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Всички политически сили призоваха кмета
да не предизвиква международен скандал
Под натиска на всички обществени и политически сили
кметът Бойко Борисов внесе
вчера предложение пред Столичния общински съвет, с което се отменя решението за
именуването на столична улица на името на Богдан Филов.
Негласно общинарите на ГЕРБ
признаха грешката си да пре-

именуват улицата на тази
спорна за историята ни личност. За първи път от години
всички парламентарни групи
от Народното събрание се обединиха около становището, че
подобен акт на Столичната
община е недопустим. Депутатите от левицата предложиха и изразиха категоричното

си очакване всички формации
в НС не просто да отхвърлят,
а да осъдят подобно предложение. Десницата също се
извъртя на 180 градуса и обяви, че е срещу предложението за кръщаване на улица на
името на Филов. От името на
ДСБ Иван Костов призова
Бойко Борисов да спре реше-

нието на СОС.
Междувременно стана
ясно, че Националният археологически институт с музей
към БАН не е искал от СОС да
има улица с името на Богдан
Филов в София, обясни вчера
директорът на института
ст.н. с. Маргарита Ваклинова.
—Ú. 3 Ë 14

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Надомната работа
като изход от кризата
видяха експерти не
само от социалното
министерство. У нас
поне половин милион
изкарват хляба си с
ханд арбайт (ръчна
работа). Тези, които се
трудят вкъщи обаче,
не познават договори,
осигуровки, получават
мизерни пари “на
ръка” - все неща, които в крайна сметка ги
запращат в сенчестата
зона (стр. 5). А в малките градове, където
са хлопнали врати
много държавни предприятия, надомните
работници стигат до 60
на сто от заетите в
производството и услугите. При тази ситуация губят и хората,
губи и държавата.
Синдикални експерти
настояват за промени
в Кодекса на труда,
които да гарантират
сигурност на хората,
които заемат голяма
ниша с модерната
форма на гъвкава
заетост. Мнението им е,
че поръчаната от правителството ратификация на конвенцията на
Международната организация на труда от
1996 г. не е достатъчна
мярка.
ДУМА като ляв вестник е на същото мнение. И също пледира
за ускоряване на промените в КТ като
приоритет за социалните партньори - синдикати, бизнес и правителство. Защото
армията на надомниците не бива да се бърка
с тази на наемниците.
Хората просто работят.
А ханд арбайт се цени
в цял свят.
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БОЙКО БОРИСОВ ОТМЕНИ
УЛИЦА „БОГДАН ФИЛОВ”
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Бебе на два месеца и половина е най-малкият фен на "Манчестър
Юнайтед" във Велико Търново. Момченцето е син на председателя на
учредения наскоро фен клуб на "червените дяволи" в града Емил Йорданов
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Оценяват
млади таланти
край „Ариана”

Весел празник на хвърчилата събра деца от всички
хасковски детски градини на хълма Ямача в Хасково

Национален конкурс за
деца от цялата страна, увлечени от науката, започна МОН.
Състезанието е в дните 27-30
май край езерото “Ариана” в
столицата. Учениците ще имат
възможност да демонстрират
знания, умения и активно мислене пред утвърдени учени,
учители и ученици, съобщиха
от министерството. Край езерото е уредена и изложба. Победителите ще получат предметни награди и други изненади. Проектите, класирани на
първо, второ и трето място, ще
представят България на Европейския конкурс за млади таланти в Париж. Инициативата
е в рамките на Европейския
конкурс за млади учени, който
се провежда от 1989 т., а
България участва от 1999 г.

ìœÓÁËÚ‡ÌÓî 20
z РС на БСП “Надежда”, София,
кани всички свои
членове и симпатизанти на среща с
Евгени Кирилов досегашен евродепутат и кандидат за
член на Европейския парламент.
Срещата ще се
проведе на 29 май
от 18.30 часа в залата на 153 гимназия (спортното училище), жк “Свобода”, ул. “Народни будители” 2.
z На 29 май, петък, Градският
съвет на Българския антифашистки
съюз организира предизборна среща
с кандидатите на Коалиция за България за Европейския и национален
парламент. Това съобщи за ДУМА
председателят на БАС Чавдар Стоименов. Срещата е от 16.30 часа в
киносалона на “Позитано” 20.
z Митингът за Деня на Ботев и загиналите за България ще започне в
17.30 часа на 2 юни, вторник, на Братската могила в Парка на свободата.

Депутатите национализираха
боклука в София

Държавата се намеси, защото
положението бе много сериозно,
обясни премиерът Станишев

С

След прегласуване на законопроекта на Министерския съвет за управление на отпадъците на област Софияград беше приет на първо четене с 88
гласа “за”, 43 “против” и въздържали се
31 народни представители.
ГЕРБ ще се обърне с официално
писмо към председателя на Европейската комисия Жозе Барозу във връзка със
законопроекта, заплаши от трибуната
независимият депутат Лъчезар Иванов.
Според него с този законопроект се
погазват демократичните принципи на
конституцията, законите за местните
данъци и такси, за местното самоуправление, за околната среда. Той каза, че
това ще доведе до нови наказателни
процедури срещу страната ни и преразглеждане на програма “Околна среда”,

в която бенефициент могат да са само
общините.
Като представител на вносителя заместник-министърът на околната среда
и водите Чавдар Георгиев посочи, че
няма причини законопроектът да се
разглежда като антиконституционен.
Гражданите на България имат право на
благоприятна и здравословна среда
според конституцията и на държавата е
възложена такава функция, обясни той.
При условие, че това право не е гарантирано, основният закон дава възможност на държавата да се намеси в определени случаи в дейностите на териториалните органи, подчерта Георгиев,
според който общината не губи правото
да участва по проекта “Околна среда”.
Според предложенията в закона дей-
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¿Ú‡Ì‡Ò ÛÏ‡ÌÓ‚- ÎËÍ‚Ë‰‡ÚÓ Ì‡ ÃËÌ‡ ì«‰‡‚Âˆî ≈¿ƒ (Î) „. ƒËÏËÚÓ‚„‡‰, Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î.268, ‡Î. 1 ÓÚ “«, ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ˜Î. 14, ˜Î. 15, ‡Î.2
Ë ˜Î. 15Â ÓÚ œ‡‚ËÎÌËÍ‡ Á‡ Â‰‡ Á‡ ÛÔ‡ÊÌˇ‚‡ÌÂ Ô‡‚‡Ú‡ Ì‡ ‰˙Ê‡‚‡Ú‡
‚ Ú˙„Ó‚ÒÍËÚÂ ‰ÛÊÂÒÚ‚‡ Ò ‰˙Ê‡‚ÌÓ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Í‡ÔËÚ‡Î‡, ÔËÂÚ Ò œÃ— π
112 ÓÚ 23.05.2003„., Ë ‚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ œÓÚÓÍÓÎÌÓ –Â¯ÂÌËÂ π ƒ¬-30/
27.05.2005„. Ì‡ ÃËÌËÒÚ˙‡ Ì‡ ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡ Ë ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ ÂÒÛÒË ,Ò˙·‡ÁÌÓ –Â¯ÂÌËÂ π –À -7 ÓÚ 27.05.2009„., Ó·ˇ‚ˇ‚‡ Ú˙„ Ò Ú‡ÈÌÓ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ
Á‡ ÔÓ‰‡Ê·‡ Ì‡ ÌÂ‰‚ËÊËÏË ËÏÓÚË, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ, ÔË
ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ë ËÁËÒÍ‡‚‡ÌËˇ:
1. ŒÔËÒ‡ÌËÂ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ Ë Ì‡˜‡ÎÌ‡ Ú˙ÊÌ‡ ˆÂÌ‡: Œ·ÂÍÚ˙Ú Ì‡ Ú˙„‡
‚ÍÎ˛˜‚‡ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌÓ Ó·ÓÒÓ·ÂÌË ÔÓÁËˆËË,Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡ Ú˙ÊÌ‡
ˆÂÌ‡,ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ Á‡ ‚ÒˇÍ‡ Â‰Ì‡ ÔÓÁËˆËˇ ÔÓÓÚ‰ÂÎÌÓ :
1.1. ÕÂ‰‚ËÊËÏ ËÏÓÚ - 000031 Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡ Ú˙ÊÌ‡ ˆÂÌ‡ 234 877 Î‚.,
1.2. ÕÂ‰‚ËÊËÏ ËÏÓÚ - 21052.1010.42 Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡ Ú˙ÊÌ‡ ˆÂÌ‡ 143
788 Î‚.
1.3. ÕÂ‰‚ËÊËÏ ËÏÓÚ - 21052.1015.303.16.112 Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡ Ú˙ÊÌ‡
ˆÂÌ‡ 15 110 Î‚
1.4. ÕÂ‰‚ËÊËÏ ËÏÓÚ - 21052.1015.35.1.2 Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡ Ú˙ÊÌ‡ ˆÂÌ‡ 25
460 Î‚,
—Ú˙ÔÍ‡Ú‡ Ì‡ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ ‚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ ÔÓ ˜Î. 15 Â, ‡Î. 4 ÓÚ œ–”œƒ“ƒƒ”
Â 1 Ì‡ ÒÚÓ ÓÚ Ì‡˜‡ÎÌ‡Ú‡ Ú˙ÊÌ‡ ˆÂÌ‡.
2. ¬Ë‰ Ì‡ Ú˙„‡: Ò Ú‡ÈÌÓ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ ‚ Á‡ÍËÚÓ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ.
3. Õ‡˜ËÌ Ì‡ ÔÎ‡˘‡ÌÂ Ì‡ ˆÂÌ‡Ú‡: œÎ‡˘‡ÌÂÚÓ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ‚ ·˙Î„‡ÒÍË
ÎÂ‚‡ ÔÓ ÔÓÒÓ˜ÂÌ‡Ú‡ ‚ Ú˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ·‡ÌÍÓ‚‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ ËÎË ‚ Í‡Ò‡Ú‡.
4. ƒ‡Ú‡, ÏˇÒÚÓ Ë ˜‡Ò Ì‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Ú˙„‡: “˙„˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â
Ì‡ 15.06.2009 „. ÓÚ 13.00 ˜‡Ò‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: „‡‰ ƒËÏËÚÓ‚„‡‰, ÔÎÓ˘‡‰
ì¡˙Î„‡Ëˇîπ 4, ÷ÂÌÚ‡ÎÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ.
5. –Â‰ Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ú˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ, ˆÂÌ‡Ú‡ Ë ÏˇÒÚÓ Á‡
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ: “˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë ÓÚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ, Ì‡ ‡‰ÂÒ‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌ ‚ Ú.4, ÒÂ˘Û ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌ ÔÎ‡ÚÂÊÂÌ
‰ÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ ‚ÌÂÒÂÌ‡ ÌÂ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ËÏ‡ Ô‡Ë˜Ì‡ ÒÛÏ‡ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 50
(ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ) ÎÂ‚‡ Á‡ ‚ÒˇÍ‡ Â‰Ì‡ ÔÓÁËˆËˇ ÔÓÓÚ‰ÂÎÌÓ.
6. ƒÂÔÓÁËÚ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ: ƒÂÔÓÁËÚ˙Ú Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡, Â ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡
20 % ÓÚ Ì‡˜‡ÎÌ‡Ú‡ Ú˙ÊÌ‡ ˆÂÌ‡ Á‡ ‚ÒˇÍ‡ Â‰Ì‡ ÔÓÁËˆËˇ ÔÓÓÚ‰ÂÎÌÓ Ë ÒÂ
‚Ì‡Òˇ ÔÓ ÔÓÒÓ˜ÂÌ‡Ú‡ ‚ Ú˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ·‡ÌÍÓ‚‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ ËÎË ‚ Í‡Ò‡Ú‡.
7. ”ÒÎÓ‚Ëˇ Á‡ Ó„ÎÂ‰ Ì‡ Ó·ÂÍÚËÚÂ: Œ„ÎÂ‰ Ì‡ Ó·ÂÍÚËÚÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
ËÁ‚˙¯Ë ÓÚ ÊÂÎ‡Â˘ËÚÂ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË, ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ‰Ó ‰ÂÌˇ ÔÂ‰ıÓÊ‰‡˘
‰ÂÌˇ Ì‡ Ú˙„‡, ‚ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ ÃËÌ‡ ì«‰‡‚Âˆî ≈¿ƒ (Î)
„. ƒËÏËÚÓ‚„‡‰ Ë ÒÎÂ‰ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ Á‡ÍÛÔÂÌ‡ Ú˙ÊÌ‡
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ.
8. ‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ ÔËÂÏ‡ÌÂ Ì‡ Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ: «‡ˇ‚ÎÂÌËˇ Á‡
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú Ì‡ ‡‰ÂÒ: „‡‰ ƒËÏËÚÓ‚„‡‰, ÔÎÓ˘‡‰ ì¡˙Î„‡Ëˇî π 4, ÂÚ‡Ê 2 - ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Ó 13.00
˜‡Ò‡ Ì‡ 12.06.2009 „Ó‰.
ƒÂÌ, ÏˇÒÚÓ Ë ˜‡Ò Ì‡ ÔÓ‚ÚÓÌÓ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Ú˙„‡: œÓ‚ÚÓÂÌ Ú˙„ ˘Â
ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â Ì‡
22.06.2009 „Ó‰. ÓÚ 13.00 ˜‡Ò‡ Ì‡ Ò˙˘Ëˇ ‡‰ÂÒ Ë ÔË
Ò˙˘ËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ. ‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ ÔËÂÏ‡ÌÂ Ì‡ Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ: ‰Ó
13.00 ˜‡Ò‡ Ì‡ 19.06.2009 „Ó‰.
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ностите по почистването на столицата
ще се финансират чрез държавна такса
за битови отпадъци, субсидии от
държавния бюджет, програми и
извънбюджетни средства. Държавата
поема контрола по почистването и управлението на отпадъците, е записано
още в него.
Трябва да се намери трайно решение за боклука на София и единственият начин е промяна в закона. Това заяви
премиерът Сергей Станишев по време
на посещението си във Варна вчера. Той
подчерта, че в закона за управление на
отпадъците ясно е записано, че при
криза в други общини държавата би
могла да се намеси за решаването на
техните проблеми. По мнение на премиера ситуацията с боклука в София е

била изключително сериозна и
нетърпима. Държавата се намеси, защото положението бе много сериозно и
обърна внимание, че за един месец
работа на кризисния щаб с мобилизация на много фирми цялата стойност на
свършената работа, включително и сметоизвозването, миене на улици, събиране на нерегламентирани отпадъци, струваше на данъкоплатците около 1,7 млн.
лева, а Столичната община събира от
софиянци 120 млн. лева годишно, категоричен беше Станишев. По негово
мнение, ако сметосъбирането става в
досегашния си вид, това означава
връщането на корупционна практика и
съответно плащане на десетки милиона
лева от данъкоплатците за това, че СО
не може да се справи с проблема.

БОРБА ЗА ТРЕЗВЕНОСТ

Алкохолна драма в парламента
МИЛЕНА НИКОЛОВА

Скандалът между независимия депутат Георги Георгиев и
жълтия му колега Олимпи Кътев
продължи и през вчерашния ден
с размяна на лични обвинения
кой и какво е било виновно за
физическия сблъсък между двамата преди дни. В средата на
парламентария ден Георгиев
поиска думата и от трибуната на
НС размаха удостоверение за
алкохолна кръвна проба от клиниката “Лозенец”, която е отрицателна. Месеци наред не съм
се срещал с алкохол, декларира той разгорещено, защото час
преди това Кътев отново го обвини като подбудител на ръкопашната схватка.
Пред журналисти в кулоари-

те на парламента депутатът
обясни, че няма да съди своя
колега от НДСВ за отправената
обида. Направете си изводите
какво стана вчера, кой е виновен и кой е прав, разпалено
обясняваше независимият Георгиев. Той призова и Олимпи
Кътев да даде кръв и да не бяга,
за да се види дали е консумирал алкохол в злополучния ден.
Аз зачитам резултатите от моята кръвна проба, каза той.
Депутатът Олимпи Кътев изрази съмнение, че агресията
срещу него от страна на колегата му Георги Георгиев вероятно
е заради очаквана глоба заради това, че независимият народен представител не си е подал
декларацията за конфликт на
интереси. Пред журналисти в

парламента Олимпи Кътев каза,
че разбрал от колеги, с които е
споделял, че всъщност недоволството било заради това. Той ще
получи солидна глоба от
Върховния административен съд
в близките дни, коментира
жълтият избраник. Парламентът
е затова да се говори, а не за
физическа разправа. Колеги,
които хулят безочливо, нагло,
гадно, долно нашия лидер и
НДСВ, ще получат достоен отпор, каза още жълтият депутат.
Той добави, че ще си помисли
дали да съди Георгиев за нанесения удар вчера. Това, че
кръвната проба на Георги Георгиев този път е била отрицателна, е нещо чудесно. Приветствам го. Да продължава така до
края, каза още Кътев. Той поясни, че не е псувал Георгиев,
защото подобни реплики били
чужди на речника му.

Българите масово губят 63-ма магистрати
жилища заради кризата сътрудници на ДС
Заради финансовата криза българите масово
губели ипотекираните си жилища, защото не могат
да обслужват задълженията си към банките. Това
стана ясно вчера по време на обсъжданите в НС
промени в ГПК. Ако в продължение на три месеца
от предаването на вещта в магазин или от обявяването й за продан вещта не бъде продадена, тя се
продава чрез явен търг с устно наддаване при цена,
равна на 50 на сто от началната. Отпадна предложението длъжникът да може да обжалва отнемането на имот. Срещу отпадането на предложението
възрази Иглика Иванова от КБ. Независимият депутат Минчо Христов каза, че в последните месеци
има бум на разорени хора, чиито апартаменти се
разпродават. Според него българският парламент
застава на страната на имотната мафия.

