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Няколко думи

„ИНТЕРНЕТ ОБЩЕСТВО”
ПОДКРЕПЯ ЛЕВИЦАТА

—ÚÓÔ‡‰ÊËË
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ

Социалистите искат всички органи на ЕС
да имат страница и на български език
Подкрепяме листата на
Коалиция за България за
евроизборите, защото това са
политици, които работят в
защита на интересите на потребителите на интернет.
Това заяви председателят на
организацията “Интернет общество” в България Вени
Марковски. Той откри вчера

в НДК дискусия на тема “Кирилицата в интернет”, на която присъстваха външният
министър Ивайло Калфин,
водач на евролистата на левицата, и евродепутатът Кристиан Вигенин, кандидат за
втори мандат. Важно е да
подкрепяме политиците, които споделят нашите ценности

и защитават идеята за използването на кирилицата във
виртуалното пространство,
подчерта още Марковски и
благодари на премиера Сергей Станишев, който е член
от години на “Интернет общество”. Настояваме всички
европейски институции да
поддържат своя страница на

български език, заяви от
своя страна Кристиан Вигенин. По негови данни в момента 75% от официалните
органи на ЕС нямат своя
българска версия, което ограничава българите да получават информация на родния
си език.
—Ú. 4

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Докато хората масово
празнуваха светлия празник 24 май, част от полицаите бяха отдадени на далеч
по-прозаични и твърде
непразнични неща. Блюстители на реда се бяха
наредили по автомагистрала “Хемус”, за да протестират срещу своите шефове
от МВР (стр. 4).
Едно на ръка е, че
действията на такива “полицаи” вече стават досадни и
повтаряеми, но да използваш празниците, за да
отправяш поредната доза
неизпълними искания
прелива чашата. Обществото се нагледа и претръпна
на масови пушения, пиене
на вода, а сега и хипи
акция с раздаване на
листовки. Страничен наблюдател на този цирк може
да стигне единствено до
извода, че тези полицаи
очевидно твърдо не искат
да изпълняват задълженията си. Един служител на
реда би трябвало да има
достатъчно ангажименти на
24 май, за да има време
да стои по автомагистралите като стопаджия, за да
видят всички колко е
отчаян. Време е да кажем
нещата брутално. Да си
полицай е висока обществена и морална отговорност. Но нима тези акцийки, на които ставаме свидетели през ден, не сриват
обществения имидж на тази
професия? Нима едно
общество, което вижда, че
пазителите на реда стават
пионки в политически
игрички, ще има уважение
към тях? Нима трябва да
слушаме постоянно оплаквания, а да не видим
никаква свършена работа?
Много въпроси. И то
съвсем непразнични.
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Във всички български градове вчера се проведоха шествия на ученици и учители по повод
светлия празник на българската просвета и култура и на славянската писменост.
На снимката - малки отличници от град Исперих преминават по централната улица

—Ú. 7

—Ú. 3

¬‡ÎÛÚÌË ÍÛÒÓ‚Â Ì‡ ¡Õ¡ Á‡ 25 Ï‡È
EUR

cyanmagentayellowblack

1.9558

USD

1.3998

GBP

2.2273

CHF

1.2853

cyanmagentayellowblack

cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblackdop 2

ПОНЕДЕЛНИК 25 МАЙ 2009

ÁÚËÃÀÐÈß

2

16-те ни МиГ-29 летят до 2030 година
С 4000 часа е удължен ресурсът
на 16-те МиГ-29, които са част от военновъздушните сили на България.
Това каза министър-председателят
Сергей Станишев, който наблюдава
авиошоуто в авиобаза “Крумово” вчера. По думите на Станишев тези 16
военни самолета ще могат да служат
на България поне до 2030 година.
Премиерът съобщи, че официално
приключва договорът на българското

правителство с руската авиостроителна компания “МиГ” за възстановяване
на летателния ресурс на МиГ-29. Той
е сключен през 2006 година и е на
стойност 50 млн. долара. Това е част
от усилията на българското правителство за модернизация на българските
ВВС, каза Станишев. По думите му
при удължаването на летателния ресурс на самолетите е използван капацитетът на българския завод “Терем -

Г. Бенковски” в Пловдив. Това дава
ново самочувствие на българските
летци, добави министър-председателят. На авиошоуто присъства и Михаил Погасян, който е генерален директор на руската самолетостроителна
корпорация “МИГ”. Той отчете доброто сътрудничество с българското правителство. В авиобаза “Крумово”
присъстваха още зам.-министърът на
отбраната Спас Панчев, министърът
на транспорта Петър Мутафчиев и
зам.-министърът на икономиката и
енергетиката Явор Куюмджиев.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:

Учим се от грешките
На митинг-концерт в София бяха представени
кандидатите на Коалиция за България за Европарламент
Днес ни тръгва по вода и
ще завършим с победа, защото сме доказали, че можем да започнем нещо и да
го довършим докрай. С тези
думи външният министър
Ивайло Калфин, водач на
евролистата на Коалиция за
България, се обърна към стотиците симпатизанти на партията, събрали се в градинката през НДК на празника,
с който левицата официално
представи в София своите
кандидати. Въпреки дъжда и
мрачното време БСП обяви,
че тръгва на избори с лятна
енергия.
Лидерът на градската организация на БСП Румен
Овчаров покани на сцената
всички 17 кандидати на Коалиция за България за Европарламента и ги представи
като убедени защитници на
българските интереси в
Брюксел. Всеки от лявата
листа излезе пред хората
заедно със свой близък човек. За мен Ивайло Калфин е
кандидат номер 1 за цяла
България, ентусиазирано заяви пред хората председателят на “Интернет-общество”
Вени Марковски.
Втората в листата Илияна
Йотова бе подкрепена от
своя син Марин. Дайте шанс
на Илияна да реализира
своя потенциал, развълнувано призова той. Младежът
увери публиката, че майка му
успява да намери общ език,
както с младите хора на
България, така и с европейските си колеги в Брюксел.
Аз избирам Кристиан с ума и
сърцето си, заяви и от трибуната съпругата на Кристиан
Вигенин Милена. Тя добави
това, че третият в листата на
Коалиция за България е до-

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

РАЛИЦА ТАБАКОВА

Ивайло Калфин обяви, че всички кандидати в листата на Коалиция
за България са по-добри от кандидатите на опонентите

казал, че знае как да превежда нуждите на България
на онзи специфичен брюкселски диалект.
Младата социалистка Вероника Делибалтова представи четвъртия в листата на
КБ Евгени Кирилов. От него
съм научила, че човек трябва да работи 24 часа и да
дава 100 процента от себе
си в политиката. Убедена
съм, че той ще направи това
за България и като евродепутат втори мандат, каза девойката. Маруся Любчева пък
бе представена от трибуната
като човек, владеещ много
езици, доказал се професионално и който може да отче-

те направеното и през
първия си мандат в защита
на интересите на България.
Всеки един от нашите
кандидати е по-добър от който и да е представител на
опонентите, заяви в речта си
Ивайло Калфин. На 7 юни
България ще гласува за социалния път и за защита на
честните хора, добави още
той.
С викове “Победа” и бурни аплодисменти столичните
симпатизанти на БСП посрещнаха на сцената и лидеръ на партията Сергей
Станишев. Не се срамуваме,
че понякога допускаме грешки, защото работим неумор-

но, а само който не работи,
той не греши, обърна се Станишев към множеството. Ние
се учим от грешките си и
имаме още много работа за
вършене, доказахме, че можем да изпълняваме поетите
ангажименти и да градим
европейско лице на България, категоричен беше социлидерът. Той призова да се
гласува с бюлетина номер 6
за листата на Коалиция за
България, защото тя била
изпълнена с позитивизъм и
енергия. Празникът на БСП
тържествено завърши с
изпълнението на “Върви, народе, възродени” и българския химн.

СНИМКА БГНЕС

На България й трябва нова
стратегия според Доган

Малчуган потърси спасение от летните
жеги в една от чешмичките в центъра на София
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Пред интелектуалния потенциал на нацията стои необходимостта да се анализира настоящата криза, защото след нея светът, ЕС и
България няма да са същите.
Кризата генерира предпоставки за преобразуване на
света, затова България спешно се нуждае от съвсем нова
стратегия за развитие в рамките на ЕС. Това заяви вчера
лидерът на ДПС Ахмед Доган, който заедно с кандидатите за евродепутати Филиз
Хюсменова и Владко Панайотов, както и други народни
представители, имаха среща
с хора на бизнеса, образованието и културата в Сливен в
комплекс “Национал” в града.
Според него България
като малка страна няма друга алтернатива освен разви-

тие в рамките на ЕС и това
налага в европейските институции и в ЕП да се изпраща “отворени хора”, които да познават манталитета, динамиката на интересите на партньорите в общността и кандидатите на
ДПС отговорят на тези изисквания. В отговор на
въпрос от залата Ахмед
Доган разви тезата, че с наличния си потенциал България не би могла успешно да
развива самостоятелно фундаментална наука, а трябва
да се ориентира прагматично към разработването на
научноприложни проблеми
с проекции в бъдещето.
Лидерът на ДПС посочи, че
за него политиката е създаването на реалност, а условие за това е политикът “да
има усещане за бъдещето”.

œÂÁË‰ÂÌÚ
Президентът
Георги Първанов
ще се срещне
днес с престолонаследника
на
Холандия Негово
Кралско Височество Вилем-Александър Орански.
Това съобщиха от
прессекретариата на държавния
глава. Вилем-Александър Орански
е в София за регионалната министерска конференция “Водоснабдяване и санитация на малките населени места в Черноморския регион”,
която се провежда в рамките на 12ото заседание на Съвещателния
борд на генералния секретар по
водите и санитацията на ООН.

Õ‡Ó‰ÌÓ Ò˙·‡ÌËÂ
И з в ъ н р е д н о
пленарно
заседание
на парламента е насрочено за
вторник от
14 часа. В
дневния ред е включено второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за
народните читалища (приет на
първо четене на 23.4.2009 г.). Втора точка от дневия ред е обсъждането на законопроекта за обществените библиотеки (приет на
първо четене на 13.5.2009 г.). Парламентът ще разгледа и проект за
решение по доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които
е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентския град в София, както и
доклад за дейността на Временната анкетна комисия (Вносител:
Диана Хитова - председател на
Временната анкетна комисия;
19.5.2009 г.). Последна точка от
дневия ред на НС е второ четене
на проект на Семеен кодекс, приет на първо четене 2.10.2008 г.

ÃËÌËÒÚÂÒÍË Ò˙‚ÂÚ
В присъствието
на министъра на
транспорта
Петър Мутафчиев ще бъдат подписани два жп
договора
по
проектите “Електрификация
и
реконструкция
на жп линия
Свиленград-турска граница” и
“Проектиране и внедряване на Географска информационна система
за нуждите на НКЖИ”. Първият е
за проектиране, строителство и
електрификация на железопътния
участък от Свиленград до турска
граница. Вторият е за Географска
информационна система ГИС, която осигурява база данни с пространственото разположение на железопътната инфраструктура и
нейните елементи. Бенефициент и
по двата договора е Национална
компания “Железопътна инфраструктура”. Официалната церемония
е насрочена за 25 май 2009 г., понеделник, от 11.00 часа в Заседателната зала на Министерство на
транспорта. Проектът за електрификация и реконструкция на жп
линия Свиленград-турска граница
е предвиден за финансиране от
Кохезионния фонд на ЕС по приоритетна ос 1 - “Развитие на железопътната инфраструктура по
Трансевропейските и основните
национални транспортни оси” на
Оперативна програма “Транспорт”.
Проектът за проектиране и внедряване на Географска информационна система за нуждите на
НКЖИ ще се финансира от Европейския фонд за регионално развитие по приоритетна ос “Техническа помощ” на ОП “Транспорт”.
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ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ:

Кирилицата укрепва
българската държава
Президентът мина по софийските улици заедно
с ученици, учени и студенти
Стотици хиляди ученици,
студенти, учени, преподаватели, граждани, представители на
държавната и местните власти
отбелязаха вчера празника на
славянската писменост с шествия и изяви в цялата страна.
Над 1500 ученици от всички
столични училища, седем духови оркестъра и седем мажоретни състава от София, Велико
Търново, Кърджали, Белоградчик и с. Новачене участваха в
шествието в столицата от НДК
до Народната библиотека. В
него се включиха президентът
Георги Първанов, министрите
Даниел Вълчев и Стефан Данаилов, вицепремиерът Меглена
Плугчиева, зам.-кметовете на
София Йорданка Фандъкова и
Минко Герджиков, началникът
на ГЩ на БА ген. Златан Стойков, учени от БАН и от Софийския университет “Св. Климен
Охридски”, студенти. Стотици
столичани приветстваха шествието с ръкопляскане, мнозина
се присъединиха към него.
Този празник би трябвало
да е не само отношение към
миналото, но и да ни зарежда
с енергия и ново отношение към
културата, образованието и
науката, каза пред журналисти
президентът Първанов. Укрепването на българската държава
е неразривно свързано с разпространението на кирилицата,
24 май е реалното основание
за нашето достойнство и самочувствие, добави той. Според
него създаването на кирилицата по неповторим начин ни приобщава към Европа и не случайно светите братя Кирил и
Методий са били почитани оттогава до ден-днешен и те са
небесните покровители на Европа, съгласно решение на папа
Йоан Павел II. Пред Народната
библиотека “Св. св. Кирил и

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

ВЕЛИАНА ХРИСТОВА

¬ÌÛ¯ËÚÂÎÌ‡
Ï‡ÌËÙÂÒÚ‡ˆËˇ
‚˙‚ ¬‡Ì‡
ПЕТЪР МАРИНОВ

Празничният Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост започна във Варна с празнична света
литургия за първоучителите в катедралния
храм “Свето Успение Богородично”. По традиция внушителната манифестация на
представители на над 60 учебни заведения - основни и средни училища, професионални гимназии и университети, 2500
учители и повече от 20 000 ученици, представители на детски градини и предучилищни групи от Варна на площад “Св. св.
Кирил и Методий” се водеше от приемниците на първото българско училище в
морската ни столица - учениците на основното училище “Св. св. Кирил и Методий”.
В поздравителното си празнично слово
кметът на Варна Кирил Йорданов каза, че за
Варна това е най-големият по своята масовост и спонтанност празник. Ние сме в славянска прегръдка от векове и така трябва да
бъде, пожела градоначалникът.
На празника беше и тазгодишната носителка на златния Почетен знак за заслуги
към Варна проф. д-р Тамара Хинова, както
и седмината варненци, удостоени с Почетния знак с лента на кмета на Варна. В
шествието на варненци взеха участие и
министрите Петър Димитров и Николай Василев, както и консулите в града на Русия и
Украйна.

Президентът Георги Първанов, министърът на културата Стефан Данаилов и образователният
министър Даниел Вълчев се включиха в шествието по повод празника

Методий” се бяха събрали стотици граждани, а децата носеха
знамена, цветя и балони. Много
ученици демонстрираха униформите на училищата, от които идват. Песента, която звучеше от самото начало на шествието до края на празника,
беше “Върви, народе възродени”. Стотици софиянци наблюдаваха минаващите през София участници в празника и ги
аплодираха по целия път с ръкопляскания.
С полагане на венци и цветя
пред паметника на Кирил и
Методий пред Народната библиотека продължи празникът. В
словото си министър Даниел
Вълчев каза, че образованието, науката и културата са нещата, които биха могли да придвижат България напред. И
средствата, вложени в тях, не

са изхарчени средства, а
възможно най-умно инвестираните средства в една страна в
ХХI век.
Церемонията започна с
тържествен водосвет, отслужен
от Знеполския епископ Йоан.
Химна “Върви, народе възродени” изпълни хорът на Националното музикално училище “Любомир Пипков”. Първокласниците Моника Методиева и Ясен
Костов от столичното 133-то
СОУ рецитираха Вазовото стихотворение “Аз съм българче”.
След церемонията участващите разгледаха изложбата “Красотата на кирилицата” в Народната библиотека от Болградската гимназия за 158-годишнината от нейното създаване. За
столичани и гости имаше празничен концерт на площад “Св.
Александър Невски”. Български-

ят патриарх и Софийски митрополит Максим отслужи сутринта в храма молебен за здравето
на българските ученици. Министър Вълчев откри по-късно
монумент на книгата в двора на
Специализираното висше училище по библиотекознание и
информационни технологии.
Традициинното тържество
на СУ се състоя в аулата на
Алма матер. В душата на хората на културата в момента има
много терзания и съмнения, но
хората винаги ще имат нужда да
четат, каза ректорът проф. Иван
Илчев. “Книжовността през ХХI
век” бе темата на академичното
слово на проф. Милена Кирова.
Традиционният прием на президента Първанов за празника снощи бе за пръв път в НДК и за
пръв път бе придружен от празничен концерт.

Станишев празнува в Пловдив
Духовият оркестър
на НУМТИ вдигна градуса
на настроението
с майсторските си изпълнения

Дълбок поклон пред
българските учители, защото
всеки от нас дължи не малко
от личните си постижения на
техния труд - на това, което те
са ни дали като усилие, познание, търпение. Така премиерът
Сергей Станишев поздрави от
Пловдив родното учителство в
Деня на българските просвета
и култура и славянската писменост - 24 май. Министърпредседателят участва в Пловдив в честванията на празника. Той излезе от храма “Св.
св. Кирил и Методий”, посрещнат от бурните овации на пловдивските ученици и учители.
На паметника на първоучителите пред Хуманитарната гимназия “Св. св. Кирил и Методий” той положи цветя и поведе шествието по главната улица на Пловдив.
Усмихнати граждани, деца
с балони и байрачета върнаха
неповторимата атмосфера на
някогашните манифестации.
По-находчиви помолиха Станишев за съвместни снимки.
Радвам се на този слънчев
и символичен за всеки българин ден да бъда заедно с вас,
пловдивчани, каза в словото
си пред общината министърcyanmagentayellowblack

СНИМКИ АВТОРКАТА

ВEСЕЛКА ВЕНКОВА

председателят. Той обясни, че
празникът е толкова скъп за
всички, защото извира дълбоко от сърцето на всеки българин и се предава от поколение
на поколение с чувство на
гордост за нашата страна,
просвета и културна традиция.
Премиерът подчерта, че кирилицата вече е официална азбука на ЕС и сме отвоювали
правото си да изписваме думата евро с “в”. Думите му бяха
подкрепени от продължителни ръкопляскания.

По-рано в неделя Станишев бе посрещнат с букети и
песни пред новата сграда на
ОУ “Васил Левски” в село
Рогош. Той лично преряза
лентата на училището. Старата сграда рухна преди години,
а училището бе възстановено
със средства на община “Марица” за 3 млн. лв. В него учат
266 деца. Станишев поздрави
децата и учителите им за високия дух, защото изграждането на ново училище означава бъдеще и перспектива.

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

Социалистите настояват
всички органи на ЕС
да имат страница
и на български език

“Интернет общество”.
Настояваме всички европейски
институции
да
поддържат своя страница на
български език, заяви от
своя страна Кристиан Вигенин. По негови данни в момента 75% от официалните
органи на ЕС нямат своя
българска версия, което ограничава българите да получават информация на родния си език. Вигенин усилено работи и по проблема с
СМС-ите в мобилните комуникации. Кратките съобщения на кирилица все още са
по-скъпи от тези на латиница. Евродепутът е убеден,
че трябва да има ново кодиране, така че граждани, които ползват друга азбука,
като кирилицата, да не
бъдат дискредитирани.
До края на годината
очакваме да има домейн на
карилица с окончание “.бг”,

съобщи министър Ивайло
Калфин. Така българските
институции ще могат да
поддържат страници в интернет с имена, изписани на
кирилица, а не на латиница,
и сайтът на правителството
например ще може да се
казва “правителство.бг”. Министърът подчерта, че страната ни първа е подала заявка за регистриране на домейни на кирилица. В момента и
Русия усилено работи в тази
посока. На 26 май очакваме
за консултации световни специалисти по поддръжката на
домейните, уточни първият
ни дипломат. Новите домейни ще имат по-малко ограничения от сегашния “.bg”, който е частна собственост, подчерта председателят на
българското „Интернет обще-

ство” Вени Марковски. Той
обеща правилата на работа
за домейните да са максимално демократични. Марковски подчерта и нуждата
от разбиращи интернет проблемите хора в европейския
парламент.
Министър Калфин съобщи още две добри новини
за интернет потребителите
в България. Скоро чрез електронен подпис българите
ще могат да свършат повече неща и по-бързо на
държавните интернет адреси. Освен това страната ни
е първата в Европа, назначила координатор по киберсигурността. Вени Марковски определи това решение
на премиера и външния
министър като изключително важно и полезно.

○

Подкрепяме листата на
Коалиция за България за
евроизборите, защото това
са политици, които работят
в защита на интересите на
потребителите на интернет.
Това заяви председателят
на организацията “Интернет
общество” в България Вени
Марковски. Той откри вчера
в НДК дискусия на тема “Кирилицата в интернет”, на която присъстваха външният
министър Ивайло Калфин,
водач на евролистата на
левицата, и евродепутатът
Кристиан Вигенин, кандидат
за втори мандат. Важно е да
подкрепяме политиците, които споделят нашите ценности и защитават идеята за
използването на кирилицата във виртуалното пространство, подчерта още Марковски и благодари на премиера Сергей Станишев,
който е член от години на

ЗАПЛАШИХА
С БОМБА
ПЛОВДИВСКО
УЧИЛИЩЕ
Пловдивската хуманитарна
гимназия “Св. св. Кирил и Методий” бе отцепена вчера от полиция и пожарна след анонимно
обаждане за поставена бомба.
Сигналът е бил получен на тел.
166. Младежки глас съобщил, че
има взривно устройство в сградата на гимназията. След минути
районът около училището в Пловдив е бил отцепен. Сапьори проверили сградата за поставени
взривни устройства, но бомба така
и не била открита.

КРИЯТ ДРОГА
В САПУН ЗА
ЗАТВОРНИК
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Над 50 трабантчета
се събраха на парад

○

○

○

Истински празник на трабанта събра
най-големите любители на “картоненото”
возило в град Лозница вчера. Традиционният парад на трабантите се проведе за
шеста поредна година, организатор е
местният клуб “Трабант”. Навръх 24 май
над 50 горди собственици на соцвозилото
се събраха на площада и демонстрираха
качествата на колите си. Трабантите мериха сили в няколко конкурса - за найстар автомобил, най-тунингован, както и
за най-млад и най-възрастен собственик.
По-късно някои от колите се включиха и в
състезание по “майсторско управление”.

