполагам,
че по-скоро карикатурите ми карат хората да се замислят. Понякога, когато
се получават смешни изображения и
мисля, че ще предизвикат кикот у хората, това ме амбицира още повече. Все
едно се навивам като пружина.
 Мислите ли, че публиката се
отнася несериозно към карикатурите
и ги възприема като нещо повърхностно?
- Зависи от манталитета на хората и
от културата на страната. В Турция например направо се прекланят пред карикатурите. В Украйна ми се струва, че
карикатурата съществува някак си обособено. С учудване открих за себе си
една особена категория хора, която
изобщо не възприема карикатурата.
Когато такива индивиди разлистват например вестници или списания, те по
никакъв начин не обръщат внимание на
рисунките, а гледат само снимките.
Тогава се натъжавам. Още повече че
понякога липсва и подкрепа от страна
на държавата, както това например е
уредено в Турция. На места карикатурите дори са сериозен сегмент в масмедиите, защото са много търсени от обществото. Струва ми се, че в Украйна това
не е така. Рядко се организират изложби на карикатури, не се правят често
конкурси за художници-карикатуристи.
Всъщност дори Асоциацията на карикатуристите не е активен действащ орган,
който да обединява украинските творци. А когато те са разпръснати, трудно
могат да повлияят върху карикатурния
живот в страната. В сравнение с Чехия
например, където са луди по карикатурите, у нас имам чувството, че се образува някакъв вакуум. Може би това се
дължи на украинския манталитет. Имаме дори такава поговорка: “Моя хата с
краю” (“Моята къща е далеч, това не ме
засяга” - бел. ред.)...
 Трябва ли хората да знаят какво
му струва на художника създаването
на една карикатура. Мислите ли, че е
добре да са наясно, че смешните рисунки изобщо не са лесна и весела
работа?
- По-важното е да ги разбират и да
се усмихват, като ги гледат. Карикатурата не бива да е глупава - тогава и
художникът, и зрителят ще бъдат удовлетворени.
cyanmagentayellowblackdopalnitelen 4
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Преодоляваме
дефицита на идеи
Културно-просветните
неправителствени структури
създават художествен продукт
с високи качества
Проф. ЕМИЛ ЯНЕВ

В навечерието на празника на
славянската писменост и култура
под патронажа на зам.-министъра
на културата Надежда Захариева в
зала 7 на НДК се проведе международна конференция, посветена
на проблема за активизиране на
културния обмен между младите
интерпретатори и непрофесионалните артистични състави, съпроводена с арт борса за изпълнители. В
това иновационно по същество начинание, с изключителна обществена значимост и перспектива, организирано от софийското народно
читалище “Д-р Петър Берон”, присъстваха и арт мениджъри от пет европейски държави - Албания, Словакия, Словения, Русия и Хърватска, което ще позволи да се намерят съмишленици и партньори за
нещо полезно, отнасящо се до
всичките народи на Европа.
Откакто свят

светува, социалният
феномен култура

лидер от 150 години
са читалищата
да търсят допълнителни законосъобразни начини и средства за адекватна реакция на обективните обществени условия. Това е наложително, защото изкуството, създавано от техните художествени колективи, реално задоволява значителна част от консумацията на художествени стойности в целокупния културен живот на страната.
Всеизвестен факт е, че много от
непрофесионалните (самодейните,
аматьорските) артистични състави
при народните читалища, младежките домове, центровете за работа

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

се обуславя от две основни и взаимнодопълващи се сфери - официална (професионална) и неофициална (непрофесионална). Отнача-

рализирано държавно управление
техните ресурси са ограничени, защото се обуславят от субсидиите,
отпускани от държавния бюджет,
които винаги са по-малки от необходимите. И понеже културата у
нас все още не е национален приоритет, за нея - и особено за непрофесионалната сфера, отпусканите средства са перманентно
оскъдни.
Това налага организациите на
гражданското общество, действащи в сферата на културата и образованието, чийто

С мерак и всеотдайно...

ло официалната изцяло е била доминирана от религиозните култове, а след VI век към нея се прибавя и дворцовият ритуал. Неофициалната сфера от самото си начало
и до наши дни винаги е била проявление на светското начало и
затова неизменно е била носител
на новото и прогресивното. Нейните корени са заложени в автентичното народно творчество, а понастоящем е изразител на неказионните идеи, идващи от гражданското общество. Проявите на двете
сфери са органично и неразривно
свързани и си оказват взаимно
въздействие, защото непрофесионалната е естественият резерв на
професионалната.
Затова
е
задължително между тях да има
синхрон и динамично равновесие.
Нарушаването му винаги има негативни последици в развитието на
националните културни процеси.
За съжаление в Закона за закрила и развитие на културата
(1999 г.) това равновесие е нарушено и непрофесионалната сфера
е лишена от организирана държавна грижа - тя е предоставена само
на общините. А в страните с центcyanmagentayellowblack

с деца и юноши и други културнопросветни неправителствени структури на гражданското общество в
България създават художествен
продукт с високи професионални
качества. Към него трябва да се
прибави и художественият продукт,
създаван от учащите се в училищата и школите по изкуствата, които
по обясними причини не могат да
имат професионален статут. Независимо от това те са неотделим
компонент от многоцветната палитра на националната култура.
За съжаление в по-голямата си
част този художествен продукт остава недостатъчно оползотворен,
от което реално губят и културата,
и държавата. Особено сега, когато
България е пълноправен член на
голямото европейско семейство,
това обстоятелство придобива силен негативен привкус, понеже не
участва достатъчно активно в процесите за широк културен обмен
между европейските държави - важен фактор за по-доброто опознаване и интегриране между тях. Освен липсата на оперативни национални структури за осъществяването на този обмен важно препят-

ствие пред неговото осъществяване е и липсата на необходимата
взаимна информираност за артистичния потенциал на непрофесионалните състави и организираното
им присъствие на европейската
сцена.
Инициативата на читалище “Др Петър Берон” да организира арт
борса за млади интерпретатори и
непрофесионални артистични
състави и международна конференция е начинание с изключителна обществена значимост и
перспектива.
Отлично разбирам риска, който
се поема с това начинание, но той
отстъпва на заден план пред алтернативата неоправдано да се
чака друг подход - структури без
отношение по въпроса да се заемат с комерсиализирането на този
важен социокултурен проблем. В
голяма степен успехът на арт борсата ще зависи от подкрепата,
която тя ще получи от административните и художествените ръководители в училищата по изкуствата,
читалищата, младежките домове,
домовете за работа с деца и юноши и др. културно-просветни структури на гражданското общество в
страната.
И все пак, разковничето на успеха е заложено в отношението на
държавната власт за позитивната
и организирана подкрепа на начинанието, за изработване на система и оперативна структура за реализацията му. С проведената дискусия се цели подпомагане не само
на българската, но и на всички
други европейски държави за намирането на иновационен подход
за подкрепа на младите интерпретатори. По същество е дискусия по
проблеми за духовното здраве на
европейските народи. Защото художественият продукт, създаван от
непрофесионалната сфера, е не
само изкуство, а и средство за
възпитание, креативно мислене и
най-ефикасно преодоляване на
стреса от глобалната икономическа криза.
Добре би било конференцията
да излезе с ясни предложения и
пред Европейската комисия. Смятам и че е уместно Министерството
на културата:
- да оцени действията на арт
борсата за млади интерпретатори
и непрофесионални артистични
състави като обществено полезна
изява на неправителствените граждански организации;
- да легализира сътрудничеството си с нейното постоянно функциониране, като обезпечи в разумни размери дейността й;
- да насочи училищата по изкуствата да използват арт борсата за
независимо от локални тенденции
външно оценяване и селекциониране на най-добрите изяви на техните възпитаници, с оглед предлагането и включването им в плана
на министерството за международния културен обмен, с определена
за целта квота;
- да предложи на еврокомисаря
Ян Фигел провеждането в София
на международна конференция, посветена на тази тематика, с участието на оторизирани представители от всички държави членки на
съюза и други европейски държави, с които той поддържа делови
отношения, или най-малко с балкански обхват.
Това трябва да бъде първата
стъпка за утвърждаване от държавата на тази полезна инициатива
на гражданското общество, която
да дава своя реален принос за преодоляване на “дефицита на конструктивни идеи”, според думите на
премиера Сергей Станишев. Разбира се, може да се предложат и
други идеи, но те ще бъдат следващите стъпки, касаещи развитието
на арт борсата.
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ﬁÛ¯ Ì‡ ÍÂÎÂÔË‡
ПАНЧО ПАНЧЕВ

