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Извършените от КНДР опити създават сериозно
безпокойство за междунaродната общност
Северна Корея съобщи, че
е извършила успешно подземен ядрен опит. Според американски представител, пожелал
анонимност, КНДР е предупредила САЩ, че възнамерява да
извърши ядрен опит, по-малко
от час, преди да го осъществи,
съобщи Асошиейтед прес.
Опитът е бил последван от
изпитание на ракети с малък

обсег, изстреляни от установки на източното крайбрежие.
Пхенян определи действията
си, като част от мерките за
засилване на ядреното оръжие
за самозащита.
Заради изпитанията и нарушаването на резолюция 1718
снощи Съветът за сигурност
на ООН проведе извънредно
заседание в понеделник. Меж-

дународната общност, в това
число световните ядрени сили,
протестираха срещу севернокорейските действия, които
могат да доведат до допълнителната изолация на Пхенян.
Северна Корея заплашваше седмици наред, че ще проведе ядрен тест в отговор на
затегнатите международни
санкции след ракетното изпи-

тание през април. Някои анализатори смятат, че целта на
КНДР е да получи безусловно
статут на ядрена сила от страна на САЩ и да върне Вашингтон на масата на преговорите.
Вероятно е също проведените
тестове да целят засилването
на позициите на севернокорейския лидер Ким Чен-ир.
—Ú. 8
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Месец след тържественото си откриване отсечката на
метрото до “Младост” аварира и се наложи да бъде
временно спряна
(стр. 2). Причината не са
призраци, подземни фантоми
или други градски легенди,
а авария в тока. Жалко за
общината. Толкова шум се
вдигна покрай откриването
на отсечката, а само месец
по-късно започнаха дефектите. За какво беше цялото
свирене на оркестри и
возене на мотриси?
Аналитичното наблюдение
ще покаже, че всъщност
всяка общинска дейност в
София неизменно стига до
под кривата круша. Усилията
на кмета да чисти града ни
докараха невиждана криза с
чистотата. Наложи се правителството да идва на помощ
с камиони. Усилията да
пуснат метрото в предизборно време ни остави с дефектна линия и спрени
вагони. Май е време кабинетът да се намеси и в
метрото. Да вземат да го
направят, както трябва, че
иначе като нищо утре новите
спирки ще бъдат затворени
и ще потънат в прах.
Ако проследим всяка
общинска дейност, можем
още отсега тъжно да прогнозираме, че метрото съвсем
не е единственият обект,
който се нуждае от спешна
правителствена намеса.
Напоследък общината вдига
шум около детските градини, тържествено се обещават
нови 1500 места. Щом
вдигат шум, значи ще има
провал. И кабинетът трябва
да идва на пожар... А, да.
Самият Бойко Борисов
вдигна доста шум около
навехнатия му глезен.
Страшно е да се прогнозира
- но като нищо ще се
наложи правителството да
рита и вместо него на
футболните мачове. Съдба!

2

ЯДРЕНИЯТ КЛУБ
СЕ УВЕЛИЧИ

Няколко думи

○

»Á‡ÂÎ
‚˙ÁÏÛÚÂÌ
ÓÚ ÛÎËˆ‡
ì¡Ó„‰‡Ì
‘ËÎÓ‚î

22 ¿ÚËÒÚË
2 ‚ Ô‡¯ÍÛÎË
○

○

○

Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰
ì¿Î. ÕÂ‚ÒÍËî

Веселин Топалов стана 16-ият българин със своя звезда в Алеята на славата. На церемонията пред кино
“Арена” в жк “Младост” организаторите връчиха на Топалов неговия плакет със златна 24-каратова звезда
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1/4 от децата ходят
на училище със страх
80% от
българчетата
крият, че са
тормозени от
връстници, сочи
проучване

Б

Близо 25% от българските деца отиват със страх на училище, защото там
стават жертва на физически или психически тормоз. Тъжната статистика обяви вчера психологът Иван Игов, участник в проекта на УНИЦЕФ “Училище
без насилие”. Заедно с Министерството
на образованието, Държавната агенция
за закрила на детето, Столичната община и психолози все повече училища
се включват в програми за намаляване

на агресията между децата.
Според изследването едва 20 на сто
от децата признават пред родителите
си, че в училище са тормозени от свои
връстници. Толкова са и малчуганите,
които биха се осмелили да споделят
това с учители. Останалите 80% крият,
въпреки че неведнъж са ставали жертва на побой или обиди. Най-често учениците споделят с приятелите си.
Благодарение на програмата на
УНИЦЕФ два пъти е намалял броят на
децата-насилници в училищата, в които
работят специалисти-психолози. Ако в
началото на проекта процентът на насилниците в даден клас е близо 4 на
сто, след реализацията той спада до
2.3%. Подобни стойности има и за броя
на жертвите в училище, като за един
клас той е около 2,5%.
Засета в проекта участват пет училища в София и две в Ловеч. След кампанията във въпросните школа рязко
се е увеличил броят на децата, които
споделят за преживян тормоз с родители и учители. Според 70 на сто от тях

ТЕМА С
ПРОДЪЛЖЕНИЕ
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земи, които да депортират тамошното еврейско население, се
казва още в писмо на
мисията.
Посолството на Израел заявява голямото
си изумление от този
акт, който неминуемо
слага неизлечимо петно върху имиджа на
българската столица и
нейните управници,
пише в съобщението.
Предложението
за
преименуването на ул.
202 на името на проф.
Богдан Филов бе внесено от общинския
съветник от СДС Борислав
Бориславов.
Съветниците от БСП
гласуваха против.

Спряха новата
отсечка на метрото
Метрото между стадион “Васил Левски” и жк
“Младост” спря работа. Технически проблем се
появи по маршрута на мотрисите, които тържествено бяха пуснати преди по-малко от месец от
кмета Бойко Борисов и президента Георги Първанов. Прекъснато е захранването на контактната
ресла в участъка между станциите “Жолио Кюри”
и “Г.М. Димитров”, уточни Стоян Братоев, директор
на столичния “Метрополитен” ЕАД. По думите му
най-вероятната причина за аравията е разкачване на кабели от вибрациите, причинени от мотрисите. Той обясни, че това е лек технически проблем, но не прогнозира кога ще бъде решен.
От началото на движението на столичното
метро е имало два подобни случая.

Подписи срещу боклука
на София в Ловеч
Над 2000 жители на
Ловеч са се подписали
срещу приемането на
твърди битови отпадъци от София в новоизграденото депо край
града, предаде БНР.
Преди месец общинския съвет на Ловеч взе
решение в новото депо
еднократно да бъдат
докарани 50 000 тона
балирани отпадъци от
столицата. Населението е недоволно, твърдят
cyanmagentayellowblackdop 2

от общинската структура на партия “Атака”,
която е организатор на
подписката.
Въпреки протестите
общинските съветници
се съгласиха да приемат софийския боклук
при условие, че Министерството на околната среда и водите отпусне на Ловеч 5 млн.
лева за доизграждане
на инфраструктурата
около депото.

СНИМКА БГНЕС

Израел срещу улица
с име „Богдан Филов”
Посолството на Израел в София е шокирано от решението на
софийските общински
съветници от 1 май
тази година, с което
улица в София е именувана на Богдан Филов. Това става ясно
от писмо на посолството на Израел, разпространено вчера.
Богдан Филов е министър-председателят
на България, сложил
подписа си под пакта
за сътрудничество с
хитлеристка Германия, подготвил за гласуване антисемитско
законодателство и изпратил българска администрация в Новите

признанието е имало ефект и е довело
до спиране на тормоза.
Най-честата форма на насилие
между учениците е удари, обиди, дразнене, разпространение на клевети и
клюки. По думите на психолога Иван
Игов и жертвите, и насилниците имат
еднакъв психологически профил - липса на социални умения и имат склонност да не разпознават насилието в
училище.
Близо 60% от агресивните деца, които тормозят връстниците си, имат проблеми с правосъдието, след като излязат от училище, сочи статистиката. 40
на сто пък показват склонност към опасен рецидив. Ние си отглеждаме бъдещите насилници и бъдещите жертви в
училище, коментира Игов и подчерта,
че в никакъв случай мерките за наказание не бива да бъдат физически труд
или проява на друг вид наказание, както и публично порицание или директорски съвет. Коефициентът на насилие в училище у нас е между 25-27%
при средно 20 в Европа.

Повече от три часа пожарникари
гасиха огъня на сметището

Мощен пожар горя в сметището
на Стара Загора миналата нощ, повече от три часа бяха нужни на
огнеборците, за да се справят със
стихията. По първоначални данни
пожарът е умишлен. Пламъците,
появили се около полунощ в понеделник, обхванали бързо и двете
нива на сметището. Цялата налична техника на пожарната е изпратена на мястото. В борбата с огъня
са използвани над 300 т вода.
Гъст дим се разтла над голяма
част от града, но според общината
няма опасност за здравето на хората. Най-засегнати са село Християново, село Еленино и западната част на Стара Загора, заяви

началникът на регионалната екоинспекция Нанчо Видев. Няма завишение на замърсяването, но е
неприятно, че миризмата от горенето се усеща, добави той. На всеки 5-10 минути има замервания за
качеството на въздуха в околността.
До късния следобед вчера екипи на пожарната и на местната
фирма за чистота обезопасяваха
района около сметището, за да
предотвратят повторно възпламеняване. Пръст от близки строителни
обекти се извозваше до сметището, за да се покрият тлеещите места. Няколко пъти подред горялата
местност се обливаше с вода.

ВОЙНАТА НА ПЪТЯ

Шофьор без книжка уби двама

Д

вама мъже загинаха, а
други трима са тежко
ранени при катастрофа в
пловдивското село Красново миналата нощ. 25-годишен шофьор без книжка
помел с “Роувър”-а си
паркиран автомобил, а
после се ударил и в електрически стълб.
На място починали
младеж на 15 г. и 29годишен мъж, пътници в
катастрофиралия автомобил.
Ранени са шофьорът и
други двама мъже, също
пътували в “Роувър”-а. При
инцидента е било убито и
магаре, завързано на
електрическия стълб. Трима
са жертвите на пътя през

изминалото денонощие,
сочи статистиката на МВР.
Ранените са 43-ма.
58-годишен моторист е
загинал на пътя Варна село Оброчище.
Поради несъобразена
скорост, при ограничена
видимост при ляв завой,
той навлиза в лентата за
насрещно движение и се
блъска в лек автомобил
“Мерцедес”.
Друг мъж пък е пострадал тежко след импровизирано състезание с мотоциклети край Благоевград. Той
бил сред зрителите на
ралито и един от състезателите връхлетял отгоре му с
мотора си.

ÃËÌËÒÚÂÒÍË Ò˙‚ÂÚ
z Вицепремиерът
Меглена
Плугчиева ще отчете днес от
10.00 ч. едногодишната си работа като министърпредседател по
управление на
европейските
фондове.
Пресконференцията
ще се състои в
Гранитната зала
на Министерския съвет.
z Министърът на образованието
и науката Даниел Вълчев ще посети
днес град Русе. От 12.30 часа министър Вълчев ще се срещне с абитуриенти от общината. По-късно той
ще открие студентската научна сесия на Факултета по транспорт на
Русенския университет “Ангел
Кънчев”.

ìœÓÁËÚ‡ÌÓî 20
z Днес от 11.00
часа водачът на
листата на Коалиция за България за
изборите за ЕП
Ивайло Калфин ще
даде пресконференция в клуб
“Зайо Байо” в Разград. От 14.00 часа
Калфин ще посети
Свещарската могила в Исперих един от стоте национални туристически обекта.
От 18.00 часа кандидатът за евродепутат на Коалиция за България
Илияна Йотова ще даде пресконференция в пресцентъра на БСП в
Шумен. Третият в листата на Коалиция за България Кристиан Вигенин
ще се срещне с гражданите на община Искър, Плевенско. Срещата ще
се състои в салона на читалището.
z “Лекарствата и въвеждането на
тримесечните рецепти” е темата на
здравна беседа, която ще разисква
директорът на НЗОК д-р Румяна Тодорова на 29 май от 18 часа в столичното НЧ “Димчо Дебелянов” в кс “Яворов”. Преди месец д-р Румяна
Тодорова разясни на гражданите в
салона на читалището проблемите с
профилактичните прегледи и диспансеризацията, правата и задълженията на гражданите.

Свидетели
защитиха Марио
Николов в съда
Всички документи около внасянето
на земеделски машини от Германия са
били на лице, а самата техника - модерна и нова. Това заяви вчера пред
съда свитедел по така нареченото
“дело САПАРД”, по което обвиняем е
бизнесменът Марио Николов. Като свидетели бяха призовани чиновници от
фонд “Земеделие”. Всички защитиха
Николов и разказаха, че документите
по проектите, в които е участвал той,
са били изрядни. Прокуратурата
твърди, че Николов, Стойков и още
осем души са източвали средства по
САПАРД на стойност 7,5 млн. евро
посредством фалшиви документи и
фактури. Според обвинението групата
е изнасяла стари месопреработвателни машини от България, демонтирала
ги е в Германия, след което ги е връщала у нас, с документи като нови. Пред
съда Тихомир Желязков, който работел с машините, заяви, че те са били
съвсем нови. Той дори сглобявал и
разглобявал една от тях и видял, че
частите са нови.
Бившата шефка на отдел “Европейски схеми” във фон “Земеделие” Карамфила Гюрова свидетелства, че по
проектите на Николов са извършвани
последователно 13 контролни проверки. Всяка една проверка контролирала
предходната и така при откриване на
нередност процедурата автоматично
би била прекратена.
Самият Николов коментира, че се
чувства спокоен, защото е невинен.
Делото продължава и днес с разпитите на още свидетели.
cyanmagentayellowblack
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47% от пловдивчани не
харесват партиите си
който задържа без промяна твърдото си ядро.
54% от разочарованите
от своята партия твърдят, че ще гласуват за
една и съща партия и на
Евровота, и на вота за
Народно събрание.
Висок е делът на разочарованите симпатизанти на ГЕРБ и на “Атака”. БСП запазва традиционния профил на избирателите си. “Напред”
изглеждал сигурен участник в следващия национален парламент предвид влиятелността на
ВМРО в Пловдив.

СНИМКА БГНЕС

47% от избирателите
Пловдив-град посочват,
че се чувстват разочаровани от партията, на
която симпатизират.
Това сочат данни от проучването на Националния център за изучаване
на общественото мнение
(НЦИОМ), изготвено по
поръчка на Института по
политики и развитие.
Най-силно разочаровани
са хората в активна трудова възраст между 5060-годишните и бедните.
Сравнително слабо разочарован от своите е
електоратът на БСП,

СЕДЕМ ФОРМАЦИИ
МОГАТ ДА ИМАТ
ЕВРОДЕПУТАТИ

Президентът Георги Първанов се срещна с престолонаследника на Кралство
Нидерландия Вилем-Александър Орански на “Дондуков” 2

ИВАЙЛО КАЛФИН:

ЛЕВИ ПАРТИИ
СЕ ОБЕДИНИХА
В БУРГАСКО

По-високи субсидии
за земеделието
Турция ще влезе в ЕС, като приеме ценностите
на Европа, заяви водачът на бюлетина № 6
17-те български представители в ЕП
трябва да се обединят за ускоряване изравняването на субсидиите за българските земеделски производители с тези в така
наречените “стари страни” в Общността,
да се ускори пълното премахване на ограниченията към българите за работата в
ЕС, за включване на България в европейските енергийни проекти и за повече млади българи на високи постове в европейските административни институции. Това
предложи по време на предизборната
кампания на левицата в Русе водачът на

листата за ЕП на Коалиция за България
Ивайло Калфин.
Позицията на кандидатите за депутати
в ЕП от Коалиция за България е, че българските членове в ЕП трябва да защитават
единно националните интереси. Той коментира, че трябва да се смени тонът на евродепутатите от десницата”, тъй като в сегашния Европейски парламент представители
на “Атака” и на десницата редовно говорили срещу страната си и й лепят етикети.
Според Ивайло Калфин при разпределяне
на средствата в ЕС българските депутати в
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ЕП единно трябва да отстояват позиция за
по-голяма солидарност. Той изрази очакване в бъдещия ЕП групата на социалдемократическите партии да бъде най-голяма и
тези проблеми да се решават по-бързо.
Калфин заяви, че е в интерес на нашата страна Турция да приема европейските
ценности и да се стреми към Европейския
съюз. Ивайло Калфин изнесе своя лекция
пред студенти и преподаватели в Русенския университет, а с другите кандидати
на левицата за Европарламент участва в
срещи в общините Иваново и Сливо поле.

„Ден на отворените врати” в „Център дневна грижа
за възрастни хора с физически увреждания в община Девня”
Във връзка с изпълнение на проекта на община Девня: “Център
дневна грижа за възрастни хора с физически увреждания в община Девня” се организира “Ден
на отворените врати”.
Събитието е част от информационната кампания на проекта. Проектът
е финансиран по Програма ФАР 2006, Програма
BG 2006/018-343.01.01 “Деинституционализация
посредством предоставяне на услуги в общността

за рискови групи”. На
официалното откриване
на центъра, присъстваха:
г-н Д.Димитров, зам.-министър на МТСП; г-н
Ст.Колев, национален
директор на НДП “Красива България”; г-н Е.Енчев,
регионален координатор
на програма ФАР на ИА/
МТСП; представители на
“Девня цимент” АД; г-жа
М.Чанкова, директор на
РД “Социално подпомагане”; представители на
РО на АСП; зам.-кметът
и директорите на общин-

Седем политически формации
имат възможност да излъчат представители в Европейския парламент, съобщи на пресконференция
вчера Николай Николов от “Барометър инфо”. Той представи данни
от последното проучване на агенцията. Изследването е направено
на 23 май като “симулативно гласуване”, тоест участвалите 1210
души са пускали в урни съответните бюлетини, както в изборен ден.
Пет от формациите със сигурност
ще имат депутати в ЕП. Това са
ГЕРБ - 25,87 на сто, Коалиция за
България - 18,02 процента, ДПС 16,36 на сто, Синята коалиция 10,74 процента и “Атака” - 8,26 на
сто. “Напред” и РЗС имат шанс да
преминат бариерата съответно с
5,54 на сто и с 5,12 процента,
коментира Николов.

ска администрация Девня; Дирекция “СП”- Девня, директорите на училища и детски заведения
от общината, както и
граждани от община
Девня. Извършен бе
тържествен водосвет от
местния свещеник, а лентата бе прерязана от
г-жа Ели Иванова, зам.-кмет на
община Девня и
г-н Колев, национален директор
на НДП “Красива България”.

Областните ръководства на
БСП, Партия Български социалдемократи, Партия “Движение за
социален хуманизъм”, Партия
“Рома”, Комунистическата партия
на България и Земеделски съюз
“Александър Стамболийски” подписаха коалиционно споразумение за
съвместно явяване на изборите за
ЕП и Народно събрание. Те ще се
явят на предстоящите избори в
познатия формат Коалиция за
България. Председателят на Областния съвет на БСП- Бургас Пенко
Атанасов каза, че това обединение
се е доказало във времето, че е
работещо, поставено на солидни и
здрави основи.

МЛАДЕЖКОТО ДПС
ЩЕ ЗАЩИТАВА
КИРИЛИЦАТА
Младежкото ДПС стартира инициатива в защита на кирилицата.
Под мотото “Заедно да я съхраним”
и с фланелки, на които е са изписани буквите на азбуката на светите братя Кирил и Методий, младежи раздаваха флаери, гривни,
химикалки и други материали на
кампанията пред Народната библиотека. Инициативата се провежда за втори път и е обвързана
пряко и с изборите за ЕП, което
се виждаше и от облеклата на
младежите. От Областната младежка организация на ДПС, обясниха, че инициативата е евродепутатите им да осъзнаят ролята си
за защитата на кирилицата при
изписването на българското евро.

Œ˜‡Í‚‡ÈÚÂ ÛÚÂ
ÌÓ‚Ëˇ ·ÓÈ Ì‡

Татяна Дончева:
Гражданите са си
виновни, ако пратят
Галеви в парламента
Ако гражданите нямат съзнанието,
че не може в националния парламент
да има криминални типове, никакъв
закон не може да ги спаси. Това каза
в предаването на БНР “12+3” Татяна
Дончева, депутат от Коалиция за България, на въпрос защо може братя Галеви да се окажат в НС.
Гражданите би трябвало да знаят
кого пращат в Народното събрание и
за какво, допълни тя. По думите й не
може гражданите непрекъснато да
псуват политиците и институциите,
смятайки, че те са нещо извън тях.
Според депутата този подход идва от
лошото отношение на българина към
Народното събрание и от това, че няма
добра селекция за депутатите. Дончева коментира, че никой не може да
опази гражданите от самите тях.
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¬ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ ˜ÂÚÂÚÂ:

Строителна и инвестиционна компания
„.—ÓÙËˇ 1330, ÛÎ. ì√˛Â¯Â‚Ó" 83, ¡÷ —Â‰ËÍ‡,
ÚÂÎ. (02) 920 4112 Ù‡ÍÒ (02) 920 1782.
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˜ÛÊ‰ ÒÂ‰ Ò‚ÓË
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Над 350 труса
люляха страната
за 24 часа
Стари къщи се напукаха
в Петрич, хората трескаво
звънят на тел. 112
Над 350 земетресения с различна сила люляха страната през
последните 24 часа. Повечето
трусове само са регистрирани от
уредите на Националната сеизмологична мрежа, усетени от
хората, са едва 30. Въпреки че
няма данни за пострадали и големи щети, вълна на паника се
усети у хората, особено в Петричко, където трусовете бяха с
най-голям магнитуд. В 10.59 часа
вчера сутринта бе последното посилно земетресение - около 4 по
Рихтер, съобщиха от БАН. Десет
минути преди 8 часа също бе
регистран трус, малко по-лек.
Жителите на града и околните
села трескаво звъняха на спешния телефон 112 или в кметството, за да съобщят лично, че са
усетили люлеенето. От БАН уточняват, че епицентърът на земетресенията е извън територията на
България, на около 160 км югозападно от София. Учените очакват още затихващи трусове в
следващите два-три дни.
Стихията бе основна тема на
разговори и коментари за голяма
част от българите през вчерашния ден. В почти всички населени

места в Югозападна България
хората бяха усетили в различна
степен трусовете. Телефон 112 е
загрял от обаждания, особено в
неделя вечерта, когато бе и найсилният трус - около 5 по Рихтер
към 19.18 часа. Няма разрушения
и пострадали хора, успокоиха от
Министерството на извънредните
ситуации, където постъпват и се
обобщават всички данни от различните общини и спешни центрове. Само в някои села в Пернишко стари къщи са с напукани
стени. Много от хората в района
напуснаха домовете си още в
неделя вечерта, особено семействата с малки деца. Максимално
по сила земетресението е било
усетено в село Беласица, област
Петрич, където въздействието е
било от 6-а степен с много паднали предмети и масово излизане
на хората от селото навън. В София също имаше моменти на паника - в Студентския град група
младежи излязоха от блоковете,
след като по високите етажи прозорците кънтели и паднали дветри саксии.
Земетресенията са с епицентър на територията на Маке-

дония, нямаме индикации у нас
да се очаква силен трус, поясниха от БАН и призоваха населението да не се паникьосва излишно. От Геофизичния институт коментираха, че имайки предвид
силата на земетресенията, на територията на България не би
трябвало да има някакви сериозни последствия, освен уплахата у
хората. На телефон 112, общ за
цялата страна, за по-малко от 12
часа бяха получени близо 100
обаждания - от София, Кюстендил, Благоевград, Петрич, Пазарджик, Пловдив, Гоце Делчев,
Перник и Сандански. Повечето
хора звънели след труса от 19.18
часа и след втория по-силен, усетен около 22.30 ч.
Няма нарушение на сградния
фонд в столицата след поредицата земетресения, съобщи
кметът Бойко Борисов вчера сутринта. В общината са постъпили
много обаждания от уплашени
граждани, но няма сигнали за
пострадали. Спокойна е обстановката и в област Кюстендил,
където трусовете бяха усетени по
високите етажи на жилищните
сгради. От Кърджали съобщиха,
че няма паника и разрушения и
че от “Гражданска защита” са
готови да реагират на всеки сигнал.
В неделя вечерта километрични опашки от коли и ТИР-ове
се образуваха в Кресненското
дефиле, посока Благоевград-Кулата. Там се активизира мощно
свлачище и затвори главен път
Е-79 за няколко часа. Появиха се
информации, че един от трусовете същия ден е активизирал скал-

В Македония земята
се тресе през 10 минути
съседна Македония, където е епицентърът на трусовете от
последните два дни, земята се люлее през 10-20 минути. Найсилно се усещат земетресенията в югоизточната част на страната. Там масово хората прекарват нощта под открито небе,
някои на палатки, други в колите си. Тръгнаха и слухове, че
се очаква много по-мощен трус, въпреки че учени и управляващи се опитаха да успокоят населението, че няма подобни данни. Земетресенията в Македония са със сила между 1,8
и 5 по Рихтер. Нама данни за ранени, но на много места има
напукани постройки и изпочупени прозорци. В общините
Валандово и Гевгелия, както и в селата, в които най-силно
бяха усетени земетресенията - Башибос и Гьопчели, бяха на посещение представители на съответните македонски органи във връзка
с осигуряване и разпределяне на помощи. На разположение на
населението е изпратен медицински екип, както и екип на териториалната противопожарна служба. Министърът на труда и социалната политика на Македония Джелал Байрами още в неделя посети
засегнатите райони и заяви, че правителството ще отдели помощ
за засегнатите семейства по две средни заплати.