Общо 63 имена обяви вчера Комисията за
разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност
на
български граждани към
ДС и разузнавателните
служби на БНА след
извършена проверка на
1947 прокурори и военни следователи. Сред
по-известните са Ангел
Дончев, който беше прокурор до края на 2007
година във ВКП, но аре-

стуван по обвинение, че
е взел подкуп. Делото
срещу него продължава.
Друг в списъка е Асен
Арсов, който и сега е завеждащ отдел във ВКП.
На този пост е от март
2004 година. Колегите
му Георги Кювлиев и Николай Соларов също са
посочени от комисията
по досиетата. Бившият
главен прокурор (19871989) Васил Мръчков
също е в списъка.
cyanmagentayellowblack
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Бойко Борисов отмени
решението за ул. „Филов”
Всички политически сили призоваха кмета
да не предизвиква международен скандал
МИЛА ХРИСТОВА

Под натиска на всички обществени и
политически сили вчера кметът Бойко Борисов внесе предложение пред Столичния
общински съвет, с което се отменя решението за именуването на столична улица
на името на Богдан Филов. Негалсно общинарите на ГЕРБ признаха грешката си
да преименуват улицата на тази спорна за
историята ни личност. Председателят на
СОС Андрей Иванов се оправда, че разглеждали личността на профашисткия министър-председател като историк, а не като
политик. Докладът с предложението пък е
внесен от общинския съветник от СДС,
археолога Борислав Бориславов в резултат на писмо на БАН и на Националния
археологически институт, които са поискали да има улица на Богдан Филов.
За първи път от години всички парламентарни групи от Народното събрание се
обединиха около становището, че подобен
акт на Столична община е недопустим.
Парламентарната група на Коалиция
за България настоява Столичният общински съвет да преразгледа и да отмени
решението си за преименуване на улица
в столицата на името на Богдан Филов.
Това заяви от парламентарната трибуна
председателят на групата Ангел Найде-

нов. От левицата предложиха и изразиха
категоричното си очакване всички формации в НС не просто да отхвърлят, а да
осъдят подобно предложение. Настояваме ясно и недвусмислено да се заяви, че
всички български политически формации в
НС отхвърлят и осъждат тенденциите да
се реабилитират лица и събития от българската история, които са свързани с фашизма, декларира още Найденов пред колегите си от парламента. Според него решението на СОС от 21 май е на път да се
превърне в едно от най-срамните решения
в историята на София. Ангел Найденов
обясни, че именно Богдан Филов е министър-председателят, по времето на когото България е присъединена към Тристранния пакт и при чието управление е
подготвено и осъществено депортирането
от над 11 000 евреи от Македония и Беломорска Тракия в лагерите на смъртта.
Това е акт, който трябва да бъде осъден
в тази зала, бе категоричен депутатът,
според който е добре ПГ на ДСБ да се
извини, защото решението за преименуване на улицата е взето с помощта на
техните общински съветници.
Десницата се извъртя на 180 градуса и
лично лидерът на ДСБ Иван Костов призова Бойко Борисов да спре това решение
на СОС. Въпреки това Костов припомни,

че депутатите не постигнали консенсус,
когато е трябвало да осъдят всички форми
на терор независимо дали са фашистки,
антисемитски или др. Не може да се толерира нищо, което произтича от естеството
на семитизма, разми темата Костов.
Парламентарната група на ДПС ще се
противопостави на опитите да се реабилитира езикът на омразата и да се превърне
в едва ли не един нов политически стандарт. Това каза зам.-председателят на ДПС
Лютви Местан.Той прикани СОС да отмени незабавно това решение в името на
ценностите на България. Наименованията
на населени места, на улици, би трябвало
да бъдат свързани с имена на исторически
личности, за които има безспорни, еднозначни консенсусни оценки. Това трябва да
са исторически личности, които са еманация на българския идеал, декларира Местан. Той подчерта, че Филов е една спорна историческа личност, върху която тегнат съмнения.
Междувременно стана ясно, че Националният археологически институт с музей към БАН не е искал от СОС да има
улица с името на Богдан Филов в София,
обясни вчера директорът на института
ст.н. с. Маргарита Ваклинова
Повече по темата на стр.14

ПАРЛАМЕНТЪТ
ЩЕ РАБОТИ
ИЗВЪНРЕДНО
Мандатът на парламента изтича след 25 юни, обясни вчера
пред журналисти председателят
на ПГ на Коалиция за България
Ангел Найденов. Той подчерта,
че освен в събота, на 30, Народното събрание ще работи извънредно и в седмицата след европейските избори, от 9 до 12 юни
включително. За това е имало
устно съгласие между всички
парламентарно представени политически сили в НС. Причината
за удължената работа е няколкото неприети на второ четене
закони, между които са този за
читалищата, за семейния кодекс
и транспорта, обясни Найденов.
Според колегите му не е редно
законопроектите да бъдат изоставени в незавършен вид.

ВКЛЮЧВАМЕ СЕ
В АНТИПИРАТСКА
ОПЕРАЦИЯ КРАЙ
СОМАЛИЯ
Правителството предвижда
решение за включването на страната ни във военноморската операция на Европейския съюз за
възпрепятстване, предотвратяване и възпиране на пиратски действия и въоръжени грабежи край
бреговете на Сомалия. Това съобщи правителствената информационна служба. Предвижда се
страната ни да изпрати за участие в операция “Аталанта” двама военнослужещи. Това решение ще направи България, шестата държава член на Общността, която има свои постоянни
представители в операцията.

Петима нови депутати се заклеха в НС
НАПИ кани ДУМА
на дискусия за
билбордовете край
шосетата
СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Депутатите в очакване на клетвата
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че животът му е преминал през
няколко икономически кризи и
няма търпение да се върне отново към стария си живот във
Велико Търново.
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НДСВ, обясни, че се съгласил
да стане отново депутат, защото му се обадили от ЦИК и го
поканили. Той беше изключително разговорлив и подчерта,

Със специално писмо изпълнителният
директор на Национална агенция “Пътна инфраструктура” инж. Янко Янков покани представители на ДУМА на обществен дебат по
темата трябва ли да има рекламни съоръжения в сервитутната зона на републиканските
пътища. Ръководството на агенцията отчита
зачестилите въпроси на медии по темата за
крайпътни билбордове и е убедено, че човешките животи, завършващи по българските пътища, са не просто статистика, а разговор, който трябва да се води в широк
обществен контекст и на висок глас, се казва
в писмото. НАПИ ще обяви дебата на официалния си сайт www.napi.government.bg и
ще призове за участие в него гражданите и
институциите, става ясно от писмото. ДУМА
с отговорност приема предложението за
участие в дебатите и приема поканата от
страна на агенцията.

ЛИЛИЯ ТОМОВА
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Филов реагира Израел, реагираха и еврейски организации от САЩ.
Иван Костов направи
опит да се разграничи от
предложението за именуване на улица на Богдан Филов, внесено от неговите
съветници, все пак съветниците от СДС и ДСБ са избрани като представители
на “Алианс за София”.
Смешни са и опитите на
Бойко Борисов от болничното легло да иска преразглеждане на решението,
заключи Овчаров.
Представителите на БСП
в Столичен общински съвет
ще внесат искане за отмяна
на решението за именуване
на улица на името на Богдан Филов, обеща Жельо
Бойчев, председател на групата на БСП в общинския
съвет.

○

Това, което се случва в
момента около въпроса за
именуването на улица на
името на Богдан Филов, не е
новина. В последните години има опити за пренаписване на историята на страната, и то предимно от десните политици. Това каза Румен Овчаров, председател
на Градския съвет на БСП на
пресконференция по повод
решението на СОС за именуване на улица в София на
името на Богдан Филов. Според него с прокарването на
това решение става ясно кой
би бил режисьор на предстоящото управление, кой
ще дава нарежданията и кой
ще изпълнява решенията.
Всичко това би било смешно, ако не беше тъжно. Страната ни е дискредитирана и
срещу това решение за именуване на улица на Богдан

○

Румен Овчаров: Би било
смешно, ако не беше тъжно

○

Костадинова, чиито правомощия бяха предсрочно прекратени. 70-годишният Георгиев,
който е бил народен представител и в 39-ото НС от квотата на

○

Петима нови депутати от
различни парламентарни групи
положиха вчера клетва, с което
приеха да бъдат народни представители в оставащия един
месец работа на Народното
събрание. Народни представители станаха Христо Георгиев
от НДСВ, Ина Димитрова от
Коалиция за България, Мария
Стоянова от Коалиция за България, Николай Малинов от Коалиция за България и Митко
Антонов от Коалиция за България. Николай Малинов, който е
и издател на ДУМА, влиза в
парламента от район София-25
на мястото на Евгений Иванов.
Митко Антов е избран от район
Видин-5 и на мястото на Надя
Антонова. Ина Димитрова е
избрана от район Перник-14 и
влиза на мястото на Ненко
Темелков. Мария Стоянова влиза на мястото на Диана Хитова
от 21-ви избирателен район
Сливен.
Христо Георгиев е избран от
многомандатен избирателен
район Велико Търново-4. Той
влиза на мястото на Мариана

Столичната организация
на Българския антифашистки
съюз (БАС) отхвърля аргументите на столичните общински
съветници да “разделят” политика Богдан Филов, нанесъл
морални и материални щети
на България, от професора по
археология Богдан Филов.
Това пише в приетата декларация на Градския съвет на
БАС, съобщиха за ДУМА от
организацията. Обръщаме се
към цялата българска общественост, към младото поколение на демократична България, което не познава ужасите на войните и репресиите, с
призив да не позволява да
бъде манипулирано и да се
запознае с историческите
факти, пише още в документа.

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

¡˙Î„‡ÒÍ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ, ÍÓˇÚÓ ‡Á‡·ÓÚ‚‡
Ë Â‡ÎËÁË‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË, ËÌÓ‚‡ÚË‚ÌË
ÔÓÂÍÚË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ.
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Станишев реже
командировките на
държавните служители
Кризата изцяло е привнесена, през април и май
у нас се забелязва съживяване в икономиката,
съобщи министър-председателят

Спряха делото срещу
Томов, имал имунитет
като кандидат-депутат
Софийският градски съд спря производството
по делото срещу Александър Томов, Александър
Гарибов, Иван Тодоров и Божко Бонев вчера. Причината е, че Александър Томов е регистриран в
листата на партия “Българска социалдемокрация”
за изборите за евродепутати. Това автоматично
му дава имунитет, тъй като обвинението е за
извършено престъпления в съучастие с другите
обвиняеми и неговият имунитет автоматично спасява и тях. Съдът отмени наложените им мерки за
неотклонение и забраната да напускат пределите
на страната.
Тук става въпрос за законово установени права
на подсъдимите и респективно за кандидатите за
представители в Европейския парламент, така че
ние нямаме други изход, освен да спрем делото.
Това коментира наблюдаващият прокурор Николай
Джамбазов. Той не пожела да отговори на въпрос
дали по този начин Томов бяга от наказателна отговорност. Александър Томов от своя страна бе категоричен, че не бяга от наказателна отговорност.
Аз от 90-та година участвам във всички избори без
нито едно изключение, допълни той. Томов
допълни, че обвинението срещу него се използва
за политически цели. Това обвинение за мен е
мотивирано от това да не участвам на тези избори,
смята още бившият шеф на “Кремиковци”.
Александър Томов обяви, че ще участва и в изборите за 41-во Народно събрание. Целта на
“Българска социалдемокрация” са парламентарните избори, обясни той. Стана ясно още, че след 10
дни партията на Томов ще сформира коалиция за
националния вот.

СНИМКА БГНЕС

Пловдив прави
спортни площадки
в ромските махали
ВЕСЕЛКА ВЕНКОВА
Министър-председателят Сергей Станишев и здравният министър Евгений Желев присъстваха на първата копка
на новата сграда на факултета по фармация във Варна
ПЕТЪР МАРИНОВ

Финансовата и икономическата криза в света е
сериозна - не е имало такава от 1930 година, и
няма как да не ни засегне.
Кризата у нас е изцяло привнесена отвън, но към момента сме в добра кондиция. Това заяви вчера във
Варна министър-председателят Сергей Станишев.
Според него през април и
май се забелязва известно
съживяване на икономическите субекти и по-високо
постъпление в бюджета в
сравнение с предходните
три месеца на годината.
По-добрите статистически показатели обаче показвали и необходимостта
от постоянно следене на
изпълнението на бюджета,
заради което Станишев е

наредил финансовото министерство да дава ежеседмична информация за
постъпленията в държавния
бюджет. Министър-председателят е убеден, че
държавата трябва да
продължава да спазва своите социални ангажименти
и чрез инфраструктурната
програма също така да
помогне на бизнеса. Всички останали разходи като
командировки, телефони,
коли и други могат да
бъдат орязани, ако има
нужда, допълни премиерът.
В отговор на въпрос
защо престъпници могат
да се кандидатират за народни представители, Сергей Станишев изрази мнение, че по този начин не
правим добра услуга на
имиджа на България и обществеността с право не-

ОБЩИНА ИХТИМАН
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС
НА 29.06.2009 г. от 9.00 ч.
ЗА ПРОДАЖБА НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - представляваща имот № 221023, целият с площ
от 128,767 дка, находящ се в землището на с. Белица,
община Ихтиман.
Конкурсът ще се проведе в сградата на общинска
администрация, Ихтиман, ул. “Цар Освободител” 123,
етаж 2, заседателна зала.
Закупуване на конкурсна документация до 26.06.2009
г., до 16.00 часа на касата на община Ихтиман, ул. “Цар
Освободител” 123.
За справки тел. 0724/82381, вътр.109.

ОБЩИНА ИХТИМАН
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС
НА 29.06.2009 г. от 9.30 ч.
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ за срок от пет години на
частна общинска собственост - представляваща помещение № 7, с площ от 15 кв.м, намиращо се в кв.191,
Кооперативен пазар, Ихтиман.
Конкурсът ще се проведе в сградата на общинската
администрация, Ихтиман, ул. “Цар Освободител” 123,
етаж 2, заседателна зала.
Закупуване на конкурсна документация до 26.06.2009
г., до 16.00 часа на касата на община Ихтиман, ул. “Цар
Освободител” 123.
За справки тел. 0724/82381, вътр.109. .
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годува, но по закон нямало
ограничения, а и нямало
време да се променят правните норми. Станишев коментира и темата за това,
че ще е водач на варненската листа на БСП. Дълго
разсъждавах за себе си,
приех да бъда водач във
Варна, тъй като във Варненския избирателен район е най-дългата листа,
обобщи премиерът. Неговата оценка е, че кабинетът като цяло и самият
той са направили немалко,
за да може да се развива
районът. Областният съвет
на БСП е този, който ще
подреди листата до края,
но отсега се знае, че второто място е за личност от
гражданската квота и това
ще бъде проф. Андрей Пантев. Още не е взето решение кой ще е мажоритар-

ният кандидат във Варна,
ние сме приели механизъм
за номинациите, но решението се взема от областния и от Националния
съвет, каза още премиерът.
След лична среща с
кмета на Варна Кирил Йорданов вчера след обяд
министър-председателят
посети варненската корабостроителница “Булярд”,
където присъства на церемонията по изплаване на
вода на нов кораб и разгледа конструкции на втория най-голям кораб, строен в корабостроителницата. Късно вечерта лидерът
на БСП в присъствието на
свои бъдещи избиратели в
препълнената зала “Пленарна” на община Варна
направи и премиера на
книгата си “Защото сме
социалисти”.

Спортни площадки с
детски кътове да бъдат
изградени в ромските
махали “Хаджи Хасан” в
район “Централен” и “Шекер” - в “Северен” в Пловдив, планира зам.-кметът
по евроинтеграция под
тепетата Ганчо Колаксъзов. 200 000 евро е стойността на проекта, с който кандидатстваме за финансиране пред “Отворено общество”, съобщи
вчера той. Според предварителните проучвания
се очаква 300-400 младежи да ползват площадките за спорт и игри. Двете
махали са избрани, защото са гъсто застроени и
сега в тях няма места за
отдих на децата и младите хора. Съоръженията
ще бъдат изградени в
периферията на кварталите, където има свободни
терени.
Решението за създаване на тези площадки
взехме на среща с рай-

онните кметове, поясни
Колаксъзов. Тя се оказа
много ползотворна, затова изготвих правилник за
съгласуване на проектите в община Пловдив,
добави той. Правилникът
ще влезе в сила, когато
бъде одобрен от кмета
Славчо Атанасов - вероятно в началото на следващата седмица. Целта е
да се подобри координацията между дирекциите
в общината и районните
кметства, за да може попълноценно да се усвояват средства по различни
програми. Те ще събират
базовата информация
какво е необходимо да се
направи в отделните сектори, която ще попълва
банката с данни за проектна готовност, създадена през март. В нея вече
влизат 76 обекта, основно детски и спортни площадки, физкултурни салони и басейни в училища
и детски градини, зелени
зони, съоръжения за инвалиди.