Ó„‡ÚÓ Á‡ÍËÂ ıÓËÁÓÌÚ‡ ÏË, ÔÓÂ‰ÌËˇÚ ËÁÔÂ˜Í‡Î ÒÂ ÔÂ‰ ÏÓËÚÂ Ë
ÌÂ Ò‡ÏÓ ÔÂ‰ ÏÓËÚÂ Ó˜Ë
¡»À¡Œ–ƒ, ÓÒ‚ÂÌ ˜Â Ô‡Í ÒË
‰‡‚‡Ï ÒÏÂÚÍ‡ Í‡Í ìÓ·Ó„‡Úˇ‚‡Úî ÂÁËÍ‡ ÌË ÔÓ‰Ó·ÌË
‰ÛÏË, ÒÔÓÏÌˇÏ ÒË Ë Â‰Ì‡
‚ÂÒÂÎ‡ ÒÎÛ˜Í‡ ÓÚ ÔÂ‰Ë
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“ÛˆËˇ, √˙ˆËˇ Ë »Ú‡ÎËˇ Ò
Ô‡‡ıÓ‰, ÍÓÈÚÓ ‡ÍÓÒÚË‡¯Â ÚÛÍ-Ú‡Ï Ë ÌË ·Â¯Â ÓÒ‚ÂÌ
ÔÂ‚ÓÁÌÓ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Ë ıÓÚÂÎ. —ÔË‡ÏÂ ‚ »ÒÚ‡Ì·ÛÎ, ‡ıÍ‡ÏÂ (Ë ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌÓ, Ë ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌÓ) Ì‡ Í‡ÔËÚ‡ÎËÁÏ‡
Í‡È Ì‡Ò Ë Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÏÂÒÚ‡ ‚ËÊ‰‡ÏÂ Ó„ÓÏÂÌ ÔÎ‡Í‡Ú
(ÚÓ„‡‚‡ ‰ÛÏ‡Ú‡ ·ËÎ·Ó‰ ÌÂ ÒÂ ÁÌ‡Â¯Â Ó˘Â) Ò Ì‡‰ÔËÒ
ƒΔ≈Õ≈–¿À ÃŒ“Œ–— Ë Â‰ËÌ ÓÚ Ò˙ÚÛËÒÚËÚÂ ÌË (ÚÓÈ ÔÓÏ‡ÎÍÓ „ÎÂ‰‡¯Â, ÔÓ‚Â˜Â Á‡ÔËÒ‚‡¯Â ‚ ÊÛÌ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍËˇ
ÒË ·ÂÎÂÊÌËÍ) ÔÓÔËÚ‡ ì ÓÈ Â ÚÓÁË „ÂÌÂ‡Î ÃÓÚÓÒ?î.
œ‡‚ÂÎ œËÒ‡Â‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ÎÌÓ ÏÛ ÓÚ„Ó‚ÓË, Ì‡ÏË„‡ÈÍË ÏË:
ìÕÂ ÒÂ ËÁÎ‡„‡È! ‡Í ÏÓÊÂ ‰‡ ÌÂ „Ó ÁÌ‡Â¯! “ÓÈ ÒÎÂ‰ ËÁ·ÓËÚÂ ÒË„ÛÌÓ ˘Â ÒÚ‡ÌÂ ÔÂÁË‰ÂÌÚî. —ÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ ÌË
ÒÔËÍ‡ (Ô‡‰ÓÌ - ‰ÂÒÚËÌ‡ˆËˇ) ·Â¯Â ¿ÚËÌ‡ Ë Ú‡Ï ÔÂ‰ËÁ·ÓÌËÚÂ ÔÎ‡Í‡ÚË Ì‡ „ÂÌÂ‡Î‡ Ò˙˘Ó ·ˇı‡ ËÁ‰Ë„Ì‡ÚË
Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â, ÍÓÂÚÓ ‡ÁÍË ˜ÂÌ‡Ú‡ ¯Â„‡ Ì‡ œ‡‚ÂÎ.
¬ÚÓË ìÂÍÎ‡ÏÂÌî ÒÔÓÏÂÌ. Õ‡ ‚˙˘‡ÌÂ ÓÚ Ô˙‚Ëˇ
ÃÓÒÍÓ‚ÒÍË ÍËÌÓÙÂÒÚË‚‡Î ÒÂ ÒÎÛ˜Ë ‰‡ Ô˙ÚÛ‚‡Ï Á‡Â‰ÌÓ Ò ÔÓÍÓÈÌËÚÂ ÏË ÔËˇÚÂÎË ÃËÎ‡ œ‡‚ÎÓ‚‡ Ë ’ËÒÚÓ
—‡ÌÚÓ‚. ¡Â¯Â ‡ÌÓ ÒÛÚËÌ Ë Ú‡ÍÒËÚÓ ÌË ÒÚÓ‚‡Ë Ì‡
ÿÂÂÏÂÚÂ‚ÒÍÓÚÓ ÎÂÚË˘Â Ó˘Â ÌÂ‰ÓÒ˙·Û‰ÂÌË. » Í‡Í‚Ó,
ÏËÒÎËÚÂ, ÌË Ò˙·Û‰Ë ÏÌÓ„Ó ·˙ÁÓ? ÷ˇÎ‡Ú‡ ˜‡Í‡ÎÌˇ
·Â¯Â Ó·ÍË˜ÂÌ‡ Ò ÔÎ‡Í‡ÚË, Ì‡ ÍÓËÚÓ ÒÂ Ï˙‰Â¯Â ¿ÈÙÂÎÓ‚‡Ú‡ ÍÛÎ‡ Ë Ì‡‰ÔËÒ Ò Â‰Ë ·ÛÍ‚Ë ìœ¿–»Δ ¬¿—
Δƒ≈“î. ÕÂ ÏË ÒÂ ‚ˇ‚‡ ‰‡ Â ·ËÎÓ ÔÓ‚ÓÍ‡ˆËˇ ÒÂ˘Û
ÚÓ„‡‚‡¯Ì‡Ú‡ ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÛÒÌ‡ˆËÚÂ ‰‡ ÒË ÔÓÍ‡Ê‡Ú ÌÓÒ‡ ËÁ‚˙Ì „‡ÌËˆ‡. œËÂÏ‡Ï Á‡ ÔÓ-‚ˇÌ‡ ‚ÂÒËˇÚ‡, ˜Â Â Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ ÒÂ ìÛÒ‚ÓˇÚî ÌˇÍ‡Í‚Ë ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌË Á‡ ÂÍÎ‡Ï‡ Ô‡Ë.
“ÂÚË ÒÎÛ˜‡È. œÂÁ „Ó‰ËÌËÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ‰˙Î„Ó ˜‡Í‡ıÏÂ Â‰, Á‡ ‰‡ ÒË ÍÛÔËÏ ÃÓÒÍ‚Ë˜ ËÎË À‡‰‡, ‚˙‚ ‚ÂÒÚÌËÍ ìŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌ ÙÓÌÚî ÒÂ ÔÓˇ‚Ë „ÓÎˇÏ‡ ÂÍÎ‡Ï‡,
ÍÓˇÚÓ ÌË ÔËÁÓ‚‡‚‡¯Â ‰‡ ÍÛÔÛ‚‡ÏÂ Ò‡ÏÓ ÌÂ ÁÌ‡Ï ÍÓË
ÒË Ô‡‡ıÓ‰Ë. «‡·ÂÎÂÊÍ‡: ÚÓ„‡‚‡ „Ë ÌˇÏ‡¯Â ‰ÌÂ¯ÌËÚÂ
˜Ó·‡‰ÊËË.
√ÓÂÓÔËÒ‡ÌËÚÂ Ë Ó˘Â ÌˇÍÓÎÍÓ ÔÓ‰Ó·ÌË ÏÓË ÒÂ˘Ë Ò ÂÍÎ‡Ï‡Ú‡ ËÁ„‡‰Ëı‡ Û ÏÂÌ Ú‡ÈÌÓ Ë Ú‚˙‰Ó ËÓÌË˜ÌÓ, ‡ÍÓ ÌÂ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í˙Ï ÌÂˇ. «‡ ÌÂ„Ó
‰ÓÔËÌÂÒÓı‡ Ò˙˘Ó ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌËÚÂ ÂÍÎ‡ÏË, ÏÂÊ‰Û
ÍÓËÚÓ, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔËÁÌ‡ˇ, ËÏ‡ Ë ÓÒÚÓÛÏÌË, ÎÓ‚ÍÓ
ËÁÏËÒÎÂÌË Ë Ì‡Ô‡‚ÂÌË. ÕÓ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ, ÓÒ‚ÂÌ Ò ·Û‰Â˘ÓÚÓ ÛÒÏË‚Í‡ ÔÂÛ‚ÂÎË˜ÂÌËÂ, ÌË Á‡ÚÛÔ‚‡Ú Ò ÔÓÒÚ‡˘ËÌ‡ Ë ‰ÓË ˇ‚ÂÌ ˆËÌËÁ˙Ï.
◊Û‚‡Î Ò˙Ï, ˜Â ÂÍÎ‡Ï‡Ú‡ Â ‰Û¯‡Ú‡ Ì‡ Ú˙„Ó‚ËˇÚ‡.
«Ì‡Ï, ˜Â ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÌÂˇ Ò‡ ÒË ÔÓÔ‡‚ËÎË Ô˙Ú Ë
Ò‡ ÒÂ Ì‡ÎÓÊËÎË Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ë ‚ ÊË‚ÓÚ‡ ÌË ÏÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓ ‰Ó·Ë ÒÚÓÍË Ë ÛÒÎÛ„Ë. ÕÂ ÓÒÔÓ‚‡Ï, ˜Â Á‡
‰‡ ÒË ÍÛÔˇÚ ıÓ‡Ú‡ ÎÂÍ‡ ÍÓÎ‡ ËÎË Á‡ ‰‡ ÔÓÒÂÚˇÚ ÌˇÍÓÈ
ÍÛÓÚ, Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡ Á‡ÔÓÁÌ‡ÚË Ò Í‡˜ÂÒÚ‚‡Ú‡ ËÏ. »
ÚÓ‚‡ „Ó Ô‡‚Ë ÂÍÎ‡Ï‡Ú‡. “‡Í‡ ˜Â ÌÂ ÏÓ„‡ ‰‡ ˇ ÓÚÂÍ‡
Ë ÓÚı‚˙Îˇ. ÕÓ ÒÔÓÂ‰ ÏÂÌ Úˇ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË Ò
ıËÔÂ·ÓÎËÁ‡ˆËˇÚ‡, ˜ÂÒÚÓ ‡ÁÏËÌ‡‚‡˘‡ ÒÂ Ò ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡, Ë ‰‡ ÒÎÛÊË Ò‡ÏÓ Á‡ ÚÓ˜Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ.
ƒÛ„ÓÚÓ Â ıËÚÛ‚‡ÌÂ Ë ÏË ÔËÎË˜‡ Ì‡ ÍÓÍÓ¯Í‡ÒÍËÚÂ
ÏÓ¯ÂÌË˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡ ÒÂ„Ë‰ÊËËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔË¯‡Ú Ì‡ ÂÚËÍÂÚ‡ Ò ˆÂÌ‡Ú‡ 3,90, ÍÓÂÚÓ Â ÌÂÒ˙˜ÌÓ Ï‡ÒÍË‡ÌÓ Í‡ÚÓ
3,00, ËÎË ÒÎ‡„‡Ú ÓÚ„ÓÂ ‚ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÓ‚ËÚÂ Ò˙‰ËÌÍË Â‰Ë
ÔÎÓ‰˜ÂÚ‡, ‡ ÔÓ‰ Úˇı - ‰Â·ÓÒ˙Í.
¿ÍÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË, Ï‡„‡ÁËÌË, Á‡Ì‡ˇÚ˜ËË Ë Ú.Ì. ÒÂ
„ËÊ‡Ú ÔÓ‚Â˜Â Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÓÌÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡Ú, ‡ ÌÂ Í‡Í ‰‡ Ì‡‰ıËÚˇÚ ÍÎËÂÌÚËÚÂ ÒË, ÚˇıÌÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ÒÚÓÍ‡, ÛÒÎÛ„‡ ˘Â ËÏ ‰ÓÌÂÒ‡Ú ÂÌÓÏÂ, Í‡Í‚ÓÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ Ë Ò Ì‡È-ÔË˘Ì‡Ú‡, Ì‡ÒÚÓˇÚÂÎÌ‡ Ë ÌÂ ‰‡‚‡˘‡ ÚÓ˜Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÂÍÎ‡Ï‡. ÕÓ ÏË
ÒÂ ÒÚÛ‚‡, ˜Â Í‡ÍÚÓ Á‡ ÌˇÍÓË Â ÔÓ-ÎÂÒÌÓ ‰‡ Ó·ˇÒÌˇÚ
Á‡˘Ó ÌÂ Ò‡ Ò‚˙¯ËÎË Â‰Ì‡ ‡·ÓÚ‡, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ‰‡ ˇ
Ò‚˙¯‡Ú, Ú‡Í‡ Ë ÏÌÓÁËÌ‡ ÒÏˇÚ‡Ú, ˜Â ÂÍÎ‡Ï‡Ú‡ ˘Â Á‡ÏÂÌË ÎËÔÒ‚‡˘ÓÚÓ ‚ËÒÓÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó.
≈‰Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚ: ÍÓ„‡ÚÓ ÂÍÎ‡Ï‡‰ÊËËÚÂ Ì‡ ÔÓ„ÓÎÂÏË ÌÂ˘‡ ËÏ‡Ú ‚ ·˛‰ÊÂÚËÚÂ ÒË ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡ ÚÓ˜Í‡
ìÂÍÎ‡ÏË‡ÌÂî, ÔËÂÏ‡Ï ‚ÒË˜ÍËÚÂ ËÏ ÔÎ‡Í‡ÚË Ë ÍÎËÔÓ‚Â Í‡ÚÓ ÔÓ‚Ó‰ ‰‡ ·˙‰‡Ú Ì‡ı‡ÌÂÌË ÌˇÍÓË „Î‡‰ÌË ıÛ‰ÓÊÌËˆË Ë ‡ÚËÒÚË. ƒ‡ÌÓ Â‰ËÚÂ Ë·Ë ÓÚ ÚÂıÌËÚÂ
·‡Ì¯Ó‚Â ÌÂ ËÏ ‚ÁÂÏ‡Ú Á‡Î˙Í‡ ÓÚ ÛÒÚ‡Ú‡!
Õ‡‚ˇÌÓ Ò˙Ï Í‡ÂÌ Ò ËÓÌË˜ÌÓÚÓ ÒË ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
Í˙Ï ÂÍÎ‡Ï‡Ú‡. ÕÓ Í‡ÊÂÚÂ ÏË: ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ Í‡ÈÌË ÎË Ò‡
ÓÌÂÁË, ÍÓËÚÓ Ó·Â˘‡‚‡Ú Ì‡ ÎÂÍÓ‚ÂÌËÚÂ ‰Â·ÂÎ‡ÌÍË, ˜Â
Ò Ú‡ÁË Í‡ÚÍ‡ Ë ÌÂÓ„‡ÌË˜‡‚‡˘‡ ı‡ÌÂÌÂÚÓ ‰ËÂÚÍ‡ ËÎË
Ò ÚÂÁË 20 ı‡Ô˜ÂÚ‡ ˘Â ‚ÎˇÁ‡Ú ·˙ÁÓ, ·ÂÁ·ÓÎÂÁÌÂÌÓ Ë
ÔÓ˜ÚË ·ÂÁÔÎ‡ÚÌÓ ‚ ÒÚÓÈÌËÚÂ Â‰ËˆË Ì‡ ÏÓÏË˜ÂÚ‡Ú‡,
ÒÚ‡‰‡˘Ë ÓÚ ‡ÌÓÂÍÒËˇ?
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От US гвардейците можем да почерпим още по-конкретен опит при овладяването на кризисни ситуации

Нашият път към щата ТЕНЕСИ
ВАСИЛ ПОПОВ

Близо 7 млн. долара е похарчила
Националната гвардия (НГ) на щата Тенеси - САЩ, за обучение на български военни. Това научаваме от интервю за агенция
“Фокус” на майор Бръндън Томпсън, офицер за двустранно сътрудничество към
посолството на САЩ у нас. Средногодишно разходите са между 300 хил. и 600 хил.
долара за такива цели. За целия период на
сътрудничество между НГ на Тенеси и
България, ако се вземе средно 450 хил.
долара на година, то изхарчените от гвардията средства за обучение на български
военни възлизат на седем милиона долара. Това са много добре изразходвани пари,
твърди офицерът. От началото на нашето
партньорство България стана член на
НАТО и на Европейския съюз, което е
много добра възвръщаемост на инвестицията, казва Томпсън.
Около 5000 български военнослужещи
са минали обучение по програми на НГ на
Тенеси. Общият брой военни е приблизителен и е за период повече от 16 години
или откакто НГ на Тенеси има отношения
с нашата страна. В обучения на гвардията
са участвали както офицери, така и редови
военнослужещи преди постъпването им в
армията.
Сътрудничеството
с
България
продължава още от 1993 г. със създадената програма за междудържавно сътрудничество. Американците работят основно с
Министерството на отбраната, но също така
и с Министерството на извънредните ситуации, с които се организират учения,
свързани с реагиране при извънредни ситуации. Сътрудничество има и с МВР, като
участие в съвместни учения за организиране на вътрешната сигурност на страната. Отношенията България-Тенеси са едни
от първите партньорства със страни от
Източна Европа след падането на желязната завеса. Оттогава работим по подобряване на оперативната съвместимост на
българските въоръжени сили с тези на САЩ
и НАТО. НГ на Тенеси има много добро
сътрудничество с българските Сухопътни
войски и често се провеждат съвместни
тренировки. Има добри отношения на
сътрудничество с Военна полиция, с някои
артилерийски подразделения.
По оценка на американците в това
дългогодишно сътрудничество са изградени и много добри приятелски отношения.
Съвсем наскоро НГ на Тенеси изпрати свои
инструктори в Националния военен университет “Васил Левски” във Велико Търново за обучение в съвместни екипи, които
в момента са развърнати в Кандахар, Афганистан. Тези инструктори ще се върнат
през юни тази година, за да участват в
обучението на следващия такъв екип, който ще ги замести в Кандахар.
Националната гвардия на Тенеси работи не само за щата, но има отговорности
и по отношение на всички останали щати
в САЩ. Основните задачи са свързани с
преодоляване на щетите от природни бедствия, от бедствия, причинени от човешката дейност, но главно оказва сътрудничество на Департамента по отбраната на
САЩ като НГ има свои представители във
всички мисии на САЩ зад граница. Според
майора такава структура има място в системата за национална сигурност на България и би била едно нейно предимство.
Главното препятствие е, че организирането на такава структура е твърде скъпа
black+dopulnitelen

И американските експерти са
за българска национална гвардия
дейност. Тренировките за обучение и необходимата екипировка за тях не са от
най-евтините и изискват пълен ангажимент
и отговорност на държавата в тази насока.
Ако България успее да изгради своя национална гвардия, това би било само предимство за нея, твърди американският експерт.
Идеята за изграждане на национална
гвардия като първи резерв на Българската
армия и подготвени формирования за действие при кризи от всякакъв характер е на
толкова години, колкото и сътрудничеството ни с НГ на Тенеси. На 30.08.1993 г. на
страниците на в. ДУМА се появява статията на Манол Тенчев “Ще има ли България
национална гвардия?” Следват още негови
публикации в специализирания военен и в

централния печат, интервюта, участия в
радио- и ТВ предавания. Авторът на идеята, майор от резерва Манол Тенчев, написа и книга за НГ на България и разработи концепция за нейното създаване.
Подкрепа на идеята в публичното пространство изразиха президентът и върховен
главнокомандващ Георги Първанов, трима
началници на Генералния щаб на БА и
десетки експерти.
Има различни виждания за НГ, с едно
и също название хората наричат различни
неща, но това, което Тенчев предлага, е
най-близо до истината. Това отбеляза доц.
Николай Слатински преди известно време.

Нашата система за национална сигурност
изпитва остра нужда от подобна структура, която да даде възможност за три неща:
 Да интегрира освободения от армията кадрови потенциал. Нашата държава е
жестока към хилядите офицери, сержанти
и кадрови войници, които напускат войската и не ги използва по предназначение. Тя
е инвестирала в тях, разчитала е на тях и
сега изведнъж ги изхвърля на улицата.
 С преминаването към професионална армия започнахме да разглеждаме
войската като експедиционен корпус тип
лека пехота. Така поне изглежда тя в главите на политиците, за които армията е
предназначена само за мисии зад граница.
Оставя се без покритие огромно пространство за военните аспекти на националната

сигурност, за които никой не го е грижа.
Никой не се замисля, че могат да възникнат задачи, които нашата система за национална сигурност е принудена да решава в автономен режим, когато не може да
разчита на колективната система за сигурност. Политиците знаят чл. 5 от пакта, който
третира колективната отбрана, но защо
грубо нарушават чл. 3, който определя
националната система за сигурност като
задължение на всяка страна член на Алианса.
 И трето, проблемът с управлението
на кризи от различен характер. Ние създадохме министерство, но то е създадено

върху елементарния принцип - ако е
криза, да му мисли
правителството, а
ако е бедствие - да
му мислят кметовете и областните управители. За министерството очевидно остава само да
разпределя ресурси. Така се получава вакуум в тази система и Манол Тенчев се опитва с години да доказва, че
трябва да се мисли
по този въпрос. И
получава подкрепа
не толкова, защото
неговата идея няма
слаби места, а защото той единствен
предлага да се
създава, а не да се
руши.
Да
се
уплътнява системата за национална
сигурност, а не да
се размиват нейни
функции и тя да се
превръща в поглъщаща ресурси без
отговорност и хора
без капацитет, които да размиват тези
отговорности.
Посочените тук
аргументи не са за пръв път на страниците
на ДУМА и очевидно няма да са за последно. След приемането на новия закон за
отбраната и въоръжените сили темата за
НГ става още по-значителна, след като от
конституцията не са премахнати текстовете за суверенитета и териториалната цялост на страната. Очевидно трябва да се
изгради наша национална гвардия, колкото и да ни струва това. Със силна система
за национална сигурност ще имаме повече авторитет и пред партньорите. Ако използваме изказа на майор Томпсън, това
ще бъде наистина внушителна възвръщаемост на инвестицията.
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Станишев получи подарък
от R.E.D.
Сайтът излъчи на живо
презентацията на личната
страница на лидера на БСП
R.E.D. подари на премиера
Сергей Станишев диск с новата интернет игра, която сайтът
пуска следващата седмица.
Министър-председателят е
главен герой в играта, посветена на предстоящите избори.
РЕД-фенът Симеон пожела на
премиера да се разтоварва,
играейки, и да не губи чувството си за хумор по време на
кампанията.
През уеб-чата R.E.D. излъчи на живо презентацията на
личния сайт на Станишев
stanishev.bg.
Страницата
съдържа блог, статии и интервюта на лидера на БСП. На
картата на България, поместе-

на в сайта, всеки потребител
може да види къде ще бъде
Станишев по време на кампанията. Платформата на страницата позволява още всеки
да комуникира лично с него.
Пред млади хора Станишев отговори на първите он-лайн
въпроси, публикувани на
stanishev.bg. Освен личната
изповед на Станишев за работата му като министър-председател и ценностите, с които са
го възпитали неговите родители, в страницата може да научите коя е любимата му книга
и песен, кой е любимият му
спорт и как се грижи за домашните си любимци.

