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ЩЕ ИМА ИНСУЛИН
И СЛЕД 1 ЮНИ

ŒÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚÚ‡

Министерството на здравеопазването
и „Ново Нордиск” решиха проблема

ИВЕЛИН НИКОЛОВ
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След 1 юни пациентите ще
продължат да получават инсулините на компанията “Ново
Нордиск” в аптечната мрежа,
както и досега, съобщиха от
МЗ. Това е договорено на
среща между представители
на ведомството и компанията. Решение на проблема е
намерено в рамките на съществуващото законодателство,
посочват от МЗ. Постигнато-

то решение няма да доведе
до увеличаване на разходите
на НЗОК. Лекуващите лекари ще имат възможност за
избор на най-подходящото за
пациентите лечение измежду
всички инсулинови препарати, предлагани на българския
пазар, които са с еднакво
качество и ефикасност, посочват от здравното министерство. Така лечението на

болните няма да се прекъсва
или усложнява с промяна на
лекарствата.
Драма с инсулина няма и
няма да има, заяви пред журналисти вчера министърът на
здравеопазването Евгений
Желев. По думите му, има
богат избор на инсулини на
различни фирми, които стопроцентово се покриват от
касата и са в количества,

които ще стигнат за “десетки
години напред”.
Някои политически сили се
опитаха да трупат политически дивиденти от тази ситуация, но ги предупредих, че
няма как да ги постигнат.
Няма да се създаде паника,
която някои много искаха, коментира министърът. Той
допълни, че друга подобна
ситуация няма да има.

СНИМКА БГНЕС

Националният съвет на
БСП утвърди водачите на
листите, гласяха съобщенията на електронните медии вчера по пладне.
В изборния закон понятие “водач на листа” няма.
Очевидно е, че става дума
за кандидатите, които ще
са записани под номер
едно в списъка за района.
И тук идва въпросът дали колегите, на които ни
определиха тази роля, разбираме смисъла, който
партията влага, назовавайки ни водачи.
Че без да я има в правния мир, в политическия
език тази дума на първо
място значи отговорност.
Че от водача се очаква
и изисква да води не само
останалите кандидати, не
само техните екипи и щабовете. Иска се най-вече
да води повече избиратели към урните. Да накара
повече граждани да повярват в нашата правда и
в нашите качества. И да
направят усилие на пети
юли да отбележат числото
6 на бюлетината.
Те това водачите ще
трябва да постигнат с много труд и безсъние, с откровеност, почтеност и
човечност. Без да чувстват умора, високомерие
или самолюбие. В отбор с
останалите, защото сами
са слаби и недостатъчни.
Горко на онези, които
си мислят, че като са станали “водачи”, победата
им е в кърпа вързана.
Дължим това тежко
усилие и тази отговорност
на партията, на социалистите, на трудовите хора във
всяка община, а не на някой Сергей, Митко или Румен.
Успех на всички!
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Тържество, посветено на Деня на славянската
писменост и култура, бе проведено вчера в Софийския затвор
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ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Съюзът на писателите: Да кръщаваш улица
на Богдан Филов е варварски акт
Идеята в София да има улица на името на Богдан Филов предизвика вълна
от остри реакции. С отворени писма протеста си изразиха вчера Съюзът на
българските писатели, организация “Шалом” и Съюзът на българите, живеещи в
Израел. Настояваме Столичният общински съвет да отмени решението си от 21
май за именуване на улица на името на
Богдан Филов, пишат от Съюза на писатилете. Оттам твърдят, че с това решение се узаконява и реабилитира една
антихуманна идеология, каквато е фашизмът. Да обезсмъртяваш името на
съратник на Хитлер, на политик, изразител на човеконенавистническа идеология, на основен виновник за национална
катастрофа, е варварски акт, се казва
още в писмото. Организацията на евре-

ите “Шалом” също изпрати писмо, с което настоява пред институциите за отмяна на решението на СОС. Писмото е адресирано до председателя на парламента Георги Пирински, президента Георги
Първанов, премиера Сергей Станишев,
до Министерството на външните работи,
до омбудсмана Гиньо Ганев, кмета Бойко Борисов, председателя на СОС Андрей Иванов, както и до посолствата на
страните-членки на Европейския съюз,
САЩ, Русия и Израел. Българските евреи свързват името на Богдан Филов с
провеждането на последователна антидемократична и антисемитска политика
през периода 1940-1944 г., казват от
“Шалом”. Официално възмущението си
изразиха и живеещите в Израел български евреи. С изумление научихме за

решението за именуването на улица в
София и други паметни знаци на името
на Богдан Филов, министър-председател и регент на Царство България по
времето на Холокоста за еврейския народ. Съюзът на българските евреи в
Израел, който представлява всичките 50
хиляди евреи, родени в България, и техните деца и внуци, отказа да приеме, че
в съвременна и демократична България
подобни инициативи могат да бъдат
популярни и приемливи, се казва в отворено писмо до всички държавни институции в България.
Както в. ДУМА писа, подобна е позицията и на посолството на Израел в
София. Оттам заявиха миналия ден, че
са шокирани от решението на столичните общинари.

Левицата топи
преднината на ГЕРБ
Ивайло Калфин сред
най-харесваните водачи
на евролиста сочи
проучване на НЦИОМ

В

Вицепремиерът и външен
министър Ивайло Калфин е
сред най-одобряваните водачи на листа за евроизборите, показва проучване на
НЦИОМ, обявено вчера. Той
получава 34% подкрепа,
пред него е само еврокомисарят Меглена Кунева, първа
в листата на НДСВ. Тя е харесвана от 48 на сто от анкетираните. Като водач на листа Калфин получава с 3 процента повече подкрепа, отколкото като външен министър, коментират социолозите. “Герберката” Румяна
Желева е харесвана от 28
на сто от запитаните, почти
толкова е и подкрепата за
водачката на синята листа

сто и партия ЛИДЕР с 1,8%.
В последните седмици ГЕРБ
губят подкрепя, докато електоратът на БСП се активизира, коментират социолозите.
Това скъсява дистанцията
между левицата и партията
на Бойко Борисов.
Доколкото всяка предизборна кампания е динамичен
процес, можем да очакваме
още промени до края й, коментират от НЦИОМ. Като
цяло данните от изследването показват, че масовите нагласи към евровота се пречупват през вътрешнополитическите очаквания и са
подчинени изцяло на дневния ред на страната. Предизборните кампании не са ориентирани към разясняване
на целите и функциите на Европейския парламент пред
българските избиратели, а
към ухажването им с познати
за тях наболели вътрешни
икономически и социални
проблеми. Тази конструкция
на кампанията води избирателя към разбирането, че ев-

Надежда Михайлова - 26%.
След това се нареждат Емил
Кошлуков (първи в листата
на ЛИДЕР), Любен Диловсин (от “Напред”), Димитър
Стоянов (“Атака”) и Димитър
Абаджиев, водач от “Ред,
законност, справедливост”.
Ако изборите за евродепутати бяха днес, за партия
ГЕРБ биха гласували 32,4%
от хората, а за Коалиция за
България - 26,8 на сто, сочи
изследването на НЦИОМ.
ДПС взима 12,1 процента,
следва “Атака” с 11%. Синята
коалиция успява да събере
6,2 процента, а партия “Ред,
законност, справедливост” 3,9%. Царистите са с 3%,
следвани от “Напред” с 2 на

ровотът е по-скоро етап на
вътрешни избори, отколкото
израз на съпричастност към
европейските институции и
начин на мислене.
38 на сто от българите
твърдят, че се чувстват европейци, показва още допитването. Делът на хората с европейско самосъзнание е
нараснал с 14% в сравнение с януари 2007 г. 31 процента от интервюираните
заявяват, че изборите за европарламент са много важни за тях лично. Тази позиция най-често заемат хората на възраст над 50 г., висшистите, жителите на малките градове и политически
активните респонденти. Наймотивирани да гласуват са
хората над 50 години, жителите на малките градове и
селата. Според анализите
на социолозите българите
осмислят евровота пред
призмата на две вътрешнополитически противопоставяния - между БСП и ГЕРБ и
между ДПС и “Атака”.
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Днес водачът
на листата на Коалиция за България
за изборите за ЕП
Ивайло Калфин ще
проведе среща с
медиите край Мадарския конник. До
мястото на срещата
е
осигурен
транспорт, който
тръгва в 10.00 часа
от сградата на общината в Шумен.
От 12.00 часа кандидатът за евродепутат на Коалиция за България
Илияна Йотова ще се срещне с работещите в “Балкан строй”. Срещата ще
се проведе в сградата на предприятието в Разлог.
От 14.30 часа кандидатът за евродепутат на Коалиция за България
Кристиан Вигенин ще се срещне с
жителите на Гулянци, Плевенско. Срещата ще се състои в салона на читалището.
Четвъртият в евролистата Евгени
Кирилов ще се срещне с потомци на
тракийски бежанци от Одринска Тракия от 14.00 часа. Срещата ще се
проведе в комплекс “Верея” в Стара
Загора. Преди това Кирилов ще поднесе цветя на паметника на капитан
Петко Воевода в града.
От 10.00 часа Маруся Любчева,
кандидат за евродепутат номер 5, ще
присъства на учредяването на неправителствена организация “В Европа с
равен шанс” в клуба на БСП в Ямбол.

За 40 мин. стигаме
с влак от София
до Пловдив
Влак ще стига от София до Пловдив
за 40 минути след изграждането на
скоростна жп линия между двата града. Това обяви зам.-шефът на Националната компания” “Железопътна инфраструктура” Христо Алексиев. Очаква се строителството на модерното
съоръжение да приключи най-късно
през 2015 година. Линията ще позволява влаковете да развиват скорост
между 160 и 200 км в час. Трасето ще
бъде обновено с пари от оперативна
програма “Транспорт”, уточни Алексиев. Самото изграждане ще струва около 400 млн. лв.
Отсечката София - Пловдив е част
от проекта за изграждане на коридор
между Сърбия и Турция, който минава
през България. Наесен се очаква да
бъде приключен етапът, който свързва
Пловдив и Свиленград.

Почти 60% двойки на
предварителния изпит по
литература
Двойки са изкарали 56,28% от младежите, явили се на предварителния кандидатстудентски изпит по литература в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, който се проведе на
10 май. Пълни шестици няма, а отличните оценки са едва 1,23
процента, или общо 27, съобщиха от Алма матер. Кандидатвисшистите избираха да пишат върху темата “Градът в поезията
на Смирненски” или да сравнят цитати от Христо Ботев и Яворов.
Общо 2198 души се явиха на изпита. Най-много от тях са изкарали оценки между 3 и 3,49. Между 3.50 и 3.99 са изкарали
8.74% от явилите се, 7.46% имат оценка добър в интервала 4.504.99. Кандидатите, получили много добър, са 97 - само 4.41%.
Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си
работи в двудневен срок - на 27 и на 28 май 2009 г. в зала №
205 А на ректората, съобщават от университета.
От 2 до 5 юни пък ще се проведат кандидатстудентските
изпити в Пловдивския университет. Досега документи са подали
4400 ученици, като най-голям брой - 2900 от тях, ще се явят на
изпита по български език.
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Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев организира във Велико Търново вчера регионална среща
на тема “Доброто управление в местната власт. Децентрализация в общината”. Форумът се проведе в
читалище “Надежда”, където Гиньо Ганев бе посрещан от Великотърновския митрополит Григорий
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БСП утвърди
водачите на листи
52 места в бюлетините са запазени
за коалиционни партньори, а 30 за гражданската квота
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ

Висшият съвет на БСП утвърди окончателно вчера водачите на листите си за
националните избори и местата на коалиционните партньори в тях. Това съобщи на
пресконференция говорителят на партията Корнелия Нинова. Тя посочи, че решението е било взето със 104 гласа “за” и 11
“въздържали се”.
Лидерът на БСП Сергей Станишев ще
води листата на Коалиция за България
във Варна и в 25-и многомандатен избирателен район София. Министърът на културата Стефан Данаилов също води две
листи - в Пловдив, както и в Кърждали,
където беше водач и през 2005 г. Председателят на БСП-София Румен Овчаров
традиционно ще води листите в 23-и многомандатен избирателен район в столицата и в Търговище.
Министърът на финансите Пламен
Орешарски ще бъде начело на листата в
Бургас, а не в Пловдив, както упорито се
говореше преди това. Вицепремиерът по
еврофондовете Меглена Плугчиева ще
бъде водач на листата в Русе, заместникпредседателят на Народното събрание
Любен Корнезов - в 24-и МИР, София. Секретарят на Изпълнителното на БСП Кирил Добрев ще бъде начело в София-област. Председателят на парламента Георги Пирински ще е водач в Пазарджик, а
шефът на левите депутати Ангел Найденов в Перник.
Главният редактор на ДУМА Ивелин
Николов ще води листата на БСП в Габрово. Корнелия Нинова е начело на листата в Благоевград, Антон Кутев - в Силистра, Узунов - в Ловеч, а Димитър Дъбов
- в Шумен.
Министърът на вътрешните работи
Михаил Миков води листата във Видин,

министърът на икономиката Петър Димитров - в Добрич, министърът на транспорта Петър Мутафчиев - в Пловдив област.
Министърът на регионалното развитие и
благоустройството Асен Гагаузов е начело на листата в Сливен, заместникът му
Димчо Михалевски - в Смолян, министърът
на здравеопазването Евгений Желев - в
Стара Загора и социалният министър
Емилия Масларова - в Хасково. Д е п у татът Румен Петков е водач на листата в
Плевен, Янаки Стоилов - в Монтана, Георги Божинов - във Враца, Мая Манолова в Кюстендил, Бойко Великов - във Велико
Търново, Венелин Узунов - в Разград,
Атанас Мерджанов - в Ямбол.
Корнелия Нинова съобщи още, че че
52 са местата в листите за коалиционните
партньори и 30 за гражданската квота. Тя
посочи като представители на гражданската квота ген. Михо Михов и Петър
Кънев. До края на седмицата областните
съвети трябва да направят предложения
за подредбата на листите и за мажоритарни кандидати, съобщи Нинова. Тя отбеляза още, че БСП ще се яви на националните избори в същия формат, както и
на европейските избори.
По-късно пред журналисти премиерът
Сергей Станишев коментира, че ще поиска Централната избирателна комисия да
разясни на всички политически партии
механизмите за преброяване на резултатите от изборите. Соцлидерът изрази и
своите притеснения от насаждани от представители на ГЕРБ и десницата внушения,
че резултатите от изборите могат да бъдат
манипулирани.
Досега резултатите винаги са били
преброявани от “Информационно обслужване” и никой не се е оплаквал и усъмнявал в ръководството на фирмата, анализира Станишев. За мен най-важното е избо-

рите да протекат по един демократичен и
неоспорен начин, допълни той.
Лидерът на БСП подписа споразумение за съвместно явяване на изборите за
41-во народно събрание с председателите на шест формации от левицата. Той
посочи, че БСП ще се яви на националните избори в същия формат, както и на европейските избори - във формат Коалиция за България.
¡Î‡„ÓÂ‚„‡‰ - ÓÌÂÎËˇ ÕËÌÓ‚‡
¡Û„‡Ò - œÎ‡ÏÂÌ ŒÂ¯‡ÒÍË
¬‡Ì‡ - —Â„ÂÈ —Ú‡ÌË¯Â‚
¬ÂÎËÍÓ “˙ÌÓ‚Ó - ¡ÓÈÍÓ ¬ÂÎËÍÓ‚
¬Ë‰ËÌ - ÃËı‡ËÎ ÃËÍÓ‚
¬‡ˆ‡ - √ÂÓ„Ë ¡ÓÊËÌÓ‚
√‡·Ó‚Ó - »‚ÂÎËÌ ÕËÍÓÎÓ‚
ƒÓ·Ë˜ - œÂÚ˙ ƒËÏËÚÓ‚
˙‰Ê‡ÎË - —ÚÂÙ‡Ì ƒ‡Ì‡ËÎÓ‚
˛ÒÚÂÌ‰ËÎ - Ã‡ˇ Ã‡ÌÓÎÓ‚‡
ÀÓ‚Â˜ - ≈‚„ÂÌË ”ÁÛÌÓ‚
ÃÓÌÚ‡Ì‡ - ﬂÌ‡ÍË —ÚÓËÎÓ‚
œ‡Á‡‰ÊËÍ - √ÂÓ„Ë œËËÌÒÍË
œÂÌËÍ - ¿Ì„ÂÎ Õ‡È‰ÂÌÓ‚
œÎÂ‚ÂÌ - –ÛÏÂÌ œÂÚÍÓ‚
œÎÓ‚‰Ë‚ Ó·Î‡ÒÚ - œÂÚ˙ ÃÛÚ‡Ù˜ËÂ‚
œÎÓ‚‰Ë‚ - —ÚÂÙ‡Ì ƒ‡Ì‡ËÎÓ‚
–‡Á„‡‰ - ¬ÂÌÂÎËÌ ”ÁÛÌÓ‚
–ÛÒÂ - ÃÂ„ÎÂÌ‡ œÎÛ„˜ËÂ‚‡
—ËÎËÒÚ‡ - ¿ÌÚÓÌ ÛÚÂ‚
—ÎË‚ÂÌ - ¿ÒÂÌ √‡„‡ÛÁÓ‚
—ÏÓÎˇÌ - ƒËÏ˜Ó ÃËı‡ÎÂ‚ÒÍË
—ÓÙËˇ 23 - –ÛÏÂÌ Œ‚˜‡Ó‚
—ÓÙËˇ 24 - À˛·ÂÌ ÓÌÂÁÓ‚
—ÓÙËˇ 25 - —Â„ÂÈ —Ú‡ÌË¯Â‚
—ÓÙËˇ Ó·Î‡ÒÚ - ËËÎ ƒÓ·Â‚
—Ú‡‡ «‡„Ó‡ - ≈‚„ÂÌËÈ ΔÂÎÂ‚
“˙„Ó‚Ë˘Â - –ÛÏÂÌ Œ‚˜‡Ó‚
’‡ÒÍÓ‚Ó - ≈ÏËÎËˇ Ã‡ÒÎ‡Ó‚‡
ÿÛÏÂÌ - ƒËÏËÚ˙ ƒ˙·Ó‚
ﬂÏ·ÓÎ - ¿Ú‡Ì‡Ò ÃÂ‰Ê‡ÌÓ‚

Стефан Данаилов: Заставам пред хора, които не съм лъгал
ВEСЕЛКА ВЕНКОВА

Политически карти на Европа подариха днес социалистите
от Младежкото обединение в
БСП на 16 училища в шестте
района на Пловдив, съобщиха
от БСП - Пловдив. Това е техният практичен подарък за ученици и учители във връзка и с
празника на българската просвета и култура и на славянската писменост. Заедно с картите
младежите връчиха и поздравителни адреси от народния представител Захари Георгиев.

ГЕН. КИРИЛ КОСЕВ
С 90-ГОДИШЕН
ЮБИЛЕЙ
Честване на 90-годишнината
на генерал-полковник Кирил Косев, бивш министър на отбраната на България, организират днес
Централният съвет на Българския антифашистки съюз и Инициативният комитет за землячествата от Великотърновска и
Габровска област в София.
Тържеството ще се състои от 16
часа в зала 604 на ул. “Позитано” 20. Ген. Косев е активен
участник в антифашистката борба и в Отечествената война през
1944-45 година. 40 години е на
отговорни постове в Българската
армия - от зам.-командир на полк
до зам.-министър на отбраната и
началник на Главното политическо управление на БНА.

ЦОНЕВ ИСКА
ЗА НАЧАЛНИК
НА ОТБРАНАТА
„ДОСТОЕН ГЕНЕРАЛ”
Обсъждат всички записани в
закона варианти за началник
на отбраната, но началникът на
отбраната трябва да бъде “достоен български генерал”. Това
заяви вчера министърът на отбраната Николай Цонев, без да
коментира дали досегашният
шеф на Генщаба ген. Златан
Стойков ще има удължен мандат. Предвиден е търг за продажба на Националния армейски комплекс, познат като “Военното НДК” и на други имоти
на 29 май. По думите му началната цена ще бъде около 99
млн. лева, а комплексът ще има
разгънатата площ - 32 000 кв. м
като мястото е 14 декара.

НЕ ДАДОХА НА
ДИЛОВ-СИН ДА
ПРЕДСТАВЯ КНИГА
В ПАРЛАМЕНТА

СНИМКА АВТОРКАТА

Искаха ме да водя листа в
много големи градове и в 24МИР в София, но да дойда в
Пловдив е мое лично желание
и съм щастлив, че това беше
възприето от ръководството на
партията. Мен са ме питали, но
повтарям - единствено и само
плод на мое желание е да бъда
водач на листата на БСП в
Пловдив. Това каза министърът
на културата, който дойде под
тепетата, за да открие официално Камерната зала на Драматичен театър “Н. О. Масалитинов”. Това се случи в деня,
когато от НС на БСП бяха
утвърдени водачите на червените листи. Той сам пожела да
мотивира желанието си да се
яви на избори от Пловдив.
Бих застанал пред хора,
които не съм лъгал и на които
наистина с нещо мога да помогна, каза водачът на листата
на Коалиция за България в
Пловдив. Щастлив съм, че съм
тук и съм оптимист, че ще се
случат добри неща по време
на изборите, а на политическата сцена гледам с усмивка, заяви пред присъстващите Стефан Данаилов.
Моята кръв е от юга, мла-

МЛАДЕЖИ
ПОДАРЯВАХА
ПОЛИТИЧЕСКА
КАРТА НА ЕВРОПА

Стефан Данаилов откри официално Камерната зала на Драматичен театър “Н. О. Масалитинов”

дежките ми години са свързани с града и театъра, особено
пък последните 13, откакто
реализираме тук фестивала
“Сцена на кръстопът”. Най-важното е, че Пловдив е град, който трябва да реализира потен-

циала не само на културните
си дейци, но и възможността
да покаже тази култура, а той
няма това, което му е необходимо - пространства, в които да
се изявяват артисти и тази прекрасна публика да усеща това,

Със заповед на административния секретар на НС Мирон
Гаврилов, на депутата от “Напред” Любен Дилов-син не му
беше разрешено вчера да представи новата си книга в Клуба
на народния представител в
парламента. Самият Дилов се
оплака, че не успял да покаже
на колегите си “Циганите на
Сатурн, бомба в парламента,
секс с животни и други предизборни идеи”, защото поводът ще
се използва за предизборни
агитации, което по правилник
не е разрешено.

емоционално разказа министърът. Той беше възторжено посрещнат от трупата на
Драматичния театър, която директорът покани на импровизираната сцена пред входа на
Камерната зала.

Откриха със спектакъл Ботевите дни във Враца
Ботевите дни във Враца бяха открити тази вечер със спектакъл, пресъздаващ дните на Априлското въстание през
1876 г., създаването на Ботевата чета и
нейния героичен път от Козлодуйския
бряг до връх Околчица. Въстановката
“Подвигът” е изграден от девет театрализирани и масови картини и мултимедия. Ролята на Видинския валия Рафит
паша е пресъздадена от Ириней Конcyanmagentayellowblack

стантинов, а образът на Христо Ботев е
поверен на актьора от Пазарджишкия
театър Георги Кеременски. В сцените
участват актьори от Врачанския театър,
доброволци от СОУ “Христо Ботев, и
Професионалната гимназия “Н.Й.Вапцаров”, както и самодейци от Враца. Режисьор на спектакъла е Светлозар Гагов. Преди спектакъла на тържествена
церемония бяха издигнати национални-

ят флаг, знамето на Европейския съюз
и на община Враца. По традиция бе
запален Вечният огън до паметника на
Войводата на централния площад в
града като с това се даде началото на
честванията в негова памет. Днес сутринта ще бъдат изпратени официално
участниците в 63-ия национален поход
“По стъпките на Ботевата чета”, който
тръгва на 28 май от Козлодуйския бряг.
cyanmagentayellowblack
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„Б Ъ Л Г А Р С К И

П О Щ И” ЕАД

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА ДОГОВОРА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД
РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С настоящите Общи условия на договора с потребителите на пощенски услуги, предоставяни от “Български пощи”
ЕАД (БП) и наричани за краткост “Общи
условия”, се включват: обхват и характеристики на услугите; условия за достъп;
изисквания за качество и ефикасност на
обслужването; начин на заплащане; условия за приемане и доставяне на пощенски
пратки и на пощенски парични преводи;
права и задължения на потребителите и
на пощенските оператори; забранени
предмети и вещества; процедури за рекламации и обезщетения; ред за решаване на спорове и други съществени условия по предоставянето и ползването на
пощенските услуги. На основание изискванията на чл. 21 от Закона за пощенските услуги, БП осигуряват равнопоставен
достъп на потребителите до пощенската
си мрежа за ползване на пощенски услуги. Подписване на индивидуални договори с потребителите не е необходимо.
2. Страните по договора по т.1 могат
да договарят и други условия за предоставяне на универсална пощенска услуга, за
което сключват индивидуален договор,
неразделна част, от който са настоящите
Общи условия.
3. Общите условия се прилагат за
всички вътрешни и международни пощенски услуги, предоставяни от БП, които
включват универсалната пощенска услуга и неуниверсалните пощенски услуги.
РАЗДЕЛ II
ОБХВАТ И ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ

3.1. Универсалната пощенска услуга
включва следните услуги:
3.1.1. приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки, както следва:
а) кореспондентски пратки - до два
килограма;
б) малки пакети - до два килограма;
в) пряка пощенска реклама - до два
килограма;
г) печатни произведения - до пет килограма;
д) секограми - до седем килограма;
3.1.2. приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети - до двадесет килограма. Границата за тегло, когато се отнася за колети от други страни, може да бъде по-висока и да достига до границата за тегло,
определена в актовете на Всемирния пощенски съюз.
3.1.3. пощенски парични преводи;
3.1.4. допълнителни услуги - “препоръка” и “обявена стойност”.
3.1.5. Пощенските пратки по т. 3.1.1.
могат да бъдат пратки с предимство и
пратки без предимство.
3.2. Неуниверсалните пощенски услуги включват:
а) приемане на съобщения, подадени
във физическа или електронна форма от
подателя, предаването им чрез електронни съобщителни средства и доставяне на
тези съобщения на получателя като пощенски пратки;
б) куриерски услуги, които представляват пощенски услуги с добавена стойност над универсалната пощенска услуга
и гарантират по-голяма бързина и надеждност на приемане, пренасяне и доставяне на пратките. Куриерската услуга
включва всички или някои от следните
допълнителни услуги:
- събиране от адреса на подателя;
- доставяне до определена дата;
- възможност за смяна на направлението и получателя в движение;
- уведомяване на подателя за получаването на пратката, (известие за доставяне);
- контролирано наблюдение и проследяване на пратките;
- персонални услуги на потребителите и извършване на услуга “a la carte” (по
избор) по необходимия начин и в необходимото време (“при поискване” и “по договор”);
4. Вътрешните и международните кореспондентски пратки, печатни произведения, малки пакети и секограми могат да
бъдат непрепоръчани и препоръчани.
Препоръчаните могат да бъдат със или
без обявена стойност, а тези с обявена
стойност за страната - със или без наложен платеж, както и други услуги по
т.3.2.б. в зависимост от желанието на подателя.
5. Вътрешните и международните колети могат да бъдат със или без обявена
стойност, като тези с обявена стойност за
страната - със или без наложен платеж,
в зависимост от желанието на подателя.
6. Обявената стойност по т.т.4 и 5 се
посочва от подателя и трябва да съответства на действителната стойност на
съдържанието на пратката.
6.1. Максималният размер на обявената стойност, до която се приемат пощенски пратки, се определя от БП в “Цени
на пощенските услуги, предоставяни от
“Български пощи” след съгласуване с Комисията за регулиране на съобщенията.
7. Пощенски парични преводи могат
да бъдат пощенски и телеграфни записи
или чекове, както и трансфер на суми от
авоар на една сметка в друга сметка.
7.1. Пощенските парични преводи могат да бъдат вътрешни и международни.
Вътрешните пощенски парични преводи
се извършват съгласно Закона за пощенските услуги. Международните пощенски
парични преводи се извършват въз основа на договори с чуждестранни изпълняващи институции и с посреднически институции, сключени в съответствие с
ЗППЕПИПС.
7.2. Максималният размер на сумата,
която се приема по отделен паричен превод, се определя от БП в “Цени на пощенските услуги, предоставяни от “Български
пощи”, след съгласуване с Комисията за
регулиране на съобщенията.
8. За международните пощенски
пратки и парични преводи се прилагат и
разпоредбите на актовете на Всемирния
пощенски съюз, които са ратифицирани и
обнародвани по установения ред.
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9. БП определя формите и съдържанието на документите, които се попълват
при приемането, пренасянето и доставянето на пощенските пратки и осигурява
отпечатването и използването на формулярите. Формулярите могат да съдържат
и условия, различни от Общите условия,
които след попълването и подписването
им от подателя и приемащия пощенски
служител имат силата на договор по т.2,
като: доставка на колет в дома на получателя, удължаване на сроковете по т.21.1,
буква “б” и др.
РАЗДЕЛ III
УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО
ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ

10. Договорът по т.1 се счита за сключен при предаване на пратките в местата
за достъп, където подателите предават, а
операторът приема пощенските пратки,
както и монтирана на обществено място
пощенска кутия за приемане на непрепоръчани пратки и заплащане цената на
услугата, както следва:
10.1. За непрепоръчаните кореспондентски пратки, печатни произведения и
малки пакети, на които пълният размер
на цената е платена и секограмите - с пускането им в пощенски кутии на БП, или
с предаването им в пощенска станция
(ПС), пощенско агентство (ПА) или на
упълномощени от БП лица.
10.2. За колетите и за препоръчаните пратки по т. 4 - с предаването им в пощенска станция, пощенско агентство или
на упълномощено от БП лице и издаване
на документ за платената цена за пощенската услуга.
10.3. За пощенските записи и чекове - с внасяне в ПС на сумата по превода
и издаване на документ за платена цена
на услугата.
10.4. За телеграфните записи - с внасяне в ПС на сумата по записа и издаване на документ за платената цена за телеграмата и за услугата.
10.5. За съобщенията, предавани
чрез електронни съобщителни средства с приемането на съобщението и издаване на документ за платена цена на услугата.
10.6. За куриерските услуги - с приемане на пратките и издаване на документ за платена цена на услугите.
10.7. За пряка пощенска реклама - с
предаване на пратките в пощенска станция, пощенско агентство или на упълномощени от БП лица и заплащане на цената на услугата.
РАЗДЕЛ IV
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БП

11. БП са длъжни да извършват чрез
пощенските си станции всички посочени
в т.3.1 пощенски услуги на територията на
цялата страна в рамките на определено
работно време с нормативно определено
качество и при достъпни цени, като осигуряват възможност за ползването им от
всички потребители. Чрез ПА се
извършват услугите по 3.1.1., 3.1.2, 3.1.4,
както и изплащане на парични преводи
чрез пощенски записи.
11.1. Работното време на ПС включва всички работни дни - най-малко 5 дни
в седмицата. Работните дни и работното
време на ПС и ПА се определят от БП и
се поставят в ПС и ПА на достъпно за
всички потребители място, както и в интернет страницата на БП.
11.2. Изключение от задължението
по т.11.1 се допуска:
а) при настъпване на извънредни обстоятелства, като “военно положение”,
“положение на война”, стихийни бедствия, аварии и кризи, когато се установява извънреден график на работно време.
б) за селища в труднодостъпни райони. Селищата и работните дни, в които се
извършват пощенски услуги, се определят от БП, съгласувано с кметовете на
съответните общини и според изискванията на Критериите за определяне на труднодостъпност на районите и селищата в
тях. Информация за същите се публикува
в интернет страницата на БП.
11.3. Услуги по т.3.2 се извършват в
определени от БП населени места и пощенски станции, като международните
услуги могат да бъдат с местоназначение
до страни, с които БП има сключени договори.
11.4. БП предоставя пощенските услуги при условия на равнопоставеност на
потребителите.
11.5. БП са длъжни във всички ПС и
ПА да поставят на видно и достъпно за потребителите място Общите условия.
11.6. БП са длъжни да поставят на
видно и достъпно място във всички ПС и
ПА информация относно:
а) технически изисквания за пратките - форма, размери, тегло, опаковка и
др., както и за адресирането им;
б) цените на услугите;
в) забранените предмети за поставяне в пощенските пратки;
г) изискванията за подаване на международни пратки, които подлежат на
митнически контрол и информация за пощенските станции, в които се приемат
международни пратки, подлежащи на
митнически контрол;
д) размера на обезщетенията;
e) срок за приемане на рекламации.
11.7. БП са длъжни да поставят пощенски кутии и групови доставъчни шкафове на обществени достъпни места за
приемане или доставка на непрепоръчани кореспондентски пратки.
12. БП са длъжни да пазят тайната на
кореспонденцията.
13. БП са длъжни в сроковете, определени съгласно т.т.28 и 29, да доставят
пратките и изплащат паричните преводи
на посочените от подателите лица по начин, предвиден в раздел XII.
14. БП нямат право:
а) да присвояват пощенски пратки;
б) да отварят пощенски пратки;
в) да вземат съдържанието или част
от него от отворени пратки (пратки с нарушена опаковка);
г) да предават пратките на трети
лица, с цел да узнаят тяхното съдържание;