ОБЩИНА ИХТИМАН
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС
НА 30.06.2009 г. от 9.00 ч.
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на частна общинска собственост - представляваща терен за монтиране на
преместваемо съоръжение по одобрена схема в кв.191,
петно в двора на СОУ “Христо Ботев”, Ихтиман, с площ
от 9 кв.м, за срок от три години.
Конкурсът ще се проведе в сградата на общинската
администрация, Ихтиман, ул.”Цар Освободител” 123,
етаж 2, заседателна зала.
Закупуване на конкурсна документация до 29.06.2009
г., до 16.00 часа на касата на община Ихтиман, ул.”Цар
Освободител” 123.
За справки тел. 0724/82381, вътр.109

ОБЩИНА ИХТИМАН
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС
НА 30.06.2009 г. от 9.30 ч.

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ за срок от пет години на
частна общинска собственост - представляваща имот,
находящ се на ул. “Цар Освободител” 151, Ихтиман.
Конкурсът ще се проведе в сградата на общинската
администрация, Ихтиман, ул. “Цар Освободител” 123,
етаж 2, заседателна зала.
Закупуване на конкурсна документация до 29.06.2009
г., до 16.00 часа на касата на община Ихтиман, ул.”Цар
Освободител” 123.
За справки тел. 0724/82381, вътр.109.

Кокинов иска обяснение
за обвиняем по
делото „Маргини”
Един от подсъдимите по делото срещу Красимир
и Николай Маринови - Иво Карагеоргиев, чието
здравословно състояние стана причина повече от
година процесът срещу братята Маргини да бъде
спрян, е бил задържан преди няколко месеца за
кражба от банкомат. Това съобщи градският прокурор Николай Кокинов, предаде БНР. Като скандално определи Кокинов това, че тежко болният по
медицинската документация Карагеоргиев е
извършил престъпление на свобода. Престъплението, за което е била образувана преписка, е било
неизвестен факт за градските обвинители. Софийският градски прокурор ще иска обяснение от
районната прокуратура защо не е уведомен за
новото производство срещу Иво Карагеоргиев.
Кокинов коментира още, че ако на следващото
заседание, което е насрочено през септември,
отново като аргумент бъде изложено тежкото състояние на Карагеоргиев и за това процесът да остане
спрян, ще се позове на фактите от тази преписка,
за да обясни, че очевидно здравословното състояние не му пречи да върши други престъпления.
cyanmagentayellowblack
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Панаирни дни в Гулянци
ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА
29 май 2009 г.
19.00 ч.
Читалище “П.Р.Славейков”
Откриване на Панаирни дни Гулянци 2009 г.
от кмета на община Гулянци Лъчезар Яков,
концерт на самодейни състави при
читалище “П.Р.Славейков”
30 май 2009 г.
09.00 ч.
Площад “Свобода”
Турнир по шахмат
10.00 ч.
Площад “Свобода”
Шествие на самодейните колективи участници в “Събор на народното
творчество”
10.30 ч.
СОУ “Хр. Смирненски”
Турнир по хандбал
11.00 ч.
Читалище “П.Р. Славейков”
Събор на народното творчество
21.00 ч.
Площад “Свобода”
Музикално-артистична програма
с участието на Цветелина
22.30 ч.
Площад “Свобода”
Празнична заря
31 май 2009 г.
10.00 ч.
Площад “Свобода”
Детско утро
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КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ НАЙ-УЧТИВО ВИ
КАНИ НА ПАНАИРНИ ДНИ
В ГРАД ГУЛЯНЦИ 2009 Г.

○

В края на един от най-красивите месеци на годината в нашата община вече
за осми път се организират и провеждат
панаирни дни.
Тази самобитна българска форма за
празнуване, за срещи с роднини, близки
и приятели вече е традиция и в нашата
община.
През следващите няколко дни ще станем свидетели, а голяма част от присъстващите ще бъдат и участници в богато
устроената културна, спортна и развлекателна програма.
Малките материални и финансови ресурси, с които разполага общината,
допълнени с безграничен ентусиазъм и
нестихващо желание за изява на самодейните колективи от общината и областта, вярвам, ще създадат радост и веселие
за всички през предстоящите празнични
дни.
Позволете ми да изкажа своята и на
всички жители на град Гулянци благодарност за отзивчивостта на съседните общини и на всички наши самодейци и спортисти, които за пореден път ще докажат
своята обич и уважение към нашия град
и родния край.
Позволете ми още веднъж да поздравя нашите гости и жители с празниците
на града, да пожелая на всички участници в различните прояви успех и приятни
мигове през празничните дни.
Лъчезар Яков

○

За допълнителна информация тел.
0601/6-86-12 или стая 39 на общината

Надомните работници да сключват
трудови договори, в които ясно да бъдат
дефинирани правата и задълженията им.
Това предлага КНСБ в цял пакет от найсъществените промени, които според синдикалистите е наложително да настъпят
в трудовото и осигурително законодателство относно статута на надомните работници. Сред предложенията са ясно
определяне на работното място на работника, извършващ надомен труд,
задължения за работодателя или работника да осигурява суровини за изпълнения на надомната работа и въвеждане на
разпоредби, свързани с безопасни и здравословни условия на труд на надомните
работници.
Всяко пренебрегване на надомната
заетост, която непрекъснато разширява
обхвата си и е сериозен фактор в икономиката, води до нерегламентираното й
стихийно функциониране, коментираха
синдикалистите. Те направили задълбочен анализ на т.нар. атипични форми на
заетост, сред които е надомният труд. С
тези форми на заетост е свързана реализацията на европейската стратегия за
гъвкавост и сигурност на пазара на труда. Според данните на Асоциацията на

○

1. Процедура за приватизация чрез публичен търг с
явно наддаване на общински нежилищен имот, невключен
в имуществото на общински търговски дружества, който се
използва за стопански цели, представляващ ПИ
73626.513.106, парцел II, пл. № 33, кв. 5 с площ 12 556 кв.м
по плана на КК “Парка - север” при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена 383 000 лв. (без ДДС). Достигнатата на търга цена се облага с ДДС.
1.2. Стъпка за наддаване 38 000 лв.
1.3. Депозит за участие - 10% от началната тръжна цена на имота се превежда по IBAN,
BG62UBBS80023300143230 в 30-дневен срок от обнародване решението в “Държавен вестник”.
1.4. Цена на тръжната документация - 500 лева (без
ДДС), платима в касата на общината. Получава се в стая
39 на общината.
1.5. Срок за закупуване на тръжната документация - до
30-ия ден от обнародване решението в “Държавен вестник”
1.6. Оглед на обекта - всеки работен ден след закупуване на тръжните документи.
1.7. Срок за подаване на предложенията - до 16 часа
на 30-ия ден от обнародване решението в “Държавен вестник” в информационния център на общината в запечатан
плик.
1.8. Търгът ще се проведе на следващия работен ден
след изтичане срока на подаване на предложенията в
сградата на общината, зала 74 от 14 часа.

ЕВА КОСТОВА

○

ОБЯВЯВА

Искат договори за надомните работници

○

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2,
т. 3; чл. 3, ал. 3, т. 2;
чл. 4, ал. 2; чл. 31, ал. 1 и чл.
32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 45, ал. 7 от ЗДДС И
Решение № 3/24.04.2009 г. на ОбС-Търговище

Екстравагантно дефиле на абитуриентка привлече вниманието на жителите на
Разград. Ралица Панчева - дъщеря на известен бизнесмен, отиде на бала си със
суперлуксозна лимузина “Екскалибур” - един от 92-та уникални автомобила от този
модел в света. На мястото на регистрационния номер бе изписано името на
девойката. Автомобилът бе ескортиран от
парадно облечени конници

○

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Живкова, зам.-министъра
на образованието и науката Мукадес Налбант,
председателя на Държавната агенция за закрила
на детето Ширин Местан,
председателя на Държавната агенция за младежта и спорта Весела Лечева, председателя на
НСОРБ Дора Янкова.
Очаква се по време на
борсата на младежите да
бъдат предложени близо
200 работни места. Ще
бъдат представени 27
висши училища и колежи. По традиция и тази
година Общественият
фонд “Детство” се включва в борсата. До този
момент фондът е подкрепил със стипендии 215
студенти, израсли в специализирани домове.
Двама от тях вече са докторанти, осем студенти
работят като социални
работници в домовете, в
които са израсли. От 2004
г. проектите на Обществен фонд “Детство” - “Студенти” и “За по-добра
грижа”, се финансират от
Българо-американското
общество във Вашингтон.

○

та и ще бъде финансирано от Агенцията по заетостта. Ще бъде дадена
възможност и за стажуване до три месеца при конкретен работодател, на
когото ще бъдат възстановени изплатените средства за заплати, социални и здравни осигуровки
на младежите за целия
период на стажа. За
насърчаване на работодателите, наели на работа
за най-малко 24 месеца
младежи, възпитаници на
домовете и завършващи
средно образование през
2009 г., ще бъдат възстановени изплатените средства за трудовото възнаграждение, социалните и
здравните осигуровки
през първата година на
договора.
Традиционната младежка трудова, образователна и социална борса
ще бъде открита от президента Георги Първанов
в присъствието на министъра на труда и социалната политика Емилия
Масларова, на здравеопазването Евгений Желев, депутатката Евгения

○

С

лед откриването на борсата президентът и
съпругата му, директорката на защитено
жилище “Заедно” Гергана Пожарска и един
от абитуриентите ще засадят дръвчета “Жълъди на мира”, изпратени от Йоко Оно
на световни лидери, сред които и българският президент. “Надявам се да ги засадите, така че жълъдите да израснат като
два силни дъба, за да има световен мир”,
пише Йоко Оно в посланието си до президента Първанов.

○

Президентът Георги
Първанов и съпругата му
Зорка Първанова ще
бъдат днес домакини на
традиционния абитуриентски бал за деца, лишени от родителска грижа,
който президентската институция организира всяка година. Това съобщиха
от прессекретариата на
държавния глава. Гости на
президента и съпругата
му в Дом 2 на резиденция
“Бояна” ще бъдат 303 абитуриенти - 175 момчета и
128 момичета, от 59 специализирани институции.
Администрацията на президента и на Министерството на труда и социалната политика за поредна
година подписаха споразумение за съдействие за
трудовата реализация на
завършващите младежи.
Споразумението ще се
прилага до края на 2010 г.
Новото за 2009-а е, че
трудовата и образователна борса ще се организира през цялата година, а
през последната година
от обучението на младежите ще се организира и
в домовете. Осигурените
по споразумението средства ще позволят до края
на тази година над 260
младежи да се обучат и
придобият професионална
квалификация, да стажуват и да започнат постоянна работа. Безплатното
обучение за придобиване
на професионална квалификация ще се извърши
съгласно Закона за
насърчаване на заетост-

○

Близо 200 работни места ще
бъдат предложени за трудовата
реализация на деца, лишени
от родителска грижа

○

Президентът
Първанов пак
кани на бал

○
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надомните работници в страната ни има
около 500 000 надомни работници. Те
работят без сключен писмен трудов договор. Работодателите отказват да сключат
такъв договор, използвайки обстоятелствата, че тези хора са икономически принудени да работят по домовете си срещу
минимално, понякога дори мизерно възнаграждение за положения от тях труд. Те
нямат договорено възнаграждение, нямат
социални и здравни осигуровки, не могат
да ползват платен годишен отпуск, в това
число и поради неработоспособност, не
се съблюдават изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в
тяхната работа, аргументират се синдикалистите. Те са категорични, че адекватната законодателна уредба несъмнено би
способствала за успешното функциониране и излизането “на светло” на надомните дейности.
“На практика в началото на ХХI в.,
когато вече България е страна членка на
Европейския съюз, тези хора са подложени на една жестока експлоатация на
техния труд и унизителни и вредни за
здравето им условия на работа срещу
мизерното заплащане, което те получават за труда си”, коментира за ДУМА
главният експерт юрист в КНСБ Величка
Микова. Тя уточни, че заради големия
брой на надомните работници у нас КНСБ
настоява за спешна ратификация от нашата страна на Конвенцията на МОТ за
надомния труд. “Правните механизми, уредени в конвенцията предлагат ефикасна
защита на правата на надомните работници”, поясни Микова. Тя уточни, че вече
е готов законопроект за ратификация на
конвенцията, чието обсъждане е започнало в парламентарната социална комисия.
Единственият текст, свързан с надомния труд и съществуващ в българското
законодателство, е чл. 312 от Кодекса на
труда, каза още Микова. В този смисъл
българското законодателство в областта
на надомната заетост има откъслечен,
ограничен, стеснен обем. Оказва се, че
каквито и мерки да се предприемат, резултатите ще бъдат минимални поне до
момента, в който не се пристъпи към законодателно решаване на проблема,
обясни тя. Синдикалистите настояват да
бъде създаден регистър на надомните
работници и смятат, че това ще доведе до
намаляване на безработицата и до увеличаване на приходите в държавния бюджет.
Анализът сочи, че предлагането на
надомна работа в България става чрез
обяви във вестниците или чрез фирми,
които подават информация за различни
форми на надомния труд. Най-разпространените форми на надомна работа са
свързани с изработване на изделия от
стебла и пръчки, шиене на гоблени, плетене на една и две куки, правене на
стикери, лакиране на значки, производство на визитки и др.

black+dopulnitelen5
black+dopulnitelen5

cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack
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Само парите от ЕС не стигат за ВиК сектора

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Министърът на регионалното
развитие и
благоустройството Асен
Гагаузов каза, че България получава
около
1,5
млрд. евро от
европейските фондове
за проекти
по програмата за изграждане на пречиствателни
станции за
отпадни води
и за ВиК-инфраструктурата, но тези
средства не
са
достатъчни за цялостното подобряване на
системата.
В Интерекспо цетър отвори врати изложението “Вода София 2009”. Компанията COBRA
Страната се
chemikcals представя свите идеи за дезинфекция на питейни и индустриални води
нуждае от
значителни инвестиции за
ския регион на тема “Водоснабекспертът към Народното събрапълната реализация на воднидяване в малките населени мение Владимир Стратиев по врете проекти - особено в малките
ста в държавите от региона”.
ме на Третата международна
и в планинските населени меБлизо 11 млрд. евро са необконференция “Булаква”. Стратиста, посочи той при откриванеходими, за да бъде подновена
ев посочи, че предвидената от
то на министерска конференводопреносната и канализациЕС подкрепа възлиза на около
ция на страните от Черноморонната мрежа в страната, каза
20% от необходимата сума.

–ÛÒÍ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ ËÒÍ‡
‰ˇÎ ÓÚ ¿≈÷ ì¡ÂÎÂÌÂî
Избраната за стратегически
партньор в бъдещото дружество за изграждането и експлоатацията на АЕЦ “Белене” - немската RWE, преговаря с руската компания “Интер РАО ЕЕС”
и още две фирми, за подялба
на частния дал от 49 на сто в
българския проект. Това съобщи пред журналисти Мардик
Папазян, изпълнителен директор на НЕК, която държи мажоритарния пакет от 51 на сто,
цитиран от “Мediapool”. По думите на Папазян един от другите претенденти за 24,5 на сто
от централата е финландска
компания, която има опит в експлоатацията на руския реак-

Швеция предлага намаляване
на земеделските субсидии
Шведското правителство
обяви, че след като поеме ротационното председателство
на Европейския съюз, възнамерява да окаже натиск върху
Европейската комисия да намали субсидиите за земеделие,
информира ДПА.
Земеделците от Германия,
Великобритания и Франция ще

Износът на ток
пада до 40 на сто
Възможно е приходите на НЕК
да се свият наполовина
През тази година износът на ток на България
може да намалее с 30-40
на сто в сравнение с 2008
г., каза вчера във Варна
изпълнителният директор
на НЕК Мардик Папазян.
Той взе участие в между-

народната ядрена конференция БУЛАТОМ, посветена на националната,
регионалната и световната енергийна сигурност.
Папазян коментира, че все
още трудно могат да се
правят прогнози какъв точ-

но ще бъде спадът на износа. Той обаче бе категоричен, че намаление ще
има, което ще се отрази и
на приходите на дружеството, които според него
може да се свият наполовина.

тор, предшественик на предлагания от “Атомстройекспорт”
ВВЕР-1000 трето поколение,
изграден във финската централа “Ловииса”.
За да не бъде спряна работата по подготовката на площадката за построяване на
единия от реакторите, се търси
финансиране за минималния
обем работи до приключване
на структурирането на кредитите за проекта, заяви Папазян. По думите му до октомври
2009 г., когато трябва да се подпишат договорите за банковите
заеми, са необходими 200-250
млн. евро, които трябва да осигури НЕК.

НЕК ще ограничи инвестиционните и ремонтните разходи, посочи Папазян. Според него предварително планираните
инвестиционни разходи на
дружеството за тази година са 290 милиона лева, а
за ремонтни и разширение на мрежата са заложени 55 милиона лева.
Най-вероятно средствата
ще намалеят със 70-80
милиона лева.

бъдат най-недоволни от евентуална подобна промяна, тъй
като получават и най-голям
“пай” от европейските субсидии за земеделие.
В същото време нашите земеделски производители очакват изравняване на европейската им субсидия с тази на фермерите от старите еврочленки.