Станишев получава диска с новата игра на РЕД

ОТ ФОРУМА

¡ÓËÒÓ‚ ‰‡ ÒÂ ˇ‚Ë Ì‡ ‰Â·‡Ú
Fallen:
Аз искам повече да видя Костов срещу
Станишев. Ще е в пъти по-интересно. А на
изявлението на Станишев: “Г-н Борисов
да спре да хленчи, да се оплаква на президента, на Държавната агенция “Национална сигурност”, да спре да се оплаква
пред медиите”, аз бих отговорил така:
Що ти не се откажеш от предизборната си кампания? Спирането на Борисов да говори е все едно да се откаже от
предизборна кампания, защото това е тя
- предизборната му кампания. Та предлагам на Станишев да даде пример първи,
като си спре кампанията.

AndreiValchev:
Fallen, нормално е дебатът да е между
лидерите на водещите партии, а не между
водеща партия и коалиция, за която не е
ясно влиза ли в парламента. Ясно е, че се

налага премиерът да води дебат с куклата, а не с кукловода, но такива са правилата на играта ... Пишеш “... и ти не се
откажеш от предизборна кампания”?!
СпоРЕД теб кой е този, който се е отказал, та и ние да го правим?!? Борисов? Та
той от 4 години е в кампания!

Sharp
Стига с тия дебати, на хората им е
писнало да ги гледат как се плюят, рядко
се говори нещо конкретно, само помия си
изсипват едни на други и освен да
потвърдят правилото, че всички са маскари, нищо друго не правят.
Всеки да си води кампанията и да има
ясни послания и план как ще решава проблемите, но да не казва Масларова безработица няма, а хората да си губят работата всеки ден. Политическата класа и
върхушка трябва да забрави израза Ние
и Те - те са лошите, защото не виждат
това, което си мислим, че правим за тях.

fikov
Стига с тези дебати, бе, дай да вземат
да свършат нещо и двамата. Айде на
Станишев му е дори в повече от на Борисов. Ама онзи мушморок се е излегнал
30 дни като резан, и даже и дупки спря
да поправя. Прехвърлил е пиар-а си, долу
вдясно на палеца на шинирания крак и
не му пука. То да не е лесно за 900 - 1000
дни да се покажеш 5000 пъти по телевизията. Както се казва, преизпълнил е
петилетката за три.

BabaIaga
Абе, ние като бяхме на Епизод 1 в
Пловдив, нали поканихме младите герберчета на дебат, ма тях ги хвана шубето
и казаха по-нататък, аз ви предлагам да
ги поканим пак - сега времето е повече от
подходящо :) И да им понадърпаме ушите

AndreiValchev
Малък, но вече РЕД-фен. Малкият Спасиян
няма проблем с обективите и не роптае,
когато мама Надя го гласи за снимка.
Синът на РЕД-фенката hope (Надя
Клисурска) е роден на 24 юни 2008 г. и е
първото РЕД-бебе. Освен че е найголямата радост на мама Надя, Спасиян
е и най-големият й фен. Надя е част от
отбора на младите БСП ПРЕЗАРЕЖДАНЕ. Дори когато тя е на
сцената на “България-ПРЕЗАРЕЖДАНЕ”,
Спасиян е близо до мама и стиска палци,
само на една ръка разстояние
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Лежи Бойко и пише, пише-още диктува, но набляга само на писането, писането-още диктуването... Ако бе чел внимателно чл. 40 и 41 от конституцията, вместо веднага да седне да пише, щеше сам
да се усети, усети-още спре да пише
простотии... Явно е, че ги боли от тази
кампания, но вчера Минчев от “Нова
Зора” в RE:TV си каза кое колко му струва сайта и договори е готов да извади целият масраф е за има-няма 160 000 лв.,
а “Нова Зора” получава на всеки 3 месеца 59 000 лв. като парламентарна субсидия. Така че, умножено по 4 години не му
е проблем да си докаже парите.

ОТ БЛОГОВЕТЕ

Ã˙‰ÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒÓÍÓÎ‡
fenche
Соколът е хищна птица, но
според учените е и една от найинтелигентите. Някои дори я
наричат мъдра...
По уникален и виртуозен начин
хищност и интелигентост съчетава в себе си Сокола от родната ни
полическа джунгла. Повечето наблюдатели са склонни да описват
Ахмед Доган по-скоро като хитра
лициса. Лидерът на ДПС обаче
демонстрира завидна смелост и
мъдрост винаги на точното място
и в точното време. И измежду
отегчителните и почти еднакви
политически речи, които валят
като порой в последните дни,
неговите думи отекват ярко и
удрят право в целта. На предизборен митинг в Дулово тази вечер
Доган просто и ясно поиска прошка
от избирателите си, обясни, че
партията му е допускала грешки,
защото е трябвало да се учи на
политика пътьом. Но поиска и нов
вот на доверие, защото “извървеният път е правилен”. Сокола каза и
още една неоспорима истина - ДПС е
партия “букет от различни етноси и
в тази заедност е нашата сила”.
По магически начин думите на
Доган се запомнят, разпознават се
и те карат да клатиш глава в
съгласие. Няма излишни и сложни
фрази, няма и каруцарски жаргон,
който уж бил по-близо до хората...
Тук не ми се иска да се впускам в
дълги и клиширани коментари около
модела на управление, наложен от
ДПС през последните години. Нито
от изкусните начини, чрез които
ДПС източва резерви, министерства и еврофондове. Излишно е да
споменавам и оттренирата туристическа активност през границата
ни с Турция в изборни дни. И въпреки че ние самите искаме от политиците дела, а не думи, в предизборна кампания всички наблягат
именно на словото. Армии от ПРспециалисти, политолози, логопеди,
медийни звезди и режисьори се
впускат да суфлират на родните
политически звезди, за да бъдат
точно те най-примамливи за избирателите. И сред всички напъни,
балетни феерии, оперни арии или
комедийни спектакли, които
изпълняват партийните звезди по
села и паланки, именно ДПС успява

да строи електората в две редици със завидно постоянство вече
цели 20 години.
Доган в никакъв случай не е
медиен политик. Напротив. Не
обича нито прожекторите, нито
фотоапаратите. Говори само
когато той реши. В повечето
случаи кратко, но достатъчно
ясно и по темата. Когато поиска,
хвърля и бомби. Като признанието
за “обръча от фирми”, което кой
знае защо всички и до днес
свързват единствено с ДПС.
Въпреки че и на децата е ясно, че
всеки, отъркал се о политиката в
България, е понаучил няколко
номера с обръчите, но не от
Нешка Робева или Илияна Раева.
Тонове жлъч се изляха тогава по
адрес на Доган именно заради
този израз. Изключително несвойствено явление за родната журналистика. Обикновено наказваме
някого, когато е изрекъл лъжа. А
Сокола тогава бе по-откровен
отвсякога и всички му го признаха. Но и го наказаха за тази му
искреност. Хищната птица-ловец
обаче е не само смела, но и горда.
Не скланя глава пред чуждите
крясъци. Тихо следи плячката и се
готви за полет...
И преди поредния изборен улов
Сокола удря в десятката. Не може
да му се отрече. Искрен е, докъдето той пожелае. Но дори и малкото, което казва, не е лъжа сгрешихме, но пък вървим по
правилния път. Простете и ни
дайде нов шанс! Доган звучи на
собствените си избиратели така,
сякаш осъзнава грешките си и не
е склонен да ги приписва на някой
друг. Нито пък се впуска в гротескно очерняне на противниците,
разкривайки конспирация след
конспирация. Той не казва “другите ми пречат”. И печели. Точно
като в приказката, в която двама
се карат, а третият излиза
победител. Без много шум, без
излишни фрази и движения. Сокола
се спуска към плячката в почти
неподвижен полет.
Дали е добър политик, дали е
хищен хитрец, дали е проводник
на чужди интереси в България тези въпроси към Доган някак
губят смисъл, ако той въпреки
всичко единствен ликува след
дългия лов...
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„Върви, народе възродени!”
пяха вдъхновени българи в Одрин
Осветиха място за паметник на Екзарх Антим I
ВЕСЕЛКА ВЕНКОВА,
наш спец. пратеник в Одрин

Голяма група от България пристигна в
Одрин за честването на храмовия празник на черквата “Св. св. Константин и
Елена” - една от двете (другата също е
тук - “Св. Георги”) единствени християнски черкви от границата до Истанбул.
Тържествената литургия, в съслужие с
български духовници и одринския отец
Александър, отслужи Видинският митрополит Дометиан. Осветено бе и мястото
в двора на черквата за паметник на
Екзарх Антим I. За този акт в Одрин дойде и българската евродепутатка от групата на ПЕС Маруся Любчева. Смятаме,
че това дело е изключително полезно и
важно не само за нас, но и за взаимоотношенията ни с Турция, каза Любчева.
Мястото на този паметник е точно тук, а
бургаското Тракийско дружество, чийто
почетен председател съм, носи името на
Екзарх Антим I, обясни евродепутатката.
Бургаските тракийци са обявили кампания за набиране на средства за градежа
на паметника на големия български духовник, стана ясно още на одринското
тържество.
За него дойде и голяма делегация от
Видин, където е погребан екзархът и там
м.г. бе отбелязана 120-годишнината от
смъртта му. Връзката на видинчани с
Маруся Любчева е и в представянето в

Страсбург по нейна идея и инициатива
на природната забележителност Белоградчишки скали.
За тържеството в Одрин дойдоха много певци и танцьори от България, сред
които девическият хор “Евмолпея” от
Пловдив, варненският фолклорен ансамбъл “Жарава” и групата за автентичен фолклор от с. Гельовци, Несебърско.
Народните представители от КБ Иван
Гризанов и Жори Алексиев дариха вчера
книги на българското читалище в Одрин
“Просвета”.
В навечерието на
големия християнски
празник генералното
консулство на РБългария в Одрин отбеляза
24 май в студентския
парк на Тракийския
университет - край
река Марица. За приема бяха поканени 400
видни общественици,
политици, учени и бизнесмени от Одрин, Текирдаг и Къркларели.
Там бяха посланикът
на България в Република Турция Бранимир
Младенов, Видинският
митрополит Дометиан, евродепутатката
Маруся Любчева, ректорът на Тракийския
университет в Одрин проф. Енвер Дуран,

Черквата “Св. св. Константин и Елена”

комуто генералният консул Ангел
Ангелов лично благодари за
съвместната им работа през мандата му.
В забележителното си слово
по случай най-светлия български
празник генералният консул посочи, че със създаването на славянската писменост през далечната 855 г. светите братя Кирил и Методий
са прехвърлили мостове между миналото,
настоящето и бъдещето, за да можем днес

да се гордеем с уникалността на българската култура. Културата, интелектът и талантът са онези основни способности на
народите, чрез които те да живеят в мир
и добросъседство, заяви генералният консул. На 15 табла гостите на коктейла видяха малка част от уникалните български
ценности - деветте паметника под закрилата на ЮНЕСКО. Ангелов подчерта, че
изложбата е съвместен проект на генералното консулство в Одрин и Държавния
културен институт на МВнР.

—˙·‡ı‡ 24 ÎÂ„ÂÌ‰Ë Ì‡ Ì‡¯Ëˇ ÚÂ‡Ú˙ ‚ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÂÌ ‰ËÒÍ
В навечерието на 24 май програма “Христо Ботев” на Българското национално радио издава
уникален мултимедиен диск “Златни гласове на радиотеатъра”. Той е посветен на 75-годишнината на БНР и 70-годишнината на радиотеатъра, научи ДУМА
от Виолета Лалошева.
В него се представят 24 легенди на българския театър Кръстьо Сарафов, Петко Атанасов, Марта Попова, Георги Стаматов, Константин Кисимов,
Владимир Трандафилов, Иван

–”¬≈ÕŒ– Ú‡·ÎÂÚÍË ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ÔÂÚ‡ „Ó‰ËÌ‡ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ, –ÛÒËˇ,
ÀËÚ‚‡, Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇ, √˙ˆËˇ Ë ﬁ¿–. –‡‰‚‡ ÒÂ Ì‡ ÔÓ‰ÍÂÔ‡Ú‡ Ì‡
ÎÂÍ‡Ë Ë Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË Ë ‰Ó‚ÂËÂÚÓ Ì‡ ıËÎˇ‰Ë ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË.
ŒÚÁË‚ËÚÂ Ì‡ ıÓ‡, ÔËÂÏ‡ÎË –”¬≈ÕŒ– Ú‡·ÎÂÚÍË,
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚‡Ú Á‡ ·˙ÁÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÊÂÒÚÚ‡ ‚ Í‡Í‡Ú‡ Ë
ÒÔ‡‰‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÓˆËÚÂ ÔË ‡Á¯ËÂÌË ‚ÂÌË Ë Ó·ÎÂÍ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡
ıÂÏÓÓË‰ËÚÂ ·ÂÁ ÌÂÊÂÎ‡ÌË ÒÚ‡ÌË˜ÌË ÂÙÂÍÚË.
¿ÍÚË‚ÌËÚÂ Ò˙ÒÚ‡‚ÍË ‚ –”¬≈ÕŒ– - ÂÍÒÚ‡ÍÚËÚÂ ÓÚ ‰Ë‚ ÍÂÒÚÂÌ
(Aesculus Hippocastanum) Ë ·Ó‰ÎË‚ Á‡ÎËÒÚ (Ruscus aculeatus) ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚ ‚ÂÍÓ‚Â Á‡ Ó·ÎÂÍ˜‡‚‡ÌÂ ÔË ‚ÂÌÓÁÌ‡ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓÒÚ.
œËÚÂÊ‡‚‡Ú ‚ÂÌÓÚÓÌËÁË‡˘Ë, Ò˙‰ÓÔÓÚÂÍÚË‚ÌË Ë
ÔÓÚË‚Ó‚˙ÁÔ‡ÎËÚÂÎÌË Í‡˜ÂÒÚ‚‡.
–”¬≈ÕŒ– √≈À Â Ò˙Á‰‡‰ÂÌ ‚ Ò˙ÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ò À‡‚ÂÌ‡ ¿ƒ - ‚Ó‰Â˘
·˙Î„‡ÒÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ Ì‡ Á‰‡‚Ì‡ ÍÓÁÏÂÚËÍ‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË. –”¬≈ÕŒ– „ÂÎ ‰ÓÔ˙Î‚‡ ÔÓ ˜Û‰ÂÒÂÌ Ì‡˜ËÌ
‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ‚Â˜Â ‰ÓÍ‡Á‡ÎËÚÂ Ò‚ÓˇÚ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ú‡·ÎÂÚÍË
–Û‚ÂÌÓ. ƒÓ·‡‚ÂÌËÚÂ Í˙Ï ·Ó‰ÎË‚Ëˇ Á‡ÎËÒÚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌË Ï‡ÒÎ‡ ÓÚ
Î‡‚‡Ì‰ÛÎ‡ (Lavandula angustifolia oil) Ë ÏÂÌÚ‡ (Mentha piperita oil) Ò
ÓıÎ‡Ê‰‡˘ÓÚÓ ÒË ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‰ÓÔËÌ‡ÒˇÚ Á‡
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ ÒÛ·ÂÍÚË‚ÌËÚÂ ÔËÁÌ‡ˆË Ì‡
‡Á¯ËÂÌËÚÂ ‚ÂÌË - ·ÓÎÍË Ë Ò˙·ÂÊË. √ÂÎ˙Ú Â
Ò ÔÂ‚˙ÁıÓ‰Ì‡ ‡·ÒÓ·ˆËˇ, ÔÓÌËÍ‚‡ ·˙ÁÓ ‚
ÍÓÊ‡Ú‡ Ë ÌÂ ÓÒÚ‡‚ˇ ÒÎÂ‰Ë ÔÓ ‰ÂıËÚÂ.
—ÔÓÂ‰ ÍÓÁÏÂÚÓÎÓÁË, –Û‚ÂÌÓ Ú‡·ÎÂÚÍË Ë „ÂÎ
Ò‡ ÂÙËÍ‡ÒÌË Ë ÔË ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌËÚÂ ÏÂÊÂÒÚË
‚ÂÌË Ë Í‡ÔËÎˇË ÔÓ ÎËˆÂÚÓ, ÍÓËÚÓ ‚ ÌˇÍÓË ÓÚ
ÒÎÛ˜‡ËÚÂ ËÁ˜ÂÁ‚‡Ú Ì‡Ô˙ÎÌÓ.
“˙ÒÂÚÂ –”¬≈ÕŒ– Ú‡·ÎÂÚÍË Ë „ÂÎ ‚
‡ÔÚÂÍËÚÂ.
¿ÍÓ ‚Â˜Â ÒÚÂ ÔÓÎÁ‚‡ÎË –”¬≈ÕŒ– Ú‡·ÎÂÚÍË, ‚Â˜Â
ÁÌ‡ÂÚÂ ÍÓÎÍÓ ÂÙÂÍÚË‚ÂÌ Â ÚÓÈ. ¬ÁÂÏÂÚÂ Ë –Û‚ÂÌÓ
„ÂÎ Á‡ Ó˘Â ÔÓ-‰Ó·˙ Ë ‰˙Î„ÓÚ‡ÂÌ ÂÁÛÎÚ‡Ú.
«‡ ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ:
ÚÂÎ. 02/ 856 08 56; www.fortex.bg
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архиви и да се чуят записи от
Златния фонд на БНР.
Премиерата на “Златни гласове на радиотеатъра” ще бъде
в поредното издание на Салона за култура на програма “Христо Ботев” на 24 май. На този
ден от 16.30 ч. от Второ студио
на БНР ще се излъчи директно
празничното издание на предаването “Часът на думите”.
В мраморното фоайе пред
първо студио ще бъде открита
изложбата “Лица” - 15 портрета на 15 личности от българ-