○

Навръх 24 май полицаи
излязоха на магистрала
“Хемус” отново в знак на
протест срещу шефовете си
от МВР. Синдикатът на униформените нарече действията на членовете си “масирано полицейско присъствие”, което трябвало да
напомни на държавата, че
те имат определени искания. Мълчаливите протестиращи бяха строени близо
до мантинелите по отсечката от Ябланица до София.
Полицаите уточниха, че
нямат намерение да блокират движението. Искаме
хората, които използват
тази пътна артерия, да забележат, че има служители
на МВР, които искат да им
дадат сигурност, уточниха
от синдиката.

Младеж е бил пребит и ограбен от таксиметров шофьор миналата вечер в София, съобщи
Нюз.бг. И.П. се качил в жълта кола
на известна таксиметрова фирма
пред Софийския университет в
посока квартал “Изток”. Според
разказа на негов приятел пред
ресторант “Монтерей” в “Изток”
младежът бил пребит и ограбен от
шофьора на таксито и негови колеги без видима причина. Момчетата се оплакали и си потърсили
правата в офиса на фирмата за
таксита, но оттам им отговорили,
че нищо не могат да направят.

Три грама хероин намериха
при рутинна проверка в багажа на
31-годишен затворник в Плевенския затвор. Дрогата била скрита
в тоалетен сапун, който съпругата
на осъдения му донесла заедно с
още багаж при свиждане. Надзирателите обаче претърсили вещите на затворника и открили наркотика. Образувано е дело.

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Недоволни
полицаи
излязоха на
магистрала
„Хемус”

ШОФЬОР НА
ТАКСИ ПРЕБИ И
ОГРАБИ КЛИЕНТ

Софиянци разглеждат фотоизложба, посветена на историята на Палестина, край езерото
“Ариана”. Изложбата ще продължи до 28 май

ВОЙНАТА НА
ПЪТЯ

42-ма ранени
в катастрофи
за денонощие

Няколко букмейкърски пункта за “черно тото” в Плевен и
околността бяха претърсени от полицаи и следователи през
уикенда. Иззети са множество компютърни програми от апартаменти в Червен бряг, съобщиха от МВР. Операцията в
Плевенско е продължение на мащабната акция срещу мрежа за нелегални залагания в цялата страна. На 15 май спецполицаи задържаха осем души, стоящи в основата на мрежа
за “черно тото” и залагания по интернет. Операцията в Плевен е проведена под наблюдението и ръководството на
зам.окръжния прокурор Димитър Захариев и Върховната
касационна прокуратура.
През август 2008 г. в Дирекция “Противодействие на организираната и тежката престъпност” е постъпила информация за организирана престъпна група, която се занимава с
приемането на незаконни залагания, като използва програми за партньорство с букмейкърски къщи, които нямат разрешение за организиране на хазарт в България. Групата
определяла коефициенти и изплащала печалби за спортни
състезания от български граждани, а средствата инвестирала в друга престъпна дейност. Организаторите на “черното
тото” не са декларирали никъде оборотите от незаконните
залагания и реализираните печалби. Става въпрос за суми
от стотици хиляди лева.

Двама души са загинали, 42-ма са
ранени в катастрофи само за едно денонощие, съобщиха от МВР. Шестима от
пострадалите са с опасност за живота.
Близо до Клисура мъж загина на място,
след като автомобилът му се преобърна в
пропаст. Все още не са установени причините за инцидента. Пожарникари няколко
часа вадеха смачканото возило от пропастта. В Шумен пък шофьор блъсна 24годишна пешеходка и избяга от мястото
на престъплението. Жената е в болница
без опасност за живота. По нейно описание, ударена е от “Мерцедес” комби, сив
на цвят. От МВР-Шумен издирват автомобила-беглец. Мотоциклетист от Плевен
също е с опасност за живота, след като
катастрофирал без каска. 24-годишният
мъж е открит паднал от мотора на пътя.
Пристигналите за оглед автоконтрольори
от Червен бряг установили, че той се е
ударил в крайпътен контейнер за смет,
машината станала неуправляема, а той
изгубил съзнание и паднал от нея.
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Нов удар по „черното Майките в София
тото” в Плевенско
готвят протест на 1 юни
Майките на малки деца
в София отново излизат на
протест пред общината на 1
юни. Гневът им бе предизвикан от поредния хаос с
класирането в детските градини. 2500 малчугани останаха без място в забавачките, очаква се в яслите
места да няма за други 4000
деца. Списъците с класираните хлапета бяха разлепени в детските градини в 9
часа сутринта в събота. От
днес започва записването
на малчуганите. След 6 юни
се очаква да има второ класиране, но никой не се наема да гарантира, че тогава
повече дечица ще намерят
място в забавачките.

Бойко Борисов да се приготви за протеста, на 1 юни
лично аз ще му връча детето, което от миналата година
чака и не е прието. Да го
гледа той!, закани се една от
майките пред БиТиВи.
В няколко градини в
първа група няма прието
нито едно дете. Така се е
получило, защото предвидиливи родители са записали децата си в яслата на
същото заведение. И така
по право същите малчугани
влизат в първа група.
От общината се опитаха
да успокоят родителите,
като съобщиха, че до есента ще построи нови забавачки с още 1500 места.
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Безкръвни
операции лекуват
инфаркт за дни
Робот ще оперира сърце,
проектът е за 11 млн. евро
АИДА ПАНИКЯН

За една година смъртността
от инфаркти в Плевен и региона намаля с 30% благодарение
на работата на специализираната болница, в която са осъществени 15% от всички подобни процедури в страната. Това
заяви пред ДУМА д-р Славейко
Джамбазов - изпълнителен директор на Българския кардиологичен институт (БКИ) в навечерието на “Пролетните кардиологични дни”, които се провеждат за четвърта година.
Освен в Плевен БКИ поддържа
клиники във Велико Търново,
Ямбол и Варна, като само варненската все още няма договор
с НЗОК.
У нас вече има достатъчен
брой клиники за съвременно
лечение на инфаркт, но те не
са разпределени равномерно
на територията на страната - 9
са в София, а в останалите го-

леми градове са 7-8, но само
няколко работят денонощно.
Това обясни проф. Младен Григоров, главен медицински директор на БКИ. Той поясни, че
за добрата работа на въпросните специализирани лечебни
заведения (т.нар. катетризационни лаборатории), необходима е добре развита транспортна мрежа, за да може пациентите с инфаркт да бъдат закарани в болница до 2 часа след
инцидента.
Благодарение на съвременния метод на лечение на инфарктите (първична ангиопластика) смъртността от тях намалява до 27%.
Общият капацитет на четирите болници на БКИ е 25 хил.
пациенти годишно за болнична помощ и 300 хил. - за
извънболнична. Операцията
струва 6500 лева и се покрива
от НЗОК, но този месец здравната каса ще покрие половина-
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Национална благотворителна кампания “Утре за всеки” продължава
своите инициативи във връзка с набирането на средства за изграждане на
център за рехабилитация за засегнати от рак на гърдата, който ще отвори
врати до края на годината. На лятната
сцена в Борисовата градина Мая Нешкова, Нети, Деси Добрева, Калки,
Цецо Елвиса, Кака Лара и др. участваха в хепънинг под наслов “Защото
искам да има утре - за всеки”.
От началото на годината това бе
третата мащабна инициатива, която
фондация “Утре за всеки” организира.

учебната 2009-2010 година. Целевата помощ за ученици се отпуска
само на семейства, чийто средно-

На непълно работно време минават още 4928
работници и служители от 193 предприятия в страната, съобщиха от Агенцията по заетостта (АЗ). За
изплащане на техните компенсации от 120 лв. държавата дава 1 699 373 лв. Декларациите на работниците са одобрени по време на втората сесия, проведена през април, изпълнение на ПМС 44 за изплащане на компенсации на работници и служители
за установено непълно работно време в икономическите сектори “Индустрия” и “Услуги”.
До момента са проведени две сесии. Първата бе
през март. Тогава бяха одобрени декларациите на
15 503 работници и служители на 303 работодатели.
Тогава бяха разпределени 4 814 875 лв. Общо от
тази антикризисна мярка са се възползвали 20 431
работници и служители на 496 работодатели от
секторите “Индустрия” и “Услуги”. За изплащане на
компенсациите са одобрени на първа и втора сесия
6 514 248 лв. Най-много работници и служители са
се възползвали от областите Стара Загора (2693
работници и служители) и Ловеч (2314). Най-малък
е интересът към компенсациите (до 120 лева на
човек в продължение на период до 3 месеца) в
областите Кюстендил, Шумен, Добрич, Кърджали и
Варна. В областите Ямбол, Велико Търново, Габрово, Плевен, Пловдив и Благоевград компенсации
получават и ще получават за тримесечен период
време повече от 1000 работници и служители от
всяка област.

Първият в страната Център за комплексно социално обслужване
открива днес в Стара Загора социалният министър Емилия Масларова. Пилотният за България проект ще събере в една сграда регионалните структури на МТСП - агенциите по заетостта, за социално
подпомагане и за хората с увреждания, Главната инспекция по труда”, проект “Красива България” и Главна дирекция “Европейски фондове, международни проекти и програми”.
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а трудова борса за медицински кадри във
Варна бяха обявени над 40 работни места
за лекари и над 15 за медицински сестри в
Германия, научи ДУМА от АЗ. Местата бяха
за стажант-лекари за специализиране в неврология и анестезиология, в травматология
и ортопедична хирургия, в отделения за
вътрешни болести и гастроентерология, в
кардиология, в нефрология, хипертенсиология и диабетология, в обща, съдова и визерална хирургия, вътрешна медицина и интервенционална ангилогия; за лекари - педиатър,
акушеро-гинеколог, гериатрия, радиолог, обща/
съдова хирургия (главен лекар), вътрешни болести.
Местата за медицински сестри бяха за детско отделение (клиника по неонатология), в звено по анестезия, отделение по вътрешни болести, в интензивно отделение, в амбулаторна социална служба
- грижа за възрастни хора, в домове за стари хора
и др.
За работа в Германия (лекари и медицински
сестри) бяха одобрени 25 души.
Финландската служба за заетост възнамерява
да реализира проект за обучение на група от лекари и медицински сестри на фински език, които
след това ще имат възможност да работят във
Финландия.

Н

отпусната под формата на социални инвестиции - дрехи, обувки,
учебни пособия.

Първи център за комплексно
социално обслужване

20 500 души минават на непълно работно време
АИДА ОВАНЕС

та от цената, коментира д-р
Джамбазов. Сред плановате на
БКИ е в Плевен да се въведе
нов безкръвен метод на сърдечна операция. Проектът е на
стойност над 11 млн. евро и е
съвместен на БКИ и Кливланд
клиник (САЩ). Проф. Томислав
Михалевич от американската
кардиологична клиника и един
от пионерите в областта на роботизираната кардиохирургия
поясни, че при тези операции
се прави около 2-сантиметров
разрез и благодарение на роботизираната техника болният
се възстановява за 3-4 дни и се
връща на работа след 10 дни.
Според американския специалист, преди да премине към високотехнологични сърдечни
операции, България трябва да
се справи с високата смъртност
вследствие на инфаркт на миокарда.
До няколко месеца се очаква в болниците в Плевен и
Ямбол да бъде въведен нов
метод на лечение на инсулти каротинно стентиране. Това е
разширяване на запушени
сънни артерии - причина за
30% от инсултите, обясни д-р
Джамбазов.

Набират средства за 150 лева помощ за първокласници
лв. става еднократната це- месечен доход не надвишава додолекуване на жени лева150помощ
за ученици, записани хода, определен за получаване на
в първи клас на държавно или об- семейни помощи в Закона за
щинско училище, за покриване на държавния бюджет за 2009 г. Едс рак на гърдата
част от разходите в началото на нократната целева помощ ще бъде
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В последно време върху служителите на НЗОК
се упражнява неправомерен натиск от страна на
работещи в други ведомства, за да им бъдат
вменявани ангажименти, които не влизат в обсега им на дейност на съответната административна позиция.
Това се пише в декларация от синдикалните
организации към “Подкрепа” и КНСБ в системата на
здравната каса, по повод влизането в сила на новия
позитивен лекарствен списък от 1 юни. Подобно
поведение е неприемливо и недопустимо, се заявява в декларацията и се апелира за спазване на
законовия ред за решаване на спорни казуси.
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Синдикатите в НЗОК
се оплакаха от натиск
от други ведомства
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С лятото започват и детските празници
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СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА
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НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
На основание чл.44, ал.1 от Правилника за прилагане на
закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия
и в изпълнение на Решение щ РТ - 10 от 14.05.2009 г. на
министъра на транспорта

О Б Я В Я В А
Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна държавна собственост, представляващ урегулиран поземлен имот V, пл. щ 18 в кв. 1 по плана на Оряхово, с площ 1190
кв. м, ведно с находящата се в него сграда - жп участък кантон,
на два етажа, масивна конструкция, построена 1930 г., застроена
площ 144 кв. м с местонахождение област Враца, община Оряхово, ул. “Драгоманска”.
Търгът ще се проведе на 1 юли 2009 г. (сряда) в сградата на
Централно управление на НК “ЖИ”, София, бул. “Мария Луиза”
110 от 13.00 часа, стая 401, при:
 начална тръжна цена в размер на 53 000,00 (петдесет и три
хиляди) лева, без ДДС
 депозит за участие в търга в размер на 26 000,00 (двадесет
и шест хиляди) лева, вносим, в срок до 24 юни 2009 г. (сряда)
 начин на плащане на цената - в лева по сметка на НК “ЖИ”.
Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок
до 16.00 часа на 22 юни 2009 г. (понеделник), в стая 401 на НК
“ЖИ”, София, бул. “Мария Луиза” 110, срещу невъзвръщаема сума
в размер на 1000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се
закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да
има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.
Документите за участие в търга се подават в запечатан,
непрозрачен плик в деловодството на НК “ЖИ” - Централно управление, София, бул. “Мария Луиза” 110, в срок до 16.00 часа на
24 юни 2009 г. (сряда). Заявленията, подадени по пощата, се
считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е
с дата на подаване не по-късно от 24 юни 2009 г. (сряда). Оглед
на имота може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00
часа до 23 юни 2009 г. (вторник) срещу издадено удостоверение
за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната
документация.
За контакти, тел. 932 28 75 - Т. Гъркова,
932 37 08 - Ю.Дюлгерова
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ЕКСПЕРТИ СЪВЕТВАТ

Да купя имот или да живея под наем?
Покупката на имот е добър
начин за повечето хора да натрупат богатство с времето. Но това
не значи, че всеки трябва да се
втурне да купува. Според profit.bg
много повече задължения и разходи са свързани с покупката на
имот, отколкото предполагат тези,
които за пръв път са се захванали
с това. Трябва да имате ясна
представа с какво се захващате,
преди да се обвържете с 30-годишна ипотека.
Доскоро много хора вярваха,
че цените на имотите не могат
да падат изобщо. Някои дори си
мислеха, че те могат да донесат
по-добра доходност от всяка
друга инвестиция. Разбира се,
вече всички разбраха, че това
не е така. Но дали сме близо до
дъното, както много специалисти твърдят? Може ли това да не
е идеалното време да се качите
на влака и да видите сериозен
ръст на цените? Може би да,
може би не. Само защото цените са паднали немалко, не значи, че не могат да отидат още

по-надолу. Този урок инвеститорите на БФБ вече го научиха, за
което си платиха.
Двуцифрените ръстове на
цените на имотите през последните години бяха аномалия.
Преди балона на пазара статистиката показва, че средните
цени нарастват малко над нивото на инфлацията. За контраст в
САЩ за всеки 30-годишен период от 1928 г. насам фондовият
пазар бие годишната инфлация
с поне 4 процентни пункта, а
обикновено е със 7.
Притежанието на имот може
да ви помогне да увеличите
богатството си с времето. Плащането на ипотеката е един вид
принудително спестяване, а
ръстът на цените (когато го има)
ще ви помогне да увеличите богатството си.
Наемането обикновено е поевтино от притежаването на
жилище. В големите градове и
особено в централните части е
доста по-евтино, което обезсмисля купуването. Покупката в

90% от производството
на охлюви е за износ

тези райони често значи и доста
пренаселен квартал и натоварено движение. Всъщност, когато
плащате наем, вие не хвърляте
пари на вятъра. Разменяте ги за
място за живеене. Също така
получавате гъвкавост и свобода
- неща, които жертвате, когато
закупите жилище. Когато сте
наемател, то собственикът, не
вие, е отговорен за основната
поддръжка и поправките по самата сграда. Ако кварталът стане неприятен за живеене или си
загубите работата, може да се
преместите.
Разбира се, може да сте изправени и пред нарастващи наеми и своеволни собственици. В
същото време собствениците са
изправени пред повишаващи се
данъци и разходи за поддръжка
с остаряване на жилището и сградата, както и неразбрани съседи.
Да се преместиш е досадна задача, но ако си собственик, ще
бъде и доста скъпа, и отнемаща
време. Намирането на купувач
може да отнеме месеци. Разхо-

дите по продажбата и пренасянето може да достигнат сериозен процент от стойността на
имота. С други думи, притежанието на имот е като женитбата, а
наемането е като да живееш просто с някого. Уверете се, че сте
готов да се обвържете с жилището, преди да изоставите живота си на наемател.

Ягодите поевтиняха с
над 1 лев за седмица
Падат цените на краставиците, доматите и чушките
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“Софийска вода” ще изгради канализация
и ще реконструира водопроводи по участъци
от улиците “Кумановски бой”, “Враил”, “Явор”,
“Мартина падина” и улицата до блок 323 в жк
“Надежда”3. Инвестиционният проект започва
в началото на юни и предвижда да бъдат
изградени и сградни канализационни отклонения, а водопроводните - подменени, съобщиха
от “Софийска вода”.
Общо 494 м тръби от полипропилен, с диаметър 315, 400 и 600 мм, ще осигурят отводняване на имотите, което значително ще подобри санитарно-хигиенните условия за местните
жители и ще намали риска от наводнения.
Тръби от полиетилен с висока плътност ще
заменят 561 м етернитов водопровод от 1961
г., посочват от дружеството. Оттам припомнят,
че старият водопровод е аварирал често.
Строителните работи ще наложат временни прекъсвания на водоподаването в района,
за което клиентите ще бъдат предварително
информирани, съобщават от “Софийска вода”.
Проектът е на стойност 700 000 лв. и е част
от инвестиционната програма за 2009 г. на
“Софийска вода”, която е за повече от 50
милиона лв., посочват от дружеството.

○

„Софийска вода”
влага 700 хил. лв.

лв. за килограм. Яйцата
се продават на едро по
0,19 лв. бройката. Цената на ориза се повишава
с 2,7 процента, до 2,30
лв. за килограм. Цената

○

е свързана с допълнително натоварване - транспортирането за далечни
страни като Франция,
Италия, Испания, но пак
се получава доста сериозна разлика като приходи за едно обикновено
стопанство. От 5 декара
произведена продукция
могат да се спечелят от
15 до 20 хиляди евро.
“Освен че охлювът няма
мазнини, той има много
белтъчини. Разликата с
пилешкото, свинското и
говеждото месо е много
фрапантна. Наличието на
желязо, цинк, магнезий
и т.н. също е благоприятна за организма”, допълни Йово Йовчев.

Зелените чушки понижават цената си с 10 процента за седмица, до 2,53
лв. за кг на едро. Цената
на портокалите се повишава с 3,5 на сто, до 1,19
лв. за кг на едро, а бананите поевтиняват с 2,2 на
сто, до 2,27 лева. Цената
на лимоните се вдига с
0,8 процента, до 1,33 лв.
за килограм.
Замразените пилета
поевтиняха с 1,1 процента, до 3,59 лв. за кг средна цена, малотрайните
колбаси са с 1,1 на сто
по-ниска цена и се търгуват по 4,68 лв. за кг, а
цената на шпековия салам се понижава с 0,8 на
сто, до 8,98 лева за килограм. Захарта през
същия период поевтинява с две стотинки и се
търгува по 1,41 лв. за кг
на едро. Брашно, тип
“500”, се продава по 0,68

○

Около 90% от охлювите, отгледани в българските ферми, се изнасят. Основен консуматор са
Франция. Италия, Испания. Голяма част се изнасят за Гърция, където се
преработват и във вече
преработен вид задоволяват европейските пазари
под тяхна марка. Това каза
Йово Йовчев от Националния охлювъден клъстер в
България, цитиран от “Фокус”. Нашият пазар е насочен предимно към износ, защото има по-добра
разлика между производствените разходи и реализацията на крайния продукт, така наречената нетна печалба. Тази печалба

Само за седмица цената на едро на ягодите
е паднала с 27,1 процента - от 4,30 лв. до 3,10 лв.
за килограм. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата
(ДКСБТ). Цената на олиото на едро се увеличи
през миналата седмица с
една стотинка, до 1,84 лв.
за литър. Зелето е с 2
процента по-ниска цена
и се търгува по 0,50 лв.
за кг на едро. Оранжерийните краставици поевтиняват с 16,7 на сто
за една седмица и се
предлагат средно по 1,15
лв. за килограм. Оранжерийните домати поевтиняват с 13,7 на сто и се
продават средно по 2,15
лв. за килограм. Картофите поскъпват с 7,1 на
сто и се търгуват средно
по 0,60 лв. за килограм.

на едро на кашкавал “Витоша” се понижава с 1,2
на сто, до 8,50 лв. за кг,
а цената на кравето сирене пада с 1,3 на сто, до
3,69 лв. за килограм.