7 хил. нови апартамента
няма да намерят купувачи

Около 7000 нови апартамента няма как да намерят
своите купувачи. До този извод стигат от компанията за
недвижими имоти “Адрес”, след като са съпоставили
данните за сключени сделки през изминалите години и
тези за новопостроени жилища при нормален пазар,
без влияние на кризата.
Условията за свръхпредлагане са заложени още
през 2007 година с нарастващия темп на строителство
при спадащ брой на сделките, обясняват от компанията.
Тогава са построени с 42% жилища повече, а през 2008
година и още 10,92% отгоре. В същото време сделките
са паднали с 4,79%. През 2008 г. спрямо 2005-а сделките са се увеличили с 29%, а новопостроените жилища
с 63%, което прави една значителна част от тези новопостроени имоти излишни.
От 10 май до вчера обаче в “Адрес” са регистрирали
седмично по 40% повече купувачи от средния им брой
за предходните 4 месеца и 35% от тях реализират
сделка в кратки срокове. Спадът на цените през първите 4 месеца на годината е значителен - от 16 до 38%
в различните райони на София и от 7 до 48% във Варна
и е почти незначителен през април. Най-търсени остават двустайни жилища с Акт 15 или Акт 16 на цени от
52 000 до 60 000 евро.

œ»¡ Ë ¡‡ÌÍ‡ ƒ—
Ò‡ ÒÚ‡·ËÎÌË
Независимо от спада
на печалбата и информацията, че международната финансова агенция за
кредитен рейтинг “Муудис”
ще постави под наблюдение Първа инвестиционна
банка (ПИБ), главният финасов директор на банката Радослав Миленков заяви, че тя се представя
по-добре от банковата система, за която е известно, че в края на първото
тримесечие има цялостен
спад от 24,4%. По думите
му към 31 март т.г. ПИБ
има коефициент на ликвидност от 23,8%, с което
отново изпреварва банковата система с ликвидност
20,7%. Активите на банката към 31 март 2009 г. са
4,229 млн. лв., съобщиха
cyanmagentayellowblack

от трезора.
Банка ДСК е стабилна
и добре капитализирана,
каза Виолина Маринова,
председател на управителния съвет на Асоциацията на банките в България и главен изпълнителен директор на Банка
ДСК, цитирана от БТА.
Имаме капиталова адекватност в размер на 23%,
при положение, че изискваната в България са 12%,
а в банковата система към
края на март е отчетена
капиталова адекватност от
16,5%. В Европа изискването за капиталова адекватност е 8 на сто, уточни
тя. Ние сме и добре капитализирани с капитал от
над 1,6 млрд. лв., уточни
Маринова.
cyanmagentayellowblack
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Прогнозират между
10 и 15% спад на туристите
Българите пътуват в чужбина предимно по работа
През тази година се очаква спад на
броя и на приходите от чуждестранните туристи с около десет на сто според
данни за записванията към 20 май. Това
съобщи вчера Димитър Каменов, директор на Института по индустриални отношения и мениджмънт. Очакваните приходи от чуждестранни туристи са около
1,9 млрд. евро. Каменов информира, че
тази година се очаква българският туризъм да генерира оборот около
2,8 млрд. евро, като според експертни
оценки тези приходи са равностойни на
по-малко от 50 на сто от капацитета на

наличната туристическа база.
Според главния секретар на Съюза на
инвеститорите в туризма Соня Колтуклиева спадът на чуждестранните и на
българските туристи тази година ще е
около 15 на сто, а спадът в приходите ще
е към 25 на сто спрямо миналата година.
Очаква се прираст на българските туристи, каза Колтуклиева. Председателят на
Българската туристическа камара Цветан
Тончев прогнозира, че вероятно ще има
намаление в броя на туристите, но почиващите ще оставят малко повече пари.
Тончев смята, че спадът на приходите от

туризъм ще е пет на сто.
Междувременно вчера НСИ оповести данни, според които през април пътуванията на български граждани в чужбина са с 5,9% повече в сравнение с април 2008 година. Увеличение на пътуванията в сравнение със същия месец на
2008 г. е регистрирано към Гърция - със
76,2%, Португалия - с 66,4%, и Румъния
- с 33,9%. Намаляват пътуванията към
Япония - с 67,4%, следвани от Словения - с 65,4%, Финландия - с 50,0%,
Швеция - с 49,7%, САЩ - с 49,6%, Дания - с 47,1%, Украйна - с 45,4%, Сло-

вакия - с 44,1%, и други.
Най-много пътувания на български
граждани в чужбина са тези със служебна цел - 54,7%, следвани от пътуванията
с цел почивка и екскурзия - 24,3%. Посещенията на чужденци в България през
април намаляват спрямо същия месец на
2008 г. с 5,4%. През април посетилите
страната чужденци с цел почивка и екскурзия формират най-голям относителен
дял от общия брой посещения - 33,8%,
следвани от транзитно преминаващите 26,2%, със служебна цел - 22,9%, по други причини - 14,5%, и гостуване - 2,5%.

EVN ‚ÎËÁ‡
‚ÎËÁ‡ ‚
‚ ÔÓÂÍÚ‡
ÔÓÂÍÚ‡
EVN
ì√ÓÌ‡ ¿‰‡î

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

EVN Bulgaria възнамерява
да се включи в проекта за
“Каскада Горна Арда”. Желанието си компанията е заявила с официално писмо до Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ),
съобщи “Expert.bg”. Това ще
е следващата мащабна инвестиция от плана на компанията след приватизацията на
Електроразпределително
дружество (ЕРП)-Стара Загора, ЕРП-Пловдив, както на
и “Топлофикация-Пловдив”.
През 2009 г. EVN Bulgaria
ще продължи с инвестициите, като планира да реализира проекти за над 132 милиона лева за подмяна на ли-

нии, кабели, трафопостове и
подстанции, електромери и
други подобни, извън намерението за участие в “Горна
Арда”.
През последните почти
пет години EVN Bulgar ia е
инвестирала рекордните 424
милиона лева, като значително са намалени технологичните загуби по мрежата
(с 4,9%), авариите, както и
времето за тяхното откриване и отстраняване. Подменени са 875 хиляди клиентски електромера, а инфраструктурата продължава да
се модернизира, за да достигне европейските стандарти.

„Лукойл” понижи
цените на горивата
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения пусна в употреба две пощенскофилателни издания. Президентът Георги Първанов, който е почетен патрон на изложбата, участва във
валидирането на марките. Президентът откри в НДК филателна изложба “България 2009”

Над 50 млн. лв. трябват за хранилище
за радиоактивни отпадъци
Минимум 50 милиона евро
ще бъдат необходими за изграждането на ново национално хранилище за радиоактивни
отпадъци. Това заяви вчера директорът на Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”
Борислав Пеков при откриването на международната ядрена
конференция “Булатом” край
Варна.
Средствата за новото национално хранилище ще бъдат
осигурени от Европейската банка за възстановяване и развитие, обясни Пеков. По думите му

вече е определен консултантът
за проекта - консорциум от испанска и британска фирма. Той
трябва да избере проектант за
хранилището. В момента се
обсъждат три площадки за проекта, каза Пеков. Според него
най-подходяща е намиращата
се в близост до АЕЦ “Козлодуй”.
Пеков обясни, че ръководството на предприятието води интензивни разговори с кметовете
на общините, на чиято територия ще бъде изградено хранилището.
По план за изграждането му

z

ще бъдат необходими около 80
декара, а максималният му капацитет ще бъде 160 000 куб.
метра. На първия етап се предвижда обемът му да бъде около 50 000 куб. метра, което ще
е достатъчно за извеждането от
експлоатация на Първи и на
Втори блок на АЕЦ “Козлодуй”.
В момента радиоактивните отпадъци се съхраняват в склад
на територията на атомната
централа, който разполага със
700-800 контейнера, каза Пеков. Капацитетът му ще бъде изчерпан през 2015 година.

“Лукойл България” намали крайните заводски цени
на горивата, мотивирайки се с динамиката на пазарната конюнктура на
петролните продукти. Бензин А-95 Н
поевтинява с 1,48
на сто и от вчера
вече цената му е
1761,60 лв. за 1000
литра, а досегаш-

ната бе 1788 лв. за
1000 литра. При цената на бензин А-98
Н понижението е с
1,46 процента - от
1885,20 лв. за 1000
литра на 1857,60
лв. за 1000 литра.
Евродизелът поевтинява с 1,89 на
сто до 1560 лв. за
1000 литра, а досегашната му цена бе
1590 лв. за 1000 ли-

тра. Най-голямо е
понижението в цената на газьола 1,93 на сто. Досега
крайната му заводска цена бе 1550,40
лв. за 1000 литра, а
от днес тя вече е
1520,40 лв. за 1000
литра. Цената на
пропан-бутана пък
пада с 1,54 на сто от 1170 лв. за тон
до 1152 лв. за тон.

Õ—¡ ËÒÍ‡ ÔÓ‰‡Ê·‡ Ì‡ ÌÂÓÔÂ‡ÚË‚ÌË
‡ÍÚË‚Ë Ì‡ ì ÂÏËÍÓ‚ˆËî
КНСБ настоява да
се премине към продажба на неоперативни активи на “Кремиковци”, за да се платят
заплатите на работниците. В противен случай синдикатът обмисля да поиска от съда
смяна на синдика на
cyanmagentayellowblack

комбината. Това каза
адвокатът на федерация “Металици” към
КНСБ Евгени Янев.
Предложението за
продажба на активи
на дружество в процедура по несъстоятелност е юридически
обосновано и станови-

ще по тази възможност, изготвено от експерт по несъстоятелност, е изпратено на
синдика, каза адвокатът.
Вицепрезидентът
на КНСБ Валентин
Никифоров заяви, че
синдикатът настоява в

“Кремиковци”
да
бъдат преустановени
съкращенията на персонала и да спре елиминирането на синдикалното членство.
Синдикатите искат
среща със синдика в
събота. При отказ те
планират протести.
cyanmagentayellowblack

black+dopulnitelen8
black+dopulnitelen

ЧЕТВЪРТЪК 28 МАЙ 2009

ÑÂßÒ

8

Кървав атентат взе
над 40 жертви в Лахор
Предполагат, че атаката е в отговор
на военната офанзива срещу талибаните в Сват

КАРЕЛ ДЕ ГЮХТ НА
ПОСЕЩЕНИЕ В ИРАК
Белгийският външен министър
Карел де Гюхт пристигна на изненадващо посещение в Ирак,
съобщи телевизия “Ал Арабия”.
Подробности за посещението
засега не се съобщават. Белгия
няма свой посланик в Багдад, а
интересите на страната се представляват от шарже д’афер, който работи в йорданската столица
Аман.

ИЗБАВЛЕНИЕ СЛЕД
19 ДНИ В ОКЕАНА
Мексиканските военни спасиха петима еквадорски рибари,
които са се носили 19 дни в
Тихия океан. 20-метровият рибарски кораб е бил забелязан на
83 км от брега, близо до границата между Мексико и Гватемала. Бедстващите рибари са били
приети в мексиканска военна болница, страдащи от дехидратация.

ОТНОВО
ЕВАКУИРАХА
СГРАДАТА НА ЕК

СНИМКИ БГНЕС

Седалището на ЕК в Брюксел, където работят до 2700 души,
отново беше евакуирано заради
сигнал за пожар. Това стана само
девет дни, след като пожар нанесе щети на сградата и наложи
работата в нея да се преустанови
за няколко дни. Евакуацията на
сградата стана в момент, когато
там течеше пресконференция с
участието на председателя на ЕК
Жозе Мануел Барозу. Конференцияга, по време на която трябваше да бъдат представени предложения към комисията за реформиране на финансовия контрол,
беше прекратена.
Взривната вълна нанесе щети на десетки сгради в района, сред които на централата на службата за вътрешно разузнаване

Най-малко 40 души загинаха, а над 200 бяха ранени
при мощна експлозия на колабомба близо до сгради на
полицията и разузнаването в
източния пакистански град
Лахор. Сред убитите има 12
полицейски служители. Това
е една от най-смъртоносните
атаки в Пакистан тази година.
Взривната вълна е нанесла щети на десетки сгради в
района и властите се опасяват, че под развалините може
да има още жертви. Бомбата
разруши триетажната сграда
на полицейската спасителна
служба и повреди офисите на
Междуведомственото разузнавателно управление (ИСИ),
главната разузнавателна
служба на Пакистан. Щети са
нанесени и на други здания,

както и на десетки коли. Спасители се опитват да извадят
хората, затрупани под развилините. Районът бе отцепен, а
войници и полицаи бяха заели позиции по покривите на
близките сгради.
Пакистанският министър
на вътрешните работи Рахман
Малик осъди терористичната
атака и заяви, че целта е да
се дестабилизира страната.
Според него възможно е атентатът да е свързан с
продължаващата операция на
пакистанската армия срещу
талибаните в долината Сват и
околните райони.
“Има война и тя се води за
нашето оцеляване”, изтъкна
Малик. До момента никой не
е поел отговорност за атентата. Очевидци твърдят, че мал-

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
О Б Я В Я В А
Търг с явно наддаване за продажба на 250 (двеста и петдесет)
тона отпадъци от черни метали (сборен скрап) с 1%.
Търгът ще се проведе на 05.06.2009 г. от 10.00 часа в
София, бул. “Кн. Мария Луиза” 110 - Централно управление на
НК “ЖИ”, заседателна зала на партера, при:
1. Начална тръжна цена 152,00 лева/тон без ДДС, обща стойност 38 000,00 (тридесет и осем хиляди) лева без ДДС.
2. Депозитът за участие в търга е в размер на 3800,00 (три
хиляди и осемстотин) лева, представляващ 10 на сто от началната тръжна цена.
3. Стъпка за наддаване 10,00 (десет) лева за 1 тон, без ДДС.
4. Начин на плащане на цената - в лева по сметка на НК “ЖИ”.
5. Гаранция за добро изпълнение на договора 11 400,00 (единадесет хиляди и четиристотин) лева.
Тръжна документация за участие в търга може да се закупува
в срок до 16.00 часа на 03.06.2009 г. в стая 401 на Национална
компания “Железопътна инфраструктура”, София, бул. “Кн. Мария Луиза” 110 - Централно управление срещу невъзвръщаема
сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, платими в касата на
НК “ЖИ”.
Оглед на отпадъците може да се извършва всеки работен ден
от 9.00 до 16.00 часа на 04.06.2009 г. след публикуване на
обявата, срещу документ за закупена тръжна документация.
Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до
16.00 часа на 04.06.2009 г. в деловодството на НК “ЖИ”, София,
бул. “Кн. Мария Луиза” 110.
При неявяване на кандидати за участие в търга повторен търг
ще се проведе на 12.06.2009 г. от 10.00 часа, при същите тръжни
условия със следните срокове:
- закупуване на тръжна документация - до 16.00 часа на
10.06.2009 г.
- оглед на отпадъците от черни метали - всеки работен ден от
9.00 до 16.00 часа на 11.06.2009 г. след публикуване на обявата
- внасяне на депозит за участие в търга - до 15.00 часа на
11.06.2009 г.
- приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на
11.06.2009 г.
За информация: 02/932 28 75 - Т. Гъркова
и 932 37 08 - Ю. Дюлгерова.

black+dopulnitelen

ко след атентата е задържан
терорист, който е бил въоръжен с две гранати и експлозиви. Репортер на Асошиейтед
прес видял десетки войници
да влизат в сградата на разузнаването, откъдето се чувала стрелба дори цял час
след експлозията. От полицията потвърдиха информацията за един задържан. Според
служители най-малко четирима мъже с автомати излезли
от натъпкана с експлозиви
кола и открили стрелба по
сградата на разузнаването.
След като охраната отвърнала на огъня, те задействали
бомбата. Според местни медии, цитирани от ИТАР-ТАСС,
взривът е бил с мощност 100
кг тротилов еквивалент.
Нападението става в мо-

мент, когато генерал Дейвид Петреъс, шеф на Централното командване на
САЩ, е в Исламабад за срещи с правителствени и военни служители.
Лахор е бил сцена на няколко бомбени атаки през последните две години. Въпреки
това жителите на града се
чувстваха доста по-сигурни,
отколкото в други части на
страната. На 30 март тази
година обаче екстремисти
нападнаха полицейската академия в покрайнините на града, убиха осем войници и
раниха десетки. Месец преди
това въоръжени лица нападнаха отбора по крикет на Шри
Ланка. Тогава в атентат загинаха шестима полицаи и шофьор на автобус.

Генерал Джоунс посети Египет
Египетският външен министър
Ахмед Абул Гейт се срещна с американския съветник по националната сигурност ген. Джеймс Джоунс за преговори, уредени след
като президентът на Египет Хосни Мубарак отказа посещението
си в САЩ поради семейна трагедия, предаде АФП.
Целта на посещението на
Джоунс е подготовката на близкоизточната визита на американския президент Барак Обама.
Според анализатори именно от
Египет Обама ще се обърне към
мюсюслманския свят.
“Генерал Джоунс поднесе своите съболезнования за смъртта на
внука на президента Мубарак”, заяви говорителят на съвета за на-

„ФОРБС” ПОСОЧИ
СТРАНИТЕ ЗА
АНТИКРИЗИСЕН
ОТДИХ
Американското
списание
“Форбс” публикува списък с 15-те
най-евтини за туризъм страни,
които можете да посетите по
време на рецесия. Унгария, Швеция, Полша, Колумбия, Бразилия, Великобритания, Русия,
Норвегия, Ямайка, Исландия,
Румъния, Чили, Чехия, Фиджи и
Замбия поради спада на цените
и поскъпването на долара
превърнаха от екзотични дестинации в достъпни за американците възможности за отдих, отбелязва изданието. Оздравяването”на долара на фона на световната рецесия доведе до това, че
много национални валути отслабнаха и сега вместо да губят пари
при обмяната в тези страни, собствениците на “зелените гущери”
имат възможността да се насладят на възможностите, дадени им
от скъпия долар.