ската култура, нарисувани от
Андрей Даниел, Греди Асса,
Дечко Узунов, Елена Панайотова, Енчо Пиронков, Ивайло
Мирчев, Йоан Левиев, Любен
Зидаров, Мария Столарова,
Найден Петков и Румяна Чапанова. Картините са предоставени от фондовете на Националната художествена галерия,
Софийската градска художествена галерия, градската художествена галерия “Станислав
Доспевски” - Пазарджик, и галерия “Дебют”.

—Î‡‚ˇÌÒÍË ËÚÏË ‚ Ó‰ËÌ‡Ú‡ Ì‡ Ò‡Ï·‡Ú‡
вен химна “Върви, народе възродени”, официалната част включва доклади и дискусии с участието на историци, писатели, философи и журналисти,
посветени
на
българската история и
делото на светите братя
Кирил и Методий. Специална презентация за ролята на емигрантите и
българската диаспора
ще направи известният в
Бразилия
журналист
Нелсон Греков. Предвиден е и рецитал на
български поети.
Гвоздей в програмата
ще бъде концертът на 18годишната българска ци-

ИНА МИХАЙЛОВА

Бразилският мегаполис Сао Паоло ще посрещне 24 май с български хора и ръченици. Поводът за уникалната проява е организираният от
асоциацията на нашите
сънародници в южноамериканската страна празник по случай Деня на
българската просвета и
култура и на славянската
писменост. Българските
емигранти единствени от
славяните в Бразилия ще
отбележат светлата дата,
която т.г. съвпада с важна годишнина. Преди 70
г. по това време тук се е
заселила първата вълна
наши емигранти.
По предварителна информация в Сао Паоло
ще се съберат стотици
наши сънародници не
само от Бразилия, но и
от Аржентина, Уругвай,
САЩ и Европа. Празникът
ще започне с официална
част в елитния клуб
“Franceda” в центъра на
мегаполиса. Преди това
повечето от сънародниците ни ще посетят единствената ортодоксална
черква в Бразилия Catedral
ortodoxa
Metropolitana de Sao
Paulo. Традицията датира
от началото на ХХ в. и е
поставена от първите
българи емигранти. Ос-

гуларка Мария Кръстанова, солистка в Оrqestra
sinfonica de Ribeirao
Preto под ръководството
на световноизвестния
диригент Клаудио Круз.
Възпитаничката на Националното музикално училище “Любомир Пипков”
ще представи български
произведения от Панчо
Владигеров и Парашкев
Хаджиев, както и творби
от Чайковски и Дворжак.
Към
грандиозната
българска проява в Сао
Паоло интерес са проявили едни от най-популярните медии в Бразилия вестниците “Folha de Sao
Paulo” и “Diario”, както и

СНИМКА ЛИЧЕН АРХИВ
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Димов, Олга Кирчева, Зорка
Йорданова, Петя Герганова,
Ирина Тасева, Лео Конфорти,
Таня Масалитинова, Лили Попиванова, Славка Славова,
Нейчо Попов, Борис Арабов,
Георги Парцалев, Любомир Кабакчиев, Константин Коцев,
Никола Динев, Спас Джонев,
Григор Вачков, Николай Бинев.
Дискът дава възможност да се
прочетат биографиите на артистите, да се разгледат техни
снимки от архива на Народния
театър “Иван Вазов” и от лични

Българската цигуларка Мария Кръстанова и
пианистката корепетиторка Риан де Силва са
въодушевени от участието си в предстоящия празник

телевизиите
“Globo”,
“SBT” и “Record”. С особена тръпка сънародниците
ни очакват една от кулминациите на празника кръшните български хора
и ръченици, в които ще
се включат всички присъстващи. След като в началото на март т.г. по
инициатива на асоциацията на нашите сънародници в Бразилия бе организирано специално обучение по български език, на
24 май ще бъде положена основата и на занимания, свързани с фолклора
ни. Празникът на българските букви ще завърши
с вечеря със специалитети от българската и бразилската кухня.
Отбелязването на 24
май е само част от проявите на българската диаспора в Бразилия, разказва шефката на асоциацията на сънародниците ни там Соня Димов.
Според нея предстои да
бъде сформирана театрална група и да се открие специален курс по
история на България.
Това ще стане през юни,
на
празника
“Festa
Jununa” (подобен на
българския Еньовден),
когато в Музея на имигрантите в Сао Пауло
представители на всички
нации ще покажат своите традиции и обичаи.
cyanmagentayellowblack
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ìÕÓ˘ ‚ ÏÛÁÂˇ 2î Â
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌËˇÚ ÙËÎÏ,
ÒÌËÏ‡Ì ÌˇÍÓ„‡ ‚ ÏÛÁÂÈÌËˇ
ÍÓÏÔÎÂÍÒ ì—ÏËÚÒÓÌË˙Ìî
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‡‰ËÎ‡Í
ÂÍ˙‰Ò

—Â‰ÌÓ˘ÌË
ÔËÍÎ˛˜ÂÌËˇ

В

В продължението на успешната
комедия от 2006 г. бившият нощен
пазач Лари Дейли отново се озовава в
центъра на епична битка. Този път тя се
разиграва в музейния комплекс “Смитсониън” - “Нощ в музея 2” е единственият
филм, сниман на това прочуто място.
Въпреки че вече е напуснал старата
си работа и е преуспяващ изобретател
на рекламни продукти, нещо постоянно
го тегли обратно към Националноисторическия музей, където е прекарал
най-паметната нощ в живота си. При
поредната си визита там разбира, че
някои от любимите му експонати са
опаковани в кашони и ще бъдат преместени в огромните хранилища на “Смитсониън”, тъй като са смятани за остарели. Скоро обаче миниатюрният каубой
Джедедая се свързва с Лари, за да му
съобщи, че новодошлите по някакъв
начин са съживили своята нова квартира. Сред оживелите експонати са
египетският владетел Ка Мун Ра, първият цар на Русия Иван Грозни, френският
владетел Наполеон Бонапарт и легендарният мафиот Ал Капоне. Те планират
да освободят Подземната армия, след
което да завземат не само музея, а и
целия свят. Лари се втурва към “Смитсониън” заедно с новите си приятели Айнщайн, Ейбрахам Линкълн и смелата
авиаторка Амелия Еърхарт. На помощ се
притичат и старите му приятели - Теди
Рузвелт, Октавиус, Сакажавея, Атила и
неандерталците. Лари отново го чака
дълга и вълнуваща нощ...

Ó‡Î‡ÈÌ Ë “‡ÈÌ‡Ú‡ Ì‡ Ó„ÎÂ‰‡ÎÓÚÓ 3D

страница на
ЕМИЛ ДИНЧЕВ

‘ËÎÏ˙Ú ÔÓÒÎÂ‰ˇ‚‡ ‚˙ÁıÓ‰‡ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ìChess
Recordsî Ì‡ ÀÂÓÌ‡‰ ◊ÂÒ Ë ÌÂÈÌËÚÂ Ú‚ÓˆË, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ
Ò‡ ËÏÂÌ‡Ú‡ Ì‡ Ã˙‰Ë ”ÓÚ˙Ò, ÀËÚ˙Î ”ÓÎÚ˙, ◊˙Í ¡ÂË,
”ËÎË ƒËÍÒ˙Ì Ë ‚ÂÎËÍ‡Ú‡ ≈Ú‡ ƒÊÂÈÏÒ. “‡ÁË ËÒÚÓËˇ Á‡
ÒÂÍÒ, Ì‡ÒËÎËÂ, Ì‡‰ÔÂ‚‡‡ Ë ÓÍÂÌ‰ÓÎ ‚ ◊ËÍ‡„Ó ÔÂÁ
50-ÚÂ Ë 60-ÚÂ „Ó‰ËÌË ‡ÁÍ‡Á‚‡ ‚˙ÎÌÛ‚‡˘Ëˇ Ë ÌÂÓ·ÛÁ‰‡Ì ÊË‚ÓÚ Ì‡ ÌˇÍÓË ÓÚ Ì‡È-‚ÂÎËÍËÚÂ ÏÛÁËÍ‡ÎÌË ÎÂ„ÂÌ‰Ë Ì‡ ¿ÏÂËÍ‡.

œÓÚË‚ÌËˆË
—ÂËÈÌËˇÚ Û·ËÂˆ √‡‚‡ËÎ ¿Ì„ÂÎ Â Á‡ÎÓ‚ÂÌ ÓÚ ÒÔÂˆË‡ÎÌËÚÂ ˜‡ÒÚË Ì‡ ÔÓÎËˆËˇÚ‡ ÒÎÂ‰ ÔÓÂ‰Ëˆ‡ ÓÚ ÁÎÓ‚Â˘Ë Û·ËÈÒÚ‚‡, ‚ ÍÓËÚÓ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ ‰ÂÒÂÚ ‰Âˆ‡ ÒÚ‡‚‡Ú
ÊÂÚ‚‡ Ì‡ ÒÏaÁˇ‚‡˘Ë Í˙‚Ú‡ Á‚ÂÒÚ‚‡. ÕÓ ÚÓ‚‡ ÌÂ
ÒÎ‡„‡ Í‡È Ì‡ ÛÊ‡ÒÌËˇ ÍÓ¯Ï‡. ¬ Ó‰ÌÓÚÓ ÒÂÎÓ Ì‡
ÔÓÎËˆ‡ˇ ÃËı‡ËÎ Ã‡ÚÂÌÒ ÔÂ‰Ë Â‰Ì‡ „Ó‰ËÌ‡ ÏÓÏË˜ÂÌˆÂ Â Û·ËÚÓ ÔÓ ÓÒÓ·ÂÌÓ ÊÂÒÚÓÍ Ì‡˜ËÌ. —ÔÓÂ‰ ÌÂ„Ó
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌËˇÚ ‚˙ÁÏÓÊÂÌ Û·ËÂˆ Â √‡‚‡ËÎ ¿Ì„ÂÎ. œÓÎËˆ‡ˇÚ Á‡ÏËÌ‡‚‡ Á‡ ¡ÂÎËÌ, Í˙‰ÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ÌÂ„Ó Ë Ò‡‰ËÒÚ‡
ÒÂ ‡ÁË„‡‚‡ Ë„‡ Ì‡ ÍÓÚÍ‡ Ë ÏË¯Í‡, ‚ ÍÓˇÚÓ Ã‡ÚÂÌÒ
ÒÂ ËÁÔ‡‚ˇ ÒÂ˘Û Ì‡È-„ÓÎÂÏËÚÂ ÒË ÒÚ‡ıÓ‚Â, ‰ÓÍ‡ÚÓ
‚ÒÂ ÔÓ‚Â˜Â ÒÂ ‰Ó·ÎËÊ‡‚‡ ‰Ó ÔËÁÌ‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ Û·ËÂˆ‡.
—ÎÂ‰ËÚÂ ÌÂÓ˜‡Í‚‡ÌÓ ÒÂ Ì‡ÒÓ˜‚‡Ú ‚ Ò˙‚ÒÂÏ ‰Û„‡ ÔÓÒÓÍ‡, ÌÓ ‰‡ÎË Ã‡ÚÂÌÒ ˘Â ËÏ‡ ÍÛ‡Ê‡ Ë ÒËÎ‡Ú‡ ‰‡ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚË Ì‡È-ËÁ‚‡ÚÂÌËˇ ÏÛ ÔÎ‡Ì?

само за образа на Коралайн са били направени
28 различни кукли, като всяка от тях е отнемала
по 3-4 месеца на екип от 10 души. Съвсем логично резултатът е зашеметяващ - всеки детайл е
изпипан до най-малката подробност. Иначе
историята се върти около малкото момиче Коралайн, което е отегчено до смърт - родителите й са
заети изцяло с работата си, а новата им къща не
изглежда никак интересна... докато случайно не
открива тайна врата, която води до паралелна
вселена, в която всичко изглежда прекрасно.
Скоро обаче Коралайн осъзнава, че алтернативният рай всъщност е доста опасен...