д) да предоставят справки или информация на трети лица за пощенските пратки и за съдържанието им и за паричните
преводи, освен на подателя и получателя
или на упълномощени от тях лица, както
и на органите и в случаите, определени
със закон;
е) да информират когото и да било за
пощенския трафик между отделни лица
или за съдържанието на техните пратки.
15. БП са длъжни да преопаковат
пратките, чиято цялост е нарушена, с цел
да се запази съдържанието им. За преопаковането се съставя документ по образец. Документът се съставя от пощенския служител, който извършва преопаковането, и един свидетел, който не е пощенски служител, а ако няма такъв, свидетел може да бъде и пощенски служител. Документът съдържа имената на
съставителите; датата и часа на преопаковането; наименованието на ПС; вида на
пратката с означено тегло, обявена стойност и наложения платеж; мястото и датата на подаването; пълните адреси на
подателя и получателя; подробно описание на външното състояние на опаковката и съдържанието на пратката и евентуалните причини за повредата. Копие от
документа се връчва на получателя при
доставката на пратката, който може да
направи рекламация, ако счита, че БП
има вина за повредата.
16. Митническият контрол и обмитяването на международните пощенски
пратки се извършва съгласно Закона за
митниците и правилника за неговото приложение.
РАЗДЕЛ V
ОТГОВОРНОСТИ НА БП

17. БП дължат обезщетение на подателите или получателите в следните случаи:
а) за загубени, ограбени или повредени, изцяло или частично препоръчани
пратки, колети, пратки с обявена стойност и с наложен платеж, съгласно действащите цени на НУПУ.
б) върнати пощенски колети, когато
липсват мотиви за недоставянето им в
размер на действащите цени, съгласно
НУПУ.
в) при неспазване на нормативите за
качество на пощенските услуги, съгласно
раздел IХ;
г) при неизплатени или неправилно
изплатени суми по вътрешни и международни пощенски парични преводи.
18. Размерите на обезщетенията за
вътрешните пощенски пратки се определят от БП, а за международните - съгласно актовете на Всемирния пощенски
съюз.
19. БП не носят отговорност:
а) за непрепоръчани пощенски пратки;
б) за повреждане или унищожаване
на препоръчани или с обявена стойност
пощенски пратки, настъпило в резултат
на непреодолима сила;
в) когато препоръчаните пощенски
пратки не е възможно да бъдат издирени
поради унищожаване на служебните документи за тях от непреодолима сила;
г) когато повреждането или унищожаването на пощенските пратки е настъпил
по вина на подателя или произтича от естеството на съдържанието на пощенските пратки и несъотвествието на опаковката й;
д) за пощенски пратки, съдържащи
забранени предмети или вещества, които
по тази причина са били конфискувани
или унищожени от компетентните органи
по установения ред;
е) когато поради непълен или погрешен адрес пощенската пратка е доставена на друго лице;
ж) когато подателят на препоръчана
пощенска пратка или пощенски паричен
превод не е предявил писмена рекламация в срок 6 месеца, считано от деня,
следващ деня на подаването им;
з) след изнасянето на пощенските
пратки от пощенското помещение, ако
преди това получателят не е направил
рекламация по установения ред, а при доставка по домовете - ако не е съставен документ по образец, в съответствие с т.41
от настоящите Общи условия.
и) за забавени или недоставени пратки поради непълен или погрешен адрес;
РАЗДЕЛ VI
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

20. Потребителите имат право:
20.1. Да получават информация по
достъпен начин относно:
а) техническите изисквания на БП за
форма, размери, тегло, опаковка и др.,
както и за начина на адресиране на пощенските пратки, включително и чрез
попълване на примерни образци;
б) цените на услугите;
в) забранените предмети за поставяне в пощенските пратки;
г) други изисквания, свързани с ползването на услугата;
д) размерите на обезщетенията по
т.т.52, 53, 54, 55 и 56.
20.2. Да правят рекламации в случаите съгласно т.17 и да получат съответно
обезщетение,.
21. Подателят има право до момента
на доставяне на пратката или изплащане
на паричния превод при заплащане на определена цена да поиска с писмено заявление до ПС или ПА по местодоставянето:
а) подадена от него пощенска пратка
или паричен превод да му бъдат върнати
обратно;
б) да се извършат поправки в името
на получателя, адреса и местоназначението на пратката или на паричния превод,
или да се промени получателят;
в) да се удължи срокът за съхраняване на паричните преводи и на пощенските пратки в ПС или ПА до 15 дни над установения срок на получаване, с изключение на пратките с бързо развалящо се
съдържание.
21.1. Получателят има право с писмено заявление, подадено в ПС и ПА по местодоставяне и заплащане на определе-

на цена, да поиска:
а) адресирана на негово име пратка
или паричен превод да му бъдат препратени на нов адрес в същото или в друго
населено място;
б) да се удължи срокът за съхранение
на паричните преводи и на пощенските
пратки в ПС или ПА на получаването - до
15 дни над установения срок, с изключение на пратките с бързо развалящо се
съдържание.
22. Подателите на пощенски пратки
са длъжни:
22.1. Да се съобразяват с изискванията за форма, тегло, размери и начин на
адресиране, съгласно т.26.
22.2. Да подават пратките с опаковка
и затваряне, съобразени с изискванията
на т.26.4.
22.3. Да не поставят забранени предмети и вещества в пощенските пратки,
съгласно т.34.
22.4. Да предплащат цената на ползваните от тях услуги.
22.5. Да не използват подправени,
употребявани или извадени от употреба
пощенски марки, подправени или извадени от употреба отпечатъци от пощенски
печати, клейма, автомати, таксувачни машини, печатни преси и други съоръжения
за отпечатване или щемпеловане, както
и подправени международни купони-отговор.
23. Получателите са длъжни да монтират и поддържат пощенски кутии за
доставяне на непрепоръчани пратки на
достъпни и безопасни за пощенските
служители места - входове на сградите
и дворовете. На пощенските кутии трябва да бъдат посочени имената на ползвателите им.
РАЗДЕЛ VII
ОТГОВОРНОСТИ
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

24. Подателите носят отговорност за
щетите, причинени от подадени от тях
пратки на имущество или служители на
БП, както и на други лица, поради невярно декларирано съдържание или неподходяща опаковка.
25. Подателите носят отговорност
пред БП за щетите, причинени от подадени от тях пратки на други пратки. Отговорността е в размерите, в които БП
отговаря пред лицата, чиито пратки са
увредени.
РАЗДЕЛ VIII
УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ
НА ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ И НА
ПОЩЕНСКИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ

26. БП определя задължителни изисквания относно формата, минималните и
максимални размери, теглото и начина на
опаковане и на адресиране на пощенските пратки.
26.1. Пощенските пратки имат размери и тегло, както следва:
а) стандартни кореспондентски пратки:
- минимални размери - 90 мм х 140
мм;
- максимални размери - 120 мм х 235
мм;
- максимална дебелина - 5 мм;
- максимално тегло - 20 г.
б) пощенски карти:
- минимални размери - 90 мм х 140
мм;
- максимални размери - 120 мм х 235
мм.
в) нестандартни кореспондентски
пратки, с размери над тези по буква “а”:
- максимални размери: дължината,
ширината и дебелината, събрани заедно,
образуват максимален сбор 900 мм, като
най-големият размер в едно от трите измерения не може да превиши 600 мм тегло - до 2 кг;
г) малки пакети - тегло до 2 кг;
д) пряка пощенска реклама - тегло до
2 кг;
е) печатни произведения - тегло до
5кг;
ж) секограми - тегло до 7 кг;
з) обикновени пощенски колети от и
за страната - тегло до 20 кг и размери за
всяко едно от трите измерения (дължина,
ширина и височина) - от 100 мм до 600 мм;
и) обременителни пощенски колети
от и за страната - тегло до 20 кг и размери до 1 м в едно от трите измерения
(дължина, ширина и височина) или
съдържащи чупливи предмети.
26.2. Теглото на пощенски колети, подадени за или от други страни, може да
бъде до 31,5 кг, а размерите - до 1,50 м за
едно, което и да е от измеренията или 3
м за сбора от дължината и най-голямата
обиколка, измерена не по дължината на
пратката.
26.3. Пратките, за които се ползват
куриерски услуги, могат да бъдат с тегло
до 20 кг, а за пратки с неделимо съдържание до 25 кг и размери:
- минимални размери - 90 мм х 140
мм;
- максимални размери до 1,50 м за
едно, което и да е от измеренията, или 3
м за сбора от дължината и най-голямата
обиколка, измерена не по дължината на
пратката.
26.4. Опаковката и затварянето на
пратките трябва да бъдат съобразени с
обема, теглото и съдържанието им, така
че да осигуряват тяхното запазване от повреди.
26.5. Начин на адресиране:
а) в долния десен ъгъл на пратката се
вписват данните за получателя на пратката:
- име, презиме и фамилия;
- адрес - улица, номер, блок, вход,
етаж, апартамент;
- област;
- пощенски код и наименование на
населеното място, а за международните
и наименованието на държавата.
б) в горния ляв ъгъл или в горната
част на обратната страна на пратката (с
изключение на колетите) се вписват данните за подателя на пратката:
- име, презиме и фамилия;
- адрес - улица, номер, блок, вход,
етаж, апартамент;
- област;

- пощенски код и наименование на
населеното място, а за международните
и наименованието на държавата.
в) вътрешните пощенски пратки и парични преводи се адресират на кирилица,
а международните пощенски пратки и
международните пощенски парични преводи - с латински букви и арабски цифри.
26.6. БП може да определя конкретни изисквания за точно място и форма на
адресиране на пощенските пратки с цел
да се използват механизирани и автоматизирани начини на сортиране, за които
по подходящ начин уведомява потребителите.
27. Освен по начина, определен с
т.26.5, потребителите могат да адресират
пощенски пратки и пощенски записи и:
а) “до поискване” в ПС по местодоставянето им, като се посочват имената на
получателя;
б) до абонаментна пощенска кутия,
като посочат имената на получателя и номера на кутията в ПС по местодоставяне.
РАЗДЕЛ IХ
ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО
И ЕФИКАСНОСТ НА УСЛУГИТЕ

28. БП са длъжни да предоставят услугата по т.3.1 с качество, съобразено с
нормативите за качество на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване, определени с решение на КРС.
28.1. Нормативите за качество,
съгласно решението по т.28, включват:
а) време за пренасяне от край до
край на пощенски пратки и парични преводи;
б) редовност на събиране и доставка
на пощенски пратки и парични преводи;
в) срокове за обработване на рекламациите.
29. Сроковете за доставка на пратките, за които се ползват куриерски услуги,
са:
а) за пратките за вътрешността на
страната - в рамките на следващия работен ден;
б) за страните в Европа - деня на
въздушния полет, в който се превозват
пратките плюс до 2 дни;
в) за страните извън Европа - деня на
въздушния полет, в който се превозват
пратките плюс до 5 дни;
РАЗДЕЛ Х
НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ
НА УСЛУГИТЕ

30. БП образува цените на услугите,
включени в универсалната пощенска услуга в съответствие с правилата на “Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цените на услугите, включени в универсалната пощенска
услуга” и “Методика за определяне
достъпността на цената на универсалната пощенска услуга”, като своевременно
ги представя на Лицензиращия за съгласуване.
30.1. Цените на неуниверсалните пощенски услуги се определят от БП, съобразно търсенето и предлагането им на пазара и се предоставят на КРС за сведение в срок от 10 дни преди влизането им
в сила.
30.2. БП информира потребителите за
всяка промяна на цени на пощенски услуги и за цените на нови услуги най-малко
седем дни, преди да започне прилагането им чрез поставяне на съобщения в ПС.
Информацията за цените на универсалната пощенска услуга се публикува, преди
да започне прилагането им в един централен ежедневник и в интернет страницата на БП.
31.1. Цените на пощенските услуги се
предплащат от потребителите. Заплащането се извършва в брой, безкасово или
чрез пощенски марки. Възможните начини за заплащане цените на пощенските
услуги са определени от “Български
пощи” ЕАД и показани чрез различна
маркировка в книжките с цени на предоставяните услуги.
31.2. Пощенските услуги могат да се
заплащат и в определени срокове по договаряне с пощенския оператор.
31.3. С пощенски марки могат да
бъдат платени цените на следните услуги:
а) цените за тегло на кореспондентски пратки, пощенски карти, печатни произведения, малки пакети, пряка пощенска реклама и секограми за страната;
б) цените за тегло на “пратки с предимство” и “пратки без предимство” за
чужбина;
в) цените на допълнителните услуги
от универсалната пощенска услуга “препоръка” за страната и чужбина;
г) цените на допълнителните пощенски услуги, като: “бърза поща”, “известие
за доставяне”, “до поискване” и други.
31.4. за международните “пратки с
предимство” и “пратки без предимство”,
заплащането на цената може да се
извършва и с международни купони - отговор;
31.5. Платената цена в брой или по
безкасов път се отразява върху пратките
чрез отпечатъци на автомати, таксувачни
машини, печатни преси, други съоръжения и технологии и с текст “цената платена”.
31.6. Освобождават се от заплащане
следните пощенски услуги от обхвата на
универсалната пощенска услуга, предоставяни от БП “ЕАД” по приемане, пренасяне и доставяне на:
а) международни и вътрешни служебни пощенски пратки на пощенската администрация на Република България;
б) секограми до 7 кг - релефни писма
и клишета, звукозаписи и специална хартия (с изключение на въздушните
допълнителни цени), изпращани от и/или
до слепи граждани или официално признати институти за слепи граждани и
оформени с регламентираните отличителни знаци;
в) пощенски пратки за военнопленници и интернирани граждански лица, посочени в Женевската конвенция от
12.08.1949 г.
г) Пощенската администрация на Република България включва председателя
на Държавната агенция за информацион-

ни технологии и съобщения, Комисията за
регулиране на съобщенията, техните администрации и търговското дружество
“Български пощи” като основен пощенски
оператор.
32. На основание “Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цените на услугите, включени в
универсалната пощенска услуга”, БП могат да договарят с потребители, които системно изпращат голям брой собствени
пощенски пратки:
а) начина и срока на плащане
б) цени, различни от определените по
реда на наредбата, при спазване принципите на публичност и равнопоставеност и
при наличието най малко на едно от следните условия, изпълнени от потребителите преди приемането на пратките:
1. поставяне на одобрени от КРС отпечатъци като знак за платена цена на услугата със собствени или наети автомати,
таксувачни машини, печатни преси и други съоръжения за отпечатване или щемпеловане, съгласно чл.77, ал.3 от ЗПУ;
2.подготовка на пратките - сортиране,
описване и др.;
3. подаване на пратки с еднакви размери, форма и/или тегло;
4. други конкретни условия, предварително определени от БП;
5. определените от БП конкретни условия и цени се съгласуват с КРС и се посочват подробно в договора с потребителя.
33. Когато непрепоръчана кореспондентска пратка, пусната в пощенска кутия
на БП, е облепена с пощенски марки по
номинал по-малък от цената на услугата,
разликата до цената се събира от получателя преди доставянето, а ако не бъде
платена, пратката не се доставя и се
връща на подателя, след като заплати
разликата.
33.1. Непрепоръчани кореспондентски пратки, пуснати в пощенски кутии на
БП, които не са облепени с пощенски
марки, се връщат на подателите, ако имената и адресите им са посочени върху
пратката. Когато не са посочени имената
и адреса на подателя, пратката се доставя на получателя, след като заплати цената. Ако получателят откаже да заплати сумата, пратката се унищожава,
съгласно т.46.1, буква “а”.
РАЗДЕЛ ХI
ЗАБРАНЕНИ ПРЕДМЕТИ
И ВЕЩЕСТВА

34. Потребителите нямат право да поставят във вътрешните и международни
пощенски пратки (включително пратките,
за които се ползват куриерски услуги)
следните предмети и вещества:
а) наркотични, упойващи, психотропни, силно действащи и отровни вещества;
б) оръжие, взривни, запалителни или
други опасни вещества или предмети;
в) неприлични или противоречащи на
нравствените норми предмети;
г) предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на пощенските служители или на
други лица, или могат да замърсят или да
повредят други пратки и пощенски съоръжения;
д) религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти
и организации;
e) движими паметници на културата,
за които няма издадено разрешение или
сертификат.
34.1. В пощенски пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, не се
допуска поставянето на монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване,
предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни
и други ценни предмети.
34.2. В международните пощенски
пратки, включително тези с обявена стойност, освен веществата и предметите в
т.т. 34 не могат да се поставят и други вещества или предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето или разпространението на които е
забранено в страната на местоназначението. Информацията за забранените вещества и предмети е достъпна за подателите във всяка ПС.
34.3. Не се приемат пощенски пратки,
които съдържат животни и нетрайни биологични вещества, включително диагностични образци, ако опаковката им не отговаря на изискванията, определени в
български нормативен акт, в Правилника
за писмовните пратки и Правилника за
пощенските колети на Всемирния пощенски съюз.
35. При съмнение за вложени забранени предмети в пощенските пратки пощенската служба изисква от подателя
съгласие за извършване на проверка. В
случай на отказ пратката не се приема.
36. Когато има достатъчно основание
да се счита, че приета пощенска пратка
съдържа забранени предмети или вещества, БП, след съгласуване с извършващия оперативно-техническата проверка,
изисква от подателя или получателя писмено съгласие за отварянето й. При отказ
или при липса на отговор извършващият
оперативно-техническата проверка уведомява съответните компетентни органи
за разпореждане на следващи действия.
РАЗДЕЛ ХII
УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВЯНЕ
НА ПОЩЕНСКИТЕ ПРАТКИ
И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОЩЕНСКИ
ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ

37. БП доставят всяка пощенска пратка на лицето, посочено в адреса.
В зависимост от вида на пощенската
пратка доставката се извършва:
37.1. Непрепоръчани пощенски пратки
а) непрепоръчани пощенски пратки
се доставят в пощенските кутии на получателите, поставени на адреса на получаване. Когато непрепоръчаните пощенски
пратки са с размери, непозволяващи
извършване на доставянето в пощенската кутия, на получателя се оставя служебно известие за пратката с покана да я по-

cyanmagentayellowblack

cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack

СРЯДА 27 МАЙ 2009

5

лучи в пощенската служба за доставяне.
Срокът за доставяне е 20 дни от датата на
получаване на пратката в пощенската
служба. При неявяване на получателя в
срок от пет календарни дни от датата на
получаване на непрепоръчана пощенска
пратка в пощенската станция за доставяне, се изпраща второ служебно известие;
б) непрепоръчани пощенски пратки
до получатели, които живеят извън чертите на населеното място, се доставят в
ПС или в групови доставъчни шкафове.
Групови доставъчни шкафове се монтират
от БП на подходящи места - достъпни за
БП и за потребителите;
в) непрепоръчани пощенски пратки,
адресирани “до поискване”, се доставят
на получателя в пощенската служба на
получаването. Получателят се удостоверява с документ за самоличност;
г) непрепоръчани пощенски пратки,
адресирани до абонаментни пощенски кутии в ПС се доставят на получателя в наетата абонаментна пощенска кутия.
37.2. Доставяне на препоръчани пощенски пратки, колетни пратки и парични преводи
а) доставянето на препоръчаните пощенски пратки, колетните пратки и паричните преводи се извършва лично на
получателите срещу подпис. Получателят се удостоверява с документ за самоличност. За доказване доставянето на
препоръчани пощенски пратки, колетните пратки и паричните преводи в служебните формуляри се отразяват трите имена, адрес и ЕГН на получателя;
б) личните данни по буква “а” се използват само за доказване на самоличността на получателя във връзка с доставянето на съответната пощенска пратка;
в) при несъгласие на получателя за
обработване на личните му данни, чрез
записването им в служебните формуляри, препоръчаните пощенски пратки, колетните пратки и паричните преводи се
връщат на подателя;
г) при несъгласие на подателя (в качеството му на получател) за обработване на личните му данни, чрез отразяването им в служебните формуляри, препоръчаните пощенски пратки и колетните
пратки се съхраняват съгласно т. 46, а
паричните преводи съгласно т. 46.3;
д) личните данни се съхраняват в сроковете, определени за съхранение на пощенските пратки и паричните преводи, за
които се отнасят.
37.3. Препоръчани пощенски пратки
а) препоръчаните пощенски пратки се
доставят на адреса на получателя или в
пощенската станция лично. Пратки, които
се доставят на домашен адрес, се доставят лично на получателя или на негов
пълномощник, а когато върху пратката
няма изрично указание “лично на получателя”, може и на пълнолетен член от домакинството му - като в книгата се вписват
трите имена и родствената връзка с получателя. Когато при посещението на адреса на получателя пратката не може да
бъде доставена поради отсъствие на получателя/член на домакинството, той се уведомява със служебно известие в пощенската му кутия да се яви в пощенската
служба за доставяне. Срокът за доставяне е 20 дни от датата на получаване на
пратката в пощенската служба. При неявяване на получателя в срок от пет календарни дни от датата на получаване на писмото в пощенската станция за доставяне
се изпраща второ служебно известие;
б) препоръчани пратки до учреждения, организации и други юридически
лица се доставят на адреса им в тяхното
деловодство или на друг упълномощен
служител;
в) препоръчани пощенски пратки до
получатели, които живеят извън чертите
на населеното място, се доставят в ПС,
като се уведомяват със служебно известие в груповите доставъчни шкафове да
се яват в ПС. Групови доставъчни шкафове се монтират от БП на подходящи места - достъпни за БП и за потребителите;
г) препоръчани пощенски пратки, адресирани “до поискване” се доставят в
ПС;
д) препоръчани пощенски пратки, адресирани до абонаментни пощенски кутии в ПС се доставят на получателите,
като се уведомяват със служебно известие в наетата абонаментна пощенска кутия да се явят на определено гише;
е) доставянето на препоръчани пощенски пратки с обявена стойност и на
пощенски колети със и без обявена стойност се извършва в пощенската служба
на получаването им, за което получателите се уведомяват от БП със служебно известие. Срокът за доставяне е 20 дни от
датата на получаване на пратката в пощенската служба. При неявяване на получателя, в срок от пет календарни дни от
датата на получаване на пощенската
пратка или пощенския колет в пощенската служба за доставяне, се изпраща второ служебно известие. За всеки пощенски
колет, неполучен в срок от 2 (два) работни дни - за селища с пощенска станция и
5 (пет) работни дни за селища без пощенска станция (след датата на връчване на
поканата) се заплаща цена за магазинаж,
съгласно действащите в момента цени за
услугите, предоставяни от БП;
ж) при доставяне на пощенски пратки с известие за доставяне, получателят
подписва известието, попълва датата на
получаването и го предава на пощенския
служител. БП го връщат за доставяне на
подателите или го изпращат на посочените от тях лица като препоръчана пратка.
38. Доставяне на пощенски колети
може да се извършва и на адреса на получателя, ако има допълнително споразумение с подателя или получателя и е заплатена допълнителна цена за тази услуга.
39. Отказът на получателя да получи
пощенска пратка, колет и паричен превод
се отбелязва от него върху формуляра,
придружаващ пратката и се подписва.
Ако получателят откаже, това се удостоверява от пощенския служител, който
вписва отказа и се подписва.
40. Пощенски пратки с обявена стойност и наложен платеж се доставят след
заплащане от получателя на сумата за
наложения платеж. Събраната сума се
превежда от БП на подателя на пратката.
41. При пренасяне или доставяне на
пощенски пратки с обявена стойност и наложен платеж, препоръчани пощенски
пратки и пощенски колети с повредена
опаковка, с улики за посегателство или
разлика в теглото на пратката и вписаноcyanmagentayellowblack

то върху пратката при приемането й, пощенската служба задължително съставя
документ по образец.
41.1. В документа по т.41 се вписват
данни относно датата и часа на доставката, наименованието на пощенската станция, вида на пратката с означеното тегло,
обявената стойност, мястото и времето на
подаването, пълния адрес на подателя и
получателя, подробно описание на
външното състояние на опаковката и
съдържанието на пратката и евентуални
причини за повредата.
41.2. Документът по т.41 се подписва
от съставителя и получателя на пратката.
Ако получателят откаже да подпише документа, БП осигурява един свидетел,
който може да бъде и пощенски служител, които подписват документа.
41.3. Копие от документа по т.41, заедно с пратката се връчват на получателя, който може да направи рекламация,
ако счита че БП са виновни за констатираните нередности по пратката.
42. Пощенските парични преводи се
изплащат на получателите в пощенските
служби в срок от 20 дни от датата на издаване на пощенския запис, за което получателите се уведомяват от БП със служебно известие, телефонен разговор. Пощенските парични преводи се изплащат
лично на получателите срещу подпис.
Получателят се удостоверява с документ
за самоличност. За доказване изплащането на пощенските парични преводи в
служебните формуляри се отразяват трите имена, адрес и ЕГН на получателя. Записаните в служебните формуляри лични
данни се използват само за доказване самоличността на получателя във връзка с
изплащането на съответния пощенски
паричен превод.
При несъгласие на получателя за обработване на личните му данни, чрез записването им в служебните формуляри
паричният превод се връща на подателя.
42.1. Изплащането на пощенските паричните преводи може да се извършва и
на адреса на получателя, ако има
допълнително споразумение с подателя
или получателя и е заплатена допълнителна цена за тази услуга.
42.2. Паричните преводи могат да се
изплащат на получателите и чрез превод
по посочена сметка при заплащане на
цена за тази услуга.
43. Когато получателите на пощенски
пратки и пощенски записи са сменили адреса си, пратките и записите се препращат служебно на новия им адрес, ако е
известен на пощенската служба. В този
случай получателите заплащат цената на
услугата по препращането.
44. Получателите на препоръчани пощенски пратки, на пощенски колети и на
пощенски парични преводи могат да
упълномощават писмено други лица да ги
получат, срещу нотариално заверено
пълномощно и подпис. Упълномощеният
се удостоверява с документ за упълномощаване и документ за самоличност. В
служебните формуляри се отразяват трите имена, адрес и ЕГН на упълномощеното лице, номер на пълномощното и лице,
което е заверило съответното пълномощно. Записаните в служебните формуляри
лични данни се използват само за доказване самоличността на получателя във
връзка с доставянето или изплащането на
съответната пратка или пощенски паричен превод.
При несъгласие на упълномощения
получател за обработване на личните му
данни, чрез записването им в служебните формуляри, препоръчаните пощенски
пратки, пощенските колети и пощенските
парични преводи се връщат на подателите.
44.1. Пълномощните, издавани от
ръководителите на учреждения, организации и юридически лица, се подписват
от съответния ръководител и се подпечатват.
44.2. Пълномощните за получаване
на пощенски пратки, адресирани до военни поделения и военнослужещи, се подписват от командирите на съответните поделения и се подпечатват.
44.3. Подписите върху пълномощните,
издавани от физически лица, се заверяват от нотариус или районен съдия, а когато в населеното място няма такива - от
кмета на общината или на населеното
място, съгласно чл.83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
44.4. Еднократните пълномощни, които са за определена пощенска пратка,
колет или пощенски запис, се прилагат
към документа за получаването.
44.5. Пълномощните за определен период се издават в два екземпляра и за срок
до 12 месеца. Единият екземпляр се предава в съответната ПС, където се съхранява 3 години след изтичане на срока на
пълномощното. Другият екземпляр се
представя от упълномощеното лице при
всяко получаване на пратките, колетите и
записите. За обработка и съхраняване на
пълномощните, упълномощените заплащат цена, определена по реда на т.30.1.
44.6. Генералните, нотариално заверени пълномощни се представят от
упълномощените лица при получаване на
препоръчаните пощенски пратки, пощенските колети и пощенските парични преводи и след като в документите за получаването им се отбележат номерата, датите и наименованията на органите, които са заверили пълномощните, последните се връщат на упълномощените лица.
44.7. Препоръчани пощенски пратки
без обявена стойност и с обявена стойност до 30% от максималния размер, определен от БП, колети без обявена стойност и с обявена стойност до 30% от максималния размер, определен от БП и пощенски парични преводи на суми до 30%
от максималния размер, определен от
БП, адресирани до физически лица, могат да бъдат доставяни (за пощенските
парични преводи - изплащани) на
упълномощени лица въз основа на еднократни пълномощни за конкретно определени пратки, колети и записи без заверка по реда на т.44.3., с представяне
на документите за самоличност на
упълномощителя и упълномощения. В
служебните формуляри за получаване на
пратките, колетите и записите се отразяват трите имена, адрес и ЕГН на упълномощените лица и се прилагат пълномощните. По такъв вид пълномощни могат да
бъдат доставяни общо до три пратки и
колети и изплащани до три записа през
една календарна година. Упълномощите-

лят декларира, че не е ползвал това право повече от три пъти през календарната година.
44.8 Препоръчани пощенски пратки,
пощенски колети и пощенски парични
преводи с получател малолетно лице или
лице от 14- до 18-годишна възраст.
а) Препоръчани пощенски пратки,
пощенски колети и пощенски парични
преводи с получател лице от 14- до 18-годишна възраст се доставят, а пощенските парични преводи се изплащат лично
срещу подпис в присъствието на родител
или настойник. Получателят се удостоверява с документ за самоличност, като в
служебните формуляри се отразяват трите имена, адрес и ЕГН на получателя,
съгласно 37.2.
б) Препоръчани пощенски пратки, пощенски колети и пощенски парични преводи с получател малолетно лице до 14годишна възраст се доставят, а пощенските парични преводи се изплащат на
родител или настойник срещу подпис и
представяне на акт за раждане, решение
на съда. Получателят се удостоверява с
документ за самоличност, като в служебните формуляри се отразяват трите имена, адрес и ЕГН на получателя, съгласно
37.2.
РАЗДЕЛ ХIII
ВРЪЩАНЕ НА НЕДОСТАВЕНИ
ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ
И НЕИЗПЛАТЕНИ ПОЩЕНСКИ
ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ

45. Пощенски пратки, които не могат
да бъдат доставени поради това, че: не са
потърсени в определения срок; получателите отказват да ги получат или да заплатят сумата на наложения платеж; заминали са на неизвестен адрес; непознати са
на посочения адрес или са починали; посоченият адрес е недостатъчен или не
съществува, се връщат веднага на подателите.
45.1. Сумите по паричните преводи,
които не са изплатени на получателите по
причини, посочени в т.45, се връщат веднага на подателите.
45.2. Препоръчани кореспондентски
пратки, печатни произведения, секограми, малки пакети и колети, които не са получени в 20-дневен срок от датата на получаването им в пощенската станция на
местодоставянето, се връщат на подателите веднага след изтичане на този срок.
Колети с бързо развалящо се съдържание
при издаване признак на разваляне, се
връщат незабавно на подателя, придружени с документи по образец.
45.3. Пощенски пратки, адресирани
“до поискване”, които не са получени в 20дневен срок от пристигането им в ПС по
местодоставяне, а записите в 20-дневен
срок от датата на издаване се връщат на
подателите след изтичане на този срок.
45.4. Вътрешни пощенски и телеграфни записи, които не са получени в 20 дневен срок от датата на издаването им, се
връщат на подателите веднага след изтичане на този срок.
45.5. Сумите по международни пощенски записи, които не са получени в
20-дневен срок от регистрацията им в
Контролна инспекция на пощите, веднага след изтичане на този срок се изпращат в Контролна инспекция на пощите за
връщане на подателите.
46. Недоставени пощенски пратки,
които не могат да бъдат върнати на подателите поради това, че те отказват да ги
получат обратно, заминали са на неизвестен адрес, починали са или не са се явили да ги получат в 20-дневния срок от писменото им уведомяване, се унищожават
след една година от датата на подаването им.
а) Неизплатени пощенски и телеграфни записи, които не могат да бъдат
върнати на подателите по причини, посочени в т.46, или те не са се явили да ги получат в 10-дневен срок след писменото
уведомяване за връщането, се изпращат
в Контролна инспекция на пощите за
съхранение за определения в т.46.3. давностен срок.
46.1. Унищожаването на пощенските
пратки по т.46 и служебните формуляри
се извършва с протокол от комисии,
съставени от по трима служители на БП
по следния начин:
а) кореспондентските пратки, печатните прозведения и служебните формуляри се нарязват ръчно или чрез специализирани машини за нарязване на хартия;
б) предмети в малки пакети и колети,
които могат да се продадат, се продават
на търг, като приходите след приспадане
на разходите по продажбата остават в
полза на БП;
в) предмети, непродадени след търга
по буква “б”, се унищожават по подходящ
начин.
46.2. По реда на т.46.1. се унищожават и недоставени пощенски пратки, които не могат да бъдат върнати на подателите поради това, че не са посочили
пълен или точен адрес или не са посочили такъв.
46.3. Суми по пощенски и телеграфни
записи, които не са изплатени на получателите и не са върнати на подателите по
причини и в срока, посочени в т. 46, се
съхраняват в СП “Инспекторат” на разположение на подателите и получателите
три години от края на годината на подаването им, след което остават в полза на БП.
РАЗДЕЛ ХIV
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

47. Договорът се счита за изпълнен:
а) с доставянето на пощенските пратки (включително на пратките, за които се
ползват услуги по т.3.2.) и изплащането на
сумите по пощенските парични преводи
или трансфера им по посочените сметки;
б) с връщането на подателите на недоставените пощенски пратки или сумите
по пощенските парични преводи;
в) по реда на т.46.1 и заприходяването на сумите от неизплатени пощенски
парични преводи по т.46.3.
РАЗДЕЛ ХV
ПРОЦЕДУРИ ЗА РЕКЛАМАЦИИ
И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РЕД
ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

48. Рекламация в случаите на т.т.17 и
41, може да предяви подателят на пратката, до момента на получаването й от получателя.
48.1. До момента на получаването на
пратката, получателят може да предяви
рекламация само с писмено съгласие на
подателя.