ционална сигурност Майкъл
Хаммър. “Срещата се фокусираше
върху постигането на мир в Близкия изток, включително създаването на двудържавно решение за
израелско-палестинския конфликт. Двамата президенти ще се
срещнат в Египет следващата седмица, съобщи още Хамър.
Обама трябва да се срещне с
палестинския президент Махмуд
Абас в Белия дом днес, в последната от серия стъпки, целящи да
съживят мирния процес в Близкия
изток. Миналата седмица той се
срещна с израелския премиер Бенямин Нетаняху, а на 3 юни се
очаква да проведе преговори в Саудитска Арабия с крал Абдула, в
навечерието на речта си в Европа.

z
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Русия е сериозно обезпокоена от назрастването на влиянието на
талибаните и призовава всички страни да се откажат от опитите за
установяване на контакт с лидерите на екстремистите в нарушение
на санкциите на ООН, каза постоянният представител на РФ в ООН
Виталий Чуркин в изказването си на заседанието на Съвета за
сигурност, съобщи ИТАР-ТАСС.
По-рано официални представители на САЩ, сред които министърът
на отбраната Робърт Гейтс и командващият Централното командване на
въоръжените сили Дейвид Петреъс, направиха редица изказвания, в
които допускат възможността за започване на преговори с талибаните.

Румънският президент Бъсеску инспектира пред президентския дворец в Атина почетния
караул на Националната гвардия. Той е на посещение в
Гърция, където се провежда
румънско-гръцки бизнес форум
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Малцинствата
напускат Косово
Липсата на желание
от страна на косовските
лидери да гарантират
правата на малцинствата прогони много представители на несръбски
малцинства от Косово.
Това се казва в доклад
на Международната група за правата на малцинствата, цитиран от
Ройтерс.
Според
доклада
“Запълване на вакуума:
Осигуряване на защита
и законови средства за
малцинствата в Косово”
бошняци, хървати, горани, сърби, роми и други
малцинствени групи,
формиращи пет на сто
от косовското население, са сблъскват с дискриминация и много от
тях вече са напуснали

страната.
“Тези малцинства
страдат от липсата на
достъп до информация
или образование на собствения им език. Това,
заедно с тежките икономически условия, ги кара
да напускат Косово”, пояснява изпълнителният
директор на организацията Марк Латимър.
“Наблюдава се липса
на политическо желание
за гарантиране на правата на малцинствата”,
посочва авторката на доклада
Джорджина
Стивънс. Според анализа лошото отношение
към малцинствата е продиктувано от схващането, че те са били съюзници или са направили малко, за да се противопос-

еждународната група за правата на малцинствата (МГПМ) е неправителствена
организация, която работи за осигуряването на правата на етническите, религиозните и езикови малцинства, както и малцинствените групи по цял свят. През 2007
г. МГПМ даде началото на 3-годишен проект, който цели да изкорени дискриминацията и да гарантира защита за малцинствата на Западните Балкани. Проектът се
осъществява съвместно с неправителствени организации от Босна и Херцеговина, Хърватия, Косово, Македония, Черна гора и Сърбия.

М

тавят на бившия сръбски
режим през 90-те години
на миналия век.
Косово обяви едностранно независимостта си
от Сърбия през февруари миналата година. Оттогава етническото разделение между два милиона албанци и 120 000
сърби, останали в Косово, се задълбочи.
Представителите на
несръбските малцинства
в Косово критикуват
международната общност, че обръща прекалено много внимание на
албанско-сръбските отношения и пренебрегва
останалите общности.
Международната група за правата на малцинствата е на мнение,
че гарантирането на защитата на малцинствата
ще помогне на Косово по
пътя му към Европейския
съюз.
Косово е единствената страна на Западните
Балкани без сигурни изгледи за присъединяването си към блока, тъй
като някои от държавите
в ЕС, като Испания и
Гърция, не са признали
независимостта му, отбелязва агенция Ройтерс.

СНИМКА БГНЕС

Дискриминацията пропъжда десетки
хора от домовете им, гласи доклад

Председателят на Камарата на представителите на американския Конгрес Нанси
Пелоси, третият човек в държавната йерархия в САЩ, се срещна с държавния глава
на Китай Ху Цзинтао. Пелоси е на работно посещение в Поднебесната империя,
посветено на енергетиката и промените в климата

ÓÒÏË˜ÂÒÍÓ ÒÏÂÚË˘Â
Днес в орбита летят над 3 хиляди тона боклук
НАТАЛИЯ ЯЧМЕННИКОВА

Неведнъж се е налагало да
пазят Международната космическа станция (МКС) от космически боклук. Колко е голям
рискът от сблъсък в космоса?
Може ли да се почисти космическото сметище? За това разговаря кореспондентът на “Российская газета” с главния балистик на Центъра за управление на полетите на ЦНИИ,
член-кореспондента на Руската академия на науките д-р на
техническите науки проф. Николай Иванов:
 Казват, че в Центъра за
управление на полетите едва
ли не всяка седмица има предупреждения за опасно сближаване на
МКС с космически боклук.
Така ли е?
- Наистина
миналата година получихме 266
предупреждения. И всяко от тях е сериозна работа за нас.
Предупрежденията са с
различно
ниво:
има
“жълт праг”, а има и “червен”.
“Червеният” е много лоша новина. Тогава се взимат екстренни мерки. Например преминаването на станцията на
друга орбита. А неотдавна,
както знаете, се наложи дори
cyanmagentayellowblack

да евакуираме екипажа от
МКС на борда на кораба
“Союз”, изпълняващ ролята на
“спасителна лодка”. От онези
266 предупреждения след внимателен анализ останаха обаче само 41, които наистина се
оказаха “проблемни”.
 Когато
чуеш,
че
МКС е правила маневри, за да се
отклони от
боклук, изглежда много
лесно:
пратили импулс и станцията ловко
се “измъкна-

ла”. А как е наистина?
- Трябва добре да разберем: станцията не е играчка,
която може лесно да се “премести”. Това е огромно съоръжение от над 300 тона. Освен
това има такова понятие, като

осигуряване на височинна
стратегия.
МКС лети на орбита, избрана заради напълно определени изисквания: отчита се осигуряването на необходимите
условия за провеждане на
сближавания и стиковки на

транспортни и товарни кораби,
а също така и безопасността
на екипажите при кацане. Затова не може просто така да
се пипа, да се мести, както ни
се иска. И след всяка промяна
в орбитата всичко трябва да се
пресмята отново, за да бъдат
изпълнени всички условия за
по-нататъшния полет. Главната оперативна група на управлението е постоянно нащрек.
А всеки килограм в орбита е с
цената на злато.
 А защо през март парчето се появи в зоната на станцията толкова неочаквано,
нямаше никакво време за коригиране на орбитата и се
наложи спешно да се спасява

екипажът в “Союз”?
- Ситуацията около МКС се
следи от наземни системи за
контрол на космическото пространство - и руска, и американска. Условията за наблюдение за нас не бяха от найдобрите. В оперативен режим
ние този боклук не го виждахме. Виждали са го американците. Обикновено те ни предупреждават три денонощия преди това. Тогава обаче го направиха в последния момент.
При това първото съобщение
беше такова, че те самите се
съмнявали. А след това вече
ние не можехме да осигурим
всички изисквания за провеждането на маневрата.
 А какъв космически боклук е реална заплаха за станцията?
- Днес в космоса летят над
13 хил. обекта, чийто размер е
над 20-30 сантиметра. От тях
приблизително 7% са космически апарати. Всичко останало е просто гигантско сметище, разхвърляно по орбити.
“Мъртви” спътници, остатъци от
конструкции, други елементи.
Парчета, с размери по-малки
от 20 см, има вече стотици
хиляди. Те се проследяват потрудно. А пък “боклучета” от 1
см или по-малко има десетки
милиони! И именно тези дребосъци са най-опасни.
 Трудно е да се видят?
- Разбира се. Ако е по-малко от сантиметър - нищо няма
да видиш. Но скоростта на
сблъсъка в космоса е огромна
- до 10-15 км в секунда. И енер-

гията на такова “мъниче” е
сравнима с натоварен “КамАЗ”,
който хвърчи със скорост 80100 км в час. А боклукът освен
това има и свойството да се
размножава: апаратите се
взривяват, парчетата се
сблъскват.
 Според Роскосмос миналата година в света са били
изстреляни над 100 нови космически апарата. Ще нарасне
ли и боклукът?
- Задължително. Сега целият свят се стреми към космоса.
Още през 1993 г., когато за
пръв път официално обърнаха
внимание на космическия боклук, генералният секретар на
ООН заяви: това е боклук на
човечеството, а не на определена държава.
 Колко е голяма опасната зона около МКС?
- Трудно е да се определи
еднозначно. Боклукът може да
долети отвсякъде. Съществуват определени методи за отчитане на вероятността от
сблъсък.
 Според някои сега над
главите ни летят повече от
2 хиляди тона “боклук”. Вярна
ли е тази цифра?
- Уточнявам: над 3 хиляди
тона. Това е според скромните
оценки.
 Нима учените не могат
нищо да измислят, за да почистят някак си орбитите?
- Мислят. Засега не виждам
никакви реални научно-технически предложения. Но всички
разбират - трябва да се заемем с това.
cyanmagentayellowblack
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 Господин Рагин, преди няколко
месеца от бранша прогнозираха, че
през април и май ще стане ясно
доколко кризата е засегнала туризма у нас. Какво показват цифрите?
- Засега отчитаме спад от 6 на
сто. Ние се бяхме уплашили да не
надхвърлим минус 20 на сто, но минус
6% е добре в условията на световна
криза. България, защото не заложи
само на руския и на немския пазар,
успя да привлече различни клиенти
- от Балканите, от Централна Европа, от Русия и от скандинавските
страни. Имаме един от добрите шансове да бъдем припознати като дестинация в различни страни и особено за нашия регион. Ние предлагаме
добра цена спрямо качеството на
услугата и сме конкурентни на туристическия пазар. Трябва постоянно
да правим послания към клиентите
от Централна Европа и Балканите.
Сега колегите в Белград са направили допитване за предпочитаната от
сърбите дестинация и България е
избрана на второ място след Гърция.
Туристите от Сърбия виждат, че
правим много, за да ги привлечем
като клиенти. Министерството на
външните работи също реагира много бързо и започна да разширява
възможностите за визовите услуги,
за да бъдат по достъпни и да няма
опашки. Има интерес и от Македония, и от Румъния. Трябва да атакуваме Чехия, Словакия, Полша и
Унгария. Много туристи от бившите
соц. страни имат добри спомени от

БЛАГОЙ РАГИН е роден в с. Ярлово, Самоковско. Почти 30 години се занимава с ресторантьорство. Основател е на първото сдружение на частните хотелиери у нас през
1988 г. Председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация
(БХРА). Семеен, с двама синове. Открил е
първия частен семеен хотел у нас в Симеоново още преди демократичните промени.

„

Предлагаме
Велико Търново
за столица
на балканския
туризъм

БЛАГОЙ РАГИН:

Правителството
работеше в диалог
с бранша
летуването си по Българскато Черноморие преди 1989 година и искат
да дойдат пак, а и техните внуци
също проявяват интерес. Освено това
отчитаме увеличение и на българските туристи.
 По време на празниците, в
началото на май, се получи както
миналата година - българите масово отидоха в Гърция и Турция. Защо
се повтори това.
- В сравнение с миналата година
са по-малко българите, избрали
чужда държава. За празниците от 1
до 7 май един милион и половина
българи са предпочели нашите курорти. Над 20 процента повече
български туристи са предпочели
нашите курорти по Коледа в сравнение с предходната година. А сега
за дестинации като Велико Търново, Златоград, Пловдив, Перперикон, Велинград, Сандански, Хисар всичко беше препълнено с наши
туристи. Най-впечатляващ е ръстът
на туристите на Белоградчишките
скали - 600 процента.
 Променят ли се вкусовете и
предпочитанията на туристите?
- Да, вече насочихме вниманието
на туристите към културните забележителности. Още преди четири години това го прогнозирахме и казахме,
че страната ни има потенциал да се
наложи като дестинация за културен
туризъм. Тогава имаше много скептици, които ни се подиграваха, обаче
сега виждаме, че има интерес към
културния туризъм целогодишно.
България е на трето място по брой
на културни паметници в Европейския съюз. Ние имаме шанса много
по-добре да разработим и използваме това богато наследство, от което
да има дивиденти и за внуците, и за
правнуците ни.
 Структурата на чуждите

Интервю на МАЯ КАЛПАЧКА

туристи променя ли се?
- Хубаво е, че се работи в посока за привличане на туристи отвсякъде. Например Кипър, който
разчита основно на германските
туристи, има проблеми, защото германският пазар е в криза. При нас
има диверсификация - идват туристи от всякакви държави. Това е като
с горивата - не може да разчитаме
на газ само от една държава. Ние
имаме най-малък спад в туризма от
почти цяла Европа.
 Какво е положението в другите страни.
- Кипър пострада много, Испания
също. На места спадът е между 30 и
40 на сто. Единствено засега Турция
се държи благодарение на субсидиите, които държавата дава. Има сериозен спад и в Хърватия. Тези, които
разчитаха на германския пазар, имат
проблеми. Интересното е, че при нас
германският пазар ще излезе на нула
- нито ръст, нито спад. Тези, които
досега се посещавали скъпите курорти във Франция и Португалия,
сега се насочват към по-евтини и
нови дестинации. Ние имаме най-

„

обновената метериална база и найатрактивните цени в ЕС за качеството, което предлага.
 Предстои летният сезон.
- Тази година е обявена за Година на българския турист.
 Това какво означава.
- Дават се бонуси от 20 до 30
процента за български туристи. Ако
трябва да платите 100 лева, между
20 и 30 лева ви се намалява сметката. Ако сте за 10 дни на почивка - два
ще са за сметката на колегите.
Търсят се и други форми - в храната,
спацентровете дават бонуси.
 Каква част от туристическия бранш застава зад тази инициатива?
- Около 70-80 процента. Досега
не съм чул от нито един колега да не
подкрепя тази идея. Всички са съпричастни.
 Има ли фалити, има ли разпродаване на хотели.
- Моят съвет към тези, които
имат проблеми, е да си намерят
добри мениджъри. Ако пък договорят добра цена, на която да продават - да продават. Ако имат съпътваща дейност, могат и временно да
затворят хотела.

С 600% са се увеличили
туристите на
Белоградчишките скали

Оптимистичната
прогноза за
летния сезон се
колебае между
ръст от 1% и спад
от 1%, казва
председателят
на Българската
хотелиерска и
ресторантьорска
асоциация
 Казахте, че досега има спад от
6%, какъв летен сезон очаквате?
- Оптимистичната прогноза е от
плюс 1% до минус 1%. Миналата година имахме 18 на сто ръст. Ако сме
в рамките на минус 1 до минус 3%,
смятам, че колегите трябва да дават
банкет. А отрицателната прогноза е
за минус 20 на сто.
 В края сме на управлението
на настоящото правителство.
Имаше ли браншът диалог с управляващите?
- Аз самият нямам никави забележки, особено към министър-председателя Сергей Станишев. Въпреки
че е млад, той показа, че може да
работи добре. Правителството работеше в диалог с бранша през тези
четири години, съветваше се с нас,
нищо не е налагано авторитарно.
Остава обаче проблемът с Околовръстното шосе, не можа да се довърши
магистрала “Тракия”, което щеше
много да помогне на икономиката и,
разбира се, на туризма, както и проблемите с еврофондовете.
 Разбирам, че ще пътувате за
Белград, където се провежда балкански туристически форум.
- Отивам в Белград, където има
балкански семинар по проблемите
на туризма. Темата е “Културният
туризъм на Балканите”. Аз ще представя този вид туризъм като нова
дестинация в региона. Ще предложа
Велико Търново да стане столица на
балканския туризъм. Ще представя
също Златоград - забравения град,
който е на четвърто място по културен туризъм в България. Това беше
забравено място, а сега привлича
много туристи - наши и чужди.
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Спомняте ли си как преди няколко месеца политици от всички цветове, управляващи и опозиция, представители на съдебната власт размахваха пръст и се кълняха, че няма
да допуснат оперативно интересни
лица да ни спират по европътя и да
ни резилят пред Брюксел. Че арогантното безочие на неколцина
местни феодали не е и не може
да бъде контрапункт на усилията
на политическата система и гражданското общество да завършат
успешно прехода и реформата. Че
казусът “Галеви и Дупница” не е
умален модел на случващото се в
държавата. За последното дори
имаше сърдити и размяна на гневни реплики.
Какво се оказа сега? По-страшно! На път е държавата да се
превърне в умален модел на Дупница, след като оперативно интересните лица и местните феодали
се гласят да станат депутати. След
кандидатдепутатския наплив от последните седмици всички, които се
кълняха, че няма да допуснат едно,
второ и трето, гузно мълчат. Заст-

СВЕТОСЛАВ ЯНАКИЕВ

ИНА
МИХАЙЛОВА

Сезонът
започва

- Такса чадър и такса хавлия, общо 20 лв.
- Защо не вземате и такса слънце?
- Вземаме, но днес е облачно.