’ÂÌË —ÂÎËÍ ÌË
Á‡¯ÂÏÂÚˇ‚‡ Ò ÌÂ‚ÂÓˇÚÌ‡
‚ËÁËˇ ‚ ÌÓ‚Ëˇ ÒË ÙËÎÏ
Режисьорът на популярния “Кошмари преди
Коледа” Хенри Селик ни зашеметява с невероятна визия в новия си филм, който е и първата стопкадър анимация, заснета изцяло в 3D. От всеки
кадър си личи огромното старание на екипа cyanmagentayellowblack

–ÓÏÂÓ Ë ΔÛÎËÂÚ‡
ÃÓÌÚÂÍË Ë ‡ÔÛÎÂÚË Ò‡ ‰‚Â ÒÚ‡Ë ‡ËÒÚÓÍ‡ÚË˜ÌË
Ù‡ÏËÎËË ÓÚ ¬ÂÓÌ‡, ÍÓËÚÓ ‚‡Ê‰Û‚‡Ú ÓÚ ÌÂÁ‡ÔÓÏÌÂÌË
‚ÂÏÂÌ‡. ≈‰Ì‡ Î˛·Ó‚ ÓÚ‚˙‰ ‚‡Ê‰‡Ú‡ Ë Á‡·‡ÌËÚÂ ˘Â
ÒÂ ·ÓË Á‡ Ô‡‚ÓÚÓ ÒË ‰‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Ò ‚ÒË˜ÍË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ - Î˛·Ó‚Ú‡ ÏÂÊ‰Û ‰˙˘ÂˇÚ‡ Ì‡ ‡ÔÛÎÂÚË - ΔÛÎËÂÚ‡, Ë –ÓÏÂÓ ÓÚ Ó‰‡ ÃÓÌÚÂÍË. ≈‰Ì‡ Î˛·Ó‚, ÍÓˇÚÓ Â
‚˙ÁÏÓÊÌ‡ Ò‡ÏÓ ‚ ÒÏ˙ÚÚ‡. À˛·Ó‚, ÍÓˇÚÓ ˘Â ËÁÍÛÔË Ë
ÔÓ·Â‰Ë ‚‡Ê‰‡Ú‡ Ò ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ‰‚‡ ÏÎ‡‰Ë ÊË‚ÓÚ‡.

cyanmagentayellowblack
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Великолепното
трио „Хермес”
Максим Ешкенази идва с изненадваща комбинация

Максим Ешкенази започва да учи цигулка на петгодишна възраст при своя
баща. Завършва Националната музикална академия в
София и заминава да специализира цигулка и оркестрово дирижиране в университета в Южна Калифорния, САЩ.
Възпитаник на няколко дири-

НАДЕЖДА УШЕВА

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Шестима млади музиканти от
НМА “Проф. Панчо Владигеров” получиха чекове за стипендии на
обща стойност 12 000 лв. на официална церемония в Чешкия
център вчера. Те са отличени за
своите постижения в областта на
музикалното и изпълнителското изкуство. Лауреати са на национални и международни конкурси, подбрани са след предварителна селекция и препоръки от страна на
преподаватели от съответните катедри, обясниха за ДУМА от академията.
Това са нашите наистина найдобри студенти от катедрите, каза
проф. д-р Димитър Момчилов, ректор на НМА “Проф. Панчо Владигеров”, който честити на отличените
и им пожела нови успехи и късмет.
Надявам се и за в бъдеще да работим с г-н Иван Тодоров, който е
член на нашето настоятелство. Отношенията ни да продължат да се
развиват и тези стипендии още

дълго да радват студентите ни,
допълни той. Към неговите поздравления за наградените младежи
се присъединиха и представители
на
Globul, Todoroff
и
M3
Communications group - учредителите на фонда “Галерия на българските таланти”.
По-късно вечерта стипендиантите показаха своите знания и талант на тържествен концерт в консерваторията с участието на Академичния симфоничен оркестър. Те
изпълниха под палката на маестро
Георги Патриков Концерт за фагот
и оркестър - I част, от Карл Мария
фон Вебер (в изпълнение на Иван
Герасимов), ария на Мими из трето
действие на операта “Бохеми” от
Пучини (Силвия Тенева), оригинална тема с вариации от Хенрик Виенявски (Радослав Ненчев), Концерт за пиано и оркестър номер 1
от Ференц Лист (Стоян Мартинов),
фрагмент из операта “Кармен” от
Бизе (Валери Турманов), Концерт
за виолончело и оркестър от Хайдн
(Атанас Кръстев).

Отличените студенти получиха чек по 2 хил. лв.
от фонд “Галерия на българските таланти”

Американско
сопрано гостува в
Музикалния театър
Празничен
концерт-спектакъл по случай Деня на
славянската
писменост и
култура с участието на възпитаници от новосформираната
“Студия за стажант-артисти
за оперета и
мюзикъл” организира днес от
19 ч. Националният музикален театър
“Стефан Македонски”, научи
ДУМА от В.
Николова от
“АМЦ
проСюзън
дакшън”.
Броунфилд
След прецизен кастинг в началото на сезона жури в състав
от изтъкнати български музикални творци и педагози одобри 13 млади певци за участници в
първия сезон на музикалната студия. Ръководството на Музикалния театър в лицето на проф.
Светозар Донев веднага получи подкрепа от
НМА “П. Владигеров” за сътрудничество и съвместна работа в областта на актьорското и вокалното усъвършенстване на младите певци в жанровете оперета и мюзикъл. В продължение на
5 месеца младите таланти работиха с музикален педагог, режисьори и хореографи, а някои
от тях вече получиха и своята първа изява на
сцената на Музикалния театър.
Режисьорът Марио Николов, зам.-директор
по художествените въпроси на Музикалния театър, използва престоя в България на сопраното Сюзън Броунфилд, за да я привлече за каузата на младите български таланти. Чаровната
певица, която има своите многобройни изяви в
САЩ, ще изпълни за българската публика красивата ария на Кюнегонд от оперетата на Л.
Бърнстейн “Кандид”.
Тази вечер любителите на мюзикъла и оперетата ще се насладят на още много прочути
арии, дуети, ансамбли, танци и хорови изпълнения, съчетани в атрактивен спектакъл от режисьора Марио Николов. Диригент е Ивайло Кринчев, вокален консултант - Михаил Ангелов, хореограф - Светлин Ивелинов, художничка - Евгения Раева, режисьори на фрагментите - Калина Ангелова, Юлия Маринова, Николай Петров,
Явор Радованов.
СНИМКА “АМЦ ПРОДАКШЪН”

г. в Бостън, Масачузец. Започва да изучава пиано на
петгодишна възраст при своята майка. Завършва с бакалавърска степен Държавния
музикален университет “Хумболд”. Изнася солови рецитали и със симфонични оркестри в най-престижните зали
на САЩ и Франция.

Õ‡„‡‰Ëı‡ ÒÚÛ‰ÂÌÚË ÓÚ
ÕÃ¿ ìœÓÙ. œ. ¬Î‡‰Ë„ÂÓ‚î
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гентски школи и симпозиуми,
Ешкенази е удостоен с аспирантура по дирижиране в новосъздадената Американска
академия по дирижиране към
музикалния фестивал в Аспен
през лятото на 2000 г. Изгряваща звезда от голяма величина, Максим Ешкенази работи като диригент и цигулар
съвместно с най-известните
музиканти на нашето съвремие. Гост-диригент е на всички големи симфонични оркестри в България.
Виолончелистът Диего
Миралес е роден в Лос Анджелис в семейство от аржентинско-холандски произход.
Започва да учи виолончело
на петгодишна възраст. Покъсно изучава и композиция.
Продължава обучението си в
Лондон, връща се в Южна
Калифорния и специализира
при Елинор Шьонфелд. Изучава оркестрово дирижиране. Реализира записи и концерти с Андреа Бочели, Род
Стюърт, Стиви Уондър, Кристина Агилера. Изнася солови
рецитали, свири в различни
оркестри, реализира записи
в Лос Анджелис.

СНИМКА КЛАСИК ФМ

Любимецът на българската публика Максим Ешкенази
ще се представи с трио “Хермес” от САЩ днес от 19.30 ч.
в камерна зала “България”,
научи ДУМА от Милена Димитрова. В програмата - Й. Хайдн
- Клавирно трио в ре мажор и
Клавирно трио в сол мажор,
Й. Брамс - Клавирно трио 1 в
си бемол мажор, ор. 8.
Трио “Хермес” е създадено през 2007 г. от трима приятели, изтъкнати музиканти.
Още с първите си изяви се
доказва като първокласно
клавирно трио. Музикантите
притежават великолепна интонация, превъзходен баланс, заразителен ентусиазъм, чар и енергия. Изнасяли са концерти в различни
зали в щата Калифорния.
През май 2009-а получават
покана да изнесат концерт в
легендарната катедрала St.
Martin in the Fields - Лондон.
Трио “Хермес” е в състав
Райън Маккалоу - пиано,
Диего Миралес - виолончело,
и българският цигулар и диригент Максим Ешкенази.
Пианистът Райън Маккалоу е роден на 22 март 1987

СТЕФАН ДАНАИЛОВ
НОСИ УНИКАЛНА
КНИГА НА ПАПАТА
Министърът на културата
проф. Стефан Данаилов, който
замина за Ватикана в състава
на водената от президента Георги Първанов официална
българска делегация, ще подари на Негово Светейшество
папа Бенедикт ХVI първия екземпляр от уникалното копие
на прочутата книга “Царството
на славяните” от Мавро Орбини, чийто оригинал е отпечатан
през 1601 г. в италианския град
Пезаро. Ценното копие е издадено в България в тираж само
от 300 броя с пълната финансова подкрепа на Министерството
на културата. Идеята за отпечатването на “Царството на славяните” е на директора на Столичната библиотека Михаил
Белчев. Копието е отпечатано
от ИК “Дамян Яков”. През 1603
г. Католическата сегрегация
включва книгата в списъка на
забранените книги с препоръката авторът й (католически
абат) да изключи византийските автори от историографията
(списък с цитираните автори).
Тази мярка Католическата
църква предприема заради Великата схизма от 1054 г. Тя е
премахната от папа Йоан-Павел II.

ПЪТЕШЕСТВИЕ
ПО 4 КОНТИНЕНТА
Проф. Любомир Халачев ще
представи днес от 16 ч. в зала
3.3 на НДК, етаж 7, новото
издание на ИК “Хермес” - “Свещени места по света - от Юкатан до Хималая” от Румяна Николова и Николай Генов. Това
е третата книга на двамата
спътници в живота и по друмите на планетата след “Никой не
си тръгва от Индия завинаги” и
“Книга за България”, отличена
със “Златен приз”. Новият сборник с пътеписи е плод на пътуванията им по четири континента.

БГ ФОТОГРАФ С
МЕДАЛ ОТ ЛОНДОН
Фотографът Светлан Стефанов получава медал от престижния Лондонски фотографски салон за фотографията си “Рибешко хвърчило”. Той се провежда
за 98-и път. Наградата ще бъде
връчена на официалното откриване на салона в Лондон на 27
юни от 14.30 ч. в Котънс център.
Изложбата ще продължи до 10
юли. А на 1 август отличените
творби ще бъдат представени и
пред Фотографската асоциация
на Сметуик в Олдскулхаус в
Чърчбридж-Олдсбъри. Тази изложба ще продължи до 14 август.
Светлан Стефанов е участник в
проекта “Скендерман”, научи
ДУМА от Ясен Казанджиев.

ЛАТИНОРИТМИ
Нина Николина, Калин Вельов и “Latino Sexy Boys” ще гостуват в “Magnito Grande” (в подлеза на НДК) днес от 22.30 ч.
Входът е 20 лв. А TUMBAITO
салса бенд ще свири утре от 22
ч. в Поп арт кафе (кино “Одеон”). Входът е 10 лв.
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Още в началото на филма се запознаваме с
младия Майк О’Донъл (Зак Ефрон), който може да
поеме по различни пътища, някои от които му чертаят наистина добър и успешен живот. 20 години
по-късно същият този младеж се е превърнал в
изнервен мъж (Матю Пери) с две деца, които не
познава особено, и брак, който се разпада. Майк
не престава да си задава въпроса какво ли би станало, ако не беше зарязал баскетболната си кариера и стипендията заради бременната си приятелка Скарлет (Лесли Ман). По онзи магически начин,
възможен само във филмите, нашият човек получава своя втори шанс и се оказва отново на 17...
Cinema City 12:45, 15:00, 17:15, 19:45, 22:00
Cineplex 19:00, 21:00
Арена Запад 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10,
23:10
Арена Младост 13:00, 15:10, 17:10, 19:10,
21:10, 23:10

ПРЕМИЕРИ

Ангели и демони

☼
☼
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ОВЕН
ÕÂ ‰‡‚‡ÈÚÂ Ó·Â˘‡ÌËˇ, ÍÓËÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ËÚÂ, Ë ÌÂ ·ˇ„‡ÈÚÂ ÓÚ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ ÚÓ„‡‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ Úˇ Â ÔÓÚ˙ÒÂÌ‡ ÓÚ ‚‡Ò. œÂ‰Ô‡Á‚‡ÈÚÂ
ÒÂ ÓÚ ÒÍÎÓÌÌÓÒÚÚ‡ ÒË ‰‡ ÔËÎÂÂÚÂ ÛÒËÎËˇÚ‡ ÒË Á‡
ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË Á‡ÌËÏ‡ÌËˇ.

ТЕЛЕЦ

31

ƒÌÂÒ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ Î‡ÌÒË‡ÚÂ ÚÂÁË Ò‚ÓË Ë‰ÂË,
˜ËÂÚÓ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂ ÒÚÂ ÔÓ‰„ÓÚ‚ˇÎË ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ Ì‡ ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ. —ÚÂÏÂÚÂ ÒÂ Í˙Ï ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÒË ÏˇÒÚÓ Ë ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÚ‡ Ò ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡Ú‡ ÒË.

Ñàíäàíñêè

Времето ще бъде предимно слънчево. Временни
увеличения на облачността се очакват около и
след пладне над планинските райони. Вятърът
– слаб – постепенно ще се ориентира от
югоизток-юг. Ще се задържи топло, в отделни
низини – горещо. Максимални температури
между 27° и 32°, в крайните източни райони
21° - 26°, в София около 28°. Атмосферното
налягане - малко по-високо от средното за май
– след пладне слабо ще се понижи. Над планините – слънчево време с временни увеличения
на облачността, по-значителни след пладне.
Над Черноморието ще бъде предимно слънчево.
Вятърът слаб, преди пладне от север, след
пладне ще се ориентира от югоизток-юг. Максимални температури на въздуха от 21° до
26°. Температурата на морската вода е от
около 18° по северното, до около 20° по
южното ни крайбрежие.
ИЗГЛЕДИ ЗА 23 И 24 МАЙ

БЛИЗНАЦИ
ŒÒ˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÓÚ ‚‡Ò Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂ ÔÓ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ·ÎËÁÍÓ
‡ÁÒÚÓˇÌËÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓÏÂÌË ËÁˆˇÎÓ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡
ÔÓ‰ÂÚËÚÂ ÓÚ ‚‡Ò ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌË ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË.
Œ·˙ÌÂÚÂ ÔÓ-ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎËÚÂ, Á‡
‰‡ Û‚ÂÎË˜ËÚÂ ÔËıÓ‰ËÚÂ ÒË.

РАК
¬ÂÓˇÚÌÓ ˘Â ËÏ‡ÚÂ ËÁ‚ÂÒÚÌË ÔËÚÂÒÌÂÌËˇ, ÔË˜ËÌÂÌË ÓÚ ÌÂ‰Ó·ÓÊÂÎ‡ÚÂÎËÚÂ ÒË ÒÂ‰ ÔËˇÚÂÎË Ë
ÍÓÎÂ„Ë, ÌÓ Ò ÔÓ‚Â˜Â Ò˙Ó·‡ÁËÚÂÎÌÓÒÚ ˘Â ÒÂ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂ ÓÚ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓÚÓ. –‡Á‚Ë‚‡ÈÚÂ Ò‡ÏË ˜Û‚ÒÚ‚ÓÚÓ
ÒË Á‡ ÎË˜Ì‡ ËÌËˆË‡ÚË‚‡ ‚ Î˛·Ó‚Ú‡.

ЛЪВ
Õ‡ Ó‰ÂÌËÚÂ ÔÓ‰ ÚÓÁË ÁÓ‰Ë‡Í‡ÎÂÌ ÁÌ‡Í ˘Â ËÏ Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ÍÛ‡Ê, Á‡ ‰‡ Á‡ÔÓ˜Ì‡Ú ÌÓ‚Ë ËÌËˆË‡ÚË‚Ë
‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡. Õ‡Ô˙ÎÌÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‰‡
ÒÚÂ ËÁÔ‡‚ÂÌË ÔÂ‰ ÚÂÊÍË Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ
ÒË ÏˇÒÚÓ. ¬ Î˛·Ó‚Ú‡ ÌÂ ·˙‰ÂÚÂ Â„ÓËÒÚË.