В

ните маси, но никой не може да
потвърди връзката между двете
бедствия. Според експерти от
Разлог, където е имало гръмотевична буря и проливен дъжд,
свлачището тръгнало след пороя.

Към обед вчера движението в
Кресненското дефиле бе възстановено, въпреки че екипи на
“Гражданска защита” продължават разчистването на някои
участъци от пътя.

Проф. НИКОЛАЙ МИЛОШЕВ,
директор на Геофизичния институт при БАН:

Няма условия трусовете да
се „преместят” в България
С лъжепрогнози някои искат да
направят впечатление, казва ученият
 Когато стана земетресението на 24 май, вие бяхте на
тържествения концерт в НДК, но
веднага хукнахте към института.
Имате ли изострен усет като
човек, който “работи” земетресения, или за труса ви съобщи дежурният екип от института?
 Нещо усетих, но реших, че си
халюцинирам. Май че президентът
го е усетил на своето място и е поискъл информация от председателя
на БАН акад. Съботинов. От екипа
още не бяха смогнали да ми се обадят, понеже в първите 5 минути трябва все пак да локализират нещата,
пък тогава да звънят. Веднага се
обадих аз, много бързо точна информация бе дадена на президента. Разбира се, след това хукнах към
института.
 На 24 май едно земетресение със следващи затихващи трусове ли беше, или два отделни
труса?

- Земетресението е на границата между Гърция и Македония, на
160 км директно от София, найблизкото населено място е Баланово, на 30-40 км на запад и встрани от Петрич по продължението на
Беласица. Това е известен сеизмичен район, където навремето
също е имало земетресения, не е
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Интервю на ВЕЛИАНА ХРИСТОВА

за първи път. Максималният трус,
който се усети и в НДК, е с магнитуд 5,2, 5-6 минути след него е
имало втори трус - 4,8, след това
след 22,30 ч. имаше нов трус около 4,5, вчера сутринта в 7.50 ч.
имаше още един 3,8 и в 11 ч. около 3,9. Това са по-силните проявления. Между тях обаче има над
250 микротруса, над 30 от тях
може да са усетени. В София са
усетени трите най-силни. В Благоевград и Кърджали хората са усетили няколко от трусовете. Казаха
ми за едно момиче там, което има
по-изострено възприятие към земетресенията и цяла нощ е усещала потрепванията, а това е достатъчно да я изкара от нерви.

 Какво очаквате оттук нататък?
- Надявам се, че трусовете оттук
нататък постепенно ще намаляват и
ще застинат в един момент. Кога ще
затихнат, съвсем е трудно да се
каже. Но при такава голяма скорост
на микроземетресенията се надявам, че ще затихне по-бързичко. Но
дали за ден, два, пет е трудно да се
прогнозира. Всяко сеизмично огнище има специфични проявления.

При вранчанското земетресение например тресва веднаж, след което
няма нищо - нито преди него е имало, нито след него. При това земетресение сега имаше по-слабички
трусове в предишната нощ от порядъка на 3,7-3,8, през деня имаше
още няколко, но те не бяха усетени
в България.
 Искате да кажете, че има и
трусове-предвестници на по-силното земетресение?
- Трудно е да се каже дали е
предвестник. Може трусът вечерта
на 24 май да е бил най-силният. По
принцип проявленията в това огнище досега са били толкова - до магнитуд 5-5,5, според нас едва ли
може да се очаква по-силно земетресение. След това магнитудите
започнаха да спадат, да затихват.
Затова в 90 на сто може да се очаква, че нещата постепенно ще затихнат в рамките на днешния ден.
 Веднага след труса вашите
колеги от института казаха, че
няма опасност трусът да се
прехвърли към раздвижване на разломите и на наша територия.
- Това мнение е подплътено не
само със сеизмологични изследвания, но минава и през геодезията. В
последните години знаете, че се
мери навсякъде с джи-пи-ес уреди в
страната. Оказва се, че Беласица е
нещо като “земераздел”. На юг ог Беласица има много по-ускорени движения от порядъка на 10 мм годишно в южна и югоизточна посока.
Докато на север от Беласица в
българска територия движенията са

много по-малко и са насочени на
север и са от порядъка на 2 до 4 мм
годишно, което не е много и е горедолу в рамките на грешката на приборите. Т.е. нашата част откъм Беласица стои доста по-стабилно. Ако
оттук нататък нещо отново се активизира в този район, то ще е на юг,
а не на север към Крупник.
 Понеже Крупник е близо, това
кара хората да се страхуват.
- Всичко, което имаме като данни от геодезическата информация,
в това отношение ни е много полезно, защото ни дава допълнителна ориентация къде би трябвало
нещо да се очаква. Така че на тази
база нямаме основание да очакваме движенията от юг да се
прехвърлят по-нагоре към нас. В
Кресненското огнище по принцип
доста честичко - по 1-2 пъти на
месеца, има по някое земетресенийце, но няма ускоряване, няма
повишена активност.
 Земетресението вертикално
или хоризонтално беше?
- Няма вертикално и хоризонтално земетресение, всяко земетресение има вертикална и хоризонтална
компонента. В зависимост от това на
какво разстояние от епицентъра сме,
ние усещаме по-силно вертикалната
или хоризонталната компонента.
 Значи ако сме по-близо,
трусът се усеща като вертикален,
така ли?
- Да, и затихва по-бързо. Ако сме
по-надалеч, обиковено усещаме хоризонтално движение.
На стр. 14
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СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Българите, наред с гражданите на Зимбабве, Египет и Хаити, са най-песимистично настроени в цял свят, показва проучване на университета в Канзас и “Галъп”. Проучването доказва,
че хората по природа са оптимисти, въпреки бедствията от
икономическата криза, войните, глада, грипната епидемия,
които сполетяха земята. Изследването, представено на годишната среща в Сан Франциско на американската Асоциация за
психологическа наука, е оповестено от австралийския сайт
sciencealert.com. Според анкетата, извършена от института
“Галъп” в 140 държави, най-големи оптимисти са ирландците,
бразилците, датчаните и новозеландците, а американците са
на десето място. 89 процента от участниците в анкетата очакват животът им да е по-добър или също толкова добър, колкото
сега, а 95 процента смятат, че той ще е по-добър или също
толкова добър в сравнение с преди пет години. Възрастта и
доходите изглежда имат слабо влияние върху оптимизма, гласи
друг извод от проучването.
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Пак ни наредиха
сред безверниците

○

○

○

Б

Безработицата в страната през април е 7,04%, отчитат от
Агенцията по заетостта. Равнището й е с 0,16 пункта по-високо от
март. През месеца в бюрата по труда са се регистрирали 260 693
безработни. Търсенето на работна сила продължава да нараства,
заявени са общо 22 653 работни места, с 985 повече от април
2008-а. През април за едно свободно работно място са се конкурирали 9 безработни.
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7,04% безработица през април
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Кметът на Монтана Златко Живков връчи стипендии на осем талантливи деца и младежи от
общината, постигнали високи резултати в науката, изкуството, културата и спорта. Те получават
еднократно от 240 до 2400 лева от общинската управа в зависимост от значимостта на
постигнатите резултати на национални и международни състезания и конкурси

В пет центъра помагат
на хемофилици
За коварното заболяване, особено
при децата, все още не се прави
всичко необходимо за профилактика
ЕВА КОСТОВА

В България специалистите по
хемофилия са 17. Пет са центровете в страната, в които пациентите получават навременна помощ - в София (Национален хематологичен център, детска клиника в Университетска болница
Александровска), в Пловдив, Стара Загора, Варна и Плевен. Това
научи ДУМА на неотдавнашен
семинар, организиран в Албена
от Националната генетична лаборатория и Фондация “МОСТ”.
Кръгла маса за лечението на
редките болести събра на дискусия проф. Иво Кременски, шеф на
Националната генетична лаборатория, д-р Ива Станкова, депутатка от левицата, д-р Жасмина

Мирчева, която неотдавна оглави агенцията по лекарствата, водещи специалисти в областта на
генетичните заболявания, тяхната диагностика и профилактика,
лечение и превенция. В рамките
на форума доц. д-р Стефан Горанов, д.м.н. представи темата “Има
ли проблеми при лечението и цялостните медицински грижи при
пациентите с хемофилия - мнение на един началник клиника
по хематология”.
Лечението на болните от хемофилия се осигурява изцяло от
Министерството на здравеопазването. Болестта засяга мъжете,
при нея кръвта не може да се
съсирва поради липса на фактори, които правят възможен този
процес. Заболяването се преда-

ва по наследство при наличие на
дефект на Х хромозомите и води
до други усложнения - сред найчесто срещаните са проблеми в
мускулатурата и ставите, което
изисква допълнително лечение и
би довело до трайно инвалидизиране. Най-добрият начин на
лечение е чрез профилактично
вливане на липсващия фактор в
организма. По този начин се дава
възможност за осигуряване на
максимално ефективен социален
контакт на болния.
В момента има активна кампания от страна на Българското
научно дружество по хематология и трансфузиология да разреши съвместно с МЗ, и с подкрепата на д-р Станкова като член
на парламентараната комисия по

началото на годината
британското правителство бе посъветвано
да изплати компенсации на 4670-те болни
от хемофилия, които
през 70-те и 80-те години са били заразени с хепатит С при
преливане на кръв.
Освен това 1243 души
са били заразени със СПИН.
Сега правителството се
съгласи да повиши пенсиите
на заразените със СПИН, но
не и на тези с хепатит.

В

здравеопазване, проблемите с
прилагането на профилактичен

режим на терапия и осигуряването на адекватни количества
антихемофилен фактор 8 при
деца с тежка и средна форма на
заболяване. С тази новост ще се
гарантира на дете с хемофилия
да избегне социалната изолация,
възможност да ходи на детска
градина, в училище, в университет. Чрез профилактичния подход ще се намали значително и
опасността от животозастрашаващи последици, твърди доц. Горанов. В европейски мащаб за лечението на хемофилията се предвиждат средно 4 международни
единици антихемофилен фактор
на глава от населението, за да
бъде осигурено добро качество
на живот на пациентите с хемофилия А. У нас се внасят и закупуват 2. В момента доставката е
14 милиона единици. Около 70
на сто от пациентите с хемофилия А в страната вече имат хепатит В или С.

Бебета починаха при раждане у дома
Две бебета починаха при раждане в домашни условия, съобщи
вчера Дарик. Полицията разследва смъртта им след раждане у
дома от 37-годишна жена във видинското село Куделин. Сигналът
до органите на реда е подаден от екипи на Спешна помощ във
Видин. Те сигнализирали, че жената е родила мъртвите бебета при
домашни условия. По-късно е установено, че родилката е откарана
по спешност във видинската болница от фелдшер, на когото се
обадила майката на жената. Преди да пристигне в дома на жените
в селото, бебетата били вече починали. Телата са транспортирани
за аутопсия. Причините за смъртта на новородените се изясняват.
По случая е образувано досъдебно производство.
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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 № РТ - 4 от 14.05.2009 г. на министъра
на транспорта
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ри събрали смелост и отишли в полицията, която е реагирала незабавно.
Другите двама задържани са испанци, при които българите са работили
незаконно, без да им бъдат плащани
осигуровки и каквото и да е. Социалните служби и чиновници от местното кметство в края на миналата седмица са предложили помощ на нашенците, някои от които ще търсят
по-добри условия в други градове,
съобщава БГНЕС.

○

Испанската полиция арестува двама българи и двама
испанци, експлоатирали и мамили 27 български гурбетчии
в Севиля, съобщи “Ел Паис”.
Българските мераклии за работа в Испания са живели в
мизерни условия и на практика са работели без пари. За да
отидат в Севиля, българите са
похарчили по 1000 евро. По
850 евро са платили за превод
и легализация на документите
си, после пътували три дни с
автобус срещу 110 евро.
Задържаните българи са посрещнали гурбетчиите в Севиля и са им поискали по 30 евро
за храна. След това всичките
27 български работници са
били наблъскани в мизерна и тясна
квартира, за която са плащали по
180 евро на човек. Наемът за същата квартира е бил около 1000 евро,
а разликата от 3860 прибирали арестуваните измамници. За пътуването
от квартирата до работното място
имигрантите са плащали по 10 евро,
а са получавали същата надница,
при обещани им 40 евро дневно.
Въпреки заплахите за физическа саморазправа четирима от 27-те бълга-
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Испания арестува експлоататори Програма за
бъбречни
на 27 български гурбетчии
болести и
трансплантации
Създаване и приемане на
национална програма в дългосрочен план с ясни и прозрачни
критерии в бъбречните заболявания и трансплантациите в
България, гласят на 27 май от
13,30 ч. в централата на Българския лекарски съюз. Тогава ще
се проведе първата по рода си
кръгла маса по тази тема. Организатор на събитието е Асоциация на пациентите с бъбречни
заболявания (АПБЗ). Акцентите
на кръглата маса са липсата на
програма за превенция, профилактика и ранна диагностика на
бъбречните заболявания у нас,
влошеното състояние на качеството на поддържащото хемодиализно лечение и съпътстващите
го заболявания, липсата на програма за увеличаване на органните трансплантации, както и
липсата на национален стандарт
за проследяване и лечение на
пациентите с транспантирани
органи в България, съобщава
сайтът Здраве нет.

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с
площ 1832 кв. м, предназначение: За стопанска дейност, отреден
за “Склад за строителни материали”, с местонахождение Област
Сливен, община Нова Загора, гр. Нова Загора, гаров район, кв.
206.
Търгът ще се проведе на 2 юли 2009 г. (четвъртък) в сградата
на Централно управление на НК “ЖИ”, гр. София, бул. “Мария
Луиза” 110 от 10:00 часа, стая 401 при:
 начална тръжна цена в размер на 72 000,00 (седемдесет и
две хиляди) лева, без ДДС.
 депозит за участие в търга, в размер на 35 000,00 (тридесет
и пет хиляди) лева, вносим, в срок до 25 юни 2009 г. (четвъртък);
 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”, гр. 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, гр. София, бул. “Мария Луиза” 110 в срок до 16:00 часа на
25 юни 2009 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се
считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е
с дата на подаване не по-късно от 25 юни 2009 г. (четвъртък).
Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9,00
до 16,00 часа до 24 юни 2009 г. (сряда) 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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Крайният срок за приключване на строежа и
електрификацията на
линията е май 2011 г.
Тя е част от линията
Пловдив - Свиленград турска граница, която
е по трасето на коридор 8. Министър Мутафчиев подчерта, че за
правителството е приоритет изграждането и
модернизирането на
железопътните линии,
които са по трасетата
на европейските коридори. Един от другите
големи и скъпи проекти ще бъде линията
София - Пловдив, който
ще струва около 400
млн. евро.
Според транспортния министър в железопътния сектор има
много добра проектна
готовност. Целта е да
създадем и на следва-

ŒÍÓÎÓ 40 % Â ÒÔ‡‰˙Ú Ì‡ ÚÓ‚‡ËÚÂ
Около 40 % е в момента спадът на товарите в железопътния транспорт. Това каза
министър Петър Мутафчиев. Министърът изрази надежда през юни-юли ситуацията да се
подобри.

РУМЪНИЯ
ПОЕВТИНЯХА
ПОВЕЧЕ ОТ НАШИТЕ
Цените на недвижимото имущество в София са паднали с
12%, докато в столицата на
съседна Румъния с 20%. Това
показват данните от проучване
на компанията “Джонс Ланг
Ласале”, съобщава специализираното руско електронно издание “Курортная недвижимост”.
Българският и румънският пазар
на недвижимост преминават през
период на спад, който най-силно
се усеща в Букурещ. Резултатите от проучването показват, че
ситуацията, в която се намира
пазарът в България, води до оттегляне на инвеститорите и ограничено финансиране за нови
проекти.

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Около 2,1 млрд.
евро ще струва модернизацията на жп линията
ВидинЦСофия.
Това съобщи транспортният министър
Петър Мутафчиев, който присъства на подписването на договори за
железопътна инфраструктура. Със 70 млн.
лева ще бъде построена жп линията от Свиленград до турската
граница, а над 7 млн.
лева ще струва географската информационна система на Национална компания “Железопътна инфраструктура”. Средствата ще
бъдат осигурени от
Оперативна програма
“Транспорт.
Договорът за линията Свиленград - турска граница е с чешката фирма ОХЛ ЖС.

В присъствието на министъра на транспорта Петър Мутафчиев бе подписан
договор по проекта “Проектиране и внедряване на Географска информационна
система за нуждите на НКЖИ”

щите правителства
възможност да имат готови проекти за следващите два периода по
отношение на железопътната ни инфраструктура, каза Мутафчи-

ев. Той допълни, че с
бързи темпове вървят
и подготвените проекти по програма ИСПА сред тях са линиите
Пловдив - Бургас, София - Драгоман, София

- Радомир - Перник.
Успешното реализиране на тази проекти ще
гарантира 580 млн.
евро за железопътната
ни инфраструктура до
2013 година.

ФИШЕР БОЙЛ:

Възможно е размразяване
на парите по САПАРД
Брюксел не определи срок за 140-те милиона евро
Нищо конкретно по въпроса със замразените 140 млн.
евро по САПАРД не постигнаха министърът на земеделието и храните Валери Цветанов и зам. министър-председателят Меглена Плугчиева, които се срещнаха вчера
в Брюксел с комисар Мариан
Фишер Бойл, отговаряща за
земеделието и развитието на
селските райони. Възможно
е замразяването на фондовете по предприсъединителната програма САПАРД за
България да бъде вдигнато в
скоро време, лаконична бе
Бойл, без да даде конкретни
срокове за вземане на решение от страна на Европейската комисия (ЕК). Вицепреми-

ерът Плугчиева съобщи, че е
оптимист, че парите по САПАРД може да бъдат отблокирани още преди да е изтекъл мандатът на сегашното
правителство.
В София вчера председателят на комисията по земеделие в Европейския парламент Нийл Париш, запитан
защо продължава да се бави
отблокирането на част от
финансирането по програмата САПАРД, заяви, че причината е корупцията и неувереността в прозрачността при
разпределението на европейските пари у нас. ЕК иска да
е абсолютно сигурна, че всички средства ще се използват
по предназначение. Това е и

причина за забавяне размразяването на средствата по
предприсъединителната програма, уточни Нийл Париш.
Брюксел иска българските
фермери и производители да
получат своите средства, но
ако не може да уверите комисията в това, че те се използват по предназначение,
парите ще продължат да се
бавят, заяви Париш. Според
него българското земеделие
има бъдеще, а родните фермери трябва да получават
точно толкова, колкото и
всички земеделци в Европа.
Това ще превърне аграрният
сектор в изключително конкурентоспособен.
По време на неформална

среща на министрите на земеделието, насрочена за 31
май - 2 юни в чешкия град
Бърно, ще бъде обсъдено разпределянето на средствата за
земеделие между отделните
страни от общността в рамките на следващия бюджет на
ЕС след 2013 г., съобщи Париш. Очаква се да се вземе
решение за изравняване на
фермерските субсидии в отделните страни членки до
2017-2018 г. Проучване на
БАН, представено вчера, обаче показа, че с директните
плащания от ЕС българските
фермери само кърпят домакинските бюджети и няма стимули за увеличаване на производството си.

ЛОВЦИ
ПРОТЕСТИРАХА
СРЕЩУ ЗАКОНА
ЗА ЛОВА
Ловци от гр. Съединение,
Пловдивска област, протестираха вчера срещу новия Закон за
лова и опазването на дивеча. С
новия закон се връщат старите
казионни структури отпреди 10
ноември 1989 г. и се създава
монопол на националната ловна
организация, която единствена
получава правото да санкционира ловните сдружения, се казва
в декларация, разпространена на
протеста. Организаторите на
протестния митинг се обявиха и
против изискването ловните
сдружения да стопанисват площ
от минимум 22 000 хектара. Това
ограничава членовете на стотици дружинки и влиза в противоречие с решението за обхвата
на държавните ловни стопански
райони, които са с площ от 3000
до 8000 хектара, обясни председателят на местната ловна дружина Минчо Пашов.

БТК С ГЛОБА
ОТ 155 ХИЛ. ЛВ.
ОТ КЗК
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е наложила
глоба от 155 375 лв. на Българска
телекомуникационна компания
АД (БТК), съобщиха от регулаторния орган. Санкцията се дължи
на “нарушение на добросъвестната търговска практика”, свързано с програмата “У дома” на БТК.
Програмата включва 1000 минути за провеждане на селищни и
междуселищни разговори, 250
минути за международни разговори и за връзка към мобилната
мрежа на БТК, срещу месечен
абонамент от 24 лв.
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Заради сушата в крайдунавска Добруджа не
са поникнали 4000 декара ечемик и 230 декара
рапица, показват данните от последното обследване на засетите с есенници площи. От 95 564 дка
ечемични посеви 64 на сто са в добро състояние,
предаде Дарик.
Специалистите прогнозират около 350 кг на
дка среден добив през тази година. Малко повисоки са прогнозите за пшеницата - до 410 кг на
дка, засега се очаква да достигне средната продуктивност от тази култура в Силистренско, където са засети 491 682 дка и няма пропаднали
площи. Но от засушаването се наблюдава завиване на флаговия лист и изсъхване, “абортиране” на
част от цветчетата, което предполага по-ниски
добиви.

○

Суша съсипва
реколтата в Добруджа

○

които са били представени от
ръководството на НАП на членовете на Консултативния съвет.
От агенцията предлагат да се
въведе твърд размер на санкцията при неспазване на реда за
отчитане на продажбите или
силно да се сближат долната и

○

Националната агенция за
приходите (НАП) предлага да се
въведе двойно по-висока санкция при липса на касов апарат в
търговски обект, съобщиха от
агенцията. Това е едно от законодателните предложения за
борба със сивата икономика,

горната граница на санкциите,
които към момента са много
разтегливи - между 250 и 10 000
лв. Част от пакета със законодателни предложения е и въвеждането на ограничение за разплащания в брой над 30 000
лева.