Изборите като
индулгенция
реляни от безпардонността, с която сочените с пръст абсолютно законно се изплъзват от правосъдието. Не по друг начин, а снабдявайки се с депутатски имунитет!
След Пламен Галев, Веселин Данов и сина му, сега трети варненски арестант - Иван Славков, е
възможно да се кандидатира за
народен представител, за да се
спаси от обвиненията в трафик на
хора и разпространение на наркотици. Александър Томов пък се

измъква от всякакви въпроси за източване на “Кремиковци”.
Какъв е този закон, който позволява на такива хора по подобен
нагъл и безогледен начин да поставят в шах държавността? Безсилието не е само държавно, а и правосъдно. Нали точно правосъдието
не намери достатъчно аргументи
(по-скоро кураж и сили) да внесе
обвинителни актове към тези хора,
камо ли да води съдебни процеси и
да издаде присъди. При подобно

безсилие как да повярваме, че
същото това правосъдие ще бди за
правдата и ще отстоява справедливост и законност в името на народа?
Ако не беше толкова трагична,
ситуацията би могла да се определи като куриозна. Представяте ли си
след два месеца да се окажем с оперативно интересна парламентарна
група? Която по-късно да роди още
по-интересни закони... Засега не е
истина! Но е възможно да стане.

Имотната мафия
пак спечели
МИНЧО
ХРИСТОВ,
независим
депутат

Парламентът вчера
не прие предложението
ми срокът за отнемане на
жилище, ако човек не
внесе дължимата вноска
от кредита си за него, да
се удължи от един на 6
месеца. Според мен парламентът застана на
страната на имотната
мафия.
Това не е първото ми
предложевние за подобен род промени. Преди
година и половина със
Стела Банкова предложихме да се промени чл.
212 от Наказателния коcyanmagentayellowblack

декс, който визира подправянето на документи с
цел присвояване на движима собственост. Проблемът е, че в НК няма
престъпление за подправяне на документи с цел
имотна измама. Предложихме да се добави думичката “и недвижима”
собственост. Първоначално комисията го прие,
категорична подкрепа
срещнахме от прокуратурата и следствието, а изведнаж се оказа, че на
второ четене поправката
беше отхвърлена. Не
мога да си обясня това.
Почти същият е случаят вчера. Ставаше дума за
това, че при сега действащия закон за еднаединствена просрочена
вноска банката може да
конфискува жилището на
длъжника. Предложих
вместо една, нека да
бъдат шест вноски. Защото човек по някаква причина да не успее да погаси една вноска и е спра-

ведливо тези вноски да
бъдат 6, за да може човек да реагира адекватно. Има вече случаи, за
които упоменава пресата
- хора, дори без да знаят,
при една просрочена вноска са загубили жилищата си. При тази жестока
финансова криза такива
случаи ще станат хиляди.
Но парламентът не прие
предложението ми.
Миналата година успях да прокарам отпадането на наказателните
лихви при предсрочно
връщане на потребителски кредити. Слава Богу,
тогава парламентът го
прие. Но преди седмица
НС отхвърли предложението ми да отпаднат наказателните лихви и при
предсрочно връщане на
ипотечни кредити. Защото по принцип лихвите у
нас са убийствени, вероятно са най-високите в
света. В Западна Европа
те са около 3-4%, при нас
са около 15%.

Банковото лоби вчера
отново победи. Потресен
съм, че нито една политическа партия - нито от
управляващите, нито от
опозицията, не постави
тези въпроси, които много пряко засягат хората.
За имотните измами например. Потресен съм, че
колегите се занимават с
проблеми като Закон за
лова на китове, примерно, вместо с проблемите
на хората. Банковото
лоби у нас е изключително мощно, то няма партиен цвят, това е една огромна мафия, която е пуснала пипала в съдилищата, в общините, сред
съдия-изпълнителите и,
разбира се - в българския
парламент. Целта е да се
правят фалшиви търгове с
имотите на хората, да се
взимат те на безценица.
Това е една невероятна
мафия, която държавата
трябваше да смачка, а не
да я толерира по този
безобразен начин.

1812 - Русия и Турция подписват Букурещкия договор
в края на Руско-турската война 1806-1812. Съгласно
неговите членове Бесарабия (източната част на Молдова) - повечето от която днес е част от Молдова е отстъпена на Русия, река Прут става новата западна
граница на Русия. Русия също получава търговски права
по Дунав. Договорът, подписан от руския генерал МИХАИЛ
КУТУЗОВ (1747-1813), е ратифициран от Александър I
(1777-1825) само ден преди Наполеон (1769-1821) да
нахлуе в Русия.
1871 - разгромена е ПАРИЖКАТА КОМУНА след “Кървавата седмица”, в която загиват повече от 25 хиляди
комунари, други 40 хиляди са изпратени в затвора или
на заточение. “Парижката комуна” е термин, свързан
с френската революция и описва управлението на Париж
от 18 март до 28 май 1871 (72 дни) под девиза
“Свобода, равенство, братство”.
1930 - в Чикаго се ражда
американският
астроном
ФРАНК ДРЕЙК, формулирал
т.нар. уравнение на Дрейк
(1961), за да изчисли вероятния
брой на технологично развитите цивилизации, които могат
да съществуват в нашата галактика. Резултатите от уравнението на Дрейк могат да
варират от нула до милиарди.
Някои считат, че уравнението
не може да отговори на въпроса, което само си поставя.
Други твърдят, че по-важни са въпросите, които сами
си задаваме, докато се опитваме да изчисляваме. През
1960 г. той оглавява 2-месечния проект “Озма” - първия
опит за прослушване на космическите радиовълни с цел
да се открият съобщения от извънземен разум.
1933 - в Ловеч се ражда българският физик акад.
ДИМИТЪР МИШЕВ (1933-2003). Той е създател на апарати и технологии (66 изобретения) за изследване на
Земята от Космоса, един от създателите на телевизията у нас. Академик на Международната астронавтична академия и вицепрезидент на Международната астронавтична федерация (1980-1982). Ръководителят на
Централната лаборатория по слънчево-земни въздействия при БАН е автор на над 400 научни статии и книги
и първи носител на наградата “За особен принос в
науката” - най-високото отличие на МОН (2002). Умира
на 13 февруари 2003 г. в София.
1961 - Създадена е международната неправителствена организация за
защита на човешките права “АМНЕСТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”. Тя се основава на
всеобщата декларация за правата на
човека, има над 2,2 милиона членове
и поддръжници в повече от 150 страни и секции в 58 държави. Първи
президент и съосновател на “Амнести
интернешънъл” е ирландският Нобелов лауреат Шон Макбрайд. Организацията издава годишни доклади, в които критикува
нарушенията на човешките права в света. “Амнести
интернешънъл” е носител на Нобелова награда за мир
за 1977 г.
1971 - В орбита е изведена космическата лаборатория “МАРС 3”, която достига Марс през декември
1971 г. “Марс 3” е съветска АМС (автоматична междупланетна станция) от трето поколение на серията
космически апарати “Марс”. Предназначена е за изследване на Марс както от орбита, така и непосредствено
от повърхността на планетата. За тази цел в конструкцията на АМС има спускаем модул. Разработена е в
НПО “Лавочкин”.
1987 19-годишният западногерманец МАТИАС РУСТ
каца на Червения площад
в Москва със
своята “Чесна-173П”, избягвайки въздушната отбрана на СССР, при това точно
в Деня на граничните войски. Естествено следва чистка
на маршали и генерали, а самият Руст е осъден на 4
години в трудово-изправителна колония с общ режим.
Освободен на 3 август 1988 г.
1999 - В Милано, Италия, след 21-годишна реставрация, шедьовърът на Леонардо да Винчи (1452-1519)
“ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ” отново е изложен на показ. Стенописът е нарисуван за неговия покровител херцог Лудовико Сфорца. Творбата е една от най-познатите и ценни
картини в света. За разлика от много други ценни
картини обаче, тази не е била частна собственост,
защото не може да се премества.
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този балкански град
миналото живее, рев
ностно пазено от настоящето, а новото се гради на зидовете на богатите
традиции с надежда за
бъдния ден. Тук са съхранени 147 паметници на
културата, 7 от които са с
национално значение: родната къща на Иларион Макариополски, Часовниковата кула, Даскалоливницата, църквите „Свети Никола” и „Успение на Пресвета Богородица” с камбанарията, петте Разсуканови къщи и Попниколовата
къща. Елена притежава
над 6000 етнографски
предмета на материалната
култура, 780 творби на
възрожденското и съвременното изкуство, много
старопечатни книги. През
епохата на българското
Възраждане еленските
балканджии, закърмени с
пословично трудолюбие,
непреклонни пред трудностите, научени да коленичат само пред чистия планински извор, стават истински творци на своята
съдба.
Елена си остава град на
поетите: на майстора на
идилиите Петко Юрданов
Тодоров и „гръмовержеца”
Стоян Михайловски, на лирика Иван Кирилов и на
израслия в Еленския балкан Емилиян Станев.
В този град има нещо
толкова българско, че от
цялата му история се роди
текстът на една песен
„Върви, народе възродени!”, станала възторжен
химн на цял народ. Най-високият връх на Елено Твърдишката планина е
връх Чумерна (1536 метра).
На територията на общината има 124 населени
места като град е само общинският център.
Град Елена се намира в
област Велико Търново и

отстои на 41 километра от
старопрестолния
Търновград. Историческите данни сочат, че Еленската котловина е носила живот в лоното си още 6000 години
преди Христа. През нея са
минавали армиите на Филип
II и Александър Македонски.
По време на османското
владичество Елена става голямо селище. Приютила
множество бежанци от най-

различни краища на Българското царство, за първи път
името й "Елена" е документирано през XVI век. Еленските дервенджии охранявали прохода от Твърдица
за Търново и били освободени от извънредни данъци.
През втората половина
на XVIII век се развива и занаятчийството. Забогателите еленчани, наред с чорбаджииите издигали масивни

къщи, а еснафите строели
църкви, мостове, чешми.
Улиците на града се осветявали от петролни фенери.
Прокарани били и водопроводи. Елена силно пострадала от кърджалийското нападение на 23 април 1800 г.
Същата година еленчани
получили разрешение от
Цариград да направят "кале"
над града, за да се пазят от
нападения.

Пак те - еленчани го разрушили през 1835 - 36 г., защото имало опасност турците да настанят в него свои
войници и с материала от
него построили църква. Елена е единственият град през
Възраждането с три храма "Св.Никола", "Успение на
Пресвета Богородица" и
"Рождество на Пресвета Богородица". Тук в далечната
1843 г. Иван Николов Мом-

чилов основал „Даскалоливницата” - първото класно
училище в България. Оцелели от кърджалийските нападения, превъзмогнали превратностите на съдбата, запазили непокорния си и родолюбив дух, еленчани оставили ярка следа в историята на България.
Община Елена се състои
от 124 населени места, от
които град е само общински-

ят център. Пет от селата са
центрове на кметства - Беброво, Каменари, Константин, Майско и Палици, а в 17
от останалите села са назначени кметски наместници. Основната част от населението е съсредоточено в
града и в няколко по-големи
села, разположени по основните пътища. Населението е около 11 000 души, 6400
от които живеят в Елена.

Разположена сред красива природа и планини, на скътаното в южните поли на хълма Острец с. Буйновци, на 600 м надморска височина. Къщата е на два етажа с максимален капацитет от 17 места, разпределени в 6
стаи. В това число - 2 двойни, 3
тройни стаи (включващи спалня и
единично легло) и стая за четирима. Къщата включва: цифрова сателитна телевизия, самостоятелни
санитарни възли и бани, охраняем
паркинг, детски кът, лятна градина, уютна механа.
Къщата е приспособена
за почивка и възстановяване
на индивидуални туристи, се- Село Буйновци 5097, община Елена
мейства и групи през всеки GSM:0887918325 и 06154 / 354
годишен сезон и предлага Е-mail: info@petkovatakashta.com
възможности за вълнуващи www.petkovatakashta.com
екскурзии и разходки.

гр. Елена 5070
ул. “Долни Чукани” 38
GSM: +359 878 19 91 53; GSM: +359 887 61 49
04 Web: http://www.sveti-georgi.eu

Èìà äâà íàïúëíî îáîñîáåíè è ñàìîñòîÿòåëíè àïàðòàìåíòà,
âñåêè îò êîèòî ñ óäîáíà ñïàëíÿ, äíåâíà, TV è ñàíèòàðåí âúçåë.
Íà ðàçïîëîæåíèå íà ãîñòèòå å ëÿòíà áàðáåêþ-òåðàñà, ïðîñòîðåí äâîð è äâå ïàðêîìåñòà. Çà ñòóäåíèòå çèìíè äíè “Ìåöîâàòà
êúùà” ïðåäëàãà òðàïåçàðèÿ-ìåõàíà. Â íåÿ èìà îáîñîáåí êóõíåíñêè êúò ñ ïå÷êà, õëàäèëíèê, êàôåìàøèíà, êàáåëíà TV.
За контакти: гр. Елена, ул.”Хаджи Сергей” №3
Телефони: 0887/ 38 18 13 и 0888/ 87 06 64
E-mail: office@metsov-house.com; www.metsov-house.com

Вилата разполага с 9 легла, механа, цифрова телевизия, парно
отопление, слънчев колектор. До
нея има изградено барбекю с
трапезария за 12 човека. На 1 км
от вилата се намира язовир „Йовковци”, който предлага отлични
условия за риболов.
Вилата е на 7 км от Елена
в село Балуци.
Контакт
0887-456-523, 06151-4574
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За приятната
и незабравима почивка хотел “Свети Георги”
предлага следните услуги:
z Караоке; z Паркинг; z Рум сервиз; z Пране; z Ютия
На разположение на гостите са:
z Детски кът; z Механа с камина; z Тераса с прекрасен
изглед; z Лятна градина; z Басейн
Семеен хотел “Свети Георги” разполага със седем стаи, от
които една двойна, пет тройни и едно студио - максимален
капацитет от двадесет и едно места. Всяка от стаите
разполага със обширен санитарен възел, телевизор
и цифрова телевизия.

Хотелски комплекс
"Еленски Ритон"
разполага с 22
стаи, разпределени
в 2 двустайни апартамента, 8 стаи с
по 2 единични
легла, 6 стаи с по
една голяма спалня
и диван, 4 стаи със
спалня,
за 50 човека.
Комплексът се
състои от една
голяма триетажна сграда и
2 малки двуетажни къщи.
На партерния
етаж в основната сграда, са
разположени
рецепция, лоби
бар, ресторант с 50 места. В сутерена се намират
конферентна зала, фитнес център с най-модерни
уреди, малък спа център-парна баня, сауна, джакузи. От всяка стая се открива невероятна панорама
към Еленския Балкан, тишина, спокойствие и уют.
.
ЗА КОНТАКТИ: +359 897 86 30 27, +359 897 86 30 03
Тел./факс: +359 6158 202, +359 6158 224
Email: office@elenaholiday.com
www.elenaholiday.com
с. Средни колиби – 5093, гр. Елена
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Богдан Филов влезе в
предизборна употреба
Из Стенограма от дискусията в Столичния общински
съвет на заседанието, състояло се на 21 май т.г.
Андрей Иванов, председател на СОС:
По точка 43 от дневния ред.
Доклад вх. № 93-00-138/
27.04.2009 г. от г-н Борислав
Бориславов - общински съветник,
относно именуване на безименна улица с името “Проф. д-р Богдан Филов”. Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания като водеща подкрепя доклада с предложения проект за решение.
Съображения по доклада?
Бойко Маринков, БСП:
Искам да разделя внесената
докладна записка на две части:
Първата касае мястото на проф.
Богдан Филов в българската историческа наука, в развитието на
българската археология. Безспорно, ако не съществуваше
следващият период - политически период в неговия живот, неговите работи, както и самото му
творчество, щеше да намери сериозно признание още в началото на 70-те години. Общо взето, това е периодът, в който беше
възстановено мястото в българската историография и на Васил
Златарски, и на Петър Ников, на
Петър Мутафчиев, на Йордан
Иванов и т.н. Нашите мъдри учители и тогава все още доценти и
Александър Фол, и Кольо Генчев, и Васил Гюзелев, направиха необходимото тогава тази историография, която носеше някакъв идеологически отпечатък,
да бъде върната обратно на историята. Така че аз мисля, че и
творчеството на проф. Филов
щеше да намери още тогава, в
70-те години, своето признание,

ако не съществуваше
политическата
му биография
Значи това е първата част от
проблема.
Втората част обаче е, че тази
докладна записка е предизборна и това е абсолютно ясно на
всички. И ми се иска много така
искрено да кажа, че и у вносителя, и в политическата сила, коя-

то той представлява, има една
тежка дилема. Те едновременно
се опитват да бъдат наследници
и на Димитър Пешев, и на 42мата депутати, подписали Петицията. Те дават своята дан на
работата, на позицията на Екзархията. Имам предвид на екзарх Стефан. На митрополитите
- на Пловдивския митрополит. И
в същото време с подобна докладна записка се опитват да
сложат ръка и върху наследството на правителството на Богдан
Филов. Значи,

кога сте искрени
Когато именувате улица на
името на министър-председателя от 1940 до 1944 г. Богдан
Филов, или когато ходите да
поднасяте венци, примерно на
паметния знак на Пешев и на
43-мата депутати? На кого сте
наследници всъщност? Това е
една тежка дилема, в която
трябва да си намерите решението. Не ви разбрах, кое е смешното тук? Смешното е незнанието. Това е смешното.
И трето. За мен тази докладна записка идва с подписка от
граждани 2007 г. и това не е
случайно, че я вкарвате сега. И
още по-интересно ще ми е, тъй
като тя не може да мине без
подкрепата на мнозинството на
ГЕРБ. За мен ще е много интересно каква ще е позицията на
групата на ГЕРБ оттук-нататък.
Благодаря ви.
Борислав Бориславов, СДС:
Аз с ясното съзнание, че не
се намираме, разбира се, на научна конференция, ще отговоря
на господин Маринков мисля
достатъчно ясно. Дилема у нас
няма. Никога не е имало. Но има
нещо друго, което бележи управлението на БКП и надявам се,
че сегашното БСП не се изживява като наследник и на плюсовете, и на минусите на управлението на БКП.
Има един термин, който е
въведен още от римляните и се
казва “Дамнацио меморие”. Това
означава да се опиташ да изли-