максимални
27°/32°

Целият екшън се развива в самото сърце на
католическата църква - Ватикана. Мистериозен убиец избива високопоставени кардинали, като следите водят към страшните илюминати. Естествено,
Робърт Лангдън (Том Хенкс) е въвлечен в шеметното преследване из живописната, но и окървавена
римокатолическа архитектура. Най-ужасяващото е,
че някой е сложил ръка върху опасната разработка
на все по-влиятелната лаборатория CERN - разрушителната антиматерия. И като нищо Апокалипсисът ще се случи по-скоро от предвиденото...
Cinema City 11:00, 12:00, 12:45, 13:40, 14:45,
15:30, 16:15, 17:30, 18:15, 19:00, 20:15, 21:00,
21:45, 23:00
Cineplex 10:30, 11:45, 13:00, 14:15, 15:30,
16:45, 18:00, 19:15, 20:30, 21:45, 23:00
Арена Запад 11:00, 11:50, 12:40, 13:40,
14:30, 15:20, 16:20, 17:10, 18:00, 19:00, 19:50,
20:40, 21:40, 22:30, 23:20
Арена Младост 11:00, 11:50, 12:20, 13:40,
14:30, 15:00, 16:20, 17:10, 18:00, 19:00, 19:50,
20:40, 21:40, 22:30, 23:20

ДЕВА
»ÌÚÂÎÂÍÚÛ‡ÎÌËÚÂ Á‡ÌËÏ‡ÌËˇ ˘Â ÔÓÏÓ„Ì‡Ú Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ ‚Ë ‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡. œÓÏÂÌÂÚÂ
Ì‡˜ËÌ‡ ÒË Ì‡ ÊË‚ÓÚ, ‡ÍÓ ÒÚÂ ÒÍÎÓÌÌË Í˙Ï Ï‡˜ÌË
ÏËÒÎË. ÃÌÓÁËÌ‡ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â ÒÂ ÌÛÊ‰‡ˇÚ ÓÚ ·ÎËÁÓÒÚÚ‡
Ë Ò˙‚ÂÚËÚÂ Ì‡ ËÌÚËÏÌ‡Ú‡ ÒË ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡.
максимални
25°/30°

В събота се очакват максимални стойности от
27 до 32°, впоследствие постепенно ще се
понижат до 24-29° към средата на следващата
седмица. По Черноморието преобладаващите максимални температури ще бъдат от 21 до 26°,
в събота - по-високи, от 25 до 28°.

ВЕЗНИ
“Û‰ÌÓ ˘Â ÔÓÒÚË„‡ÚÂ ÊÂÎ‡Ì‡Ú‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ, ‡ÍÓ
ÌˇÏ‡ÚÂ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÂÌ ÔÎ‡Ì Á‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. ŸÂ
ËÏ‡ÚÂ ÊÂÎ‡ÌËÂ ·˙ÁÓ ‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂÚÂ ‰Ó ÛÒÔÂı‡, ÌÓ
Á‡ Ò˙Ê‡ÎÂÌËÂ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ Á‡‚ËÒˇÚ Ò‡ÏÓ
ÓÚ ‚‡¯ËÚÂ ÛÒËÎËˇ.

СКОРПИОН
ÕÂ ‡·ÓÚÂÚÂ Ò‡ÏÓ Á‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÒË ‡Á‚ËÚËÂ
‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡, ÌÓ Ì‡Ô‡‚ÂÚÂ ˆˇÎÓÒÚÌ‡ ‡‚ÌÓÒÏÂÚÍ‡
Ì‡ ÛÒËÎËˇÚ‡, ÍÓËÚÓ ÔÓÎ‡„‡ÚÂ Á‡ ËÌÚËÏÌ‡Ú‡ ÒË
ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡. œ˙ÚÛ‚‡ÌËˇÚ‡ ˘Â Ò‡ Ò ÔÓÎÓÊËÚÂÎÂÌ ÁÌ‡Í
Á‡ ·ËÁÌÂÒ‡ Ë Á‡ ÎË˜ÌËÚÂ ‚Ë ‰ÂÎ‡.

СТРЕЛЕЦ
ƒÌÂÒ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÓÔÂ‰ÂÎËÚÂ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ
ÚÓ˜ÌÓ ÔËÓËÚÂÚËÚÂ ÒË ‚ ÒÎÛÊÂ·ÂÌ Ë ÎË˜ÂÌ ÔÎ‡Ì,
Á‡˘ÓÚÓ Ò‡ÏÓ Ú‡Í‡ ˘Â ÒÂ ÔË‰˙Ê‡ÚÂ Í˙Ï ÊÂÎ‡ÌËˇÚ‡ Ë ÏÂ˜ÚËÚÂ ÒË Ë ‚ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ ÊËÚÂÈÒÍË
Ó·Î‡ÒÚË. ¬Â˜ÂÚ‡ Ó„‡ÌËÁË‡ÈÚÂ ÔËˇÚÂÎÒÍ‡ ÒÂ˘‡.

Чудесата
на океана 3D
ПЕТЪК, 22.05.2009

Новият филм на Жан-Жак Мантело успява да ни
ангажира емоционално и няма как да е иначе кораловите рифове и техните обитатели са ни представени триизмерно и в цялата си прелест. Снимките са правени на естествена светлина, което допринася за достоверността на филма, а локациите, на
които са осъществени, включват Бахамите и стигат
до Австралия. Водач в това приключение е симпатичната костенурка Арис. Чрез разказа на костенурката разбираме колко важни са кораловите
рифове за поддържането на морската екосистема.
Mtel IMAX 10:00, 11:10, 12:20, 13:30, 14:40,
15:50, 17:00, 18:10, 19:20, 20:30
За премиерните филми четете на стр. 25
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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
19.25 „Следата“
20.15 „Нека да говорят”
21.00 „Поле на чудесата”
22.00 Време
22.30 Премиера: „Голямата
разлика”
23.30 Закрита прожекция. „Найхубавото време от
годината”
02.20 Филм: „Какво, не ви
харесва властта ни ли?”
03.50 „Руснаци в Холивуд.
Митовете на „фабриката
за мечти”
05.25 „Кого избира Фортуна?”

КОЗИРОГ
ŸÂ ÒÂ ‡‰‚‡ÚÂ Ì‡ ÓÚÎË˜ÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË ‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡, ÍÓËÚÓ ˘Â ‚Ë ÔÓÏÓ„Ì‡Ú ‰‡
ÔÂÓ‰ÓÎÂÂÚÂ ÚÛ‰ÌÓÒÚËÚÂ Ë ‰‡ ËÁÎÂÁÂÚÂ ÌÂÔÓÍ˙ÚÌ‡ÚË ÓÚ ‰ÓÒÚ‡ Á‡ÔÎÂÚÂÌ‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÒË
ÏˇÒÚÓ. ÕÂ ‰‡‚‡ÈÚÂ ÌÂËÁÔ˙ÎÌËÏË Ó·Â˘‡ÌËˇ.

ВОДОЛЕЙ
¬ ˜ËÒÚÓ Ï‡ÚÂË‡ÎÂÌ ÔÎ‡Ì ˘Â ÒÂ ‡‰‚‡ÚÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍË
ÔËıÓ‰Ë, ÍÓËÚÓ ˘Â ‚Ë ÔÓÏÓ„Ì‡Ú ‰‡ Ì‡Ô‡‚ËÚÂ
‰Ó·Ë ÔÓÍÛÔÍË ËÎË ‰‡ ÔÓ„‡ÒËÚÂ ÒÚ‡Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë
Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇ. ÕÂ Á‡ÔÓ˜‚‡ÈÚÂ ‰ÂÎÓ‚Ë ÔÂ„Ó‚ÓË Ò
ÓÒÓ·‡, Á‡ ÍÓˇÚÓ ÌˇÏ‡ÚÂ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ.

РИБИ
ƒÌÂÒ ÌˇÏ‡ ‰‡ ËÏ‡ ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌË ÌÂ˘‡ Á‡ ‚‡Ò, ÒÚË„‡
‰‡ ‚ÎÓÊËÚÂ ÔÓ‚Â˜Â ÂÌÂ„Ëˇ Ë ÊÂÎ‡ÌËÂ Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í‡ÈÌËÚÂ ÒË ˆÂÎË. «‡ ËÁÌÂÌ‡‰‡ Ì‡ Á‡Ó·ËÍ‡Îˇ˘ËÚÂ ‚Ë ˘Â ÔÂÓ‰ÓÎˇ‚‡ÚÂ Ò ÎÂÍÓÚ‡ ËÁÔÂ˜ËÎËÚÂ
ÒÂ Ì‡ Ô˙Úˇ ‚Ë ÚÛ‰ÌÓÒÚË.

cyanmagentayellowblack
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ÆÈÂÎÒ

—ÓÌˇ ¬‡ÒË Ò ‰‚‡ ÍÓÌˆÂÚ‡ Û Ì‡Ò
звезден
пианобар
“Bar&White”, където заедно с диджей Зон и
Васил ще забавляват
почитателите на рока и
женската красота. Часове преди старта на шоуто Петър Лашов, по
чиято покана пристига
Соня Васи, организира
специална вечеря за
рожденичката в ориенталския ресторант “Истанбул”. В релаксиращата му градина с езерен
пейзаж тя има възможност да отпочине след
дългата репетиция.

Среднощна прожекция на „Терминатор”
Седмица след световната премиера “Терминатор Спасение” ще се
завърти и по екраните на българските киносалони. Начело на новия “Терминатор” е Крисчън Бейл. Режисьор
е Макджи, създал двете части на “Ангелите на Чарли”. Първите зрители на
зрелищното събитие ще се съберат

Виц
Виц

“Целта ми винаги е
била да давам възможност на колкото се може
повече българи да се
докоснат до истински
стойностната музика,
независимо откъде долита тя. Затова реших
да организирам второ
участие на Соня Васи
срещу символичен вход
от 30 лв. на 28 май от
22 ч. в пианобар “The
Gate”, където повече
фенове ще могат да се
забавляват с любимата
си звезда”, сподели
Петър Лашов.

на среднощна прожекция на 29 май
в 00.01 ч. в зала 7 (335 места) на
Cinema City София, както и в зала 1
(335 места) на Cinema City Пловдив.
Билети за нея вече се продават на
касите на кината, а също могат да се
резервират онлайн на адрес
www.cinemacity.bg.

- Кажете, а тези обувки дишат ли?
- Да, и освен това псуват, като
стъпиш в калта.

ЧРД!
БОРИС ГОДЖУНОВ, певец
Проф. ВАЛЕНТИН СТАНКОВ, председател
на СНС по национална сигурност
ДИМИТЪР СИМЕОНОВ, музикант
ЙОТО ЙОТОВ, шампион
по вдигане на тежести
РУМЕН ГАШАРОВ, художник
СОНЯ ВАСИ, рокпевица
ЮНАЛ ТАСИМ, депутат
СНИМКА ХРИСТО ШИНДОВ

Специално за две
концертни участия пристигна вчера популярната наша сънародничка
Соня Васи, която живее
в Лос Анджелис. Тя кацна в София в навечерието на рождения си ден
с барабаниста Васил, с
когото творят вече 17
години, уточни за ДУМА
Мартина Павлова от
Mirror PR Agency.
Соня ще пее тази
вечер от 22 ч. в намиращия се в сградата на
“Кемпински хотел Зографски” 24-часов пет-
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Скрито съкровище в
София носи 100 лева
Първото родно интерактивно приключение на
parichka.com напътства как да открием банкнотата
В столицата вече стартира първото българско интерактивно приключение на
parichka.com.
Всяка седмица една паричка с диаметър 15 см ще
бъде скривана в София. Всеки, който я открие, ще намери в нея 100 лв., както и различни предметни награди.
В случай, че паричката
не бъде намерена в рамките
на седмицата, на същото
място, всяка следваща седмица организаторите ще
прибавят по още една паричка със 100 лв. и търсенето продължава, докато парите не бъдат открити от
някого.
Паричката може да бъде
скрита навсякъде, но не и да
бъде заровена в земята или
скрита на повече от 2.5 метра височина.
На сайта www.par ichka.com всяка седмица ще
бъде помествана карта с
ориентири,
които
ще
напътстват всички ентусиатси към търсеното скрито
съкровище.
Организаторите на играта препоръчват на всички
желаещи да се оглеждат на-

Св. мчк. Василиск.
Св. вмчк.
Йоан-Владимир,
княз Български,
чудотворец

Джузепе Лаваца
представи нова
система за кафе
Десетки знаменитости и журналисти от водещи
български медии се
събраха в резиденцията на италианското посолство.
Поводът бе представянето на ексклузивна, иновативна еспресо система
Lavazza A Modo Mio,
която ще се предлага и на българския пазар. Специален гост
на събитието бе Джузепе Лаваца - вицепрезидент и маркетинг директор на компанията,
създадена от прадядо му в Торино през
1895 г. Г-н Лаваца запозна гостите с философията и способностите на новата еспресо
система, чието мото е “Отлично качество и
достъпност за всяко домакинство”.

ì¿Á·ÛÍ‡ Ì‡ ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚÂî
ÔÓÍ‡Á‡ı‡ ÔÂ‰Ë 24 Ï‡È

всякъде, когато се разхождат в София, защото парите
са скрити някъде наблизо.
Те може да са в парка,
на тротoара, около някое

дърво... 100-те лева са неохранявани и ненаблюдавани
от никого. Стартирането на
приключението се контролира единствено от интернет

сайта parichka.com.
Първата локация, където
е скрита паричката, е Борисовата градина, а търсенето
вече започна.

Изявената дизайнерка Нина Герганова,
която е създателка на първото частно училище в България и 9 години бе директор на
френската частна гимназия “А. Дюма”, в навечерието на 24 май показа колекцията си “Азбука на цветовете”. Майсторката на рисуваната коприна отново демонстрира аксесоари чанти, вратовръзки, шалове и фишу, в музея
“Земята и хората”, преди да отлети за дефиле
на 27 май в Чикаго. Шаловете бяха представени с тоалети на стилистката Венета Атанасова, която също направи предпразнично
ревю. Лице на колекцията бе водещата на
“Шоколад” Мариана Маринова.

„D2” и талантът на фондация
„И аз мога” с обща песен
Една от мечтите на Росен Карамфилов
- да пее с “D2”, вече е факт. Преди броени
дни той записа парче с групата, което
изпълнява рамо до рамо с Дидо. Песента се
казва “Fake it”.
Националната инициатива “И аз мога”
има за дългосрочна цел интегрирането на
децата с увреждания в обществото. Найновият проект на фондацията е да открива
таланти сред децата с увреждания, а също
така да направи България достъпна за тях.
“И аз мога” представи новия си талант Росен Карамфилов, преди броени дни пред
НДК на финалния концерт от конкурса за
най-добра училищна песен “Голямо междучасие”. Въпреки всичко момчето не спира
да мечтае и вярва, че може да постигне
всичко, което пожелае.
cyanmagentayellowblack

cyanmagentayellowblack

СНИМКА БОЖИДАР МАРКОВ

29

blackdop
blackdop 20

ПЕТЪК 22 МАЙ 2009

—œ–¿¬Œ◊Õ»
ЧЕСТИТО

Ã¿À » Œ¡ﬂ¬»
ЖИЛИЩА
ПРОДАВА

Марийка

и Никола Иванови
от София
С много обич за 71-годишнината от
сватбата ви поздравяват вашите деца,
внуци и правнучка - семейства Иванови
и Александрови. Пожелаваме ви здраве и
дълголетие.