49. Рекламацията се подава в пощенската станция на подаване или на получаване на пратката или във всяка друга пощенска станция.
49.1. Към рекламацията се прилага
ксерокопие на разписката за подаване на
пратката и документа за констатирани нередности при доставянето й, ако е съставен такъв. Ако подателят на рекламацията не може да представи посочените документи, посочва всички данни относно
пратката - станция на местоподаване и
местоназначение, имената на подателя и
получателя, вид, номер, дата на пратката, съдържание и др.
50. Срокът за предявяване на рекламация е шест месеца от датата на подаването на пратките или записите.
51. БП са длъжни в срок до 1 месец от
предявяване на рекламацията за вътрешните пощенски пратки и парични преводи
и 3 месеца за международните пощенски
пратки да уведомят рекламанта за резултата. При уважаване на рекламацията
обезщетението се изплаща в едномесечен
срок от датата на уведомлението.
51.1. Ако рекламацията е отхвърлена
или е оставена без отговор в срока по т. 51,
рекламантът може да отправи писмено искане пред Комисията за регулиране на
съобщенията за становище по спора.
Комисията за регулиране на съобщенията се произнася по направеното искане в 30-дневен срок от постъпването му и
уведомява писмено страните по спора за
взетото становище в тридневен срок от
датата на решението.
51.2. Ако рекламацията е отхвърлена
изцяло или частично или е оставена без
отговор в срока по т.51, рекламантът
може да предяви иск пред съда, без да е
необходимо да спазва преди това разпоредбите на 51.1. Иск пред съда за решаване на спора може да се предяви и след
прилагане на разпоредбите в 51.1.
52. За вътрешните пощенски пратки и
парични преводи БП дължи на подателите или получателите:
а) за повредено съдържание, загубена или предадена на неправоимащи лица
препоръчана пощенска пратка обезщетение равно на 3 лв.;
б) за загубена колетна пратка без
обявена стойност, както и при липса на
част от съдържанието й - обезщетение за
действителната стойност на нанесената
щета, но не повече от сумата, изчислена
от сбора на 2 лв. за колет и цената от 1.50
лв. за килограм тегло на пратката;
в) за колетна пратка с обявена стойност, както и при повреда или липса на
част от съдържанието им, недължащи се
на скрити недостатъци на опаковката или
естеството на съдържанието, се заплаща
обезщетение за действителната стойност
на нанесената щета, но не повече от размера на обявената стойност;
г) за неизплатени суми по пощенски
записи и чекове в определения давностен
срок или за изплащането им на неправоимащи лица по вина на БП, последните
носят отговорност, равна на размера на
сумите по записите или чековете;
д) за несъбрани суми по доставени
колети с наложен платеж или за непреведени на подателите събрани суми по наложен платеж, БП носят отговорност,
равна на размера на наложения платеж;
е) заедно с обезщетенията по букви
от “а” до “д” се връщат и цените на услугите, които са заплатени при подаване на
пратката.
53. За загубена, напълно ограбена или
напълно повредена международна препоръчана пратка със или без предимство
БП дължат обезщетение равно на левовата равностойност на 30 СПТ (Специално
право на тираж), както и сумата на платените при подаване на пратката цени, с изключение на цената за препоръка.
За загубен, напълно ограбен или
напълно повреден международен препоръчан “М” чувал със или без предимство, БП дължат обезщетение равно на левовата равностойност на 150 СПТ (Специално право на тираж), както и сумата на
платените при подаване на “М” чувал цени,
с изключение на цената за препоръка.
53.1. Обезщетението за частично ограбена или частично повредена международна препоръчана пратка със или без
предимство е в размер на действителната стойност на загубата, но не повече от
сумата по т.53.
Обезщетението за частично ограбен
или частично повреден международен
препоръчан “М” чувал със или без предимство е в размер на действителната стойност на загубата, но не повече от 150
СПТ.
54. В случай на частично ограбване
или частична повреда на международна
кореспондентска пратка с обявена стойност, БП дължат на подателя обезщетение в размер на действителната стойност
на загубата, но не повече от левовата
равностойност на СПТ на обявената стойност.
54.1. Ако пратката по т.54 е загубена,
изцяло ограбена или напълно повредена,
БП дължат на подателя и възстановяване
на заплатените цени за услугата, с изключение на цената за допълнителната услуга “обявена стойност”.
55. За загубен, изцяло ограбен или
изцяло повреден международен колет БП
дължат обезщетение в размер на сумите,
изчислени на база сбора на цената от левовата равностойност на 40 СПТ за колет
и цената от 4.50 СПТ на кг, включително
и сумата на платените при подаване на
пратката цени.
а) За частично ограбен или частично
повреден международен колет БП дължат
обезщетение, отговарящо на действителната стойност на загубата, но не повече от
сумите, изчислени на база сбора на цената от левовата равностойност на 40 СПТ за
колет и цената от 4.50 СПТ на кг.
б) За загубен, изцяло ограбен или изцяло повреден международен колет с обявена стойност БП дължат обезщетение от
сумата на обявената стойност, изчислена
по курса на СПТ към лева и сумата на платените при подаването на пратката цени,
с изключение на цената за допълнителната услуга “обявена стойност”.
в) За частично ограбен или частично повреден международен колет с обявена стойност БП дължат обезщетение,
отговарящо на действителната стойност
на загубата, но не повече от сумата на
обявената стойност, изчислена по курса
на СПТ към лева.
55.1. Левовата равностойност на

обезщетението се определя съгласно
чл.RL 109 от Правилника за писмовните
пратки на Всемирния пощенски съюз.
56. За пощенски пратки изпратени
чрез Вътрешната куриерска услуга (услугата “Булпост”) и международната куриерска услуга (услугата “EMS”), БП носят
отговорност, както следва:
56. 1. За неспазване на сроковете за доставка по т.29 БП дължат на подателите:
а) за пратки за вътрешността на страната - разликата между платената цена и
цената на услугата за обикновена колетна пратка със същото тегло и местоназначение.
б) за пратки за чужбина - разликата
между платената цена и цената на услугата за колет без обявена стойност, пренасян по въздушен път със същото тегло
и местоназначение.
56.2. За загубена, ограбена, повредена или предадена на неправоимащи лица
пратка без обявена стойност, изпратена
чрез вътрешната куриерска услуга (услугата”Булпост”), се заплаща обезщетение 6
лв. за пратка, съдържаща документи и 36
лв. за пратка, съдържаща други предмети.
56.3. За загубена, частично или
напълно ограбена или повредена или предадена на неправоимащи лица пратка с
обявена стойност се заплаща действителната стойност на нанесената щета, но не
повече от размера на обявената стойност.
56.4. Освен обезщетенията по т.56.2
и т.56.3 се връщат и платените цени за услугите.
56.5. За загубена, частично или
напълно ограбена или повредена пратка,
изпратена чрез
Международна куриерска услуга (услугата “EMS”), се заплаща действителната стойност на нанесената щета, но не повече 30 СПТ пратка, съдържаща документи и 130 СПТ за пратка със стоково
съдържание. Освен обезщетението се
връщат и платените цени за услугата.
57. БП не отговарят за претърпени непреки щети и нереализирани печалби в
резултат на загубени, повредени, ограбени, предадени на неправоимащи лица или
забавени доставки на вътрешни и международни пратки.
58. БП не носят отговорност по договори за застраховка на пощенски пратки,
сключени от подателите на пратки със застрахователи, когато последните встъпват
в правата на застрахованите, съгласно
чл.213 от Кодекса за застраховането, над
размерите на обезщетенията, на които подателят или получателят има право
съгласно този раздел на Общите условия.
Обезщетенията се изплащат на застрахователите, ако не са изплатени на подателите или получателите на пратките.
РАЗДЕЛ ХVI
ДЕФИНИЦИИ

59. По смисъла на Общите условия:
59.1. ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ са пратки,
които съдържат предмети с такива физически качества и технически параметри,
които позволяват пренасянето им чрез
пощенската мрежа. Пощенските пратки
са кореспондентски пратки, пощенски
карти, печатни произведения, пряка пощенска реклама, малки пакети, секограми, както и пощенски колети, които
съдържат стоки с или без търговска стойност и пратките по т.3.2.
59.2. КОРЕСПОНДЕНТСКА ПРАТКА
(ПИСМО и/или ПОЩЕНСКА КАРТА) е писмено съобщение върху какъвто и да е физически носител, което трябва да бъде
пренесено и доставено на адреса, посочен от подателя върху пратката. Печатните произведения не са кореспондентски
пратки.
59.3. ПЕЧАТНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ е
пощенска пратка, съдържаща вестници,
периодични издания, книги, каталози, репродукции върху хартия, използвани в печатарството, с адрес на подател и получател, написан върху пратката.
59.4. ПОЩЕНСКИ КОЛЕТ е пощенска
пратка с определени размери и тегло,
обикновено съдържаща стоки със или без
търговска стойност.
59.5. ПОЩЕНСКИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ (ЗАПИСИ И ЧЕКОВЕ) са пощенски услуги за изпращане чрез пощенските
служби на оператор на универсална пощенска услуга на суми от подателя до
получателя или трансфер на суми от авоар на една текуща сметка в друга.
59.6. ПРЕПОРЪКА е пощенска услуга, представляваща договорено осигуряване срещу рискове от загубване, кражба и повреда, за което на подателя се издава документ за приемане на пощенската пратка и по негово искане и известие за доставката й на получателя.
59.7. ОБЯВЕНА СТОЙНОСТ е пощенска услуга, представляваща отговорност
на оператора до размера на обявената от
подателя стойност на съдържанието на
пощенската пратка в случаи на загуба,
кражба или повреда.
59.8. НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ е пощенска услуга, при която пощенската пратка
се доставя на получателя срещу заплащане на определена от подателя сума.
59.9. МЕЖДУНАРОДНИ ПОЩЕНСКИ
ПРАТКИ са пратки, произхождащи от или
с местоназначение за друга страна.
59.10. СПЕЦИАЛНО ПРАВО НА ТИРАЖ (СПТ) е разчетната единица на Международния валутен фонд, използвана и в
актовете на Всемирния пощенски съюз.
59.11. ПОТРЕБИТЕЛ е всяко физическо или юридическо лице, което ползва пощенски услуги като подател или получател.
59.12. ПОДАТЕЛ е физическо или юридическо лице, което изпраща пощенска
пратка и/или пощенски паричен превод.
59.13. ПОЛУЧАТЕЛ е физическо или
юридическо лице, посочено в адреса на
пощенската пратка и/или пощенски паричен превод, за което те са предназначени.
59.14. ДОМАКИНСТВО включва лица,
които живеят заедно и имат обща
издръжка.
59.15. ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ (ПС) е
пощенска служба, до която потребителите имат достъп за ползване на услугите по
т.3.1.
59.16. ПОЩЕНСКО АГЕНТСТВО (ПА)
е пощенска служба, до която потребителите имат достъп за ползване на услугите по т.3.1.1, както и да получават парични преводи чрез пощенски записи.
59.17. МАЛЪК ПАКЕТ е пощенска
пратка, която съдържа предмети със или
без търговска стойност с максимално тегло до 2 кг.

59.18. СЕКОГРАМИ са релефни писма
и клишета, звукозаписи и специална хартия, изпращани от и/или до слепи граждани или официално признати институти за
слепи граждани и оформени с регламентираните отличителни знаци.
59.19. МЕЖДУНАРОДЕН КУПОН-ОТГОВОР е специален формуляр, одобрен
от Всемирния пощенски съюз, с определена продажна и обменна стойност. С
международен купон-отговор подателят
предплаща на получателя цената на определена кореспондентска пратка-отговор.
59.20. БЪРЗА ПОЩА се използва за
кореспондентски пратки, печатни произведения и малки пакети само за селища
с пощенски станции, като доставката им
се извършва по най-бързия начин.
59.21. ПРЯКА ПОЩЕНСКА РЕКЛАМА
е пощенска пратка, съдържаща съобщение, което цели единствено реклама или
маркетинг. Съдържанието на съобщението е идентично, с изключение на името, адреса и идентификационния номер на получателя, както и на други променливи данни, изменящи естеството на съобщението.
Съобщението се изпраща до значителен
брой лица и се доставя на адреса, посочен
от подателя върху самата пратка или върху
нейната опаковка. Сметки, фактури, финансови извлечения и други несходни
съобщения не се считат за пряка пощенска реклама. Пощенска пратка, която в
една и съща опаковка включва пряка пощенска реклама и други пратки, не се счита за пряка пощенска реклама.
59.22. ПРАТКИ С ПРЕДИМСТВО са
пощенските пратки, които се пренасят и
доставят по най-бързия възможен начин.
59.23. ПРАТКИ БЕЗ ПРЕДИМСТВО
са пощенските пратки, за които подателят е избрал по-ниска цена, която предполага по-дълъг срок при пренасяне и доставяне.
59.24. ПРИЕМАНЕ НА ПОЩЕНСКИ
ПРАТКИ е дейност на пощенските оператори по получаване на пощенските пратки, подадени от подателите в местата за
достъп.
59.25. ПРЕНАСЯНЕ НА ПОЩЕНСКИ
ПРАТКИ е дейност на пощенските оператори, включваща процеса от приемането
до доставянето на пощенските пратки.
59.26. ДОСТАВЯНЕ НА ПОЩЕНСКИ
ПРАТКИ е дейност, която започва от сортирането в центъра за доставяне и
завършва с връчването на пощенските
пратки на получателите.
59.27. МЯСТО ЗА ДОСТЪП е пощенска служба на оператора, където подателите предават и операторът приема пощенските пратки и парични пощенски
преводи, както и монтирана на обществено място пощенска кутия на основния пощенски оператор.
59.28. “СТАНДАРТНА ВЪТРЕШНА
КОРЕСПОНДЕНТСКА ПРАТКА” е пощенска пратка с размери: максимални - 120/
235 мм, минимални - 90/140 мм, и максимална дебелина - 5 мм.
59.29. “ПОЩЕНСКА МРЕЖА” е
съвкупност от организационно и технологично свързани помежду си звена и средства, включващи пощенски служби, разменни и сортировъчни възли, транспортни средства и технически съоръжения, изградени и използвани с цел приемане,
пренасяне и доставяне на пощенски пратки и извършване на пощенски парични
преводи.
59.30. “КУРИЕРСКА УСЛУГА” е пощенска услуга с добавена стойност над
универсалната пощенска услуга. Куриерската услуга гарантира освен по-голяма
бързина и надеждност на приемане, пренасяне и доставяне на пратките лично на
получателя и предоставянето на всички
или някои от следните допълнителни услуги:
а) събиране от адреса на подателя;
б) доставяне до определена дата;
в) възможност за смяна на направлението и получателя в движение;
г) уведомяване на подателя за получаването на пратката;
д) контролирано наблюдение и проследяване на пратките;
е) персонални услуги на потребителите и извършване на услугата “a la carte”
(по избор) по необходимия начин и в необходимото време (“при поискване” и “по
договор”).
59.31. “НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА” е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало
след сключването на договора.
59.32. “ПОЩЕНСКА СИГУРНОСТ” е
съвкупност от мерки и действия за охрана и опазване на пощенските пратки, паричните средства, имуществото на операторите, живота и здравето на служителите и потребителите, гарантиране тайната
на кореспонденцията и за съдействие за
разкриване на нарушения, извършвани
срещу или чрез пощенската мрежа. Тези
мерки се осъществяват чрез съответните
технически средства и квалифициран персонал.
59.33.”СИСТЕМНО НАРУШЕНИЕ” е
налице, когато в двугодишен срок са
извършени три или повече административни нарушения на този закон или на актовете по прилагането му.
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА
ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

60. БП, по своя инициатива или по
предложение на потребителите и техни
легитимни организации, както и по предложение на КРС могат да правят изменения и допълнение в тези Общи условия,
които се налагат по основателни причини.
Промените в Общите условия се
извършват по реда на тяхното приемане.
60.1. Изменения и допълнения в отделните условия по договора по т. 2 се
правят по взаимно съгласие на страните.
ВЛИЗАНЕ В СИЛА

61. Тези Общи условия се издават на
основание чл.21 от Закона за пощенските услуги, и влизат в сила от 1.06.2009 г.
Преди влизането им в сила са съгласувани по реда предвиден в чл. 21 и са публикувани от БП в един централен ежедневник, в интернет страницата на “Български
пощи” и се поставят на достъпни места в
ПС и ПА.
62. Взаимоотношенията между БП и
потребителите за приети, но недоставени
пощенски пратки и неизплатени парични
преводи към датата на влизане в сила на
тези Общи условия се уреждат по реда,
действащ към тази дата.
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Министърът на отбраната Николай Цонев откри първата детска градина за деца на военнослужещи и
служители на Министерството на отбраната и Българската армия в София. В нея ще се възпитават
48 деца в две възрастови групи от 3 до 4 години и от 4 до 7 г.

Синдикални послания към евродепутатите
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КНСБ очаква от българските евродепутати и
ще подкрепи техни действия и инициативи за
подобряване на равното третиране на всички
наемни работници. Това е едно от десетте искания на КНСБ, които бяха представени от президента на конфедерацията Желязко Христов
на дискусия “България в Европа” с кандидати за
членове на Европейския парламент. От синдиката искат също евродепутатите да подпомагат
политиките, насочени към защита на публичния
сектор и подобряване на услугите от обществен
интерес.
Да работят в тясна координация със синдикатите и организациите на бизнеса в социалната сфера се обявиха кандидати за евродепутати
от всички политически сили. Кристиан Вигенин
(КБ) заяви, че преди повече от година в ЕП е
разгледан доклад за европейски план за възстановяване, в който се търсят варианти за подкрепа на икономиката, запазване на работните
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места и подпомагане на бизнеса. Преодоляване
на разликата в заплащането на мъжете и жените ще е един от основните акценти в работата
на евродепутатите на НДСВ, каза бившата социална министърка Христина Христова.
ГЕРБ ще заложи на инвестиция в хората
като важен инструмент на социалната политика, посочи кандидатът за евродепутат Росица
Пенчева. Синята коалиция се надява по време
на следващия мандат на ЕП да бъде реализиран ефикасен механизъм за постигане на консенсус с бизнеса и синдикатите, каза Стефан
Тафров. Според Владимир Зиновиев (Коалиция “Напред”) акцент ще е гъвкавостта и сигурността на пазара на труда. Мирослав Севлиевски (Лидер - Новото време) посочи, че в
момента една от важните мерки за излизане
от кризата е да бъде въведен мораториум
върху съкращенията в държавната и общинската администрация.
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Днес фирма SC Johnson прави дарение в полза на държавното
училище за деца със зрителни и множествени увреждания “Луи Брайл”,
в което учат близо 160 деца от София и провинцията. 115 от тях са
напълно незрящи, 34 са с леки възможности да различават текст, 40
са засегнати от допълнителни множествени заболявания, 20 са на
инвалидни колички. Освен липсата на зрение в училището се обучават
деца с церебрална парализа, аутизъм, епилепсия и др. Компанията
дарява помощни средства, рехабилитационни пособия и специализирана апаратура на стойност 20 000 лв. Сред тях е първият у нас телевизионен увеличител за подпомагане четенето и писането на децата със
слабо или частично зрение. Дарението включва още специализиран
ескалатор за по-лесно придвижване на децата с инвалидни колички от
единия до другия етаж, проходилка за деца с множествени увреждания,
т.нар. вертикализатори с работни масички, които подпомагат подобряването на стойката на децата с множествени увреждания. Служителите
на SC Johnson всяка година отделят от своя бюджет около 20 000 лв.
за дарения на нуждаещи се деца. Миналата година бяха подпомагнати
децата от дом за медико-социални дейности в Шумен.
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Вчера депутатките Мария
Капон и Антонела Понева внесоха в деловодството на Народното събрание законопроект за изменение на Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина. Предлаганите промени са изготвени след
консултации с експерти и юристи от пациентските организации, се посочва в съобщение
до медиите. Промените целят
да се регламентира по-ясно и
категорично волята на законодателите по отношение на регулирането на цените на лекарствените продукти у нас и
заплащането им с публични
средства, за да се гарантира,
че те ще бъдат достъпни за
българските граждани.

○

○

Пак искат промени
в закона за
лекарствата

○

○

○

тъканна банка за съхранение на стволови клетки
от кръв от пъпната връв. Семействата, запазили
проби за децата си с нея, са над 100 000, като
само за България в близките дни се очаква да
достигнат 1500. Откритието, че стволовите клетки могат да бъдат използвани в терапията на
сериозни заболявания, се оказва едно от найвеликите постижения на съвременната медицина. Понастоящем те се използват в терапията на
над 70 заболявания.

○

П

През последните месеци все повече семейства проявяват интерес, свързан със съхранението на стволови клетки от кръв от пъпната връв,
взети по време на раждането. Нова възможност
за повечето от тях предлага подписаното преди
дни споразумение между Крио-Сейф и УниКредит Кънсюмър Файненсинг АД, финансова институция, част от УниКредит Груп, за предлагане на финансово изгодни условия за ползване
на услугата. Крио-Сейф e водеща европейска

○

Потребителски кредит за стволови клетки

○

○

работните места. 190 млн. лв. са
предвидени по Националния план
за действия по заетостта (НПДЗ).
Средствата ще обхванат 87 000
лица, други 20 000 лица ще бъдат
преквалифицирани. Със схемите
по оперативната програма са предвидени 373 млн. лв. и са включени
малко повече от 83 000 души. “При
нас състоянието на пазара на
труда е в граници, които позволяват целенасочена подкрепа от
страна на държавата. По последни данни равнището на безработицата е в пъти по-ниско в сравнение с Латвия, Естония, Литва, Испания”, каза още Лазар Лазаров.
Антонио Грациози от Международния обучителен център в Торино на Международната организация по труда (МОТ) посочи, че
в продължение на много години
Международната организация по
труда е в диалог с МТСП. Той
открои като обща законодателна
рамка на ЕС Пакта за икономическа и социална стабилност. По
думите му 12 000 души от 189
страни участват в обученията в
Международния център за развитие на човешките ресурси към
МОТ.
Международният семинар ще
продължи до 28 май 2009 г. и се
реализира по проект “Подкрепа
на МТСП за развитие на човешките ресурси в страните от Югоизточна Европа”.

○

Регистрираната безработица
за април е 7,04%, което е увеличение с 0,16% спрямо предходния
месец. За май очакваме задържане на равнището на безработицата заради сезонната заетост. Това
каза зам.-министърът на труда и
социалната политика Лазар Лазаров, който откри международен
семинар на тема “Обмен на добри
практики и перспективи при работа с уязвими групи на пазара на
труда” в Центъра за развитие на
човешките ресурси на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), предаде агенция
“Фокус”. Лазаров открои като положителна тенденция наличието
на 22 152 регистрирани работни
места, които са извън програмите
на МТСП. Заети са около 21 000
работни места и в края на месеца
има трайно незаети около 10 000
работни места. “Мерките, които
предприема МТСП за преодоляването на последиците от икономическата и финансовата криза,
са заложени в Националния план
за действие по заетостта”, посочи
Лазаров. По програма “Развитие
на човешките ресурси”, чиято основна цел е подобряване качеството на живот и осигуряване на
достъп до образование и учене
през целия живот, с европейски
средства значителна част от работодателите имат възможност да
създадат условия за запазване на

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА
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Трайно незаети остават
на месец по около
10 000 работни места

Министър гарантира
увеличение на пенсиите
Няма причина за отмяна на увеличението на пенсиите от 1 юли.
Това заяви министърът на икономиката Петър Димитров. По думите
му все още има бюджетен излишък, което позволява заложеното 9процентно увеличение на пенсиите да се осъществи. Икономическият
министър определи идеите за отмяна на увеличението на пенсиите
като предизборна заплаха, която не е особено здравословна за пенсионерите. Те и без това са в толкова тежко материално състояние
и не бива да спираме да ги подкрепяме, коментира Петър Димитров.
С 9% ще бъдат осъвременени пенсиите от 1 юли с решение на надзора
на НОИ. Зам.-министърът на труда и социалната политика Лазар
Лазаров вчера посочи, че средната пенсия за осигурителн стаж и
възраст тази година ще достигне 288,58 лв., което представлява ръст
с 96% спрямо средната пенсия за 2005-а. Минималната пенсия ще
бъде 136,08 лв., което надхвърля средната пенсия спрямо 2005 г. С
планираните промени като цяло това е най-високото увеличение на
пенсиите през последните 4 години от 25%”, изтъкна Лазаров.
cyanmagentayellowblack

cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack
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1/2 от обработваемата земя
се ползва неправомерно
Нов Закон за арендата иска Българската асоциация
на собствениците на земеделски земи
МАРИЕЛА ИЛИЕВА

От 33 милиона дка обработваема земя у нас само половината се ползва правомерно. Това означава, че 16,5 млн.
дка сe обработват, без да се
потърси техният собственик.
Той може да е общината,
държавата или в повечето случаи частно физическо лице,
алармираха от Българската
асоциация на собствениците
на земеделски земи (БАСЗЗ).
Като хора, които до този мо-

мент сме привлекли над половин милиард лева за инвестиране в земеделски земи, настояваме за абсолютна прозрачност на този бизнес и защита интересите на двете
страни, заяви председателят
на асоциацията Борислав Петков. Сега действащият закон
поощрява некоректните от тях,
които след сключване на договора за аренда масово се отказват от него и не изплащат
арендните си вноски, но в
същото време прибират евро-

средствата и националните доплащания за подпомагане на
единица площ в качеството си
на земеделски производители.
Така 84 хиляди държат в некомфортно положение всички
останали собственици на земеделска земя в България,
добави Петков.
Асоциацията е против предлаганите промени в проектозакона за арендата, който трябваше да се дискутира в парламентараната комисия по земеделие и гори на 29 април т.г. и

приеме от парламента. Асоциацията е против предлаганите
в проектозакона за арендата
промени. Не сме съгласни с ограничаването на правото на договаряне между два субекта,
заяви зам.-председателят на
БАСЗЗ Радослав Манолов.
Другото ограничение в проектозакона, на което асоциацията се противопоставя, е един
арендатор да няма право да
арендува повече от 15 000 дка
земя, защото в това няма никаква икономическа логика,

т Гражданско сдружение на собствениците на
земеделски земи-арендодатели, които първи
алармирали с писмо до отговорните институции за ощетените дребни собственици на земя
и бяха първите пледиращи за промяна на Закона за арендата и този за ползването на земеделските земи припомниха, че до 1989 г. от
същите площи обработваеми земи България е
добивала 8-10 млн. т зърно. След промените
обаче едва достигаме 3 млн. т. Явно трябва да
потърсим и по-ефективни начини на земеделско производство, каза г-н Антонов, член на
сдружението.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА
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коментира Манолов. БАСЗЗ настоява за регламент и балансирани отношения по веригата
ползватели - собственици държава - земя. Само при баланс и равнопоставеност в отношенията между собственика
и ползвателя на земеделската
земя може да се развива бизнесът, заяви Петков. В сега действащия закон има разписани
категорични мерки срещу неправомерното ползване на
земя, но той не се спазва от
властите, отбеляза още Петков.

Тайландци вече работят в “Бесттехника-Тежко машиностроене” в Радомир.
Двадесет души от екзотичната страна пристигнаха на гурбет в радомирското дружество

»ÁÔÎ‡˘‡Ú ÒÛ·ÒË‰ËËÚÂ Á‡
„Î‡‚‡ ‰Ó·ËÚ˙Í ‚ Í‡ˇ Ì‡ „Ó‰ËÌ‡Ú‡
Животновъдите в
България ще получат
субсидия от Европейския съюз за глава отглеждано животно
най-вероятно в края
на тази или началото
на следващата година, съобщи в Сливен
изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по се-

лекция и репродукция
в животновъдството
доц. д-р Митко Петев.
Той уточни, че плащанията за настоящата
година са договорени
от българската страна
и ще бъдат извършени
за пръв път след приемането ни в ЕС. Фермери, които отглеждат
над пет броя едър ро-

гат добитък, ще получат по 90 евро на глава. По 16 евро на животно се полагат за
отглеждане на над 20
дребни преживни животни. Забавянето на
субсидията за глава
добитък беше една от
причините за масовите фермерски протести от началото на го-

дината.
Стопаните настояваха да бъде ускорена
работата по адаптиране на идентификационната система към
Разплащателната
агенция, за да може
до средата на 2009 г.
да могат да получават
европейски помощи
на глава животно.

16 млрд. евро са договорени
по европрограмите до април
На над 16 млрд. евро възлизат договорените средства по всички програми на ЕС, включително предприсъединителните програми, до
април тази година. Това съобщи вицепремиерът по управление на еврофондовете Меглена Плугчиева по време на отчета си за свършената работа за изтеклата година. От тези средства разплатени са над 2,6 млрд. евро, а 843
млн. евро са внесени в бюджета на Европейския съюз от 2007 до 30 април 2009 г.
Вицепремиерът Меглена Плугчиева призна, че постигнатото не е абсолютният максимум и дори, че сме далеч от него, но допълни,
че оставя на следващото правителство немалък напредък по отношение на усвояването на еврофондовете.
Във връзка с посещението си в Брюксел на
25 май и срещата си с еврокомисаря по земеделието и развитието на селските райони Мариан Фишер Бойл Плугчиева съобщи, че становището на Европейската комисия за програма САПАРД се очаква до края на месец
юни. Дотогава от българска страна трябва да
бъде представен още един, последен одит по
отношение на прилаганата методология за цеcyanmagentayellowblack

новите листи.
Доста критичен бе тонът на вицепремиера
по отношение на тези непрекъснати одити.
Според нея понякога те са напълно излишни
и повтарят вече свършена работа. Според
Плугчиева основната причина за това е липсата на комуникация и това, че не можем да
защитим вече свършеното. Вицепремиерът
съобщи още, че продължава разплащането на
добросъвестни проекти по програма ФАР,
като припомни, че за това бяха отпуснати от
правителството над 300 млн. лева.
Значителен напредък при договарянето на
европари бе отчетен при оперативните програми. Сумата вече надхвърля 2,4 млрд. евро,
съобщи Плугчиева. Вицепремиерът отправи
критична забележка към ДФ “Земеделие”,
който според нея се е забавил значително с
оценката на проектите. Запитана дали има
риск от санкции на Еврокомисията по оперативна програма “Околна среда” заради законопроекта за боклука в столицата, вицепремиерът Плугчиева посочи, че той не касае по
никакъв начин завода за преработка на отпадъци в София.