* Уточнение
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Националният
археологически институт
и
музей при
БАН не е
предлагал
да се именува улица
на проф.
Богдан Филов, уточни
вчера директорът
на института ст.н.с.
Маргарита
Ваклинова.
По думите й институтът е предложил във връзка със 140ата годишнина на БАН пред сградата на института да се
постави паметен знак, на който да пише, че проф. Филов е
основател на Националния археологически институт при
БАН през 1921 г. БАН не е предлагала да се назове улица
с името на проф. Богдан Филов, ние предложихме барелеф,
защото той е бил председател на академията и освен това
като учен го ценим, каза и председателят на БАН акад.
Никола Съботинов. Но с политика академията не се занимава, добави той.
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Филов и Рибентроп подписват присъединяването
на България към фашистка Германия

чиш до девето коляно спомена
за човек, който не ти харесва и
от който те е страх ужасно много. Който обикновено не можеш
да достигнеш и си със съзнанието, че не можеш да го достигнеш. Това е практика, която далеч
преди
римляните
е
извършвана в Египет и който от
вас се разходи, ще види как са
изчуквани имената от съответния
фараон на предхождащия го.
Историята обаче показва, че с
изчукване на имена, със зачеркване на имена и с изтриване и
забраняване на трудове и на
научни изследвания, особено
когато те са недостижими от учените, които ги зачеркват, винаги
рано или късно истината и справедливостта възтържествува.
Богдан Филов е

едно от имената в
българската наука
и българската интелигенция, които са може би най-тежко и найжестоко наказани. Не говоря
изобщо за физическото ликвидиране, защото той е разстрелян
като куче през нощта на 1 февруари 1945 г. без съд и присъда на
Софийските гробища, заедно с
цвета на българската интелигенция тогава, с депутати, бивши
министри и т.н. Без съд и присъда, повтарям. И не само че е
платил с живота си, а след това
се опитват да заличат и неговото
творчество, нещо което обаче,
слава Богу, не успяват.
Само няколко факта ще
кажа от биографията на Богдан
Филов. Няма друг български археолог до ден-днешен, откакто
съществува българска археология, който да е постигнал това,
което е постигнал Богдан Филов. Това е основателят и пръв
директор на Народния археологически музей. Основателят на
първия български Археологически научен институт към БАН.
Директор на БАН. Ръководител
на Катедрата по археология.
Ректор на Софийския университет. Председател на Българската академия на науките в
продължение на 8 години. И тук
просто са смехотворни обвиненията за предизборни доклади,
защото вторият доклад, който
също е посветен на Богдан Филов, е по инициатива с официално искане от председателя на
сегашната Българска академия
на науките - акад. Съботинов,
по искане на Националния археологически институт, в който
работят, както е известно, хора,
привърженици на всякакви политически партии, и оценката за
този учен очевидно в крайна
сметка надживя времето и надживя опитите на отдавна забравени учени в кавички, които се
опитаха да изтрият името на
Филов*. Така че мисля, че няма

нищо по-нормално от това, след
като сме именували улици на
кой ли не в София, да наименуваме една улица на проф. Богдан Филов, още повече, че по
отношение специално на София, той е единственият учен,
който има изследвания върху
“Света София” - базиликата
срещу общината, върху Ротондата “Свети Георги”, които са
така основополагащи и до денднешен. Това е човекът, който
публикува
Лондонското
Четвъртоевангелие. И то го публикува не на руски, а го публикува на български, на френски
и на немски, и излиза едновременно в цяла Европа. Същото
важи и за публикацията на Манасиевата хроника.
Не искам да коментирам какво е направил Филов по време
на Балканската и на Първата
световна война, когато редица
изключително ценни археологически паметници той обикаля в
Македония и в Беломорието и
ги изпраща в българските музеи.
До ден-днешен те са в тях, може
да ги видите в България.
А колкото до политическата
дейност, тя, разбира се, е спорна, но безспорен факт е, че като
министър-председател по времето точно на Богдан Филов
България си връща Южна Добруджа и Вие, господин Маринков, сега може да ходите в Балчик, без да минавате граница,
без нито една жертва. И това е
единствената придобивка на
България, която се признава
след Втората световна война и
която остава и до ден-днешен
след Съединението - връщане
на българска територия. Така че
мисля, че заслугите са достатъчни и ако искате, оценете
го само от научната му дейност.
Мисля, че по-добре беше да не
повдигаме въобще дискусия по
въпроса, за да не се припомнят
неприятни за биографията на
вашата партия факти.
Бойко Маринков, БСП:
Значи Вие със своето възражение, общо взето, потвърдихте
моята теза за съжаление. Не знам
дали го разбрахте. Аз твърдя, че
нямаше изчукване на имена от
стелит. Обратно, имаше възстановяване на имена и аз ви дадох
примерите за възстановяване на
тези имена в началото на 70-те
години. Така че тезата ви е хубава, предизборна. А че

докладната записка
е предизборна
говори следният факт, който вие
няма как да отречете. През февруари в комисията по образование, наука и култура беше
внесено предложение за именуване на същата тази уличка на
името на Македоно-Одринското
опълчение от колегата Ангел

Джамбазки. Вие помолихте колегата Джамбазки да си оттегли
докладната записка, защото тази
уличка, намираща се до гробищата, ви трябва за наименуване
на името на проф. Филов. Това
факт ли е, колеги, от комисията?
Факт е.
Борислав Бориславов, СДС:
Факт е и благодаря изключително много на колегата Джамбазки за това, че прояви разбиране.
Бойко Маринков, БСП:
Това показва, че акцията си
е подготвена. Че тя си е предизборна и че трябва да събере
онзи малък електорат, който все
още ви подкрепя. Благодаря ви
за вниманието.
Вили Лилков, ДСБ:
Няма да мога нищо да добавя към блестящото представяне
на доклада от колегата Бориславов, но тъй като имаше два
въпроса, отправени от г-н Маринков към всички, а именно затова,
кой на кого е наследник и кой
кога е искрен, аз ще му отговаря, защото то увисна във въздуха. Наследници сме на бащите
си и на дядовците си. Вие сте
наследници обаче, винаги се
идентифицирате с болната Комунистическа партия.
Кой кога е искрен? Колега
Маринков, когато Богдан Филов
е бил министър на просвещението и министър-председател,
точно тогава вашата партия акламираше политиката, водена от
правителството. Припомнете си
това. И аз ви питам вас, вие кога
сте били искрени? Когато акламирахте хитлеристка Германия,
или когато се отрекохте от нея?
Не вие, а тези, на които сте наследници.
Ангел Джамбазки, ГЕРБ:
Понеже стана дума за доклада, който внесох по-рано на името на Македоно-Одринското
опълчение, искам и аз да кажа
две думи. Оттеглих го и се съгласих улицата да бъде наименувана на името на проф. Филов, защото това по никакъв начин не
противоречи на Македоно-Одринското опълчение. По времето на проф. Филов българската
нация за последно завършва
своето обединение преди днешния ден. По времето на проф.
Филов за последен път българските знамена се развяват не
само в Добруджа, ами на Охридското езеро и на Бяло море.
Когато свършва тази част от
българската история, идва
Българската комунистическа
партия на власт. Тези изконни
български територии са взети от
България отново. И понеже говорите за политика и за политически избор, аз не виждам причина в центъра на София да има
един паметник на една армия,
която за половината от българското население не е освободителна, а окупационна, а да няма
паметник на проф. Богдан Филов. Историята има две лица, но
е казано, че народ, който не я
помни, е обречен да я повтори.
Така че подкрепям с две ръце
наименуването на тази улица на
проф. Филов и ще разчитам оттук-нататък на подкрепата на
колегите, за да може всички
български национални герои да
получат своите имена по софийските улици.
Владимир Каролев, НДСВ:
Аз имам процедурно предложение да прекратим дискусията
по таз супер важна точка и да
гласуваме.
Стр. 15
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Такива матури
в света нЕма!
МОН пише бала на абитуриентите не с
оценяване на знания, а със стъкмистика
ВЕЛИАНА ХРИСТОВА

Двойките на матурите тази година щели да
са повече от миналата,
защото контролът е посериозен, заяви вчера
просветният министър
Даниел Вълчев. Ако тези
думи означават, че оценяването сега е по-сериозно, те може само да
бъдат приветствани. И в
същото време пораждат
въпроса - какво е било
оценяването миналата
година, ако не е било
сериозно?
Добре е известно, че
един от основните нерешени проблеми при провеждането на матурите
е оценяването на тестовете, защото ясна система за оценяване няма.
Когато задължителни
матури се състояха за
пръв път през 2008 г.,
скалата за оценяването
бе обявена след самите
изпити. Т.е. не се знае
предварително какви
знания как се оценяват

и какво трябва да знае
ученикът за съответна
оценка. Което си е несериозно, откъдето и да го
погледне човек. То просто имитира оценяване.
Още по-нелепо започва да изглежда поставянето на оценките
тази година, след като
вчера се разбра, че според предварителните
данни този път децата
показват по-нисък успех,

отколкото миналата година. Разликата в тестовете по предмета български език и литуратура
била около 2 точки - сега
средно учениците постигали 55 точки в тестовете, миналата година имали 57 точки. МОН се интересувало от средното
представяне на випуска
и ако разликата с миналата година стане над 3
точки, скалата по думи-

те на Вълчев можело да
се коригира. Това вече
прави нещата доста
смешни, защото излиза,
че оценките на децата от
тази година не са равни
на оценките на абитуриентите от миналата година. Т.е. в дипломите за
средно образование всяка година в графата “матури” ще се мъдри някакъв инцидентен бал,
зависещ единствено от
нивото на съответния випуск, а не от усвояването на определени, поставени в средното образование, държавни изисквания за усвояването на
учебното съдържание и
знанията. И значи всяка
година скалата с оценките може да се променя с влошаването на знанията - т.е., ако според
ученика Рила е в Стара
планина, едната година
това означава оценка 3,
а другата година - оценка 4. Е, такива матури в
света нема!
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Росен Малинов, БСП:
Ако решите да ми дадете думата,
няма да отнема повече от три минути.
Не искам да стигаме до научни дебати, защото такива на практика няма.
Има просто различно тълкувание на
фактите. Аз ще се опитам да ви мотивирам няколко факта, които вие не
знам защо или не искате да видите и
да чуете, или ще ги разберете покъсно, когато ще е малко късничко.
Започваме със следното. Защо целият проблем е политически? Започвам
с най-важното. Типично предизборно
политическо. За съжаление, колеги
от ГЕРБ, в случая вие имате
поддържаща роля, независимо че ще
имате решаващото гласуване. Ако
имаше такава любов към Богдан
Филов и неговото научно наследство,
десницата от 1990 г. непрекъснато е
имала абсолютно мнозинство и досега този акт можеше многократно да
го извърши. Но предпочита да го
извършите вие, защото върху вас ще
падне гласуването в бъдеще. Това
едно.
Сега няколко факта. Не искам да
говоря за научната дейност. Това,
което каза колегата Бориславов, една
част от него, е вярно. Да, действително Богдан Филов е един много добър
историк, археолог - Казанлъшката
гробница, много други неща, може да
говорим часове, но не е това целта на
занятието. За какво става дума? Става въпрос за политика Богдан Филов.
И ще ви маркирам само четири неща,
които някак си минават извън съзнанието ви, а ще се върнат по някакъв
начин рано или късно. Пак казвам,
всичко е адресирано към колегите от
ГЕРБ, защото вие трябва да свършите тази работа, иначе тя пари много.
Първото, което е - за кого гласувате? За човека, който е

вкарал България в
Тристранния пакт
т.е. на страната на фашистка Германия. Факт ли е? Факт е. За човека,
който като министър-председател е
внесъл Манифест, с който е обявена
война на западната плутокрация в
лицето на Съединените американски
black+dopulnitelen15

щати и Великобритания на 12 декември 1941 г. Факт ли е? Факт е. За
човека, който като министър-председател внася законопроект за чистота
на нацията, която определя една
малка част от българските граждани,
за да бъдат така по-видими и да носят
пак значки, но не точно петолъчки, а
шестолъчки с един жълт цвят. Тези
хора са изпълнени с обич към него.
Тази държава въобще, нейните представители, нямат влияние и те ще го
подминат този факт ей така с лека
ръка. Може да сте сигурни. За този
човек на вас в момента ви предлагат
да гласувате, а не за учения и археолога Богдан Филов. За този човек,
който, обявявайки символичната война, води до разрушаването след това
от бомбардировките на половин София.
И - приключвам с това - за зловещите убийства в тази или онази част.
Колега Бориславов, пропускате само
един много важен момент, който, така
или иначе, ще се появи. И този важен
момент, че в България по това време
се управлява формално от правителство, а номинално от Междусъюзническа контролна комисия, в която
влизат четири държави - Съветският
съюз, Съединените американски
щати, Обединеното кралство и Франция. И всяка дейност на висшите политици става изрично с тяхна санкция
не само за тримата регенти, не само
за министър-председателите, които са
обявили война, а и за кабинетите им,
които са гласували за тази война. Това
е, което, колеги, днес ще гласувате.
Пак казвам, разделете нещата. Помислете си защо това не е станало
досега, а ще стане днес и си направете вашата преценка.
Владимир Кисьов, СДС:
Аз искам малко да успокоя топката, защото обикновено съм объркан понеже съм от 70-те години - и съм
объркан от прочита на историята. И,
слава Богу, че не следвах история по
това време. Аргументите бяха много
ясно изразени. Когато влизаме в
България, ако ви е направило впечатление, през Видин почти до Мездра и
до бившия Михайловград, влизаме и
се движим по ул.”Георги Димитров” и
бул.”Георги Димитров”. Георги Димитров също е противоречива личност,

но никой от нас не е казал да се
махне наименованието. Няма в градче и селце по това протежение да не
се казва Георги Димитров. Пътувайте
оттам, ще го видите.
Когато говорим за прочита на историята, да не се връщаме на 70-те
години, защото много може да се говори и за грешния прочит. Ние сме
единствената държава, която е водила Отечествената война в Драва-Соболч. Няма такава държава в света.
За кое отечество я водихме? За кого
дадохме спорно десетки хиляди жертви в тази война, преди това не сме
дали една. Изведнъж влиза някой,
окупира ни, взима държавата и ние
тръгваме да водим някаква война, в
която даваме 30 хиляди жертви. Нека
да правим точен прочит на историята.
Нека да прекратим дискусията и да
гласуваме.
Андрей Иванов, председател на
СОС:
Господин Каролев ще ми прости,
че няма да отделим време за гласуване на неговото процедурно предложение поради това, че няма повече
изказвания. Гласуваме доклада на гн Бориславов по точка 43. Гласували
общо 48, за - 31, против - 11,
въздържали се - 6. Докладът на вносителя се приема.
Четиридесет и четвърта точка от
дневния ред. По точка 44 от проекта
за дневен ред. Доклад вх. № 13-003(1)/15.04.2009 г. от г-н Борислав Бориславов - общински съветник, относно поставяне на барелеф на проф. др Богдан Филов. Постоянната комисия
по образование, наука, култура и вероизповедания като водеща, подкрепя доклада с предложения проект за
решение. Съображения по доклада?
Борислав Бориславов, СДС:
Това предложение, пак само повтарям, не е предизборно.
Андрей Иванов, председател на
СОС:
Можем да пуснем записа, ако искате на предишната точка и да... Така,
явно няма изказвания. Преминаваме
към гласуване. Гласуваме точка 44 от
дневния ред. Гласували общо 46, за 33, против - 9 с гласовете на г-н Георги
Свиленски и г-н Росен Малинов,
въздържали се - 4. Докладът на вносителя по точка 44 се приема.
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ÂÔÓÒÚÚ‡ ≈‚ÓÔ‡
ÒÚ‡‚‡ ÌÂÔËÒÚ˙ÔÌ‡
ГЕОРГИ ГОТЕВ