ПРОДАВАМ къща в Берковица, земеделски земи
в с. Д-р Йосифово, Монтана, 0887180673.
ДАВАМ парцел за строеж в Берковица,
0887180673.
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1918 - 2008

Деветдесет години съдържателен и пълнокръвен живот,
събрани в една година живи спомени и претопени в смисъла на
всекидневието ни.
Деветдесет години побеждаващи слабостта на организма
сила на духа и енергия на себераздаването, пренесени в една
година мълчаливо признание.
Деветдесет години човешка доброта и отзивчивост, попили в
една година нелечима болка и концентрирани в усилието да
продължим нещо от това.
И никога неумиращата надежда, че може би не всичко на този
свят има край и че някога някъде отвъд разбирането ще
бъдем отново с теб.
Съпруг, деца, внуци, правнучка, племенници, близки, приятели
Каним всички, които я помнят и обичат, да почетем нейната памет
на 23 май от 11,00 ч. в Пловдив, Централни гробища, поле 21,
гробно място 3 (зад алеята на английските гробища).

ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ

ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ
На 22 май 2009 г. се
навършват пет години от
кончината на

ƒ»Õ‹Œ
ŒÀ≈¬
œ≈“ Œ¬

„ÂÌ.- ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ
“ŒƒŒ– œ¿¬ÀŒ¬
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1922-1996

Винаги ще
те помним!

Да си спомним
за него!

От семейството

ÑÊÐÚÁÍÀ ÂÅÑÒ
С дълбока скръб
съобщаваме, че на
20.05.2009 г. почина

От семейството

ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ
На 22.05.2009 г. се навършват 6 месеца
от кончината на

¬À¿ƒ»Ã»–
—“ŒﬂÕŒ¬
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Ó.Á. ÔÓÎÍ.
ŒÀﬁ
–”—≈¬
ŒÀ≈¬

на 86 години

на 85 години

Последно
сбогом!

Поклон пред
светлата
ти памет!

Поклонението ще се извърши на 22.05.2009 г. от 11,30 ч.
в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.

От семейството
blackdop 20

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

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

02 958 61 76
052 60 36 95
052 60 19 10
062 60 01 96
42 60 31 77
042 26 223
082 82 27 11
082 45 51 29
082 23 58 42
044 37 121
044 25 337
092 23 555
038 62 22 32

¬¿ΔÕ» “≈À≈‘ŒÕ»
Министерство на труда и социалната политика
Телефони за информация и консултации:
МТСП - 0 900 32 111 и 02/987 16 22
Агенция по заетостта:
Телефон за въпроси: 02/980 87 19
Агенция за социално подпомагане
София 1051, ул. ‘Триадица’ 2,
телефон: 02/811 96 07, горещ телефон: 02/935 05 50
Главна инспекция по труда
Горещ телефон: 0700 17 670 за консултация по въпроси, свързани със законността на трудовите правоотношения, осигуряването и спазването на изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд и контролът по предоставянето на посреднически услуги за
намиране и наемане на работа.
0800 14 008 - за съобщения за допуснати трудови
злополуки, включително и такива, за които има съмнения, че са укрити и не са съобщени в дирекциите
“Инспекция по труда”.
Държавна агенция за закрила на детето: 02/981 76 86
Министерство на здравеопазването
Телефон: 02/981 01 11
Национална здравноосигурителна каса
Информационен център за права и задължения на
гражданите: 9659 159
Национален телефон на НЗОК за консултации на
граждани: 0800 14 800
Информационен телефон на дирекция “Европейска интеграция и международно сътрудничество”:
9659 116

“‡ÎÓÌ Á‡ ·ÂÁÔÎ‡ÚÌ‡ Ó·ˇ‚‡
‚˙‚ ‚ÂÒÚÌËÍ ƒ”Ã¿
»ÏÂ:
.........................................................
œÂÁËÏÂ:
..................................................
‘‡ÏËÎËˇ:
.................................................
ΔË‚ÂÂ˘ ‚:
................................................
“ÂÎÂÙÓÌ Á‡ ‚˙ÁÍ‡:
..................................

“ÂÍÒÚ Ì‡ Ó·ˇ‚‡Ú‡:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
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Левски чества 95 години
в Музикалния театър
„Сини” и „бели”
тренират
секретно преди
дербито в събота
Левски ще чества 95 години от основаването си в неделя, на най-българския празник 24 май. Тогава от 11.00
часа ръководството, представители на
ДЮШ, ветерани и служители на клуба,

както и привърженици на “сините”, ще
поднесат венец и цветя на могилката в
градинката на 22-ра гимназия в София, където е основан футболният тим.
В понеделник от 18.00 часа в Държавния музикален театър “Стефан Македонски” ПФК Левски и СК Левски ще
отбележат юбилея с празничен спектакъл. Преди това в събота пък е найстарото столично дерби със Славия на
стадиона в “Овча купел”.
Старши треньорът на “сините” Емил
Велев по традиция закри заниманието
вчера. Днес той ще реши дали ще използва в мача вратаря Георги Петков и
нападателя Христо Йовов, които бяха

“ÓÏ ÔÓÔÛÒÍ‡ ÙËÌ‡Î‡
Á‡ ÛÔ‡Ú‡ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
¡‡ÁËÎÒÍÓÚÓ ÍËÎÓ Ì‡ ÀËÚÂÍÒ
”ÂÎËÌ„ÚÓÏ ‰‡ —ËÎ‚‡-“ÓÏ ˘Â ÔÓÔÛÒÌÂ
ÙËÌ‡Î‡ Á‡ ÛÔ‡Ú‡ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ ì‘Ó‰
ÃÓÚÓ-œÙÓÂî Ò œËËÌ ‚ Òˇ‰‡ Ì‡ ÒÚ.
ì√ÂÓ„Ë ¿ÒÔ‡ÛıÓ‚î. “ÓÈ Â ÔÓÎÛ˜ËÎ
ÍÓÌÚÛÁËˇ Ì‡ ‰ÂÒÌËˇ Í˙„ Ì‡ ÚÂÌËÓ‚Í‡
Ë ˘Â ÔÓÔÛÒÌÂ Ë „ÓÒÚÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ —ÎË‚ÂÌ
ÓÚ 28-Ëˇ Í˙„ Ì‡ ì¿î „ÛÔ‡ ‚ Ò˙·ÓÚ‡. ¬
„ÛÔ‡Ú‡ Á‡ Ï‡˜‡ Ì‡ ÒÚ. ì’‡‰ÊË ƒËÏËÚ˙î ÔÓÔ‡‰Ì‡ 17-„Ó‰Ë¯ÌËˇÚ ÏÛ
Ò˙Ì‡Ó‰ÌËÍ ƒËÂ„Ó, ÍÓÈÚÓ ‚Í‡‡
Ô˙‚Ëˇ ÒË „ÓÎ ‚ ì¿î
„ÛÔ‡ ÔË ÔÓ·Â‰‡Ú‡ Ò
4:1 Ì‡‰ ¡ÂÎ‡ÒËˆ‡ ‚
ÏËÌ‡ÎËˇ Í˙„. ¬ÏÂÒÚÓ
“ÓÏ Ì‡ˆËÓÌ‡Î˙Ú —Ú‡ÌËÒÎ‡‚ Ã‡ÌÓÎÂ‚ ˘Â
Ë„‡Â Í‡ÚÓ ‰ÂÒÂÌ ı‡ÎÙ, ‡ ‰ÂÒÂÌ ·‡ÌËÚÂÎ
˘Â ·˙‰Â ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ ¡‡Ú.

контузени и не играха в предишните
срещи.
За първи път през сезона и македонският колега на Велев Стевица
Кузмановски реши да тренира славистите при закрити врата до мача в
събота.
Феновете на Левски проявяват приличен интерес към мача и почти изкупиха отпуснатите 1500 билети от боса
на “белите” Венци Стефанов, въпреки
цената им от 5 лв. Днес останалите
пропуски също ще бъдат в продажба
на касите на ст. “Георги Аспарухов”, а
утре допълнителни количества ще
бъдат предлагани на ст. “Славия”.

ЦСКА отрича да продава
акции на чужденци
бори за шампионската титла.
Аз съм фен на ЦСКА, а по
съвместителство и по случайност станах и изпълнителен
директор на клуба, но
продължавам да бъда запалянко. Питайте всички верни
фенове на отбора – и те ще ви
отговорят по същия начин”,
каза още Пенков. Според
него е смешно и твърдението,
че клубът ще стимулира финансово Славия за победа
над “вечния враг”.
“Всички знаят какви финансови проблеми съществуват в
клуба. Славия трябва да играе за себе си. Ще се смеят
на тях, ако не изиграят добре
мача”, заключи Пенков.

Информациите, че ливанец
може да купи половината акции на ЦСКА, са пълна глупост. Това заяви пред
Novsport.com изпълнителният
директор на ЦСКА Пенко Пенков. „Няма и един процент
истина в тази информация.
Въобще не съществува такъв
ливанец. Няма такова лице,
което е проявило желание да
купува акции в ЦСКА. Няма
ливанец, няма албанец, няма
нищо”, отсече новият шеф в
Борисовата градина. Той обаче изрази оптимизъм за оставащите кръгове от шампионата. „Абсолютно убеден съм, че
ЦСКА ще си върне преднината, която загуби, и ще се пре-

НАП блокира сметките на Ботев Пд

Уелингтом
да Силва-Том

НАП запорира сметките на Ботев Пд, който
има дългове от 200 000 лв. Пловдивското й
подразделение е изпратило писмо до ЦСКА,
в което настоява част от парите по трансферите на Дормушали Саидходжа и Йордан Минев
да бъдат преведени в сметките на държавния
бюджет. Чрез блокирането на тези бъдещи
вземания агенцията се надява по-лесно да
възстанови дължимата от “канарчетата” сума.

За разлика от иска на Ирена Кръстева, който
е насочен към Димитър Христолов, този от НАП
е срещу клуба. Това е причината за запора на
парите от траншовете за двамата играчи. При
тези обстоятелства босът на Ботев ще получи
само около 160 000 лв. за тяхната продажба.
Той се надяваше на тези пари от шампионите,
за да се издължи на футболистите, които не са
получавали няколко заплати.

“ÂÌ¸Ó˙Ú Ì‡ —Ô‡Ú‡Í ¬Ì Á‡„ËÌ‡ ÔË Í‡Ú‡ÒÚÓÙ‡
—Ú‡¯Ë ÚÂÌ¸Ó˙Ú Ì‡ —Ô‡Ú‡Í ¬Ì
¿Ì‡ÚÓÎËÈ ËËÎÓ‚ Á‡„ËÌ‡ ÏËÌ‡Î‡Ú‡ ÌÓ˘
‚ Í‡Ú‡ÒÚÓÙ‡ ·ÎËÁÓ ‰Ó Ó‰ÌÓÚÓ ÏÛ ÒÂÎÓ
“‡Ú‡Ë Í‡È —‚Ë˘Ó‚. 42-„Ó‰Ë¯ÌËˇÚ
ÙÛÚ·ÓÎÂÌ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Î ÎÂÍËˇ
ÒË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ ìÃ‡Á‰‡ 121î Ò ÌÂÒ˙Ó·‡ÁÂÌ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ë ÒÂ ·Î˙ÒÌ‡Î ‚ Í‡ÈÔ˙ÚÌË
‰˙‚ÂÚ‡. œË ÒËÎÌËˇ Û‰‡ ËËÎÓ‚
Á‡„ËÌ‡Î Ì‡ ÏˇÒÚÓ. —ÎÛÊËÚÂÎË ÓÚ –œ”¡ÂÎÂÌÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË, ˜Â ÚÓÈ Â Ò ÓÚÌÂÚ‡
¯ÓÙ¸ÓÒÍ‡ ÍÌËÊÍ‡ Ó˘Â ÓÚ 2007 „Ó‰ËÌ‡.
œÓ˜ÚË ÒË„ÛÌÓ ‚‡ÌÂÌÒÍÓÚÓ ‰Â·Ë
—Ô‡Ú‡Í - ◊ÂÌÓ ÏÓÂ ˘Â ·˙‰Â ÓÚÎÓÊÂÌÓ
Á‡‡‰Ë Ú‡„Â‰ËˇÚ‡ Ë ˘Â ÒÂ Ë„‡Â ‚
Òˇ‰‡ ‚ÏÂÒÚÓ ‚ Ò˙·ÓÚ‡. —ËÌ˙Ú Ì‡ Á‡„ËÌ‡ÎËˇ - œÂÒÎ‡‚ …Ó‰‡ÌÓ‚, ÍÓÈÚÓ Â
Ì‡Ô‡‰‡ÚÂÎ Ì‡ ÀÓÍÓ (—Ù), ÌÓ Ë„‡Â ‚
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Нападателят на Енерги Димитър Рангелов ще пропусне последния мач от сезона в Първа
бундеслига срещу Леверкузен.
Българинът, който получи контузия в глезена при загубата от
Байерн (1:3), се подготвяше по
индивидуална програма, но времето за възстановяване се е оказало прекалено малко. Тимът от
Котбус е 17-и с 27 т., на 3 т. от
спасителното 15-о място.

ИЗТОЧНА „Б”
ГРУПА, 26-И КРЪГ:
Берое - Миньор (Рад) 1:0 1:0
Паргов (74); Марица - Калиакра
1:0 1:0 Абушев (78); Любимец Локо (СтЗ) 2:0 1:0 Тодоров (18),
2:0 Ив. Петев (37); Родопа - Волов
1:3 1:0 С. Тодоров (34), 1:1 Ваклински (39), 1:2 И. Тодоров (59),
1:3 Д. Тодоров (68); Нафтекс Несебър 3:0 2:0 Христов (39 и 42),
3:0 Лемперов (73); Свиленград Дунав 1:0 1:0 Хр. Петев (75); Светкавица - Спартак (Пд) 4:0 1:0
Христов (16), 2:0 Шоколаров (83),
3:0 Кънев (86), 4:0 Анастасов (90);
Черноморец (Бч) почива

КЛАСИРАНЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

¡≈–Œ≈
Õ¿‘“≈ —
‡ÎË‡Í‡
À˛·ËÏÂˆ
—‚ÂÚÍ‡‚Ëˆ‡
—Ô‡Ú‡Í œ‰
ƒÛÌ‡‚
ÀÓÍÓ —«
ÕÂÒÂ·˙
–Ó‰ÓÔ‡
—‚ËÎÂÌ„‡‰
ÃËÌ¸Ó –‡‰
¬ÓÎÓ‚
Ã‡Ëˆ‡
◊ÂÌÓÏÓÂˆ

24
24
24
24
25
25
25
24
25
24
24
24
24
24
24

17
14
11
10
10
9
9
8
10
8
8
8
7
7
5

5
7
6
6
5
8
6
8
2
7
6
3
5
2
6

2
3
7
8
10
8
10
8
13
9
10
13
12
15
13

42:17 56
47:19 49
31:25 39
28:24 36
33:31 35
27:29 35
29:31 33
26:26 32
28:30 32
29:32 31
28:33 30
30:38 27
19:30 26
15:31 23
18:34 21

ЗАПАДНА „Б”
ГРУПА, 26-И КРЪГ:
Видима - Рилски спортист 0:2
0:2 Гемеджиев (53-дузпа и 90+4дузпа); Академик (Сф) - Чавдар
(Етр) 0:3 0:1 Георгиев (44), 0:2
Игнатов (78), 0:3 Будинов (84-автогол); Монтана - Спортист 0:1 0:1
Петров (79); Ботев (Крив) - Балкан
2:1 1:0 Стоилов (9), 2:0 Златинов
(72), 2:1 Мар. Христов (89); Етър Чавдар (БС) 3:1 1:0 Генов (43дузпа), 2:0 Али (53), 2:1 Петров
(81), 3:1 Балъков (90+3); Марек Ком-Миньор 2:1 1:0 Кралев (50),
2:0 Е. Тодоров (54), 2:1 С. Тодоров
(71); Пирин (Бан) - Пирин (ГД) 3:1
0:1 Моллов (20), 1:1 Кабранов (22),
2:1 Близнаков (43), 3:1 Иванов
(49). Белите орли почива.