„.—ÓÙËˇ 1330, ÛÎ. ì√˛Â¯Â‚Ó" 83, ¡÷ —Â‰ËÍ‡,
ÚÂÎ. (02) 920 4112, Ù‡ÍÒ (02) 920 1782.
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Токът за бита поевтинява от юли
Не се очаква голямо поскъпване на цената на водата
От 1 юли електроенергията за
бита ще поевтинее средно в страната с 1-3 процента, съобщи вчера председателят на Държавната
комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР) Константин
Шушулов. За индустрията обаче
ще има поскъпване, което ще е
също между 1 и 3 процента. Предишната прогноза бе за поскъпване на тока с до 4 на сто. Тя обаче
е коригирана заради кризата и
породеното от нея намаляване на
потреблението на енергия, както
и заради ниската инфлация.
Шушулов каза, че при различните електроразпределителни
дружества намалението на цената за битовите потребители ще
бъде между 1 и 3 процента. Цена-

та на електроенергията средно и
ниско напрежение при ЧЕЗ щяла
да спадне с малко, а цената на
електроенергията за стопански
потребители при ЕВН и Е.ОН - да
се повиши в границите на 1-3
процента. Увеличението на цената на електроенергията за стопанските потребители нямало да
доведе до сътресения при тях.
Решението на комисията ще
стане факт до края на седмицата.
То според председателя на
ДКЕВР било взето след много
разговори с електроразпределителните дружества, с НЕК и с
производителите на електроенергия. “Успяхме да ги убедим, че в
сегашното състояние на криза
производителите си запазват це-

ните от миналата година. Убедихме министъра на икономиката и
енергетиката и съответно Българския енергиен холдинг да не се
повишава цената на въглищата в
комплекса “Марица изток”, който
дава около 40 процента от електроенергията в баланса на страната”, каза Шушулов.
От комисията убедили и НЕК,
че не трябва да се променя цената за пренос на енергия, поради
по-малкото количество пренасяна енергия. Поради намалението
на цената на природния газ драстично е свалена цената на електрическата енергия, добивана по
комбиниран способ, довела през
първото тримесечие до загуби от
26 млн. лв. за НЕК и около 8-10

млн. за електроразпределителните дружества. Освен това при формирането на цената за електроразпределителните дружества,
топлофикационните централи и
при дружествата с когенерации в
стопанските предприятия е била
изключена инфлацията, тъй като
от април 2008 до април 2009 г. по
данни на НСИ инфлацията е само
4,3 процента.
Шушулов обяви още, че, тъй
като увеличението на тока за
стопанските потребители няма да
е повече от 3 процента, е възможно да не се налага повишение на
цените на водата след 1 юли. Ако
все пак се наложи промяна на
цените, тя ще е само при ВиК
дружествата, които снабдяват с

вода чрез помпени станции и имат
високи енергийни разходи. В градовете, водоснабдявани по гравитачен способ, корекция в цените на водата няма да има. Примерите са Пловдив, който почти
изцяло е на помпено снабдяване,
и дружествата в Североизточна
България, където цената на водата е най-висока.
Засега е ясна единствено корекцията на цената на водата в
Пловдив. ВиК дружеството е поискало 20 процентно увеличение от
1 юли, но становището на комисията е за 15-процентно увеличение.
Това ще повиши цената за водоснабдяване на бита от 1,24 лв. на
1,42 лв., каза управителят на ВиК
Пловдив инж. Красимир Цветков.

–‡·ÓÚÌËˆËÚÂ ÓÚ ì ÂÏËÍÓ‚ˆËî ÓÒÚ‡‚‡Ú
‚˙‚ ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÊËÎË˘‡
Съкратените работници
от “Кремиковци” няма да
бъдат изгонени от ведомствените жилища на комбината. Това заяви синдикът на
дружеството Цветан Банков,
цитиран от Дарик. На заседанието на кредиторите в
средата на юни ще бъде взето решение какво да се прави с тези жилища.
От 25 април в комбината
влезе в сила програма за
поетапни съкращения на
1500 служители. Ако те живеят във ведомствените
апартаменти на дружеството обаче, няма да изгубят
жилището си. Синдикът Цветан Банков обясни, че това
може да стане в единични

случаи. “Някои жилища се
използват от хора, които
дълги години не работят в
предприятието. Не са съкратени сега. Второ, има натрупани дългове от неплащане
на наеми за по две-три години. Това може да съвпадне с
освобождаване, но това е
рядък случаи”, каза Банков.
Въпросът какво ще се
случи с жилищата, ако комбинатът реши да ги продаде
или ако процедурата по
несъстоятелност бъде доведена докрай, ще бъде решен
на заседанието на кредиторите на 12 юни. “Законът
допуска, когато предприятието дължи заплати, зължимите заплати да бъдат при-

спаднати от цената. Тоест
цената да бъде платена, като
се съобрази задължението
на предприятието към съответния работник”, обясни
синдикът на предприятието.
“Нормалният вариант вероятно е да могат да ги изкупят. Въпросът е дали в тази
ситуация хората имат такива възможности”, каза пък
министър Петър Димитров, и
призова да не се гадае какво ще се случи, преди да се
е случило. Обезщетенията
за съкращения обаче не
могат да бъдат използвани
директно за вноска по закупуване на ведомствено жилище или за погасяване на
задължения за наем.

z
Международната агенция за кредитен
рейтинг “Муудис” (MoodyТs Investors
Service) постави под наблюдение и ще
преразгледа рейтингите за финансова стабилност на две от големите български банки - Банка ДСК и Първа инвестиционна
банка (ПИБ). Агенцията може да намали
тези рейтинги, съобщи агенция “Блумбърг”
Рейтингите D плюс на Банка ДСК и D
на ПИБ се преразглеждат заради “вероятното влошаване на условията за развиване на дейност в България”, се казва в
съобщение на “Муудис”. Агенцията е намалила дългосрочния рейтинг на депозитите в местна валута на ДСК от Вааа1 на
Baa2 и го преразглежда за по-нататъшни
понижения. Основната причина за това е
намаленият рейтинг на банката майка унгарската ОТР, която почувства влиянието на финансовата криза и бе принудена
да поиска помощ от унгарската държава.
ОТР е собственик на 100% от българската
ДСК.
Тъй като икономиката навлиза в реце-

сия, “вероятността от корпоративни фалити се увеличава” и може “да доведе до
ръст на загубите в портфолиото от корпоративни кредити на банките”, пояснява
Елена Панайоту, анализатор в “Муудис”,
цитирана от Инвестор.бг. Очаква се да
нараснат и просрочените задължения по
потребителските кредити на българските
банки вследствие на увеличената безработица и поевтиняващите жилища, смятат
от агенцията.
В същото време Първа инвестиционна
банка (ПИБ) отчете спад от 16% на годишна база на чистата печалба за първото
тримесечие на тази година до 12,65 млн.
лв. Активите на ПИБ се увеличават с близо 4% на годишна база и намаляват с
0,65% на тримесечна база до 4,23 млрд.
лв. към 31 март 2009 г. Административните
разходи се повишават с 6,4% на годишна
база до 31,6 млн. лв. за първото тримесечие на 2009 г. За последните 12 месеца
пазарната капитализация на банката се е
свила с близо 66% до 280,5 млн. лв.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ:

ÕˇÏ‡ ÌÛÊ‰‡ ‰‡
ÔÓ‰‡‚‡ÏÂ ì¡ÛÎ„‡Ú‡·‡Íî
“Булгартабак” е една
изключително успешна
компания в целия Европейски съюз и няма нужда да я продаваме. Това
каза пред журналисти
министърът на икономиката и енергетиката
Петър Димитров. По думите на министъра това
е видно от финансовото
състояние на компанията. Според Димитров
обаче от години се задава въпросът - защо холдингът не се приватизира и се твърди, че състоblack+dopulnitelen

янието му се влошава. По
думите на министъра когато
се
стига
до
раздържавяването му, се
задава въпросът - защо
го приватизираме и винаги се твърди, че го продаваме за “жълти стотинки”. При сегашното
състояние на холдинга
м и н и с т ъ р ъ т у в е р и, че
“Булгартабак” няма да се
приватизира за малка
сума, защото е важен
приход за бюджета при
настоящите условия на
криза.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

„Муудис” постави под наблюдение ДСК и ПИБ

Българинът има на трапезата си безопасни храни, но изборът на
тяхното качеството зависи и от личните предпочитания и
културата на хранене, коментират експерти в бранша

По сигнал на граждани е всяка
четвърта проверка в НАП
ВЕСЕЛКА ВЕНКОВА

Служителите от сектор “Оперативни проверки” на ТД на НАП в
Пловдив са направили 964 проверки
за периода януари-април 2009 г.
Всяка четвърта текуща проверка е
била по сигнал или жалба на граждани, уверяват от приходната агенция. Инспекторите от звеното са
извършили 476 наблюдения в търговски обекти и заведения, като са
сравнявани оборотите преди и по
време на присъствието на служителите на НАП. В случаите, когато е
констатирано драстично разминаване в отчитаните обороти, са предприети последващи ревизии.
За първите четири месеца на го-

дината са извършени 29 проверки
по спазване на осигурителното законодателство, при които са съставени 64 акта за установени административни нарушения. Най-често работодателите не са внасяли навреме декларираните осигуровки на
служителите си, а в някои случаи са
закъснявали с декларирането им.
Това е в ущърб на работещите и
води до забавяне изплащането на
болнични. За същия период на тази
година издадените наказателни постановления за нарушения на осигурителното законодателство са 21
за 1600 лв.
97 акта са съставени за неиздаване на касови бележки или разминаване на касовата наличност и по-

казанията на фискалното устройство. Наказателните постановления за
неиздаване на касова бележка, липса на касов апарат и други нарушения по Наредба Н-18/13.12.2006 г.
са 25, а сумата по тях е 16 250 лв.
Санкцията “запечатване” е приложена на 9 търговски обекта.
Масирани инвентаризации са
извършени в складове на фирми с
цел да се установи дали складовата
наличност отговаря на данните в
счетоводните документи. От началото на годината до 30 април
извършените инвентаризации са
112. В 8 от тях служителите са констатирали различия между фактическата наличност и счетоводните
записвания.
black+dopulnitelen8
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ВОТ ЗА НОВИЯ
КАБИНЕТ В ЧЕХИЯ
Временното чешко правителство на премиера Ян Фишер ще
бъде подложено на вот на доверие на 7 юни в Камарата на
депутатите. Това обяви председателят на долната камара на
парламента Милослав Вълчек.
При положителен резултат кабинетът ще управлява до предсрочните избори през октомври
т.г. Мандатът на настоящия чешки парламент изтича в средата
на 2010 г., но политическите сили
в страната се споразумяха за
предсрочни избори.

КИРГИЗСТАН
ЗАТВОРИ
ГРАНИЦАТА С
УЗБЕКИСТАН
СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

След избухването на престрелка в пограничния град Ханабад Киргизстан затвори границата си с Узбекистан. При инцидента са ранени няколко
души. Според очевидец, в град
Осх е имало експлозия. От киргизстанската граница могат да
бъдат видени узбекистански
танкове и военни, както и голям
брой служители на реда. Според руската агенция Fergana.ru
експлозията е станала в полицейско управление в Ханабад.

Сърбия очаква зелена
светлина за Евросъюза

Трибуналът в Хага готви положителна оценка за Белград
Сърбия е постигнала
допълнителен напредък в
сътрудничеството с Прокуратурата на Трибунала в Хага,
се посочва в първото изречение на последния двегодишен
доклад на главния прокурор
Серж Брамерц за сътрудничеството на Сърбия, съобщават днес сръбските медии. В
доклада, който Брамерц през
юни официално ще внесе в
Съвета за сигурност на ООН,
се посочва, че през последните шест месеца Белград
непрекъснато е сътрудничил
по отношение достъпа до архивите и документите.
Положителната оценка на
Брамерц се очаква да позволи размразяването на Споразумението за стабилизиране
и асоцииране с ЕС, което
Сърбия подписа през април
миналата година. То беше
блокирано по искане на Хо-

ландия, която настоява
арестът на Ратко Младич да
бъде условие за деблокирането му. Решението за подписването на споразумение със
Сърбия беше продиктувано от
положителната оценка на тогавашния главен прокурор на
Трибунала Карла дел Понте.
В нейния доклад от 2007 г. се
подчертаваше, че в Сърбия
проявяват политическа воля
и съдействат за ареста и
прехвърлянето в Хага на
търсените от съда военнопрестъпници.
Някои от страните членки,
между които Великобритания
и Германия, ще се опитат да
използват доклада на Серж
Брамерц, за да докажат, че
Белград е подобрил сътрудничеството и да уверят Холандия, че това е достатъчно
за временното споразумение.
Според източници от Брюк-

сел първият опит ще бъде
направен на следващата среща на външните министри на
ЕС, която е планирана за 15
юни в Люксембург.
В същото време според
задълбочено социологическо
проучване около 80 процента
от младите хора в Сърбия
подкрепят присъединяването
на страната към ЕС - резултатите са окуражаващи и говорят в полза на факта, че младежта в Сърбия не е обременена с миналото и много поотворено може да гледа към
бъдещето,
заяви
пред
сръбската информационна
агенция Танюг членът на делегацията на сръбския парламент в Парламентарната
асамблея на НАТО Константин Самохалов.
Проучването, извършено
от неправителствения Атлантически съвет на Сърбия (АСС)

СНИМКА БГНЕС

Във вторник през нощта в небето над столицата на Белгия бяха преброени над 15 000 светкавици. Общо
над страната, над чиято южна част премина силна лятна буря, са регистрирани около 30 хиляди светкавици.
Според очевидци нощното брюкселско небе е било осветено, сякаш е имало полярна нощ. Бурята причини
значителни проблеми в железопътното движение, което се нормализира едва към обяд

Жертвите на циклона
“Аила” достигнаха 40 души,
след като бурята връхлетя
Източна Индия и Бангладеш и
остави хиляди хора хванати в
капан в наводнените си села

в рамките на програмата “Младите в Сърбия днес и утре”,
която се прилага с подкрепата
на посолството на Норвегия в
Белград, показва, че младите
не са против интеграцията в
ЕС, с която според тях би се
подобрила политическата стабилност и сигурността на страната. Повече от половината
вярват в по-доброто си бъдеще, както и в по-доброто бъдеще на страната като цяло.
Според резултатите от
проучването 77 процента от
анкетираните от 18 до 26 години са против присъединяването към НАТО заради бомбардирането на СР Югославия от Алианса през 1999 г.
40 процента от тях сочат като
причина за отрицателното си
отношение към НАТО нерешения косовски въпрос и все
по-големия натиск от страна
на западните страни.

АФГАНИСТАН
ЗАТОПЛЯ
ОТНОШЕНИЯТА
С РУСИЯ
Народът на Афганистан очаква значително затопляне и развитие на разностранните отношения с Русия. Това заяви директорът на департамента за
парламентарни отношения към
външното министерство на Афганистан Ахмад Барялай в навечерието на 90-годишнината от установяването на дипломатически
отношения между двете страни.
“Вярвам, че такъв ход на събитията би бил от полза и за двете
държави”, посочи афганистанският дипломат.

Европейската комисия не е определила
дата за публикуване на
поредния доклад за напредъка на България в
областта на вътрешните работи и правосъдието. Това може да стане едва след мисия на
комисията в нашата
страна през следващия
месец, съобщи информиран източник от Еврокомисията.

“Запознах се със
съобщения в български
медии, в които се сочи
срок за публикуване на
доклада. Не са верни.
Още не е започнало
разработването на документа, което ще стане след основната мисия на Европейската
комисия в България
през юни”, уточни източникът. Според него
в тази “основна мисия”

със сигурност ще участват експерти от
службата на генералния секретар на Европейската комисия г-жа
Катрин Дей, но е
възможно да бъдат изпратени експерти и от
други дирекции. Ясно
е, че при това положение сега не може да се
посочи дата за публикуване на доклада,
изтъкна източникът.

Северна Корея изстреля от полигон на източното си крайбрежие две ракети с малък обсег,
съобщи южнокорейската информационна агенция
Йонхап. КНДР е изстреляла една ракета земявъздух и една ракета земя-земя в морето близо
до град Хамхун, отбеляза агенцията, като се позова на правителствени източници в Сеул. Всяка
ракета е била с обсег 130 км. В понеделник
Пхенян осъществи подземен ядрен опит и изстреля три тактически ракети земя-въздух, което предизвика гневни реакции по света.

ŒÔÓÁËˆËˇÚ‡ ‚ √ÛÁËˇ Ô‡Í ÔÓÚÂÒÚË‡
В столицата на Грузия се
проведе мащабна акция на опозицията, обявена като “граждански парад”. На националния стадион “Борис Пайчадзе”
се събраха около 70 000 души,
като много от привържениците
на опозицията останаха около
стадиона. Паралелен митинг
се състоя и пред сградата на
парламента, като общият брой
на протестиращите надхвърли
cyanmagentayellowblack

100 000 души. Несъгласните
се стекоха от различни райони и градове на Грузия. Основното им искане отново бе оставката на президента Михаил Саакашвили.
Грузинската опозиция започна протестите си още преди месеци, малко след като
страната успя да преодолее
шока от военния конфликт с
Русия през август миналата го-

дина. Целта на най-масовия до
този момент протест е да покаже, че мнозинството от грузинския народ не желае Саакашвили да остане на поста президент, обявиха лидерите на опозицията.
Митингът съвпадна с празненствата по случай Деня на
независимостта на Грузия. Предишни години в Тбилиси празникът бе отбелязан с военен

парад. В навечерието на планираната акция ЕС и САЩ направиха съвместно изявление
във връзка със ситуацията в
Грузия. В него се настоява да
се сложи край на политическата криза в кавказката страна.
ЕС и САЩ настояват опозицията и правителството в Грузия
незабавно да започнат преговори без всякакви предварителни условия.

СНИМКА WWW.MILLIYET.COM.TR

ЕК няма дата за доклада за България œıÂÌˇÌ ÔÓ‚Â‰Â ÌÓ‚Ë
‡ÍÂÚÌË ËÁÔËÚ‡ÌËˇ

8 души загинаха при пожар
в държавната болница “Шевкет
Йълмаз” в Бурса. Състоянието
на други 8 души е тежко. Пожарът е възникнал в приземния
етаж на болницата в кабинет
по томография. Димът се разпространил в интензивното
отделение и отделението за
новородени деца. Десетки пациенти бяха изведени от болницата и транспортирани в други болници в града

cyanmagentayellowblack
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Предупредителни протести
обхванаха Франция

“Анти Сарко филтърът” влезе в действие, като протестът бе
организиран и предварително обявен от осемте профсъюза на
работниците. Въпреки това броят на събралите се на
демонстрацията далеч не надмина присъствието на последните три
подобни протеста тази година

○

○

○

Не пускат опозиционерка заради
незаконното посещение
Високопоставен полицейски началник в Мианма обяви, че властите в
страната са възнамерявали да освободят тази седмица от домашен арест
опозиционната лидерка Аун Сан Су
Чжи, предаде АП. Но по думите на
генерал Маинт Тхеин решението за
освобождаване на Нобеловата лауреатка е било отменено заради незаконното посещение на гражданин на САЩ
в дома й.
Генералът посочи, че хунтата е пла-

нирала да освободи Аун днес след
прекарани шест години под домашен
арест. Според висшия полицай освобождаването щяло да бъде “по хуманитарни причини и защото тя е дъщеря на основателя на страната Аун
Сан”.
По-рано този месец Аун Сан Су
Чжи бе арестувана за предполагаеми
нарушения на режима на домашния
арест и след това срещу нея започна
нов съдебен процес, припомня АП.

И Южна Африка
в рецесия

Премиерът на Непал
иска единство

За пръв път от 17 години икономиката
на Южна Африка изпада в рецесия. Брутният вътрешен продукт на най-голямата
икономика на Черния континент пада с 6,4%
през първото тримесечие на 2009 г., след
като през последното тримесечие на миналата година икономиката вече се бе свила
с 1,8 на сто, сочат данните на статистическия институт в страната. Информациите са
значително по-лоши от очакванията за спад
през тримесечието с 3,9 на сто. Заради
рецесията производството и минната индустрия се свиха, което пък остави без работа
заетите в съответните сектори. Икономическият спад сега прекъсва и периода на
растеж от близо 10 години. Финансисти
отбелязват, че централната банка на Южна
Африка вече е намалила водещата лихва
четири пъти от декември насам до 8,5%,
като се прогнозира и още едно намаляване
с половин процентен пункт на 28 май.

Новият министър-председател на Непал (дългогодишен лидер на умерената
Непалска комунистическа партия Обединена марксистко-ленинска партия)
призова партията на маоистите да се
присъедини към правителството му. Мадхав Кумар Непал заяви, че участието на
бившите екстремисти е необходимо, за
да се гарантира мирният процес в страната, предаде АФП.
Лидерът положи клетва като премиер в понеделник след три седмици на
политическа криза, предизвикана от изненадващата оставка на маоисткия премиер Прачанда едва осем месеца след
встъпването му в длъжност. Пушпа Камал Дахал (Прачанда), лидер на управляващата Непалската комунистическа
партия (маоисти), се оттегли, след като
не успя да уволни началник-щаба на
армията.
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○
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○
○
○
○
○
○
○
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Венецуелският президент Уго Чавес, който от десет години води неделното
радио- и телевизионно предаване “Ало, президентът”, обяви, че занапред то
ще се излъчва наживо от четвъртък до неделя всеки ден. Както сам обяви
Чавес, неговото предаване ще бъде като многосерийна телевизионна новела,
в която по думите му ще има всичко - и песни, и критика, и важни съобщения.
Засега не са известни началните часове и времетраенията на предаванията.
Досега предаването “Ало, президентът” бе с продължителност около пет
часа. През септември 2007 г. Уго Чавес установи рекорд, като шоуто му
продължи осем часа и шест минути, припомня ИТАР-ТАСС.

○

Чавес удължава шоуто си

○

○

○

след среща, състояла се в северната
част на Сомалия, съобщи Би Би Си. На
срещата в град Ейл, разположен в
регион Пунтленд, са присъствали представители на различни пиратски групировки, религиозни лидери и сомалийски емигранти.
Доскорошният пират Абшир Абдула
заявил, че е убедил членове на няколко пиратски обединения да освободят

пленените от тях кораби, в замяна на
амнистия, обявена от властите на Пунтуленд.
По признанието на Абдула самият
той, отказвайки се от пиратството, “почувствал огромно облекчение”. Едва
сега, признава експиратът, той бил разбрал, че онова, с което доскоро се бил
занимавал, било забранено от исляма.
По уверенията на Абдула понастоящем
групировката, към която той принадлежи, не държи в плен нито един кораб.

○

Около 200 сомалийски пирати се
отказаха от престъпната си дейност

○

○

○

○

○

○

○

○
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Във вторник шведски боен кораб осуети
нападение на сомалийски пирати срещу гръцки
товарен кораб в Аденския залив, след което
седем от нападателите са били задържани

○

○

○

Над 200 пирати зарязаха бандитизма

○

пътищата, организиране на
пикник и митинги пред местните представителства на съюза на работодателите Медеф
(Medef). Няма съмнение, че
синдикатите са се постарали
да вземат съответстващо на
целите на протестните мероприятия решение, с което да
не се предизвикват допълнителни усложнения в случай,
че правителството изрази готовност да се ангажира с разрешаване на част от назрелите социални и икономически
проблеми. За финал на протестните действия е решено да
се състои митинг пред Парижката борса.
Протестите са организирани от основните френски синдикати, според които е погрешно да се помага само на
банките и фирмите и да не се
вземат мерки за увеличаване
на работните заплати. Според
данните от проведените в навечерието на протестите социологически проучвания 74
на сто от французите смятат,
че стачката е основателна, а
62 процента не одобряват политиката на президента Никола Саркози.
○

ве още в ранните часове във
вторник бе осигурено на 75
процента, а на регионалните средно 60 процента, заяви говорител на националната железопътна компания Ес Ен Се
Еф (SNCF).
В същото време в Париж
метрото се движи по обичайното си разписание, а движението на автобусите и трамваите е почти нормално. Авиокомпания Ер Франс (Air France)
превантивно анулира няколко
полета на парижкото летище
Орли и предупреди, че предвижда малки закъснения в
графика на заминаващите или
пристигащите самолети. Според местни медии останалите
сектори ще бъдат засегнати
слабо от протестните действия, решение, което бе взето
в началото на май от осем
френски профсъюзни конфедерации.
Става ясно, че протестът
ще бъде изразен по най-различен начин - от раздаване на
позиви на пунктовете за плащане на автомагистралите или
на местата с кръгово движение, избирателно пропускане
на превозните средства по

○

Деловото ежедневие във
Франция започна с известни
трудности заради нарушеното
движение на влаковете, след
като във вторник започна национален ден на протести, организиран по призива на синдикатите, предаде Франс прес.
Очаквано мобилизацията на
участниците в обявените 24часови протестни действия не
можеше да се нарече пълномащабна, подобно на големите антиправителствени протести на 29 януари, 19 март и 1
май. Въпреки това синдикатите настояват за нови социални
мерки срещу кризата, като основно внимание се обръща на
спешното актуализиране на
ниските заплати и по-голямата намеса на държавата за защита срещу нарастващото
съкращение в най-засегнатите от икономическата и финансовата криза отрасли.
Четирите синдиката на служителите от железниците изпратиха до правителството
предизвестие за 24-часова
стачка, което влезе в сила
късно вечерта в понеделник.
По тази причина движението
на високоскоростните влако-

СНИМКА БГНЕС

Синдикатите изискват от правителството
нови социални мерки за справяне с кризата

black+dopulnitelen

Обявяват ликвидация на „Опел”?
Ликвидацията на концерна “Опел” от
икономическа гледна точка изглежда разумно, заяви германският министър на
икономиката Карл-Теодор цу Гутенберг,
цитиран от вестник “Билд”. В конфиденциална бележка на министъра се посочва,
че “от макроикономическа гледна точка
ликвидацията на концерна би довела до
премахването на излишните производствени мощности и до съответното прочистване на пазара”. В същото време герман-

ското правителство продължава преговорите с потенциалните инвеститори. Преди
дни стана ясно, че американският автомобилен концерн “Дженерал мотърс” може
да реши кой ще бъде новият собственик
на германското му поделение “Опел” още
в средата на седмицата. Оферти за придобиване на “Опел” са подали италианската “Фиат”, канадската компания за производство на автомобилни части “Магна”
и “Рипълуд” чрез “RHG интернешънъл”.
black+dopulnitelen10
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Наши хора

СЪВМЕСТНО ИЗДАНИЕ
С РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

Бисер Киров
за руския
характер и
приятелите си
СТР. 04

Стари приятели, нови хоризонти

СРЯДА, 27 МАЙ, 2009

Провинция Оттук започва Русия

Село влезе в интернет
Някога в мрежата можеше да
се намерят пет упоменавания
на село Протичка, сега те са
почти пет хиляди: само за една
година от сайта на селото се
прочитат до 100 хиляди
страници.
ТАТЯНА ПАВЛОВСКАЯ
СНИМКА: ВИКТОР БАРТЕНЕВ, ИТАР-ТАСС

КРАСНОДАРСКИ КРАЙ

Интернет все повече обхваща малките градове и села в Русия

Cътрудничество Уникалният проект започна

В работно темпо
АЕЦ “Белене” е най-големият
проект на руско-българското
сътрудничество. Как протича
изпълнението на проекта? На
този въпрос на “Русия и
България” отговаря
президентът на
“Атомстройекспорт” Дан
Беленкий.
ТАТЯНА КЛЯЙН,
РУСИЯ И БЪЛГАРИЯ

Сега “Атомстройекспорт” провежда подготвителни дейности
– извършва се демонтаж на
старите стоманобетонни и метални конструкции. Изграждането на АЕЦ “Белене” беше започнато още през 1984 година в
съответствие с Междуправителственото съглашение между
СССР и НРБ. Но през 1990 година във връзка с икономическите и политическите промени в
България строителството беше
преустановено. Разбира се,
далеч не всичко от вече построеното, може да бъде използвано в новия проект. Планираният
срок за завършване на този
етап е август 2009 година. Успо-

редно с това се извършват ремонтни дейности по възстановяването на строителната
лаборатория, в ход е сключването на договори за възстановяване на сградите, които ще
да бъдат интегрирани. Специалистите на “Атомстройекспорт”
се трудят със значително изпреварване на график.
През пролетта беше пуснат в
действие заводът за бетон, състоящ от два модула, всеки от
които е с производителност по
100 кубични метра бетон на час.
Той изцяло ще осигури потребностите на строежа от бетон.
Ще подчертая, че тези дейности
бяха изпълнени от български
организации, избрани от “Атомстройекспорт” АД за подизпълнители. Съгласно условията на
договора 30 процента от дейностите трябва да бъдат изпълнени от български фирми.
Сега “Атомстройекспорт” подготвя договори за доставка на
оборудване, разработване на
работната документация. Решават се въпросите за командироването на руски специалисти и оформянето на работни

визи за България. С други думи,
прави се всичко, което зависи
от нас за по-нататъшната реализация на проекта.
– Главното, което трябва да направим в най-близко време, е
подписването на Допълнения
№ 6 и № 7 към Съглашението от
29 ноември 2006 година, сключено между българската Националната електрическа компания и “Атомстройекспорт” АД.Те
ще осигурят непрекъснатост на
дейностите по проекта при липсата на потвърдено в пълен
обем финансиране.
Допълненията касаят доставките на оборудването с първостепенно значение, работната
документация и изпълнението
на строително-монтажните работи през 2009 година.
Допълненията заедно с редицата приложения към тях бяха
съгласувани и парафирани
между българската Национална електрическа компания и
“Атомстройекспорт” АД.
Ние се надяваме, че ако финансирането бъде открито, ние
ще успеем да наваксаме всичко.

-

Русия
на електронната версия на България

Архивът

Депутатите от село Протичка
в Красноармейския район на
Кубан обсъждаха наскоро ситуацията, свързана с възможността от пробив на дигата,
която укрепва речния бряг и
опасността от наводняване на
селото. Местната администрация бе призована да вземе
мерки по призив на земляци,
разпръснати от живота и съдбата по целия свят. Тревожната информация за тази опасност отдавна бе качена на
сайта на селото.
За всичко това разказа пред
кореспондента на “РГ” местният жител Владимир Беспалко,
който от своя, останал от баща

му, дом, осъществява връзката с целия свят. В двора му животни няма, освен кучето
Кузка, но затова пък под прозорците на къщата е монтирана спътникова чиния.
По думите на Владимир, отначало той е бил движен от стремежа да събере историята на
старите казашки родове. Но
земляците, с които се свързал,
се интересували как живее
днес Протичка. Бившият жител
на селото Александър Носков,
който сега живее отвъд океана,
му предложил своята помощ.
Събраните материали Беспалко изпращал в далечната Америка, а след това Носков ги слагал в интернет.
Сайтът на Протичка http://
protichka.narod.ru два пъти е
участвал в конкурси за уебстраници на кубанските специалисти и два пъти е бил лауреат. На неговите страници
няма да намерите репортажи
за трудови подвизи. Затова
пък може да разбере как живеят обикновените селяни,

какво ги радва и огорчава. Например ученичка пише, какво
би направила, ако стане ръководител на селището. Студентка, бъдещ лекар, изпратила
снимка на зимна Протичка.
Посетителите на сайта научават какво се е случило в Протичка в деня, когато е бил изстрелян първият спътник и
какъв е приносът на земляците им в усвояването на космоса. В сайта може да намерите
материали и за историята на
селото.
– Радостно е, че сред посетителите на сайта има много
младежи – разказва Владимир Беспалко. – Ние помогнахме на юношите от съседните
села да открият свои страници
в интернет и сега около Протичка се създаде цяла мрежа:
в селищата Полтавска, Гривенска, Староджерелиевска,
в село Трудобеликовский. Ако
кликнете на нашата страница
– може да ги намерите.