Нов случай на бяс
в Шуменско
Нов случай на бяс по животните е регистриран
в Шуменско, съобщиха от общината. С лабораторни изследвания е доказано, че лисица, нахлула преди седмица в частен дом в шуменското
село Дибич, е била носител на заразата. Дивото
животно влязло в двора на Стоил Стойчев от с.
Дибич, но било убито от собственика, преди да
влезе в контакт с домашните животни и петте
кучета на Стойчев. Всички животни, отглеждани
в къщата, са ваксинирани против бяс след инцидента. Домашните кучета са били ваксинирани
още през януари.
Първият случай, свързан с бясна лисица в
Шуменско, беше регистриран през миналото лято.
Оттогава болестта се разпространява чрез диви
животни в цялата община.
cyanmagentayellowblack
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ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ:

Излезе ли Германия от
кризата, излизаме и ние
Министърът каза, че не би посъветвал никого да посяга на валутния борд
Гледайте Германия, както и
Франция, и Италия. Когато тенденцията на кризата там се обърне, ще
се обърне и у нас. Това заяви тази
сутрин финансовият министър Пламен Орешарски пред btv. Според
прогнозата му кризата ще свърши,
когато тенденцията в Германия се
обърне, малко след това ще се почувства и положителна тенденция в
България. За първото тримесечие
Германия регистрира спад на икономиката от 6,9%. Да не чакаме чу-

деса, кризата няма да мине за няколко месеца, прогнозира той. Найважното е обаче да се запази сегашната благоразумна фискална
политика и занапред, категоричен
беше Орешарски.
Всяка криза е изпитание и
възможност да се преструктурира
бизнесът и да се актуализират плановете. Това важи и за домакинствата, подчерта той. Министърът препоръча на хората, които имат кредити, при възможност по-бързо да

ги върнат. Ако нямат тази възможност - да ги разсрочат. Банките са
готови да разсрочат кредитите, те
не искат непременно да вземат
имотите на хората, а да си получат
парите, категоричен беше министърът.
Не съветвам никого да посяга на
валутния борд, защото негативите
от освобождаването на курса могат да бъдат огромни, подчерта министърът. Той допълни, че няма магическа формула за справяне с кри-

зата и ако имаше такава, западните държави отдавна да са я приложили.
Сегашните мерки на правителството са консултирани с ЕС и Междунарония валутен фонд (МВФ) и не
е ясно какви други мерки могат да
се обсъждат. Така Орешарски отговори на президента Първанов, който обяви пред “Стандарт”, че ще
свика екип за обсъждане на кризисни мерки, които да предложи на
следващото правителство.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

По-дълъг гратисен период
на кредити искат фирмите

Започна събарянето на три незаконни обекта на плажа в Бургас. Според собствениците им
те имат договор с концесионера на плажа и твърдят, че не са предупредени за тази мярка

По-дълъг гратисен период
на кредита искат фирмите,
които започнаха да гледат на
гратисния период като превантивна мярка срещу кризата и
по този начин се презастраховат за евентуални финансови
затруднения в следващите
месеци, съобщават от небанковото дружество за бизнес
ипотечни кредити “Кредитекс”.
Основното предимство на гратисния период са по-малките
погасителни вноски, които
фирмата плаща през определен първоначален срок.
Гратисният период е подходящ при ипотечни кредити
с цел инвестиция, тъй като, за
да се реализира вложението
например в ново помещение
или оборудване, е необходимо време. Докато инвестицията започне да генерира печалба, е добре за фирмата да

плаща по-ниски погасителни
вноски. По време на гратисния период фирмата изплаща
само лихвата по ипотечния
кредит, без да прави вноски
по главницата. Недостатък за
фирмата при този вариант е
по-голямата крайна сума, която се връща.
В момента на пазара на
бизнес ипотечни кредити
най-разпространен е гратисен период от 12 месеца. За
пример от компанията посочват бизнес ипотечен кредит
в размер на 100 хил. лв. за
срок от 10 години - при лихва
от 11,7%, без гратисен период, анюитетната вноска е
1417 лв. При ползване на
гратисен период от 12 месеца вноската е 975 лв. - или
месечно се “спестяват” 442
лв., които влизат обратно в
развитието на бизнеса.

Приемат документи за земеделски субсидии
Приемът на документи за целевата субсидия за
подпомагане на земеделските производители в сектор “Растениевъдство” започна от вчера, съобщиха
от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).
Максималният финансов ресурс, който може да
бъде усвоен по тази схема, е 1 500 000 лева. С
решение на Управителния съвет на фонда от 8

април 2009 г. средствата ще бъдат предоставени за
купуване на посевен материал от картофи за семепроизводство и консумация, за ползване на поливна вода от производителите на ориз, за произведен
и продаден качествен памук.
Общо 210 лв. на декар е субсидията, която ще
бъде предоставяна на земеделските производители

за закупуване на посевен материал от картофи за
семепроизводство. Финансовият ресурс, който ще се
даде на земеделците за купуване на посевен материал за консумация, е 110 лева. Подпомагането на
земеделските стопани ще се извършва на база подадени заявления за земеделски площи в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).
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Ценови отстъпки и специални рекламни пакети са
предвидени за изложителите на Международния технически панаир, който ще се
проведе от 28 септември до
3 октомври в Пловдив. До
35% стига намалението за
наем на изложбени площи,
които предлага Международен панаир-Пловдив. Целта
е да се подкрепят фирмите
от браншовете, представени
на Есенния панаир, тъй като
някои от тези отрасли са
сред най-засегнатите от кризата. В Европа чувствителен
спад отбелязват строителството, машиностроенето,
търговията с автомобили,
cyanmagentayellowblack

което доведе до отменяне на
изложения. Сред тях са
международните автомобилни салони в Букурещ и Атина през октомври и ноември
2009 г. и в Лондон през 2010
г., както и изложбите за климатизация и отопление, които Хановерският панаир прави в Измир и Анталия.
Освен отстъпките, които
ще се дават в зависимост от
размера на наетите площи
за ЕСЕН 2009, са предвидени и бонуси за участие. Фирми, които са били и на други
прояви, ще ползват 15-процентно намаление на наема.
Онези, които са идвали три
поредни години на Есенния
панаир, получават също
15%, а за пет последовател-

ни участия - 20 на сто.
Предварителното плащане на наема също носи бонус. Ако половината от сумата за наемане на площ, право за изграждане на щанд
или строителна такса е внесена до 30 юни, намалението е 5%, а от 1 до 31 юли
- 3 на сто. Предвидени са
улеснения и при настаняването в хотела на панаира
“Санкт Петербург”. За първи
път се предлага ежедневен
безплатен трансфер от него
до изложбения център. При
5 нощувки, шестата е бонус.
5% е намалението при реализиран оборот от основни и
допълнителни услуги над
3000 евро, а ако сумата е
над 2000 евро - 3%.
cyanmagentayellowblack
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ХИЛЯДИ СЪРБИ
В КОСОВО
ОСТАНАХА БЕЗ ТОК
Няколко хиляди сърби от Грачаница, град край Прищина, останаха без ток, след като Косовската електроенергийна корпорация (КЕК) прекъсна електрозахранването заради отказа им да
подпишат договори за плащане
на сметките за електричество.

АДВОКАТИТЕ НА
КАРАДЖИЧ ИСКАТ
ОНЕВИНЯВАНЕТО МУ
СНИМКИ БГНЕС

Защитниците призоваха Международния трибунал да снеме
всички обвинения срещу бившия
босненски сръбски лидер с мотив, че той е имал споразумение
за имунитет с американския
мирен посредник Ричард Холбрук, независимо че той отрича
подобен факт.
След успешно проведения ядрен опит недоволни южнокорейци излязоха на протест срещу действията на Пхенян. Те
демонстративно изгориха севернокорейския флаг, докато скандираха лозунги срещу лидера Ким Чен-ир

КНДР извърши
нов ядрен опит
Съветът за сигурност на ООН проведе извънредно
заседание заради действията на Пхенян
Северна Корея проведе втори успешен
подземен ядрен опит,
който бе потвърден от
държавната Централна
телеграфна агенция на
Северна Корея КЦТА.
Агенцията подчерта, че
подземеният ядрен
опит е “една от мерките за всестранно укрепване” на “силите за
ядрено възпиране” на
Северна Корея. Пхенян
твърди, че изпитанието
е преминало “безопасно”, “на ново, по-високо технологическо равнище”.
По-рано Корейският
институт по геология и
минерални ресурси
(KIGMR) в Сеул регистрира “изкуствен подземен трус” с магнитуд
4,5 степен по скалата
на Рихтер в окръг Килджу, провинция Хамйонг в КНДР. На това
място е разположен и
полигонът, където през
2006 г. бе извършен и

първият частично успешен севернокорейски
ядрен опит. Тогава бе
регистрирано земетресение с магнитуд 3,6 по
Рихтер, припомнят сеизмолози.
Министерството на
отбраната на Руската
Федерация уточни, че
мощността на изпитаното от Пхенян ядрено
устройство е била около 20 килотона. Японските спецслужби, които проучват опита заедно с колегите си от
Южна Корея и САЩ, не
изключват възможността тестваното устройство да било компактна
ядрена бойна глава за
балистична ракета.
Агенция Йонхап
съобщи, че ядреният
опит е бил последван и
от изпитание на ракети
“земя-въздух” с малък
обсег, изстреляни от
установки на източното крайбрежие. Новината разлюля южноко-

рейските финансови
пазари, където основният индекс падна с 4
пункта поради страхове, че ядреното изпитание може да засили
напрежението в региона. Президентът на
САЩ Барак Обама заяви, че извършените
изпитания будят сериозно безпокойство за
всички страни, предаде Ройтерс.
“Северна Корея открито и безразсъдно
предизвиква международната общност. Нейното поведение повишава напрежението и
подкопава стабилността в Североизточна
Азия”, се посочва в
изявление на Обама.
“Подобни провокации
само ще задълбочат
изолацията на Северна Корея”, се казва още
в изявлението.
Действията на Пхенян водят до допълнителна изолация на ко-

мунистическата държава. След като опитът бе
остро разкритикуван
като “сериозна заплаха и предизвикателство към международната общност” от страна
на властите в Япония и
Южна Корея, бе оповестено, че “провокацията” от страна на КНДР
ще бъде обсъдена на
извънредно съвещание
на Съвета за сигурност
на ООН, свикано по
искане на Токио.
Върховният представител на ЕС за външната
политика и сигурността
Хавиер Солана също
осъди извършените изпитания и заяви, че те
още повече заплашват
регионалния мир и сигурността в Североизточна Азия.
Професорът от Корейския университет
Ким Сунг-хан заяви, че
целта на Северна Корея е да получи безусловно статут на ядрена

сила от страна на САЩ
и да върне Вашингтон
на масата на преговорите. Още на 29 април
Северна Корея заплаши, че ще извърши втори ядрен тест в знак на
протест срещу осъждането от страна на Съвета за сигурност на ООН
на ракетното изстрелване за “пуска на комуникационния й спътник”
на 5 април тази година.
Други анализатори
смятат, че проведените тестове имат за цел
да засилят позициите у
дома на севернокорейския лидер Ким Чен-ир.
Той наследи баща си
като ръководител на
страната и сега се опитва да предаде властта
на един от тримата си
сина и проведеният
ядрен опит може да му
помогне да получи подкрепа за това от страна на твърдолинейните
военни кръгове в Северна Корея.

Саркози откри френска » ‚ √ÂÏ‡ÌËˇ ËÏ‡ ÒÓˆË‡ÎÌÓ ÌÂ‡‚ÂÌÒÚ‚Ó
военна база в ОАЕ
Френският президент Никола Саркози пристигна на посещение в Обединените арабски
емирства, за да присъства на официалното откриване на френска военна база в столицата
Абу Даби, предаде “Ал Джазира”. Саркози е
изразил радостта си от възможността да посети
страната за втори път, окачествявайки я като
“крепост на умереността и стабилността в региона”. Във френската военна база ще бъдат дислоцирани 450 френски войници, а базата ще
бъде наречена “Лагер на мира”. В рамките на
визитата на френския държавен глава в ОАЕ
вероятно ще бъде ратифицирано споразумение
за изграждане на централа за добив на ядрена
енергия и закупуване на военна техника, припомня телевизията. Според външния министър
на Франция Бернар Кушнер първата военна база
на страната му в Персийския залив е важна
стъпка в международното сътрудничество в
борбата с пиратството и защитата на важните
пътища за износ на петрол.
Морската база е първото за Франция важно
дислоциране в Персийския залив и се очаква да
помогне с кораби за антипиратските патрули
край Сомалия и защитата на коридорите за
корабоплаване.
black+dopulnitelen

Социалната несправедливост в
Германия се проявява по-остро, отколкото в редица други страни на
Европейския съюз, сочат данните от
изследване, което поставя ФРГ на
19-о място, съобщи “Дойче Веле”.
Въз основа на 35 индикатора са
изследвани данните за социалнообществения живот в страните от
ЕС. Германия е получила най-лоша
оценка в раздела “Взаимоотношения между поколенията”. Като причина експертите са посочили стре-

мителното застаряване на населението и прекомерната тежест, която
пада на бъдещите поколения в резултат на увеличаващата се държавна задлъжнялост. Страната е получила добри оценки в сферите на
образованието, социалните гаранции и разпределението на доходите.
С най-добри условия са признати
Швеция, Дания, Холандия и Финландия. На последните места в класацията са Унгария, Португалия,
Румъния и Гърция.

МАРКСИСТЪТ
МАДХАВ КУМАР
СТАНА ПРЕМИЕР
НА НЕПАЛ
Марксист-ленинистът Мадхав
Кумар положи клетва като премиер на церемония в президентския
дворец в Катманду. 56-годишният
премиер е дългогодишен лидер
на умерената Непалска комунистическа партия (Обединена марксистко-ленинска партия).

НАТО ПРЕДЛАГА
СРЕЩА
РУСИЯ - НАТО
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ
Страните от НАТО предлагат
в началото на септември да се
състои среща на равнище външни
министри на съвета Русия - НАТО,
обяви руският посланик в алианса Дмитрий Рогозин.

ИТАЛИЯ ЩЕ
ПОСРЕДНИЧИ
В ПРЕГОВОРИТЕ
С ИРАН
Италианският премиер Силвио
Берлускони заяви, че Италия иска
да бъде посредник в международните усилия за постигането на
споразумение с Иран относно
ядрената й програма. “Това, в
което сме сигурни, е, че не можем да приемем Иран да разполага с ядрена бомба”, отбеляза
Берлускони. Италия, един от найголемите търговски партньори на
Иран в Европа, не е една от
шестте страни - САЩ, Великобритания, Франция, Китай, Русия и
Германия, които водят диалог по
ядрената стратегия на Техеран.

ТАМИЛСКИТЕ ТИГРИ
ПОТВЪРДИХА
СМЪРТТА
НА ЛИДЕРА СИ
Тамилският лидер Велупилай
Прабхакаран, който четвърт век
оглавяваше борбата на тамилското малцинство срещу Шри
Ланка, е загинал в последната
битка на бунтовническата група
срещу войските на Шри Ланка,
признаха от ръководството на организацията. Припомняме, че в
гражданската война загинаха
близо 100 000 души.

z

Барозу се подготвя за втори мандат
Жозе Мануел Барозу изглежда готов за
втори мандат като председател на Европейската комисия, въпреки че
е подложен на буря от
критики заради действията, свързани с настоящата икономическа
криза и близките му отношения му с Париж и
Берлин, за които ана-

лизаторите заявяват, че
не са справедливи, коментира днес “ИЮ
Обзървър”.
53-годишният дясноцентристки политик пое
поста през 2004 г. като
компромисен кандидат
и неохотно беше подкрепен от Германия и
Франция.
Домакинството на

Азорската среща - на
привържениците на
войната в Ирак - през
март 2003 г. не се отрази положително.
Въпреки това в комисията бившият премиер на Португалия радикално промени начина
на работа. Барозу бързо
наложи свой начин на
работа в институцията.

Стотици германски фермери с тракторите си излязоха на
протест срещу аграрната политика на кабинета пред Брандербургската врата в Берлин
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Две трети от руснаците
се смятат за щастливи

НАТАЛИЯ ЛЕБЕДЕВА

Кризата, без съмнение,
прави своите корекции в
психологическото състояние на руснаците. Но
въпреки всичко животът
продължава. От какво се
състои този живот изясниха социолозите от ВЦИОМ
(руският център за изучаване на общественото
мнение).
- Основната дума е
“икономия” - казва директорът по комуникациите на
ВЦИОМ Олга Каменчук. Намаляват претенциите на
руснаците, ние вече не
искаме да живеем по-добре от другите, важното е да не е по-зле. Това е
мнението на 45 процента.
При това всеки четвърти
анкетиран се стреми просто да оцелее и поне някак си да върже края.
Хората искат стабилност и сигурност в утрешния ден. Всеки втори руснак предпочита малък, но
стабилен доход. Все помалко хора са готови да
правят собствен бизнес.
Започнахме по-рядко да
сменяме работата си и
повече да пазим мястото
си. 63 процента от анкетираните обявиха работата
си за главен източник на
средства за съществуване.
- Любопитно е, че всеки десети анкетиран призна, че в живота има далеч по-важни неща от
работата му, например
семейството - обясни социологът.
На въпроса какво на
хората не им достига в
живота, 66 на сто отгово-

рили напълно според очакванията - материално благополучие.
- Хората започнаха да
икономисват преди всичко от хранителните продукти, да купуват аналози
- обяснява Олга Каменчук.
- Икономисват също така
от обувки и дрехи, развлечения и отдих. А икономиите от почивката, лекарствата и лечението в бъдеще може да доведат до
сериозни последици.
Всеки пети говори за
недостиг на чувство на
увереност в себе си и в
собствените сили. Много
приказки има и за такива
недостигащи ни качества,
като нравствени принципи, култура, възпитание,
трудолюбие, пестеливост,
уважение към своето минало.
- Забелязахме, че паниката, обзела обществото през декември 2008
година, вече намалява,
разказва социологът. - Хората все повече разчитат
на собствените си сили и
се надяват на помощта на
близките си.
29 процента признали,
че не могат да се справят
с повечето от проблемите
си. За сравнение: миналата година такива са били
48 процента. За една година двойно (от 45 до 25
на сто) е намалял броят на
онези, които не знаят как
да живеят занапред.
- Имаме голям запас от
сигурност, ние по характер сме оптимисти - коментира тези цифри социологът и уточни, че 69
процента от руснаците

смятат себе си за щастливи хора.
Основният източник на
щастието е семейството.
Благополучието в семейството прави щастлив всеки трети анкетиран. 17 на
сто намират щастие в децата и внуците си.
Липсата на пари, според думите на Олга Каменчук, прави руснаците
нещастни. На второ място
традиционно са болестите
и старостта. Хората също
така се тревожат от липса
на работа и от самотата.
Социолозите решили
да проверят дали кризата
е повлияла върху способността на хората да
възприемат шегите. В анкетния лист сред 50 сериозни въпроса включили и
няколко шегаджийски. Те
съобщили, че миналата
година руските учени открили на дъното на Атлантическия океан Атлантида
и че руското правителство
е готово да установи с нея
дипломатически отношения. Мнението на руснаците по този въпрос се
разделило - една трета
подкрепили тази стъпка,
малко повече се изказали
категорично против. Когато между Русия и Атлантида възникнал териториален спор за принадлежността на континенталния
шелф, 11 процента предложили да се обърнем към
Международния съд на
ООН, за да решим този
конфликт. 18 процента заявили, че в условията на
криза това не е първостепенна задача. 3 процента
предложили да скъсаме с
Атлантида всички дипломатически отношения. Половината от анкетираните
също така се обявила в
защита на рускоезичното
население на Атлантида.
- Най-бързо усетиха
клопката образованите
хора, именно те са сред
основния процент от затруднилите се да отговорят (средно от 40 до 50
процента) - обясни социологът./

СНИМКА БГНЕС

Как се чувствате?

Хиляди протестираха в индийския щат Пенджаб, след като в Австрия бе извършено
нападение срещу сикхски храм. Двама демонстранти бяха убити, а десетина - ранени в
размириците, при които бяха подпалени магазини, коли и влакове. Властите наложиха
полицейски час в някои части на щата, а армията бе поставена в бойна готовност,
след като членове на общността “Далит” (недосегаемите) протестираха срещу
нападението във Виена, при което бе убит един от техните лидери

ЕТА предупреди за
нова серия атентати
Баската сепаратистка
организация ЕТА предупреди, че подготвя “ефикасна” серия атентати,
които ще извърши преди

началото на лятото, предаде АФП.
“Преди лятото ще доведем докрай процеса на
размисъл и срещи, с по-

мощта на който ще изготвим стратегия за ефикасна въоръжена борба”, са
обявили от ЕТА пред медиите.

Техеран и Исламабад
ще строят газопровод
Иран и Пакистан подписаха споразумение за строителството на газопровод за внос на ирански газ в
Пакистан, предаде агенция Хинду. Договорът по проекта, получил името “Тръбопровод на мира”, бе подписан от иранския президент Махмуд Ахмадинеджад
и неговия пакистански колега Асиф Али Зардари. Договореността измести на втори план тристранната
среща на високо равнище за сигурността в Афганистан. В договора е включена клауза, която позволява
на Индия да се присъедини към споразумението.

¬ —ÓÏ‡ÎËˇ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡Ú
‚ÓÂÌÌËÚÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ
Повече от две седмици
продължават боевете между правителствените части
и екстремисти в сомалийската столица, като при
сблъсъците са загинали

най-малко 208 души и още
700 други са ранени, предаде АФП, позовавайки се
на министъра по хуманитарните въпроси Махмуд
Ибрахим Гарвеини.

Ó‡· Ì‡ Õ¿“Œ
Á‡ÎÓ‚Ë ÔË‡ÚË
Канадската фрегата “Уинипег” от състава на натовската флотилия залови два пиратски катера в Аденския
залив и конфискува голямо количество оръжие, предаде
АП. НАТО няма споразумение с Кения за предаването
на пиратите на правосъдието.
Подобни операции се провеждат и от ЕС, САЩ,
Китай, Русия и Индия. Аденският залив, през който
годишно преминават над 20 000 кораба, е и основна
арена за действията на сомалийските пирати.
cyanmagentayellowblack
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ТОДОР КУМЧЕВ е роден
на 31 юли 1942 г.
Завършил е медицина,
има втора специалност
по организация на медицината, доцент е по анестезиология. Бил е директор на болницата в
Смолян, председател на
общинския съвет в града, депутат от БСП в
36-ото и в 40-ото Народно събрание. Зам.председател е на комисията по здравеопазване в 40-ото НС и член
на комисията по труда
и социалната политика.