œÓ„ÌÓÁË‡Ú 30% Á‡ÂÚÓÒÚ Ì‡
·‡Á‡Ú‡ ÔÂÁ ÎˇÚÓÚÓ ‚ ¡‡ÌÒÍÓ
Банско вече е на картата на модерните европейски зимни курорти, но нашата амбиция е да го
утвърдим заедно с Добринище и останалите селища
в общината, разположени в Пирин и Родопите, като
целогодишен курорт. Това заяви вчера на официалното откриване на новия летен туристически сезон
кметът на община Банско Александър Краваров.
Известната българска биатлонистка и бронзова
олимпийска медалистка Ирина Никулчина, която в
момента е председател на туристическата асоциация
“Банско”, обединяваща 53 хотелиери и ресторантьори,
каза, че средната заетост през зимата на легловата
база в курорта е била 60 процента. За лятото се
надяваме да се запази миналогодишната заетост от 30
процента, посочи тя. Председателят на Сдружението
на туристическия бизнес в Банско Янка Рахова добави,
че Банско не е скъп курорт, цените са за всеки джоб
и тук всеки турист може да намери своето място.
Представителят на дружеството “Юлен” - концесионер на скизоната, Иван Хаджиев, съобщи, че през
това лято във всеки делничен ден кабинковият лифт
ще бъде пускан сутрин за около час в 8 ч. за Бъндеришка поляна и отново около 16.30 ч. в обратна
посока, за да бъде в услуга на туристите. По предварителна заявка на туроператори и хотелиери за групи
въжената линия също ще може да се ползва.
cyanmagentayellowblack
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Чакаме 7% от БВП
чужди инвестиции

Най-голям е интересът
на инвеститорите към
възобновяемите
енергоизточници

О
СНИМКА БГНЕС

Министърът на
икономиката и
енергетиката
Петър Димитров
участва в
празничното
шествие,
посветено на
Деня на
българската
просвета и
култура и на
славянската
писменост в
морската
столица

т началото на годината има намаление на чуждестранните инвестиции, но независимо от това инвестиционен интерес към България
има. Това коментира вчера във
Варна министърът на икономиката
и енергетиката Петър Димитров. Той
се включи в крайморския град в
отбелязването на 24 май. Министър
Димитров допълни, че в повече европейски страни има отлив на чужди инвестиции, но към страната ни
има интерес и България е предпочитана. Като дял от брутния вътрешен продукт (БВП) през миналата
година чуждестранните инвестиции
бяха 18 процента, посочи Димитров
и добави, че през тази година процентът е около 7. Това е най-високият дял в целия ЕС, обясни министърът.
По думите му най-големият интерес на чуждестранните инвеститори е към възобновяемите енергийни източници. Според него това
е така, защото те са най-перспективни и са част от технологичното
бъдеще. Интересът е за изграждане на вятърни и соларни паркове,
допълни министърът. При българските инвеститори върви преосмисляне на стратегиите, каза още Димитров. Той допълни, че интересът
към финансиране на проекти по оперативните програми е огромен.
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нерство и физика в руски университети.
Това е петото споразумение,
което Йордания подписва със
страна производителка на атомна енергия с твърдата цел да
започне да внася ядрена технология за мирни цели, добави
Тукан. През последните години
йорданското правителство подписа подобни споразумения с
Франция, Китай, Канада и Южна
Корея.
Йордания, която внася над 95
процента от енергията, която
потребява, се стреми значително да намали разходите си, прибягвайки до използването на
атомна енергия за мирни цели.
Хашемитското кралство и други
арабски държави започнаха да
проявяват все по-голям интерес
към купуването на научно и техническо ноухау за производство
на атомна енергия, след като
Иран не се отказа от ядрената си
програма, отбелязва ДПА.
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Йорданското правителство е
получило предложение от руската държавна корпорация “Росатом” за изграждането на атомен реактор в страната, заяви
вчера председателят на националната комисия за атомна
енергия Халид Тукан, цитиран
от ДПА. Офертата е направена
по силата на споразумение за
сътрудничество в областта на
ядрената енергетика, което Йордания подписа в края на седмицата в Москва, посочи Тукан в
интервю за йорданската официална осведомителна агенция
Петра.
Смятаме, че големият опит
на Русия в областта на ядрената енергетика ще позволи на
руските компании, най-вече на
“Росатом”, да построят реактор
в Йордания”, добави той. Тукан
уточни, че споразумението предвижда следващата година Йордания ще изпрати 8 до 10 студенти да следват атомно инже-

○

Президентът на италианската петролна
компания Ени (Eni), която е страна по проекта “Южен поток”, Роберто Поли, заяви
вчера, че “разумната” цена на един барел
петрол, която не би допуснала инвеститорите да бъдат ощетени, е между 60 и 70
долара, и призова за по-силно регулиране,
за да се намали нестабилността на цените.
“Каквото и да бъде бъдещето на енергетиката в съзнанието ни, то силно ще зависи
от цените на петрола”, каза Поли, цитиран
от АФП, в изявление пред министрите на
енергетиката от Г-8, събрали се на двудневна среща в Рим заедно с колегите си от
големи страни с нововъзникващи пазарни
икономики и страни производителки.
Министрите на енергетика на Г-8
обсъждат в италианската столица най-вече
риска от нов пик на цените на енергоносителите заради намаляването на инвестиции, до което води финансовата и икономическата криза, допълва Франс прес. “Инвестициите в нови енергийни проекти и нови
технологии днес се бавят или анулират
заради несигурността, която тегне на финансовите пазари и заради намаляването
на търсенето”, отбелязва италианското
енергийно министерство в документ за срещата на най-развитите промишлени страни
(Германия, Канада, САЩ, Франция, Великобритания, Италия, Япония и Русия).
“Когато кризата приключи, има опасност от недостатъчно предлагане на енергийни източници, а следователно от високи и нестабилни цени”, се допълва в комюникето на италианското енергийно министерство. Котировките на петрола, които
достигнаха абсолютен рекорд от 147,50
долара през юли миналата година и спаднаха до 32,40 долара през декември, постепенно се стабилизираха от началото
на годината и неотдавна превишиха прага
от 60 долара за барел.
Министрите на енергетиката или техни
представители от 15 страни, сред които са
големите страни с нововъзникваща пазарна икономика, и страни производителки
(Бразилия, Китай, Индия, Мексико, Южна
Африка, Египет, Южна Корея, Саудитска
Арабия, Алжир, Австралия, Индонезия,
Либия, Нигерия, Руанда и Турция) са поканени на двудневната среща в Рим. Еврокомисарят за енергетиката Андрис Пиебалгс, както и представители на международни институции като Международната агенция за енергията, Международния
валутен фонд и Световната банка също
участват във форума.
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дернизация. Планираните
мощности за обработка на
контейнери са за около 35
000 ТЕU годишно. Контейнерният терминал в Свищов
е най-близкият пристанищен терминал до София,
Пловдив, Стара Загора и
областите в Централна Северна България, което прави контейнерния сервиз
през порта най-евтин до поголямата част от територията на България. Интерес
за транзитно обработване
на контейнери през порт
Свищов заявиха и от съседните Македония и Косово,
които традиционно изпитват затруднения в регулярните доставки през гръцкото пристанище Солун. Общата сума на вложените до
момента средства за реализация на инвестиционните планове е над 5 млн. лв.

○

В Международно пристанище Свищов от днес
се пускат в експлоатация
новоизградените съоръжения и складове за
съхранение на контейнери и обработка на насипни товари, съобщиха от
порта. На територията на
пристанището
беше
изпълнено строителството
на ново депо за складиране на контейнери и за
насипни товари. Изгражда се и нов железопътен
коловоз, който ще обслужва източната зона на
пристанище Свищов.
Независимо от кризата,
която в най-голяма степен
се отразява на всички фирми от бранша на транспорт
и логистика, пристанище
Свищов ще изпълни заплануваните за 2009 година инвестиции за развитие и мо-
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5 млн. лв. вложения
в порт Свищов

○

КНСБ обвини “Подкрепа” в оказване на натиск върху
синдика на “Кремиковци” Цветан Банков за плащания
към фирмата, отговаряща за храненето на работниците
в комбината. Самият Цветан Банков категорично отрече
обвиненията и съобщи, че комбинатът не е плащал вноските си към фирмата от октомври. Синдикална федерация “Металици” при КНСБ поиска ДАНС и прокуратурата
да разследват договора на “Кремиковци” с “Ворскла
Стийл”. Освен това лидерът й Васил Яначков подозира,
че КТ “Подкрепа” са оказвали натиск върху ръководството на комбината за изплащане на 100 000 лева към
фирма “ВВИН - Николай Драгомиров” ЕТ.
Синдикът го казва това нещо, аз не си го измислям,
че са го викали там, за да му упражняват натиск да плати
100 хиляди лева на една фирма, която били казали, че
е колективен член на “Подкрепа”, твръди Яначков. Синдикът Цветан Банков категорично отрече да е бил привикван от лидера на КТ “Подкрепа” Константин Тренчев
заради неизплатените дългове към едноличния търговец.
Откакто съм тук - 1 октомври, ние нямаме възможност
и не сме превели нито една стотинка на тази фирма. Има
едно-единствено удовлетворяване на тяхно текущо вземане от 57 хиляди лева с бракуван метал, коментира
Цветан Банков. Синдикалният лидер на “Подкрепа” в
“Кремиковци” Людмил Павлов също отхвърли обвиненията. Смешна работа. Никой не може да оказва влияние
на никой. За мен това е хвърляне на къч преди умиране
на кон, коментира той. И Павлов, и Яначков отрекоха да
има конфликт между синдикатите.
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Синдикатите в
Разумната цена на Русия предлага да строи
„Кремиковци” се скараха барел петрол била ядрен реактор в Йордания
60-70 долара
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Няма по-български и по-светъл
празник от 24 май. И дори докато е бил ученик, да не е чувствал неговото тайнство, то като
възрастен и още повече - като
родител, всеки усеща онази чисто българска традиция, която
го прави единствен по рода си за
света. В спомените нахлуват разкази на баби, дядовци, бащи и
майки, както и спомени от различен отсек на времето. 24 май
има много цветове и те са обагрени с цветята на възрожденските венци, където божурът е
главно действащо лице, а другите цветя са подгласници. В днешно време 24 май е още по-разноцветен - според това какво се
продава на сергиите за цветя.
Но е пределно ясно, че нито един
цвят не доминира над останалите.
Тази година, за зла участ,
празникът на българската просвета и култура и на славянската писменост съвпадна с два
вида избори -за европейски и за
национален парламент. Две без-

СВЕТОСЛАВ ЯНАКИЕВ

МИЛЕНА
НИКОЛОВА

24 май има
много цветове
спорно важни събития. И вместо
политиците да забравят цветовите си различия, точно вчерашният ден се превърна в триумф
на партийното начало в новата
ни история. През целия ден бъкаше от разнообразни партийни
мероприятия. Така столичният
парк “Заимов” се оказа обагрен
в синьо от знамена и балони с
бюлетина номер ..., а в жк “Младост 3” поп фолкдиви с ориенталски привкус отбелязаха поредния празничен ден за партия
ГЕРБ. Други партии предпочето-

ха пък да украсят с любимия си
цвят зали или градчета от страната. Нали са избори.
Но като че ли 24 май предполага да е ден за размисъл, неутрален от политика, за да
възтържествуват културата и писмеността. Да се види човек с
близки, да облече децата в нови
пъстри дрехи и прочие прозаичности. Той е ден без агресия в
цветове, защото на него всички
те са позволени, още повече под
формата на цветя. А цветята са
за паметниците на онези свети

братя и техните ученици, които
са направили преди векове
първата стъпка към реформирането на същата тази Европа, за
чийто парламент ще се избират
депутати.
Иначе е хубаво да се развеят повечко знамена, но ако
може, цветовете им да са трибагрени, с разцветки като на
националното знаме. Защото и
24 май все още си е национален и не принадлежи на нито
една партия. Пък било и найпроевропейската.

Двама се карат,
третият - губи
АИДА
ОВАНЕС

Това се случва тези
дни
по
проблемите,
свързани с... лекарствата.
Здравните власти не само
че не могат да се разберат с производителите на
илачите за цените им, но
и помежду си очевидно
нямат координация по
въпроса ще стигнат ли
парите за лекарствата,
cyanmagentayellowblack

плащани с обществени
средства, или няма да
стигнат до края на годината. За по-сигурно един
ден ни казват, че парите
свършват, а в следващите
- че пари има.
В основата на всички
подобни спорове са парите. Или по-точно - многото пари. В случая обаче
залогът е твърде голям здравето на нацията. И
това обръща наопаки оптимистичната стара поговорка, според която когато “двама се карат...”. В
цялото това многомесеч-

но очакване на заветния
позитивен лекарствен
списък, който уж щял да
ни предложи по-евтини
лекарства, хората сякаш
повече се разболяха от
неизвестността. И за да
си нямат главоболия, започнаха да си пазаруват
лекарства от съседните
държави - без рецепти за
намаление на стойността
им и плюс бензина им излизало по-евтино.
До официалното влизане в сила на въпросния
списък остават седем дни.
Седем дни на още мъчи-

телно чакане за 60 хиляди диабетици, 4 хиляди
епилептици и кой знае
още колко хиляди болни
от хепатит или хипертоници и пациенти с други
болести, които не знаят
дали ще имат право да си
ползват здравните осигуровки, които са платили,
или просто трябва да плащат от джоба си скъпите
лекарства.
И все пак защо поне
не се опитаме да повярваме, че след седмица и
в България лекарствата
ще станат по-евтини?

1803 - в Бостън, щата Масачузетс, в семейство на потомствени свещеници се ражда
известният американски поет
и философ идеалист Ралф Уолдо
ЕМЕРСЪН (1803-1882). Той е
авторът на теорията за трансцендентализма и на “Американският учен”, “Природата”, “Мислещият човек”. Неговите поеми “Брахма”, “Дни”, “Снежна
буря” и “Конкордски химн” се
превръщат в класика на американската литература. Един от
малкото истински оригинални
умове в историята на американската мисъл се обявява
против робството и посвещава живота си на борба
за утвърждаване на индивидуалната свобода. Пише
“Есета”, “Есета - продължение”, “Видни хора” и др., а
в началото на 70-те години на XIX век постепенно се
оттегля от публични изяви. Умира от пневмония на
27 април 1882 г. в Конкорд, щата Масачузетс, и е
погребан е до своя ученик и сподвижник Хенри Дейвид
Торо.
1856 - в Северозападна България избухва въстание,
водено от Иван КУЛИН (1803-12.VII.1870) и Димитър
ПЕТРОВИЧ, познато като ДИМИТРАКИЕВАТА БУНА. Подготовката му започва преди края на Кримската война,
а организаторите смятат, че с въоръжени акции ще
привлекат вниманието на великите сили към българския политически въпрос. Според плана въстаниците
трябва да нападнат Белоградчик, но след предателство турските части успяват да ги обкръжат и
разбият. Димитър Петрович с около 20 души успява
да премине обсадата и се прехвърля в Сърбия.
1935 - легендарният американски лекоатлет Джеси ОУЕНС (1913-1980) влиза завинаги в историята на
спорта, след като по време на състезания в Ан Арбър,
щата Мичиган, поставя пет световни рекорда и
изравнява още един. И всичко това в рамките на 45
минути, като рекордът му в дългия скок (8,13 м) е
подобрен чак през 1960 г.
1961 - Президентът на САЩ Джон КЕНЕДИ излага
пред Конгреса идеята за програмата “Аполо”. Програмата “Аполо” е програма на НАСА за изпращане на хора
на Луната, продължила от 1961 до 1975 г. “Аполо” е
и името на поредицата космически кораби, разработена и използвана за програмата. Тя се явява продължение на американската космическа програма “Джемини”
в надпреварата със СССР по времето на Студената
война за усвояването на Космоса и достигането на
Луната.
1963 - с указ № 396 на Президиума на Народното
събрание на България Министерството на просветата
и културата се разделя на Министерство на народната просвета и Комитет за култура и изкуство.
Комитетът е с ранг на министерство и председателят му е член на правителството.
1978 - Започва строежът на НАРОДНИЯ ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА в София.
НДК е сграда с
няколко зали в
центъра на
София, която
се използва основно за културни прояви. Най-голямата зала (Зала 1) е с 5000
места. НДК е открит през 1981 г., а негов архитект
е Александър Баров. Носещата конструкция е стоманена и е проектирана от екип от ВИАС, ръководен
от проф. Милчо Брайнов и инж. Богдан Атанасов.
Сградата е разположена на 123 000 кв. м площ,
разгъната на 8 етажа и 3 подземни нива, включващи
13 зали, 8000 места и възможност за настаняване
от 100 до 4000 участници. Сградата на НДК посещават около 1 600 000 човека годишно.
1992 - в Истанбул е подписана декларация за
стопанско сътрудничество, свободна търговия,
съвместни стопански проекти и създаване на Черноморска банка от 11 държави в района на Черно
море - Турция, Гърция, Русия, Румъния, България,
Украйна, Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан,
Албания. Създадено е ЧЕРНОМОРСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО .
2001 - 32-годишният Ерик ВАЙХЕНМАЙЕР
от Голдър, щата Колорадо, става първият
сляп алпинист, който
изкачва Покрива на света - Еверест (8848 м).
Същия ден върхът е
покорен и от 64-годишния му сънародник
Шърман Бул - най-възрастния алпинист, успял
да стори това. Освен
това Шърман и неговият наследник Брад Бул
стават и първите
баща и син, изкачили
Еверест заедно.
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Пътуване в Ориента
Пробужда
ли се отново
интересът
на САЩ към
региона на
Балканите?
БОЖИДАР ВЕЛЧЕВ

А

мериканският вицепрезидент
Джоузеф Байдън направи през
изминалата седмица ключова
обиколка из Балканите, която
мнозина анализатори отчитат
и като знакова. Не само защото тази совалка става малко
след встъпването му в
длъжност и не само защото

Сърбия не е посещавана от служител
на Белия дом от такъв ранг от 1980 г.,
когато вицепрезидентът Уолтър Мондейл пристига за погребението на Тито.
А защото Байдън посети трите наистина все още проблемни зони на нашия регион: Босна и Херцеговина,
Сърбия и Косово.
По принцип, когато се зададе посещение на подобно ниво в даден
регион, се смята, че визитата може
да се приема за сигнал коя от страните в региона има по-сериозна тежест пред американската администрация. Посещението на опитния американски дипломат, а сега вече и
втори човек в САЩ, Байдън, обаче
може да бъде тълкувано по различен
начин. Защото, от една страна, е ясно,
че и Сараево, и Прищина не могат да
се похвалят с кой знае какви успехи
в налагането на трайни демократични
норми и практики. От друга страна,
макар и вицепрезидентът любезно да
определи Белград, че има централна
позиция в региона, сърбите са доста
далеч в евроатлантическите интеграционни процеси, които скоро в анализ за “Гласът на Америка” един
америански анализатор определи, че
се случват със “скоростта на охлюв”.
Така че може да се приеме и другата
гледна точка - че дипломатическата
совалка на Байдън е по-скоро опит да
се внуши известен респект у по-трудно податливите на реформи части на
региона.

Сараево тлеещият пожар

СНИМКА БГНЕС

През последните години не един и
двама специалисти се опитват да
убедят, че Босна се движи в категорично нова посока от онази, която
светът познава от първата половина
90-те. В същото време очевидно проблемите между етническите съставки
на федерацията съществуват, и то с
предизвикателна острота.
На стр. 13
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ОБАМА СЕ ЧУВАЛ
С БУШ
Американският президент
Барак Обама заяви, че
поддържа постоянно контакти
със своя предшественик
Джордж Буш-младши, въпреки
критиките, които той отправя
по адрес на неговата администрация. “Мисля, че да се
поддържат контакти със своя
предшественик е полезно и
важно”, посочи Обама в интервю за телевизионната компания “Си Ес Пи Ей Ен”.

ЕКВАДОР ЩЕ
НАЦИОНАЛИЗИРА
КЛЮЧОВИТЕ
ОТРАСЛИ

СНИМКИ БГНЕС

Президентът на Еквадор Рафаел Кореа заяви, че ключовите отрасли на икономиката на
страната трябва да бъдат национализирани, съобщи агенция
Ройтерс. “Това се отнася и за
топлоенергийния комплекс. Той
трябва да попадне в ръцете на
народа”, заяви президентът.

Руски специалисти сглобяват ракетоносача “Съюз ТМА-15” на космодрума в Байконур, Казахстан.
Изстрелването на мисията е предвидено за сряда, 27 май

Русия отбеляза
славянските дни

ИРАН СПРЯ
ДОСТЪПА
ДО „ФЕЙСБУК”
Сайтът са социални контакти “Фейсбук” заяви, че достъпът
до него е блокиран в Иран. От
компанията нарекоха това
“срамна” правителствена намеса. Иранската информационна
агенция ИЛНА съобщи, че кабинетът е блокирал достъпа до
президентските избори през
юни, вероятно за да попречи
на поддръжниците на основния
кандидат на опозицията да го
използват за кампанията.

Патриарх Кирил призова всички славянски народи
грижливо да пазят духовните ценности, дадени им от
светите братя Кирил и Методий заедно с писмеността
“Върви, народе, възродени!” пяха вчера
българи и в центъра на
Москва. 24 май тържествено се отбелязва в
Русия като Ден на славянската писменост и
култура. Празникът в
най-голямата страна,
която пише на кирилица, се отбелязва официално от 1991 година.
Руският патриарх
Кирил отслужи в Успенския храм в Кремъл
божествена литургия в
памет на светите равноапостоли Кирил и
Методий.
Въпреки
дъжда и студа, хиляди
се включиха в кръстното шествие и молебена. Патриарх Кирил

призова всички славянски народи грижливо
да пазят духовните ценности, дадени им от
светите братя Кирил и
Методий заедно с писмеността. “Дори в годините на междуособици,
в години на безумия и
оскверняване на светини в същността на народния живот винаги е
имало духовно-нравствено ядро, положено от
Кирил и Методий в основата на живота на
братските славянски
народи”, каза патриархът. По думите му
тази основа трябва
днес да стане “фундаментална обединяваща
за славянските народи,

трябва да съхрани великата славянска цивилизация”.
На Славянския площад, където е паметникът на светите братя, работещи и живеещи в Москва българи
се поклониха пред делото на първоучителите. По случай празника
се връчва и учредената от Московската патриаршия и от Славянския фонд на Русия
премия, носеща имената на светите братя
Кирил и Методий. Тазгодишен неин носител
е българският посланик
в Русия Пламен Грозданов. “Това е преди
всичко признание за

¡ÂÎ„‡‰ ÎÓ·Ë‡ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ
Ì‡ »ÒÎˇÏÒÍ‡Ú‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ
Министерството на външните работи на Сърбия води интензивни консултации с правителствата на някои членки на Организацията Ислямска конференция (ОИК), за да предотврати приемането на предложената от Саудитска Арабия проекторезолюция за колективно признаване на Косово, съобщи ИТАР-ТАСС. Сръбската информационна агенция Танюг съобщи, че ми-

нистърът на външните работи на Сърбия
Вук Йеремич вече втори ден е в постоянен контакт и интензивно обменя мнения с колегите си от страните членки на
ОИК, за да предотврати признаването
на Косово. Проекторезолюцията на Саудитска Арабия бе предложена на протичащата в Дамаск министерска среща
на ОИК. Документът може да бъде поставен на гласуване още утре.