-
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Отиваща си персона Кризата внася корекции

Олигарсите вече ги няма
Свикнахме да наричаме
супербогатите хора олигарси.
Съвсем доскоро те влияеха на
политическия живот в
страната. Сега в условията на
криза и най-богатите хора в
Русия позагубиха своите
състояния.
ПАВЕЛ АРАБОВ
“ИЗВЕСТИЯ”

ОЛЕГ ДЕРИПАСКА
“РУСАЛ”,
БАНКА “СОЮЗ”,
“ИНГОССТРАХ”,
“ГЛАВСТРОЙ”

“Първата шестица” за половин
година загуби $131 млрд. И
вече можем да направим окончателния бизнес-извод: в нашата страна вече няма олигарси. По своята икономическа
мощ те вече не просто са несравними с държавата, но и в
много случаи напълно зависят
от нея. Яхтите и самолетите им
още ги има, но ще им се наложи

РОМАН
ВЛАДИМИР
АБРАМОВИЧ
ЛИСИН
ЕВРАЗ ГРУП, ЧЕЛСИ, НЛМК
МИЛХАУС

АЛЕКСЕЙ
МОРДАШОВ
“СЕВЕРСТАЛ”,
“СИЛОВИ МАШИНИ”

да забравят за първите места
в световните рейтинги. В “бурното” десетилетие на 90-те години, като направиха капитал
от приватизацията, от роднински връзки с “червените директори” и с властимащите, тези
млади хора получиха огромни
богатства и властови лостове.
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Пазар Днес се ценят магазини, фризьорски салони, автомивки

Десeт бала по скалата на
Васин, или историята
на тектометъра

Продава се малък
завод. Много изгодно

Държавното патентно бюро на
Япония след многобройни
експертизи е взело решение да
даде патент на изобретение под
името “Тектометър за
краткосрочна прогноза на
земетресения” на
южносахалинеца Евгений
Васин.

Да се избавиш бързо от компания
с губещо производство и да
вложиш парите в по-малък, но
връщаш по-бързо вложенията
бизнес е разумен ход в условията
на криза. Такива сделки се
случват днес във всички региони
на Русия.

ОЛГА ВАСИЛИЕВА
CАХАЛИН

НАТАЛИЯ БАРАНОВСКА

СНИМКА: АРКАДИЙ КОЛИБАЛОВ, РГ

CАМАРА

Обезценяването на някои компании е достигнало до 50%,
което преди кризата се смяташе за неприемливо. Сходна е
ситуацията в Самара, Толиати и
Сизран. Както обяснява Вадим
Голицин, директор по продажбите в магазина за бизнес-услуги Delomag (работи в Самарска област), във връзка с невъзможността да се получат
“дълги” кредити на приемливи
условия е намаляло търсенето
за закупуване на производствени мощности както за хранителните, така и за другите
стоки (стойността на един
такъв бизнес е от 25 млн. до 60
млн. рубли), а предлагането,
обратно, значително е нараснало (отново заради невъзможността да се получат нови
кредити и да се реструктурират старите).
Освен това, както отбелязва
Голицин, в сферата на производството доминират глобалните корпорации и “независимите” производители не могат
да им бъдат конкуренция. В резултат на това, по данни на
Алексей Миронов, генерален
директор на бизнес-агенцията
“Ваша фирма”, търсенето на
бизнес на стойност до един милион долара е паднало с 90% в
сравнение с лятото на 2008 година. Затова пък търсенето на
компании с цена до двеста хи-

В градчето Каргопол отдавна са разбрали с какво да привлекат туристите – местните глинени играчки

ляди долара в течение на последните месеци постоянно
расте.
Предложенията за продажба в
повечето магазини за готов
бизнес е няколко пъти повече
от предложенията за покупка.
Предлагат се залежали заводи, логистични комплекси,
пристанища и печатници. Например в един такъв магазин в
Нижни Новгород за продажба
се предлага “Завод Стъклобутилки” за 10,5 милиона долара,
който произвежда в месец пет
милиона кафяви и зелени бутилки – винени, бирени и химически. Заводът, както твърдят
продавачите, напълно е осигурен с договори с потребителите на продукцията, а също и с
щат от 200 работника. В Пермски край собственици вече половин година се опитват да

продадат производственоскладов комплекс “само” за 240
милиона рубли заедно с клиентите и персонала, без дългове
и задължения. В Краснодарски
край за продажба се предлага
предачно-трикотажно производство с цена 35 милиона долара. А в Свердловска област
заводът ЖБИ се продава за копейки, а именно за 180 хил.
рубли.
“Пазарът ежедневно изхвърля
редица предприятия от различни отрасли за продажба в различни ъгълчета на Русия, твърди Дмитрий Шишкин. – Като
правило, компаниите се продават с дълговете и с незавършени проекти поради липсата на
финансиране. При такива компании обаче трябва да се отчетат всички рискове. Днес все
по-често се срещат случаи, ко-

гато компания се продава на
символична цена, но с прехвърляне на всички задължения.Такива обекти са най-интересни
за инвеститорите, тъй като те
се заплащат разсрочено, по
графика за погасяване на задълженията”. Обаче повечето
инвеститори предпочитат да
влагат парите си в бизнес,
който е непроизводствен. В Самарска област голямото търсене на предприятия е в сферата
на услугите (платежни терминали, фризьорски салони, солариуми, салони за красота,
автомивки, автосервизи) и търговията на дребно. Стойността
на такъв бизнес в региона е от
2,5 до 7,5 млн. рубли.
Това предлагане е предназначено за дребни предприемачи и те
с желание влагат парите си в
работещи предприятия.

-

Социален аспект На Север знаят как да помогнат на старците

Пенсионери стават златотърсачи
Изглежда, че златото се
превръща не само в
привлекателна стока, но и в...
добавка към пенсията. Може би в
поредицата от антикризисни
мерки за борба с безработицата
ще бъде включено и
златотърсачеството. Руският
президент Дмитрий Медведев
възложи на кабинета да проучи
тази възможност.
ИРИНА СТЕПУРА, ТАТЯНА ЗИКОВА
МАГАДАН
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В същото време в Магаданска
област, по думите на председателя на областната Дума Александър Александров, много
пенсионери биха искали на
частно да се занимават със златодобив. Напомняме, че именно
той представи “златната” инициатива на заседание на съвета
по законодателството при президента. И от името на областта
помоли федералните власти да
разрешат на местните жители
“свободен добив” на злато.

А за това е нужно да се делегира на регионалните администрации правото да дават лицензи за вече изчерпани
находища, не представляващи
промишлен интерес. Нека хората да препечелят малко,
20-50 грама. Между другото в
момента в Магаданска област
са регистрирани 4012 безработни. А за да станеш златотърсач, не се иска нищо особено. Трябва да вземеш нужния
инвентар, т. нар. “сито” – лама-

рина с дупки, и да отидеш да
търсиш щастието си на изчерпаните вече участъци. Клондайкът е свободен. За ден
може да се отмият до 2-3 грама
скъпоценен метал, уверяват
магаданските специалисти.
Ровейки се в останките, едва
ли ще забогатееш, но ще си заработиш прехраната. Предлаганата от магаданци мярка, по
замисъла на депутатите, не
толкова ще повиши обема на
добива, колкото ще свали со-

Патентован е прибор, който
позволява 40 часа преди земетресението да се предскаже
неговото местонахождение и
сила. Той тежи около един килограм и лесно влиза в дипломатическо куфарче. Дори и
неспециалист може да отчете
показанията от дванайсетте
датчика – във всяко помещение, в полеви условия. Откритието на Васин е в това, че неговите датчици фиксират не
механическите колебания, на
което днес се крепи фундаменталната сеизмология, а измененията в електромагнитното поле на Земята, които
предшестват природните катаклизми.
Откритието той направил през
2004 година, когато усъвършенствал един свой предишен
прибор за анализ на течности.
Изведнъж забелязал, че той
реагира на външни въздействия от земен характер: реагира на валежи, фиксира приближаването на тайфуни, циклони, земетресения.
При това на всеки вид катаклизъм съответствол определен и свойствен само на него
специфичен импулс. Импулсът, който предшествал земетресенията, той нарекъл “щормови”.
Няколко месеца той събирал
убедителна статистика, а след
това включил в експеримента
и началника на сеизмологичната станция “Южно-Сахалинск” Александър Спирин и автора на тези редове – ние пресмятахме до колко са истински

циалното напрежение. Свободният златодобив обаче
иска промени в законите – за
недрата, за ценните метали.
От идеята са се заинтересовали, там където има насипни находища – в Хабаровския край,
в Чукотка. Но не само там гражданите могат да станат златотърсачи. В Красноярския край,
в Амурска, Иркутска и Читинска област, в Бурятия, Тува и
Якутия също добиват насипно
злато.
Не всички специалисти по
добив на злато обаче подкрепят идеята на магаданци.
Союзът на златотърсачите в
Русия се опасява от взрив на
кражбите. Опасения имат и го-

АРХИВ НА АВТОРА
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Васин иска неговият прибор да
спасява хора и в Русия

прогнозите. Евгений ни съобщаваше за предстоящи земетресения в радиус от 500 километра. Понякога между тревожните сигнали минаваше
около месец, понякога – няколко дни. Можеше да позвъни и
нощно време и да каже: “Приборът начерта щормови импулс, земетресението може да
стане в такъв времеви отрязък, на такова разстояние , с
такава амплитуда”.
Напълно потвърдилите се
прогнози за половин година
бяха около десет. Това вече
съвсем не приличаше на обикновено съвпадение. И “Российская газета” първа обнародва
сензацията за дългоочаквания прибор. Но статията не
предизвика шум. В управлении МИС за Сахалинска област дадоха да се разбере, че
разходи, свързани с патентоване, в тяхното ведомство не
са предвидени. През януари
2006 година Васин подаде заявка за патент в Япония.
Известно е, колко тежко се
внедрява каквото и да било в
руското производство. Друга
работа е Япония. Да се регистрира патент там е много
сложно, но пък е много лесно
да се пусне в производство опитен образец.
Нима на Русия ще й се наложи
да купава този прибор от Япония?

-

лемите златодобивни компании. Обаче опонентите имат и
своите контрапредложения:
“Трябва да се облекчи данъчното бреме за законопослушните златотърсачески артели.
Хората ще отидат да работят
там”. Засега общият добив на
насипно злато от средата на
90-те години е паднал от 120
до 55 тона годишно. Експертите предлагат още да се разреши продажбата на златни слитъци на населението, без да се
плаща ДДС. Пазарът може да
бъде съживен и чрез даването
на безлихвени “златни кредити” или с лихва от 1% годишно,
т.е. своего рода авансиране на
добива на злато.

-

Всички материали са подготовени от екип на “Российская газета”

ЧЕТЕТЕ НА

www.russia.bg
На историята и днешния ден на рускобългарските отношения е посветен сайтът на
посолството на Русия в България

Общество

РУСИЯ И БЪЛГАРИЯ
2009 – ГОДИНА НА БЪЛГАРИЯ В РУСИЯ
ДУМА СРЯДА_МАЙ 27_2009

Олигарсите вече
ги няма

Небедни хора “Богатство” и “власт” вече не са синоними

Свой
сред
чужди,
чужд
сред
свои

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТР. 1

А заeдно с това и почетното
звание олигарх (олигархия –
“власт на малцина”). Наистина,
в последните години те загубиха властта. Но не и парите. Състоянието на милиардерите продължи да расте с луди темпове.
Нашите вече се мислеха за
част от световния бизнес-елит.
В последния майски списък на
милиардерите на списание
Форбс руските богаташи имаха
87 места.
Но кризата върна всичко на
местата си. Състоянията се
стопиха за броени дни. Найтежко пострадаха най-алчните
– тези, които, без да мислят,
вземаха банкови кредити, за
да купуват активи и конкуренти по целия свят. А сега пазарите рухнаха, активите струват
няколко пъти по-евтино и от западните банки прозвуча “тревожен звън” (на английски –
margin call) – увеличете залозите или върнете парите. А пари
няма. Оказа се, че твърдо стои
на краката си само държавата.
Към нея се обърнаха за помощ
и олигарсите. Тя помогна, а в
замяна получи пакети от акции
и места в директорските бордове. Така държавата стана
главният олигарх.
А на нас ни остава да се възползваме от затишието по
време на световната икономическа криза и да преброим
какво е останало от капиталите на бившите руски олигарси.

СНИМКА: НИКОЛАЙ КОРОЛЬОВ

СВЕТЛАНА СМЕТАНИНА
“РУСИЯ И БЪЛГАРИЯ”

Интересно, мислел ли е младият човек Саша Лебедев, пристигайки в края на 80-те на
служба в съветското посолство в Лондон, че ще минат
само някакви 15 години, а той
ще има собствена къща в Хемптън-Корт, където някога е
живял лорд Байрон.Че ще бъде
канен в най-недостъпните аристократични домове, а на неговите годишни благотворителни
балове ще се събира каймакът
на висшето британско общество. Неговото стремително издигане от сътрудник в посолството със заплата от 700
паунда до милиардер от списъка на Форбс (от 3 до 4 милиарда долара преди финансовата
криза) можe да се сметне за
чудо, за сюжет от холивудски
филм, ако няма едно важно обстоятелство. Главоломната кариера на Александър Лебедев
никога не би се състояла, ако
не се бе разпаднал Съветският
съюз. Тази катастрофа за едни
бе голяма лична трагедия, а за
други печеливш билет от лотария за нов живот, шанс да получат всичко веднага.
Впрочем, и в СССР кариерата
на Александър се развива изключително благополучно. Той
завършва най-престижния вуз
– Институтът за международни
отношения. Получава разпределение в не по-малко престижния Институт за икономика
на световната социалистическа система. Но най-голямо постижение за съветския човек
беше работата зад граница, при
това в капиталистическа страна. И Александър прави правилния избор – постъпва на
служба в Комитета за държавна безопасност – в елитното
Първо главно управление,
което се занимава с външно
разузнаване. И получава длъжността икономическо аташе в

Досие
Александър Лебедев е съсобственик на “Националната резервна корпорация”. След института попада във външното
разузнаване на КГБ, пред него
е поставена задача да изучава
западните финансови пазари,
валутните курсове, движението
на цените на нефта и златото. С
разузнаване се занимава до началото на 90-те г., по това време
Лебедев има зад гърба си диплома от МГИМО и 400 английски лири. Големите пари ги прави с дългови облигации и през
1995 г. си купува банка.

посолството в Лондон. По думите на самия Лебедев, там
той се занимава с промишлен
шпионаж.
Трябва да се каже, че в тези години – средата – края на 80-те
– работещите в КГБ са едни от
първите, които почувстваха, че
системата под името “СССР”
започва да се пропуква. Както
казваше един от бившите разузнавачи, “ние спряхме да получаваме сигнали отгоре –
какво да правим по-нататък”. И
най-предприемчивите разбират – настъпило е тяхното
време. Ние никога няма да разберем как са заработили първия си милион появилите се в
началото на 90-те години милионери. Самият Лебедев коментира следното: “Това беше
дълго и трудно”. Макар, че не е
така дълго – само за няколко
години. По едно време руската
преса се опита да повдигне въпроса за изчезналото “злато на
партията”, но темата бързо увяхна. Ясно е едно – да натрупат
състояние в тези бурни години
са могли на първо място тези,
които са имали връзки във висшите ешелони на властта – т.
е. оказали са се в нужното
време на нужното място. Наистина, трябвало е не просто да
получат достъп до тези “луди
пари”, но и да успеят да ги запазят, а заедно с тях и живота си.
Александър Лебедев успява и
в двете.
Днес той има собствена банка,
солиден пакет акции в най-големия руски авиопревозвач “Ае-

рофлот”, интереси в строителния и селскостопанския бизнес.
А сега си има и английски вестник. Когато тази зима Лебедев
купи Ивнинг Стандарт, в английския парламент се чуха предложения да се започне разследване на произхода на капиталите
му. Но работата не отиде по-далеч от приказките. Както казва
Лебедев, той е бил поканен на
беседа от първите лица в държавата. И изглежда те са били
напълно удовлетворени от неговага репутация и версията за
богатството му, която им е предложил.
Но тук трябва да се отбележи
един важен детайл. Работата е
там, че руският бизнесмен не е
дошъл, както се казва, от нищото, с предложението – дайте
да ви купя най-стария вестник.
Съвсем не. Преди това в продължение на много години той

Изглежда му е тясно в рамките на
само един бизнес и
му трябва нещо повече. В края на краищата той е едва на
49 години, а вече е
постигнал толкова
много.
дълго и упорито е обработвал
висшето английско общество,
завоювал го е, подобно на надменна и високомерна красавица, докато накрая то не се е
предало на милостта на победителя. След като работил няколко години в Лондон, при
това с опита на съветски разузнавач, Александър Лебедев
разбира едно важно нещо – за
да бъде свой в британския истаблишмент, трябва не просто
бегло да говори на английски, а
да казва правилните неща, т.е.
грамотно да гради имиджа си.
И с това, между другото, той
много силно се отличава от повечето руски олигарси, неумеещи и нежелаещи правилно да
общуват с пресата. Може би защото те са нямали късмета да
служат във външното разузнаване.
Образът на Александър Лебедев в британската преса, може

да се каже, е безупречен.Той е
и борец с корупцията, и противник на Владимир Путин, и поборник за свободата на пресата . В и н т е р в ю та п р ед
журналисти той винаги и охотно разсъждава за несъвършенствата на властта в Русия.
Впрочем, неговата критика никога не е прекалено остра. Той
никога няма да стане втори Березовски, нападащ Кремъл по
най-малкия повод, и няма да
премине “точката на необратимост” в своите разсъждения за
съвременна Русия.
Поради това неговите отношения с Кремъл са напълно благополучни.Ако това не беше така,
едва ли президентът Дмитрий
Медведев щеше да даде първото си интервю за печатни медии
именно на “Новая газета”, където главен акционер е Александър Лебедев. “Новая газета” се
смята за опозиционна – именно
тук работеше застреляната от
убиец известна журналистка
Анна Политковска. По думите
на Лебедев, издържането на
вестника му струва около един
милион долара годишно. Но от
друга страна има неща по-важни от моментната печалба.
Лаврите на борец за свободата
на пресата в очите на Запада
също струват много.
Но може би най-сполучливата
“придобивка” на Лебедев, ако
може така да се каже – това е
дружбата с Михаил Горбачов.
Първият президент на СССР,
макар отдавна да не е във
властта, както и преди си остава влиятелна фигура на Запад.
Човек, пред който се отваря
всяка врата в политическите и
светски кръгове. Наскоро в
САЩ Горбачов се срещна с президента Обама и вицепрезидента Байдън, на срещата присъства и Лебедев. За него
самия подобно рандеву би било
невъзможно. В резултат той
стана може би единственият от
представителите на едрия
руски бизнес, който успя ако не
да стане “свой сред чужди” , то
най-малкото успя да не се чувства като чуждо тяло.
На Лебедев явно му е скучно
да бъде просто богат човек (такива има много). Той иска да
бъде влиятелен човек. Как
това се наричаше в разузнаването – агент за влияние?

-

Олег Дерипаска:
минус $34,8 млрд.
Преди броени месеци той с
право бе смятан за най-богатият човек в Русия. И нямаше значение, че дълговете му бяха $14
млрд. – Дерипаска градеше металургична империя по целия
свят. Основно с кредити.Той купуваше компании, след което ги
залагаше в банките срещу нови
кредити и после с тях купуваше
други компании. Но сега тези
компании рязко поевтиняха, а
кредитите поскъпнаха и няма с
какво да се връщат заемите.
Сега начело на империята на
Дерипаска са представители на
държавата.

Роман Абрамович:
минус $22,2 млрд.
Бившият губернатор на Чукотка
макар и много богат човек, но
олигарх, строго погледнато,
престана да бъде в момента,
когато през 2005 година продаде “Сибнефт” на “Газпром”. Защото веднага след това купи
отбора Челси и стана повече
лондонски бизнесмен, отколко-

то московски. Акциите на найголямата в Русия стоманодобивна компания Евраз груп,
36% от които принадлежат на
Абрамович, паднаха от пролетта 13 пъти и сега струват едва
$1,3 млрд. Към тях трябва да
прибавим и принадлежащите
на милиардера активи в компанията Милхаус. В началото на
годината те се оценяваха на
$6,5 млрд. Сега тази сума може
смело да се дели на три: получават се $2 млрд. Общо с Евраз
груп излизат $3,3 млрд.

Владимир Лисин:
минус $22,4 млрд.
Основа на неговото състояние
бе и си остава Новолипецкият
м е та л у р г и ч е н ко м б и н ат
(НЛМК), в който на Владимир
Лисин принадлежат 85% от акциите. От юли акциите на НЛМК
поевтиняха на Лондонската
фондова борса 4 пъти – до $3,1
млрд. А в отчета на инвестиционната компания “Велес Капитал” е посочена сумата на краткосрочния му дълг (който трябва да се погаси през близката
година) от $3,3 млрд. Излиза,
че дълговете на компанията са
повече, отколкото тя струва.

Алексей Мордашов:
минус $18,8 млрд.
Със загуби се сблъска и друг
собственик на стоманодобивна
компания. Основният източник
на печалби в империята на
Алексей Мордашов са 82%
акции в череповецкия “Северстал”. Впрочем, от предишната
му стойност остна много малко
– той поевтиня 10 пъти.

Владимир Потанин:
минус $17,1 млрд.
Може да се каже, че състоянието на милиардера растеше и
укрепваше заедно с “Норилски
никел”. Сега Владимир Потанин
контролира там 30% от акциите. В добри времена компанията струваше на борсата $57
млрд., но от този момент олекна почти 5 пъти.

Михаил Прохоров:
минус $15,5 млрд.
Изглежда той единствен усети
приближаването на икономическата криза. Малко преди
нейното начало бизнесменът
продаде на Олег Дерипаска
своите 25% акции в “Норилски
никел” за $7 млрд. и 14% от акциите на “Русал”. Но засега е получил за тях едва $5,2 млрд. Но
Прохоров все пак има пари. На
депозити в Росбанк милиардерът държи около $3 млрд., и
това, може би, е най-доброто
му капиталовложение.

СНИМКА: АЛЕКСЕЙ ДРУЖИНИН, РИА “НОВОСТИ”

Името на руския милиардер
Александър Лебедев се чува
много често. Неговите
последни покупки направиха
истински фурор в Москва и в
Лондон. И още как – руски
бизнесмен закупи най-стария
британски вестник – Ивнинг
Стандарт.
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Изглежда доларите никога няма да излезнат от мода
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Бисер Киров:
Потресен бях от
Масленица
В Русия ( и в СССР разбира
се) винаги са обичали
българската естрада. Знаеха
нейните звезди, охотно ходеха
на концертите на Лили
Иванова, група «Тангра»,
Бисер Киров… Не зная с какво
е свързано, но българските
артисти отдавна не идват с
гастроли в Русия. Затова бе
неочаквано да разбера, че
Бисер Киров в момента живее
в Москве и работи в
българското посолство.
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСЕЕВ
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

В Русия винаги нежно са се
отнасяли към звездите от
60-70-те:АллаПугачова,Йосиф
Кобзон, Лев Лешченко, Юрий
Антонов – както и преди са популярни, в това число нерядко и
сред по-младото поколение. В
навечерието на нашата среща
вие споменахте за някаква репетиция, може би имате намерение да се върнете на сцената?
Не, не е там работата. Ние чествахме 90-годишнината на диригента Юрий Василиевич Силантиев.Това е същият този човек,
който е «виновен» за това да
се появя на голямата естрада.
Още през 1967 година Силантиев беше в журито на Първия

фестивал на младежката
песен в Сочи.Тогава имах еднакъв резултат с един полски
певец. В този момент Силантиев се обърна към журито и
каза: «Гласувайте отново, но
имайте предвид, че гласът на
Бисер Киров ще чувате и по-нататък. И със сигурност ще ви се
прииска да го слушате!» Журито прегласува и ми присъди
трета награда.
А сега репетирах с оркестъра
на Силантиев, който сега се
ръководи от Александър Клевицки – мой прекрасен приятел още от вокално-инструменталния ансамбъл
«Надежда». Именно с Клевицки направихме първия рок-ендрол вариант на «Птица на
щастието». А сега той ме покани да изпея песен, която изпълнявах още при Юрий Василиевич… Не съм убеден, че ще
работя с него и занапред. Но
ми беше приятно да се срещна
с приятели и да пея за тях.
Сега за вас по-интересна ли е
работата на дипломата?
Не, това е друго нещо. Между
другото, като гледам назад
мога да кажа, че през последните 40 години се занимавах с
дипломация. Аз представлявах страната си зад граница! А

Говорим на руски
“Блат” - колко
много има в
тази дума
МАРИНА КОРОЛЬОВА
МОСКВА

и моите успехи винаги са били
свързани с моята страна. Ако
мен са ме обичали в други
страни, в частност в многонационалния Съветски съюз, то
това е била и любов към България.
Понякога пея – когато ме помолят приятелите. Или на празници. Но това вече не е моята
професия. Сега съм дипломат
и мое професионално задължение сега е връщането на
България на картата на руската духовност.
Когато за първи път попаднах в
България, бях просто поразен от
празника Баба Марта. А какъв
празник особено много ви харесва в Русия?
Най-руският и феерически –
това е Масленица. Някакъв
пролетен изблик още през зимата! В него въпреки студа има
огромна топлина: в танците, в
огнените блини! Масленица това е дружелюбие, радост,
вакханалия в чест на пролетта.
И, разбира, се това е горещ изблик на духа в страна, където
минус 20 градуса са нещо обикновено…
В този празник има нещо изконно, древноруско, още от варягите. И освен това по време
на Масленица се возят на
шейни, теглени от коне… Ако

Двама доскорошни студенти, випускници
на икономически вуз, случайно се срещнали
в кафене и оживено обменяли впечатления
за самостоятелния си живот. И двамата
работят, единият - в малка руска компания,
а другият - в голяма чужда банка. Съответно
и условията за работа на двете места са
различни.
- Слушай, кажи честно, - решил се да попита
първият, - как попадна в тази банка? С
връзки (по блату-рус.) сигурно?
А какво значи с връзки? Много от вас
помнят този израз, който в съветско време
произнасяха шепнешком: да получиш

СНИМКА: ФЕДОР СВАИНЦЕВ, ИТАР-ТАСС

Наши хора Русия през очите на своите приятели

Визитна картичка
Роден е на 4 септември 1942
година в София. От дете
свири на виола и китара.
През 1961 година Бисер
Киров завършва със златен
медал гимназия в София,
след това, през 1973 година,
- Химикотехнологическият
институт. Кариерата си на
певец започва в ансамбъл

«Рефлекс». Бисер Киров е един
от най-известните естрадни
изпълнители. Записите
на певеца, събрани в 4
компактдиска и 15 грамофонни
плочи, са с общ тираж от над
7 милиона екземпляра. Бисер
Киров е съветник по културата
в българското посолство в
Москва.

художник иска да нарисува
Русия, той може да я представи
с Масленица.
В Русия много хора са убедени,
че Денят на смеха 1 април е измислен именно в България. Това
истина ли е?
Мисля, че празникът на хумора и шегата отдавна е международен и едва ли вече може
да се каже откъде точно е произлезнал. Впрочем, има един
такъв особен град - Габрово.
Него го знаят по целия свят.
Хуморът и самоиронията в

Габрово са станали местна религия. Може би оттам е дошъл
и Денят на смеха.
А какъв български празник
бихте искали да видите в
Русия?
Това е 24 май. За нас Денят на
славянската писменост е свят
ден. Той не е свързан с политиката, само с духовността. В
Русия също започнаха да отбелязват 24 май, много ми е приятно, че този празник, създаден в България, се развива и в
Русия.

с връзки... Т.е. действително заради
познанство, заради лични контакти, които
могат да бъдат използвани за собствени
интереси, при това противозаконно.
А тъй като е противозаконно, то и източникът
е ясен: апашкият жаргон. Както пише
специалистът по фразеология Валерий
Мокиенко, в одеския жаргон на крадците
думата “блат” буквално означава “длан”.
А тя е дошла от немския и идиш през полския
език.
Там изразът от рода на na blat означавал
“да подкупиш някого”, “да си в добри
отношения”, “да дружиш”. Може би именно

Забравили сме да ви разкажем нещо
интересно? Споделете с нас!

Най-краткия път за правене

editor.bg@rg.ru

За реклама
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факс +7 (495) 988 9213

Русия
България
тел. +7 (495) 775 3114
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тези изрази са станали основа за руския
израз.
По-късно думата “блат” в апашкия жаргон
е била преосмислена и добива смисъл на
“престъпление, мошеничество”, а след това
изобщо се превърна в общо наименование
на целия криминален свят.
В постсъветската епоха за апашкия произход
на думата се опитваха да не си спомнят. С
връзки “се уреждаха” (още една съветска
дума) със салам, книги, карти за почивка,
палта, билети за театър... Не, не крадяха - но
купуваха, използвайки познанства и често
заобикаляйки закона. С връзки.
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Когато отивам в България, с
удоволствие играя хоро. Има
ли някакви руски танци, които
могат да впечатлят българина
в Русия?
Вие имате друг подход. Вие,
руснаците, сте много войнствен
народ, на вас ви си е налагало
много да воювате, в това число
и да спасявате славянските народи от турско иго. Мисля, че
нашето хоро е създадено в годините на робството.То следва
жизнената необходимост да
подадеш ръка на съседа си. Защото е било нужно винаги да
бъдеш нащрек, да бъдете близко един до друг. Поради това за
нас е много важен родът: семейството, братът, сестрата.
Клановостта е много силна...
Ето затова се държим за ръце,
когато танцуваме. А вие сте
други. Всеки показва себе си и
танцува, за да покаже своята
сила — това навярно също е
дошло от военните походи на
Русия. На мен ми харесват различни руски танци, например
казачок. Едва ли някъде танцуват по този начин.

e-mail: rbth@rg.ru

в София Юрий Борисов
yborisov@duma.bg
факс +359 (2) 975 26 03
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œÂÁ Ú‡ÁË ÒÂ‰ÏËˆ‡ ‚ ÒÚÓÎËˆ‡Ú‡ ˘Â
·˙‰Â Ò˙Á‰‡‰ÂÌ Ò˙‚ÂÚ Í˙Ï ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËˇ
Í‡·ËÌÂÚ Ì‡ ÏËÌËÒÚ˙-ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ
—Â„ÂÈ —Ú‡ÌË¯Â‚, ˜ËˇÚÓ ˆÂÎ ˘Â Â ‰‡
·˙‰‡Ú ÔÓ-‰Ó·Â ËÌÚÂ„Ë‡ÌË ‚ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ Ë ‰‡ ÒÂ ÍÓÓ‰ËÌË‡
‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÌË ÂÍÒÔÂÚË Û Ì‡Ò, ÍÓËÚÓ ÌÂ ·Ë‚‡ ‰‡ Ò‡ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ
30-35 ‰Û¯Ë. ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ ËÏ‡ ÓÍÓÎÓ 25
Ú‡ÍË‚‡ ˜ÛÊ‰ÂÌˆË, ÊË‚ÂÂ˘Ë Ë ‡·ÓÚÂ˘Ë ‚
¡˙Î„‡Ëˇ. ◊ÎÂÌ Ì‡ ÚÓÁË Ò˙‚ÂÚ Í˙Ï
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËˇ Í‡·ËÌÂÚ Ì‡ ÔÂÏËÂ‡ Â Ë
ÔÓÙ. Ã‡Ëˇ Ã‡ÍÂ¯-œËÌÚÓ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ
ÒË Ì‡ Ò˙‚ÂÚÌËÍ ÔÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ‚˙ÔÓÒË.
¬ Í‡ˇ Ì‡ ÏËÌ‡Î‡Ú‡ ÒÂ‰ÏËˆ‡ Úˇ
„ÓÒÚÛ‚‡ ‚˙‚ ¬‡Ì‡ Ë Û˜‡ÒÚ‚‡ ‚ ‰ËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ·ËÁÌÂÒ ÙÓÛÏ ì‘ËÏÂÌ‡Ú‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ
‚ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ÍËÁ‡î ‚˙‚ ‘ÂÒÚË‚‡ÎÌËˇ
Ë ÍÓÌ„ÂÒÂÌ ˆÂÌÚ˙. ≈ÚÓ Í‡Í‚Ó ÒÔÓ‰ÂÎË
Úˇ ‚ ÏÓÒÍ‡Ú‡ ÒÚÓÎËˆ‡:

МАРИЯ МАРКЕШ-ПИНТО е
родена в Лисабон, на 49
години е, майка на три
деца. Има юридическо образование по европейско право
от Университета в Лисабон
и магистърска степен по
европейска политика от
Колежа на Европа в Брюж.
В продължение на десет
години е била служител на
европейската администрация в Съвета на ЕС в Брюксел. Професор е по право в
университета “Помпеу Фабра”-Барселона, преподавател
е по наказателно право в
Лисабонския университет,
адвокат по европейско и
международно право. Носител е на Орден за граждански заслуги на Португалия.