Колкото и пари
да се наливат в
една нереформирана
система,
те не стигат
 Доц. Кумчев, през последните
дни с все по-голяма острота се
поставя въпросът за лекарствата
от различни ъгли, в различни интерпретации. В крайна сметка пациентите колко ще плащат и доплащат, ще имат ли достъп до
повече и по-ефикасни лекарства?
- Вълненията в публичното пространство настъпиха в резултат на
една наредба на МЗ. Според нея, за
да се плащат с обществени средства
всички лекарства с една и съща основна съставка, независимо от коя
фирма и в коя държава са произведени, трябва да са с по-ниска цена
от най-ниските в 8 европейски
държави, т.е. - така наречената референтна цена. Така всяко лекарство с една и съща основна съставка
трябваше да се заплаща с една и
съща сума, при което надценките за

Доц. ТОДОР КУМЧЕВ:

Българите ще купуват
евтини лекарства
лекарствата ще паднат изключително много. Производителите на лекарства и търговците на едро обачи
протестираха. Но разбрах, че преди
дни се е стигнало да консенсус и МЗ
е отстъпило от заеманата позиция и
тази клауза в наредбата се променя.
Така пациентите наистина ще купуват на най-ниски цени в ЕС, но ако
има разлика, ще доплащат.
 И досега фирмите казваха, че
в България продават най-евтино
лекарствата си, а според европейската статистика българските
пациенти доплащат най-много. Ще
се промени ли това положение след
1 юни?
- Уверявам ви, че в България пациентите купуват лекарства на найниски в Европа цени.
А и бих искал да припомня, че
средствата, заплащани от НЗОК за
лекарствата за домашно лечение,
диетични храни, медицински изделия
и др., от 245 млн. лв. през 2005 г.
през т.г. стават 330 млн. лв. МЗ също
увеличи парите за животоспасяващи
лекарства от 96 млн. лв. на 130 млн.
- Все пак хората твърдят, че им
излиза много по-евтино да купуват
лекарствата си от съседна Румъния
например. Там ДДС върху лекарствата бил 5%, а у нас данъкът е същият, както и за кюфтетата, за колите и
бижутата... Има страни, където наистина този данък е много нисък върху
лекарствата, което значително ги
поевтинява. Но има и нещо друго - у
нас като се изпусне духът от бутилката по отношение на една категория стоки, незабавно ще реагират и
останалите. МОН например ще каже,
че трябва да се намали ДДС върху
учебници и производства на книжарската промишленост, други ще искат
да се намали върху други стоки...
Това е много сложен проблем. Особено сега, в ситуацията на стагнация, която малко или много се чувства и у нас, приходите не са оптимални на този етап и всяка промяна в
ДДС може да е фатална за икономиката, за пенсионната и социалната
система и пр. Но искам да подчерblack+dopulnitelen
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тая, че българските пациенти ще
купуват евтини лекарства, доколкото
това е възможно.
 В системата ни на здравеопазване има доста неща, които се
разминават и това затруднява
често достъпът на хората до медицинска помощ. Какво от ваша
гледна точка направи парламентарната комисия по здравеопазване по време на 40-ото Народно
събрание, за да улесни хората?
- Съществуващата у нас система
на участъкови лекари се разби между 1997 и 2001 г. Сериозни сътресения в първичната доболнична помощ
настъпиха от факта, че на общопрактикуващите лекари се заплаща на
капитация, а не за реална дейност.
Когато един лекар получава гарантирани средства от здравната каса
за 3 хил. пациенти например, той
невинаги успява да посети всеки от
тях. От това пострадаха много планинските, пограничните и труднодостъпните райони. Преди реформите те се обслужваха и от фелдшери.
Сега тях ги няма в системата. Моето
дълбоко убеждение е, че достъпът
до общопрактикуващите лекари ще
се подобри, когато се промени финансирането им по реално извършен
обем дейност.
 За това се говори отдавна.
Защо все още това не е сторено?
- Поради липсата на интегрирана
информационна система за организация, управление и координация в
здравеопазването то не може рязко
да бъде променено. А като я няма
системата, не може да се отчете
реално колко прегледа е направил
днес д-р Х от село У. Здравната каса
вече има информационна система,
но тя трябва да бъде свързана с
всички структури - болници, медицински центрове и пр. В същото време
лекарите специалисти работят по
реално извършен обем дейност, но
работят сами за себе. На трето място
лечебните заведения са регистрирани като търговски дружества. Според

пенсиониране на гражданин се обжалва, докато чака резултатите от
обжалването, човекът получава социална пенсия, а след това взема
инвалидната си пенсия със задна
дата. Досега във времето на чакане
на решението нямаше право на никакви пари. Освен това, ако решението бъде отрицателно, той не връща
парите от социалната пенсия, която
е вземал в периода на чакане. А и в
закона вече е регламентирано, че
решението не може да се бави повече от 3 месеца.
През последните 4 години у нас
разходите за здравеопазване на
човек се увеличиха с 59,7%, като за
първична доболнична помощ увеличението само за три години е 50 млн.
лв. (с 46,55), за специализирана 47,4 млн. Средствата за дентална
помощ се увеличиха с 58%, а за
болнична помощ увеличението е с
557 млн. лв. В същото време МЗ осигури 455 млн. лв. за апаратура, санитарен транспорт, основни ремонти и
т.н. Средствата за здравеопазване за
периода 1997-2000 г. са 3,352 млрд.
лв., а за 2005-2009 г. - 12,266 млрд.
...Питахте ме какво още да се
направи в здравната ни система.
Трябва да се увеличат средствата за
здравеопазване. Освен това крайно
време е да се въведе националната

През отминаващия мандат средствата
за медикаменти и медицински услуги
значително се увеличиха, казва
народният представител
мен е порочен начинът на заплащане на дейността на болниците по
фиксирани цени - клинични пътеки.
Например за едно раждане се плащат 440 лв., но когато то е с усложнения, струва 5 хил. лева. Разликата
от 440 до 5 хил. болницата трябва да
заплати и така се трупат дългове. За
да се избегне това, може да се въведе американската система на диагностично свързани групи. У нас в
две области имат повече от 8-годишен опит в това отношение - Габрово и Смолян. При тази система, найпросто казано, болницата получава
от здравната каса толкова пари, колкото й е струвал пациентът. Така
болниците, които лекуват по-леко
болни пациенти, получават по-малко пари, а тези с тежките случаи повече.
 Какво е необходимо да се направи в системата на здравеопазването ни в най-близко време, за
да започне да се променя констатацията, че здравната система в
България е сред най-недружелюбните в Европа?
- Приключваме мандата си с някои съществени промени в Закона
за здравето, с които се улесняват
гражданите. Регламентират се здравните кабинети в училищата. Рязко се
увеличават правата на пациентите в
страната със създаването на Обществения съвет за правата на пациентите към МЗ, в който от 15 членове
7 са представители на пациентски
организации. Променя се дейността
на ТЕЛК-овете. Много са оплакванията от дейността им и обжалванията
се точат с години. С промените този
проблем се решава по оптимален
начин. Ако например решението за

здравна карта и да се преструктурира болничната ни мрежа. За 7.5 млн.
население 400 болници са прекалено много. Не казвам да се намалят,
а да се преструктурират. Страната
има огромна нужда от болници за
долекуване и рехабилитация и дейността им да се финансира по клинични пътеки, за да може да се
издържат сами и медицинският им
персонал да се съхрани... Колкото и
пари да се наливат в една нереформирана система, те не стигат. Друг
проблем, който трябва да се реши, е
мястото и ролята на частните болници - къде и колко ще са те, при какъв
регламент ще се разкриват, дали е
редно да работят с обществен ресурс, доколко да ползват обществен
ресурс или да работят само с кешови средства.
Мисля, че системата на здравеопазването ни работи добре, но тя
трябва да се контролира по-добре.
Затова се и създава медицинският
инпекторат като агенция към МЗ.
 Според съсловните организации на лекарите и зъболекарите
той дублира работата на множество други контролни органи и
влиза в законови противоречия...
- Трета година не е сключван
национален рамков договор и лекарите са ощетени, правата им са
нарушени. Освен това не може
държавни болници или такива, които ползват обществен ресурс, или
общински болници (около 114), които получават субсидия от МЗ, да
бъдат оставени без контрол. В
същото време не може тези болници да нямат право да протестират
например срещу менторския тон на
експерти на здравната каса.
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Нама никакво съмнение, че извършените от
КНДР подземен ядрен
опит и ракетно изпитание създадоха сериозно
безпокойство за всички
страни, обобщи възмущението на света президентът на САЩ Барак
Обама.
Русия ясно и дефинитивно заяви, че ядреният
опит е сериозен удар по
усилията за неразпространение на ядрените
оръжия. ЕС заговори за
твърд отговор на севернокорейската провокация. Франция се привключи към темата с при-

СВЕТОСЛАВ ЯНАКИЕВ

АЛБЕРТ АВРАМОВ

- Господине, аз за превишена скорост ви спирам, пък
номерът ви печели 500 лв. по програмата “Водач за пример”!
Какво ще правим с парите?
- На първо време ще изкарам шофьорски курс!

Пхенян провокира
света отново
зив за международни
санкции, а Германия
апелира за нова резолюция на ООН. Швеция
сподели, че положението е повече от сериозно.
Япония допълни ситуацията за ядрените амбиции на Пхенян с определението “недопустим
акт”. Южна Корея нарече опита сериозна заплаха за мира и стабилността на Корейския полуостров и Североизточна Азия. Китай, в рамките на традиционния си
балансиран дипломатически тон, посочи позицията си - “категорично

против” за опитите да се
пренасити света с ядрени оръжия. Индия - още
една сериозна световна
ядрена, определи като
“злощастен” новия ядрен
опит на Северна Корея и
остро заклейми нарушаването на международните ангажименти от
страна на КНДР.
Да продължаваме ли?
Как да търсим някакви, дори и най-елентарни аргументи, с които
бихме могли донякъде да
пооправдаем “изконното” желание на Пхенян
да се защитава от нападките на света. Именно на

света, който, видите ли,
жадува да срути постиженията и просперитета
на севернокорейската
нация и да пресече завинаги правото й на
бъдеще.
Ако днес усещаме и
говорим за икономическа, финансова и прочие
кризи, които разбиват на
пух и прах алюзията на
същия този свят за постигнато почти съвършено развитие (е, за някои от страните, броящи
се, както се казва, на
пръстите на 3-4 ръце),
как ли бихме определили по пхенянската скала

за човешките еталони на
жизнен стандарт десетилетията на мизерия, ограничения и най-вече
глад. Точно тези ли еталони са хукнали да защитават с най-унищожителни средства лидерите
от Пхенян. Колцина са
тези лидери, прикрили
се зад лозунги, “всенародна любов” и партийна благословия, химни,
дитирамби...
Дали пръстите на две
ръце ще няма да са много, за да изброят броя на
радетелите на мракобесието? Съмненията остават.

Боклук разделно
по нашенски
ВАСИЛ ПОПОВ

Има неща, които у нас, в България, никога няма да се случат. Например разделно събиране на битовите отпадъци в разноцветни и
надписани контейнери за хартия,
стъкло, метал, пластмаса, хранителни остатъци и пр. И ако някой
попита, аджеба, защо? Ще му се
отговори, защото така, защото
сме българи. Обяснението е просто. Българинът не обича да го
правят на будала, той е творческа, изобретателна и изумителна
производна на човешкия род.
Еманация
на
божественото
вдъхновение. Българинът не е някакъв си австриец, германец, британец, фламандец, французин, че
лесно да му се внуши ред и приличие. Българинът си е българин
и никога няма да стане друг.
cyanmagentayellowblack

Във Виена например ще видите възрастна дама да разхожда
кученцето си и да прибира от улицата с лопатка в торбичка продукта на физиологическата му работа. У нас градинки, тротоари и найвече пясъкът по детските площадки са осеяни с кучешки лайна. Кой
ли нашенец ще се наведе да ги
събира и какво би го накарало?
Германецът пък хвърля не просто
стъкло при стъклото, а сортира кафявите бирени шишета отделно от
зелените. Нашият човек ще метне
бутилката при хартията или при
хранителните отпадъци хем тъй, че
да се счупи. Кокалите от пържолите ще пъхне при метала или
стъклото, че като скочи в казана
уличният Шаро, да ги ръфа, белким се нареже. Нашият клошар
чупи вратичката на огромния контейнер с надпис “дрехи”, за да си
потърси нещо ценно.
Всички знаят ненужния надпис
на входа на безлюдната вила “Тук
няма скъпи вещи и нищо за пиене” и вежливия отговор на разбитата врата “Ние сме длъжни да

проверим”. Така и с боядисаната
пейка в парка с предупреждение
“Боята е прясна!” Ти, освен че ще
пипнеш за проверка, веднага ще
махнеш листчето, за да седне някой завалия. Иначе какъв българин си ти бе, ахмак!
Работата с разделното събиране на смет хич не е за майтап. И
понеже това е народопсихология,
рецепта трябва да се търси в практиката. Да вземем например плащането на топло, ток и вода. Колкото повече ни крадат и лъжат,
толкова по-дълги са опашките да
си плащаме. Така трябва да стане
с боклука, ама не с глупавите такси и данъци. До всеки казан - инкасатор. Плащаш пет лева,
хвърляш си боклука, хем където си
искаш - стъклото при обелките от
лук и картофи, и обратно. Не плащаш - ресто, паприкаш, носи си го
у вас. Другият вариант е да го донесеш у нас и да го метнеш саморъчно през терасата ми от 17ия етаж. Пък да уцелиш някоя глава или поне кола, малей-й-й! Кеф,
а? Обаче и аз взимам скъпичко...

1876 - след предателство и
при опит да премине придошлата р. Янтра край с. Бяла, Русенско, загива българският революционер и един от организаторите и водачите на Априлското
въстание ПАНАЙОТ ВОЛОВ (18501876). Роден е в Шумен, учи в
занаятчийско училище в родния
си град, в Букурещ, Болград, Одеса
и Николаев с материалната подкрепа на вуйчо си М. Бенли. Покъсно е учител и директор на
класното училище в Шумен, като
се включва и в революционната дейност. Определен е
от БРЦК за апостол в Троянския край през 1875 г. и
работи усилено по подготовката на Старозагорското
въстание в Ловешко и Троянско. Става един от инициаторите и учредителите на Гюргевския революционен
комитет, който го издига за апостол в IV Пловдивски
(Панагюрски) революционен окръг. Работи за свикването на Оборищкото събрание през април 1876 г. След
избухване на въстанието сформира чета в Панагюрище,
с която действа в Копривщица, Карлово, Клисура и
околните им селища. При опит да се прехвърли в Румъния
се удавя във водите на река Янтра.
1896 - индексът “Дау Джонс индъстриъл” (съвкупен
показател за стойността на акциите на 30 големи
компании на Нюйоркската фондова борса) се появява за
първи път на страниците на “Уолстрийт джърнъл”.
Публикуван е от американските издатели Чарлз Хенри
Дау, Едуард Дейвис Джоунс и Чарлз Милфорд Бъргстресър.
1923 - даден е стартът на първото автомобилно
състезание “24 ЧАСА НА ЛЬО МАН” във Франция,
спечелено от френските пилоти Андре Лагаш и Рене
Леонард с кола “Шенар&Уокър”, които изминават
2209 км по 17,2-километровото трасе със средна
скорост 92 км/ч.
1932 - в Трънчовица, Плевенско,
се ражда българският актьор ГРИГОР ВАЧКОВ (1932-1980). Григор
Вачков, или както го наричат колегите Гришата, завършва ВИТИЗ през
1955 г., след което става член на
колектива на Държавния сатиричен
театър от самото му основаване.
Дебютът му в киното е през 1960
г. Популярността му добива широки
размери, след като изиграва ролята
на капитан Димитър Бомбов (Митко
Бомбата) от телевизионния сериал “На всеки километър” (1967-1971). Едни от филмите му, получили
международно признание и награди от кинофестивали,
са “Последно лято” (1974) и “Мъжки времена” (1977).
Последният му филм е “Мера според мера”, в който
неговата роля остава недовършена. Играл е в 41
български филма. Умира на 18 март 1980 г. в София.
1970
Извършен е
първият редовен полет на
съветския
свръхзвуков самолет ТУ-144.
Това е първият
свръхзвуков
пътнически самолет, конструиран от съветското конструкторско бюро Туполев, под ръководството на авиационния конструктор Алексей Туполев (1925-2001). Поради
приликата му с Конкорд, западните медии наричат самолета “Конкордски”. Ту-144 преминава скоростта на звука
за първи път на 5 юни 1969 г., а на 15 юли същата година
става първият пътнически самолет, преминал 2 Мах.
1972 - по време на първата
визита на американския президент в СССР, РИЧАРД НИКСЪН,
е подписан първият договор
между Вашингтон и Москва за
ограничаване на стратегическите оръжия, който предвижда
замразяването на изпробването и разгръщането на междуконтинентални и балистични ракети, изстрелвани от подводници, за срок от 5 години.
1986 - Европейската
общност приема ЕВРОПЕЙСКОТО ЗНАМЕ. За пръв път
флагът е избран от Съвета
на Европа на 8 декември
1954 г. Европейската общност (ЕО) го приема на 26
май 1986 г. ЕС, който наследява ЕО, също приема флага още при създаването си с
договора от Маастрихт през 1992 г. Оттогава употребата на флага се контролира съвместно от ЕС и Съвета
на Европа. Броят звезди на знамето е фиксиран на 12
и не е свързан с броя на страните членки на ЕС.
2001 - по инициатива на бившия президент Жельо
Желев в София е създаден (26-27 май) БАЛКАНСКИЯТ
ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ, в който участват бивши и настоящи балкански политици. Мотото на клуба е: “Да
европеизираме Балканите”, а сред учредителите са
Желю Желев, Ахмед Доган, Симеон Сакскобургготски,
Киро Глигоров, Емил Константинеску, Сюлейман Демирел, Драголюб Мичунович.
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ХРИСТО ХРИСТОВ:

Спечелихме проекти
за около 5 млн. лв.

Социалната политика винаги е
била приоритет за общината, казва кметът
Г-н Христов, беше ли
изминалата една година
успешна за община Болярово?
- Смятам, че една година може да се нарече
успешна, когато през това
време са се случили добри неща и когато хората
са почувствали това. Според мен първата година от
мандата беше успешна.
Искам да отбележа, че
ОбС прие един добре балансиран бюджет, който
правилно се разпредели и
много добре се усвои.
Освен него по проекти
допълнително бяха привлечени и много средства
- почти колкото още един
бюджет. Разбира се, добри неща се случиха и в
останалите сфери на общината - земеделието, животновъдството, социалната сфера, образованието,
културата.
Но
аз
продължавам да твърдя,
че най-вярната оценка за
успешно изминала година
от управление - това е
оценката на хората - какви промени са почувствали и какво положително
се е случило в техния
живот. По това как днес
живееш, можеш да прецениш, доколко общината е
близо до теб, доколко ти
помага, доколко тя мисли

за твоите проблеми. Смятам, че в тази насока поетите ангажименти от
страна на общинската администрация и от страна
на цялото ръководство
бяха изпълнени в голямата си част.
Каква е практическата полза от спечелените проекти за хората от
общината?
- Спечелените проекти
на община Болярово през
2008 г. не са малко - 10
проекта на обща стойност
около 5 млн. лв. Проектите
бяха насочени в две направления: едното е за подобряване инфраструктурата на територията на общината и второто е по отношение на социалната
политика. Преките ползи,
хората малко трудно усещат, но косвените ползи
са големи, защото се реализират проекти в инфраструктурата на пътищата,
във водоснабдяването, в
подобряване и саниране
на населените места, общинския център, административните сгради и
българските православни
храмове. Пряката полза е,
когато отделният човек се
докосне до някои от тях имам предвид социалните
проекти, по обучение на
това как да се правят проекти, за да могат да се

използват средствата от
ЕС. Това ми дава основание да мисля, че спечелените и реализирани проекти в община Болярово
са от полза за всички
жители, които живеят на
територията й. По-големите проекти, които са
изпълнени, са: “Популяризиране на екотуризма в
общините Болярово и Кофчаз” на стойност 302 000
лв.; “Техническо и биологично укрепване на река
Поповска - юг и север, в
участъка на гр. Болярово”
за 600 000 лв.; “Техническо и биологично укрепване на река Поповска в регулацията на село Попово”
- 1 200 000 лв.; “Реконструкция на сградата на втори блок на ЦДГ “Калина
Малина” - гр. Болярово в
Център за социални услуги и рехабилитация” - 200
000 лв.; “Подобряване на
уличната мрежа” - 100 000
лв.; “Микродом за възрастни хора в село Воден” 400 000 лв.; “Икономическо развитие на Странджа Йълдъз” (трансгранично
сътрудничество) - 305 500
лв.; “Външен водопровод
село Ружица” - 277 000 лв.;
“Създаване на партньорство между община Болярово и община Стралджа за
решаване на сходни проблеми чрез дребномащаб-

ни инвестиции” - 60 525 лв.;
“Енергийно ефективно общинско улично осветление” - 140 000 лв.; “Водоснабдяване на село Воден”
- 295 000 лв. “Чрез изкуство към промяна” - 94 400
лв. (в момента се изпълнява) и още много други.
Как, г-н Христов, за
малка община като Болярово успяхте да спечелите толкова проекти?
- С влизането ни в ЕС
на българските общини се
предостави равен шанс
по различните оперативни програми и предприсъединителните фондове
да се подготвят и печелят
проекти. Ние като малка
община срещаме трудности най-вече във връзка с
това, че липсват финансови средства, липсва капацитет за подготовката
на тези проекти. Въпреки
това през годината благодарение активната работа на звеното за проекти успяхме да подготвим
няколко проекта, които
впоследствие бяха спечелени. Разбира се, имаме
подготвени проекти от
миналата и от по-миналата година, които също се
реализираха. Искам да
отбележа, че общината
успява да печели проекти в резултат на много
труд от общинската ад-

министрация, някои кметове и кметски наместници. В тази насока винаги
сме имали и изключителната подкрепа на ОбС.
Какви са приоритетните проекти, за чието
финансиране продължавате да се борите и сега?
- Проектите, които са
приоритет за тази и за
следващите години, са
съобразени с Общинския
план за развитие. Освен
това в началото на мандата беше приета Програма
за управление на общината. В нея съм представил възможностите на четиригодишния мандат - в
какви посоки ще се работи и какви проблеми ще
се решават. Според нея
основните усилия ще
бъдат насочени за подготовка на проекти до края
на мандата. Община Болярово е включена и може
да кандидатства по Програмата за развитие на
селските райони. Програмата е отворена и там се
дават добри възможности.
В момента се подготвят
поредица от проекти. Работи се усилено по проект
за подмяна на водопровода в Болярово. Проектът
е за около 5 млн. лв. Вторият проект, по който се
работи, е проектът за изграждане на пречиствателно съоръжение в общинския център - Болярово. През 2008 г. бе спечелен и проект за техническа помощ. Третият проект, по който се работи, е
за доизграждане на
мръсната канализация в
Стефан Караджово. Той
започна през 2007 г. - от
Министерството на околната среда и водите бяха
отпуснати 500 хил. лв. В
момента проектът е
изпълнен изцяло. Тази година ще кандидатстваме
за доизграждане на канализационната система и
подмяна на водопровода
на Стефан Караджово. На
един по-следващ етап
подготвяме по-голям проект за четири населени
места (тъй като критериите за класирането на проектите са свързани с брой
население и брой жители), затова там сме включили четири населени
места под 500 жители.
Усилено се работи по проект “Реконструкция и благоустрояване на централна градска част - Болярово”. Смея да твърдя, че
местното ръководство ще
използва всички възможности, за да може наистина да се кандидатства и в
следващите няколко години да се усвои онова, което се полага - да не забравяме, че рамката на
финансирането за тези
проекти е до 20 млн. лв.
Знае се, че винаги
сте залагали на социалната политика. Какво
направихте в тази посо-
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ХРИСТО ХРИСТОВ, е роден на 30.07.1956 г. в с.
Крайново. През 1979 г. завършва висше образование.
От 1991 г. работи като заместник-кмет. От
30.10.1995 г. и досега е кмет на община Болярово четвърти мандат. През цялата си управленска дейност той доказва, че за да бъдеш добър ръководител,
трябва преди всичко да си добър човек. Затова основен приоритет в цялостната политика на г-н Христов
е грижата за човека, за неговото добро.
Женен, с две деца.
Девизът му е: “С открита душа към хората и проблемите на родния край”.
ка през изтеклата 2008
година?
- Социалната политика
винаги е била приоритет за
общината. През 2008 г.
усилията основно бяха насочени към два обекта и
два проекта, по които работим. Първият - изграждане на първи етап на микродом във Воден за 30 възрастни души. Вторият е спечелен по проект на “Красива България” - защитено
жилище в Болярово за 12
човека, което скоро ще заработи. Продължи да функционира обществената трапезария, която обслужва
223 човека. По проект “Социален асистент” се обслужват 77 човека.
Практика на общината
е с решение на ОбС да се
подпомагат социално-слаби хора. През 2008 година
25 хил. лв. бяха гласувани
и бяха дадени на хора с
различни видове тежки заболявания. Освен това стимулирахме и майчинството
- сега за всяко новородено
дете се отпуска по 300 лв.
Затова моето мнение и
като кмет, и като човек е,
че общината има правилна
социална политика, която
мисля, че ще продължи и
през следващите години.

Мечтата ви за Болярово и боляровския
край?
- Може би преди да говоря за мечтата си, трябва да споделя моята голяма болка. Аз съм местен
човек и като такъв много
ме боли, че младите хора
трудно се задържат тук.
Но не можем да ги виним
- начинът на живот им е
друг, а тук условията са
по-трудни и по-тежки, защото работата е предимно в земеделието и животновъдството. Така че
моята мечта е да съхраним постигнатото, това,
което до момента сме успели да съградим - нека
успеем и да го запазим.
Човешкото качество, което най-много цените?
- Смятам, че най-важното качество е човещината, която трябва да бъде
запазена. Ценя също така
толерантността, коректността и взаимното уважение. Смятам, че съм доказал това не само в работата си, а и в отношението
си към хората.
Вашата любима
мисъл?
- Прави добрини.