ì’ËÁ·ÛÎ‡î ÓÚÂ˜Â Û˜‡ÒÚËÂ
‚ Û·ËÈÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ’‡ËË
Ливанската радикална групировка “Хизбула”
отхвърли твърденията на
анкетна комисия, публикувани в германското
списание
“Шпигел”,
свързващи я с убийствоblack+dopulnitelen10

то на бившия ливански
премиер Рафик Харири
през 2005 г. “Хизбула”
заяви, че това е опит да
се опетни имиджа й преди парламентарните избори, предаде АП. Убий-

ството, при което загинаха още 22-ма души,
силно раздели страната.
Поддръжниците на Харири обвиниха Сирия, че
стои зад атентата, а Дамаск отрича това.

ролята на България за
създаването на славянската писменост, за
нейното разпространение и това че благодарение на България този
празник се е съхранил
през годините и постепенно и другите славянски народи се приобщиха към нас”, каза
посланик Грозданов.
Премията ще бъде
връчена тази вечер на
специална церемония в
храма “Христос спасител” лично от руския
патриарх Кирил.
Денят на славянската писменост и култура
обединява хората от
различни националности. Това е празник на

дружбата и гостоприемството, смята председателят на Държавната дума Борис Гризлов. “Общата писменост укрепи духовните,
културните, политическите връзки между славянските народи”, цитира думите му Дни.ру.
През годините центрове на празненствата по случай Дните на
славянската писменост
и култура са били Мурманск, Новгород, Кострома, Владимир, Самара, Воронеж, Смоленск и т.н. Тази година бе взето решение
от 2010 г. Москва да е
постоянна столица на
празника.

Браун призова
Блеър на помощ
Гордън Браун призова Тони Блеър на “Даунинг стрийт”, докато премиерът отчаяно се
опитва да спаси управлението си от серия от
кризи, коментира в. “Индипендънт”. Срещата
е продължила повече от час, докато в общественото пространство продължава да звучи
недоволството от злоупотребите със средства на депутатите. Всичко това се случеа и на
фона на предупрежденията, че лейбъристите са изправени пред най-слабото си представяне от десетилетия на европейските и
местни избори следващия месец. Продължават да се носят и слуховете, че Браун може
да се изправи пред предизвикателство към
лидерството си в навечерието на двойния
вот, който ще се проведе на 4 юни. Според
анонимни източници двамата не са обсъждали изборни стратегии, но разговорът е бил
посветен на националната политика. Покъсно стана ясно, че Браун ще обяви “национален план за Великобритания” като част
от ответния си удар.

Атентатор самоубиец с
кола бомба се взриви до американски военен патрул на оживена улица в северния иракски
град Мосул. 34 минувачи бяха
ранени

ОБЕЗВРЕДИХА
ВЗРИВ НА
ГАЗОПРОВОД
Сапьори обезвредиха взривно устройство на участък на магистралния газопровод “МоздокКазимагомед” в Дагестан. Съобщението за опита за взривяване
на газопровода е направил представител на републиканските
правозащитни органи. След откриването на съмнителното устройство подаването на газ в
този участък на газопровода е
било прекратено.

Хиляди южнокорейци се сбогуваха с бившия си президент
Но Му-хен в родното му село.
Той се самоуби в петък. Но Мухен бе разследван по подозрение в корупция, докато бе президент в периода 2003-2008 г.
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Техеран пак
се хвали с
ново оръжие
Иран обяви вчера, че
започва производството
на военноморско зенитно оръдие, способно да
поразява крилати ракети, съобщи Франс прес,
цитирайки ирански медии. Максималният обсег
на оръдието, наречено
“Фатх” (победа на фарси),
е 12 км с капацитет 300
изстрела в минута, заяви
министърът на отбраната
Мохамад Мостафа Наджар. То може да бъде
използвано срещу крилати ракети.
Това е оръжие за противовъздушна отбрана на
ниска височина, приложимо на кораби. Системата е изцяло иранска
разработка, уточни министърът.
Иран редовно съобщава за внедряване в
производството на оръжия с непостижими качества. Много западни
експерти се съмняват в
истинността на твърденията предвид международните санкции, наложени на ислямската република.
На 20 май иранският

президент Махмуд Ахмадинеджад обяви за успешно изпитание на ракетата “Седжил-2”, която
може да достигне територията на Израел. Според оценки на експерти
от САЩ тази ракета има
далечина на полет от 22,5 хиляди километра.
Това накара Израел да
заяви, че проблемът с
ядрената програма на
Иран вече пряко засяга и
държавите от Европейския съюз.
Огромното мнозинство от израелците са убедени, че Иран рано или
късно ще се сдобие с
ядрено оръжие. Това показват публикуваните в
израелските медии резултати от допитване, направено от Телавивския
университет.
Близо 81 на сто от израелците смятат, че Иран
ще успее да направи
атомна бомба, а 74 процента са на мнение, че
дипломатическите усилия на американския президент Барак Обама да
разубеди властите в Техеран са обречени на

провал. Пак според същата анкета 49% от анкетираните препоръчват на
израелските ръководители да изчакат резултата
от американските дипломатически усилия, преди
да предприемат каквито
и да било действия срещу Техеран. И накрая
51% одобряват незабавна атака на Израел срещу иранските ядрени
обекти.
След първия си разговор с президента Обама
в Белия дом преди седмица израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел си запазва правото да се защити
срещу Иран. Според Нетаняху иранската ядрена
програма е извънредно
сериозна заплаха за
страната му. През юни
1981 г. Израел бомбардира ядрен реактор в
Тамуз, Ирак, за да попречи на Багдад да се
сдобие с ядрено оръжие.
Сега все по-често се говори, че израелските власти подготвят такъв план
и за иранските ядрени
амбиции.

Шофьор на Елизабет II
въртял търговия в Бъкингам

Журналистите се щракнали за спомен
в “Бентли”-то на Елизабет II
black+dopulnitelen11

Затъналата в икономическа криза и политически разединена Монголия избира своя нов
президент. Това са петите президентски избори в страната с 2,6 милиона население
след свалянето от власт на просъветското правителство през 1990 г. Основните
претенденти за лидерския пост бяха досегашният държавен глава Намбарин Енхбаяр,
който се кандидатира за втори мандат, и бившият председател на Демократическата
партия Тсагиягин Елбегдорж. 46-годишният Енхбаяр е смятан за фаворит, но с малка
преднина от 1 процент, с което резултатът от изборите остава непредвидим. И
двамата кандидати обещаха на монголците дял от приходите от богатите залежи на
полезни изкопаеми. Елбегдорж, който е бил премиер два пъти, обеща промяна и борба
с корупцията, което се харесва на избирателите от градовете, особено в столицата
Улан Батор, където живеят повече от половината избиратели. Енхбаяр и неговата
управляваща Монголска народнореволюционна партия гарантираха на селския си
електорат национално единство, прилагане на закона и трайна правителствена помощ

14 Á‡„ËÌ‡ÎË ‚ ‡‚ËÓÍ‡Ú‡ÒÚÓÙ‡ ‚ ¡‡ÁËÎËˇ
Четиринадесет души
загинаха при самолетна
катастрофа в североизточния бразилски щат Баия,
предаде Ройтерс. Сред
жертвите има и четири
деца. Катастрофиралият
двумоторен самолет, който бил частна собственост,
изпълнявал полет от Сау

СНИМКИ WWW.NEWSOFTHEWORLD.CO.UK

Шофьор на Елизабет II е допуснал
двама журналисти под прикритие в Бъкингамския дворец срещу подкуп, съобщи в.
“Нюз ъф дъ уърлд”. Служителят на кралицата дори позволил на репортерите да
поседят в автомобила “Бентли” на кралицата и да се снимат в нея.
Двамата журналисти се представили
за богати бизнесмени от Близкия изток.
Те платили на шофьора Браян Сирджасингх хиляда паунда (1135 евро), за да ги
допусне до двореца. Сирджасингх ги
превел през полицейския пункт, охраняващ служебния вход на територията на
Бъкингамския дворец, и им показал кралските лимузини и карети. Журналистите
успели да снимат номерата на автомобилите и да изтръгнат от шофьора кодовите
названия на двете коли, използвани от
специалните служби.
На лош английски Сирджасингх разказал за недостатъците по защитата на
автомобилите. В края той получил от
журналистите плик с банкноти, като не
пропуснал да се оплаче от ниската си
заплата.

СНИМКА БГНЕС

Иран започнал производството
на противоракетно оръдие

Паулу за град Салвадор в
Баия. Той паднал в близост до Салвадор.
Собственик на машината бил Роджър Райт,
който е директор на фирмата за финансови консултации “Арсенал инвестиментос”. В катастрофата
загинали Райт, съпругата

му и двете им деца. Двете
черни кутии на машината
са намерени и сега се
разследват причините за
катастрофата. Самолетът,
модел “Кинг еър Б350”,
скоро бил подложен на
технически преглед, по
време на който не дал
дефекти.

Сирджасингх посреща мнимите бизнесмени

US войници
6,1 ÔÓ –ËıÚÂ ‡ÁÎ˛Îˇ
заболели от
ÕÓ‚‡ «ÂÎ‡Ì‰Ëˇ
свински грип

Представител на Бъкингамския дворец заяви за АФП, че информацията, публикувана от “Нюз ъф дъ уърлд”, ще бъде
щателно проверена, тъй като всяко нарушаване на режима на сигурност в кралската резиденция се възприема като
крайно сериозно. От “Скотланд Ярд” заявиха на свой ред, че са обезпокоени от
случилото се.
Това не е първият случай на несанкциониран достъп до кралския дворец за
последните години, припомня агенцията.
През 2004 г. журналист от “Дейли мирър”
започна работа в Бъкингамския дворец с
фалшиви документи, а репортери на “Сън”
разказаха как успели да внесат бомба на
приема по случай сватбата на принц
Чарлз и Камила в двореца Уиндзор. Година по-рано, също в Уиндзор, преоблечен като Осама бен Ладен комик, проникна на празника за 21-ия рожден на
принц Уилям.

Осемнадесет американски войници
от базата в Кувейт са заразени със
свински грип, предаде АП. Говорителят
на кувейтското здравно министерство
Юсеф Мандакар поясни, че болните са
напуснали страната. По думите му войниците не са имали контакт с местното
население. Наличието на вируса
A(H1N1) е потвърдено от лабораторни
тестове, съобщава представител от
здравното министерство на Кувейт.
Заразата със свински грип е установено в базата Арифджан, която се
намира на близо 70 км от столицата.
По последни данни потвърдените случаи на заразени с вируса А(H1N1) по
света са 12 022, от които 86 души са
починали вследствие на болестта. Вчера бе констатиран и първият случай на
заразяване в Исландия, съобщи Газета ру. Заразеният пациент наскоро се
е завърнал от пътуване до Ню Йорк.

Силно земетресение с магнитуд 6,1 по
скалата на Рихтер разлюля островите
Кермадек северно от Нова Зеландия, предаде АФП. Трусът е бил усетен на 270 км
южно от остров Раул на дълбочина от
12,5 км, по данни на Американския геоложки институт. Не бе обявена опасност
от възникване на цунами.
Земетресенията и вулканичната активност са чести явления в района, който е
част от “Огненият пръстен”. Там Тихоокеанската плоча се среща с други континентални плочи. Островите Кермадек, които
се намират на 1000 км северно от Нова
Зеландия, са ненаселени, с изключение
на Раул.
Междувременно средно по сила земетресение разтърси Калифорния. Трусът с
магнитут 4,7 по скалата на Рихтер бе усетен в Централна Калифорния по-малко от
седмица, след като две подобни по сила
земетресения бяха регистрирани в южната част на американския щат.
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Конфликт без
победители

След повече от 25 години война Шри Ланка
се стреми към национално единство
то напрежение между двата
етноса прераства в ожесточена
война през 1883 г., която тероризира с безброй самоубийствени атентати, масови кланета
и политически убийства. Мнозинството от тамилите искат да
се отделят в независима държава в района Илам, докато синхалите, които са на власт от
отхвърлянето на колониалната
зависимост (през 1948 г.) са
категорично против отцепничеството. През 1976 г. един уморен от бездействие воин, Велу-

та на самоубийствените атентати. Една лоша перспектива за
страната, където страданията
ще продължат дълго, след като
сълзите по изстрадалите лица
пресъхнат, много след края на
историите, станали сензация за
медиите. Защото каквито и пристрастия да има човек, Шри
Ланка предлага ценен урок за
всяка страна, бореща се с метежници на своята територия. А
в това отношение съседна Индия, Пакистан и Афганистан
има какво да научат.

тамилите в североизточната
част на острова са като попарени. Привържениците на “тигрите” са убедени, че синхалите правят всичко възможно
да изличат тамилската им
идентичност, която остава заложена на карта. По думите
им те окупират тамилските
райони, където се провежда
политика на синхалско заселване, освен това променят
имената на градовете и строят будистки храмове. Армията
всява непрестанен ужас, а та-

Лидерът на “тигрите”
Велупилай Прабхакаран остава
противоречива личност и след
смъртта си. Индийският
журналист Ем Ер Нараян Свами,
който се е срещал с водача на
“тигрите” и е написал
биография за него, припомня, че
Велупилай е наредил на
бодигардовете си или да го
изгорят жив, или да го удавят
в бензин, ако има опасност той
да бъде заловен

СНИМКА ИНТЕРНЕТ

Шри Ланка търси националното единство след победата над
“Тигрите за освобождение на
Тамил Илам” (ТОТИ) в една
гражданска война, продължилата повече от четвърт век. Все пак
освен тържества по повод края
на войната, обявен миналата
седмица, имаше и доста смесени реакции от страна на населението. Тъжната равносметка от
конфликта са най-малко 80-те
хиляди жертви и тежко пострадалата икономика на страната.
Президентът на Шри Ланка
Махинда Раджапкасе обеща, че
тамилското малцинство няма да
бъде превърнато в жертва. Тамилите (предимно индуисти),
които представляват около 15 на
сто от 20-те милиона жители на
острова, остават недоверчиви
след години на дискриминация.
Те обвиняват синхалското мнозинство (основно будисти), че се
отнася към тях като към “граждани втора класа”. В интерес на
истината твърденията за нарушения на човешки права от двете страни в конфликта са “сериозни и достоверни”.
За властите на Шри Ланка е
най-добре да покажат, че са
готови да помогнат на невинни-

те цивилни, били те тамили или
други малцинства. “Всички трябва да живеят с равни права. Тамилите трябва да живеят без
страх или съмнение”, заяви Раджапкасе пред парламента и
призова “Нека всички бъдем
единни”. Тамилите посрещнаха
речта със слаб ентусиазъм, но
изразиха надежда, че краят на
десетилетната война може да
означава поне някакво подобрение в техния живот.
“Надяваме се, че сега народът
ни ще може да се движи свободно”, заяви лидер на опозиционния Тамилски национален съюз.
Той иска властите да намалят
безкрайните пропускателни
пунктове, на които тамилите
трябва да се легитимират с официални документи. Само през
миналата година стотици хиляди
тамили бяха принудени да напуснат домовете си заради боевете в североизточната част на
острова. Стотици други бяха изселени от столицата Коломбо
като заплаха за националната
сигурност. Съдът се намеси впоследствие, като спря изселването
и посочи, че то се равнява на
колективно наказание. “Сега
трябва да чакаме и да видим
какво ще стане, дали ще бъдем
третирани равностойно”, заяви
тамилският анализатор Анчана
Ратнасингам. Министърът на социалните услуги Дъглас Девананда, бивш тамилски боец, заяви, че справянето с отдавнашните тамилски оплаквания е
“задължително”, за да се гарантира сигурно бъдеще на Шри
Ланка.
Синхалите са потомци на
индуси, които към V в. пр. Хр. се
преселили на острова и постепенно се смесили с местното
население. Тамилите нахлули
на остров Цейлон преди около
1500 години. Дълго наслояваноcyanmagentayellowblack

пилай Прабхакаран, създава
групировката “Тигри за освобождение на Тамил Илам”. Макар понякога Прабхакаран да
използва марксистка терминология, оглавяваното от него движение не е нито пряко религиозно, нито идеологическо. Целта му е да се бори за “самостоятелна тамилска държава” в
северната и североизточната
част от Шри Ланка. Лидерът на
“тигрите” сам ръководи военните атаки.
След началото на войната
Прабхакаран е обявен за международно издирване, включително от Интерпол. Обвинен е в
тероризъм, убийства, организирани престъпни действия и заговори. Години наред ръководи
подобие на държава със собствено знаме, полиция и съдебна
система. Той изгражда фанатизирана армия, в която служат
дори деца. Майстор в укриването и бягството Прабхакаран рядко се появява на публични места. Индия го обвинява, че е подготвил убийството на премиера
Раджив Ганди през май 1991 г. В
самата Шри Ланка лидерът на
ТОТИ е получил задочни присъди за над 50 престъпления общо 200 години затвор. Но за
тамилите той е преди всичко
спасител. Прабхакаран не приема никакви компромиси и мирни споразумения. Така се стига
и до решителните битки, в които
движението му претърпя разгром, а самият той заплати с
живота си. Сега, след обезглавяването на бунтовническата армия, бойците са изправени пред
едно още по-голямо изпитание.
От това дали ще сплотят своите
редици зависи и дали ще успеят
да продължат да отстояват правата си.
След като смъртта на
Прабхакаран бе потвърдена,

милите в района на Илам са
категорични, че така наречената победа във войната е
просто териториална награда
за тяхна сметка. Не по-маловажно е и хуманитарното предизвикателство в претъпканите бежански лагери. Съдбата
на хилядите бедстващи в тях
тамили буди силна тревога по
цял свят. Често свидетели на
случващото се на острова се
осмеляват да го нарекат геноцид. Специалистите говорят за
нуждата от психосоциално
възстановяване на цял един
народ. Според тамилската диаспора зад граница техните
близки
в
Шри
Ланка
продължават да нямат права
и не са добре представени в
управляващите кръгове.
Днес мненията за бъдещето
на Шри Ланка са разделени.
Сякаш не всичко опира до приемливото политическо решение, което да включва евентуално самоуправление, съобразено с тамилските интереси, но
и да гарантира единството, целостта и стабилността на страната. Някои анализатори смятат, че въпреки поражението
“тигрите” си остават здрава и
жизнена организация, която
разчита на голяма подкрепа
сред международната тамилска общност и сред живеещите
в Индия 60 милиона тамили.
Предстоящите преговори дават
по-голяма надежда за бъдещето на острова, макар обстоятелствата все още да не позволяват ясна равносметка. Според
западни дипломати войната на
тамилите тепърва може да се
превърне в асиметрична терористична война, в която бунтовниците да използват стратегияСтраницата подготви
КАЛИНА ЙОТОВА

СНИМКИ БГНЕС

През годините тамилските бунтовници се превърнаха в символ на спасението за своя народ и
същевременно в една от най-опасните и смъртоносни партизански армии. “Тигрите” бяха обявени за
терористична организация от САЩ и още много други страни заради стотиците самоубийствени
атентати срещу военни и цивилни. Смята се, че именно “тамилските тигри” са измислили коланите
с експлозиви и могат да бъдат смятани за “пионери” на тактиката на самоубийствените атентати

Най-малко 14 000 тамили участваха в демонстрация пред сградата
на европейския клон на ООН в Женева в подкрепа на искането си
правителствените войски в родината им Шри Ланка да прекратят
офанзивата срещу тамилските сепаратисти. Това бе една от наймасовите протестни акции пред сградата на ООН в Женева през
последните години. Подобни демонстрации имаше в още десетки
страни по света. Протестиращите носеха плакати с надписи “30
години държавен тероризъм срещу тамилите” и “Няма ли ООН да
сложи край на геноцида?”

Съдбата на бежанците е особено нерадостна
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Пътуване в Ориента
От стр. 9

Съвсем наскоро парламентът на
Република Сръбска - една от трите
съставни единици на Босна и Херцеговина - поиска да бъдат прекратени правомощията на Върховния представител на
международната общност Валентин
Инцко. Сръбските депутати от различни
политически фракции го обвиниха в недемократично и остаряло управление.
Протестът на сърбите обаче беше
отхвърлен от мюсюлманите и хърватите.
От службата на върховния представител
пък заявиха, че “позициите на Народното събрание на Република Сръбска са
несериозни”. В същото време във федерацията отново започна да се проявява
напрежението на етническа основа,
което кара международната общност да
потръпва от притеснение. Мюсюлмански
политик дори предложи разпускането на
Република Сръбска, което моментално
породи вълна от негодувание сред босненските сърби. Наложи се дори генералният секретар на НАТО Яп Де Хоп
Схефер да заеме позиция, като заяви,
че алиансът е обезпокоен от риториката
на някои политици в Босна.
В тази връзка посещението на вицепрезинента Джо Байдън дойде навременно и вероятно отрезвяващо за някои
среди в тази страна. Американският гост,
който по време на обиколката си е придружаван от 350 агенти, не скри разочарованието си от недостатъчната скорост, с която се преодоляват етническите напрежения в региона на Западните
Балкани. Както предаде Ройтерс, Байдън
определи, че премахването на етническото напрежение може да се окаже потрудно от спирането на войните в бивша
Югославия и поясни, че става дума за
истинска интеграция, а “не само за спирането на кланетата и бруталността, и
тук нещата стават сложни и ще отнемат
време”. Според вицепрезидента това
може да се окаже най-трудната част от
пътя. Посещението на Байдън е само
дни, след като американският Конгрес
прие резолюция, според която в найкратки срокове трябва да се реализират
реформи в конституцията и се посочва
необходимостта от изпращането на специален американски представител на
Балканите.
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Докато Сърбия посрещна Байдън сдържано, в Косово чакаха
вицепрезидента на САЩ с отворени обятия и с благодарност

Визитата на Джоузеф Байдън бе
посрещната от стотици запалени в знак
на мълчалив протест свещи в босненската Република Сръбска.