 За работата си в
политическия кабинет

ползваме този европейски пазар, да развием нашия. Реализацията на България
в ЕС не е лесна работа - трябва да реформираме икономиката, съдебната система, осигурителната система, здравната система, да инвестираме в образованието. Не можем да правим реформи, без
да променим манталитета си. Това е типична черта за България и българите.

СНИМКА БГНЕС

Работата ми като съветник в политическия кабинет на министър-председателя
Сергей Станишев е голямо предизвикателство, абсолютно новаторство, с което
българите трябва да се гордеят, а не да се
срамуват. Когато ме поканиха да дойда в
България, бях определено уплашена - не
говоря български, не съм се занимавала с
такава работа, не съм работила в такава
среда. Просто застанах пред предизвикателството да виждаш една възможност.
Трябва да посрещнем това предизвикателство. Живеем в глобален свят и винаги
трябва да гледаме възможно най-далеч.
България е нашият дом. Макар че трябва
да мислим глобално, да не губим предста-

Проф. МАРИЯ МАРКЕШ-ПИНТО:

България се справя
добре с кризата
ва какво се случва тук и сега.

 За егоизма на
пазарната икономика
Икономическите кризи са циклични,
нещо нормално. Хората не знаят какво да
направят. Винаги след голяма криза има
развитие в позитивна посока. Проблемът
е, че ние знаехме за кризата, че ще се
изпитат големи трудности, че даването на
кредити с лихви в един момент ще експлодира навсякъде по света. Живеем в пазарна икономика - егоистична, защото всеки
се стреми към печалба. Още преди две
години знаехме, че кризата предстои. Правителствата трябва да действат навреме.
Първият позитивен резултат е, че правителствата се събраха на различни международни форуми, например на Г-8 и Г-20 и
се съгласиха, че пазарът трябва да бъде
наблюдаван и контролиран. Положителна
последица от кризата е, че банките никога не биха се съгласили да бъдат контролирани. Не беше възможно да се предприемат мерки веднага. Сега това е
възможно и трябва внимателно да наблюдаваме това, което се случва - дали всички пари, налети във финансовите системи,
ще имат ефекта на подобряване на финансовата система?

проблемите
 За
на другите в ЕС

Всичко започна с финансова криза и
много бързо нещата се трансформираха
в икономическа криза. Това е проблем, с
който се сблъскват всички държави. Изискват се много нови, по-специални мерки.
В страни като Испания безработицата е
около 4-5 милиона души - това е много

притеснително и създава проблеми. На
отделната държава ще й е много трудно
да се справи. Питаха ме: Как българското
правителство ще се справи с кризата?
Няма българска криза - тя е навсякъде по
света! Преди дни бях в Румъния - повярвайте ми, тя се сблъсква с много по-големи трудности от България. Дори в моята
родина - Португалия, и в Испания кризата се отразява по-тежко, отколкото в
България, тъй като при подготовката си
за членство в Европейския съюз България е положила много усилия, за да постигне високите стандарти за пълноправно членство.

европейската
 За
интеграция

Сегашната криза е глобална, следователно трябват глобални мерки, каквито
например взе Европейският съюз. В този
общ контекст България получи 90 млн.
евро, които да бъдат инвестирани в конкретни проекти в инфраструктурата. ЕС
гледа на кризата в положителен аспект трябва да задълбочим европейската интеграция. Имаше вече голяма финансова
криза в Европа, след което беше създадено еврото. Това беше решението на тогавашната криза. Решението на сегашната
криза е развитието и разширяването на
интеграцията. На европейско ниво кризата е равна на интеграцията. Имахме за
България конкретна енергийна политика,
което е проблем и на целия Европейски
съюз. Кризата означава повече Европа.

 За реформите

Какво е кризата за България? Нейните позиции са по-добри, отколкото на

Не мога да ви уча, аз също трябва да
уча с вас. Уплашена бях, но дойдох в
България, защото се налага да уча.
Българите трябва да променят своето отношение към Европейския съюз, защото
те са част от него. Във връзките с ЕС
трябва да влезем с отворено съзнание.
Живяла съм в Португалия, в Африка, в
Бразилия, в Брюксел, в Испания, сега съм
тук и все едно съм българка. Всеки индивидуално трябва да настрои себе си, да
не се страхува. Всички имаме познания.
В България, когато говорите за ЕС, казвате Европа, другите. А това сме ние всички сме европейци, трябва да променим отношението си. Това, че бях пока-

Румъния се сблъсква с повече
трудности, безработицата в Испания
е притеснителна, на Португалия
също й е тежко, казва съветничката
по европейските въпроси на
министър-председателя
други страни, членки на ЕС. Защото
България бе приета в ЕС преди две години. Всички реформи, които в Европейския съюз бяха направени през последните години, в България трябваше да се
направят за много по-кратко време. Разбираме, че нещата трябва да се променят. Други страни тепърва трябва да правят големите си реформи, а България
вече го прави, но трябва да продължи
процеса на реформи, за да се достигнат
най-добрите европейски стандарти.
България просто продължава процеса ще си поставим по-високи цели, но ще
продължим напред. И следващото правителство трябва да продължи реформите - знаем какво да очакваме през септември, октомври, ноември.

 За манталитета

Ние сме в Европа и това е най-стабилното. Ние сме в най-развития район,
с най-много възможности и способности.
Ние живеем в мирно време. За да стане
член на Европейския съюз означава, че
България е стабилна страна. Нека да из-

“ËÚÂ ‰Ó·ËÌË Ì‡ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ:
9 въпреки кризата, не се увеличиха данъците
9 продължи социалната политика
9 България има най-висок ръст в Европа
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 За оптимизма

нена да се включа в екипа на премиера
Сергей Станишев, е пример за максимална отвореност - начин да се опознаем по-добре.
Нуждаем се от една модерна България, която в следващите 7 години ще получи милиарди евро за подобряване на
бизнес средата, като инвестиция, която
трябва да използваме така, че да запазим оптимизма си, защото всичко е
възможно. Желателно е най-активно участие на представителите на бизнеса,
участвайте и вижте възможностите, които имате в контекста на ЕС. Не трябва да
се страхуваме от проблемите. Имате познанията, подготвени сте, просто трябва
да продължите напред.
Единственото, което би могло да ви
спъне, е манталитетът. Но това може да
бъде преодоляно с едно активно участие,
със създаване на връзки в ЕС, с участието
в европейски програми, да обменяте информация, да проявявате активност с Европейската комисия и с правителството,
защото искате да бъдете активни. Всички
трябва да сме съпричастни. Румънците
например са залели Европа, а българите
си стоим тук и чакаме.
Три добрини направи това правителство: въпреки кризата, не се увеличиха данъците; продължи социалната политика и
третото - България има най-висок ръст в
Европа. Лошото е, че бавно се увеличават
доходите на населението. Дано мога да
помогна активно на министър-председателя със съвети как да се адаптират европейските възможности. Иначе самият Сергей Станишев е невероятен като човек!
Записа ПЕТЪР МАРИНОВ
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Вчера имаше сама по себе си
интересна среща с кандидат-евродепутати в името на синдикализма и
гражданското общество като цяло,
бизнеса, просперитета и националните интереси, дългосрочни антикризисни програми, превенция на бъдещи удари незнайно откъде. И т.н., и
т.н. Хубава, навременна среща, защото през 2009 г. българите за първи
път ще избираме за цял мандат своите представители в Европейския
парламент.
Какво пък й е хубавото на тази
среща - говорилня, ще кажат някои.
Събрали се там, обещавали си
нещо, само и само да ги изберем.
Пък после - я камилата, я камиларя... Но, млъкни сърце! Нека уважим срещата в името на това да се
чуе и нашият “Глас за социална
Европа”. Още повече, като се има
предвид малката бройка за страната ни - 17 души, и че изборите за ЕП
в България са почти мажоритарни,
кандидатите не са толкова много и
личностите се открояват. И важното е в платформите им да “лъснат”
днешните ни болежки и бъдещи притеснения. А не платформите им да
накланят я наляво, я надясно, я на-

СВЕТОСЛАВ ЯНАКИЕВ

ЕВА КОСТОВА

Глас за социална
Европа, или...
пред с коалиционни забежки или
интереси в стил: бизнес за мене си.
Представителството и защитата на
точно нашите интереси става и в
процеса на гласуване на размера
на средствата по европейските фондове, и чрез участието в дебата за
бъдещето на европейското финансиране, натиска за по-стриктен кон-

трол на използването на средствата, предвид досегашното ни о...не
на изметеното.
Бъдещите членове на ЕП като
българи не трябва да забравят и друго
- там е там, тук мръсните ризи ги
перем без накисване, но у Брюксел
те трябва да са кристално чисти.
Въпреки потта по челата на родните

евродепутати, която неминуемо ще
избие, докато отстояват важния социален диалог при свободата на движение на хора, услуги, капитали и
стоки, конкуренция, глобална финансова и икономическа криза. Защото
ние за много неща още сме си “вчерашни”, ако и да се правим на големи
бабаити.

Ще именуваме
ли улица и на
Шикългрубер?
В столицата се появи
улица, носеща името на
Богдан Филов. Така решиха общинарите - някаква
улица, притежаваща досега само номер, да си има
вече име. Не е ясен основният мотив за въпросното
кръщене. Ако идеята е безименна градска даденост
в кадастъра да се идентифицира, като получи всякакво име, да речем на растение - теменуга, тинтява, лавандула, магарешки трън,
хвощ, репей. Или пък за
радост на всички гъбари да
прослави някоя диворастяща гъба като манатарка, мухоморка, овчи нос, пачи
крак. Богата палитра от наименования предлагат (и
никой не се е сетил) морските дарове - скумрия,
cyanmagentayellowblack

цаца, калмар, октопод.
Представете си адрес “Скумрия 3”, втори етаж вляво.
Това творчество е безгранично, макар че има и
други практики. Например в
Токио (и не само там) улиците нямат имена. Ако някой си определя среща,
казва по телефона: “Ще те
чакам в квадрат 4378 по
7212 в сушибара срещу метрото.” И туй то, няма увековечаване на императори,
самураи, камикадзе, сумисти. Прагматизъм. Но нашата народопсихология е друга.
Ако обаче идеята е била
да се обезсмърти името на
Богдан Филов, въпросите и
съмненията са много повече. Сега няма да правим
оценки и преоценки на ис-

торията, нито да слагаме на
паланцата плюсовете и минусите и по-скоро всичките
“за” и “против” с днешна
дата. Сега питаме кого
обезсмъртяваме - археологът учен или политикът
държавник. Защото всички
спорове и коментари се
въртят около това. Ако става дума за учения, посочете кои улици в София носят
имена на български археолози и кога са кръстени. Ако
Филов е най-великият, добре, общинарите да го представят и за Нобелов приз.
Министър-председателят Богдан Филов вкарва
България в Тристранния
пакт и тъкмо заради това
след войната, въпреки нашите 35 000 жертви, оставаме в пакета на победе-

927 - в Преслав при подготовката на поредния удар
срещу Константинопол от сърдечен удар умира цар
СИМЕОН I (864-927). Той е възпитаник на Магнаурската
школа, писател, философ и учен, който не само разширява границите на България до техния исторически
максимум, но и създава условията за нейния културен
и книжовен “Златен век”, когато българската архиепископия е въздигната в достойнството на патриаршия,
а държавата ни е един от големите играчи на европейската сцена.
1840 - в Ница, Франция, умира италианският
композитор и цигулар НИКОЛО ПАГАНИНИ (17821840). Смятан от мнозина
за първия виртуозен цигулар, Паганини притежава
отлична интонация и прилага новаторски техники.
Роден е на 27 октомври
1782 г. в Генуа, Италия.
Автор на сонати, капризи,
шест концерта за цигулка,
струнни квартети, акорди и други. През 1790 г.
композира първата си соната и за пръв път се
представя пред публика. През 1795 г. заминава за Парма,
за да продължи да учи, но преподавателите там считат,
че няма на какво повече да бъде научен. През 1797 г.
започва концертната си дейност, година след година
тя е поредица от триумфи. От 1805 г. до 1808 г. е
дворцов солист-цигулар в Лука, назначен от сестрата
на Наполеон - Елиза Бачиочи. В началото на 1828 г.
Николо започва шест и половина годишно турне, което
започва от Виена и завършва през септември 1834 г.
в Париж.
1850 - избухва т.нар. ВИДИНСКО ВЪСТАНИЕ - населението в Белоградчишко се вдига на оръжие, поредният
порив на българите към свободата прераства в найголямото въстание в Северозападна България от първата половина на ХIХ век. Въстанието предизвиква широк
международен отзвук и принуждава Високата порта да
предприеме конкретни действия за прилагане на аграрната реформа в този регион.
1903 - в Пазарджик се
ражда българският поет НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ (19031968). Завършва философия и
педагогика в СУ през 1930 г.,
учителства в София, в Българското училище в Цариград, в
Пазарджик и отново в столицата. Започва да пише като
ученик, а през 1923-1924 г.
сътрудничи на сп. “Нов път”,
редактирано от Г. Бакалов.
Пише стихосбирката “Пролетен вятър”, посветен на потушаването на Септемврийското въстание. Работи в редколегията на в. “Съвременник”. Главен редактор на в.
“Литературен фронт” (1945-1949), главен редактор и
завеждащ отдел “Поезия” в изд. “Български писател” и
редактор в сп. “Септември” (1961-1963). Автор на “По
пътищата ти вървях”, “Най-трудното”, на пътеписи,
книги за деца и преводи на поезия от руски език. Умира
на 26 януари 1968 г. в София.
1941 - Британската военна флота подпомогната от
авиацията, потапя в Северно море германския линеен
кораб “БИСМАРК”. Загиват 2300 германски моряци и

ВАСИЛ ПОПОВ

ните. Така е и с еврейския
въпрос - цяла България ги
крие, приютява, спасява,
премиерът Филов ги праща в душегубките на нацистите. Това ли софиянци
чрез своя кмет увековечават и обезсмъртяват? Никой не бива да укорява писмото от Израел, защото
то не е вмешателство на
държавата във вътрешните работи на България. То
е мнение на 50 000 български евреи и техните потомци, спасени от касапницата.
Някой може да каже,
че това все пак е една личност, да не делим учения
от държавника. Ами по
тази логика да кръстим
улица и поставим барелеф
на Адолф Хитлер, зер лицето Шикългрубер е художник, рисувал е картини, а другото за него се
знае безспорно.

офицери и 1418 английски моряци. “Бисмарк” е атакуван
от самолетите на авионосеца “Викториъс”. Край Брест
германците готвят завеса от подводници и самолети,
за да прикрият “Бисмарк”, щом влезе в периметъра им
на действие. На 26 май в 2100 часа торпедо от
“Суордфиш” разбива руля и изкривява винтовете на
“Бисмарк”. На другия ден е обкръжен от английската
флота. В 10.36 часа сутринта на другия ден “Бисмарк”
потъва.
2001 - Карла дел Понте, главен
обвинител на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия
в Хага, повдига обвинение срещу
СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ (1941-2006)
за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени
в Косово. Това е първият случай, в
който действащ държавен глава е
обвинен в подобни престъпления.
Милошевич е обвинен в геноцид по
време на войната в Босна и Херцеговина в периода 1992-1995. Той носи отговорност за
насилствено експулсиране на повече от 250 000 души
от Босна, както и за смъртта на хиляди мюсюлмани
по време на клането в Сребреница.
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За чалгата, хората
и всичко останало

...или колко ще продължи безкултурието ни
ПЕЙЧО КЪНЕВ

Преди няколко години МЕНСА (световната организация на хората с висок коефициент на интелигентност)
постави българите на второ място в
света по интелигентност след евреите. Днес, заради това, което виждам и
чувам, мисля, че сме пропаднали до
102-ро място. Огледайте се! Културата на държавата ни е захвърлена на
бунището. Превзети сме от псевдоамерикански халтури, речта ни е пропита с англицизми, политиката е
мръсна и подмолна игра, образованието и възпитанието на децата ни са на
ужасно ниво, отношението на хората
един към друг е отвратително. Но има
едно нещо, което всички обичат, което всички харесват, заради което са
готови да се бият и да умират от алкохолни натравяния. Да, уважаеми
дами и господа, това е вашето “изкуство”, това е вашата религия, Нейно
Величество - Чалгата!
Какво е тя? Нека обезкостим понятието и да разгледаме мършавия му
скелет. Kак се фабрикува тя? Лесно.
Вземете голяма, очукана сръбска тенджера, напълнете я наполовина с вода
от Босфора, добавете гръцки мръвки,
след като заври, поръсете с цигански
подправки, оставете да изстине и

няколко месеца съм бил на концерт
на Ози Озбърн, ще ме погледнат
странно и ще ми отговорят, че те са
били на концерт на Азис.
Това е разликата ни със световната музикална индустрия. Американците имат Силиконова долина в Сиатъл, където се намира “Майкрософт”
и компютърна индустрия за милиарди
долари, а ние имаме силиконова долина в Димитровград, където силиконът е по гърди, устни и...
По презумпция сме националисти, но защо основните ни консуматорски интереси и вкусове са чуждоземни? Виждал съм 15-годишни
момичета с фланелки с щампа
“България на три морета”, които
друсат телеса под звуците на циганско маане. Срамувам се. Къде са
идеалите на великите ни възрож-

нищо, че сега са погребани дълбоко.
Нека си представим

националния ни дух
като персонификация, като жив човек.
Знаете ли как се държи той? Псува, плюе по улиците, бие се, хвърля
боклуци, докато се чеше юнашки
през потника по космите, облечен в
анцуг и със златен ланец, възседнал
джип (какво друго?!) и слуша чалга,
гледа чалга, говори чалга, живее
чалга. Не знам - да се смея ли, или
да плача. Тази музика няма достойнство, няма музика в себе си, това е
леш в промишлени количества, еквивалент на мозъчен тумор, образуван в изкуството на държавата, фонетична ушна кал. Нека французите

сипвайте смело с
български черпак
Ето, това е. Ние сме крадци на тази
“музика” (наричам явлението музика,
защото не намирам по-близко определение), при това много лоши крадци. И искам да престанат да пишат, че
и измежду хората, които слушат тази
“музика” (за по кратко-чалгарите), има
интелигентни индивиди. Няма и няма
и да има. Виждал съм 5-годишни момиченца, които извиват телца под
глупавите звуци, а родителите им се
възхищават.
В началото всички ние, хората с
нормално, европейско и световно музикално възприятие, възприехме чалгата като малкото, необходимо зло,
което трябваше да стресне българските музиканти да започнат да произвеждат продукти на високо ниво. Но
какво се случи? Случи се това, че
чалгата се превърна в индустрия. С
мащаб и размах, които сме мечтали
за българската литература, кино, театър, опера, народна музика. Това е
развлекателната индустрия на България, генерираща милиони левове. Без
преувеличение - чалга нощни клубове, чалга дискотеки, чалга телевизии,
чалга радиа, чалга магазини,

чалга хора в чалга
държава
Замислете се колко дълбоко се е
сраснало това явление с хората. “Героите” на тази индустрия са основните
звезди в малка България. Те присъстват в новините, за тях се пише във
вестниците (не само на светските страници), жълтата преса съществува благодарение на тях и работи за тях, тях
канят за компетентно жури на различни музикално-телевизионни формати,
налепените им лица ни гледат от всички стени на всички градове и села,
рекламният бизнес се опира основно
на тях, те са тема номер едно от първи
до дванадесети клас, клиповете им се
въртят по всички кабеларки. Чалгарите ги обичат и обожават. Пълни стадиони, дискотеки, клубове и кръчми.
Обсебили са съзнанието на нацията.
Разговарял съм с интелигентно
изглеждащи млади хора, в нормални
клубове, които се кълнат, че са излезли тази вечер за нещо по-клубно, поелектро, но след два часа се оказват
в “Син Сити”, подплатени с триста
грама гроздова, пет кебапчета и крещящи с пълно гърло новия хит

на Минка, Пенка,
Иванка
или... Ако кажа на тези хора, че преди
black+dopulnitelen15

денци, революционери, писатели,
духовници. Днес даваме пари за
побългарена турска музика, купуваме дискове и DVD-та с песни на
български, издадени от сръбска
музикална компания, ходим на концерти, за да слушаме преиначени
гръцки звучения и пр.
Нямаме нищо свое.

Имитатори и крадци
това сме. Но какво да направим?
Виждам родители, които се прибират
в порутените панелки, в мизерните си
квартали след 10 часа работа, нарязват сухите домати, наливат долнопробна ракия и се заглеждат в телевизора. И какво виждат? Прекрасно
лице, което извива глас за мечти, за
коли, за пари, за жени и на човек му
става леко на душата. Знам, че този
човек не може да седне и да си пусне
Деветата симфония на Густав Малер.
Ако ви попитам кой е виновен за това,
без да се замисляте, бихте отговорили - държавата. Но не бързайте, защото държавата без населението й е
нищо.
Хората - ето кой е виновен за
деградацията и духовния канибализъм
на България. Сами си причиняваме
това, което векове наред никой не
можа да пречупи в нас. Големият
театрален режисьор Теди Москов
каза преди време, че на тази държава й трябва диктатура в изкуствата.
Съгласен съм с него. Трябва някой да
изчисти чалгата, пошлостта, кича и
мръсотията. Трябва да се върнем към
изконните си ценности, българските
си качества, които несъмнено имаме,

да слушат Азнавур и Серж Гинзбург,
нека англичаните да имат Роби Уилямс, Джо Кокър и “Ролинг Стоунс”,
нека американците да се гордеят с
Джони Кеш, Джим Морисън и Мадона, нека руснаците да се прекланят
пред ЛЮБЭ, Висоцки и “Пятница”,
нека австралийците да пълнят стадионите на AC/DC и Кайли Миноуг, нека
имаме Азис, Десислава и Кондьо.
Тази държава заслужава точно такива хора да се представят за лицето
й. Докато всички не креснат СТИГА!!!
Запътили сме се към дъното на културата, а там е тъмно, опушено, мирише на долнопробен алкохол и се
извисяват гласове - гласовете на мизерността в България. Това са плейбеците на несбъднатите мечти за
богатство, разкош и комфорт. Това е
виенето на кучетата, ръфащи и оглозгващи последните парчета месо
по кокалите на духовността ни.
Това е истината за бъдещето на
децата ни. Това сме ние, натъпкани в
тази българска кръчма, като копърки
в консерва. И търпим, търпим,
търпим... Аз обаче ще отворя вратата
и ще изляза на чист въздух, както
направиха много други преди мен, ще
си сложа слушалките, ще натисна
триъгълното копче и ще зазвучи нещо
различно. Нещо като Шостакович,
нещо като Майлс Дейвис, нещо като
Сабат. Вече съм навън и забелязвам,
че не съм сам.
Работя в медия, която никога не е
рекламирала или поощрявала чалгата, не го прави сега и никога не би го
направила. Но какво би направила
една лястовичка срещу ятата силиконови гарги? Надявам се, Пролет!
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“ÂÍÒÚÓÏÂÎ‡˜Í‡
ТОДОР КОРУЕВ

ÃËÌ‡Î‡Ú‡ Òˇ‰‡
Á‡·˙Í‡ı ÌÂ˘Ó Í‡ÚÓ ÏËÍÒ
ËÎË Ú˛Î˛„˛‚Â˜ ÓÚ ÌÂ‡Á·Ë‡ÂÏËˇ Ë ÌÂËÁ„Ó‚ÓËÏËˇ ÂÁËÍ Ë ÒÚËÎ Ì‡
ÎËÚÂ‡ÚÛÓ‚Â‰Ë ÔÓÒÚÏÓ‰ÂÌËÒÚË. ¬˙‚ ÙÓÛÏ‡
ÌˇÍÓÈ, ÓÌ‡ÒÎÓ‚ËÎ ÒÂ
ì ËËÎ Ë ÃÂÚÓ‰ËÈ emailî, ÏÂ ÔÓÁ‰‡‚Ë Ë
‡ÁÍËÚËÍÛ‚‡: ì¡‡‚Ó,
·‡‚Ó! ÕÓ Ì‡ ÚÂÍÒÚ‡ ÏÛ
ÎËÔÒ‚‡ Â‰Ì‡ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎÌ‡
Â‰‡ÍˆËˇ, ÔË ÍÓˇÚÓ Ì‡ÔËÏÂ ìÔÓ‡Ê‰‡î ÏÓÊÂ
‰‡ ÒÂ Á‡ÏÂÌË Ò ì„ÂÌÂË‡î, ì·ËÚËÂî - Ò ìÂÍÁËÒÚÂÌˆËˇî, ìÔÂÓ·‡ÊÂÌËˇî - Ò ìÏÂÚ‡ÏÓÙÓÁËî Ë Ú.Ì.î
ì¡‡‚ÓÚÓî ÔËÂı Á‡ Ò‚Â‰ÂÌËÂ, ÍËÚËÍ‡Ú‡ - Á‡ „‡‰Ë‚Ì‡. «‡˘Ó Ô˙Í ‰‡ ÌÂ ÔÓÂ‚ÓÔÂÈ˜‡ Ó˘Â ÚÂÍÒÚ‡ Ò
˜ÛÊ‰ËˆË. ìÕ‡Í˙‰Â ·ËÂ¯, ˜Ó‚Â˜Â?î - ÔÓ‰ÔËÚ‡ı‡ ÏÂ
‰Û„Ë Ò Ì‡ÏÂÍ, ˜Â ÍÓÎÂÍÚË‚Ì‡Ú‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ ÌÂ
ÚÂÊË Ì‡ ‚ÒÂÍË„Ó ÔÓÓÚ‰ÂÎÌÓ. ‡ÚÓ ˜Â ÎË ÒË ·ˇı ÓÒÚ‡‚ËÎ ÍÓÌˇ ‚ ÂÍ‡Ú‡. ¿ ÚÓ ÂÍ‡ ÎË Â Í‡ÚÓ ÂÍ‡ ÔÓÚÓÔ˙Ú Ì‡ Ì‡ÛÍÓÔÓ‰Ó·ËÂÚÓ Â Á‡ÎˇÎ ÒÚÛ‰ÂÌÚÒÍËÚÂ
‡Û‰ËÚÓËË. » Í‡Í‚‡ ÏÎ‡‰ÓÒÚ ‚Â˜Â Â ÔÓÚ˙Ì‡Î‡ ‰Ó
„Û¯‡ ‚˙‚ ‚ÓÌˇ˘‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ ÓÚ ÔÒÂ‚‰ÓÌ‡Û˜ÌË „Î‡‚Ó·Î˙ÒÍ‡ÌËˆË, ÒÚÛÍÚÛ‡ÎËÒÚË˜ÌË Î˙ÊÂ‡Ì‡ÎËÁË Ë
ÎË·Â‡ÎËÒÚË˜ÌË ËÁˆÂÔÍË Ì‡ ÙËÎÓÎÓÁËÚÂ Ì‡ ÌÓ‚ÓÚÓ
‚ÂÏÂ, ÍÓËÚÓ Ú‡ÌˆÛ‚‡Ú ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ ‚‡ÎÒ ÔÂ‰Ë Ó‰ÌÓÚÓ ÎËÚÂ‡ÚÛÓÁÌ‡ÌËÂ ‰‡ ÔÂÏËÌÂ ‚ ÌÂ·ËÚËÂÚÓ.
»ÒÍ‡ÚÂ ÍÓÌÍÂÚÌÓÒÚ. »Ï‡ÚÂ ˇ. «‡„Î‡‚ËÂÚÓ Â ìŒ‚˜‡˜ÂÚÓ ‚ Ì‡Ò: ¯Î‡„Â˙Ú-Ï‡ÌËÔÛÎ‡ÚÓî. ¿‚ÚÓ˙Ú Â
ÔÓÙ. ‰- ÃËÎÂÌ‡ ËÓ‚‡ ÓÚ —” ì—‚. ÎËÏÂÌÚ ŒıË‰ÒÍËî. «‡ÔÓ˜‚‡ ÓÚÍÓ‚ÂÌ‡ „‡‚‡ Ò Ì‡Ó‰ÌËˇ
ÔÓÂÚ, ÔËÍËÚ‡ Á‡‰ ìÏÛ‰ÓÒÎÓ‚ÂÈ¯ÂÒÚ‚Óî. ÃÌÓ„Ó
ÏÛ ‰ÓÈ‰Â Ì‡ ¬‡ÁÓ‚, ˜Â ÒÔÂ˜ÂÎË ì√ÓÎˇÏÓÚÓ ˜ÂÚÂÌÂî
Ò ìœÓ‰ Ë„ÓÚÓî, Ú‡ ËÁÌÂ‚Ë ÒÛÏ‡ÚË Ì‡¯ÂÌÒÍË ÔÓÒÚÏÓ‰ÂÌËÒÚË, Ú‡Í‡ ˜Â ‰˙Î„Ó ÌÂ ÏÓÊ‡ı‡ ‰‡ ÒÂ ‚˙Ì‡Ú
‚ ÍÓÊËÚÂ ÒË. œÓÚ˙ÒËı‡ Â‚‡Ì¯ ‚ ‡ÍˆËˇÚ‡ ìÃÓˇÚ
Î˛·ËÏ ÎËÚÂ‡ÚÛÂÌ „ÂÓÈî, Ò ÍÓˇÚÓ ÓÚˇÁ‡ı‡ Í‚ËÚ‡ÌˆËËÚÂ Ì‡ Ó·‡ÁËÚÂ ÓÚ Ó‰ÌËÚÂ ÓÏ‡ÌË. —ÏˇÌ‡Ú‡
Ì‡ Í‡‡ÛÎ‡ ‚ Â‚‡Ì¯‡ (…Ó‰‡Ì ≈ÙÚËÏÓ‚ ‚ÏÂÒÚÓ
√ÂÓ„Ë “ÂÌÂ‚) ËÁ·ÛÚ‡ Ì‡ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ Ã‡ÎÍËˇÚ
ÔËÌˆ. ÕÂ ÏÂ ÔÓ‰‡ÁÌË ËÁ·Ó˙Ú Ì‡ Ã‡ÎÍËˇ ÔËÌˆ,
‡ ÌÂ„Ó‚ËˇÚ Á‡ÒÚ˙ÔÌËÍ ‰Óˆ. √ÂÓ„Ë ÀÓÁ‡ÌÓ‚ (‰ÓˆÂÌÚ,
‡ ÌÂ Â Ë Ï‡Î˙Í ‰ÓÍÚÓ!), Ë ÔÓ‚Â˜Â - Ó„‡ÌËÁË‡ÌËÚÂ ÓÚ ‰ÓÒÚ‡ ‚ÂÏÂ Ì‡Ô˙ÌË Ì‡ ÚÂÎÂ‚ËÁËËÚÂ, ‡‰Ë‡Ú‡
Ë ‚ÂÒÚÌËˆËÚÂ ‰‡ ÌË Ì‡·Ë‚‡Ú Í‡Ì˜ÂÚ‡Ú‡ ‰‡ÌÓ ÔÓÛÏÂÂÏ, ˜Â ‚ Ì‡¯‡Ú‡ ÍÛÎÚÛ‡ ÌË˘Ó ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÒÎÛ˜Ë
·ÂÁ ‰ÓˆÂÌÚ‡.
ÕÓ ‰‡ ÒÂ ‚˙ÌÂÏ Ì‡ Ì‡Ó‰ÌËˇ ÔÓÂÚ. √ÓÍËˇÚ!
œÓÙ. ÃËÎÂÌ‡ ËÓ‚‡ Ì‡Ô‡‚Ó Â ÒÏÎˇÎ‡ Ì‡ ÒËÚÌÓ
‚ Ò‚ÓˇÚ‡ ÒÚÛÍÚÛ‡ÎËÒÚË˜Ì‡ ÚÂÍÒÚÓÏÂÎ‡˜Í‡ ÌÂ„Ó‚ËÚÂ ì—ÚËıÓÚ‚ÓÂÌËˇ Á‡ Ï‡ÎÍË ‰Âˆ‡î Ë ÓÒÓ·ÂÌÓ ì Ó„‡ÚÓ ·ˇı Ó‚˜‡˜Â...î —˙‰ÂÚÂ Ò‡ÏË:
ì“ÓÁË Ó·‡Á Ì‡ Ò‚ˇÚ ÏÎ‡‰ÂÌÂˆ ÌÂ ÏÓÊÂ Ë ÌÂ
ËÒÍ‡ ‰‡ ·˙‰Â ÏËÏÂÚË˜ÂÌ ÂÙÎÂÍÒ Ì‡ Â‡ÎÌÓÚÓ ‰ÂÚÒÚ‚Ó, ÚÓÈ ÔÓÒÚÓ Ú˙ÔÌÂ ‚ ÒÎ‡‰ÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ÓÚÍÓ‚ÂÌ‡ Ù‡ÌÚ‡ÁÏÂÌÓÒÚ. ¬ÒÂÍË ‰ÂÚ‡ÈÎ ‚ ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ
‰ËÒÍÛÒË‚ÌÓ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂ Â ÛÒÚÂÏÂÌ Í˙Ï Ë‰ÂÓÏËÚÓÎÓ„Ë˜Ì‡ ÂÔÂÁÂÌÚ‡ˆËˇ Ì‡ ‡Ì„ÂÎË˜ÂÒÍÓÚÓ Ì‡˜‡ÎÓ.
»‰Â‡ÎÌÓÚÓ ‚‡ÁÓ‚ÒÍÓ ‰ÂÚÂ ÌˇÏ‡ ·ÂÎÂÁËÚÂ Ì‡ ÔÓÎÓ‚‡ Ó‡ÁÎË˜ÂÌÓÒÚ, ÚÓ Â ì‰ÂÚÂÌˆÂî Ë ÒÂ‰ÌËˇÚ (ËÎË
ÌÂÛÚ‡ÎÂÌ) „‡Ï‡ÚË˜ÂÒÍË Ó‰ ÛÏÂÎÓ ÒÌÂÏ‡ Ë‰ÂˇÚ‡
Á‡ ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ·Î‡ÊÂÌ‡ ÔÂ‰ÒÂÍÒÛ‡ÎÌÓÒÚ.î “ÛÍ ‚ÒÂ
Ó˘Â ¬‡ÁÓ‚ ÏËÌ‡‚‡ ÏÂÚ˙, Ú˙È Í‡ÚÓ „ÓÒÔÓÊ‡ ÔÓÙÂÒÓÍ‡Ú‡ ‚ ì·Î‡ÊÂÌ‡Ú‡ ÔÂ‰ÒÂÍÒÛ‡ÎÌÓÒÚî Ë ‚ ÎËÔÒ‡Ú‡ Ì‡ ìÔÓÎÓ‚‡ Ó‡ÁÎË˜ÂÌÓÒÚî ÏÓÊÂ¯Â ‰‡ Ò˙ÁÂ
ıÓÏÓÒÂÍÒÛ‡ÎÌË Ì‡ÍÎÓÌÌÓÒÚË ËÎË ìÔÓÎ ·ÂÁ „‡ÌËˆËî.
ì Ó„‡ÚÓ ·ˇı Ó‚˜‡˜Â...î Â ÔÓÔÛÎˇÌÓ, Á‡˘ÓÚÓ ÒÂ
ÔÂÂ. “Ó‚‡ È Úˇ·‚‡ Ì‡ ÔÓÙÂÒÓÍ‡Ú‡ ‰‡ ÌË ‰ÂÏÓÌÒÚË‡ ÌÓ‚‡ÚÓÒÚ‚Ó. »Ï‡ Ó‚˜‡˜Â Ë Ó‚ˆÂ, Á‡˘Ó ‰‡
ÌÂ ÔÓ‰ËË ‰ÂÏÂ˘ÓÚÓ Ó‚˜‡˜Â Û Ì‡Ò, ·˙Î„‡ËÚÂ.
»Ï‡ ÔÂÒÂÌ, Á‡˘Ó ‰‡ ÌÂ ËÁ‚‡‰Ë ¯Î‡„ÂÌÓÚÓ Ì‡˜‡ÎÓ
Ì‡ Ô‡Á‡‡, Á‡ ‰‡ ÌË ÒÏ‡Â Ò˙Ò Ò‚ÓˇÚ‡ ÂÛ‰ËˆËˇ. ÕÂ
Ï‡ÌËÔÛÎË‡ÏÂ ÎË ˜ÂÁ ¬‡ÁÓ‚ ‰Âˆ‡Ú‡ Ò˙Ò ÁÓ‡Ú‡,
„Ó‡Ú‡, Í‡‚‡Î‡, ìÌˇÍÓÈ Ô˙Úî Ë ‰Û„Ë ìÁÌ‡ˆË Ì‡ ·Î‡ÊÂÌÒÚ‚ÓÚÓî? ÃÂÎÓ‰ËÍ‡Ú‡ Ì‡ ¯Î‡„ÂÌÓÚÓ ÍÎË¯Â
ÓÒ‚ÂÌ ÏÓÙÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ·ËÎ‡ ÔÓÚ‚˙‰ÂÌ‡ ÂÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓ Ë ÒËÌÚ‡ÍÚË˜ÌÓ. ì–ÂÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓÚÓ - ‚ ıÓÏÓÎÓ„ËˇÚ‡ Ò˙Ò Á‚ÛÍ‡ Ì‡ Í‡‚‡Î, Á‚ÛÍ Ì‡Ú‡ÔÎË‚Ó Ò‡ÌÚËÏÂÌÚ‡ÎÂÌ, ÒÎ‡‰ÓÒÚÌÓ ÌÓÒÚ‡Î„Ë˜ÂÌ Á‡ ‚ÒÂÍË, ÍÓÈÚÓ ËÏ‡ ÒÂÚË‚‡ Á‡ ÌÓÒÚ‡Î„Ë˜ÌËÚÂ ÒÎ‡‰ÓÒÚË.î
◊‡Í‡ÈÚÂ, ËÏ‡ Ó˘Â ·ËÒÂË Í‡ÚÓ: ìÕÂ„Ó‚ËÚÂ ÚÂÍÒÚÓ‚Â (¬‡ÁÓ‚ËÚÂ) ÍÓ‰Ë‡Ú ÚËÔË˜ÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ ìÔ‡ÒÚÓ‡ÎÌÓÚÓî ·ËÚËÂ, Ì‡ÔËÏÂ ÛÒÂ‰Ì‡ÎÓÒÚ, Â‰, ı‡ÏÓÌËˇ ËÎË Ô˙Í ÛÏÂÌËÂ ‰‡ ÒÂ Â„ÂÒË‡ Í˙Ï ÏËÚÓÎÓ„Ë˜ÌË Ò˙ÒÚÓˇÌËˇ Ì‡ ÔÒËıÓÒÓÏ‡ÚË˜ÌËˇ ÒËÌÍÂÚËÁ˙Ïî. “‡ Ì‡Í‡ˇ ÏÛ‰ÂÈ¯‡Ú‡ ÔÓÙÂÒÓÍ‡ ÌË
Ó·ˇÒÌˇ‚‡ Ô‡ÒÚËÒÍ‡Ú‡ ÓÎˇ Ì‡ ¬‡ÁÓ‚ ‚ Ò˙‰·ËÌËÚÂ
Ì‡ Ì‡Ó‰‡. ŒÍ‡Á‚‡ ÒÂ, ˜Â Ò‡ÏËˇÚ ¬‡ÁÓ‚ - ÒËÏ‚ÓÎË˜ÌËˇÚ ¬‡ÁÓ‚, ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ ÓÚ ÂÙÂÍÚËÚÂ Ì‡ ‚‡ÁÓ‚ÒÍËˇ ‰ËÒÍÛÒ - Ó·ËÚ‡‚‡ ÌÓÒÚ‡Î„Ë˜ÌËˇ Ò‚ˇÚ Ì‡
·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ÊÂÎ‡ÌËˇ Í‡ÚÓ Ô‡ÒÚÓ‡ÎÌ‡ ÔÂÒÓÌ‡ Ó‚˜‡˜ÂÚÓ, ÓÚ ÍÓÂÚÓ ËÏ‡ÏÂ ÌÛÊ‰‡ Ë ‰ÌÂÒ.
ƒ‡ „Ë ÓÊ‡ÎË¯ ÒÚÛ‰ÂÌÚËÚÂ ÓÚ ¿ÎÏ‡ Ï‡ÚÂ. ÃÌÓ„Ó Á‡Á˙·Ëˆ‡ ˘Â ·Â‡Ú. ¬ÒÂÍË ËÏ‡ Ô‡‚Ó Ì‡ ÎÓ¯Ëˇ
ÒË Ô‡Ù˛Ï, Ì‡ Ò‚ÓˇÚ‡ „ÎÛÔÓÒÚ, Ì‡ Ò‚ÓˇÚ‡ Í‡Î ÔÓ‰
ÌÓÍÚËÚÂ. ÕÓ ÌÂ Ë ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ Û˜‡Ú ÒÚÛ‰ÂÌÚË.
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СНИМКА “АРТ ФЕСТ”