Макар и далеч от големите
икономически центрове на страната, Боляровският край не е
отминат от проявите на българското националноосвободително движение. В паметта на местното население са още живи
спомените за братята Пехливанови от Болярово - хайдути, убити от турците, за четата на Стоян Стефанов от село Воден, за
големия родолюбец и бунтар
дядо Никола Узунов от село Стефан Караджово, за организатора на Западностранджанския
революционен комитет и поборник за църковна и национална
свобода Куарти Дражев, когото
турците заточават в Диарбекир.
В село Попово е роден националният герой Индже войвода.
Наша и национална гордост е
роденият в село Стефан Караджово - Стефан Караджа. От
Шарково е и основателят на
българската опера Стоян Константин Мерджаноглу.
Съществуват 20 православни храма и всеки от тях е уникален образец на християнската
религия и борческия дух на хората, живели в този регион.
Църквата “Успение Богородично” в с.Стефан Караджово е обявена за паметник на културата с
национално значение и датира
от 1763 г.
Община Болярово е кръстовище на древни цивилизации,
обуславящо спецификата и богатството на културно-историческото наследство на този край.
Особена гордост за боляровци
са паметниците на уникалната

тракийска култура: средновековното селище и крепост Калето (VVI в.); старинно селище от XIV-XVI
век и останки от църква на брега на
р. Поповска; голямо тракийско селище с останки от две надгробни
могили; римско селище; крепост от
V-VI в.; гробница с църква от V-VI в.,
две крепости - Голямото и Малкото градище; три църкви; средновековна крепост Градището; верига

от крепости, охранявали пътя
към столицата на Византия.
Многобройни златни и
сребърни накити и съдове са открити от археолозите, водени от
проф. Даниела Агре, в могилата
край село Златиница. Разкрито е
погребение на тракийски владетел от IV век преди Христа. Пред
гроба са намерени останките от
коня и кучето на владетеля.

Култура и традиции
В общината функционират шест читалища с над 300 седящи места, репетиционна зала, читалня и
библиотеки във всяко
от тях, с по над 15 000
тома литература. При
читалищата действат
самодейни фолклорни
певчески и танцови
състави и оркестри с
многобройни изяви у
нас и в чужбина. Богатото песенно народно
творчество се проявява особено по време

на самобитните български обичаи - коледуване, лазаруване, “Кукери”, “Пеперуда”, “Еньова
буля”, “Меджия”, “Сватба” и др.
Без съмнение Националният детски фолклорен събор “Върбова
свирка свири” чертае
облика на културния
живот и е визитна картичка за общината в
културен аспект както в
региона, така и зад граница. На 30 май предстои неговото тринаде-

сето издание. Майсторът на свирката емблема на събора, е
самоукият боляровец
Желязко Станчев. Всяка година гласовитият
дудук възвестява началото на събора-конкурс
и зовът му бележи пътя
на талантливи изпълнители с многократни награди от национални и
регионални прояви от
Странджа и Тракия към
света. Конкурсът се провежда под патронажа
на кмета на общината.

В изпълнение на протокола за междукултурен двустранен обмен
на общините Болярово
и Виса съборът празник е уважаван и почитан от фолклорен ансамбъл “Виса” - община
Виса, област Еврос РГърция. Участват и
деца от община Кофчаз, РТурция.
Културният живот в
общината се оживява и
от традиционните гостувания на детски и професионални формации
от София, Бургас, Елхово, Ямбол и от чужбина.
От изключително
значение за Болярово
е традиционният общински събор “Белянката”. Миналата година по време на събора
с тържествен молебен
Негово Високо Преосвещенство Сливенският митрополит Йоаникий освети параклиса
“Успение Богородично”
край село Иглика, който се реализира по
идея на българския
американец Димитър
Терзиев, живеещ от
дълги години във Флорида. До сградата на
параклиса се намира
камбанарията. Само
камбаната тежи 220 кг.

О

БЩИНА БОЛЯРОВО се намира в един от
най-чистите в екологично отношение райони на страната ни. Тя е разположена в
южната част на Ямболска област върху северните склонове на Странджа планина. Обхваща част от Тунджанската хълмиста област, Дервентските възвишения и южните
склонове на Бакаджиците. В състава на
общината влизат 20 населени места със 7
кметства, 12 кметски наместничества и общински
център - Болярово. На юг има 55 километра обща
граница с Турция. Пътната мрежа включва общо
176 км второкласни, третокласни и четвъртокласни
пътища, сред които най-важното направление е Елхово - Средец.
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рез 2008 г. в САЩ е отчетено най-голямото намаление
в емисиите на въглероден
двуокис за последните 20
години. Изхвърлянето на
вредния газ, което е резултат от изгарянето на горива,
е намаляло с 2,8 на сто
спрямо 2007 г., съобщи американското Управление за
енергийна информация
(Energy Information Administration EIA). Това е най-високият спад от
1990 г. - годината, от която правителството на САЩ отчита емисиите на парникови газове.

Планетата диша
по-свободно
Арктика

Бонус от кризата
Сред основните причини за
намаляването на вредните газове
според експертите са високите
цени на горивото миналата година
и икономическата криза. Ръстът на
брутния вътрешен продукт на САЩ
за 2008 г. е само 1,1%. В резултат
на това общото потребление на
гориво в САЩ е намаляло миналата година с 2,2 на сто - потреблението на нефтопродукти е паднало
с 6 на сто, на въглища - с 1,1 на сто.
Въпреки това намалените емисии
на въглероден двуокис през миналата година оказват слабо влияние
върху общата динамика на
замърсяването - от 1990 г. количеството изхвърлени газове е нараствало средно с 0,8 на сто годишно. За 19 години то се е увеличило
общо с 15,9%.

Протоколът от Киото

Промените се
ускоряват
Учени предупреждават, че глобалното затопляне протича побързо, отколкото предвижда докладът на експерти от ООН, подготвен специално за политиците,
които ще изготвят новия международен договор за периода след
2012 г. Междуправителствена група експерти на ООН в началото на
2007 г. стигна до извода, че ако
глобалното затопляне не бъде
спряно, към края на ХХI век то ще
доведе до разрушителни наводнения, суша, болести и екстремни
аномалии във времето. Новото изследване, публикувно неотдавна,
показва, че последиците ще бъдат
по-ужасни и ще настъпят доста побързо, съобщи агенция Франс прес.

Арктика ще се стопи
след 30 години

Вредните емисии
са намалели,
но глобалното
затопляне
продължава
съдейства за развитието на слънчевата и вятърната енергетика и да
се опита да намали емисиите от
ТЕЦ-овете, работещи на въглища.
Китай обаче отново не посочва
никакви конкретни цифри за ангажиментите си. Нещо повече - в
документа се съдържа призив към
Япония и развитите страни в Европа и Северна Америка до 2020 г. да
намалят своите емисии с 40 на сто!
И да помагат икономически и технологично на Китай, за да не увеличава изхвърлянето на вредни
газове.
Китайският документ се появи,
след като в края на 2008 г. страните членки на протокола от Киото се
събраха в Копенхаген, за да изработят ново споразумение за периода след 2012 г. Ако държавите
успеят да убедят Индия и Китай да
поемат конкретни и приемливи за
останалия свят ангажименти, е
възможно и САЩ да ратифицират

Горите на Амазония

най-после международния договор.

Нищо успокоително
В това време различни научни
екипи в света дават нови данни за
глобалното затопляне и те не са
успокоителни. Промяната на климата рязко ще промени зоните, в
които най-често се случват пожари, твърдят американски учени от
Калифорнийския университет в
Бъркли. Върху основата на многогодишни данни научен екип там е
съставил модел, предсказващ какво ще се случи с риска от пожари
на планетата след 30 години. Резултатие от изследването са публикувани в априлския брой на сп.
“PLoS One”.
Екипът си е поставил въпроса
защо на някои територии пожари
има непрекъснато, на други - не.
Учените от Бъркли са анализирали
снимките на 8399 пожара за 10

години, направени от Европейската космическа агенция. Според групата, за да възникне пожар, трябва
да съвпаднат три фактора: да има
растения, които горят; да са подходящи условията на околната среда
и да стане самозапалване от
мълния или в резултат на човешко
действие. Като допуснал възможните съчетания на трите фактора
на територии с размер 10 000 кв.
км, екипът съставил прогноза за
разпространението на пожарите.
На 9% от територията на земната суша пожари ще стават все
по-често - в Скандинавия, крайбрежието на Северния Ледовит океан,
Тибет, Западното крайбрежие на
САЩ, в Патагония. А на 19% от
цялата територия обратно - пожарите ще се намалят - в Испания, в
Индокитай, в Далечния изток, Западното крайбрежие на Австралия,
в Северна Америка и Калифорния.
Основната причина обаче е, че в

Арктическите ледове се топят
така бързо, че до 30 години просто
няма да ги има, установи пък екип
от британски учени, съобщи агенция АП. Научна група от Обединения институт за изследване на
атмосферата и океана е установил,
че белите ледени щитове отразяват слънчевата светлина, но когато
ледът се стопи, мястото му ще бъде
заето от тъмна океанска вода, която поглъща слънчевата светлина.
Температурата на водата ще започне да се повишава и глобалното затопляне ще се ускори. За периода 2005-2008 г. температурата
на въздуха над Централна Арктика
вече се е повишила с цели 5 градуса повече от очакваното!
Според прогнозата на учените
след 30 години площта, покрита с
ледове, ще се намали от 7,2 млн.
до 1,6 млн. кв. км. Най-дълго ще се
запази ледът в Северна Канада и
Гренландия, най-бързо ще се стопи той между Аляска и Русия. През
септември 2008 г. площта на
замръзналата вода се е намалила
до рекордно малката площ от 4,6
млн. кв. км. А в Западна Арктика
ледът е отънял с 49 см. Тази година
в Арктика ледът е най-тънък за
последните 30 г., са установили и
учени от НАСА. Ако процесите
вървят със същата скорост, Арктика ще се стопи напълно след 30
години. Подобно е положението и
с Антарктика на юг. Там вече
напълно се е стопил Ледникът на
Уорди, който през 1966 г. е заемал
2000 кв. км и с около 11 500 кв км
се е “свил” Ларсеновият ледник.
По материали от
чуждестранния печат

○

САЩ са единствената страна в
света, която е подписала, но не е
ратифицирала протокола от Киото
за намаляване на замърсяването
на атмосферата над планетата.
Този международен документ, приет през 1997 г., задължава развитите страни и страните, чиято икономика е в преход, да намалят или
да замразят изхвърлянето на парникови газове в атмосферата през
2008-2012 г. в сравнение с 1990 г.
Като основна причина за отказа да ратифицират протокола САЩ
посочват, че в него на практика
отсъства изискване за намаляване
на емисиите от страна на Индия и
Китай. Според протокола Европа
(без Русия и Украйна) поема
задължението да намали емисиите с 8%, Япония и Канада - с 6%,
а Индия и Китай не поемат никакви
ангажименти. На 20 май т.г. в сайта
на китайската Комисия за национално развитие и реформи (National
Development
and
Reform
Commission) се появи документ,
осветляващ официалната позиция
на Китай за глобалната промяна
на климата. Според този документ
страната поема задължение да

тези места горите... просто ще изчезнат.
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всяко нещо, което някой каже, те да му
дават зелена улица и да го тиражират
с удоволствие, за да се продадат тиражите. Имахме едно интервю заедно с
Рангел Гюров и той каза, че сбъдваемостта на неговата прогноза е 30 на сто.
Добре, но тогава моята прогноза, която
е обратна на неговата, се сбъдва 70 на
сто. За каква прогноза говорим тогава
изобщо? Това са глупости, цялата работа е просто “искам да направя по-голямо
впечатление”. Дори по този начин се
привличали студенти за НБУ. Много
жалко. Това е нечистоплътно по отношение на боравенето с научни, полунаучни, ненаучни факти. Нищо вярно няма
в цялата работа. Много по-склонен съм
да приема донякъде брътвежите на хора
като Мая Попова, която твърди, че усеща земетресенията, защото тя наистина си вярва. С нея се срещаме, тя се
обажда от време на време. Докато хора
като Лещански и Гюров, самите те не си
вярват. При тях има съзнателна измама,
това са Андрешковци. През 2003 г. имаше един учител Бойко Илиев, който
побърка Ямбол по същия начин с измислена прогноза. Мисля, че такива хора
наистина трябва да бъдат съдени, защото причиняват масови психози. Но те го
правят с помощта на медиите, за съжаление. Дори някои журналисти ми казаха: добре, че има земетресение, да отвлечем хората малко от темата за изборите. Дано не се случи да се отвличаме
със земетръси от обществените теми!

○

 Преди няколко дни преподавателят от НБУ Рангел Гюров пак прогнозира, че понеже в София отдавна не
е имало земетресение, скоро щяло да
ни удари жестоко. Има ли наистина
такава цикличност?
- Какво значи “отдавна не е имало
земетресение”? Ако броим от последното през 1918 г., минали са над 80
години. Исторически земетресенията,
които са станали в София, са 24. Всички те следват с различен период едно
след друго. Имало е през 1818 г. с
магнитуд 6-а степен, после през 1919
г. е от 7-ма степен, след това е било
1858 г. - 6,6, през 1859 г. - 4,4, пак е
имало 1866 г., през 1917 г. трусът е със
сила 5,1 и до 2000 г. са незначителни.
Кажете ми в тази наредена редичка
през колко години да сложим цикличност? Няма такова нещо. Според мен
става дума просто за мерак на Рангел
Гюров да се вкара в публичното пространство.
 А което пък Лещански направи с
предсказанието си за Хасково?
- Той направи, само че хората там
пощуряха от предсказанията му. Искаха да го съдят, не знам започнаха ли
дело. Аз обаче уплаших медиите, като
им казах, че ако ще има съд, те трябва
също да споделят наказанието, защото
те раздухаха цялата тази работа. Като
казах това, медиите замлъкнаха и
набързо утихнаха по темата “Лещански”. Това наистина е така - трябва
вината да бъде споделена от медиите,
които трябва да се научат, че не може
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Няма условия трусовете... Човек и Доган да се казва,
И Ахмед Доган ненадейно взе, че се
изказа за науката у нас. В деня на празника на духовността той сбра в Сливен
интелектуалци и изрази прозрението, че
ако не инвестираме в нови технологии и не
се мобилизира интелектуалният потенциал на страната, ще останем много назад.
Дотук добре, модерно стана да се демонстрира европейско мислене предизборно.
Само че напънът за европеизъм увисна,
понеже светлите идеи за модерно развитие се скършиха в баш нашенско недомислие.
То си беше направо откровение: България нямала ресурс за фундаментални изследвания, щото лабораториите ни били от
60-те години на миналия век; трябвало да
се върнем към приложните изследвания,
които сме имали преди години, а БАН да
се реформира, понеже в нея “в момента
8000 души получават само за заплати 150
млн. лв., четат си двете публикувани статии и пишат трета”. Тази объркана мешавица е толкова нелепа, че логично обяснение за нея може да се намери единствено
в едни стари щения към имотите на БАН
от страна на известни обръчи от фирми.
Ако това не е обяснението, тогава нещата
стават съвсем неестествени и пораждат
тревожния въпрос: може ли всеки политик
в тази страна да сипе каквото му дойде
наум, без да има дори бегла представа за
какво говори? Ако може, значи бая сме я
закъсали.
Излишно е да се коментират приказките на Доган, излишно е да се дават аргу-

менти. Аргументи в тази страна никому не
са нужни. Но би трябвало Сокола простичко да сметне, че е изкарал заплати в БАН
по 1560 лв. А там същите тия учени, които
правят иновациите и технологиите на
България, вземат 620 лв. средна заплата,
Доган няма начин да си представи как се
живее с тях. Общият бюджет на БАН е 80
млн. лв., а след последното съкращение
миналата година в академията сега работят 7500 души, от които учените са 3600 и
дават над 60 на сто от българските научни
статии в световните издания. Но държавата не дава нищо за същите тези лаборатории, за които бълнува Доган.
Председателят на БАН акад. Никола
Съботинов огласи вчера позицията си по
случилото се - че е разочарован от изказването на Доган за развитието на науката
и на БАН и от това, че посочените от Доган
“факти” показват само изключителна неинформираност или пък тенденциозност.
Акад. Съботинов отправи покана към Доган на личен разговор, за да се запознае
той с реалностите за науката и академията. Всяко мнение, което се изкава за
българската наука и българските учени,
трябва да бъде направено отговорно спрямо реалността и спрямо грижата за просперитета на нацията, отбелязва ученият.
В думите на Сокола има обаче и една
истина: “Най-дефицитният продукт е представата за бъдещето.” С изявата си лидерът на ДПС стана за смях и си би автогол
в предизборната врата. Нещо повече навръх 24 май изказването му е цинично.
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Грижи за външните
граници на Европа
Триъгълникът
Белград,
Букурещ,
София укрепва
сигурността
в региона

Тримата вътрешни министри европейци и социалисти

Министър Дан Ника увери колегата си Дачич, че Сърбия може да
разчита на румънска подкрепа за
европейския си път, защото е смятана за стратегически партньор на
Западните Балкани. Европа ще е
по-силна, когато е по-голяма и еднакво справедлива към всички страни членки, каза Миков в подкрепа
за бързото включване на Сърбия в
списъка за визова либерализация.
Нашето предложение регионалният координационен център за обмен на информация да бъде до Дунав мост-2 е мотивирано с изключително прагматична логика.
Центърът ще оптимизира обмена на
данни между България, Сърбия и
Румъния по отношение на граничния контрол и нелегалната миграция по реката, като е известно, че
ние сме в сърцето на Балканите и
тук се прескачат трасетата на нар-

В началото на миналата седмица Видин бе домакин на двудневна
среща на министрите на вътрешните работи на Сърбия, Румъния и
България. Резултатите от нея заслужават повече внимание от протоколното и информационно отразяване по няколко причини, които й
придават общоевропейско звучене.
Тази тристранна среща на вътрешните министри е важна заради това,
че полицейското сътрудничество,
което осъществяват в региона, укрепва сигурността на външните граници на Европейския съюз. Това е
чиста проба принадена стойност
към сигурността, поискана в Брюксел, и се дължи изцяло на България
и на добрите ни отношения със
Сърбия, към които охотно се приобщава Румъния. Според наблюдатели, това е яркото послание на срещата във Видин.
Подкрепата за европейската
перспектива на западната ни съседка и решението за изграждане на
тристранен контактен център във
Видин залегнаха в съвместна декларация. Подписи под документа
положиха министрите на вътрешните работи Михаил Миков, Дан
Ника и Ивица Дачич. Тази среща е
успешно продължение на започнатото в Белград през септември м.г.,
когато бе подписан протокол за засилено полицейско сътрудничество
между България, Сърбия и Румъния. Това е силен сигнал за новия
дух на Балканите като пространство на свобода и сигурност, което
преди години никой не вярваше, че
е възможно, каза Михаил Миков по
време на срещата.
Тук е важно значението на
сътрудничеството в противодействие на престъпността и ролята,
която ще изиграе за това бъдещият
трилатерален център във Видин.
Бързият полицейски обмен на данни в реално време ще ни направи
по-ефективни в борбата с трансграничната престъпност, подчерта и
министърът на администрацията и
вътрешните работи и вицепремиер
на Румъния Дан Ника.
Предстои да бъде насрочена
среща на представители на криминалните полицаи на трите страни,
които да подготвят споразумение
за контактния център във Видин. С
възможностите, които ще предостави за улесняване на обмена на данни по отношение на граничния контрол и нелегалната миграция по
река Дунав, центърът бе определен
от министрите като възможност за
разширяване на тристранното
сътрудничество в духа на европейските стандарти и в съответствие
на най-добрите практики. България
предложи контактният център да
бъде разположен на наша територия и дори показа сградата, принадлежала преди време на митниците, в която може веднага да се
нанесат полицейските екипи на
трите страни.
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ВАСИЛ ПОПОВ

Сърбия, които живеят в 30-километровата зона по границата. Това
може би се говори не от днес, но
днес вече има конкретно разбирателство, за да се улеснят придвижването, културните и роднинските
връзки, но най-вече възможността
за бизнес и търговия, защо не и за
туризъм. Много важно е и разбирането, че до есента в спешен порядък трябва да се изгради новият
ГКПП Салаш-Ново корито, за да има
през какво да се осъществява вече
това свободно движение на хората
от граничната зона.
С румънците пък напреднахме в
конкретни аспекти на взаимодействието, сред които е повишаването
на капацитета на бюрото в Гюргево
като оперативен център за партньорство в областта на полицейското
и граничното сътрудничество. Взето е решение да продължат съвместните проверки от екипи на българската дирекция “Инспекторат” и колегите им от Главна дирекция “Антикорупция” на Министерството на
вътрешните работи и административната реформа на Румъния, защото тази практика е показала
добри резултати. Идеята е в перспектива този ефективен модел за
противодействие на вътрешната

След добре
свършената работа

котици, контрабанда и търсене на
ненаказуемост за трансграничната
международна престъпност. Тримата министри дават пример за практическо съвместяване на националните интереси с общоевропейските
ценности в системата на сигурността. Взаимодействието е много добро. Често съвместната работа на
полицейските структури изпреварва дипломацията и това е реален
отговор на динамичната обстановка, в която престъпността няма граници. Това подчерта министър Дачич, като подкрепи идеята за създаване на регионален координационен център за обмен на информация в Дунавския регион, “един вид
Балканпол”.
Ще бъде грешка обаче или поне
невнимание, ако коментаторите не
подчертаят и другите акценти на
резултатите от срешата, които са
свързани с малкия граничен трафик. До месец трябва окончателно
да се оформи споразумението между България и Сърбия за отпадането на визите за гражданите на

корупция да се прилага и съвместно със Сърбия и Македония.
Повече от ясно е лесното намиране на общ език в посока на общите ангажираности на база на допирните точки в националните интереси на трите страни. Впрочем
тримата министри и техните експертни екипи си знаят колко им е
лесно след многолетно робуване на
различни идеологеми с наслоения
в междудържавните отношения. И в
европейската дипломатическа и експертна позитивност на вътрешните ведомства на България, Сърбия
и Румъния може да има значение,
че Ивица Дачич е и първи вицепремиер в сръбското правителство,
освен това е и лидер на социалистическата партия на Сърбия. Дан
Ника е вицепремиер на Румъния и
е от социалистическата им партия.
Излишно е да напомняме, че Михаил Миков е от БСП. Така че освен
като вътрешни министри, те тримата защо да нямат и много политически контакти като европейски социалисти.
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ÓÈ ÍÓ„Ó Í‡‰Â
ЙОРДАН СЪЕВ

Неотдавна имаше случай, при който една жена
се наемала като продавачка в магазин и след като
поработела 3-4 дни, прибирала оборота и изчезвала.
Според закона това е
кражба и вече заловена от
полицията, жената ще си
понесе наказанието.
В същото време има
много продавачки, които
работят съвестно, но с месеци не получават договорените заплати, а в найдобрия случай - само малки аванси. Това се отнася
и за десетки хиляди работници в различни предприятия.
Практиката да не се заплаща трудът на наемния
работник е широко разпространена у нас. Въпреки
че това е чиста проба ограбване, подобно деяние
не се квалифицира като престъпление. По този
начин излиза, че работната сила не е стока, за
каквато тя е безусловно призната дори и в наймизантропичните теории, защото кражбата на всякакъв вид стока би трябвало да бъде наказуема.
Много работодатели вместо да плащат, косвено
отправят съвети към работниците с поговорката
“Залудо работи, залудо не стой”.
Излиза, че сега положението е по-лошо, отколкото при социализма. Тогава трудът се заплащаше
на около 65% от стойността на произведения продукт. А при демокрацията работникът може да не
получи нищо. Най-трагичното е, че реално никой не
защитава неговите права. Подобно на жената, за
която стана дума в началото на материала, работодателят в един момент си прибира оборота, вкл.
частта на вложения от работника труд, и изчезва.
Него обаче не го търси полицията, за да го предаде
на следствието и прокуратурата и да бъде наказан.
Синдикатите са в ролята на беззъби баби, които
могат само да викат, но не и да хапят.
Но ако работникът, останал без заплата, вземе
хляб или мляко от магазина, без да плати, за да
нахрани себе си и децата си, той се третира като
крадец и може да влезе в затвора (такива случаи
има). Но хората, освен да се хранят, имат нужда и
и от здравеопазване, образование, поддръжка на
жилището, транспорт - а всичко това струва скъпо.
Дори голяма част от редовно получаващите заплати изпитват затруднение да покрият елементарните си разходи. Само че нуждаещият се от операция
не може да я открадне, а трябва да я плати. А след
това не му остават пари да плати сметките си за
ток, парно и вода, монополистите му прекъсват
доставката, а дори имат право да се възмездят с
неговото имущество. Само работникът, неполучил
възнаграждението си за положения от него труд,
няма никакви реални права. По принцип, ако има
сключен правомерен трудов договор (такива съществуват) и не е спазен, изпълнението им става
почти единствено чрез съда, което предполага
сложна и продължителна процедура, свързана с
разходи, време и нерви. Главната инспекция по
труда, която има правомощия в това отношение, се
дистанцира от правата си. Отдавна замислените
съдилища за ускорено решаване на трудово-правни спорове така и не са създадени.
Какво може да се направи при това положение?
На първо време трябва срочно да се въведе почасово заплащане за наемните работници, което да
им се дава в края на работния ден. Така, когато
продавачка предава оборота в инкасото, тя си взима от него полагаемото й се възнаграждение за
деня. В по-големите предприятия тази процедура
трябва да се прилага седмично, т.е. всеки петък
работниците да си получават изработеното от тях.
Но дори ако това се приложи, ще останат големи бивши борчове. Крупни предприятия като
“Кремиковци” са фактически във фалит, но дори
синдиците нямат възможност да се разплащат с
работниците, докато не разпродадат имуществото, а това не се знае кога ще стане. Малка е
вероятността неизплатените заплати да се получат, както и парите за храна, облекло и транспорт.
Същото се отнася и за обезщетения при съкращение и пенсиониране и за неползван платен годишен отпуск, които иначе са законово регламентирани. В същото време работещите в тези предприятия са длъжници на дружествата за достава на
ток, парно и вода, а не са си платили и местните
данъци - за сгради и такса смет. Поради това един
вариант е за тях неизплатените суми за работни
заплати да се преобразуват в някакъв вид ваучери, с които те да се разплащат с комуналните
предприятия и общините. Те от своя страна ще ги
представят пред синдиците за осребряване. Така
вместо да хващат за гушата бай Иван и леля
Тодорка, ще отправят исканията си към г-н Митал,
а защо не и към държавата, която му е продала
предприятието за 1 лв., а той не е изпълнил условията по договора. И се е изнизал като продавачка, която е прибрала оборота и е запрашила
в неопределена посока.
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Артисти в пашкули

СТЕФАН НЕДЯЛКОВ
ЩЕ ДИРИЖИРА
В ШИЗУОКА
Талантливият оркестров диригент Стефан Недялков замина за
Япония. По покана на филхармонията на град Шизуока на 30 май
той ще дирижира симфоничен
концерт по повод 50 години от
възстановяването на българояпонските дипломатически отношения. В програмата са включени творби от български и японски
композитори, както и Втора симфония от Йоханес Брамс. Концертът е част от програмата на
българското посолство в Япония
през юбилейната година. Стефан
Недялков, който е син на прочутия хоров диригент акад. Христо
Недялков, е добре познат на
японската публика, благодарение на тригодишната си концертна дейност в тази страна от 1999
до 2002 г.