КЛАСИРАНЕ

¡ÂÎ‡ÒËˆ‡ ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ, ˘Â ÔÓÔÛÒÌÂ Ô˙Í
Ï‡˜‡ Ò ÀÓÍÓ (ÃÁ) Á‡‡‰Ë Ú‡„Â‰ËˇÚ‡ ‚
ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ.
ËËÎÓ‚ Â Ó‰ÂÌ Ì‡ 6 ˛ÎË 1966 „.
»„‡Î Â Á‡ ¿Í‡‰ÂÏËÍ (—‚Ë˘Ó‚), ◊Â‚ÂÌÓ
ÁÌ‡ÏÂ (œ‡‚ÎËÍÂÌË) Ë —ÚÓ„ÓÁËˇ (œÎÂ‚ÂÌ). ¬ ÚÂÌ¸ÓÒÍ‡Ú‡ ÒË Í‡ËÂ‡ Â ‚Ó‰ËÎ
œ‡‚ÎËÍÂÌË, ÀÓÍÓÏÓÚË‚ (ÃÁ), ¡‰ËÌ, ¡ÓÚÂ‚
( Ë‚) Ë —Ô‡Ú‡Í (¬Ì). ¡ËÎ Â Ë ÒÂÎÂÍˆËÓÌÂ Ì‡ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌËˇ ‡Ï‡Ú¸ÓÒÍË ÓÚ·Ó
Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ. “ÓÈ ÔÓÂ ‚‡ÌÂÌÒÍËˇ —Ô‡Ú‡Í Ì‡ 5 Ï‡Ú Ú. „., Í‡ÚÓ ÒÏÂÌË Ò˙·ËÌ‡
ƒ‡„ÓÎ˛· —ËÏÓÌÓ‚Ë˜. Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ Ó·‡˜Â
‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ Í˙„Ó‚Â ìÒÓÍÓÎËÚÂî, ÍÓËÚÓ
Ò‡ ÒÂËÓÁÌÓ Á‡ÒÚ‡¯ÂÌË ÓÚ ËÁÔ‡‰‡ÌÂ,
·ˇı‡ ‚Ó‰ÂÌË ÓÚ ·Ë‚¯Ëˇ ÔÓÏÓ˘ÌËÍ Ì‡
ƒËÏËÚ˙ œÂÌÂ‚ ‚ ÷— ¿ —ÚÓËÎ “˙ÌÍÓ‚.

ИЗДАТЕЛ: „ДУМА 2008“ ЕООД

РАНГЕЛОВ АУТ
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ÃŒÕ“¿Õ¿ 26
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¡‡ÎÍ‡Ì
26
œËËÌ √ƒ
26
¬Ë‰ËÏ‡
26
¿Í‡‰ÂÏËÍ —Ù 26
ÓÏ-ÃËÌ¸Ó 26
¡ÓÚÂ‚ 
26
≈Ú˙
26
Ã‡ÂÍ
26
◊‡‚‰‡ ¡— 26
¡ÂÎËÚÂ ÓÎË 26

19
16
16
13
14
14
11
9
10
7
7
5
6
6
5

3
7
5
9
3
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9
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9
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52:18 60
48:20 55
45:22 53
37:22 48
30:31 45
30:28 44
46:32 40
24:20 35
33:33 35
26:37 29
25:44 28
30:38 24
25:43 24
27:35 23
22:39 20

ТОТО 2
41-И ТИРАЖ
6 от 49
I теглене: 4, 23, 26, 29, 40, 43
II теглене: 9, 10, 15, 17, 20, 38
III теглене: 7, 23, 24, 26, 40, 45
6 от 42
I теглене: 1, 7, 10, 19, 31, 33
II теглене: 2, 10, 19, 24, 27, 42
III теглене: 3, 14, 17, 18, 34, 37
5 от 35
I теглене: 21, 25, 26, 30, 34
II теглене: 1, 2, 14, 15, 20
III теглене: 4, 9, 18, 22, 25
Тото Джокер
Печеливши позиции: 4, 1, 3
Печеливши числа: 1, 2, 2

Основател
Стефан Продев
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СНИМКИ БГНЕС

РАЛИ „БЪЛГАРИЯ”
Е В КАЛЕНДАРА
ЗА 2010 Г.

Футболистите, треньорите и ръководителите на Шахтьор позират с последната Купа на УЕФА,
след като надиграха с 2:1 след продължения немския Вердер на финала на ст. “Шукрю Сарачоглу” в Истанбул

Шахтьор грабна
Купата на УЕФА
„Миньорите” взимат по 500 000 евро за първия триумф
на Украйна в последния турнир
Шахтьор победи с 2:1 Вердер след
продължения на финала в Истанбул и вдигна последната Купа на УЕФА. На ст. “Шукрю Сарачоглу” и трите гола вкараха бразилци. Редовното време завърши 1:1, а
успех на “миньорите” донесе Жадсон в 97ата минута. Тимът от Донецк спечели първи
трофей за Украйна в надпреварата, която
от догодина ще носи името Лига Европа.
Луис Адриано откри за Шахтьор в 25ата минута след грешка в защитата на
Вердер. Себастиан Прьодл не успя да пресече пас на Разван Рац и бразилецът се
откъсна сам срещу вратаря Тим Вийзе,
Първата ракета на България Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на тенис турнира от сериите
“Чалънджър” в Кремона, Италия (награден фонд 30 000 евро
и гостоприемство). 18-годишният хасковлия, №366 в света,
надигра с 6:4, 6:2 петия в схемата Блаж Кавчич (Слвн) за 97
минути.

когото прехвърли технично. След 10 минути Налдо изравни от фаул след неубедителна намеса на вратаря Андрий Пятов. След
паузата украинците оказаха натиск и Вийзе на няколко пъти спаси вратата си. В
самия край на редовното време Клаудио
Писаро пропусна да донесе победата на
“бременските музиканти”. В първото
продължение Дарио Сърна намери Жадсон в пеналта и нападателят простреля
отново Вийзе. Бразилецът бе избран за
играч на мача, а златните медали и купата
на победителите връчи шефът на УЕФА
Мишел Платини. На двубоя присъства и

√Ë¯Ó Ì‡
Ì‡ 1/4
1/4 ÙËÌ‡Î
ÙËÌ‡Î ‚‚ ÂÏÓÌ‡
ÂÏÓÌ‡
√Ë¯Ó
Гришо започна отлично
мача и спечели първия сервис
гейм на опонента си. Словенецът върна пробива при 3:5,
но веднага след това допусна
втори срив и загуби сета с 4:6.
Двамата си размениха по 2 гейма в началото на втората част,

Î Ì Å Ã À - 3 íà
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÀ
ÖÅÍÀ!
Êàðäèîëîçèòå ñà âå÷å
åäèíîäóøíè, ÷å
Îìåãà-3:
- íàìàëÿâà ðèñêà îò
ïîÿâàòà íà ñúðäå÷íîñúäîâè çàáîëÿâàíèÿ;
-çíà÷èòåëíî
ïîäîáðÿâà
ñúñòîÿíèåòî íà õîðà,
âå÷å ïðåêàðàëè
èíôàðêò è èíñóëò,
ñïîìàãàò çà
ïðåäîòâðàòÿâàíå íà
àðèòìèèòå;
- ñúùåñòâóâàò
íàáëþäåíèÿ, ÷å òÿ
íàìàëÿâà
òðèãëèöåðèäèòå ñ äî 25%;
- èìà ëåê ïîíèæàâàù åôåêò
âúðõó êðúâíîòî íàëÿãàíå.
Ñèãóðíè ñìå, ÷å òîâà âå÷å íÿêúäå ñòå ãî ÷óâàëè èëè ÷åëè.
Âåðîÿòíî Âàøèÿò ëåêàð èëè ôàðìàöåâò Âè å ïðåïîðú÷àë
ïðèåì íà Îìåãà-3. Âúçìîæíî å è âå÷å äà ïðèåìàòå
íÿêàêâà Îìåãà-3, èëè ñòå ïðîïóñíàëè, çàùîòî öåíàòà âè
ñå å ñòîðèëà âèñîêà.
Ñåãà èçáåðåòå ÎÌÅÃÀ-3 íà ÔÎÐÒÅÊÑ.
Ñ êàêâî òÿ å ïî-äîáðà îò äðóãèòå?
Íàé-ãîëÿìî ñúäúðæàíèå: 1000 ìã Îìåãà-3 â åäíà êàïñóëà;
Íàé-ãîëÿìî êîëè÷åñòâî: 90 êàïñóëè â åäíà îïàêîâêà;
Íàé-äîáúð ñúñòàâ: ìàñëî îò ñüîìãà, äîáàâåí âèòàìèí Å
êàòî ñèëåí àíòèîêñèäàíò, íåóòðàëèçèðàù
îêñèäàíòíàòà ñïîñîáíîñò íà ðèáåíèòå ìàñëà;
Åâðîïåéñêè ïðîèçõîä: ñïåöèàëíî ïðîèçâåäåíà çà Ôîðòåêñ
âúâ Ôðàíöèÿ.
Íàé-äîáðà öåíà... Ïîïèòàéòå â àïòåêàòà çà ÎÌÅÃÀ-3 íà
ÔÎÐÒÅÊÑ!
Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ 02/856 08 56 è www.fortex.bg
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президентът на Украйна Виктор Юшченко,
който лично поздрави играчите. Собственикът на клуба Ринат Ахметов ще раздаде
по 500 000 евро на играчите си за историческия успех.
“Беше важно да не позволим на Вердер
да играе в типичния си стил. След почивката намалихме оборотите, но пак контролирахме играта. Създадохме повече положения и логично спечелихме”, заяви
румънският старши треньор на Шахтьор
Мирча Луческу. Колегата му Томас Шааф
поздрави украинците за успеха и призна,
че те са били по-добрият отбор.

след което българинът спечели 4 поредни и приключи мача.
Националът си осигури
16 т. за класацията на ATP и
875 евро. С този успех той ще
се изкачи поне с 10 места в
следващата ранглиста и ще
има ново рекордно класиране.

Националът вече декларира
амбициите си да влезе в Топ
200 до края на сезона. Съперник днес ще му бъде поставеният под №1 Бенямин Бекер
(Гер), който отстрани с 6:4, 6:2
Давид Олейничак (Пол). Германецът победи Гришо с 6:2,
6:3 в I кръг на турнир в Родос
преди няколко седмици, в който стана и шампион.

Волейболистките търсят място
в топ 4 в първата Евролига
ВЛАДИМИР
НИКОЛОВ

Място във финалната четворка в
първия турнир на Европейската лига по
волейбол за жени ще
преследва националинят ни тим. Това обяви
сръбският селекционер на отбора Драган
Нешич. България е в
група А с отборите на
Гърция, Испания и
Сърбия. Съперниците
ще се срещат по 4
пъти при разменено
гостуване от 23 май до
27 юни. Българките ще
приемат останалите 3
отбора в Габрово,
където миналата седмица в зала “Орловец”
спечелиха и втората
фаза на световните
квалификации за Япония 2010.
В група Б на Евролигата са Великобритания, Румъния, Фран-

Драган Нешич

ция и Турция, която е
домакин на финалната четворка на 11 и 12
юли в град Кайзери.
“Трябва да побеждаваме, за да ни уважават. Естествено
целта ни е класиране
във финалната четворка. От съперниците ни
само тимът на Гърция
е малко по-слаб.
Сърбия има доста контузени състезателки.
Испания разполага с
добър отбор”, коментира Нешич. Той ще
разчита на 24 волейболистки - 14 “легио-

нерки” и 10 състезателки от вътрешното
първенство (6 от шампиона Левски Сиконко, 3 от ЦСКА и 1 от
Славия). От този
състав Нешич ще подбере и 12-те за решителните световни квалификации в Конелиано, Италия от 17 до 19
юли срещу домакините, Беларус и Чехия.
Класирането за Световното през 2010 г. е
основната ни цел”,
обяви още Нешич.
Програмата на
българките:
23 и 24 май с Испания в Габрово
30 и 31 май със
Сърбия в Габрово
5 и 6 юни срещу
Гърция в Орестиада
13 и 14 юни с
Гърция в Габрово
19 и 20 юни срещу
Сърбия в Обреновац
26 и 27 юни срещу
Испания в Мадрид.

Съдът регистрира БФ по кану каяк
Софийският градски съд найсетне вписа решението за смяна
на ръководството на Българската федерация по кану каяк, взето на Отчетно-изборно събрание
в началото на април. Според ре-

шението на събранието, вписано
в съда, нов президент на БФКК
е бизнесменът Васил Мирчев,
който сменя Иван Кесяков.
Управителният съвет също е
в нов състав.

Рали “България” попадна в
предварителния календар за световния рали шампионат през
2010 г. В него са включени още
12 състезания. Изненадва включването на рали “Великобритания”,
което заема овакантеното място,
оставено от Индонезия и Русия.
ФИА реши в двете страни отново
да има кръгове от Междуконтиненталния рали шампионат за
сметка на WRC. Програмата обаче не включва ралитата в Гърция
и Италия, а официално ще бъде
утвърдена през юни.

РУМИ НЕЙКОВА
НАГРАДИ УЧЕНИЦИ
Олимпийската шампионка от
Пекин 2008 Румяна Нейкова
награди победителите в пилотния проект “Училишна регата”.
Финалът на инициативата на
Българската федерация по гребане и ОББ бе в зала “Христо
Ботев”.
Най-добрите ученици
получиха екипировка на “Пума”,
а Купата за най-добро училище
получи 151-во НСОУ “София”.
Награди получиха победителите
в отделните класове: 5 клас:
Мартин Рашев и Стефани Радева
(151 у-ще); 6 клас: Мартин Димитров (133 у-ще) и Йоана Тодорова (28 у-ще); 7 клас: Валентин
Лазаров (151 у-ще) и Ива Георгиева (93 у-ще) и 8 клас Ивайло
Иванов и Йоана Спасова (28 уще). Във финалите участваха 60
деца, а общо в кампанията се
включиха 170 момичета и момчета. По-късно вчера спортист
№1 на 2008 г. приветства абитуриенти от випуск 2009 на Американския колеж.

II ТУРНИР
„КРАСИМИР
ДИМИТРОВ”
ЗАПОЧВА ДНЕС
Второто издание на юношеския волейболен турнир в памет
на Красимир Димитров ще се
състои днес и утре в зала “Панайот Пондалов” в София. В надпреварата ще се включат млади
таланти от 6 клуба. В група А са
победителите от първия турнир
през 2008 г. Виктория Волей (Пд),
Левски Сиконко и Миньор, а в
група Б са Славия, Пирин-Балканстрой (Разлог) и Марек-Юнион Ивкони (Дупница). На полуфиналите в събота продължават
първите 2 тима. Организаторите
от семейството на бившия национален разпределител и вицепрезидент на БФВолейбол се надяват догодина турнирът да стане международен.

ШАРАПОВА ОТПАДНА
ВЪВ ВАРШАВА
Мария Шарапова (Рус) отпадна на 1/4 финал на тенис турнира
във Варшава с награден фонд
600 000 долара. Маша, която
отсъства от кортовете близо 9
месеца заради контузия в рамото, отстъпи с 2:6, 2:6 на поставената под №8 Альона Бондаренко (Укр).

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ
ще излиза

талон за
безплатна
обява!
ТЪРСЕТЕ ГО!
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