— Ô‡ÁÌË˜ÌÓÚÓ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ
ÓÚ 24 Ï‡È - ƒÂÌˇ Ì‡ Ò‚ÂÚËÚÂ
·‡Úˇ ËËÎ Ë ÃÂÚÓ‰ËÈ, Ë
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÓ ÔÂ‰Ë ÍÛÎÏËÌ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌËˇ
Ô‡ÁÌËÍ Ì‡ ÓÁ‡Ú‡ ÂÊËÒ¸Ó˙Ú-Ô˙ÚÂ¯ÂÒÚ‚ÂÌËÍ —ÚÂÙ‡Ì
ÓÏ‡Ì‰‡Â‚, ÌÂÛÏÓÌËˇÚ
ÔÓ‰ÛˆÂÌÚ —ÚÂÙ‡Ì ËÚ‡ÌÓ‚,
ÍÓÂÌˇÍ˙Ú-Í‡ÎÓ‚Âˆ ’ËÒÚÓ
ÃÛÚ‡Ù˜ËÂ‚ Ë ÍÓÌÍÛÂÌÚËÚÂ ÔÓ
Ï‡ÈÒÚÓÒÚ‚Ó ‚ Ë„‡Ú‡ Ì‡
Ú‡·Î‡ ¿Ì‡ œ‡Ô‡‰ÓÔÛÎÛ Ë
—ÚÂÙ‡Ì ¬˙Î‰Ó·Â‚ ˘Â „ÓÒÚÛ‚‡Ú Ò ‰‚Â ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÔÂÏËÂÌË ÔÓÊÂÍˆËË ‚ ‡ÎÓ‚Ó,
Ì‡Û˜Ë ƒ”Ã¿ ÓÚ —‚ÂÚÎ‡Ì‡

ƒ‡ÏˇÌÓ‚‡ ÓÚ ì¿Ú ÙÂÒÚî.
√‡‰˙Ú, ÍÓÈÚÓ ÔÂ‰Ë ‰‚Â
„Ó‰ËÌË ·Â¯Â ‰Ó·˙ ‰ÓÏ‡ÍËÌ
Ì‡ Ì‡È-Ï‡˘‡·Ì‡Ú‡ ·˙Î„‡ÒÍ‡
ÍÓÔÓ‰ÛÍˆËˇ ÓÚ 1990 „.
Ì‡Ò‡Ï, ˘Â ËÏ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
‰‡ ‚Ë‰Ë ì—‚ÂÚ˙Ú Â „ÓÎˇÏ Ë
ÒÔ‡ÒÂÌËÂ ‰Â·ÌÂ ÓÚ‚ÒˇÍ˙‰Âî ‚
ÍËÌÓ ìœ‡‡‰‡ÈÁî ÓÚ 28 Ï‡È.
œÂÏËÂÌËÚÂ ÔÓÊÂÍˆËË Ë
ÒÂ˘‡Ú‡ Ò „ÓÒÚËÚÂ ÓÚ ÂÍËÔ‡
Ò‡ Ì‡ 28-Ë ÓÚ 17.30 Ë 20 ˜.
‘ËÎÏ˙Ú Â ÍÛÔsÂÌ Á‡ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ ‚ 12 ‰˙Ê‡‚Ë Ë
ËÏ‡ Ì‡‰ 20 000 ÁËÚÂÎË ‚
ÍËÌ‡Ú‡ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ, ÔËÔÓÏÌˇÚ ÓÚ ÂÍËÔ‡.

Варненското
биенале

Творби на
графици от
40 страни са
подредени в
салоните на
галерия „Борис
Георгиев”

ПЕТЪР МАРИНОВ

Жури в състав проф. д-р Филип Маузер
(Австрия), проф. Мартин Левин (САЩ), Хосе
Ернандес (Испания), проф. Ивайло Мирчев
(България) - председател на СБХ, проф.
Стоимен Стоилов (Австрия) и Венцеслав
Антонов - директор на Галерията за графично изкуство във Варна, преся извънредно големия брой кандидат-участници
в ХV международно биенале на графиката
във Варна, което бе открито под патронажа на кмета на морската столица Кирил
Йорданов и може да се види до 31 юли. От
постъпилите формуляри на 281 чуждестранни графици след журиране са допуснати за участие 177, а от постъпилите формуляри на 93 български автори са допус-

нати за участие 83.
Общо 40 са страните-участнички в
тазгодишното Варненско международно
биенале на графиката, което от 2001 г. е
включено в културните маршрути на Европа и оттогава е под егидата на ЮНЕСКО.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Културен маршрут:

Най-многобройно ще е участието на художници-графици от България, Китай,
Япония, Тайланд, Турция, Полша, Италия,
САЩ... Пряк организатор на експозицията
в салоните на Градската художествена
галерия “Борис Георгиев” на ул. “Любен
Каравелов” 1 във Варна е тукашната Галерия за графично изкуство.
Луксозен, цветен, двуезичен каталог
ще документира ХV международно биенале на графиката - Варна 2009. В него са
поместени богат фотографски раздел на
допуснатите до участие творби, адреси на
участниците, награди. Министерството на
културата, община Варна и Съюзът на
българските художници са организаторите на 15-ото издание на варненското биенале - най-представителния форум на
съвременното графично изкуство в България, което е сред десетте най-големи изяви от този род в световен план.

Студенти дизайнери представиха азбуката в Париж

Актьорът
Любомир Нейков ще е гост
на Столичната
библиотека в
инициативата
“Книгата, която
промени
живота ми”.
Днес от 13 ч. в
Американския
център на библиотеката той
ще се срещне
с ученици от столични училища и
ще им разкаже за любимите си
книги, които е чел като дете. Малките фенове на актьора ще разберат дали книгите са му помогнали
за превъплащенията в многобройните скечове, имитации и роли,
които е изиграл. В следващите
месеци гости на библиотеката ще
бъдат Елена Йончева, Димитър
Бербатов, Стефан Вълдобрев, Белослава, Иван и Андрей и др. Покъсно - от 17 ч., отличените участници в конкурса на тема “Каквото
стори дядо - все е хубаво” по
едноименната приказка на Андерсен ще бъдат наградени на официална церемония в мраморното фоайе на библиотеката. Всички детски творби ще участват в изложба,
която ще бъде открита довечера.

КРАСИН ХИМИРСКИ
НА 70 ГОДИНИ
В аулата на Софийския университет “Св. Климент Охридски” днес
от 19 ч. ще бъде отбелязана 70-ата
годишнина на д-р Красин Химирски с представяне на две негови
книги - проза, издадена от Московския държавен институт за международни отношения (университет)
към МВнР на РФ (МГИМО) - Москва, поезия, издадена от “Нонпарел”
- Москва, и откъс от документален
филм със специалното участие на
з.а. на РФ Александър Покидченко, Роси Рос, Паскал и др. На
събитието са поканени гости от
Русия, Индонезия и др. страни.

КОНЦЕРТ ПЕРКУСИИ
В „АЛТЕРА”

експонати студентките се
представиха и като манекенки, достойни за най-престижните модни подиуми. В словото си при откриването на
изложбата и дефилето директорът на БКИ - Париж, Кирил
Кадийски подчерта, че подобна изява би трябвало да стане достояние на по-широки
кръгове чрез представянето
й и в останалите български
културни центрове в Европа.
Той покани Националната художествена академия и за
други подобни високохудожествени изяви.

СНИМКА МК

В навечерието на 24 май
в Българския културен институт в Париж студентите второкурсници на Мая Богданова от специалността “Мода” в
НХА с ръководител проф. Греди Асса показаха серия от
постери, представящи кирилската азбука, както и ревю
на модни дамски облекла,
вдъхновени от идеята по неповторим начин да бъде изразен изящния черно-бял
графизъм на кирилските букви, научи ДУМА от Министерството на културата. Освен като автори на изящните

ЛЮБО НЕЙКОВ
ГОСТУВА В
СТОЛИЧНАТА
БИБЛИОТЕКА

ОТЗВУК

Дъблин под знака на 24 май

СНИМКА “ЖОКЕР МЕДИА”

БОРЯНА АНГЕЛОВА

Примабалерината на Болшой театър з.а. на
Русия Елена Андриенко вдигна на крака
публиката в зала 1 на НДК с изпълнението си
в спектакъла “Дон Кихот”

cyanmagentayellowblack

След като живея вече година в
Дъблин -Ирландия, се уверих, че повечето ирландци обожават България. Когато разберат откъде съм, с радост
възкликват: “О, Златни пясъци”, “Слънчев
бряг”... “Боровец”... Почти всеки втори
ирландец, с който говоря, знае за България, има близък, който е бил там, или
възнамерява да посети родината ни. Досега не съм чула някой да е разочарован и повечето хора, които срещам, имат
изключително позитивно отношение и с
възторг говорят за нашата природа и
култура. На един от най-светлите български празници - 24 май, голяма част от
дъблинската общественост дойде да
почете нашия празник в Дъблин сити
хол. Организатори на неделния концерт
с участието на Валя Балканска и квартет “Еолина” бяха посолството на България в Ирландия, ощина Дъблин и културното министерство на Ирландия.
Концертът предизвика изключителен
интерес и поради необичайната, но
много добре осъществена връзка между
класическата и народната музика. Квар-

тет “Еолина” в състав Весела Желева арфа, Николай Коев - флейта, Владислав Андонов - виола, Богдан Станев пиано, очарова публиката с брилянтните си изпълнения на творби от Шостакович, Дебюси и Де Файа. Особен интерес предизвика “Келтска приказка”
на Владимир Андонов - реверанс към
страната домакин и прекрасна изненада, която очарова с оригиналността и
доброто си звучене. Тази творба в етно
стил беше и преход към изпълнението
на Валя Балканска - “Защо ми е”. Българи, ирландци, поляци, французи - всички присъстващи бяхме запленени от
красотата на гласа й и брилянтното й
изпълнение. В следващите няколко
песни - “Китка ти вия”, “Моме, моме”
и “Излел е Дельо Хайдутин”, към нея
се присъедини гайдарят Петър Янев,
което засили възторга на публиката.
Концертът завърши със сюитата на В.
Андонов и Петър Янев за квартет и
каба-гайда, а всички присъстващи
станаха на крака. Вярвам, че този
концерт дълго ще се помни от дъблинчани и в сърцата им България ще е
още по-близка и мила.

Концерт на Кирил и Никола
Петрови - перкусии, със специалното участие на Борислав Бояджиев в последното за този сезон
издание на “АлтерМюзик” ще се
състои на 29 май от 19 ч. в арт
център “Алтера”, ИНТЕРПРЕД,
бул. “Драган Цанков” 36. Теоретик на събитието, организирано
от арт център “Алтера”, НМА
“Панчо Владигеров” и Салона за
музика и рефлексии, ще бъде
Дарина Чакърова. В програмата:
Емануел Сежурне - “Основната
линия на живота” (аранжимент
Кирил Петров), Аскел Маасон “Първи”, Дейвид Фрийдман “Пътечка”,
Анди
Пейп
“CaDance”, Кирил Петров - “Хоро”
(аранжимент Кирил Петров и Борислав Бояджиев), Кирил Петров
- “Самба” (аранжимент Кирил Петров и Борислав Бояджиев).

cyanmagentayellowblack

cyanmagentayellowblack
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ŸÂ ËÏ‡ÚÂ ‰ÓÒÚ‡ ‡·ÓÚ‡ ‰ÌÂÒ,
ÌÓ ÌÂ ÒÂ ÓÚ˜‡È‚‡ÈÚÂ. «‡ ˘‡ÒÚËÂ
˘Â ÛÒÔÂÂÚÂ ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡‚ËÚÂ Ò ÔÓ„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Úˇı. ÃÌÓ„Ó
ÒÚÂ ‰Ó·Ë!

√ÎÂ‰‡ÈÚÂ ‰‡ ÌÂ ÒÂ ‡ÁÔËÎˇ‚‡ÚÂ.
ÕÂ ÒÂ Ò˙‰ÂÚÂ Ì‡ ÓÍÓÎÌËÚÂ, ˜Â
‡Á˜ËÚ‡Ú ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂ Ó·Â˘‡ÌËˇÚ‡ ÒË, ·˙‰ÂÚÂ ÔÓ-ÓÚ„Ó‚ÓÌË,
‰ÓÍ‡ÊÂÚÂ ‡‚ÚÓËÚÂÚ‡ ÒË.

Ã‡ÎÍÓ ÔÓ‰ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ ˘Â ÒÂ
˜Û‚ÒÚ‚‡ÚÂ, ÌÓ Á‡ ÚÓ‚‡ ÔË˜ËÌ‡Ú‡
Â ÎË˜ÌÓ ‚˙‚ ‚‡Ò. ÕÂ ·˙‰ÂÚÂ Ú‚˙‰Â
ÏÌËÚÂÎÌË Í˙Ï ‚ÒË˜ÍÓ Ë ‚ÒË˜ÍË.
–‡‰‚‡ÈÚÂ ÒÂ Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡.

ƒÌÂÒ ËÏ‡ÚÂ ÌÛÊ‰‡ ÓÚ ÔÓÏÓ˘.
¡˙‰ÂÚÂ ÚÓÎÂ‡ÌÚÌË Í˙Ï ÍÓÎÂ„ËÚÂ
ÒË Ë ÌÂ ÒÂ ‚ÔÛÒÍ‡ÈÚÂ ‚ ·ÂÁÒÏËÒÎÂÌË ÒÔÓÓ‚Â. ÕÂ ÒÂ ÓÔËÚ‚‡ÈÚÂ
‰‡ ¯ÓÍË‡ÚÂ ÓÍÓÎÌËÚÂ.

ƒÂÌˇÚ ˘Â ‚Ë ÔÓÚÓÔË Ì‡Ô‡‚Ó ‚
ÒË‚ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ËÂÚÓ. ÕÂ ÒÂ
ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÈÚÂ, ÁÌ‡ÂÚÂ, ˜Â ÂÁÍËÚÂ ÔÓÏÂÌË ÌÂ Ò‡ ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌË.

ŸÂ ÒÂ ˜Û‚ÒÚ‚‡ÚÂ „ÓÚÓ‚Ë Á‡ ÔÓ‰‚ËÁË, ˘Â ËÏ‡ÚÂ ÊÂÎ‡ÌËÂ ‰‡
Ò‚˙¯ËÚÂ ·ÂÁ·ÓÈ ÌÂ˘‡. À˛·Ó‚Ú‡ ˘Â ‚Ë ÒÂ ÛÒÏËıÌÂ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ Á‡ÌËÏ‡ÌËˇÚ‡ ‚Ë.

“Û‰ÌÓ ˘Â ÒÂ ‡‰‡ÔÚË‡ÚÂ Í˙Ï
‡·ÓÚÌ‡Ú‡ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡. ÕÂ Ò‡
ËÁÍÎ˛˜ÂÌË ÌÂÔËˇÚÌË ËÁÌÂÌ‡‰Ë,
ÓÒÎ‡ÌˇÈÚÂ ÒÂ Ì‡ ÔÓ„Ó‚ÓÍ‡Ú‡
ì¬ÒˇÍÓ ÁÎÓ Á‡ ‰Ó·Óî.

ƒÂÌ, ‚ ÍÓÈÚÓ ˘Â ËÏ‡ÚÂ Á‡ ‚˙¯ÂÌÂ ÔÓ‚Â˜Â, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
ÔÓÌÂÒÂÚÂ. ’Û·‡‚ÓÚÓ Â, ˜Â ËÁÓ·ÂÚ‡ÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ÓÚÌÓ‚Ó ˘Â ‚Ë ÔÓÏÓ„ÌÂ ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡‚ËÚÂ.

ŸÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒË Ì‡Ô‡‚ËÚÂ ÒÏÂÚÍ‡ Ò ÍÓÎÍÓ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÚÂ.
ÕÂ ÒÂ ÔËÚÂÒÌˇ‚‡ÈÚÂ, Ò˙‚ÒÂÏ
ÒÍÓÓ ˘Â ÔÓÔ˙ÎÌËÚÂ ÔÓÓÔ‡ÁÌÂÌËÚÂ ÒË ‰ÊÓ·Ó‚Â.

ŸÂ ÒÚÂ ‚ ˜Û‰ÂÒÌ‡ ÙÓÏ‡, ÌÓ ÌÂ
ÏËÒÎÂÚÂ, ˜Â Ë ÓÍÓÎÌËÚÂ ÒÂ ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú Ú‡Í‡. ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ‰‡ ËÏ
‚ÎÂÁÂÚÂ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ë „Ë
Ì‡Í‡‡ÈÚÂ ‰‡ ÒÂ ÛÒÏËıÌ‡Ú.

“Û‰ÌÓ ˘Â ‚Ë Â ‰‡ ÒÂ ÔÓÚÓÔËÚÂ
ÓÚÌÓ‚Ó ‚ ÛÚËÌ‡Ú‡, Ú‡Í‡ ˜Â ÔÓ‰Ó·Â ÓÒÚ‡‚ÂÚÂ ÌÂ˘‡Ú‡ ‰‡ ÒÂ
ÒÎÛ˜‚‡Ú ÓÚ Ò‡ÏÓ ÒÂ·Â ÒË, ·ÂÁ ‰‡
„Ë ÔË¯ÔÓ‚‡ÚÂ ËÁÎË¯ÌÓ.
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Днес ще преобладава слънчево време. По- значителна
купеста облачност ще има над Западна България,
където по-късно през деня, на отделни места, се
очаква да превали и прегърми. Вятър – слаб – найчесто източен. Максимални температури между 25°
и 30°, в източните райони 20° - 26°, за София около
27°. Атмосферното налягане ще се задържи малко
по-високо от средното за май. Над планините ще
преобладава слънчево време. По-значителна ще бъде
купестата облачност над масивите в Западна България. По-късно през деня на места там ще превали
и прегърми. В по-ниските райони вятърът ще бъде
слаб от югоизток-изток, а по билата и върховете
– умерен от североизток-север. Очаквана най-висока
температура на височина 1200 метра около 15°, на
2000 метра – около 9°. Над Черноморието ще
преобладава слънчево време. Временни увеличения на
облачността се очакват над северния участък. Ще
духа слаб вятър от североизток-изток. Максимални
температури на въздуха 20° - 25°. Температурата
на морската вода по българското крайбрежие е 20°
- 21°, а вълнението на морето ще остане слабо.

»«√À≈ƒ» «¿ 28 » 29 Ã¿…

максимални

максимални

24°/28°

22°/27°

В четвъртък ще бъде предимно слънчево, но 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.

СРЯДА, 27.05.2009

07.00 “Сутрин в 7” - сутрешен блок
09.00 “Пътеводна светлина” - еп. 176 - повторение
09.45 “Великото изкуство на магията” - развлекателна програма
10.00 “Капри” - сезон 1, еп. 21
11.00 “Непокорните” - сезон 4, еп. 55
12.00 Новини
12.15 Телешопинг
12.30 “Чиста лъжа” - еп. 25
13.30 “Летящият цирк на Монти Пайтън” - еп. 18
14.00 “Смолвил. Супермен в началото” - сезон 3, еп. 7 - п.
15.00 “Следобед с ТВ 7” - токшоу на ТВ 7
16.45 Телешопинг
17.00 “Търси се мъжът” - еп. 3
18.00 “Вярно с оригинала” - политическо токшоу с Петър
Волгин
18.45 “Великото изкуство на магията” - развлекателна програма
19.00 Новини
19.30 “Парите” - икономическо предаване на ТВ 7
20.00 “Смолвил. Супермен в началото” - сезон 3, еп. 8
21.00 “Тайните на Манхатън” - драма, САЩ, 2005, с Чандлър
Уилямс, Глен Клоуз, Елизабет Бенкс
22.50 “Микросвят” - анимационни миниатюри
23.00 Новини
23.40 “Смъртоносно изкуство” - ужаси, САЩ, 2007
01.20 “Тайните на Манхатън” - драма, САЩ, 2005 - 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
“Стани богат” - световна ТВ игра
“Да разлаеш кучетата” - комедийно шоу
“Забранена любов” - сериен филм
“Господари на ефира” - забавно предаване на НТВ
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Герои” - сериен филм, 2 сезон
“Лесни пари” - тв игра

28

27
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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
20.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.15
00.15

“Любовта е във въздуха” - сериал, еп. 20
“Капитан Фламинго” - сериал, сезон 2, еп. 4
“Тази сутрин” - информационно предаване
“Бон Апети” - кулинарно шоу с Иван Звездев
“Часът на мама” - токшоу
“Господарката на Троя” - сериал, еп. 42
bTV Новините - обедна емисия
“Шоуто на Слави” /п./
“Лицето на другата” - сериал, еп. 76
“Буря в рая” - сериал, еп. 171
“SMS” - сериал, еп. 98
“Любовни игри” - телевизионна игра
“Горчиво” - шоу за младоженци
“Любовта е във въздуха” - еп. 21
“Нека говорят с Росен Петров” - токшоу
bTV Новините - централна емисия
Music Idol - концерт и елиминации
Шампионска лига - ФИНАЛ. Барселона - Ман. Юнайтед
“SMS” /п./ - сериал, еп. 98
“Комиците” /п./
“Любовни игри” /п./
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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
00.10
00.40
01.30

Âèäèí

—“–≈À≈÷

06.40 Национален календар. 160 г. от
рождението на Никола Обретенов
06.45 Денят започва - сутрешен блок
07.30 Евроизбори 2009
08.05 Денят започва - сутрешен блок
09.35 Здраве
10.15 Дързост и красота - тв филм /2261 епизод/
11.00 Жените с Марта Вачкова /токшоу/
12.00 По света и у нас
12.25 Евроизбори 2009. Предизборни клипове
12.30 Бързо, лесно, вкусно - кулинарно шоу
13.00 Самотно дърво на хълма - тв филм /10 епизод/п/
13.45 Днес и утре
14.15 По северняшки - Руска Недялкова /фолклор/
14.45 Константин Философ - тв филм /6, последна серия/
15.30 Романи лумия - светът на ромите
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.40 Били и Бъди - анимационен филм
16.45 Забавен колеж - анимационен филм
17.00 Големите шпионки - анимационен филм
17.25 Пушенето забранено - документален филм
17.55 Евроизбори 2009. Предизборни клипове
18.00 По света и у нас
18.30 Седмо чувство - семейна игра
19.00 Самотно дърво на хълма - тв филм /11 епизод/
19.45 Лека нощ, деца!. Дим, Дам, Дум
19.50 Златните песни на “Златният Орфей”
19.55 50 години БНТ. 1978
20.00 По света и у нас
20.30 Евроизбори 2009. Предизборни хроники
20.40 Спортни новини
20.45 Евроизбори 2009. Предизборни клипове
20.50 Да возиш мис Дейзи - игрален филм /САЩ, 1989 г./
22.30 По света и у нас
23.05 Евроизбори 2009
23.15 Кино по ноти
23.45 Предизвикателството. Последният ученик - игрален филм
/Германия, 2004 г./
01.25 По света и у нас /п от 22.30/

ÃÓÊÂ ‰‡ ‡Á˜ËÚ‡ÚÂ Ì‡ ‰Ó·Ëˇ
Í˙ÒÏÂÚ. ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ˜Â ÌˇÏ‡ ‰‡
ÒÚÂ ‚ ‡·ÓÚÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ, ˘Â
ÛÒÔÂÂÚÂ ‰‡ Ò‚˙¯ËÚÂ ‰ÓÒÚ‡ ÌÂ˘‡.
√ÓÎˇÏ‡ ‡·ÓÚ‡ ÒÚÂ.
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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: „Братя Карамазови”
23.30 „Вячеслав Шалевич. Под
маската на Казанова”
00.25 Нощни новини
00.40 „Късно нощем”
01.25 Филм: „Над Тиса”
02.45 „Следата”
03.30 „Модна присъда”
04.25 „Федералният съдия”
05.10 Сериал: „Горещ лед”

cyanmagentayellowblack
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СЛАВЯНСКО ДРУЖЕСТВО
в България
София, ул.”Славянска” 6, тел/факс: 02/9882706

Днес, сряда, 27.05., от 17,30 ч. в салона на
дружеството на ул. “Славянска” 6 се провежда
редовна сбирка. Темата е: “Тайните архиви на
Ватикана за България през периода 1925-1939
г.” Докладчик проф. Г. ЕЛДЪРОВ.