„Панаир на летящото сърце” ще омагьосва столичани
с небесен спектакъл на пл. „Александър Невски”
ния - въжеиграчи, еквилибристи, акробати. Тези пашкули
са едно чудо на технологията. Задвижени отвътре от артистите, които ги обитават, те
се деформират в зависимост
от настроението им. Светлината и специалните ефекти
(видео, пиротехника, възпламеняване) увенчават тази алхимия, в която най-хубавата
част ще бъде мечтата и прекрасното.
Спектакълът започва с огромни облаци и силна вихрушка. Странна музика и непрекъсната промяна на светлините карат хората да притихнат. И всичко започва изведнъж - една по една обвивките на пашкулите се разкъ-

ФИЛМОВИЯТ
ПРЕВОД

СНИМКИ ФРЕНСКИ ИНСТИТУТ

сват и се появяват странни и
уникални същества. Грамадна птица стои на кокили, после се появява момиче с тяло
на балон. Постепенно акробатичните им номера придобиват форма. Трапецисти, момичета, излизащи от грамаден балон, се люлеят и се
докосват. Публиката се чувства част от магията.
Трупата “Панаир на летящото сърце” е създадена
през 1985 г. от Паскуалито и
съчетава провокация, вкус
към предизвикателството с
барокови акценти. Спектакъл
“Пашкулите” е създаден през
2006 г. - наречен също
въздушния цирк. Трупата е
гостувала в много градове на
Франция, многократно също
в Германия, а и в Норвегия,
Белгия, Словения и Испания.

“Късна есен”

≈‚ÓÔÂÈÒÍÓÚÓ ÍËÌÓ ÔÓ·Â‰Ë ‚ ‡Ì
Журито под ръководството на
именитата актриса Изабел Юпер
присъди Златната палма на “Бялата
лента” на Михаел Ханеке, съобщи
БГНЕС. “Бялата лента” разказва за
страшните и тайнствени престъпления, извършени в северногерманско
село в началото на миналия век
преди Първата световна война. Самият Ханеке казва, че филмът му е
за “произхода на злото”. Втората по
значимост награда на фестивала
беше присъдена на Жак Одиар за
филма “Пророк”. Историята на младия арабин, попаднал в парижки
затвор като неграмотно и невярващо
Михаел
Ханеке

Сияна Огнянова Софиянска е родена на 16
септември 1981 г. в София. Завършила е Националната художествена гимназия акад. “Илия Петров”, специалност “Графика”. В момента е студентка последна година в Нов български университет, специалност “Анимационно кино”. Участвала е в една обща изложба в Софийската градска художествена галерия и в две общи, организирани от НБУ. Галерия “Пунто” показва първата
й самостоятелна изложба до 30 май, научи ДУМА
от Тити Ованесова.

“Върбите”

cyanmagentayellowblack

нищожество, и излязъл оттам след
няколко години като наркобарон,
професионален убиец и правоверен
мюсюлманин, беше един от най-актуалните и сензационни филми в програмата. С дълги овации беше посрещнат ветеранът на европейското
кино и един от основоположниците
на “новата вълна”, 87-годишния Ален
Рене. Журито предприе безпрецедентна стъпка и му присъди отделно
“Награда на фестивала в Кан”. За

СНИМКИ ПРЕСФОТО/БТА

Галерия „Пунто”
представя първата
изложба на Сияна

Кръгла маса на тема “Преводът на езици и култури в киното” организират Институт Сервантес-София, Катедрата по испанистика и португалистика при Факултета по класически и нови филологии в СУ “Св. Климент Охридски” и продуцентска та компания “Арт фест”. Срещата ще се
състои на 27 май от 18.30 ч. в
тържествената зала на института
на ул. “Съборна” 1 в столицата.
За участие в разговора са поканени кинорежисьорът Стефан
Командарев, кинопродуцентът
Стефан Китанов, Милена Попова
и Людмила Илиева от Софийския
университет.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Спектакълът “Пашкулите”
ще бъде представен на 29
май от 21.30 ч. на пл. “Св. Алксандър Невски” във връзка с
честването на Деня на детето - 1 юни, и 130 години от
обявяването на София за столица, научи ДУМА от Френския институт, организатор на
атрактивната проява заедно
със Столичната община и
Културния институт към Министерството на външните
работи.
Една машина способна ли
е да даде живот? Сфера, куб,
конус и тръба... пашкулите се
раждат от железа, деформират се, изпускат се, късат се,
за да може да съществуват
нежните и двусмислени създа-

Министърът на културата
Стефан Данаилов откри изцяло обновената зала за зрители
на драматичния театър “Никола Вапцаров” в Благоевград

КНИЖОВНА
ПРЕМИЕРА В
ЧИТАЛИЩЕ
„НИКОЛАЙ ХАЙТОВ”
Жак
Одриар

най-добра актриса на фестивала е
призната Шарлот Генсбург, изиграла главната и единствена женска
роля в скандалния филм на Ларс фон
Триер “Антихрист”. За най-добър актьор беше признат Кристоф Валц,
изпълняващ главната мъжка роля във
филма на Куентин Тарантино “Безславни копелета”. Наградата за найдобра режисура получи Бриянте
Мендоза за “Kinatay”. Наградата за
най-добър сценарий получи китайският режисьор Лоу Йе и неговата
“Пролетна треска”, а наградата на
журито си разделиха британката Андрея Арнолд за “Аквариум” и южнокореецът Парк Чан Вук за “Жажда”.
Международната асоциация на кинокритиците ФИПРЕССИ даде награда на “Бялата лента” на Михаел
Ханеке в главния конкурс и на “Полицай, прилагателно” на Корнелия
Порумбоя в “Особен поглед”. Главната награда на “Особен поглед” получи гръцкият филм “Зъб” на младия
режисьор Йоргос Лантимос, а награда от журито получи и румънецът
Корнелио Порумбойо. “Арена” на
Жоао Салавиза завоюва наградата
за късометражен филм. Престижната “Златна кинокамера” бе присъдена на “Самсон и Далила” на австралийския режисьор Уорик Тортън.
Сегашният кинофестивал убедително доказа, че европейското кино е
живо и продължава да радва киноманите с ярки, провокационни, актуални и новаторски произведения.

Премиера
на
книгата
“Съкровищата на Вълчан войвода” от Христо Красин ще се
състои на 27 май от 18 ч. в литературен салон “Дамян Дамянов” на читалище “Николай
Хайтов” в София.

КУКЛЕНОТЕАТРАЛЕН ФЕСТ
В СИЛИСТРА
“Пространството на куклата в
света на детето” е темата на творческите дискусии, които ще се
водят по време на Десетия международен куклено-театрален
фестивал “Ян Бибиян” в Силистра. По традиция в последния ден
на проявата - 29 май, ще бъде
представен сборен международен спектакъл “Юнакът и златната ябълка” с участието на актьори от Албания, Молдова, Норвегия, Румъния, Турция, Франция и
силистренския театър.

ЧЕХИЯ СЪС
СВОЯ СТЕНА
НА ПОЕЗИЯТА
Чехия откри своя стена на
поезията в столицата. На сградата на Чешкия център е изписан стих от Нобеловия лауреат
за литература Ярослав Сайферт
(1901-1986) на български и на
чешки език.
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„D2” забиват един час на рок фестивал в Истанбул

ЧРД!
Доц. д-р БЕНЖАМЕН ВАРОН,
икономист
БИАНКА ПАНОВА,
шампионка
по художествена гимнастика
НЕШКА РОБЕВА,
треньорка
по художествена гимнастика
Проф. ИВАН МАТЕВ,
хирург
то ще къмпингуват на феста,
се отворят още на 17 юли
(петък) в 16 ч. следобед. Място на събитието е Istanbul
Park (там, където се провежда и турският кръг от състе-

занията за Formula 1).
Билети за величественото събитие се продават на
www.biletix.com,
http://
www.rockncoke.com/,
www.istanbulparkcircuit.com.

Дни преди “Rock’N Coke”
култовата ни група “D2” ще
вземе участие в концерта на
легендите “FOREIGNER”. Той
ще се състои на 12 юли на
стадион “Академик”.

Озеленяват зала 1 на НДК
за наградите на БГ Радио
Специално отличие ще бъде връчено на 31 май
на футболната звезда Димитър Бербатов
Броени дни остават до големия спектакъл - церемонията по връчването на
Годишните музикални награди на БГ
Радио за 2009-а в зала 1 на НДК, а гласуването за големите отличници
продължава на www.bgradio.net.
Отличията тази година ще преминат
под мотото “Чиста българска музика за
чиста българска природа”. Медията, която активно инициира, подкрепя и участва
в екокампании, посвещава музикалните
си награди на опазването на природата
и призовава: “Ако всеки направи по нещо
малко, ефектът ще бъде голям”. В унисон
със зеленото послание на БГ Радио в
пролетна градина на 31 май ще се
превърне и НДК - в зала 1 ще пораснат
истински дървета, а награждаването ще
се случва директно върху зелена поляна.
В неделя за четвърти път от името на

медията ще бъде връчено и отличието за
БГ посланик. Това е специален приз, с
който радиото награждава българи, допринесли за популяризирането на страната ни извън границите й чрез постиженията си. Носители на наградата БГ посланик досега са били Албена Денкова и
Максим Стависки, Иво Папазов, Елица
Тодорова и Стоян Янкулов. Тази година
БГ Радио ще награди капитана на националния ни отбор по футбол и звезда на
английския Манчестър Юнайтед Димитър
Бербатов, който ще присъства на церемонията, за да получи лично наградата
си само дни след финала на Шампионската лига.
Водещи на екоспектакъла тази година са любимците на публиката Орлин
Павлов и Любо. Отново от сцената на Годишните музикални награди на БГ Радио

2009 ще се родят и нови хитове. Сред
изпълнителите, които ще излязат на сцената на 31 май, са Миро, Калин Вельов и
Нина Николина, Елица Тодорова и Стоян
Янкулов, “Д2”, Криста, “Б.Т.Р.”, Невена с
Мариус Мога от “Моранди” и гръцкия
рапър Ниво, “Мастило”, Тома, “Дийп Зоун
Проджект”, както и Галя с едно дълго
чакано завръщане и чисто нова песен.
Годишните музикални награди на БГ
Радио 2009 ще се проведат в зала 1 на
НДК и ще се излъчат на живо от 20 ч. по
bTV, телевизия CITY и БГ Радио. Билети
за церемонията се продават в Билетния
център на НДК, информира ДУМА Деница Славова от пиар отдела на медията.
Събитието се реализира с подкрепата на
“Nescafe 3в1”, “Биопрограма” и с медийното партньорство на списанията “Блясък”
и “Story”.
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силни аплодисменти.
Тогава за мое учудване Иван се обърна към
мен и ми каза, че искат
аз да им стана свидетел”, разказва с вълнение Ивена.
Изпълнителката подарила на младото семейство луксозен спален комплект за първата брачна нощ, като им
пожелала винаги да са
така влюбени, импулсивни и емоционални.

○

неговата избраница се
казва Фани.
“Докато пеех песента, забелязах, че един
мъж е коленичил пред
една жена и й говори
нещо. След малко той
дойде при мен и поиска микрофона. Тогава
на всички съобщи, че
току-що неговата любима е приела да стане
негова съпруга и той е
на върха на щастието.
Естествено, избухнаха
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»‚ÂÌ‡ ÓÊÂÌË
ÓÊÂÌË ‰‚ÓÈÍ‡
‰‚ÓÈÍ‡ ‚‚ À‡Ò
À‡Ò ¬Â„‡Ò
¬Â„‡Ò „Renesanz” правят парти
»‚ÂÌ‡
Ивена се завърна от
на открито в Стара Загора
20-дневното си турне в
САЩ преди дни. Певицата е много доволна
както от срещите с феновете си отвъд океана, така и от видяното
в страната на неограничените възможности.
Градовете, в които
огнената изпълнителка изнесе концерти,
бяха Чикаго, Ню Йорк,
Тампа, Лас Вегас и др.
Най-впечатлена от атмосферата Ивена останала от Лас Вегас.
Именно там й се случило и нещо за пръв
път - кумувала на сватба, научи ДУМА от Валентина Ненова от
“Ара мюзик”.
Участието на Ивена
в Лас Вегас било в ресторант “Magura”. Точно
тогава един романтичен господин решил да
предложи на приятелката си брак - по време
на песента “Двойно и
силно”. Името на сънародника ни е Иван, той
е родом от Казанлък, а

Виц
Виц
Две приятелки си говорят. Едната хвали мъжа си:
- Моят е толкова готин, толкова секси, просто чудо.
- Защо му изневеряваш, ако е
толкова добър?
- Колкото повече изневерявам,
толкова повече се убеждавам, че е
най-добър от всички!

СНИМКА WWW.VIRGINIARECORDS.COM

Топ артистите на “Вирджиния рекърдс”, рок машините
“D2” ще забият на основната
сцена на един от най-важните и интересни музикални
фестивали това лято. “Rock’N
Coke” ще се проведе в Истанбул на 18-19 юли т.г. И то
в смазващата компания на
едни от най-легендарните и
влиятелни банди за всички
времена.
Нашите момчета ще отворят основната сцена на
втория ден от феста и ще направят сет от почти един
час. В сет листа на “D2”, които ще свирят между 14 и
14.50 ч. следобеда на 19
юли (неделя), са включени
парчета като Breakdown от
филма с Dolph Lundgren,
Deadman, Primal, Stars from
Oblivion, Fire in the Hole, както и следващият сингъл на
групата “Fake It”.
След “D2” на същата сцена ще се качат уникални световни звезди като Cold War
Kids, Razorlight, Kaiser Chiefs
и Linkin Park. А на предишната дата там феновете ще чуят
и видят култовите Jane’s
Addiction и Nine Inch Nails,
както и неуморните Prodigy.
Вратите за феновете, кои-

Организаторите от
“Renesanz” откриват
сезона на големите
опън еър партита с
първото си лятно събитие, което ще се проведе на 20 юни, събота. След успешния фестивал “Metamorphosis”
в Пловдив “Renesanz”
продължават да развиват концепцията си за
мащабни ивенти из
цялата страна, като
този път се спират в
центъра на България Стара Загора. Мястото
на събитието е комплекс “Terra Dance”,
който се намира на
няколко километра
извън града.
За партито са поканени ексклузивно 4
гост-диджеи: Dandi &
Ugo (Италия), Clodagh
(Ирландия) и Boris S.
(Германия). Заедно с
тях зад пулта ще се
изявят и обичайните
з а п о д о з р е н и

Balthazar и JackRock,
както и резидентът на
Cacao Beach - DJ
Gagalove, Birben и
Metalix.
Някои от екстрите
за вечерта на 20 юни
включват качествен
саунд и осветление,
лазер, ВИП зона,
паркинг, афтърпарти
и още много други.
При евентуално лошо време партито ще
се проведе в закритата част на комплекса. До него се
стига лесно - излиза
се от Стара Загора
по главния път в посока Бургас, а веднага след магазин “Метро” се свива вляво.
Билети на цена
12 лв. и ВИП пропуски за 20 лв. се продават в известни вериги
магазини в цялата
страна, както и в разпространителската
мрежа на Eventim.
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Св. мчк. Георги
Софийски, Най-нови

РОМАН НА
УЖАСИТЕ ВЪРХУ
ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ
В Япония издадоха роман на
ужасите, написан върху тоалетна
хартия, предаде БГНЕС. Писателят
Коджи Сузуки работил в сътрудничество с предприятие за производство на хартия, за да напише последното си произведение върху
рулото. Романът се състои от 9
глави и носи заглавието “Drop”. В
него се разказва за зъл дух, който
обитава тоалетна чиния. Сузуки си
спечели славата на един от водещите автори на романи на ужасите
и е написал произведенията “Черната вода”, “Спирала” и “Пръстен”.

КЛИНИКА НАБИРА
МЕДСЕСТРИ
СРЕЩУ НОВ БЮСТ
Частна клиника в Прага набира медицински сестри, като им
предлага нов бюст или стегнат
корем, за да подпишат 3-годишен
договор за работа, предаде АФП.
При всяко набиране на служители
клиниката е заливана от десетки
кандидатури. Вече няколко новоназначени медсестри са се
възползвали от бонуса и се подложили на процедури, които иначе
не можели да си позволят. Операция на бюста в клиниката струва
75 000 крони (2823 евро), което се
равнява на 3 месечни заплати на
медицинска сестра, и 1880 евро за
липосукция, равносилни на около
две месечни заплати.

КОНКУРС ЗА БРАДИ
И МУСТАЦИ СЕ
ПРОВЕДЕ В АЛЯСКА
Дейвид Трейвър от Анкоридж
спечели най-голямата награда в
конкурса за бради и мустаци в
Аляска. Брадата на победителя за
т.г. е сплетена на плитки и е дълга
до гърдите, предаде ДПА. В световния шампионат, който се провежда
на всеки две години в различен
град, участваха 300 състезатели от
цял свят. Те се бориха в 18 отделни
категории. Първите места в повечето категории заеха 9-има американци и седмина германци. В останалите две категории победиха
британец и холандец.
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Не са важни скъпите и ултрамодерни
модели, а правилно подбраните
детайли, съобразени с типа на фигурата
За да се чувствате комфортно на плажа, препоръчително е банският костюм не само да стои добре
върху вашата фигура, но и
да подчертава достойнствата и да скрива недостатъците ви. Затова е
много важно да изберете
правилния бански. Това не
означава само да сте си
купили най-скъпия модел,
отговарящ на последния
писък на модерните тенденции за идното лято. Вие
трябва да сте наясно, че

без банели и светли тонове в горната част на тялото. Добре е да изберете
бански със стабилни банели и здрави презрамки,
осигуряващи максимална
поддръжка на гърдите.
Миньончетата изглеждат
чудесно в моделите с премятане. Те образуват диагонална линия на тялото и
привличат погледа към
долната част. Препоръчваната цветова гама за този
тип фигура е тъмен връх,
съчетан със светло фигу-

ративни пръстени в средата на горната част, имитация на брошки и т.н. Ще ви
отиват и бански с напречни рисунки, с ярки цветове, както и с по-тъмни тонове в долната част на
тялото. Избягвайте мрачните разцветки, хоризонталните линии в областта
на гърдите и сутиени с
чашки без банели, тъй
като всичко това визуално
още повече намалява бюста. Връзвайте пареото на
голям възел в горната част
на фигурата си.

Пухкави
миньончета

СНИМКИ “TRIUMPH”

рално долнище. Ако искате да коригирате визуално
талията си, изберете едноцветно горнище, допълнено от долнище на вертикални райета. С тъмен
сутиен бюстът изглежда
по-малък, а чертите ще
намалят широчината на
бедрата и талията. Пареото е най-добре да се
връзва в долната част на
ханша, почти на бедрата.
Когато дамата е с

на всеки тип фигура отива
различен тип бански.
Ако имате

голям бюст
но самата вие сте миньонче, за да не се нарушава
впечатлението за равновесие на фигурата, избягвайте моделите от тънки
нееластични материи с
тесни презрамки, с чашки

малки гърди
при избора на бански е
добре да отдаде предпочитание на модел, който
задължително има банели
и уплътнени чашки. Ще й
отива и цял бански без
презрамки, както и набраният в горната част или
обшитият с бродерия. Сполучлива е идеята за деко-

няма как да не си изберат
бански по тялото, важното е обаче той да не е
тесен. Просто купувайте
модел, който да е с половин-един размер по-голям
от номера на роклята ви.
Пълничките дами изглеждат по-добре в цял бански
с дълбоки, приглушени тонове от матирана материя.
Специални, стягащи корема вложки от типа корсет,
ще оформят талията. Необходими са чашки с банели и високо съдържание на ликра в състава на
материята, която обаче не
бива да е лъскава.
Потърсете бански с много
вертикални детайли - фигурки, шевове, бродерии,
както и широки презрамки, съчетани със средно
дълбоко деколте. Избягвайте изрязаните модели,
тесните презрамки, светлите лъскави материи,
прекалено дълбоките или
твърде изрязаните долнища. Няма да ви отива и
изцяло затворена горна
част, както и бански с
чашки без банели, напречни райета и рисунки.
Облеклото за плажа трябва да включва лека риза
или туника и светли панталонки. Шапката с голяма периферия ще ви пази
от слънцето, а и ще помогне да се уравновеси
фигурата.
Ако шията ви е покъса от обикновеното или
имате

двойна
брадичка
добре е да избягвате бански с малко деколте. Подобни модели привличат

внимание към тази част
на тялото. Препоръчва
се дълбоко V-образно
деколте или липса на
презрамки
(ако
бюстът ви не е прекалено голям). Пареото връзвайте
на гърдите или на
талията, но не и на
врата.
Ако краката ви
не са от най-дългите, визуално ще ги

удължите с високо изрязани на бедрата модели.
Стига крайниците ви да не
са прекалено дебели, тъй
като в този случай това
само ще привлече вниманието към “тежката” основа. Ще ви отиват цели
бански с вертикални райета, които да достигат
нивото на бюста. Избягвайте прекалено ниско

раменете. Пареото се
връзва на шията.
При тесни и

обли рамене
избягвайте бански костюм
с дълбоко V-образно деколте, както и вертикални
линии в горната му част.
За да се реши този проблем и да се уравновеси
горната част на фигурата
с долната, по-добре е да
си набавите модел с максимално раздалечени презрамки и без изрязано
деколте. Обърнете внимание и върху цветовата
гама. За предпочитане е
горнището да е светло, а
долнището - по-тъмно и едноцветно. Пареото връзвайте хоризонтално отляво или отдясно под мишниците. Това визуално ще
разшири раменете.