искане към Сърбия като “върхът на нейното унижение”.
Иначе посещението в Белград бе
определено в сръбската преса по найразлични начини. От едната страна стоБелград посрещна
ят оценките, че това е нова фаза в
Байдън сдържано
развитието на отношенията, а от другата стои негодуванието от подкрепата,
Опозиционни сръбски националистически партии организираха доста по- която администрацията на Барак Обама
шумни протести при посрещането на дава за признаването на Косово.
втория човек на САЩ в сръбската сто- Всъщност проблемът с бившата сръбска
лица. Причината за това е, че част от автономна област стана повод за ново
сръбските политици приемат, че Байдън замразяване на отношенията между
е пристигнал, за да окаже натиск върху Белград и Вашингтон.
Със сигурност отношението на
кабинета за по-скорошно присъединяване към НАТО. Заместник-председателят Сърбия към Косово е била водеща тема
на Демократическата партия на Сърбия при разговорите, тъй като е известно
Слободан Самарджич определи пред недоволството на американската адмисръбския в. “Дневник” това евентуално нистрация заради намесата на Белград
във вътрешните работи на
Прищина. От
друга страна,
САЩ няма как
да бъдат доволни и от проблемите с корупцията и все
още крехките
демократични
институции.
Едва ли обаче
опитен дипломат и политик
като Джоузеф
Байдън, който
освен това е и
добър познавач на Балканите, е приел
с лекота емоционалната позиция на своите сръбски домакини по отношение на
най-новата
държава в региона. Байдън
е известен в
Сърбия като
един
от
твърдите
поддръжници
на независимостта на КоБайдън се оказа първият от 29 г. насам високопоставен сово и поради
американски политик, който посещава Белград тази причина

Белград надали е във възторг от заявения чрез посещението му засилен интерес от страна на Вашингтон към региона
и по-специално към напрежението между сръбските общности и доскорошните
им врагове.
В крайна сметка посещението на
Байдън в Белград може да се приеме
като знак на протегната ръка към Сърбия.
В свой коментар радио “Дойче веле”
посочва, че нормализирането на отношенията е желание на новата американска администрация. Това е така заради
тезата, че интеграцията на Сърбия ще
бъде локомотив за Западните Балкани
и ще подобри климата в региона. Дали
това ще се приеме от другата страна,
ще покаже близкото бъдеще.

Косово се зарадва
на своя покровител
За разлика от Белград, Прищина
посрещна Байдън като скъп и чакан
гост. Столицата на Косово бе осеяна с
плакати и постери с името на американския вицепрезидент, а десетки албанци
бяха отишли, за да скандират в подкрепа на САЩ. Вяха се и знамена. Гостът
на свой ред даде силен тласък за това
отношение като подчерта, че независимостта на Косово е необратим процес и
подялбата на страната е неприемлива. В
Прищина Байдън се изказа в подкрепа
на плана на Марти Ахтисаари, тъй като
по този начин ще се повиши степента на
контрол на общинските и националните
общности.
В същото време вицепрезидентът не
пропусна да отправи и критики към новопоявилата се държава. Той подчерта
икономическите и финансовите предизвикателства, но не пропусна да напомни
на властите в Прищина да се справят с
корупцията
и
организираната
престъпност. Друга критика прозвуча по
отношение на отношението към сърбите.
Ясно е, че совалката, която направи
вторият човек в Белия дом, никак не е
случайна и че е знак за засилен интерес
на новата администрация към процесите
на Балканите. Ясно е също, че има
позитивен знак спрямо Сърбия. Но в
същото време се вижда, че Белград
следва да промени позициите си, ако
желае да постигне успехи в европейската си интеграция. Защото това наистина
може да се окаже ключово за оттласкването на региона от сегашните му нерешени проблеми.
cyanmagentayellowblack
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Незаконните полета
Руските власти възнамеряват да засилят контрола
върху дейността на селските стопани от Поднебесната
ВЛАДИМИР ВАСИН

Селяните от Челябинска
област са разтревожени: тукашните ниви са станали
обект на повишено внимание
от страна на преселниците
от Поднебесната. Ако ситуацията не се промени,
пришълците от Китай ще
контролират до една трета
от производството на зеленчуци в района, отнемайки
работни места и доходи на
местните жители.

Великата
китайска леха
Жителите на село Шумово в Красноармейския район
изпратиха писмо до губернатора на региона, в което настояват властите да проверят пребиваването на тяхна
територия на китайски сезонни работници. Тридесетина
пришълци от Поднебесната,
дошли направо “в полето”, се
заели да обработват терен,
принадлежащ на местен
предприемач. Използвайки
при това химикали с неясен
произход. Тъй като всичко
това става на брега на езерото, от което местните жители взимат вода, хората с
право са обезпокоени. Междувременно се разбрало, че
китайците имат проблеми и с
регистрацията си. Писмото
породи цяла лавина от понататъшни проверки.
Селското стопанство в областта и по-рано е използвало чужда работна ръка, при
това китайците с техните навици и трудоспособност винаги са били особено ценени. Но сега, изглежда,
пришълците от Поднебесната вече не искат да са гастарбайтери - евтина и безправна работна ръка. Те работят за себе си, при това не
особено спазвайки духа и
буквата на руските закони.
Мащабите на аграрното нахлуване лесно се виждат
дори с невъоръжено око: губещите се към хоризонта
равни редици на оражерийните парници се виждат, веднага щом напуснеш центъра.
Под лъчите на пролетното
слънце броят им расте буквално с часове.
Често се чуват разговори,
че китайците масово изкупуват южноуралски ниви. Също
толкова често компетентните органи опровергават самата възможност за това:
чужденците не могат да са
собственици на земя. Наистина, за кокво им е? Схемата
е проста: земята се купува от
някой роден предприемач,
след което той “пуска” на нея
китайци. Още повече че
предлаганата от тях аренда
не може да надхвърли нито
един местен стопанин. Освен
това кой е казал, че китаец
не може да бъде гражданин
на Руската федерация? Да
се върнем в Красноармейblack+dopulnitelen14

способността,
както отдавна
показаха същите
тези китайци, не
са тъждествени
понятия. Затова
само с препоръката “трябва да
се работи по-добре, за да конкурираме успешно”, няма да се
справим.
В областта е
създадена междуведомствена
Условията за работа и живот на гастарработна група
байтерите ужасяват хората в Южен Урал
начело с първия
зам.-губернатор,
ди
и
нямат
ския район. Индивидуалният
Богатите реколти са продукт не на китайското трудолюбие, а на в която влизат
предприемач Ли Цзянчен об- нормални
опасни химикали, твърдят експертите
представители
работва 3770 декара, “Ком- у с л о в и я
на селскостопанза
живот.
панията за чуждестранно
строителство” начело с ди- Не за тях е писано и трудо- не на забранени в страната ското министерство на обректора Чжан Ин - още 1700 вото законодателство. Уме- ни пестициди. Неразбирае- ластта, на контролни, на
декара. Над 2000 дка от тези нието да живееш и работиш мите йероглифи върху опа- правоохранителни органи.
терени принадлежат на граж- в условия, непоносими дори ковките неведнъж са затруд- През следващата година
дани на Русия от китайски за най-невзискателните рус- нявали контрольорите. А властите обещават сериозпроизход, на които пък рабо- наци, е също сериозно кон- всъщност как тази химия (а но да намалят квотата за
курентно предимство. Отно- също така и семена от китай- чуждестранни работници. За
тят граждани на КНР.
Китайските работници шенията между местните жи- ски произход) всяка година да вкарат дейността на китайските граждани в правстроят парници, отглеждат тели и гастарбайтерите ни- попада в Южен Урал?
“Страдат не само хората, ното поле, решили да напрадомати и краставици предим- кога не са били идилични. А
но в райони, близки до обла- в сегашните икономически страда самата земя, казва вят по-строги и изискваниястния център. Днес в Красно- условия китайският фактор началникът на отдела за рас- та за регистрация.
Желаещите да поработят
армейския район работят може да изиграе ролята на тениевъдство в селскостона
полето граждани на КНР,
вече 812 души, в Сосновския детонатор. Настроенията панското министерство в об- над 400, в Аргаяшкия - 325 сред южноуралските селяни, ластта Лидия Смирнова. - Не- ще трябва предварително да
съгласуват документите си в
души. Повечето от тях имат
териториалните центрове за
регистрирани договори с
заетост и с шефовете на рефирми от Челябинск, но на
гионите. Обещават и попрактика работят в полето.
строг контрол върху санитарОт зори с мотика
но-хигиеничните норми и условията за живот.
Според областното аграрМежду другото, последнано министерство миналата
та точка от набелязаните
година китайски работници
мерки позволява още днес
са построили оранжерии
сериозно да се ограничи развърху 550 дка - днес тяхната
махът на китайската експанплощ може би вече е 7980
зия - заради чисто формални
декара. През 2008-а в китайаргументи. Та нали успяваме
ските парници са отгледани
съвсем стриктно да контронад 3,5 хил. тона зеленчуци,
лираме “легалните” работнит.г. производството обещава
ци от КНР, работещи със стода е двойно. Още почти 10
панства по договори. Защо
хил. тона зеле, патладжани,
обаче съответните органи
цвекло и моркови китайците
“ослепяват”, когато става
се готвят да получат от лехидума за обитателите на постте върху 4000 дка, взети под
роените в полето разнебитеПроверките на властите откриват безброй нарушения при
аренда земи. А може би и
ни бараки?
пришълците от Поднебесната
повече, не е възможно да се
“Държавата не получава
отчете обемът на “китайскаданъци,
засягат се интересита продукция”: предприятия- притискани на пазара от раз- вероятните реколти до голя- те на добросъвестните селма
степен
са
резултат
от
малични
посредници,
и
без
това
та им не са регистрирани. За
сираното използване на сти- скостопански производители
сравнение - стопанствата в не са весели.
мулатори за ръст и подобни и на потребителите, защото
региона произвеждат на отТайната формула
химикали, а след 2-3 години незаконно отгледаните зекрито 45 хил. тона зеленчуленчуци се продават на поСамо дето за крайния по- взетата под аренда земя губи ниски цени, а никой не проци.
Цените на произведената требител всички тези тънко- плодородността си.” А освен верява качеството им, казва
от китайците продукция са сти изобщо не са интересни. това, като се преместят на първият вицегубернатор на
главният им коз. И предста- Защото цените, дори преми- ново място, арендаторите ос- Челябинска област Андрей
вителите на търговията, и чи- нали през цяла верига от пре- тавят след себе си планини Косилов.- Влошава се и синовниците, и селяните са купвачи, също работят за ки- от боклук и производствени туацията на пазара на труда:
единодушни, че китайците са тайците. Гражданите не се отпадъци. Като се има пред- използването на чуждеств състояние да предложат до- замислят, че тайната не ре- вид, че китайските оранже- ранни работници отнема рамати и краставици с 30% по- кордните реколти далеч не рии винаги се изграждат в ботни места на южноуралциевтини от родната продукция. се крие в прочутото китайско близост до реки и езера, те.
Местните стопанства, които трудолюбие. Произведените страдат и източниците на
Не си поставяме като заработят по строго установе- зеленчуци се реализират на вода. Глобите от 2 до 10 хил. дача да унищожим този вид
на технология и си плащат пазара без сертификати за рубли, налагани със завидно дейност, главната ни цел е
данъците към бюджета, ав- качество - при отглеждането постоянство на “ефективните да я вкараме в рамките на
томатично се оказват в губе- им се използват химикали, производители”, са направо законодателството. Тогава
непреминали държавна реги- смехотворни.
ща позиция.
много от незаконните проКонкурентите им от Под- страция в Русия. Проверките
изводители на зеленчуци
Гастарбайтери
небесната като правило редовно показват недозирасами ще напуснат пазара,
на
отчет
данъци не плащат, не мина- на употреба на азотни торобизнесът им вече няма да е
ват през медицински прегле- ве, безконтролно използваКачеството и конкуренто- изгоден”.
black+dopulnitelen14
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Цариградският патриарх претендира
да играе роля, подобна на ролята
на папата в католическия свят

Ф

разногласията в
православието
и на първо място между Цариградската
и Московската патриаршия. Причините и
поводите за неразбирателството са исторически, а към тях днес се прибавят и
политическите. Така например при тържествата по повод 1020-ата годишнина от
покръстването на Русия (Киевска Рус е
название, въведено в употреба от историците за обозначаване на времето на
съществуване на древноруската държава от края на IX век) украинският президент Виктор Юшченко публично помоли
Вселенския патриарх Вартоломей да
признае разколническата Киевска “патриаршия”. Вартоломей обаче също имаше свои сметки - да направи Киевската
“патриаршия” част от Цариградската
църква и по такъв начин да я подсили и
противопостави на Москва. Киев обаче
иска автокефалност и не приема условията, предложени от Вартоломей. Но
търсенето на компромис продължава.
От друга страна, руската православна
църква защитава основателната теза, че
“Цариградската патриаршия не може да
има никакво преимущество над другите
църкви”. А Вартоломей претендира да
играе в православния свят роля, подобна
black+dopulnitelen

на ролята на папата в католическия. Под
претекст за обновление на православието той отстъпва от него и системно прокарва своята политика, “модернизирайки” църковния живот чрез богословски
либерализъм и поддръжка на сепаратистки и разколнически общности.
В продължение на много години отношенията между Цариградската и Московската патриаршия се усложняваха и от
това, че Фенер (истанбулския квартал, в
който се намира Вселенската патриаршия, б.а.) признаваше паралелната
църковна структура, създадена в Естония, наравно със съществуващата Естонска православна църква. Сега след обединението на Руската православна
църква и Руската православна църква зад
граница, разделени в продължение на 80
години, Вартоломей започна да спазва
още по-прилежно правилата, които му
подсказват от Светия престол в Рим. Не
случайно го наричат

троянски кон

СНИМКИ ИНТЕРНЕТ

илмът “Ангели и демони” продължението на “Шифърът
на Леонардо” по бестселъра на
Дан Браун, изненадващо бе
оценен от Ватикана като “невинно развлечение”. Позитивната реакция на Светия престол бе изненадваща, защото
първата екранизация на спорната творба бе анатемосана от
него и оценена като “опит за
дискредитация на Римокатолическата църква”. Този път Ватикана очевидно е предпочел
мекия подход, съобразявайки се с “вятъра на промените” и оставайки верен на
традицията - да се нагажда към “модерния подход”. Не случайно Светият престол използва сайта за социални контакти фейсбук, за да накара младите хора да
се върнат към църквата. Новият сайт на
Ватикана www.pope2you.net беше пуснат
тези дни и предлага приложение, наречено “Папата се среща с вас във фейсбук”.
В същото време, докато Бенедикт ХVI
бе на посещение по светите земи, където
сътвори история, бидейки първият папа,
влязъл в светинята на исляма - “Куполът
над скалата”, в Полша - родината на
неговия предшественик Йоан Павел II, в
бестселър се превърна книга, добила
известност като “католическата Камасутра”. Нейният автор - монах от францискански манастир близо до Краков, препоръчва активен и разнообразен сексуален живот в семейството. Паството трябва да знае, че църквата се грижи за
всичко и бди дори над брачното му ложе...
Любовта и разумът са основа на религиите, а религиозната свобода преминава
отвъд границите на култа, каза в Ерусалим папата, допълвайки, че общата история на християни и мюсюлмани ги
задължава да живеят според повелите на
Бога и в служба на мира и обществото.
Прекрасни слова, които придобиват още
по-голяма въздействаща сила от мястото,
на което са произнесени. За съжаление
те не могат да бъдат отнесени към състоянието на отношенията между православието и католицизма. Нараства броят на
униатските църкви, които следват православни ритуали, но са под юрисдикцията
на Ватикана. Тези църкви засилват влиянието на Светия престол и привличат
последователи традиционно православни
общности в Европа и по света. А това
създава напрежение между двете църкви.
И най-беглият исторически поглед
показва, че папата никога не е бил нищо
друго освен глава на Римокатолическата
църква, независимо от стремежа на Ватикана да узурпира духовната власт над
цялото християнство. Това е причината
за Схизмата (разкола между православието и католицизма от 1054 г.), а също
за възникването на протестантството и
за отделянето на Англиканската църква.
Днес проблемите се усложняват и
поради

в православието. Свидетелство за това е
отстъпкката, която той направи на Ватикана в края на миналата година, когато
на заседание на католико-православната
богословска комисия и Синода на еписБенедикт ХVI и Вартоломей по време на последната им среща

Благочестие,
канони
и политика
ПИТ БУЧЪР

копите изрази готовност за обсъждане
примата на папата в хирстиянството,
което категорично не се приема от другите православни църкви.
В църковните дела винаги е имало и
политика. Но днес “вятърът на промените”
политизира много световни духовни пастири. Така например по повод визитата на
Барак Обама в Турция в началото на миналия месец и срещата му с Вартоломей,
гръцкият вестник “Та неа” писа, че американският президент предложил странна
сделка на патриарха - срещу решение от
турска страна семинарията на остров Халки отново да отвори врати, Атина да отговори със съответни отстъпки (откриване на
турски училища и др.) за мюсюлманското
малцинство в гръцка Тракия. То не говори

турски език, но Анкара твърди, че е турско.
(Семинарията на остров Халки - вторият от
Принцовите острови, недалеч от Истанбул,
е основана на 1 октомври 1844 година и
съществува до 1971 година, когато е закрита от турските власти. Тя бе основното
богословско училище на Цариградската
вселенска патриаршия, в което са учили
много гръцки, български и други православни духовници.) Интересно е, че информацията в “Та нея” съвпада по време, а и
в тематично отношение с визитата на вицето на Обама Джо Байдън в двете нови
ислямски държави на Балканите - Босна и
Косово. САЩ, които подкрепят идеята за
членство на Турция в ЕС, очевидно много
системно работят и по изграждането на
“ислямска дъга” в юга на стария континент,
която, от една страна, ще раздели православната общност в региона, а от друга ще притисне Европа. За тази цел те, колкото и парадоксално да звучи
- търсят сътрудничеството на
Цариградската патриаршия.
От друга страна, Вартоломей
пък търси подкрепа и в Рим,
и във Вашингтон за реализиране на своята цел - да се
утвърди като лидер на световното православие. Той
прави всичко възможно, за
да вземе под контрола си
православните, които живеят
извън пределите на своите
страни и съответно на своите

национални
църкви

Барак Обама адвокатства на Турция пред
Цариградския патриарх

Многозначителен факт
от биографията на Вартоломей е, че той е завършил
Източния институт към Григорианския университет в
Рим - най-авторитетното
учебно заведение на Римокатолическата църква, контролирано от йезуитите.
Източният институт има за
основна задача подготовката на кадри за мисионерска
дейност в православния

ния означава обединение на
православната и католическата църква и признаване първенството на римския папа при
запазване на православните
обреди и богослужение.
Църковната уния е течение в
източноправославната църква,
проявяващо се като форма на
икуменизма, смятан за ерес.
Унията е оценявана от голямот о мнозинство православни църкви
като едно от средствата на католическата пропаганда, измислено през
вековете, за да ги привлича към римокатолицизма. Тя внушава доверие с
това, че изисква само формално признаване върховенството на папата,
без да натрапва никакви уж промени.
От тази безобидна “формалност” произтича и постепенното вмъкване на
новости в църковното учение. Икуменизмът е движение за сливане в едно
на всички християнски църкви. Той се
заражда като католическа инициатива. За православието униатството и
икуменизмът са двете лица на
отстъплението от Христа...

У

Изток. Немалък брой източни славяни,
румънци и дори гърци, са били обърнати
в уния от випускниците на този институт.
Те са успели също да сформират няколко униатски общини от руските емигранти от първата вълна емигранти след Октомврийската революция. Випускниците
от Източния институт активно са работили и в окупираните от Германия православни страни по време на Втората световна война.
Днес в противопоставянето с Московската патриаршия ясно се открояват отдавнашните претенции на Цариград да
управлява православната диаспора. Досегашните опити за решаването на спорните въпроси между първия по чест Вселенски престол и най-голямата църква в
православния свят - Московската патриаршия - са неуспешни. Противоречията
между тях са принципни и затова трудно
могат да бъдат преодолени.
На въпрос за впечатленията му от
папската визита в Светата земя, зададен от френския католически всекидневник “La Croix”, секретарят на Папския съвет кардинал Жан-Луи Торан
отбелязва, че тя е показала преди всичко, че “междурелигиозният диалог се е
превърнал в един от приоритетите в
понтификата на Бенедикт ХVI”. В интервюто си кардиналът се спира и върху
бъдещите перспективи в диалога между
евреи, християни и мюсюлмани. В тези
планове изглежда има подобаващо място и за работата по “християнското
единение”, както във Ватикана го разбират - подчиняване на православието на
Светия престол с помощта на Цариградския патриарх.
black+dopulnitelen15
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Светлина в тунела
не се вижда

Близо 1000 гръцки фермери от о. Крит протестираха в началото на май в центъра на Атина срещу
ниските изкупни цени. Фермерите настояват държавата да се погрижи за тях, като им отпусне помощи

ГАЛИНА МЛАДЕНОВА

Най-лошите прогнози се
сбъднаха - резултатите през
април окончателно погребаха
надеждите, че 2009-а ще се
окаже за световната икономика по-добра от 2008 година.
Още не сме стигнали дъното,
попариха ни експертите. Наскоро Европейската комисия поля
със студен душ жителите на
Стария континент, като предупреди, че се очаква драстично
увеличение на безработицата
в Европа. През тази и следващата година 8,5 милиона европейци ще изгубят работата си,
обяви Брюксел. В същото време статистиката показва, че в
момента броят на безработните само в страните в еврозоната вече е нараснал до 14,1
милиона души. Председателят
на Групата на държавите от
валутния съюз Жан-Клод Юнкер дори призова работодателите “да не уволняват хората
перманентно”, за да не прерасне финансовата криза в социална. Проблемът е, че Еврокомисията прогнозира и свиване
от 4 на сто на европейската
икономика. Също толкова отчайващи изглеждат и докладите на МВФ и на Световната

банка. Те от своя страна предупредиха, че разразилата се
световна криза ще остави 90
милиона души в капана на
крайната бедност, а гладуващите в света вероятно ще
надхвърлят един милиард
души!
И когато говорим за гладни,
не трябва задължително да си
представяме далечна Африка.
Този страшен бич - гладът, завзема все по-силни позиции и
на доскоро благоденстващия
Стар континент. “В Литва всеки
пети човек е беден, хиляди
заспиват гладни. Страната се
задъхва от бедност. И с всеки
ден хората, които нямат и един
залък, стават все повече. Десетки хиляди хора недояждат”,
рисува мрачната картина в. “Литовски куриер”. И това се случва в Литва - доскорошният
“Прибалтийски тигър”, даван за
пример как либералният капитализъм може да промени бившата “сива” съветска република в бляскава витрина. Витрината
обаче
не
просто
помръкна, ами направо се счупи. Една пропаднала мечта,
нарекоха
наблюдателите
днешната ситуация не само в
Литва, но и в Латвия, и Естония.