ƒ≈ÕŒÕŒŸÕ» ¿œ“≈ » ¬ —Œ‘»ﬂ
"АЛТЕА"
ул. "Деян Белишки" 58
Телефон: 958-31-02

"МЕДЕЯ-74"
жк Бъкстон, ул. "Ген. Суворов" № 56 (базара на
ъгъла с ул. "Вихрен")
Телефон: 955-54-32

"АНА"
бул. “Витоша” 95
Телефон: 953-41-57

"ПАНАЦЕЯ" - КАТЯ ИЛИЕВА
1: жк "Овча купел-1",
бл. 507, вх.Д
Тел.: 957-47-01

"АРОНИЯ 2001"
бул. "Пенчо
Славейков" № 6
Тел.: 953-13-08
Приготвяне
на лекарства

"СТУДЕНТСКА"
Студентски град,
бл.60 вх.В
Телефон: 868-01-15
"ФАРМА - Б. ИВАНОВ"
ул."Костенски водопад",
бл. 242, срещу ДКЦ XXIX
Тел.: 958-25-68

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

032
052
042
056
064
046

67
63
86
21
80
66

71 80
24 42
31 90
809
31 40
36 54
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Поклон пред
човечността
и достойния й живот.
От семейството
blackdop 21

Длъжност,
пояснения,
заплата

Брой места
(достъпни от,
подходящи за)
Вид договор,
работно време,
мобилност

Изисквания
(Образование
Специалност
Стаж (г.)
Допълнителни условия)

гр. София, р-н Витоша; обл.
София (столица)
СТРОИТЕЛЕН ПАЗАР НА
ТРУДА - ЕАД
НО УСАГ-ПАРТЕРА
тел. 806 2939

Технически ръководител
2000 лв.

4
16.5.2009
мъж
Неуточнен
Неуточнено
Неуточнена

Инженеро-техническо образование Промишлено и гражданско строителство б е з
изисквания
БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ
ПРИ
ЗАМИНАВАНЕ
И
ВРЪЩАНЕ, ДОПЪЛНИТЕЛНА
ЗДРАВНА

гр. София; обл. София (столица)
СТАНКОВ - ЕООД
ГР.БОЖУРИЩЕ ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
тел. 993-39-19

Началник, цех
Необявена

1
7.5.2009
Неуточнено
Неуточнен
Една смяна
Неуточнена

Средно специално техническо
образование Техническо образование-неуточнена специалност

гр. Банкя; обл. София (столица)
БАНКЯ ПАЛАС - ООД
БУЛ. ВАРНА щ 70
тел. 997 71 78

Администратор, хотел
Необявена

2
8.5.2009
Неуточнено
Неуточнен
Три смени
Неуточнена

Средно общо образование неуточнено
Средно общо
образование-неуточнена специалност
без изисквания

гр. София; обл. София (столица)
АЛТЕКС-91 - ЕООД
гр.Банкя ул.Княз Борис I № 6
тел. 997 72 05

Шивач,
5
мъжко/дамско облекло 8.5.2009
Необявена
жена
Неуточнен
Неуточнено
Неуточнена

Средно професионално - неуточнено
Средно професионално образование-неуточнена специалност
3

гр. Пловдив; обл. Пловдив
БРИЛЯНТ - АД
Цар Борис III Обединител 40
тел. 218-318

Инженер-технолог,
шивашко
производство
500 лв.

2
7.5.2009
Неуточнено
Неуточнен
Една смяна
Неуточнена

Средно специално техническо
образование Конструиране
и моделиране на облеклото
без изисквания
не са посочени

гр. Пловдив; обл. Пловдив
ТЕРЕМ - ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ - ЕООД
УЛ.ЦАР СИМЕОН 2
0889457447
тел. 635-169

Счетоводител,
оперативен
Необявена

1
12.5.2009
без ограничения
Неуточнен
Една смяна
Неуточнена

Средно специално икономическо образование
Счетоводство и контрол
3
не са посочени

гр. Пловдив; обл. Пловдив
ЕНДЖЕЛС-99 - АНГЕЛ ГОГОВ
- ЕТ
ул. 6-ти СЕПТЕМВРИ 47
тел. 032/696968

Шофьор, товарен
автомобил
Необявена

1
13.5.2009
мъж
Неуточнен
Една смяна
Неуточнена

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

гр. Пловдив; обл. Пловдив
ГАРД БИЛД - ООД
бул.Марица 160 склад 12
тел. 032\628573

Търговски
представител
480 лв.

3
14.5.2009
Неуточнено
Неуточнен
Една смяна
Неуточнена

"

"ВЕЛИ"
жк "Младост" 4, битов
комбинат, до бл. 416
(до ресторант "Амигос")
Тел.: 975-48-67

Месторабота
(Фирма, адрес,
телефон,
email за контакт)

Б.Р. Обявените работни места са в съответствие
с обявите в сайта на Агенцията по заетостта

—œ≈ÿÕ» “≈À≈‘ŒÕ»
Бърза помощ Телефон: 150; 02/ 983 52 24;
02/ 975 92 60
ВиК - Повреди Телефон: 02/ 812 21 21; 02/ 920 68 71
Гореща линия за жертви на насилиеТелефон: 02/
981 76 86
Гражданска защита Телефон: 0800 20112;
02/ 862 60 75; 02/ 962 04 39, 02/ 962 04 41
Единен номер за спешни повиквания
Телефон: 112

Електроразпределение - аварийна служба
Телефон: 07001 00 10; 02/ 847 01 61;
02/ 847 01 62; 02/ 847 01 63; 02/ 847 01 64;
КАТ - Автопроизшествия Телефон: 165;
02/ 982 49 01; 02/ 982 49 02
МБАЛ "Н.И.Пирогов" Телефон: 02/ 915 44 11
МВР - София Телефон: 166
Планинска спасителна служба
Телефон: 963 20 00; 0887 100 237
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За 11-ото издание на
конкурса “Визаж мини
моделс 2009” се организира кастинг на деца бъдещи модели, на
възраст между 4 и 15
години. Събитието ще се
проведе на 2 юни в Sofia
Live Club, НДК, от
9.30 ч., информира ДУМА
Станислава Добрева от
Visages model group. Наградният фонд предвижда куп изненади за малките модели - модни облекла, аксесоари, играчки и много лакомства.
Тазгодишният “Визаж мини моделс” предвижда три дефилета - в
народни носии, спортни
костюми и официални
тоалети. Победителите
ще получат право на

участие в някои от найпрестижните международни конкурси за деца.
Малчугани, класирали
се на финала на миналогодишния “Визаж мини
моделс”, обраха призовете на световния конкурс за красота “Крал и
Kралица на Вселената
2008” в Южна Африка.
Желаещите да се
включат в конкурса могат да се явят на предварителен кастинг и записване на ул. “Ген. Паренсов” 28 на 29 май от 10
до 18 ч.
Председател на проявата е шефката на модна агенция “Визаж” Евгения Калканджиева.
Децата ще бъдат избирани от журналисти.

Между две приятелки:
- Вярно ли е, че роднините на
твоя любим те мразят?
- Вярно е. Жена му е готова с голи
ръце да ме удуши...

ЧРД!

Национален финал
на конкурс за бельо
17 студенти от НХА представят дизайнерски
творения, вдъхновени от мотото „Икони”
АЛЬОНА НЕЙКОВА

Българските финалисти на дизайнерския конкурс “Triumph Inspiration Award 2009”
ще направят впечатляващ спектакъл тази
вечер във фоайето на хотел “Хилтън”.
17-те студенти от Националната художествена академия (НХА) ще покажат за първи
път пред българските медии свои дизайнерски творения, вдъхновени от мотото
“Икони”. То е провокирало младите таланти към разработване на различни оригинални теми и идеи. В дизайнерските проекти модата е обвързана както с митологията, така и с киното, музиката, художественото изкуство, поп културата и различни видове субкултури. Вдъхновението на
студентите идва от разнообразни епохи и
области - от митичната древност, през епохата на Клод Моне и Пабло Пикасо, декоративната хармония на Алфонс Муха, ори-

гиналния стил на Хундертвасер, кокетната
анимационна героиня Бети Буп до съвременната поп икона Ейми Уайнхаус.
Творческите идеи и модели бельо на
участниците в българския финал на конкурса ще се оценят от авторитетно и компетентно жури с председател Дора Блек управител на “Триумф интернационал София”, и членове: проф. д-р Любомир Стойков - председател на Академията за мода
и преподавател в НХА, проф. Греди Асса ръководител катедра “Мода” в НХА, проф.
Майа Богданова - дизайнер и преподавател в НХА, Мария Георгиева - главен редактор на сп. “Ел” - България, Александра
Иванова - автор и продуцент на предаването “Огледала” по bTV и известната
българска дизайнерка, носителка на “Златна игла” на Академията за мода за 2008 г.
Аля Милушева.
Първите трима победители от българ-
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визуална среда, създадена от творците, включили се в майското представяне на 900-те.
Ще може да се види “Фило-софия” на Ивайло Златков-Ханк, графичен дизайн “Черно и бяло” на
Венко Николичев, творби на Грегор
Шатц, Нели Пеева, Пламен Стоев и
специалното участие на музикалния
артист Надежда Митева. Артистичният двигател на проект “900” до
момента се захранва от над 20 човешки сили, а създадените досега
арт обекти са 115, научи ДУМА от
Юлия Медичкова от Human Thinks
Art & Culture Market.

○

С 900 конски сили в
съвременното изкуство

○

Специална вечеря
организира по повод
рождения ден на Соня
Васи Петър Лашов, по
чиято лична покана
изпълнителката е в
България. Известният
бизнесмен изненада певицата с огромен букет
от червени рози и с ново
меню на ориенталския
ресторант “Истанбул”.
В компанията на новия си приятел, предизвикал интереса на
българските медии,
Соня дегустира отбрани ястия, сред които мариновано с 11 подправ-

ския финал на конкурса “Triumph Inspiration
Award” ще бъдат удостоени с честта да
стажуват в сп. “Ел” (България), което заедно с предаването “Огледала” по bTV е
медиен партньор на конкурса. Българският
победител ще вземе участие в световния
финал по време на Седмицата на модата
в Милано, през септември т.г.
Както през 2008 г., така и сега, моделът, удостоен с първа награда на световния финал, ще се адаптира от дизайнерите
на “Триумф” и през 2010 г. ще бъде пуснат
за производство като лимитирана серия,
която ще се продава в избрани магазини
по цял свят. Освен това победителят в
конкурса ще получи награда от 15 000
евро. Класираните на второ и трето място
на световния финал автори на дизайнерски
проекти ще получат съответно 10 000 и
5000 евро, уточниха за ДУМА от консултантска къща “От игла до конец”.

ки пиле, изтънчени салати и разядки. Звездната двойка беше очарована от характерния
за турската кухня десерт “Кюнефе” - кадаиф, приготвен с плънка
от специален обезсолен кашкавал.
След празничната
вечеря Соня Васи, барабанистът Васил и диджей Зон изненадаха
феновете в пианобар
“Bar&White” с нажежаващите настроението ритми на новите си парчета. Те очароваха публиката с невероятното си

Акад. АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ,
директор на Института по физика
на твърдото тяло при БАН
Чл.-кор. ВЛАДИМИР КАБАИВАНОВ,
химик
ГЕНА ТРАЙКОВА,
тв журналистка
ДЕНИЦА ТИХОЛОВА,
член на ВС на БСП
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА,
тв журналистка
ЛИЛИ МАРИНКОВА,
журналистка
ПЕТЪР ДОБРЕВ,
художник
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* Св. свщмчк.
Терапонтий.
Св. мчк. Терапонтий
Софийски

Изненадаха Соня Васи
с изискана вечеря

Второто арт събитие към проект
“900” ще се състои от 12 до 20.30 ч.
на 28 май, четвъртък, зад НДК. Темата на хепънинга е “С 900 конски
сили в съвременното изкуство”.
За разполагане на арт обектите,
като алтернативен център за съвременно изкуство, ще се използва
вътрешното пространство на товарна композиция с дължина 16 метра.
Ценители ще имат възможност да
се насладят на едно артистично
преживяване в товарното пространство на автомобил за международен превоз под съпровода на акустични струнни инструменти и във

Виц
Виц

сценично поведение, завладяваща мелодичност
и неувяхващ рок ритъм.
След участието им Вяра
от “Стар академи” поднесе поредната изненада от Петър Лашов за
рожденичката - под звуците на “Happy Birthday”
тя получи празничната
си торта.
Втори допир до новите песни на Соня Васи
предстои за българската публика на 28 май от
22 ч. в пианобар “The
Gate”, съобщи за ДУМА
Мартина Павлова от
Mirror PR Agency.

Jetix България става
Disney Channel
Марката Disney обяви намерението си да преобразува Jetix България във водещия световен детски бранд
Disney Channel.
Насочен към деца на възраст от 6 до 14 г. и техните
семейства, Disney Channel България ще предлага на
зрителите си привлекателен програмен микс, включващ
любими герои като Хана Монтана, хитови анимационни
поредици като “Финиъс и Фърб” и пълнометражните
филми като “Хайскул мюзикъл” и “Кемп рок”. Каналът ще
излъчва и специализиран игрален Disney блок със забавни занимателно-развлекателни шоупрограми, насочени към децата между 2 и 5 години. Каналът ще
локализира за пазара дублирани програми и съответните промоционални и комплексни материали.
Disney Channel Worldwide има 98 канала и програми
в света, които се излъчват в 167 държави на 32 езика.

„ОЕЙЗИС” НАЧЕЛО
В КЛАСАЦИЯТА ЗА
НАЙ-ДОБРИ ПЕСНИ
Песни на “Оейзис” заеха първите три места в анкета за найдобрите британски песни за всички времена. Песента “Live Forever”
беше определена за номер едно
в класацията, парчето “Wonderwall”
зае второ място, а “Don’t Look
Back In Anger” застана на трета
позиция. Още една песен на “Оейзис” - “Champagne Supernova”,
също намери място в топ 10 на
анкетата, осъществена от радио
Xfm, в която участвали хиляди
фенове от Великобритания.

ЖИЗЕЛ БЮНДХЕН
ЩЕ СТАВА МАЙКА
Най-добре платената манекенка в света Жизел Бюндхен може
да се оттегли от модния подиум за
известно време. Сайтът Radar
Online.com съобщава, че бразилският топ модел е потвърдила пред
най-близките си приятели носещия
се от седмици слух, че ще става
майка за първи път. През последните седмици манекенката беше
забелязана два пъти да посещава
клиника в Ню Йорк, но до този
момент не е пожелала да потвърди
или да отрече слуховете за бременността си. Жизел Бюндхен се
омъжи през февруари т.г. за състезателя по американски футбол Том
Брейда, а през април двамата повториха брачната клетва на церемония в Коста Рика.

ХЮ ХЕФНЪР МОЖЕ
ДА СЕ РАЗДЕЛИ
С „ПЛЕЙБОЙ”
Бащата на култовото мъжко
списание е твърде вероятно скоро
да се раздели с “Плейбой”. Според слуховете Хю Хефнър обмисля идеята да продаде основаната
от него преди повече от 56 години
компания за около 200 млн. паунда, а за потенциален купувач се
сочи компанията на Ричард
Брансън “Virgin”. По време на
разцвета си през 70-те години на
миналия век лъскавото списание
беше четено от 1/4 от американските студенти, но напредъкът на
интернет намали продажбите му
от 7 млн. копия на брой през 1972
г. до около 3 млн. в момента.
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ЦСКА и Левски наддават
с Байерн за Манолев
Станислав
Манолев

„Сините” искат
да се подсилят с
национала за
Шампионската лига

След ЦСКА и от Левски поискаха националния защитник Станислав Манолев. Един от най-перспективните футболисти в българското първенство е влязъл в трансферния списък на “сините” за
следващия сезон, след като преди няколко дни се разбра, че и
Любо Пенев го иска в селекцията
за новия шампионат. В Левски
гласят подсилване на състава с класни играчи от
вътрешното първенство и
чужбина, за да атакуват
успешно този път групите в
Шампионската лига. От Литекс
обаче са категорични, че няма да
продадат Манолев на български
клуб. Десният халф-бек направи
силни мачове за националния отбор в световните квалификации и
така привлече интереса на водещи европейски клубове. Те на няколко пъти пращаха скаути за мачове на “оранжевите”. Очакваше
се чуждестранни мениджъри да
наблюдават снощи в ложите на
стадион “Георги Аспарухов” изявите на Манолев на финала с Пирин от турнира за Купата на

България “Форд Мото-Пфое”
Скаути на Байрен Мюнхен пък
чакат диск с изявите му в мача за
националния трофей. Шефът на
мениджърското звено на баварския колос бе в Ловеч, за да наблюдава изявите на Манолев и
на Ивелин Попов в дербито с
Левски. Контузията на капитана
Попов обаче поне засега не го
прави актуален вариант за Байерн. Манолев е наблюдаван от
подчинените на Франц Бекенбауер в квалификациите с Ейре и
Кипър. Предвиждало се е баварците да гледат бранителя и на
финала за купата, както и в неделя на дербито Литекс - ЦСКА.
Човекът им обаче е бил пренасочен за Румъния поради по-спешен трансфер. Не е изключено
той да прескочи обратно до Ловеч в неделя. Българските грандове могат да разчитат на трансфер на Манолев единствено, ако
от Байерн изобщо се откажат от
привличането му, тъй като не
могат да бъдат конкуренти в наддаването, коментират в мениджърските среди.

“ËÏ‡ ‚Â˜Â ÒÂ „ÓÚ‚ˇÚ Á‡ ≈ÈÂ МАРТО: Стискам палци за Бербата
Нападателите на Манчестър Сити Мартин Петров
и Валери Божинов и вратарят на холандския Твенте
Николай Михайлов вече започнаха подготовка за квалификацията между България и Ейре на 6 юни. Сезонът за тримата легионери
вече завърши и те се прибраха преди началото на
лагера за мача с ирландците, който започва в понеделник. Те се готвят на комплекса “Царско село”, водени от
помощника на Станимир
Стоилов Краси Безински.
След загрявката дуетът
от Манчестър Сити постави
под напрежение Николай
Михайлов. Мартин центрираше по лявото крило, а Божинов
се
стараеше
да
завършва в мрежата на Михайлов. Днес към групата се
очаква да се присъедини и
“германецът” Валери Домо-

Николай Михайлов, Мартин Петров и
Валери Божинов се готвят с помощник
треньора на националите Краси
Безински в комплекса “Царско село”

вчийски от Херта, както и
Стилиян Петров, който също
приключи сезона с Астън
Вила. В следващите дни постепенно в тренировките ще
се включат и останалите
легионери, чиито първенства вече финишираха.

Велев не чака
титлата на „Герена”
Старши треньорът на Левски Емил Велев изрази несъгласието си с изказвания на хора от
клуба, че в неделя след мача с Миньор Перник
трябва да бъде връчена шампионската купа на
отбора, за да бъдат зарадвани привържениците.
“Има още два мача и не знам как може да се
иска нещо, което не е свършено”, заяви троснато
Кокала. “До края на първенството трябва да вземем още поне 4 точки, за да сме сигурно шампиони. Не знам кой го е казал това нещо: “Искаме
купата още в неделя”.

Н

Нападателят на Манчестър Сити и на националния отбор Мартин Петров
заяви пред Дарик радио, че
ще стиска палци за капитана на тима Димитър Бербатов във финала за Шампионската лига срещу Барселона. “Желая успех на Бер-

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

Още за Бербатов - стр. 24

Фенове на Ботев обещават
40 000 лв. на играчите
Състоятелни фенове на Ботев са
обещали премия от 40 000 лв. на
играчите за успех срещу Вихрен,
съобщиха от клуба. Това е втори подобен случай, след като в събота
привърженик на “канарчетата” им
връчи 3000 лв. за успеха с 3:0 в
Благоевград над Пирин. Президентът Димитър Христолов приветства решението на запалянковците

за подобни финансови стимули. Самият той призна, че ще се разплати
с играчите, веднага след като получи от ЦСКА пари за трансферите на
Дормушали Саидходжа и Йордан
Минев. Футболистите пък призоваха
за по-голяма подкрепа на трибуните на ст. “Христо Ботев”. Те се надяват феновете да застанат зад тях и
в последния кръг срещу Локо (Пд).
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бата. Това че играе за градския ни съперник Манчестър Юнайтед няма значение. Стискам му палци,
дано да стане вторият
българин с тази купа”, каза
Марто.
Той очаква пълен стадион за решителната световна
квалификация срещу Ейре
на 6 юни. “Няма значение
дали играта ще е красива
или грозна. Важното е 40
000 души, които съм сигурен, че ще ни подкрепят на
“Васил Левски”, да си
тръгнат щастливи от победата”, коментира Марто и
допълни, че всеки мач на
“трикольорите” до края на
квалификациите ще бъде
решителен. Изминалата година е била много трудна за
него, но се надява да я
завърши по най-добрия начин с националния отбор”,
каза още стрелецът.
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Президентът на Украйна
Виктор Юшченко (вдясно) награждава автора на победния
гол във финала за Купата на
УЕФА - Жадсон, с медал “за храброст” на церемония в Киев. Треньорът Мирча Луческу получи
приз “за изключителни заслуги”

РАНГЕЛОВ АУТ
ЗА БАРАЖА
С НЮРНБЕРГ
Димитър Рангелов няма да
играе за Енерги в първия бараж
за оставане в Първа Бундеслига
срещу втородивизионния Нюрнберг. Двубоят е утре от 19.00 ч.
в Котбус. Националът все още
не е възстановен от контузията
в левия глезен, като според медицинския щаб на тима ще бъде
готов за реванша в неделя. Той
ще бъде възстановен и за решителната световна квалификация
с Ирландия на 6 юни в София.

РИСТОСКОВ С
НАРЯД В РУМЪНИЯ
Българският рефер Христо Ристосков получи наряд за срещата от 33-ия кръг на румънското
първенство Фарул - Газ Метан
Медиаш, която е в събота в Констанца. Ще му помагат Красимир
Керезов и Николай Ангелов.

ГАЗАЕВ ПОЕ
ДИНАМО КИЕВ
Бившият селекционер на руския национален отбор по футбол и бивш треньор на ЦСКА М
Валерий Газаев пое украинския
шампион Динамо (Киев). Той
подписа договор за 3 години в
сила от 20 юни. Газаев сменя
сънародника си Юрий Сьомин,
извел киевчани до титлата и до
полуфинал за Купата на УЕФА,
където бе отстранен от вечния
съперник Шахтьор Донецк. Газаев водеше ЦСКА (Москва) от
2001 до 2008 г., а през 2005 г.
спечели Купата на УЕФА и Суперкупата на Европа. През зимата той бе спряган и като кандидат за селекционер на България.

РОНАЛДО ПАК
СЕ КОНТУЗИ
Роналдо ще пропусне поне
два мача на своя Коринтианс
заради травма на прасеца. Нападателят се контузи при победата
с 1:0 над Флуминензе в 1/4 финал
за Купата на Бразилия на 13 май,
но игра в реванша преди седмица. Феномена няма да рита в
полуфинала срещу Васко да Гама
и за шампионата със Сантос.

БЪРНЛИ СЕ ВРЪЩА
В ЕЛИТА СЛЕД
33 ГОДИНИ
Бърнли спечели промоция за
Висшата лига, след като победи
с 1:0 Шефилд Юнайтед във финалния плейоф, игран на ст. “Уембли”. За “виненочервените” вкара Уейд Елиът в 13-ата минута.
Това е първо участие на клуба от
Ланкашър във футболния елит от
1976 г. Уулвърхемптън и Бирмингам също ще играят в Премиършип от есента.

ЮВЕ ВЗЕ ДИЕГО
ЗА 24,5 МЛН. ЕВРО
Ювентус обяви официално, че
е закупил бразилския халф на
Вердер Диего за 24,5 млн. евро.
Сумата ще бъде внесена на 3
равни вноски. Контрактът е за 5
г. и влиза в сила от 1 юли.
Футболистът ще получава по 3,5
млн. евро на сезон.

Основател
Стефан Продев
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Бербо не иска да бие
дузпа в Рим
Кралят на Испания ще вика
за Барса на „Олимпико”,
принц Хари - за Юнайтед

Португалецът Жозе
Моуриньо продължи
договора си с Интер за
още 1 г. и ще остане
начело на “нерадзурите” до 30 юни 2012 г.,
съобщиха световните
медии. Новият му договор влиза в сила от 1
юли и той ще получава
9,5 млн. евро (8,3 млн.
паунда) годишно. Това

Футболистите на Манчестър Юнайтед Гари Невил, Пол Скоулс, Димитър Бербатов, Луиш Нани
и Неманя Видич (отдолу нагоре) слизат от самолета на летище “Леонардо да Винчи” край
Фиумичино в Рим, където тази вечер е финалът в Шампионската лига с Барселона

вам попаденията. Когато топката е в мен, се стремя да
подам на съотборник, винаги е
било така”, каза още Бербо.
Букмейкърът “bet-at-home.
com” ще раздаде общо 10 000
лв. на своите клиенти, ако Димитър Бербатов вкара гол във
финала на Шампионската лига.
Австрийската къща, която е
спонсор на националния отбор
по футбол, е приготвила 10
ваучера по 1000 лв. при попадение на нападателя. Те ще

бъдат разпределени с томбола между заложилите. Единственото условие е клиентите да
са направили залог за гол на
острието. Коефициентът за
това предложение е 3.20.
“Bet-at-home.com” следеше
изкъсо цялата кампания на
“Манчестър Юнайтед” в Шампионската лига и редовдно
пускаше оферти за гол на Бербо, който се разписа четири
пъти в най-престижния европейски клубен турнир.

z

Кралят на Испания Хуан
Карлос и министър-председателят Хосе Луис Родригес Сапатеро също ще подкрепят “каталунците” на “Стадио Олимпико”. Във Вечния град мача
ще наблюдават и английският
принц Уилям и министър-председателят на Италия Силвио
Берлускони. Испанските величия присъстваха и на финала
на Шампионската лига в Париж през 2006 г., когато Барса
победи с 2:1 Арсенал.

Моуриньо стана най-скъп в света
го прави най-скъпоплатеният треньор в света.
Като част от споразумението е съгласието
на президента Масимо
Морати да бъдат привлечени двама играчи
от Челси - най-вероятно португалците Рикар-

до Карвальо и Деко.
Моуриньо изведе Интер до 4-а поредна титла в Италия и Суперкупата на страната, но
тимът отпадна от Манчестър Юнайтед на 1/8
финал в Шампионската лига. Той е двукра-

тен шампион на Португалия с Порто (2003
и 2004 г.) и на Англия
с Челси (2005 и 2006).
С “драконите” той спечели Лигата (2003) и
Купата
на
УЕФА
(2004). С новия контракт Моуриньо опро-

верга спекулациите, че
ще поеме Реал Мадрид. Заплатата на Моуриньяо надминава годишните възнаграждения от 9 млн. евро, които получават Златан
Ибрахимович в Интер
и Кака в Милан, които
са считани за найскъпо платените футболисти в света.

Финката открива
зала в селото си
Двукратният световен (Техеран 1998 и София 2001) и четирикратен европейски шампион по борба свободен стил
Серафим Бързаков ще открие днес обновената
спортна зала в родното
си село Самуилово
край Петрич. Церемонията ще се проведе по
обяд. На нея са поканени да присъстват президентът на Българската федерация по борба Валентин Йорданов и представители на клуб
Левски, чийто състезател е Финката,
олимпийски вицешампион от Сидни 2000.

œËÓÌÍÓ‚‡ Ò ÚÂÊ˙Í
ÊÂ·ËÈ Ì‡ ‰‚ÓÈÍË
Ì‡ ì–ÓÎ‡Ì √‡ÓÒî
Първата ракета на България Цветана
Пиронкова изтегли тежък жребий за I кръг
на двойки на втория за годината турнир
от “Големия шлем” - “Ролан Гарос”.
Българката и Селима Сфар (Тун) ще играят срещу поставените под №4 Саманта
Стосър и Рене Стъбс (Авл). Стосър е
шампионка в Париж през 2006 г. и победителка на ЮЕс Оупън за 2005 г. Стъбс
има 59 трофея при дуетите, като “Ролан
Гарос” е единственият турнир от “голямата четворка”, който още не е печелила.
Цвети, 143-а в света на двойки, си осигури 5 т. за ранглистата на WTA и 3550
евро от наградния фонд. Тя отпадна в I
кръг на сингъл след загуба с 5:7, 2:6
срещу 35-годишната Джил Крейбъс
(САЩ). Пловдивчанката поведе на два
пъти с пробив за 2:0 и 5:4 в първия сет,
но не съумя да го спечели. Играта й се
срина напълно във втората част и тя се
предаде след 88 минути на корт №4.
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Съдийската тройка Марин
Механджиев, Златин Караниколов и Красимир Стойнов ще
ръководи първата финална среща от НБЛ Лукойл Академик Евроинс Черно море, която ще
се проведе утре от 16.30 ч. в
Правец. Вторият мач в петък пак
в Правец е поверен на Димитър
Гологанов, Искрен Манолов и
Младен Марков.

ДЕНВЪР ИЗРАВНИ
СЕРИЯТА С
ЛА ЛЕЙКЪРС

СНИМКА БГНЕС

Нападателят на Манчестър
Юнайтед Димитър Бербатов
разкри, че ако в днешния финал на Шампионската лига
срещу Барселона в Рим се
стигне до дузпи, той не иска
да изпълнява от бялата точка.
Българинът бе остро критикуван от феновете и медиите на
Острова след пропуска от 11те м в загубения полуфинал за
ФА Къп срещу Евертън. Тогава
Бербо стреля слабо и в тялото
на вратаря Тим Хауърд, а
изпълнението му влезе в класациите за най-лошо изпълнени дузпи. “След този мач самочувствието ми беше сериозно
наранено. Самоувереността ми
е на доста ниско ниво и се
надявам, ако се стигне до наказателни удари, да не бъда
сред избраниците на сър
Алекс”, обясни капитанът на
България пред официалния
сайт на УЕФА. Трябва да бележа повече, въпреки че не
играя на обичайната за мен
позиция. Истината е, че изпитвам удоволствие да изработ-

ОПРЕДЕЛИХА
СЪДИИТЕ ЗА
БАСКЕТФИНАЛИТЕ

Денвър Нъгетс надигра със
120:101 като домакин ЛА
Лейкърс в четвъртия финален
плейоф от Западната конференция на НБА и изравни серията
на 2:2. Чонси Билъпс и Джей Ар
Смит вкараха по 24 т., а още
петима играчи завършиха с двуцифрен точков актив за “Златните буци”. Кобе Брайънт бе найрезултатен в мача с 34 т. за
“езерняците”.

САЙТИЕВ
СЕ ОТКАЗА

Най-силният борец в света в
последните 15 г. Бувайсар Сайтиев (Рус) прекрати спортната
си кариера. Той обяви решението си при връчването на наградите “Спортната слава на Краснояр 2008”. Сайтиев е 3-кратен
олимпийски, 6-кратен световен
и 6-кратен европейски шампион.
На Игрите в Пекин 2008 в кат. до
74 кг руснакът победи на полуфинал Кирил Терзиев, който
остана с бронз, а той спечели
титлата.

УИЛЯМС ПЪРВИ
ПОДАДЕ ЗАЯВКА
ЗА СЕЗОН 2010
Уилямс стана първият отбор
във Формула 1, който потвърди
участие за сезон 2010, след като
внесе необходимите документи
във ФИА. Решението на британците дойде едва 24 часа след
писмото, в което Асоциацията на
отборите от Ф1 (ФОТА) уведоми
Макс Моузли, че няма да бойкотират спорта и ще се включат в
шампионата догодина, ако ФИА
отложи новите правила.

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ
ще излиза

талон за
безплатна
обява!
ТЪРСЕТЕ ГО!
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