Тези, които имат

къса талия
ще изглеждат невероятно
в цял бански с вертикални
детайли (райета, рисунки,
шевове, копчета и т.н.),
които
привидно
ще
удължават тялото. Горната част с банели ще приповдигне гърдите по-високо над линията на талията
и ще създаде прекрасна
гледка на чудесно оформено тяло. Много добре ще
изглеждате и с бански от
комбинирани разноцветни
хоризонтални черти. Избягвайте прекалено тясното долнище, което може
да създаде усещане за
диспропорция на торса. Не
подчертавайте талията с
коланчета и напречни детайли около линията на
ханша. Ще ви отива парео
с вертикални рисунки, което, вързано отляво или
отдясно, ще удължи визуално тялото.
Възпълните ръце, разбира се, не могат да бъдат
скрити с бански костюм.
Има възможност обаче да

Високите дами

изрязаните по линията на
бедрата модели, както и
тип боксерки, които визуално скъсяват краката още
повече. Твърде тесните
бански и хоризонталните
линии, пресичащи тялото,
също ще намаляват височината ви и ще увеличават широчината. Идеално
ще ви пасне минипарео
или парео до глезените с
подчертани вертикални
рисунки, но в никакъв случай не и с разширяващи
се райета, които визуално
скъсяват фигурата. За да
изглеждате по-висока, можете да вържете пареото
на врата като хомот.
Ако имате прекалено
широки рамене, също е
добре да избягвате моде-

ÀˇÚÌÓ ‰ÂÙËÎÂ
‰ÂÙËÎÂ
ÀˇÚÌÓ
ÔÓ ÔÎ‡ÊÌËˇ
ÔÎ‡ÊÌËˇ ÔÓ‰ËÛÏ
ÔÓ‰ËÛÏ
ÔÓ
Тази година разнообразието от предложения на
нови колекции бански костюми за дамите е неограничено. Последните модни тенденции представят изобилие от нови материи, секси кройки, модерни цветове и оригинални акценти. Богатството от модни
теми е голямо - от пъстрата линия “Mix to Match”, през
елегантната “Modern Shape”, до луксозните бляскави
предложения на “High Fashion 09” и игривите модели
на “Miss Triumph”.
Банските костюми от “Триумф” събуждат слънчевата богиня у всяка дама, твърдят познавачи. На
плувния басейн, на терасата у дома или на някой
приказен плаж - с тях хубавото настроение е гарантирано. Новата колекция отправя покана към дамите
за лятно дефиле по плажния подиум.
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лите без изразено деколте. Ще ви
о т и в а
дълбоко
V-образно или
п ъ к
кръгло.
Такива
фасони помагат визуално
да
се
стеснят

приемат ръста си за достойнство. На тях им отиват бикини с най-разнообразна кройка, включително и боксерки, както и
сутиени без презрамки.
Пареото се връзва на талията или на бедрата, за
да се раздели фигурата на
две части. Препоръчва се
да носите сандали, направени от широки ленти и с
катарами. Не бива да се
страхувате от контрастиращи цветове и богати орнаменти
и
рисунки.
Потърсете бански с диагонални или вертикални
райета. Долнище тип боксерки или шорти много
добре седят върху високи
жени с дълги крака и
удължен торс.

се отвлече вниманието от
тях, като се акцентира
върху горната част на модела. Подбирайте го с богата украса или с оригинални декоративни детайли на нивото на бюста. Можете да си сложите лека
прозрачна блуза или риза
в тон с банския с ръкав
три четвърти.
Ако имате

широки бедра
избягвайте светлите блестящи материи, коланчетата и напречните рисунки в
долната част на тялото. Не
бива да подчертавате талията си. Ще ви отива цял
бански, който да е стегнат
в коремната област като
корсет. Сполучлив ще
бъде изборът на модел с
ярко горнище - и като цвят,
и като рисунка, както и
гладко долнище, което
може да бъде сменено с
вертикални райета. Препоръчително е презрамките да са възможно найраздалечени. Ще изглеждате по-стройни с диагонални райета, които се
събират върху корема или
на бедрата. Можете да си
сложите и бански с поличка. Подобен модел обаче
трябва да се избягва, ако
имате тесни рамене. При
наличието на широки бедра или голям корем
връзвайте пареото на талията под ъгъл, а не строго хоризонтално.
Страницата подготви
АЛЬОНА НЕЙКОВА
cyanmagentayellowblack

cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack
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ŸÂ ÒÂ ˜Û‚ÒÚ‚‡ÚÂ ÒÂËÓÁÌÓ ‡Ì„‡ÊË‡ÌË, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‚ÒË˜ÍÓ.
ŒÚ„Ó‚ÓÌÓÚÓ ‚Ë ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÌˇÏ‡
‰‡ ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎË ‡ÁÌË ‚ÓÎÌÓÒÚË,
‰ÓË ‰‡ ËÒÍ‡ÚÂ.

»‰ÂË ‰‡Î √ÓÒÔÓ‰, ÌÓ Ì‡ÎË Úˇ·‚‡
ÌˇÍÓÈ ‰‡ ÔÓ‡·ÓÚË, Á‡ ‰‡ ÒÚ‡Ì‡Ú
Â‡ÎÌÓÒÚ. œÓÌÂ ÓÔÚËÏËÁ˙Ï ÌˇÏ‡
‰‡ ‚Ë ÎËÔÒ‚‡, Ï‡ÎÍÓ ÔÓ‚Â˜Â
ÚÛ‰ÓÎ˛·ËÂ Úˇ·‚‡.

ƒÓÍ‡ÚÓ ‰Û„ËÚÂ ÒÂ Á‡ÌËÏ‡‚‡Ú Ò
‡ÁÌË ÌÂÒ˙˘ÂÒÚ‚ÂÌË Ì‡ Ô˙‚ ÔÓ„ÎÂ‰ ÌÂ˘‡, ‚‡Ò ‚Ë „ÎÓÊ‰ˇÚ ÒÂËÓÁÌË ‚˙ÔÓÒË. Ã‡È ÔÂÍ‡ÎÂÌÓ
ÂÏÓˆËÓÌ‡ÎÌÓ ÔËÂÏ‡ÚÂ ‚ÒË˜ÍÓ.

ΔÂÎ‡ÌËÂÚÓ ‚Ë ‰‡ ‰ËÍÚÛ‚‡ÚÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ ÌÂ‚ËÌ‡„Ë ÒÂ˘‡ ÔÓÎÓÊËÚÂÎÂÌ ÓÚÍÎËÍ ‚ ÎËˆÂÚÓ Ì‡
˜Ó‚ÂÍ‡ ÒÂ˘Û ‚‡Ò, ÓÔËÚ‡ÈÚÂ ‰‡
·˙‰ÂÚÂ Ï‡ÎÍÓ ÔÓ-ÓÚÒÚ˙Ô˜Ë‚Ë.

ÃÓÊÂ ‰‡ Ì‡Û˜ËÚÂ ÌˇÍÓË ÌÂÔËˇÚÌË ÌÂ˘‡. ÕÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ÈÚÂ ÚÓ‚‡
‰‡ ÔÓÏ‡˜Ë Ì‡ÒÚÓÂÌËÂÚÓ ‚Ë. ¿ÍÓ
ÒÚÂ Ò ˜ËÒÚ‡ Ò˙‚ÂÒÚ, ÌˇÏ‡ Á‡
Í‡Í‚Ó ‰‡ ÒÂ ÚÂ‚ÓÊËÚÂ.

¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ ˘Â ÒÂ Ò·Î˙ÒÍ‡ÚÂ Ò ÏÌÓ„Ó ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌË ‚Ë ‰ÓÒÂ„‡
ÌÂ˘‡. ’Û·‡‚ ‰ÂÌ Á‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌÂ,
ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚ÏÂÒÚËÚÂ ÌÓ‚ËÚÂ ÒË
ËÌÚÂÂÒË ‚ ÔÎ‡ÌÓ‚ÂÚÂ.

ÃÌÓ„Ó ÒÂËÓÁÌÓ „Ó ‡Á‰‡‚‡ÚÂ. ÕÂ
Â ÌÛÊÌÓ ˜‡Í ÚÓÎÍÓ‚‡, Í‡‡ÈÚÂ ÔÓ‚ÂÒÂÎÓ. ÕÂ˘‡Ú‡ ÒÚ‡‚‡Ú ÔÓ-ÎÂÒÌÓ
Ë ·˙ÁÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ˜Ó‚ÂÍ „Ë Ô‡‚Ë Ò
Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂ.

’Û·‡‚ ‰ÂÌ, ‚ ÍÓÈÚÓ ˘Â ÒÂ ˜Û‚ÒÚ‚‡ÚÂ ‚ ı‡ÏÓÌËˇ Ò˙Ò ÒÂ·Â ÒË,
„ÓÚÓ‚Ë Á‡ ÌÓ‚Ë ÔÓ‰‚ËÁË. ŸÂ
ËÏ‡ÚÂ ‰ÓÒÚ‡ ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË. «‡ı‚‡˘‡ÈÚÂ ÒÂ Á‰‡‚Ó Á‡ ‡·ÓÚ‡.

œÂÍ‡ÎÂÌÓ ÏÌÓ„Ó ÌÂ˘‡ ËÒÍ‡ÚÂ ‰‡
Ò‚˙¯ËÚÂ, ‡ ‚ ÚÂÁË ÒÎÛ˜‡Ë ‚ÒÂ
ÌÂ˘Ó ÌÂ ÒÚ‡‚‡ Í‡ÚÓ ıÓ‡Ú‡. ﬂ
Í‡‡ÈÚÂ ÔÓ-ÒÔÓÍÓÈÌÓ Ë ‚ÒË˜ÍÓ ˘Â
Â Ì‡Â‰.

ŸÂ ÒÂ Ì‡ÎÓÊË ‰‡ Ì‡Ô‡‚ËÚÂ
ËÁ‚ÂÒÚÌË ÍÓÏÔÓÏËÒË ‚ ËÏÂÚÓ
Ì‡ ‡Á·Ë‡ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ, ÌÓ ÌÂ ÔÂÍ‡˜‚‡ÈÚÂ ÏÓ‡ÎÌËÚÂ ÒË ÌÓÏË,
Ò‡ÏÓ Ë Ò‡ÏÓ ÏË ‰‡ ËÏ‡.

ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ‰‡ ÓÒÚ‡ÌÂÚÂ Ò‡ÏË Á‡
ÌˇÍÓÎÍÓ ˜‡Ò‡, ‰‡ ÌÂ „Ó‚ÓËÚÂ Ò
ÌËÍÓ„Ó. “Ó‚‡ Â ‰Ó·‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ Á‡
ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ ÓÚ ËÁÎË¯ÌË ÂÏÓˆËË.
ƒÓ·Â ˘Â ‚Ë ÒÂ ÓÚ‡ÁË.
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Днес над страната ще преобладава слънчево време. Позначителна облачност ще има преди обяд над Източна
България, а в следобедните часове и над Рило-Родопската
област, но само на изолирани места е възможно да
превали краткотраен дъжд и да прегърми. Ще духа слаб,
в Източна България до умерен северен-североизточен
° и 30
°, в
вятър. Максимални температури между 25
30°
25°
София около 26
°. Атмосферното налягане ще се задържи
26°
близко до средното за май. Над планините ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се
развие купеста, а над Рило-Родопската област и купестодъждовна облачност, но само на изолирани места там
е възможно да превали и прегърми. Ще духа умерен, по
билата и върховете и силен вятър от север-северозапад.
Очаквана максимална температура на височина 1200
метра около 14
°, на 2000 метра - около 88°
°. Над
14°
Черноморието ще преобладава слънчево време, около и
след обяд облачността ще се увеличи, но вероятността
да превали е много малка. Ще духа до умерен вятър
от север-североизток. Максимални температури на въздуха
от 20
° до 24
°. Температурата на морската вода е 20
°
20°
24°
20°
по северното, 21
° - по южното ни крайбрежие.
21°

»«√À≈ƒ» «¿ 27 » 28 Ã¿…

максимални

максимални

24°/28°

25°/30°

Предимно слънчево ще бъде времето и в сряда и
четвъртък. След обяд над Западна България ще се развие
купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще
превали и прегърми. Там дневните температури ще се
понижат с 1-2 градуса. В петък, събота и неделя
атмосферата ще е по-неустойчива. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици: на повече места ще са те
в Западна и Централна България, а в източните райони
са по-малко вероятни. Не са изключени локални градушки.

ВТОРНИК, 26.05.2009

07.00 “Сутрин в 7” - сутрешен блок
09.00 “Пътеводна светлина” - еп. 175 - повторение
09.45 “Великото изкуство на магията” - развлекателна програма
10.00 “Капри” - сезон 1, еп. 20
11.00 “Непокорните” - сезон 4, еп. 54
12.00 Новини
12.15 Телешопинг
12.30 “Чиста лъжа” - еп. 24, теленовела, Венецуела, 2007
13.30 “Летящият цирк на Монти Пайтън” - еп. 17
14.00 “Смолвил. Супермен в началото” - еп. 6 - повторение
15.00 “Следобед с ТВ 7” - токшоу на ТВ 7
16.45 Телешопинг
17.00 “Търси се мъжът” - еп. 2
18.00 “Вярно с оригинала” - политическо токшоу с Петър
Волгин
18.45 “Великото изкуство на магията” - развлекателна програма
19.00 Новини
19.30 “Отблизо” - публицистично предаване
20.00 “Смолвил. Супермен в началото” - сезон 3, еп. 7
21.00 “Почти невинен” - трилър, криминален, драма, САЩ,
2003
23.00 Новини
23.40 “Игра на котка и мишка” - трилър, Италия, 2000
01.15 “Почти невинен” - трилър, криминален, драма, САЩ,
2003- повторение
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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
“Царете на комедията” - забавно шоу
“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
“Хай тек” - предаване за информационни технологии
“Лесни пари” - тв игра
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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
00.40

“Любовта е във въздуха” - сериал, еп. 19
“Аладин” - детски сериал, еп. 2
“Тази сутрин” - информационно предаване
“Бон Апети” - кулинарно шоу с Иван Звездев
“Часът на мама” - токшоу
“Господарката на Троя” - сериал, еп. 41
bTV Новините - обедна емисия
“Шоуто на Слави” /п./
“Лицето на другата” - сериал, еп. 75
“Буря в рая” - сериал, еп. 170
“SMS” - сериал, еп. 97
“Любовни игри” - телевизионна игра
“Горчиво” - шоу за младоженци
“Любовта е във въздуха” - еп. 20
“Нека говорят с Росен Петров” - токшоу
bTV Новините - централна емисия
Music Idol - концерт на застрашените от отпадане
“Аламинут” - комедийно шоу
bTV Новините - късна емисия
“Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
“Моите мили съседи” - сериал, еп. 26
“SMS” /п./ - сериал, еп. 97
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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
21.30
22.00
22.30
23.30
01.00
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22.40
23.10
23.15
23.20
23.50
01.55

Денят започва - сутрешен блок
Евроизбори 2009
Денят започва - сутрешен блок
Здраве
Дързост и красота - тв филм /2260 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 /9 епизод/п/
Иде нашенската музика/п/
Константин Философ - тв филм /5 серия/
Език мой
Голямото междучасие
По света и у нас
Новини на турски език
Били и Бъди - анимационен филм
Забавен колеж - анимационен филм
Големите шпионки - анимационен филм
Еврообщини. Силистра - документален филм
Евроизбори 2009. Предизборни клипове
По света и у нас
Седмо чувство - семейна игра
Самотно дърво на хълма - тв филм /10 епизод/
Лека нощ, деца!. Дим, Дам, Дум
Златните песни на “Златният Орфей”
50 години БНТ. 1978
По света и у нас
Евроизбори 2009. Предизборни клипове
Футбол. Пирин - Литекс, финална среща за Купата на
България - пряко предаване от стадион “Георги Аспарухов”
По света и у нас
Евроизбори 2009. Предизборни хроники
Евроизбори 2009. Предизборни клипове
Едни от нас с Ива Димитрова
Черна котка, бял котарак - игрален филм /1998 г./
По света и у нас /п от 22.40/
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06.45
07.30
08.05
09.35
10.15
11.00
12.00
12.25
12.30
13.00
14.00
14.35
15.30
15.45
16.00
16.10
16.40
16.45
17.00
17.25
17.55
18.00
18.30
19.00
19.45
19.50
19.55
20.00
20.20
20.25
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Ì‡‚Â‰Ì˙Ê Ë ·˙‰ÂÚÂ ÔÓ-Ú˙ÔÂÎË‚Ë.
’Û·‡‚ ‰ÂÌ Á‡ ‡ÁıÓ‰ÍË Ë Ì‡È-‚Â˜Â
Á‡ ÒÎ‡‰ÍË ÔËÍ‡ÁÍË.
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ПРОГРАМАТА

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

17.10 “Хайде да се оженим”
18.10 „Федералният съдия”
19.00 Новини
19.30 „Следата“
20.15 „Нека да говорят”
21.05 Сериал: „Горещ лед”
22.00 Време
22.30 Сериал: „Ловът на
Берия”
23.30 „Фатална любов”
00.25 Нощни новини
00.40 „Късно нощем”
01.25 Игрален филм: „За
Клава Иванова”
02.45 „Следата”
03.25 „Модна присъда”
04.25 „Федералният съдия”
05.10 Сериал: „Горещ лед”

cyanmagentayellowblack
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РС на БСП район “Младост”
организира предизборна среща с Жасмина Мирчева, кандидат за представител в Европейския парламент. Срещата ще се проведе на 28.05.2009
г. (четвъртък) от 18,30 часа в
читалище “Младост”.
Ã‡ÎÍË Ó·ˇ‚Ë, ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇ Ë ‚˙ÁÔÓÏËÌ‡ÌËˇ
ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌË 9705200, 9705226
Ë Ì‡ e-mail: documentacia@duma.bg
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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
Троян - Аптека Билек
Ямбол - ЕТ Съни

032 67 71 80
052 63 24 42
042 86 31 90
056 21 809
064 80 31 40
046 66 36 54

Приемна на ВС на БСП
График за прием на граждани от 25 до 29 май

Вторник, 10-12 ч.
Борис Цветков,
член на ВС на БСП
Приема и по въпроси на политиката на
БСП за работа с младежта
Сряда, 10-12 ч.
Альоша Даков,
член на ВС на БСП
Приема и по въпроси по външна политика и международни връзки на БСП
Четвъртък, 10-12 ч.
Трифон Митев,
член на ВС на БСП и народен представител в 40-ото НС
Приема и по въпроси на парламентарната дейност на БСП
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"АЛТЕА"
Адрес: ул. "Деян Белишки" 58
Телефон: 958-31-02
"АНА"
Адрес: бул. “Витоша” 95
Телефон: 953-41-57
"АРОНИЯ 2001"
Адрес: бул. "Пенчо Славейков" № 6
Тел.: 953-13-08
Приготвяне
на лекарства
"ВЕЛИ"
Адрес: жк "Младост" 4,
битов комбинат, до
бл.416
(до ресторант "Амигос")
Тел.: 975-48-67

"МЕДЕЯ-74"
Адрес: жк Бъкстон,
ул. "Ген. Суворов" № 56
(базара на ъгъла с ул.
"Вихрен")
Телефон: 955-54-32
"ПАНАЦЕЯ" - КАТЯ ИЛИЕВА
Адрес 1: жк "Овча купел1", бл. 507, вх.Д
Тел.: 957-47-01
"СТУДЕНТСКА"
Адрес: Студентски град,
бл.60 вх.В
Телефон: 868-01-15
"ФАРМА - Б. ИВАНОВ"
Адрес: ул."Костенски водопад", бл. 242,
срещу ДКЦ XXIX
Тел.: 958-25-68

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

БЪРЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
тел.: 150

–¿ƒ ¿ ŒÀ≈¬¿
”«”ÕŒ¬¿
на 79 години
1921-1999
Скърбим за теб!
Помним за теб!
От семейството

Íà 26 ìàé 2009 ã. ñå íàâúðøâàò
8 ãîäèíè îò ñìúðòòà íà ñêúïèÿ íè
ñúïðóã, áàùà è äÿäî

œÓÙ.
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на 77 години
Липсваш ни много.
Твоят живот ще
бъде вечно пример
за нас.
Поклон пред
светлата ти памет!
От семейството

blackdop 20
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МБАЛ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА "ПИРОГОВ"
бул. "Ген. Тотлебен" № 21
Регистратура: тел.: 9154-213, Централа: 9154411
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.: 98836-31
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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ОТВСЯКЪДЕ ПО НЕЩО

КИА СОУЛ С 5 ЗВЕЗДИ
ЗА СИГУРНОСТ
Изцяло
новият
градски
кросоувър
КИА Соул бе отличен
с 5 звезди за сигурност (максимален резултат) от Европейската програма за оценяване на нови автомобили - Euro NCAP на
проведените в сряда
тази седмица тестове
за безопасност. Резултатите на Соул за защита на възрастните пътници - 87%,
на децата - 86%, и системи за безопасност - 86%, класифицират модела като един от най-сигурните в своя клас.
При разработването на модела Соул дизайнерите се концентрират върху осигуряването на високо ниво на активна
безопасност - добра видимост, адекватно управление,
високо ефективна спирачна система. Серийно моделите
са оборудвани с предни и странични въздушни възглавници, предни активни подглавници, климатик, ABS, EBD, ESP,
TCS, BAS, предни и задни ел. стъкла, ел. странични огледала в цвета на автомобила, CD player + MP3 + RDS + 6
високоговорителя, извод за USB и др.

АВТОДИАГНОСТИКА С
IPHONE - НЕ Е ПРОБЛЕМ
Компанията Apple,
създател на мобилния
бестселър
iPhone,
снабди хита си с “автомобили” опции, които
позволяват на телефона да служи като скоростомер, навигатор и
автомобилен тестер. За
$40 в Щатите вече се
предлага комплектът
Rev iPhone Application,
който позволява на мобифона да измерва скоростта на автомобила, да навигира колата с помощта на
GPS и да запаметява всички тези данни. За още $150
могат да се следят оборотите, температурата на антифриза, налягането на маслото в мотора и на въздуха в гумите,
да се диагностират грешки в работата на двигателя и да
се съхранят в текстови файл за предоставяне на специалистите в автосервиза. Пълният комплект Rev iPhone
Application предлага цели 32 функции, интерфейсът на които е оформен в типичния прозоречен стил на “ябълковата” фирма.

БЕЗ PORSCHE И
MASERATI В ТОКИО
Токийският автосалон ще се лиши от още
двама известни участници - Porsche и
Maserati, които с цел
икономия на средства
са решили да нямат
участие на 41-ия Токийски салон през
есента. От участие в
изложението вече се
отказаха и други водещи автопроизводители - Volkswagen AG, Mercedes-Benz
AG и BMW. “Това решение предизвиква съжаления” - заяви президентът на Японската асоциация на автопроизводителите Сатоши Аоки. Според плановете на уредниците
на салона в изложбата ще участват всичките осем водещи
японски автомобилостроителни концерна, включително
Toyota, Honda и Nissan.