Полски служители на френската енергийна компания Electricite de
France (EDF) се събраха на демонстрация във Варшава, на която
обявиха, че ще защитят работните си места. EDF обяви, че
планира да закрие близо 1400 работни места в Полша
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Тежка година очаква европейците - прогнозите
на икономистите стават все по-мрачни

Немного по-различно е положението и в другите страни
от Източна Европа, здраво стисната за гърлото от кризата. Едва
стъпилите на краката си след
трудния преход държави трудно
могат да устоят на фалитите,
затварящите се предприятия,
безработицата, панически напускащите ги чужди капитали. А
кой знае каква помощ няма
откъде да се чака - кризата не
пощади и силните в Европа.
Рецесията завладя и най-развитите европейски страни. Броят
на безработните в Испания (петата по сила европейска икономика) вече надхвърли 4 милиона души, което е рекордно ниво
в историята на страната. Найсилно са засегнати три сектора:
земеделието, строителството и
услугите. Тревожна е ситуацията и във Франция - броят на
свръхзадлъжнелите домакинства в страната е на път да експлодира, констатира в. “Либерасион”: през април те са били
с 30% повече отколкото преди
година. А какво да говорим за
“фалиралата” Исландия, за Германия, която се чуди как да
спаси някогашната си гордост
“Опел”, за Гърция с 10-процентната й безработица...
Очаквано кризата се стовари с пълна сила преди всичко
върху хората. Европейците обаче не са съгласни да плащат
за грешките на бизнеса и бездействието на властите. Вече
месеци наред в почти всички
европейски страни не стихват
протестите. В средата на май
европейските профсъюзи организираха дни на действие срещу световната икономическа
криза. Десетки хиляди демонстранти в няколко европейски
столици настояха властите да
вземат допълнителни мерки
срещу бедността и безработицата. Хората не са съгласни
последиците от глобалната ре-

цесия да се стоварват върху тях
чрез орязване на заплатите,
либерализиране на трудовия
пазар и влошаване на условията на труд.
Синдикатите дадоха да се
разбере, че вече не вярват на
обещания. В Европа вече искат
действия и то действия от страна на властта.
Едва 4% от британците смятат, че правителството достатъчно помага на хората, останали без работа. Организацията Oxfam обяви, че Великобритания се е превърнала в държава на “Фредове” (Freds). Това
понятие (съставено от първите
букви на английските думи
forgotten, ripped-off, excluded,
debt-ridden) се отнася за обикновените хора, обременени с големи дългове, които са били
ограбени, лишени от възможности и за които просто са забравили. И във Франция намалява
броят на тези, които вярват на
Саркози, който се представяше
за “президента на покупателната способност”. Той все по-трудно успява да убеди французите в
действията си и в плана си за
икономическо съживяване. Саркози вече даде милиарди евро
за борба с кризата, но само за 1
година около милион французи
останаха без работа. Не случайно Франция - европейската
страна, където социалната реакция винаги е била много радикална, стана отново арена на
масови демонстрации. Французите протестират по всякакъв
начин - протестни походи, символично погребване на работни
места, изключване на тока...
Особено популярно напоследък
стана взимането на началници
“за заложници”. Половината от
анкетираните от социолози
французи смятат, че ако съществува риск от съкращения, е
напълно оправдано “да се арестува” началството. Експертите

Все по-често
стачкуват и унгарците

Млекопроизводителите във Франция недоволстват

обаче ни предупреждават да не
се заблуждаваме - това не е революция и няма риск от такава.
“Няколкото случая на заключване на мениджъри, въпреки че
бяха широко разгласени от медиите, съвсем не означава, че
Франция е завладяна от болшевиките”, коментира ситуацията
Бернар Вивие, специалист в парижкия Institut Superieur du
Travail.
Ясно е обаче едно - досегашният модел на ултралиберален
пазар, абсолютно неконтролиран от държавата, претърпя провал. Лошото е, че плащаме за
това ние, обикновените хора. А
прогнозите стават все по-мрачни. Ако допреди 3-4 месеца експертите ни успокояваха, че към
края на тази година кризата ще
приключи и ще започне стабилизация и възраждане на икономиката, то сега “светлината в
тунела” се отлага за неопределено време.
cyanmagentayellowblack
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Три скършени
карамфила
Празникът на едно българче
свърши бързо вчера, полицията
пазеше политиците
тре през всеки метър, като да бяха
на протест пред парламента. А отвън
стояха столичани с цветя. Говориха
само политици. Не учители, не учени, не университетски преподаватели. Само политици. Техните венци
за Първоучителите бяха тържествено обявени и въздигнати от гвардейци до паметника. Включително венците от Министерството на отбраната и от Генщаба. След това, накрая,
дикторът съобщи вече не тъй тържествено: “Венци от Българската академия на науките, от Софийския
университет, от Синдиката на
българските учители”.

Беше в самия край на официалното тържество за 24 май пред Народната библиотека в столицата вчера, когато дикторът вече бе приканил гражданите да поднесат цветята си пред паметника на Светите
братя. Едно момиченце на 6-7 години, пременено с най-хубави дрешки,
треперещо от възбуда, излезе иззад скупчилите се при загражденията хора и тръгна напред. Към паметника. В ръчичката си трепетно
стискаше три карамфила.
Един от цивилните охранители,
който стоеше наблизо, с неочакван
скок се хвърли към детето, издърпа го
грубо назад, то се стъписа и сепнато,
с уплашени очи се върна, понечи да
се скрие и накрая потърси сигурност
зад гърбовете на хората. Продължаваше да стиска здраво трите карамфила в ръчичката си, единият се
прекърши в нечий гръб и клюмна.
Още не бяха отзвучали звънките гласчета, изпълнили пред микрофона гордото “Аз съм българче”. На възмущението на няколко души наоколо охранителят отговори през зъби: “Е какво,
сега вече до довечера може да поднасяте цветя, ако искате”. След това
не видях детето сред хората, които
чакаха в редица да сложат букетите
си на пиедестала.
Градинката около паметника бе
очертана с железни ограждения, зад
които хората се бяха скупчили да
видят и чуят тържеството. Полицаи
и цивилни охранители стояха отвъ-

СНИМКИ БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

ВЕЛИАНА ХРИСТОВА

Колко различни неща могат да
покажат цветята! Отрадно е, когато
политиците тъй единно славят България и нейната култура в най-прекрасния български празник, когато
целият народ изпълва улиците с
чисто сърце и ведро лице. Но дали
поне в деня на духовността няма
начин да бъде даден приоритет на
българските храмове на знанието БАН, родена преди новата ни държава, и Софийския университет - отворил врати веднага след нейното
създаване? Не може ли да им се
даде водещата роля в “държавния
протокол” поне в деня на буквите, на
знанието, на науката?
Хубаво е полицията да бди за
сигурността на празниците ни, но е
добре да не го прави така натрапчиво. Поне на 24 май. Защото празникът на едно дете свърши вчера с
три прекършени карамфила. Политиците и охранителите си бяха отишли.

По един на всеки метър...

¿Ì‰Â¯ÍÓ‚ˆË, ÎÓ¯Ó ‚Ë ÒÂ ÔË¯Â!
КАТЯ ЯНЕВА

Цитирам: “Ще бъде взето политическо решение за
андрешковците и айдуците сред земеделските производители, които са заявили недействителни площи, заяви категорично
министърът на земеделието и храните Валери Цветанов след проверката на
записванията за директните плащания 2009-2010 г.
Недобросъвестните фермери, освен че създават проблеми на системата, сервират неудачи и на държавата, каза министърът.
Цитатът е от първа
страница на моя и на доста андрешковци вестник.
Вече няма да цитирам изясни ми се, че Андрешко, с неговата каручка и с
неговите дръгливи кончета е повишен в ранг до
фермер и е определен като
недобросъвестен - разбира се, нали той зарязваше
някакъв държавен служител в някакво блато. Няма

как да поискам прием при
господин министъра - той
е зает с политически решения, а и сигурно щях да
умра от притеснения да му
кажа, че и той, и всички,
които не са фермери, а
много над тях, трябва да
внимават с думите. Защото думите в този наш измъчен език все още нещо си
значат. Макар да са едни
такива мънички, такива
неуважаванички, а дори и
непознатички изражения
на човешката мисъл.
Та в българския език
думата Андрешко е пусната в широко обръщение от
някакъв си български писател, Елин Пелин ли
беше, с някакъв си разказ, изучаван в българските училища, и напоследък
изхвърлен май, тъй като
не носел държавнически
послания, а обратното възбуждал антибирнически настроения и така сигурно сервирал неудачи на
държавата. Уверявам г-н
министъра, че това е едно

На един данъкоплатец по колко чиновници се падат,
питат се дори изрядните към задълженията си граждани
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Творенията на гениални писатели
играят лоши шеги на политиците
наистина политическо решение - да се премахне
вредният Андрешко от
крехкия душевен свят на
нашите
мили
тийнейджърчета, нашето бъдеще. Никакъв Андрешко да живеят бирниците!
Но също, като прост
читател на български книги, искам да кажа, че
въпросният Елин Пелин е
направил бедния Андрешко дотолкова симпатичен
на българина, а бирника дотолкова смешен и
жалък, че той, Андрешко,
по никакъв начин не може
да се приеме в компанията на айдуците и ако някой му се заканва като на
айдук, само губи.
Ще се изразя по-четливо (и извън обсъждания
от министъра случай): Андрешко за българина е
една малка човещина - да
помогнеш на някой човечец да не му ометат хамбара, за да не му останат
дечицата гладни. Е, сега,
то се знае, в очите на
същия българин бирникът,
който е тръгнал да оставя
дечицата гладни, не събира никакви точки и няма
да получи никакви есемеси. На него само му се
смеем. И то - от сърце. И
не щем да сме на негово
място. Погледнем ли обаче селската случка под
лупа, какво виждаме?
Виждаме една беднория
срещу една в законните

си права държава.
Да се чуди човек защо
писателят Елин Пелин е
направил, както припомних, Андрешко толкова
симпатичен. Закононарушителя! Не - законовъзпрепятстващия! Натикал
проводника на закона в
тресавището!
Няма да накарам силните хора, които употребяват името Андрешко в негативен план, и те да се
почудят. Няма какво да ги
интересува художественото съчинителство. Тяхно
право си е да ги интересува законът, държавата и
необходимите политически
решения. Но ако така и
така боравят с Андрешко,
андрешковци, андрешковщина, просто е наложително да избистрят понятието
държава и под лупа (или
поне - отблизо) да видят
как ние, истинските днешни андрешковци, се опитваме, на дребно макар, да
си помагаме в множеството беди, в които ни вкарва,
уви, и самата държава.
Та искам да кажа на
говорещите в публичното
пространство: внимавайте
с творенията на гениалните български писатели,
могат да ви изиграят лоша
шега. Ако не обичате обичаните от нас... Боже, за
малко да поискам политическа отговорност. Откъде - от литературна гледна точка. Недопустимо!

—“–¿—“»

≈‚ÓËÁ·ÓËÚÂ
ЕВГЕНИЙ ГИНДЕВ

Ето, в България отново удари времето за
избори. Този път те са
във формат “две в едно”
- първо за европейски
парламент и след това
за национален парламент. На 17 май т.г. участващите партии и коалиции откриха парламентарната надпревара
с масови митинги в цялата страна. Но предложеният формат дава отражение в агитацията и
това не е полезно, макар че е оправдано и
логично. Европейската тематика отстъпва на позаден план и непрекъснато се примесва с националните въпроси. Никъде в отправените послания не се третират проблемите на Евросъюза, не
се чувства българската представа за ЕС, как
България смята да живее в ЕС, на какво се
надява тя в бъдеще. Това затруднява и избора
на личностите на евродепутатите, защото, с
малки изключения, хората не знаят техните
позиции по европейските въпроси, освен трафаретните: защита на националните интереси,
усвояване на еврофондовете, изчистване имиджа на България пред европейските институции
- все дребни, “битови” неща, облечени в общи,
пожелателни термини, далече от европейските
хоризонти. А тези хоризонти поставят много
въпроси, за които, рано или късно, България
трябва да има отговори. Аз ще изброя малка
част от тях: докога ще се разширява ЕС и трябва
ли Турция да стане член на съюза; в какъв съюз
ни предстои да живеем - в съюз на свободни
нации или в съюз на регионите; ще остане ли
съюзът де факто и де юре зона на общ пазар на
стоки, услуги, капитал, проститутки и бандити,
или ще се стреми към унитарни форми; докога
ще се търпи особеното място на Обединеното
кралство, с неговото нежелание да възприеме
общоевропейските стандарти във всички области на националния живот; ще се допусне ли
създаването на вътрешен “съюз на старейшените” с цел тяхната доминация над останалите
страни; каква е всъщност голямата вътрешна
цел на съюза - дали парцелирането на страните
по важност на отделни етажи или сближаването
им по икономическо развитие; ще се формира ли
накрая ясното българско отношение към държавата Македония. Съвсем скоро Едуард Хасен
предупреди: “Днес съществува широка пропаст
между желанията на народите в Европа и онова,
което обсъждат и за което гласуват в Брюксел.
Бащите на Европа мечтаеха за създаването на
Съединени щати на Европа, докато днешните
политици са за Съединени щати в Европа...”
Отговорите на тези въпроси, както и на други
възникващи, изразяват в своята съвкупност
българската визия за съюза и точно тази визия
аз не забелязвам. Забелязвам нещо друго взаимно сочене с пръст: “Ти си виновен, че ЕС
не ни храни достатъчно” - без никакви конкретни
и сериозни послания в европейски смисъл. Но
това вече заприличва на кръчмарска свада и
нашите съюзници го разбраха. Българите никога
не са били ревностни Христови ученици, а родните им политици - най-малко, особено когато се
намират в трескавото, граничещо с лудост състояние преди избори, констатира Дойче веле.
Трябва ясно да се каже, че поради много
причини - исторически, геополитически, цивилизационни и дори расови, с влизането си в ЕС
България попадна в не особено дружелюбна
среда. Не е нужно да се дават доказателства,
тъй като това ще отнеме много място, но последната евроатлантическа изцепка на депутата от Дания Могнес Камре ще споменем: “Като
погледна правилата за гласуване в ЕП, виждам,
че страни като Румъния и България имат много
повече гласове от Дания, Швеция и Финландия.
Аз мисля, че ние (хората от тези северноевропейски страни), сме по-умни от румънците и
българите. При нас има много повече гласност,
демокрация на социално благоденствие. Не
смятам, че народи, които не са създали здравословни общества, трябва да решават вместо
нас. Страни, които смятам за старомодни, за
антиреформистки, а в много случаи - направо
реакционни, имат такова голямо влияние в
Европа” (цитирам по ДУМА от 15.05.2009 г.). В
такива случаи заклинания от типа на познатите
изкази на евроатлантическия шаман Соломон
Паси: “Някои говорят за “чорбаджиите”, “ония”
от Брюксел. Ние сме чорбаджиите, разберете.
София е квартал на Брюксел, както “Младост”
е квартал на София” (в. “Монитор от 23.01.2009
г.), не вършат работа. Мони само едно е забравил да уточни - дали наистина става въпрос за
квартал “Младост” или за квартал Факултета.
Ето това трябва да бъде предмет на предизборните дискусии за европарламента, на такива, дори частни, предизвикателства трябва да
се отговаря.
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ТАТЯНА ЦАНКОВА:

Габровското
биенале
ражда имена
приема от масовата публика?
- Биеналето е част от фестивала
на хумора, който е многоаспектен.
Иска ми се да има повече публика,
но ако някой си мисли, че изкуството на хумора е лесно - не е съвсем
така. В музея винаги гледаме да има
баланс между лесно смилаемото изкуство като кривите огледала - щом
си видят кривата физиономия, всички се заливат от смях, особено младите. Домът на хумора показва не
само политическа карикатура, а и
малко по-интелектуална, която изисква да се замислиш и да имаш и
сила на духа, защото много от нашите неща са сатирични.
 А габровци оценяват ли това
културно богатство, което имат,
или са свикнали до такава степен

не им чете, нито пък те разказват...
Иска ми се да има приемственост
между поколенията, която е скъсана. Днес младите не живеят със
старите си родители. Връзката е
прекъсната. Предлагаме тези образователни програми, дори сме ги
разпространили чрез инспекторатите и на туроператорски фирми, които работят с деца. Другата ни програма е свързана с карнавалното
веселие.
 Как се издържате като културна институция? Срещате ли
някакви затруднения?
- Домът на хумора е към общината, но сме с признат делегиран
държавен бюджет като големите регионални музеи. Това означава, че
сме със статут на регионален култу-

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

ИНТЕРВЮ НА НАДЕЖДА УШЕВА

Н.с. ТАТЯНА ЦАНКОВА е
завършила българска
филология във Великотърновския университет. В Дома на хумора
и сатирата работи от
момента на семестриалното си завършване.
Отначало се занимава с
етнография и фолклор.
Научен сътрудник е
първа степен по етнология. След спечелен
конкурс през 1993 г.
става директорка на
Дома на хумора. Учи мениджмънт в Нов български университет.

 Международното биенале на
хумористичните изкуства, което
бе открито в Деня на Габрово, е
най-голямото в страната. С какво
се откроява тазгодишното му издание и как си обяснявате засиления интерес към него?
- Ако не прозвучи нескромно, биеналето на хумористичните изкуства не е най-голямото в България, а
се съизмерва сред водещите в света. Доказателство за това са и отзивите на много от авторите. Например гостът ни от САЩ каза, че не
знае за друг конкурс, в който да има
толкова многобройно участие и художниците да са на голяма почит.
Тазгодишното издание се отличава
с броя допуснати творби - 916 от 59
държави. Те са подредени в нашите
зали. Биеналето е уникално със своите 6 раздела. Обикновено по света
конкурсите са само за карикатура,
напоследък започнаха някои от тях
да бъдат и за фотография. В много
страни се смята, че хуморът е малко
по-долна категория изкуство. Докато габровското биенале с различните си раздели - карикатура, фотография, рисунка, графика, скулптура,
плакат, наистина показва хумора от
всичките му аспекти. Другата разлика от предишните 18 издания на
проявата е, че ние, организаторите,
успяхме да привлечем за каузата на
музея доста престижни фирми и
институции, които да дадат специални награди от свое име. Идеята е да
засилим интереса на авторите към
биеналето. Много млади творци се
интересуват от него, те отчитат, че
доста от значимите художници са
тръгнали оттук и че то им пробива
пътя по-нататък. Участват хора на
cyanmagentayellowblack

всякаква възраст, след време младите се връщат при нас като популярни имена. Георги Чапкънов през
1975 г. стана носител на голямата
награда “Златният Езоп” и направи
самостоятелна изложба като млад
художник, след което достигна
върхове и стана почетен гражданин
на Габрово. Общината като съорганизатор на биеналето отпусна парични премии към двете големи награди - “Златният Езоп” и статуетката “Гаскар” (габровският “Оскар”).
Авторите ни казват, че наградите в
Габрово имат особен престиж и ги
посочват в своите творчески биографии. Наистина “Светът е оцелял, защото се е смял”...
 Този девиз с днешна дата
продължава ли да баде актуален?
Доколко успяваме да гледаме на
проблемите откъм веселата им
страна?
- Мотото е патентовано в Дома на
хумора и сатирата, заедно с него и
логото на музея - усмихнатата котка.
Мисля, че мотото е още по-актуално
по време на криза. Виждате, че и
карнавалът е доказателство за това,
че смехът може да ни спаси или
поне да направи по-лесно поносима
кризата - и финансовата, и икономическата, и културната, и тази в умовете и в душите ни. Действително
смехът може да бъде този спасителен пояс, който да ни помогне да
преодолеем несгодите и да видим
собствените си кривици и недъзи.
Ние правим и националната среща наддумване “Благолаж”, сега се
състоя за 13-и път. Темата бе “Да се
надсмеем на пороците!”, което
всъщност е и продължение на този
девиз. Произведохме и няколко сувенира, единият от тях - престилка
за оцеляване по време на криза.
Всички наградени творци я получиха като дар от нас. Сувенирът е с
габровски рецепти, взети от местния
хумор, от книжката с анекдотите.
Престилката е много харесвана и
наистина може да се окаже, че с
такава пестеливост човек ще оцелее по време на криза.
 Хумористичното изкуство
има ли си достатъчно зрители
като по-специфичен жанр? Как се

„

Смехът може
да ни спаси

Важно е да се възпитава музейната
култура у децата, смята
директорката на Дома на хумора
и сатирата
с него, че не му обръщат внимание?
- По-малко идват. Те се хвалят с
Дома на хумора и сатирата и когато
им дойдат гости, задължително ги
водят тук. За втора година правим
на 1 април Ден на отворените врати
и тогава музеят наистина се пълни и
с габровци. Всяка седмица организираме Весели четвъртъци и поне
веднъж месечно имаме определена
проява (представяме нова изложба,
нова книга, концерт) и каним външни
автори. Миналата година сме осъществили над 50 изложби в Дома на
хумора и още толкова в страната и
в чужбина. Идват много млади хора,
както и семейства. Това е важно,
защото има голямо значение, когато
родители с деца влизат в музей - по
този начин възпитават музейна култура, музейни навици у наследниците си. Няма по-добър пример от това
родител да бъде първият гид на детето си в един музей, където е хубаво да се ходи. При нас има атрактивна детска зала, наречена “Планета
Габрово”. На града наистина има
кръстена планета, открита на 1 април 1976 г. В чудноват лабиринт
запознаваме малките с тази планета на смеха и малчуганите се забавляват. Камбаните, които прогонват
злите духове, те ги удрят. Обясняваме им, че докъдето се чува камбанният звън, дотам лошотиите са изгонени. Гледат филми за габровския
карнавал и други по света... Целта
ни е да покажем, че има и друг начин
на смислено забавление, който е не
по-малко весел и жизнерадостен, отколкото непременно любимото на
българина трапезно-чалгаджийско
увеселение.
 Мислите ли занапред да разширявате вашата дейност?
- Специално за детската и ученическата публика искаме по примера на Западна Европа - подрастващите по-добре да разказват. Да
направим Клуб на разказвачите на
приказки, ако щете. За целта в срещата-наддумване поканихме доцентка от Норвегия, която е преподавателка по разказвачество към
университета в Осло. Домът на хумора е в сдружение с европейските
разказвачи, каквото в момента се
формира в Европа. Разказвачеството развива логичност, памет... На
нашите деца не им вървят разказвателните предмети, защото никой

рен институт. Собствените приходи,
които изкарваме, остават при нас
като допълнителни средства, което
е много добре. Освен това общината целево осигурява двете големи
награди за биеналето, а МК - 6
награди по 1000 лв. Имаме и нов
партньор от миналата година - Министерството на здравеопазването,
което дава специална награда за
плакат на тема “Живот без тютюнев
дим”. Не обичам да се оправдаваме
за неща, които не сме свършили, с
това, че няма пари. За тези около
15 години, в които съм директорка,
сме спечелили повече от 30 проекта, които носят допълнителни средства. Сред музеите смятам, че се
намираме на добро съвременно и
техническо равнище. Разбира се, че
има какво да се желае - искаме
компютризиране на фондовете.
Домът на хумора разполага с огромни хранилища с над 50 хиляди
художествени творби. Нашите депа
се “задъхват”, едва миналата година успяхме да климатизираме някои от хранилищата, да ги преустроим. Не е лесно да се ръководи
музей, ако искаш той да е модерен.
 Не случайно Домът на хумора
е известен извън пределите на
страната. Как си сътрудничите с
европейските инстутути и осъществявате международния обмен?
- Пак чрез биеналето, защото
достига в над 173 страни по света.
Домът на хумора и сатирата съхранява изкуство от тези народи. Когато гостуват творците, имаме абсолютна информация за качеството на
хумористичното изкуство в различните държави. Виждаме кои са добрите имена. Те са най-добрите посланици, които разказват за музея
и така умножаваме нашите приятели. Изградили сме си мрежа с други
салони, конкурси, подобни институции в света, с които си партнираме.
Третата линия на обмен, разбира
се, е интернет...
Но нищо успешно не може да се
направи от един човек. Екипът ни е от
24 души. Основните са 10 специалисти, художници, филолози и икономисти, владеещи езици. За тях Домът на
хумора е кауза, а не просто работа.
Всеки труд е важен - от труда на
чистачката до труда на директора.
Само когато всички са си свършили
работата, резултатите са налице.
cyanmagentayellowblack
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“Сутрин в 7” - сутрешен блок
“Пътеводна светлина” - еп. 174, теленовела, драма
“Великото изкуство на магията” - развлекателна програма
“Капри” - сезон 1, еп. 19, сериал, комедия, драма
“Непокорните” - сезон 4, еп. 53, сериал, комедия
Новини
Витафон
“Без багаж” - туристическо предаване - повторение
“Летящият цирк на Монти Пайтън” - еп. 16, сериал,
комедия, Англия, 1969
“Смолвил. Супермен в началото” - сезон 3, еп. 5, сериал,
САЩ, 2003-2004
“Следобед с ТВ 7” - токшоу на ТВ 7
“Търси се мъжът” - еп. 1, сериал, романтична драма
“Вярно с оригинала” - политическо токшоу
“Великото изкуство на магията” - развлекателна програма
Новини
“Отблизо” - публицистично предаване
“Смолвил. Супермен в началото” - сезон 3, еп. 6, сериал,
САЩ, 2003-2004
“Глава в облаците” - романтична драма, военен, Великобритания, Канада
Новини
“Къде е Фред” - романтична комедия, Германия, 2006
“Глава в облаците” - романтична драма, военен, Великобритания, Канада, 2004
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ƒÌÂÒ ÊÂÎ‡ÌËÂÚÓ ‚Ë Á‡ ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ ˘Â ‰‡‰Â ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌË
ÂÁÛÎÚ‡ÚË. ÕÂ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡ÈÚÂ
‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Á‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÍÛÔÌË ÔÓÍÛÔÍË.

ƒÌÂÒ ÓÔËÚ‡ÈÚÂ ‰‡ ÌÂ ÒÂ ‰ËÒÚ‡ÌˆË‡ÚÂ ÓÚ ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡Ú‡ ÒË Ò‡ÏÓ
Á‡˘ÓÚÓ ÒÚÂ Á‡ÚÛÔ‡ÌË Ò ‡·ÓÚ‡.
Õ‡ÏË‡ÈÚÂ ÓÚ„Ó‚ÓË Ì‡ ‚ÒË˜ÍË
‚˙ÔÓÒË.

ƒÌÂÒ ÏÌÓÁËÌ‡ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â Ò‡
ÒÍÎÓÌÌË ‰‡ ‰‡‚‡Ú Ó·Â˘‡ÌËˇ,
ÔÓÓ‰ÂÌË ÓÚ ÒËÎÌËÚÂ ÒË ËÌÒÚËÌÍÚË, ÒÚ‡ÒÚË Ë ÊÂÎ‡ÌËˇ, ÍÓËÚÓ
ÌˇÏ‡ ‰‡ ÛÒÔÂÂÚÂ ‰‡ Ó‚Î‡‰ÂÂÚÂ.

ƒÌÂÒ ÌÂ ÒÂ ÓÔËÚ‚‡ÈÚÂ ‰‡ Ï‡ÌËÔÛÎË‡ÚÂ ÂÏÓˆËÓÌ‡ÎÌÓ ıÓ‡Ú‡,
ÍÓËÚÓ Ó·Ë˜‡ÚÂ Ë Û‚‡Ê‡‚‡ÚÂ. ÕÂ
Á‡„˙·‚‡ÈÚÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÒË ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË.

ƒÌÂÒ Â ‰Ó·Â ‰‡ Ì‡Ô‡‚ËÚÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂ
ÓÚ ÂÏÓˆËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ë
ÒÚÂÒ, ÍÓËÚÓ Ì‡ÚÛÔ‡ıÚÂ ÔÂÁ ËÁÏËÌ‡ÎËÚÂ ‰ÌË.

ƒÌÂÒ ÒÂ ‚ÒÎÛ¯‚‡ÈÚÂ ‚ ‡ÁÛÏ‡ ÒË
ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËˇÚ‡,
ÍÓËÚÓ ÒÏˇÚ‡ÚÂ ‰‡ ÔÂ‰ÔËÂÏÂÚÂ
ÒÔˇÏÓ ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡Ú‡ ÒË Ë ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ ˜ÎÂÌÓ‚Â Ì‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ.

ƒÌÂÒ ÒÂ ‚ÒÎÛ¯‡ÈÚÂ ‚ Ò˙‚ÂÒÚÚ‡ Ë
‚ ÎË˜ÌËÚÂ ÒË ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË, ‡ÍÓ
ËÒÍ‡ÚÂ ‰‡ Á‡Ú‚˙‰ËÚÂ ÔÓÒÚË„Ì‡ÚËÚÂ ÓÚ ‚‡Ò ÔÓÁËˆËË ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ.

ƒÌÂÒ ‚ Î˛·Ó‚Ú‡ ˘Â ÒÂ ÌÛÊ‰‡ÂÚÂ
ÓÚ Ò˙Ó·‡ÁËÚÂÎÌÓÒÚ, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ
Ì‡ ÍÓˇÚÓ ˘Â ËÁ„Î‡‰ËÚÂ ‡ÁÎË˜ËˇÚ‡ ‚ ÏÌÂÌËˇÚ‡ ÒË Ò ËÌÚËÏÌ‡Ú‡
ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡.

ƒÌÂÒ Ì‡ ÏÌÓÁËÌ‡ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â ËÏ
ÒÂ Ì‡ÎÓÊË ‰‡ Á‡ÏËÌ‡Ú ‚ ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚Í‡ ËÁ‚˙Ì ÔÂ‰ÂÎËÚÂ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡ ÔÓˇ‚ËÚÂ
Ú‡ÍÚË˜ÌÓÒÚ Í˙Ï ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ.

ƒÌÂÒ ‰Ó·Ó‚ÓÎÌÓ ÔÓÂÏÂÚÂ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ ËÁÍ‡Á‚‡ÌËˇÚ‡ ÒË ÔÂ‰
ÔËˇÚÂÎË, ÔÓÁÌ‡ÚË ËÎË ˜ÎÂÌÓ‚Â
Ì‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ. ÕÂ ·ˇ„‡ÈÚÂ ÓÚ
ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ ÔÂ‰ Ó‰ËÚÂÎ.

ƒÌÂÒ ÏÌÓÁËÌ‡ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â ËÏ‡Ú
‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡‚ˇÚ Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÓÚÓ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚË,
Í‡ÍÚÓ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÒÂ·Â ÒË,
Ú‡Í‡ Ë ÒÔˇÏÓ ·ÎËÁÍËÚÂ ÒË.
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През нощта от запад облачността ще се увеличава и
до сутринта на отделни места, главно в западните
райони, е възможно да превали и прегърми. Утре над
страната ще преобладава слънчево време, с временни
увеличения на облачността. На отделни места ще
превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици.
Ще духа до умерен северозападен, в Източна България
северен-североизточен вятър. Максимални температури
между 25° и 30°, в района на София около 25°.
Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще бъде
малко по-ниско от средното за май. Над планините ще
има променлива облачност и на отделни места ще
превали и прегърми. Ще бъде ветровито - с умерен и
силен, а по билата и върховете и бурен северозападен
вятър. Очаквана максимална температура на височина
1200 метра около 16°, на 2000 метра - около 9°. Над
Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. На отделни места
ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен северенсевероизточен вятър. Максимални температури на въздуха
от 22° до 25°. Температурата на морската вода е около
20°. Вълнението на морето ще бъде слабо.

»«√À≈ƒ» «¿ 26 » 27 Ã¿…

максимални

максимални

25°/30°

24°/28°

Във вторник ще преобладава слънчево време,
вятърът ще отслабне. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 °. През
следващите два дни ще се развива купеста и
купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа северозападен
вятър - слаб до умерен. Максималните температури слабо ще се понижат.

ПОНЕДЕЛНИК, 25.05.2009
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“1001 нощ” - сериен филм /п/
“Здравей, България” - сутрешен блок на НТВ
“На кафе” - предаване на НТВ
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Каре дами” - сериен филм
“Страсти на леда” - сериен филм
“Блясък” - сериен филм
“Едно момиче в Аляска” - сериен филм
“1001 нощ” - сериен филм
“Сделка или не” - телевизионна игра
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“На чисто” - публицистична рубрика
“Стани богат” - световна ТВ игра
“Да разлаеш кучетата” - комедийно шоу
“Забранена любов” - сериен филм
“Господари на ефира” - забавно предаване на НТВ
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Герои” - сериен филм, 2 сезон
“Лесни пари” - тв игра
“На четири очи” с Цветанка Ризова /п/
“Календар” - информационна емисия на НТВ /п/
“Блясък” - сериен филм /п/
“Страсти на леда” - сериен филм /п/
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05.45
07.00
09.30
12.00
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
18.00
19.00
19.30
20.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.15
00.15
01.45
03.00
04.00
04.45

“Любовта е във въздуха” - сериал, еп. 18
“Аладин” - детски сериал, еп. 1
“Тази сутрин” - информационно предаване
“Бон Апети” - кулинарно шоу
“Часът на мама” - токшоу
“Господарката на Троя” - сериал, еп. 40
bTV Новините - обедна емисия
“Шоуто на Слави” /п./
“Лицето на другата” - сериал, еп. 74
“Буря в рая” - сериал, еп. 169
“SMS” - сериал, еп. 96
“Любовни игри” - телевизионна игра
“Горчиво” - шоу за младоженци
“Любовта е във въздуха” - еп. 19
“Нека говорят с Росен Петров” - токшоу
bTV Новините - централна емисия
Music Idol - гала концерт
bTV Новините - късна емисия
“Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
“Моите мили съседи” - сериал, еп. 25
“SMS” /п./ - сериал, еп. 96
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05.30
06.20
06.50
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30
14.30
15.30
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00
22.30
23.30
01.00

Дързост и красота - тв филм
Национален календар
Денят започва - сутрешен блок
Евроизбори 2009. Предизборни клипове
Денят започва - сутрешен блок
Здраве
Дързост и красота - тв филм /2259 епизод/
Жените с Марта Вачкова /токшоу/
По света и у нас
Евроизбори 2009. Предизборни клипове
Бързо, лесно, вкусно - кулинарно шоу
Самотно дърво на хълма - тв филм /8 епизод/п/
Днес и утре
Една българска вечер в ЮНЕСКО - документален филм
Константин Философ - тв филм /4 серия/
В час ли си?
По света и у нас
Новини на турски език
Били и Бъди - анимационен филм
Забавен колеж - анимационен филм
Големите шпионки - анимационен филм
Акция
Евроизбори 2009. Предизборни клипове
По света и у нас
Седмо чувство - семейна игра
Самотно дърво на хълма - тв филм /9 епизод/
Лека нощ, деца!. Дим, Дам, Дум
Златните песни на “Златният Орфей”
По света и у нас
Евроизбори 2009. Предизборни хроники
Спортни новини
БНТ представя “Момчето си отива” - игрален филм
50 години БНТ. 1978
По света и у нас
Евроизбори 2009. Предизборни хроники
Библиотеката - предаване за книги
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07.30
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09.35
10.15
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12.00
12.25
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13.00
13.40
14.05
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15.30
16.00
16.10
16.40
16.45
17.00
17.25
17.55
18.00
18.30
19.00
19.45
19.50
20.00
20.40
20.50
21.00
22.55
23.00
23.30
23.40
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ПРОГРАМАТА

06.05 Сериал: „Ловът на Берия”
07.00 Новини
07.05 „Добро утро”
10.00 Новини
10.15 „Добро утро”
11.10 „Малахов+”
12.05 „Модна присъда”
13.00 Новини
13.15 „Контролна покупка”
13.45 „Детективи”
14.25 „Искам да знам”
15.00 Другите новини
15.15 „Да разбереш. Да
простиш”
16.00 Новини
16.20 Сериал: „Принцесата на
цирка”
17.10 “Хайде да се оженим!”

18.10 „Федералният съдия”
19.00 Новини
19.30 „Следата“
20.15 „Чакай ме”
21.05 Сериал: „Горещ лед”
22.00 Време
22.30 Сериал: „Ловът на Берия”
23.30 „Дмитрий Дюжев. На
светлата страна на
живота”
00.30 „Познер”
01.25 Нощни новини
01.40 „Гении и злодеи”
02.10 „Да разбереш. Да
простиш”
02.40 „Следата”
03.20 „Модна присъда”
04.20 „Федералният съдия”

cyanmagentayellowblack
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Министерство на труда и социалната политика
Телефони за информация и консултации:
МТСП - 0 900 32 111 и 02/987 16 22

БИБЛИОТЕКА НА РУСКИЯ КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР
ул. "Шипка" 34, тел. 9433154

Агенция по заетостта:
Телефон за въпроси: 02/980 87 19

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
бул. "Васил Левски" 88, тел. 9882811 - централа, факс
8435495

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
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"АЛТЕА"
ул. "Деян Белишки" 58
Телефон: 958-31-02
"АНА"
бул. “Витоша” 95
Телефон: 953-41-57
"АРОНИЯ 2001"
бул. "Пенчо
Славейков" № 6
Тел.: 953-13-08
Приготвяне
на лекарства
"ВЕЛИ"
жк "Младост" 4, битов
комбинат, до бл. 416
(до ресторант "Амигос")
Тел.: 975-48-67

"МЕДЕЯ-74"
жк Бъкстон, ул. "Ген. Суворов" № 56 (базара на
ъгъла с ул. "Вихрен")
Телефон: 955-54-32
"ПАНАЦЕЯ" - КАТЯ ИЛИЕВА
1: жк "Овча купел-1",
бл. 507, вх.Д
Тел.: 957-47-01
"СТУДЕНТСКА"
Студентски град,
бл.60 вх.В
Телефон: 868-01-15
"ФАРМА - Б. ИВАНОВ"
ул."Костенски водопад",
бл. 242, срещу ДКЦ XXIX
Тел.: 958-25-68

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

СЪОБЩЕНИЕ
Предизборният щаб
при РС на БСП - „Триадица”
организира предизборна среща с члена
на ИБ на НС на БСП Румен Петков,
която ще се състои на 26 май 2009 г.
(вторник) от 18,00 ч. в клуба
на ул. “Михаил Буботинов”, бл. 31.
blackdop 21
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СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА
пл. "Славейков" 4, тел. 9806688 - централа, 9805672 директор
УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
бул. "Цар Освобоител" 15, тел. 8467584, факс 8467170
ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА НА БАН
ул. "15 ноември" 1, тел. 9898446 - централа, 9878966 директор, факс 9862500
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
бул. "Свети Георги Софийски" 1, тел. 9523171 - директор,
9230250
ЦЕНТРАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА БИБЛИОТЕКА
бул. "Цариградско шосе" 125, бл.1, тел. 709027 - читалня,
704161, факс 708078
ЦЕНТРАЛНА ТЕХНИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА
бул. "Д-р Георги М. Димитров" 52, тел. 9717131, 9711101

087 ЯЛТА
бул. Цар Освободител 20; подлеза на СУ
CINEMA CITY
Мол София, бул. Ал. Стамболийски 101
CINEPLEX
София, 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
ЛЮМИЕР
пл. България 1, Национален дворец на културата

¡»À Œ¬» ¿œ“≈ »
Пловдив - Весела 99
Варна - ЕТ Лафазанова
Стара Загора - ЕТ Бояна
Бургас - ЕТ Везни
Плевен - ЕТ Св. Казаков
Ямбол - ЕТ Съни

032
052
042
056
064
046

67
63
86
21
80
66

71 80
24 42
31 90
809
31 40
36 54
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БЪРЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
тел.: 150
МБАЛ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА "ПИРОГОВ"
бул. "Ген. Тотлебен" № 21
Регистратура: тел.: 9154-213, Централа: 9154-411
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
ул. "Св. Георги Софийски" 3
Бърза помощ: тел. 9225-543, Централа: 9226-000
I-ВА МБАЛ ЕАД
Адрес: бул. "Патриарх Евтимий" № 37, Тел.: 988-36-31
МБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА"
Адрес: ул. "Бяло море" 8
Регистратура: тел. 9432-203, Централа: 9432-170
МСЦ "МЕДСТОМ"
Адрес: бул. "Дондуков" № 26-А, Тел.: 981-00-00
МЦ “СЕНТ ТОМА”
Адрес: бул. “Цар Борис III” № 91
тел.: 958 8015, факс: 9588195
e-mail: sent_toma@abv.bg
МЦ "ЛОРА"
Адрес (1): бул. "Христо Ботев" 10,
Тел.: 952-06-75, 953-05-80

Адрес (2): бул. "Гоце Делчев", бл. 76,
Тел.: 859-31-56
Адрес (3): жк Люлин, бл. 134,
Тел.: 925-09-85
Адрес (4): жк Левски-В, бл. 9-А - партер,
Тел.: 946-61-22
СЛУЖБА ЗА ТРУДОВА МЕДИЦИНА
“СЕНТ ТОМА - КО”
Адрес: бул. “Цар Борис III” № 91
тел.: 953 1764, факс: 9588195
e-mail: sainttomaco@yahoo.com
СБАЛ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ
Адрес: ул. "Св. Георги Софийски" № 1,
Стоматологичен факултет, ет. 11
Тел.: 952-60-01, 954-48-22
24-часов прием на пациенти
ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР
Адрес: ул. "Екзарх Йосиф" № 59,
Тел.: 981-00-06
Денонощна спешна психиатрична помощ
ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА
ХЕМАТОЛОГИЯ
ул. "Братя Миладинови" 112,
тел. 92 104 17, регистратура 92 104 70
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Бърза помощ Телефон: 150; 02/ 983 52 24;
02/ 975 92 60
ВиК - Повреди Телефон: 02/ 812 21 21; 02/ 920 68 71
Гореща линия за жертви на насилиеТелефон: 02/
981 76 86
Гражданска защита Телефон: 0800 20112;
02/ 862 60 75; 02/ 962 04 39, 02/ 962 04 41
Единен номер за спешни повиквания
Телефон: 112

Електроразпределение - аварийна служба
Телефон: 07001 00 10; 02/ 847 01 61;
02/ 847 01 62; 02/ 847 01 63; 02/ 847 01 64;
КАТ - Автопроизшествия Телефон: 165;
02/ 982 49 01; 02/ 982 49 02
МБАЛ "Н.И.Пирогов" Телефон: 02/ 915 44 11
МВР - София Телефон: 166
Планинска спасителна служба
Телефон: 963 20 00; 0887 100 237
blackdop 21
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Софийският Монмартър среща между поколения
Художници от район „Изгрев” впечатлиха ценители
с поредната си изложба в арт център „Алтера”
НАДЕЖДА УШЕВА

Кризата ме настигна и мен. Ям
сирене с плесен, пия старо вино,
кола без покрив карам...