ПОКАЗАХА ОФИЦИАЛНО
СЕРИЙНОТО BMW 5
GRAN TURISMO
В Женева през март BMW показа концептуален вариант на модела 5-а серия Gran Turismo, а сега официално
пусна снимки на серийния
вариант на колата. Дизеловата версия е с 3-литров двигател 245 к.с., а четиривратият
автомобил вътре е по-просторен от BMW 7-ца. Двата модела имат еднакъв дизайн на
интериора, а екстериорът на
серийното
BMW 5 Gran
Turismo практически не е различен от този на концептуалната разработка, ако не се
смятат джантите и огледалата. Световната премиера на
серийния вариант ще бъде
през есента на автосалона
във Франкфурт, а за цената
на автомобила засега баварците пазят мълчание.
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Новата стъпка на Дачия -

САНДЕРО СТЕПУЕЙ
Идеята за достъпен, спокойно можем да го наречем народен автомобил, не е от вчера и
днес. С това име Фолксваген десетилетия предлагаше своя
бръмбаровиден бестселър, редица други производители
създадоха подобни култови модели, като станалия по-късно
символ на Великобритания автомобил Mini, Ситроен ДюШво,
ФИАТ 500. С годините обаче
предложенията на европейските производители постепенно
поскъпваха, за да дойде моментът, когато Луи Швайцер от
Рено възроди отново идеята за
достъпен, вече наричан на
съвременен език, бюджетен автомобил, с лансирането на Дачия Логан.
Успехът на Логан импулсира
Рено да продължи развитието
на новото си семейство евтини
автомобили, като предложи модела Сандеро. Той също намери
сериозен прием сред купувачите - досега над 60 000 реализации в Европа от лансирането му
през юли 2008-а. Рено не спря
дотук, направи поредната си
нова стъпка с Дачия, като представи SUV-вариант, наречен
Сандеро Степуей (Sandero
Stepway). Този автомобил
всъщност е първият истински
SUV на Dacia в 43-годишната
история на румънската компания.
Dacia Sandero Stepway е евровариант на Renault Sandero
Stepway, което е последната добавка в гамата на Рено за Латинска Америка, произвеждана
във фабриката в Куритиба, Бразилия. Този вариант е с 1.6-литров мотор с мощност 112 к.с. с
възможност за използване на
гориво биоетенол. В двете версии общите части са над 80%.
Renault е инвестирало досега
един милиард реала (около 400

милиона евро) в Бразилия.
Renault лансира Sandero
Stepway като градски спортен
вариант на Sandero още от стадия на концептуалната му разработка. Независимо че е разработен с оглед на нуждите на
бразилския автопазар, колата,
подобно на Logan, който беше
предназначен само за страните
с развиващи се пазари, а намери отличен прием дори при разглезената клиентела в Западна
Европа, Sandero Stepway има
всички шансове да повтори пътя
на Logan. Колата определено е
насочена към младите клиенти,
има атлетично присъствие на
пътя, предлага сериозна персоналност при очаквана приемлива цена.
Благодарение на повишения
пътен просвет с 20 мм до 175
мм, матовите хромови апликации, защитните елементи отпред и отзад под колата, праговете, релсите на покрива и хромирания накрайник на ауспуха,
Дачия Сандеро Степуей изглежда напълно готов за авантюра
на пътя и донякъде извън него,
нещо толкова близко да настроя на младежката душа. Индивидуалният характер на колата
се подчертава от 15-цоловите
алуминиеви джанти, вече стандартните метализирани бои на
колата “платинено сиво”, “кометно сиво” и “огнено червено”.
Естествено новата Дачия
Сандеро Степуей запазва всички силни черти на хечбека - сериозно за класа вътрешно пространство, пет места, 320 литра
багажник, който нараства до
1200 литра при сгънати задни
седалки - високи експлоатационни качества, съчетани с много приемлива цена. Размерите
на колата са типични за класа дължина 4024 мм, широчина

Форд с три престижни награди
Новият Ford Fiesta спечели поредния си приз,
този път за “Най-добър автомобил на 2009 г.” на
наградите на “Fleet World”. Най-високото отличие
за лекотоварен автомобил също се присъди на Ford
за “Производител на ванове” за 2009 г. Признание
получи и Transit Connect, избран за “Най-добър
малък ван на 2009 г”. Наградите на “Fleet World”
ежегодно се връчват на производители, достигнали най-високото ниво на качество в техния сектор.
Джордж Емерсън, председател на журито, сподели: “Новият Ford Fiesta е достоен победител в един
силно конкурентен сегмент. Много флийт мениджъри активно избират все по-малки автомобили, търсят
качество, атрактивен дизайн и конкурентни разходи за поддръжка, а новата Fiesta с лекота покрива
тези критерии. Особено важна за флийт бизнеса е
Fiesta ECOnetic. Емисиите й на въглероден диоксид
от 98 г/км са сред най-ниските при семейните автомобили.”
Редакторът на “Van Fleet World” Джон Кендал
коментира: “Появата на нови конкуренти на пазара
без съмнение оказа натиск върху лидера, но дори
при тези условия, Ford държи значителна преднина
на пазара към днешна дата. Това без съмнение ще
бъде подкрепено от скорошната поява на новия
Fiesta ван и обновения Transit Connect. Предстоят
ECOnetic версии на новия Fiesta ван и Transit. Ford
определя разход на гориво от 6,4 л/100 км за Transit
280, базиран на Transit ECOnetic със средни емисии

на въглероден диоксид от 189 г/км. За Fiesta показателите са: комбиниран разход на гориво от 3,3 л/
100 км и въглеродни емисии от 98 г/км.”
Редакторът на “Van Fleet World” Джон Кендал
заяви: “Съвсем наскоро Ford разкри обновения
Transit Connect. Докато запазва същите двигатели,
багажно пространство и полезен товар както досега, Transit Connect бе обновен в средата на жизнения си цикъл отвън и отвътре и е модел с вграден
ESP - система за електронен контрол на стабилността.Сътрудничеството на Ford със “Smith Electric
Vehicles” доведе до електрически задвижван
Connect, който Ford и Smith именуваха Ampere.
Фирми с относително малък дневен пробег ще
оценят тази алтернатива като по-ефективна, още
повече, че багажното пространство се запазва
същото заради батериите, монтирани под пода.”

Страница на инж. ИЛЯ СЕЛИКТАР, агенция “Автопрес-2001”
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1997 мм и 1582 мм височина. В
зависимост от пазара новият
модел ще се предлага с 1,6-литров бензинов двигател, 90 к.с.
със среден разход на гориво от
7,6 л на 100 км път или 1.5 дизелов dCi двигател с мощност
70 к.с. със среден разход на
гориво от 5.3 литра на 100 км.
Емисиите на въглероден двуокис на дизела са под 140 грама на километър, което означава, че моделът всъщност е вариант еко2 на Дачия.
Dacia Sandero Stepway се
прави вече в сертифицирания по
ISO 14001, завод на марката в
Питешти, Румъния. Над пет процента от пластмасовите детайли на автомобила са от рециклирани материали, а 95% от
всички материали на автомобила са възможни за рециклиране след приключване експлоатационния живот на колата.
Последната добавка към гамата на Дачия предлага изключително богато за цената оборудване и колата ще се предлага в Европа от септември тази
година.
Отвътре е използвана специфична черна тапицерия с едри
и видими бодове, комбинирана
с “каменното сиво” на таблото.
Оборудването на колата е
същото като на варианта
Ambiance на нормалното Сандеро - централно заключване,
усилване на волана, разделена
задна седалка 60/40, а водачите, особено от по-прекрасния
пол, ще оценят по-високата позиция на сядане зад волана. Колата е оборудвана със система
против блокаж Bosch 8.1 ABS с
електронно разпределение на
спирачната сила EBD и асистент
на спирачното усилие EBA,
стандартно две предпазни
въздушни възглавници отпред.

www.auto-press.net
cyanmagentayellowblack
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—Ôˇı‡ Ô‡‚‡Ú‡ Ì‡ ÂÙÂ‡ Локо (Пд) взима „Лаута”
на концесия за 35 години
Ì‡ ÷— ¿ - ÀÓÍÓ —Ù
Съдийската комисия на
Българския футболен съюз спря
временно правата на съдията
Георги Игнатов, който свири
мача от 28-ия кръг в “А” група
ЦСКА - Локо Сф. След столичното дерби, което завърши при
резултат 1:0 в полза на червените, от лагерите и на двата
отбора изригнаха срещу арбитъра. Президентът на Локо
(Сф) Николай Гигов, който е
Георги Игнатов
член на Изпълкома на БФС, се
закани да изхвърли рефера от съдийството завинаги. Старши треньорът на ЦСКА Любослав Пенев пък отбеляза, че съдията се е подиграл с
играчите и им е показал незаслужен картони
преди гостуването на Литекс.

ВЕСЕЛКА ВЕНКОВА

Одобрихме офертата на “ПФК Локомотив1936 Пловдив” АД и
дружеството ще получи стадион “Локомотив” на концесия за 35
години. Това съобщи
вчера зам.-кметът по
общинска собственост
Петко Атанасов, след
като комисията посочи
концесионера на рушащото се спортно
съоръжение. Сагата
беше продължителна,
а печелившият предиз-

вестен,
коментира
спортната общественост под тепетата.
При оферирането
концесионерът е увеличил с половин милион
лева инвестицията. За
24 месеца, от датата на
издаване на разрешение, трябва да бъде
реализирана строителната програма, е записано още в условията
на конкурса. Разгънатата застроена площ на
спортния комплекс “Локомотив” ще е 300-350
хил. кв. метра. От дру-

жеството предлагат ремонт, реконструкция и
изграждане на нови
трибуни на стадиона,
нови седалки, 5 информационни центъра, хотелска част, паркинги,
търговска част, заведения за бързо хранене,
помощни игрища.
Концесионната
вноска е 36 хил. лв.,
но не по-малко от 130
минимални работни
заплати, които ще
бъдат индексирани
всяка година, уточни
Петко Атанасов.

Голмайсторът на
Черно море
Мирослав
Манолов
ще пропусне
двата
мача до
края на
сезона. Той
е с гипсиран
глезен
с л е д
варненското дерби със Спартак. Юношата на ЦСКА е наказан за домакинството със Славия заради
натрупани картони

Финал за 48 000 лв.

ГЛЕДАЙТЕ

Незапомнени празненства гласят в Благоевград
при успех на Пирин срещу Литекс за купата довечера
билета, а в Ловеч 1000. “Няма да
върнем никой, който иска да гледа финала на “Герена”. “Не слагам отбора на
Пирин сред изненадите. Финалът е
мястото, където Литекс и Пирин би трябвало да покажат истинските си възможности”, допълни Михов.
Кметът на Благоевград Костадин
Паскалев пък предвижда национални
тържества при победа на Пирин срещу
Литекс. Мачът е довечера от 20.30 ч. на
ст. “Георги Аспарухов” и ще бъде излъ-
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чен по БНТ. Според градоначалника
тържествата ще бъдат наистина невиждани досега, като за целта небето над
Благоевград ще бъде осветено от фойерверки. Главният акционер в Пирин
Николай Галчев пък заяви, че вече
мисли за селекция за участието на своя
отбор в евротурнирите. Пирин 3 пъти е
играл на финал, но не е печелил Купата на България. Литекс пък има 3 купи
(2001, 2004 и 2008 г.) и още 3 финала
(1999, 2003, 2007).

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

Защитникът на Амкар Захари
Сираков ще пропусне световната
квалификация срещу Ейре на 6
юни. Той има гнойна инфекция
под коляното и според лекарския
щаб на руския клуб ще отсъства
от игра най-малко 2 седмици.

ТОДОРОВ СВИРИ
ЛИТЕКС - ЦСКА

БФС нищи скандални мачове
Председателят на Комисията за ред и феърплей към
БФС - генерал Васил Василев, заяви, че са поискани докладите на длъжностните
лица на мачовете от 28-ия
кръг на “А” група Локо Пд Вихрен и Пирин - Ботев. “Разгледахме случаите от последния кръг. Искаме от Комитета
за организиране на състеза-

Станислав Тодоров получи
наряд за дербито на 29-ия кръг в
“А” група Литекс - ЦСКА. Негови
помощници ще бъдат Иван
Вълчев и Мартин Димитров. Асен
Николов ще ръководи мача Левски - Миньор, а най-добрият
български рефер Антон Генов ще
свири Локо (Сф) - Спартак (Вн).
Николай Йорданов е главен съдия
на Черно море - Славия, Георги
Димитров на Беласица - Локо
(Пд), Ангел Ангелов на Локо (Мз)
- Сливен, Никола Джугански на
Черноморец - Пирин и Стефан
Спасов на Ботев - Вихрен.

нията да ни изпратят докладите на длъжностните лица.
Изпратили сме писма до полицията, защото може да
имат сигнали. Ако намерим и
най-малкото съмнение за неетичност или манипулативна
игра, ще сезираме Върховната касационна прокуратура,
каза Василев след заседанието на комисията.

Паоло Малдини се сбогува
с публиката на стадион
“Джузепе Меаца” в
последния си мач за
Милан. Бранителят,
който на 26 юни ще
навърши 41 години,
има 901 мача за
“росонерите”, които
отстъпиха с 2:3 на
гостуващия Рома.
Въпреки загубата
“росонерите” са
втори със 71
т., като
изпреварват
Юве по
голова
разлика
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Победителят във финала за Купата
на България “Форд Мото-Пфое” Пирин Литекс днес ще получи 30 000 лева,
обяви шефът на ПФЛ Валентин Михов.
“Загубилият ще се утеши с 18 хиляди.
Нещата са уточнени още преди началото на турнира, когато договорихме
телевизионните права. Има и една добре новина. Догодина “Еврофутбол” отново ще спонсорира Суперкупата на
България, допълни той.
В Благоевград са изпратени 3800

‘ÛÚ·ÓÎ

на
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Селекционерът на младежкия
национален отбор Иван Колев
обяви разширения списък за световната квалификацията срещу
Израел на 10 юни и за приятелския мач с Австрия на 3 юни в
София. В групата са вратарите
Марио Кирев (Ювентус) и Иван
Караджов (ЦСКА); защитниците
Иван Иванов и Павел Виданов
(ЦСКА), Виктор Генев (Левски),
Тодор Стоев (Беласица), Костадин Гаджалов (Ботев), Веселин
Божиков (Миньор) и Милчо Макенджиев (Локо Мз); халфовете и
нападателите Николай Дюлгеров
(Миньор), Стефан Велев (Локо
СЗ), Дани Кики и Димитър Илиев
(Локо Пд), Бранимир Костадинов
(Хартс), Виктор Петаков (Сливен),
Даниел Генов (Ком-Миньор), Спас
Делев (Пирин), Радослав Димитров (Славия), Мариан Огнянов
(Беласица), Момчил Цветанов
(Литекс), Александър Тонев
(ЦСКА), Лъчезар Балтанов и
Александър Киров (Левски).

ЛЕВСКИ ГУБИ С
1:4 ОТ НЮКАСЪЛ
Юношите младша възраст (набор 1992 г.) на Левски загубиха
с 1:4 срещу Нюкасъл на финала
на международния турнир във
Фоча (БиХ). За “сините” на финала се разписа Кирил Димитров.
Преди това момчетата на треньора Стилиян Христов надиграха
Будучност (Черна гора) с 1:0 и
Марибор (Слвн) с 4:1 след дузпи.

Основател
Стефан Продев
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Финалът в Рим
поправка за Бербо
Швейцарец свири Манчестър
Юнайтед - Барселона
Димитър Бербатов
е един от четиримата
футболисти, които ще
имат втора възможност
да спечелят финал в
Шампионската лига.
Бербо и съотборникът
му в Манчестър Юнайтед Патрис Евра, както
и Тиери Анри и Александър Хлеб от Барселона, са губили при
дебютните си участия в
мачове за титлата в
най-престижния европейски клубен турнир.
Капитанът на националния ни отбор спори
за трофея през 2002 г.
в Глазгоу, където влезе резерва за Леверкузен при загубата с
1:2 от Реал Мадрид.
Съотборникът му Евра
пропусна да стане
шампион на Европа 2
години по-късно, когато Монако бе разбит с

0:3 от Порто на Жозе
Моуриньо. Анри и Хлеб
пък се провалиха през
2006 г., когато играха
за Арсенал, а Барселона спечели с 2:1.
УЕФА определи за
главен арбитър на финала швейцареца Масимо Бусака. Срещата
на ст. “Олимпико” е с
начален час 21.45 ч. и
ще бъде излъчвана по
бТВ. Помощници на 40годишния съдия ще
бъдат Матиас Арне и
Франческо Бураджина, а четвърти рефер Клаудио Чиркета. Международната кариера
на Бусака започва
през 1999 г. Той е
ръководил 77 мача под
егидата на УЕФА.
Швейцарецът е свирил
32 срещи в Шампионската лига (6 този сезон). Той беше главен

рефер на четвъртфинала-реванш Порто Манчестър Юнайтед
(0:1). В кариерата му са
записани още финал
за Купата на УЕФА сезон 2006/07 Севиля - Еспаньол
и полуфиналът
на
Евро 2008
Германия Турция.
Междувременно
мениджърът на Юнайтед
сър
Алекс
Фъргюсън обяви, че ще
разчита на капитана
Рио Фърдинанд за финала. “Той тренира в
събота и неделя заедно с другите играчи и
ще играе в Рим. До
сряда всичко с него ще
бъде наред”, заяви
шотландецът.
Още за Бербатов на стр. 17

Димитър Бербатов се прегръща с капитана на
Юнайтед Рио Фърдинанд. Английският национален
защитник вече е печелил Шампионската лига, а
нападателят се надява да стане вторият
българин с трофея след Христо Стоичков

СНИМКИ БГНЕС

Футболният шампион на
България за 2008/2009 г. ще
бъде поставен в битката за
групите в Шампионската лига.
2 кръга преди края Левски
води с 2 т. пред вечния съперник ЦСКА и предвид по-леката програма може да спечели
шампионската титла за 26-и
път. Сезонът завършва на 13
юни, като след мачовете от 29ия кръг в неделя ще има двуседмична пауза заради световната квалификация с Ирландия на 6 юни. През тази година УЕФА промени регламента
на Шампионската лига като
въведе IV предварителен кръг
за класиране в групите. До
него ще достигнат първенците
на 10 страни. Във II и III предварителен кръг носителят на
титлата в България ще бъде
поставен, независимо дали е
Левски или ЦСКА, и това предимство почти го прави сигурен участник в баражите. Ако
“сините” триумфират с титлата

и достигнат до този етап, те
ще бъдат сред поставените при
жребия. Най-силни възможни
съперници от непоставените
са печално известният БАТЕ
Борисов (Беларус), шампионът
на Полша, който почти сигурно ще бъде Висла Краков,
швейцарският Цюрих, хърватският Динамо Загреб и израелският Макаби Хайфа. Това са
отборите с по-слаби еврокоефициенти от Левски.
Ако ЦСКА заслужи 32-ра
титла, отборът ще бъде непоставен при последната пресявка.
Тогава
най-силните
възможни съперници на “червените” ще бъдат гръцкият
Олимпиакос, датският Копенхаген, чешкият Славия Прага
и сръбският Партизан. Ако
отпадне на този етап, шампионът на България има осигурено участие в групите на
новата Лига Европа, която
замества досегашния турнир
за Купата на УЕФА.

13-годишен позна
200 хода на Топалов
Невероятен обрат и поставяне на нов рекорд белязаха
края на тазгодишното издание
на интернет играта “Познай
ходовете на Топалов”. Крайният победител в нея е младият
шахматен талант Александър
Монев, който позна цели 200
хода на Топалов за десетте
кръга на супертурнира “М-Тел
Мастърс” 2009. Това е рекорден резултат от създаването на
конкурса през 2005 г. Монев
спечели, след като изпревари
само с едно точно попадение
естонеца Валери Голубенко,
който водеше във временното
класиране до края на деветия
кръг. По традиция играта тече
на официалния сайт на “М-Тел
Мастърс” - www.mtelmasters.com
и в нея може да участва всеки
шахматен фен. Целта на играта е да се отгатват ходовете на
19-ия световен шампион Веселин Топалов в десетте кръга на
турнира. Спечелилият играта
получава право на партия шах
с Веселин Топалов преди старcyanmagentayellowblack

Първата ракета на България
Григор Димитров се изкачи с 22
места в световната ранглиста на
ATP и заема рекордната в кариерата си 344-а позиция със 175 т.
Това придвижване се дължи на
отличното му представяне на турнира в Кремона (Ит), където загуби на 1/4 финал от Бенямин Бекер
(Гер). Втори от родните тенисисти
е Ивайло Трайков, който е 471 и със 107 т. Другите национали
Тихомир Грозданов и Тодор Енев
са 557-и със 79 т. и 715-и с 44 т.
Води Рафаел Надал (Исп) с 14
960 т., пред Роджер Федерер
(Швейц) 10 470, Анди Мъри (Вбр)
с 9020, Новак Джокович (Сър)
8830 т. и др.

НАДАЛ ПОСТАВИ
РЕКОРД НА
„РОЛАН ГАРОС”
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Бразилецът Хелио Кастроневес от отбора на “Пенске”
спечели за трети път в кариерата си състезанието 500-те
мили на Индианаполис на прочутата едноименна писта, кръг
от сериите Индикар. 34-годишният бразилец стана шестият
пилот, спечелил 3 пъти състезанието след триумфи през
2001 и 2002 г. Той измина 200 обиколки за 3:19:34.642 часа,
постигайки средна скорост от 241.91 км/час

ГРИШО ВЕЧЕ Е
344-И В СВЕТА

та на следващото издание на
“М-Тел Мастърс”.
Победителят е на 13 години
и е роден в Силистра. Ученик е
в Софийската математическа
гимназия. Играе шах от 5-годишен, след като баща му го запалва по играта. Монев е шампион на България за деца до 14
години за 2009 г. Пети е на Евро
2006 и четвърти на Световното
първенство за деца през 2007 г.
Силистренчето завърши трети
във финала на детската верига
“М-Тел Мастърс Джуниър” 2009,
която се проведе преди официалния турнир.
“Моите поздравления за
Александър, който ме победи
в последния кръг само с 1 точка след много оспорвана игра.
Знам, че тази победа е важна
за него, тъй като той е обещаващ млад играч и му желая големи успехи”, написа в писмо
до “М-Тел Мастърс” останалият втори в крайното класиране
на играта със 199 точки Валери Голубенко.

Световният №1 и шампион от
последните 4 години Рафаел
Надал (Исп) стартира с победа на
втория за годината турнир от “Големия шлем” - “Ролан Гарос”.
Левичарят от Майорка надигра
със 7:5, 6:4, 6:3 квалификанта
Маркос Даниел (Браз) за 2:23 часа
и записа рекордна 29-а поредна
победа в надпреварата. Той подобри предишното най-добро постижение на Бьорн Борг (Шв) от 28
успеха в Париж през 1978-1981 г.
При жените Крис Евърт (САЩ)
също има 29 поредни триумфа
през 1974-1975 и 1979-1981 г.,
тъй като не е играла 1976-1978 г.
там. Испанецът няма загуба в
Париж и ще се опита да стане
първият тенисист с 5 поредни
титли на “Ролан Гарос”.

ДОНЧЕВ ЩЕ КАРА
В РАЛИ ХЪРВАТИЯ
Крум Дончев и навигаторът
Петър Йорданов заминаха за
Хърватия, където ще участват в
рали Хърватия, трети кръг от Европейския рали шампионат. 36ото издание на надпреварата ще
се проведе от 28 до 30 май и ще
включва 13 скоростни отсечки,
сред които един суперспециален
етап. Дончев е победител в състезанието през 2001 г. След 2 кръга
от ERC той е трети с 14 т.

ВЕНЕВА ОТКРИВА
СЕЗОНА УТРЕ
Сребърната медалистка в
скока на височина от Евро 2006
в Гьотеборг Венелина Венева ще
открие летния сезон с участие в
турнира “Филотей” в Атина утре.
В гръцката столица Петя Дачева
ще участва в тройния скок.

200 АТЛЕТИ ОТ
5 СТРАНИ НА
„НОВИ ЗВЕЗДИ”
Близо 200 състезатели от 5
страни - България, Сърбия, Македония, Турция, Черна гора, ще
вземат участие в 30-ия юбилеен
международен турнир по лека
атлетика “Нови звезди” в София.
Надпреварата започва утре от
15.30 ч. на стадиона на НСА. В
програмата са включени 18 дисциплини - 12 за мъже и 6 за жени.

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ
ще излиза

талон за
безплатна
обява!
ТЪРСЕТЕ ГО!
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