ЧРД!
ВЛАДИМИР ПОПОВ,
поет
ГЕНОВЕВА ДИМИТРОВА,
кинокритичка
Проф. ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА,
литературоведка
ИГОР МАРКОВСКИ,
журналист
МЕТОДИ САВОВ,
алпинист
НАЙДЕН НАЙДЕНОВ,
волейболист
ПЕТЪР СТОЯНОВ,
президент на Република България
(1997-2002)
ТОДОР ВЕЛЕВ,
ръководител на програмата
на президента Първанов

Öúðêîâåí
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СНИМКИ БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Откриха четиринадесетата
традиционна изложба на художниците, живеещи и/или
работещи на територията на
столичния район “Изгрев”. Експозицията включва творби на
живописта и графиката, скулптурата и декоративните изкуства. Тя е посветена на празника
24 май и може да се разгледа
до 15 юни в арт център “Алтера”
(търговски център “Интерпред”)
на бул. “Драган Цанков” 36.
Много художници от няколко поколения са се събрали на
едно място в името на традицията, за да може да се осъществи истинско общуване между
автори и съседи, каза на откриването доц. Дора Каменова, изкуствоведка. Изложбата показва най-доброто през последните години. Наше задължение е
да запазим и да развием тази
атмосфера на красота и единение, коментираха организаторите. Експозицията, озаглавена “Оптимистично”, представя
87 произведения на 56 художници. Така е наречена, защото
напълно отговаря на това, което предлагаме и съответства
на нашия девиз - “С изгрев
започва денят” - началото трябва да бъде оптимистично, коментира за ДУМА инж. Панайот Бончев, кмет на район “Изгрев”. Под неговата егида се
осъществява събитието. Съорганизатор е Съюзът на българските художници.
По обичай бяха раздадени
награди, с които откроиха тазгодишните първенци на територията на “Изгрев”. Голямата
награда на кмета на общината
получи Димитър Остоич за
“Портрет на художника Нико-
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Кметът на район “Изгрев” инж. Панайот Бончев
връчва наградата на Нина Русева,
която е отличена за млад автор

ла Мирчев”. Приз за постижения в областта на визуалните
изкуства спечели Генчо Симеонов за творбата си “Злак”. А
Нина Русева впечатли журито
с картината си “Венеция”, за
която бе отличена с награда
за млад автор.
Експозицията “Оптимистично” е придружена от съпътства-

щата камерна изложба в памет на изявения художник Сава
Савов, който ни напусна преди три години.
Община “Изгрев” е
уникално средище, в което
живеят най-много знаменити
художници. Още в средата на
миналия век тук са избрали да
построят ателиетата си едни от
най-талантливите ни творци. В
търсене на усамотение те
превръщат пустеещите някога
земи в своеобразен софийски
Монмартър. Илия Петров, Нен-

z

ко Балкански, Дечко Узунов,
Константин Щъркелов, Константин Трингов, Александър
Стаменов, Никола Мирчев,
Стоян Венев и десетки други са
първите заселници, чиито ателиета и домове привличат с артистизма си десетилетия наред
столичната интелигенция. През
80-те години тук СБХ издига
две ведомствени сгради за своите творци, припомнят инициаторите. Според тях тазгодишната изложба е чувствително
по-силна от предходните издания и си струва да се види.

119 Û˜ËÚÂÎÒÍË Ú‚Ó·Ë ‚ ì—Í˙ÔÓˆÂÌÌË Í‡Ï˙˜ÂÚ‡î
Издателска къща “Анубис” и издателство “Булвест 2000” обявиха приключването на конкурса за учители-творци, обявен през януари и посветен на Европейската година на творчеството и иновациите. Той продължи повече от четири месеца и през това време в него се включиха стотици български учители от цялата страна с над 1000 свои произведения.
Участниците имаха право да представят
до три свои поетични творби, разказ и/

или есе до 5000 знака. Най-многобройни
бяха представените поетични произведения. След тях се нареждат разказите
и на трето място - есетата. Специалната
награда на конкурса е включване на отличените творби в общ литературен сборник, който ще се разпространява безплатно сред учителите.
Журито в състав - писателите Боян
Биолчев, Бойко Ламбовски и Николай
Табаков, определи 119 участници да бъдат

включени в общия сборник със стихове,
разкази и есета (списък на отличените е
публикуван на интернет страниците на
двете издателства - www.bulvest.com и
www.anubis-bg.net). Сборникът носи заглавието “Скъпоценни камъчета” и ще бъде
представен официално по време на фестивала “Пловдив чете” този месец. Премиерата е на 28 май в Пловдив, в къщата постоянна експозиция “Георги БожиловСлона”, от 18.30 ч.

3-то намиране
честната глава на
св. Йоан Кръстител

СПОМЕН ЗА
ВИКТОР ПАСКОВ
Възпоменателна вечер за Виктор Пасков организира днес от
17.30 ч. литературният салон-галерия “Захарий Стоянов” (Полиграфически комбинат “Димитър
Благоев”, ул. “Николай Ракитин” 2,
етаж 4). Сътвореното от него остава в златните страници на новата българска литература. И там
- във Словото и чрез Словото той продължава да живее, казва
издателят Иван Гранитски.

ОБНОВИХА
БЛАГОЕВГРАДСКИЯ
ТЕАТЪР ЗА
1 МИЛИОН ЛЕВА
Министърът на културата проф.
Стефан Данаилов ще открие днес
изцяло обновената зрителна зала
на Драматичния театър “Н. Й. Вапцаров” в Благоевград, научи ДУМА
от МК. Министерството на културата осигури 1 055 039 лв. за
цялостното обновяване на залата
на театъра и за основен ремонт
на артистично-административната
част. За ремонтирането на гримьорните, санитарните помещения
и кабинетите на администрацията
бяха изразходвани 337 439 лв.
Цялостното обновяване на театралната зала струва 717 600 лв.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

ПОКАЗВАТ ФИЛМ
ЗА ЛИЛИ ВЕРМУТ

Наградите “Аскеер” бяха връчени за 19-и път в театър
“Българска армия” на тържествена церемония под почетния
патронаж на министъра на културата проф. Стефан
Данаилов и на министъра на отбраната Николай Цонев.
В категория съвременна българска драматургия наградата
получи Захари Карабашлиев за пиесата си “Неделя вечер”

cyanmagentayellowblack

Премиера на филма за живота
и творчеството на голямата българска художничка Лили Вермут - “Дарба” на режисьора Тома Вашаров,
ще се състои днес от 18.30 ч. в
музикалния център “Борис Христов”
в рамките на петия фестивал на
изкуствата. Лили завършва живопис в Художествената академия при
проф. Дечко Узунов. Има успех в
областта на портрета и пейзажа, но
навлиза активно в областта на текстила и е сред създателите на
секция “Текстил” към СБХ. През
1963 г. прави първата си самостоятелна текстилна изложба и тя дава
силно отражение върху развитието
на жанра. Нейният принос е в създаването на нов художествен стил и
тематичен кръг, свързан с историята, митологията и археологията.

cyanmagentayellowblack
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СНИМКИ БГНЕС

ГЕОРГИЕВ И ИЛИЕВ
С ПОБЕДА В РУСИЯ

Председателят на ОСК Левски Стоян Хранов (вляво) и футболисти от ДЮШ на клуба поднесоха венци пред паметната плоча
край 22-ро СОУ в София, в чест на 95-годишния юбилей от основаването на отбора. Събитието уважиха старши треньорът
Емил Велев, помощникът му Бисер Хаздай и спортният директор Даниел Боримиров (на дясната снимка).

ВЕЛЕВ към феновете:

Рибата е още в морето
Левски отбеляза 95 години от
създаването на клуба с победа
над Славия с 1:0

Р

“Рибата е още в морето, а вие слагате тигана”, заяви старши треньорът на
Левски Емил Велев към феновете на
Левски, които вече си честитят 26-ата
шампионска титла на “сините”. “Ултрасите” поздравяваха футболисти, шефове и ветерани на Левски, които отбелязаха 95-ата годишнина от създаването
на клуба. Всички поднесоха венци и
цветя на паметната плоча на Могилата
край 22-ро СОУ в София, където на 24
май преди 95 години ентусиасти основават футболния отбор Левски. На съби-
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тието присъстваха финансовият директор Константин Баждеков, спортният директор Даниел Боримиров, треньорският щаб, начело с Емил Велев, и футболистите, които доближиха титлата след
победа с 1:0 над Славия в най-старото
столично дерби.
Тържеството край могилката в градинката на 22-ра гимназия бе открито от
председателя на ОСК Левски Стоян
Хранов. Той отбеляза, че спортисти от
клуба са спечелили 14 олимпийски и над
100 световни титли, което е много пове-

че от много държави в Европа. Женските отбори на Левски пък са шампиони
на Европа по волейбол и баскетбол.
Футболистите пък са се устремили
към 26-а титла. Те притежават рекордните 26 национални купи и две Суперкупи на България. Левски е единственият
отбор, който през всички завършили
футболни шампионати, е играл в 1-ва
Софийска футболна дивизия, или в ДАУ
група. “Сините” са единственият тим с
положителна статистика срещу всички
останали български отбори и единственият наш участник в групите на Шампионска лига. Отборът имат 2 четвъртфинала в турнира за Купата на УЕФА и 3
четвъртфинала за Купата на носителите
на национални купи, отбелязаха на юбилея, който ще бъде честван и днес с
тържествен концерт в ДМТ “Стефан Македонски” от 18.00 ч.

ЦСКА и Локо
недоволни
от рефера
От ЦСКА и Локо (Сф) се
заканиха да пуснат жалби срещу скандалното съдийство на
Георги Игнатов, който свири
мача им от 28-ия кръг на “А”
група, спечелен от шампионите с 1:0. Измъченият успех дойде след автогол на Георги Марков. “Армейците” обаче изостават на 2 т. от вечния съперник
Левски 2 кръга преди края. Парадоксално и от двата отбора
скочиха срещу рефера.
“Това е абсолютно безобразие! Този рефер е смешник!
Този свирчо ще го гоня, докато съм във футбола. Докато не
го изкарат от съдийството, аз
няма да се успокоя”, коментира президентът на Локо (Сф)
Николай Гигов.
Старши треньорът на ЦСКА
Любослав Пенев също заяви,
че клубът ще подаде жалба
срещу съдийството на рефера
Георги Игнатов. “Не може тези
чернодрешковци да се подиграват с труда на футболистите.
Ние, имам предвид ЦСКА,
няма да ги оставим тези съдии
да се подиграват с отбора”,
закани се Пенев.

Футболистите на Барселона подхвърлят във
въздуха треньора си Хосеп Гуардиола след
загубата с 0:1 от Осасуна в 37-ия кръг на
Примера дивисион. Въпреки неуспеха Барса спечели
титлата в Испания и се готви за финала за
Шампионската лига в сряда срещу спечелилия
титлата в Англия Манчестър Юнайтед
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Българските
национали
Благой Георгиев и Валентин
Илиев направиха много добър
мач при победата на Терек, с
2:0 над аутсайдера Химки в
среща от 10-ия кръг на Висшата лига на Русия. Благой Георгиев се отличи с асистенция
при втория гол, а бившият капитан на ЦСКА пропусна да
вкара
още в 6-ата минута.
Терек победи за първи път от
7 мача и с 12 т. се изкачи 10и. Воденият от бившия национален селекционер Димитър
Димитров-Херо
Амкар
претърпя разгром с 1:5 от
Спартак в Москва. Захари
Сираков не игра заради контузия. “Принуден бях да експериментирам със състава. Допуснахме огромно количество
грешки и поражението ни е
закономерно”, призна бургазлията Димитров след мача.

ВОЛФСБУРГ С
ПЪРВА ТИТЛА И
РЕКОРД ПО
РЕЗУЛТАТНОСТ

Волфсбург спечели първа
титла в историята си, като съкруши с 5:1 финалиста за Купата
на УЕФА Вердер в 34-ия кръг
на Първа Бундеслига. “Вълците”
завършиха с 69 т. и запазиха
преднината си от 2 т. пред шампиона Байерн М, надиграл с 2:1
Щутгарт. Бразилецът Графите
вкара 2 гола за шампионите, а
босненецът Един Джеко 1. Те
станаха най-резултатното дуо в
историята на Бундеслигата. Графите (на снимката) стана голмайстор №1 с 28 попадения, а
Джеко остана втори с 26. С ощо
54 гола те подобриха досегашния рекорд от 53 гола на тандема Герд Мюлер и Ули Хьонес
(Байерн М) от 1971/1972 и 1972/
1973 година. Графите и Джеко
са първите двама нападатели
от един отбор в 46-годишната
история на Бундеслигата, отбелязали по над 20 гола. При
предишния рекорд Мюлер има
40 и 36 гола, а Хьонес - само
13 и 17. Енерги със Станислав
Ангелов съкруши Леверкузен с
3:0 в Котбус и ще играе бараж
за оставане в елита, след като
завърши 16-и с 30 т. Изпаднаха
Карлсруе 29 и Арминия (Билефелд) 28. Бундеслигата подобри рекорд по посещаемост.
Общо 13 027 266 фенове наблюдаваха 306-те мача през
2008/2009 година, с 1 100 871
повече от миналия. Най-много
зрители има Борусия Дортмунд
- 1 271 408 (средно 74 788 на
мач). Най-малка посещаемост
има Енерги Котбус - 284 245 (16

ТОТО 2
42-И ТИРАЖ
6 от 49
I теглене: 9, 18, 32, 33, 44, 46
II теглене: 8, 9, 11, 24, 37, 46
III теглене: 8, 10, 18, 22, 25, 37
6 от 42
I теглене: 1, 16, 22, 23, 28, 38
II теглене: 10, 12, 18, 23, 38, 41
III теглене: 4, 5, 11, 31, 34, 35
5 от 35
I теглене: 1, 20, 21, 23, 24
II теглене: 1, 6, 9, 21, 24
III теглене: 9, 10, 14, 21, 29
Тото Джокер
Печеливши позиции: 3, 5, 7
Печеливши числа: 4, 3, 3

Основател
Стефан Продев
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Бътън с 5 от 6
В Монте Карло БраунGP записва втори двоен триумф,
Кими за първи път на подиума през сезона

Финландецът Яри-Мати
Латвала с Форд Фокус спечели рали “Сардиния”, VI
кръг от световния рали шампионат. Латвала поведе още
в началото на състезанието
и не изпусна лидерската позиция до края. Финландецът
зае
първото
място
с
4.00:55,7 часа и постигна
втора победа в кариерата си
след рали Швеция 2008. Втори на 29,4 сек се нареди

ло заслужиха още Марк
Уебър (Ред Бул), Нико Розберг
(Уилямс-Тойота), двукратният
световен шампион Фернандо
Алонсо (Рено) и Себастиян
Бурде (Торо Росо).
Действащият световен
шампион Люис Хамилтън с
Макларън стартира от последна редица заради наказание
и успя да завърши 12-и, но не
прибави точка към оскъдния
си актив. По време на квалификацията най-младият световен първенец допусна грешка
и се разби в оградата. Още
преди старт той призна, че
няма да може да защити титлата си през този сезон. По
време на 78-те обиколки по
улиицте на Монте Карло отпаднаха Себастиан Фетел,
Нелсон Пикет и Хейки Ковалайнен (Макларън), който се
разби в секцията около “Басейна”.

Най-добрата българска тенисистка се смъкна с 11 позиции
в световната ранглиста на WTA
и от днес заема 69-о място в
класацията за следващите 2
седмици. Няма промени в Топ
10. Води Динара Сафина (Рус),
следвана от сестрите Серена и
Винъс Уилямс (САЩ), Елена Дементиева (Рус), и др.
Британският пилот на БраунGP Дженсън Бътън получи
купата за Гран при на Монако от държавния глава на
Княжеството принц Алберт II

Класиране при пилотите:
1. Дженсън Бътън (Вбр, БраунGP-Мерцедес) 51, 2. Рубенс
Барикело (Браз, БраунGP-Мерцедес) 35, 3. Себастиан Фетел
(Гер, Ред Бул-Рено) 23, 4. Марк
Уебър (Авл, Ред Бул-Рено),
19,5, 5. Ярно Трули (Ит, Тойо-

та), 14,5, 6. Тимо Глок (Гер,
Тойота) 12, 7. Фернандо Алонсо (Исп, Рено) 11, 8. Кими Райконен (Фин, Ферари) и Люис
Хамилтън (Макларън-Мерцедес) по 9, 10. Фелипе Маса
(Браз, Ферари) 8, и др.

À‡Ú‚‡Î‡ ÒÔÂ˜ÂÎË ‡ÎË ì—‡‰ËÌËˇî
съотборникът му и сънародник Мико Хирвонен. Трети на
1:57,6 мин се класира Петер
Солберг (Норвегия) със Ситроен Ксара. Петкратният
световен шампион и лидер
през сезона Себастиен Льоб
(Франция) със Ситроен С4
за първи път не спечели
тази година. Французинът

Котоошу завърши
със загуба в Токио
Българинът Калоян Махлянов-Котоошу завърши със
загуба на големия летен турнир “Нацу башо” в Токио, в
който миналата година спечели първата в кариерата си
Купа на Императора. В среща от 15-ия, последен кръг
българинът, който е с ранг “одзеки”, загуби от колегата
си по ранг Харумафуджи. Монголецът захвана главата му
и го повали на дохиото. Така левентът завърши с положителен актив - 9 победи и 6 загуби и потвърди ранга си.
В предпоследния кръг Котоошу надви “Великия шампион” Хакухо. В суперфинала обаче Хакухо отстъпи на
Харумафуджи, който спечели за първи път турнира.

Пилотът на МТел Рали Тийм
Ясен Попов с Мицубиши Лансър
Ево 9 и Тихомир Златков с Форд
Ескорт от Ефко Рейсинг спечелиха II кръг на Националния
планински шампионат по автомобилизъм край Своге. Двамата
триумфираха съответно в обединената група А и N, и група Х.
Стартираха 36 автомобила, 4 не
завършиха.

ЦВЕТАНА
ПИРОНКОВА Е
ВЕЧЕ 69-А В СВЕТА

СНИМКИ БГНЕС

Лидерът във Формула 1
Дженсън Бътън с БраунGP
спечели убедително и състезанието по улиците на Монте
Карло за Гран при на Монако,
6-и кръг от световния шампионат. Така англичанинът записа 5-а победа през сезона
и общо шеста в кариерата си
след Гран при на Унгария
през 2006 г. Бътън стартира
от първа позиция в столицата
на хазарта, където по тесните
улици изпреварванията са
невъзможни в най-известното
и престижно състезание в календара. Втори финишира
съотборникът му Рубенс Барикело (Браз). Световният
шампион за 2007 г. Кими Райконен с Ферари пък се нареди трети и за първи път през
сезона се качи на подиума.
Зад него остана съотборникът
му Фелипе Маса, който бе
предупреден от екипа, че ще
бъде наказан от ФИА за сечене на завоите. Със силното
представяне на пилотите си
Ферари изпревари основния
си съперник Макларън-Мерцедес в битката при конструкторите, но и двата екипа са
твърде далеч от дебютантите
Браун GP. Точки в Монте Кар-

ЯСЕН ПОПОВ
НАЙ-БЪРЗ
КРАЙ СВОГЕ

остана четвърти на 3:43,7
мин след победителя. Той бе
наказан с 2 минути заради
нередности при смяната на
гуми по време на втория
етап в събота. Така Льоб не
успя да запише шеста поредна победа от началото
на сезона. След него изненадващо завърши руснакът

Класиране при
конструкторите:
1. БраунGP-Мерцедес 86 т., 2. Ред Бул 42,5,
3. Тойота 26,5, 4. Ферари 17, 5. Макларън-Мерцедес 13, 6. Рено 11.

Евгени Новиков също със
Ситроен С4 - на 5:11,6 мин,
от победителя, а последен в
призовата шестица е Матю
Уилсън (Великобритания) с
Форд Фокус - на 7:29,3 мин.
Класиране пилоти: 1. Себастиен Льоб (Фр) 55 т. 2.
Мико Хирвонен (Фин) 38, 3.
Даниел Сордо (Исп) 31 4.
Хенинг Солберг (Нор) 21 5.
Петер Солберг (Нор) 20 6.
Яри-Мати Латвала (Фин) 19

НА ЛИ Е ПЪРВАТА
ПОБЕДИТЕЛКА
НА „РОЛАН ГАРОС”
Китайката На Ли първа спечели победа на турнира “Ролан
Гарос”, кръг от Големия шлем в
тениса. Поставената под №25
тенисистка елиминира Марта
Домашовска (Пол) с 6:4, 6:2 за
72 мин в среща от I кръг на корт
№7. За 81 мин Анастасия Павлюченкова (Рус) надигра с 6:3, 6:2
Йоана Ралуца Олару (Рум). На
централния корт “Филип Шатрие” Анна Иванович (Сърб, №8)
отстрани Сара Ерани (Ит) със
7:6 (3), 6:3 за 2:02 часа. Тимеа
Бачински (Швейц) обърна Емили
Лоа (Фр) с 4:6, 6:4, 6:1. В I кръг
Цветана Пиронкова играе с 35годишната Джил Крейбъс (САЩ).

Журналист от „Дума”
е трети на тенис
Редакторът от спортния отдел на в. “Дума” Таньо Василев
спечели бронзов медал на 26ото държавно първенство по
тенис за журналисти. В кат. до
45 години дебютантът отстъпи
на полуфинала на миналогодишния шампион Ивайло Гаврилов (БНТ). В предишните кръгове Василев съкруши Христо Евстатиев (агенция “Фокус”) и
Александър Богоявленски (“Тринитикс медиа”) с убедителното
9:2. На финала Гаврилов, бивш
волейболен национал, бе отново безмилостен и разби с 9:3
Иво Желев (агенция “Естат”).
Десислава Кулелиева (в.”24
часа) и Иван Запрянов (сп.
“Куул”) пък спечелиха по две
титли на на ТК “Дема” в София.

В повторение на финала на
сингъл при жените от миналата
година Кулелиева се реваншира и победи защитаващата титлата си Йоана Андреева със 9:3.
На двойки фотожурналистката
от “24 часа” стигна до трофея в
тандем с Биляна Караманолева
(сп. “Спешъл”). При мъжете в
групата над 45 години Иван
Запрянов защити титлата си без
игра. На двойки Запрянов триумфира заедно със Статул Карабашев (ТВ “Европа”). В демонстративен мач председателят на
ДАМС Весела Лечева и президентът на БФТенис Стефан
Цветков победиха с 9:7 Екатерина Генова (ТВ България) и генералния секретар на централата Георги Дончев.

Състезаващият се за Испания латвийски гросмайстор
Алексей Широв (вляво) спечели 5-ия супертурнир “Мтел Мастърс” от Големия шлем по шахмат. В Х кръг
той победи на 30-ия ход норвежеца Магнус Карлсен (в
средата) и го измести от първото място. Трети е
трикратният победител в състезанието
Веселин Топалов, който завърши с 6,0 т. заедно с
Карлсен, но е с по-лош резултат в преките двубои

Сръбските тенисисти Ненад Зимонич, Янко Типсаревич,
Виктор Троицки и Арстение
Златанович празнуват със
Световната отборна купа,
след като победиха Германия с
3:0 на финала в Дюселдорф

ФИА ОТЛАГА
ТАВАНА НА
БЮДЖЕТИТЕ
Отборите от Формула 1 вероятно ще получат една година
отсрочка преди ФИА да въведе
таван на бюджетите от 45 милиона евро, обяви президентът на
ФИА Макс Моузли след среща с
представители на отборите преди старта за Гран при на Монако.

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ
ще излиза

талон за
безплатна
обява!
ТЪРСЕТЕ ГО!
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