—Ú‡ı˙Ú ÓÚ ÂÏË„‡ÌÚËÚÂ Â
‚ËÌ‡„Ë ÓÒÌÓ‚Ì‡ ÚÂÏ‡ ‚ ÔÂ‰ËÁ·ÓÌËÚÂ Í‡ÏÔ‡ÌËË ‚ ‡Á‚ËÚËÚÂ
Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÒÚ‡ÌË. œÂÁ 2005
„Ó‰ËÌ‡ ÒÚ‡ı˙Ú ÓÚ ìÔÓÎÒÍËˇ
‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰˜ËÍî ÚÓÔËÎË‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ÍÓÌÒÚËÚÛˆËˇ. ÃËÌ‡ı‡ „Ó‰ËÌË Ë ÒÚ‡ıÓ‚ÂÚÂ ÓÚ ËÁÚÓ˜ÌÓÂ‚ÓÔÂÈˆËÚÂ ‚Â˜Â ÌÂ ‰ÂÈÒÚ‚‡Ú Ò˙Ò Ò˙˘‡Ú‡ ÒËÎ‡. ¿Á ÎË˜ÌÓ ÌÂ Ò˙Ï ÛÒÂÚËÎ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í˙Ï ÒÂ·Â ÒË Ë ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ÒË ‚ ¡ÂÎ„Ëˇ.
¬ ¡˛ÍÒÂÎ ÒÂ‰ ËÁÚÓ˜ÌÓÂ‚ÓÔÂÈˆËÚÂ Ì‡È-„ÓÎˇÏÓ
ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂ ËÏ‡Ú ÔÓÎˇˆËÚÂ. ƒÛ„Ë Ì‡Ó‰Ë - ˜ÂıË, ÒÎÓ‚‡ˆË, ÛÌ„‡ˆË, ÔÓ˜ÚË ÌÂ Ò‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌË. ¡˙Î„‡Ë Ë
ÛÏ˙ÌˆË ËÏ‡ ÏÌÓ„Ó, ËÏ‡ Ë ÓÏË, Ì‡È-‚Â˜Â ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌË ÔÓÒˇˆË ÓÚ –ÛÏ˙ÌËˇ. “Â ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ú ÚÓÚÓ‡ËÚÂ ÔÂ‰ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ËÌÒÚËÚÛˆËË Ë ÒˇÍ‡¯ ËÒÍ‡Ú ‰‡
ÔÓ‰ÒÂÚˇÚ ≈— ‰‡ ÌÂ ÔÛÒÍ‡ ·ÂÁ‚ËÁÓ‚Ó ÔÓ‚Â˜Â ·‡ÎÍ‡ÌˆË.
œÓ‚Â˜ÂÚÓ ËÁÚÓ˜ÌÓÂ‚ÓÔÂÈˆË ‰ÓÔËÌ‡ÒˇÚ Á‡ ·Ó„‡ÚÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ¡ÂÎ„Ëˇ, Í‡ÚÓ ‡·ÓÚˇÚ ˇÍÓ Ë ÒË ÔÎ‡˘‡Ú ‰‡Ì˙ˆËÚÂ. » ÔÓÌÂÊÂ Ò‡ ÏÎ‡‰Ë Ë Á‰‡‚Ë, ÌÂ ÚÂÊ‡Ú Ì‡
ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÒÎÛÊ·Ë. ƒÂˆ‡Ú‡ ËÏ ˜ÂÒÚÓ Ò‡ ÒÂ‰ Ì‡È‰Ó·ËÚÂ Û˜ÂÌËˆË. ƒ‡ ËÏ‡Ú ‰‡ ‚ÁÂÏ‡Ú ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ
Ú‚˙‰ˇÚ, ˜Â ·˙Î„‡ËÚÂ Ë ÛÏ˙ÌˆËÚÂ ÌÂ ·ËÎË ÛÏÌË.
¬ÔÓ˜ÂÏ, ≈— ÔËÂ ‚ ÔÓÌÂ‰ÂÎÌËÍ ‰ËÂÍÚË‚‡, ÍÓˇÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ì‡ ˜ÛÊ‰ÂÌˆË ÓÚ ˆˇÎ Ò‚ˇÚ, ÌÂ Ò‡ÏÓ ÓÚ ≈—,
‰‡ ‡·ÓÚˇÚ ‚ ≈‚ÓÒ˙˛Á‡, ‡ÍÓ ËÏ‡Ú ‰Ó„Ó‚Ó Á‡ ‡·ÓÚ‡,
ÍÓÈÚÓ ËÏ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‰ÓıÓ‰ 1,5 Ô˙ÚË ÔÓ-‚ËÒÓÍ ÓÚ ÒÂ‰ÌËˇ Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡. “Ó‚‡ ÁÌ‡˜Ë, ˜Â ÊÂÎ‡Â˘ËÚÂ
‰‡ ‡·ÓÚˇÚ ‚ ¡ÂÎ„Ëˇ Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÏ‡Ú ‰Ó„Ó‚Ë Á‡ ÏÂÒÂ˜ÌË Á‡ÔÎ‡ÚË ÓÚ ÓÍÓÎÓ 4500 Â‚Ó. «‡ ‚ËÒÓÍÓÍ‚‡ÎËÙËˆË‡Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ú‡Í˙‚ ‰ÓıÓ‰ Â ÌÓÏ‡ÎÂÌ. ≈‚ÓÔ‡ ËÒÍ‡
‰‡ ËÁ·Ë‡ Ò‚ÓËÚÂ ËÏË„‡ÌÚË.
«‡˘ÓÚÓ ‚ ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È ˘Â ·˙‰Â ‚ÒÂ ÔÓ-ÚÛ‰ÌÓ
‰‡ ÒÂ „ÂÌÂË‡Ú ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ËÁÔÎ‡˘‡ÌÂ Ì‡ ÔÂÌÒËË,
ÍÓËÚÓ ‚ ‡Á‚ËÚËÚÂ ÒÚ‡ÌË Ì‡ ≈— Ò˙‚ÒÂÏ ÌÂ Ò‡ ÒËÏ‚ÓÎË˜ÌË. ¬ ÛÒËÎËÂ ‰‡ ÔÂÓ‰ÓÎÂˇÚ ÒÚ‡ı‡ ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ÏË„‡ˆËˇ Ë ÒÓˆË‡ÎËÒÚË, Ë ˆÂÌÚËÒÚË, Ë ÎË·Â‡ÎË ‚
¡ÂÎ„Ëˇ ÔÛÒÌ‡ı‡ ‚ ÎËÒÚËÚÂ ÒË ìÂÚÌË˜ÂÒÍËî ÎËˆ‡ - ËÁ‚ÂÒÚÌË ÔËÏÂË Ì‡ ÛÒÔÂ¯Ì‡ ËÌÚÂ„‡ˆËˇ, Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ ˜ÂÌÓÍÓÊËˇ ÒÔÓÚÂÌ ÍÓÏÂÌÚ‡ÚÓ œËÂ ÃË„Ë¯‡.
ÕÓ ‚˙ÔÂÍË ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÚÂ ËÁ„Ó‰Ë, ÒÚ‡ı˙Ú ÓÚ
˜ÛÊ‰ÂÌˆËÚÂ ÒÂ ÂÍÒÔÎÓ‡ÚË‡ ÓÚ ÔÓÔÛÎËÒÚÍË Ô‡ÚËË,
ÍÓËÚÓ ‚ÂÓˇÚÌÓ ˘Â ÔÓÒÚË„Ì‡Ú ‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË Ì‡
Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ËÁ·ÓË ‚ Â‰Ëˆ‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÒÚ‡ÌË. ¬
¡ÂÎ„Ëˇ Ì‡È-‡ÍÚË‚Ì‡Ú‡ Ô‡ÚËˇ ‚ ÚÓ‚‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Â ¬Î‡ÏÒ
¡ÂÎ‡Ì„, ‘Î‡Ï‡Ì‰ÒÍË ËÌÚÂÂÒ, ÍÓˇÚÓ ‚ÔÓ˜ÂÏ ÌÂ Ó·Ë˜‡
Ë Ù‡ÌÍÓÙÓÌËÚÂ. ¬ ÔÓ˘ÂÌÒÍ‡Ú‡ ÒË ÍÛÚËˇ ÔÓÎÛ˜Ëı ÚÂıÌË
‰ËÔÎˇÌÍË, ÍÓËÚÓ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡‚‡Ú Á‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ
ËÒÎˇÏÒÍÓÚÓ Ì‡¯ÂÒÚ‚ËÂ ‚ ¡ÂÎ„Ëˇ.
ƒÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓ, ‚ ¡˛ÍÒÂÎ ËÏ‡ ˆÂÎË Í‚‡Ú‡ÎË, ÍÓËÚÓ
Ò‡ ÔÓ˜ÚË ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ï˛Ò˛ÎÏ‡ÌÒÍË. ÃÓÎÂÌ·ÂÍ Ì‡ÔËÏÂ Â ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Í‡ÚÓ Ï‡ÓÍ‡ÌÒÍË Í‚‡Ú‡Î. ¬Î‡ÏÒ
¡ÂÎ‡Ì„ ÔÎ‡¯Ë Ò ÚÓ‚‡, ˜Â ‚ ¡˛ÍÒÂÎ ‚Â˜Â ËÏ‡ÎÓ 200
‰Ê‡ÏËË Ë ˜Â Ú‡Ï ÒÂ ÔÓ‰„ÓÚ‚ˇÎË ËÒÎˇÏÒÍË ÚÂÓËÒÚË.
¬ËÊ‰‡Î Ò˙Ï Ò‡ÏÓ Â‰Ì‡, ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡Ú‡ ‰Ê‡ÏËˇ Ì‡ ¡˛ÍÒÂÎ, ÍÓˇÚÓ Â ‰Ó Â‚ÓËÌÒÚËÚÛˆËËÚÂ. ÕÓ Â Ù‡ÍÚ, ˜Â ÔÓ˜ÚË
Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‰ÓÈ‰Óı‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËˇ ÓÚ ‡„ÂÌˆËËÚÂ Á‡
‡ÂÒÚÛ‚‡ÌË ËÒÎˇÏËÒÚË ‚ ‡ÁÎË˜ÌË ÒÚ‡ÌË, Ë ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍË Á‡ÎÓ‚ÂÌË „ÛÔË ËÏ‡¯Â ·ÂÎ„ËÈˆË.
“ÛÍ, ‚ ¡ÂÎ„Ëˇ, Â ÌÂÔËÎË˜ÌÓ ‰‡ ‰ÂÏÓÌÒÚË‡¯ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ ÒË Í˙Ï ‰Û„Ë ÂÚÌÓÒË, ÓÚ Ï‡ÎÍË ‰Âˆ‡Ú‡ Ò‡
Ì‡Û˜ÂÌË ‰‡ ÌÂ ÚÓÎÂË‡Ú ‡ÒËÁÏ‡. ÕÓ ËÏ‡Ï ÔËˇÚÂÎË
·ÂÎ„ËÈˆË, ÍÓËÚÓ ÌÂ ÍËˇÚ ÓÚ ÏÂÌ, ˜Â „ÓÎÂÏËˇÚ ·ÓÈ
ìÏ‡„Â·ËÌˆËî „Ë ÔÎ‡¯Ë. œÓ‚Â˜ÂÚÓ ‡‡·ÍË ÌÂ ‡·ÓÚˇÚ Ë
‡Ê‰‡Ú ÏÌÓ„Ó ‰Âˆ‡, Ë ·ÂÎ„ËÈÒÍËÚÂ ÏË ÔËˇÚÂÎË ÒÂ
ÒÚ‡ıÛ‚‡Ú, ˜Â ÛÚÂ ˘Â ·˙‰‡Ú Ï‡ÎˆËÌÒÚ‚Ó ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡
ÒË ÒÚ‡Ì‡. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ‰Ó·Â ‡Á‡·ÓÚÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ‰‡
ÚÂ Ì‡Í‡‡Ú ‰‡ ÔÓ‰‡‰Â¯ ÊËÎË˘ÂÚÓ ÒË Ì‡ ·ÂÁˆÂÌËˆ‡,
‡ÍÓ Ì‡ÓÍÓÎÓ ‚Â˜Â Ò‡ ÔË‰Ó¯ÎË ÏÌÓ„Ó ‡‡·ÒÍË ÊËÚÂÎË.
œÓ·ÎÂÏ˙Ú ËÁ„ÎÂÊ‰‡ Â ‚ ÚÓ‚‡, ˜Â Á‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ
ËÁÚÓ˜ÌÓÂ‚ÓÔÂÈˆËÚÂ, Ï˛Ò˛ÎÏ‡ÌÒÍÓÚÓ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ÒÂ
ËÌÚÂ„Ë‡ Ò‡ÏÓ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ, Á‡Ô‡Á‚‡ÈÍË ÔÓˇ‰ÍË, ÍÓËÚÓ ¯ÓÍË‡Ú ·ÂÎ„ËÈˆËÚÂ. Õ‡ÔËÏÂ, ÚÛÍ ÒÓˆË‡ÎÌÓÚÓ
ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ ÔÎ‡˘‡ Ó„ÓÏÌË ÒÛÏË Á‡ ÒÚÓÚËˆË ÓÔÂËˆËË Á‡ ì‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂî Ì‡ ıËÏÂÌ. » ‡Á, Í‡ÚÓ ‰‡Ì˙ÍÓÔÎ‡ÚÂˆ, Ò˙Ï ‚˙ÁÏÛÚÂÌ, ÌÂ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÓÚ ·ÂÎ„ËÈˆËÚÂ.
Õ‡ ÚÓÁË ÙÓÌ ˜ÎÂÌÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ “ÛˆËˇ ‚ ≈— ËÁ„ÎÂÊ‰‡
Í‡ÚÓ ıËÏÂ‡. ¬Ó‰Â˘Ë Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÔÓÎËÚËˆË Í‡ÚÓ ÕËÍÓÎ‡ —‡ÍÓÁË Ë ¿Ì„ÂÎ‡ ÃÂÍÂÎ, Í‡ÍÚÓ Ë ÚÂıÌËÚÂ
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍË ÒËÎË ‚ÒÂ ÔÓ-Ú‚˙‰Ó Á‡ˇ‚ˇ‚‡Ú, ˜Â “ÛˆËˇ
ÌˇÏ‡ ÏˇÒÚÓ ‚ ≈‚ÓÒ˙˛Á‡. œ˙ÎÁˇ˘‡Ú‡ ËÒÎˇÏËÁ‡ˆËˇ ‚
Ò‡Ï‡Ú‡ “ÛˆËˇ ËÁÓ·˘Ó ÌÂ ÔÓÏ‡„‡, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÏÂÌË
ÚÓ‚‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ.
«‡Ô‡‰ÌËÚÂ ¡‡ÎÍ‡ÌË (‡Ï‡ ˜Â Ë‰ËÓÚÒÍË ÚÂÏËÌ,
Ú‡Í‡ ‚ ≈— Í‡Á‚‡Ú Ì‡ ÒÚ‡ÌËÚÂ ÓÚ ·Ë‚¯‡ ﬁ„ÓÒÎ‡‚Ëˇ
ÏËÌÛÒ —ÎÓ‚ÂÌËˇ ÔÎ˛Ò ¿Î·‡ÌËˇ) ÒË Á‡Ô‡Á‚‡Ú ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡Ú‡ Á‡ ˜ÎÂÌÒÚ‚Ó, ÌÓ ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ÍÂÔÓÒÚÚ‡
≈‚ÓÔ‡ ˘Â ÒÚ‡ÌÂ ÌÂÔËÒÚ˙ÔÌ‡. ¬ÔÓ˜ÂÏ, ÌˇÏ‡ ‰‡ Â
ÎÂÒÌÓ ‰‡ ÒÂ ÔÂÓ‰ÓÎÂÂ ÒÚ‡ı˙Ú ÓÚ ‡Î·‡ÌÒÍ‡Ú‡ Ë
ÍÓÒÓ‚‡ÒÍ‡Ú‡ ÏË„‡ˆËˇ.
“Ó‚‡, ˜Â ÒÏÂ ‚˙Ì¯Ì‡ „‡ÌËˆ‡ Ì‡ ≈‚ÓÔ‡, Á‚Û˜Ë
ËÁÚ˙Í‡ÌÓ. ¿Ï‡ Â ÏÌÓ„Ó ‚ˇÌÓ.
editor@euractiv.com
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Връчват на Борис Христов
златния Орфеев венец
Евгений Евтушенко идва за пръв път в града под
тепетата за своя премиера на фестивала „Пловдив чете”
ще продават книгите си по
време на “Пловдив чете” (27
май-3 юни) без ДДС - с 20
на сто под обозначената на
корицата цена - в това с
поставяното неведнъж от
тях категорично искането
данъкът добавена стойност
върху книгите да бъде намален или премахнат,
какъвто е случаят в повечето страни членки на ЕС.
Гостите на “Пловдив
чете” са от шест държави и
за пръв път празникът ще
бъде “изнесен” и в шестте
пловдивски района. Сцени
ще станат Етнографският
музей, Одеонът, Културен
център “Радио Пловдив”, На-

ВЕСЕЛКА ВЕНКОВА

“...Но щом вечерта от
небето се спусне,/ ще взема тромпета и ще седна
на прага.”
(Из стихотворението
“Вечерен тромпет”)

“Диагноза Тийн”, издадена от
ИК “Кръгозор” и TeenProblem.net,
ще бъде представена в книжарница “Хеликон-Витоша” (на ъгъла
на бул. “Партиарх Евтимий” и бул.
“Витоша”) днес от 18 ч. Специален гост ще бъде Диди, чаровната водеща на Planet Voice по
радио и телевизия The Voice.

“Fre e style”,
“D2”, “P.I.F.”,
“Остава”, Георги Дончев
квартет, Александър Леков
квартет, Димитър Льолев
октет, Васил
Спасов квартет, Петър Чухов с етно-рок
групата “Гологан”. Авторските рецитали на нови и известни творби на утвърдени и
млади поети са десетки - в
различен ден и час и на
различно място в Пловдив.
За да научи къде са любимците му, верният читател и
меломан трябва да се
“въоръжи” с програмата на
“Пловдив чете” и търпеливо
да отбележи предпочитанията си предварително.
Книжните премиери са

повече от 40, а като безспорен хит се очертава
“Вълчи паспорт. Мемоарна
проза” от Евгений Евтушенко на ИК “Жанет 45”. Авторът, идвал десетки пъти
в България, за пръв път ще
посети Пловдив на 31 май,
когато от 20 ч. на Античния
театър ще бъдат представени той и книгата му на
български език. За този
спектакъл почетният консул на Руската федерация
в Пловдив Георги Гергов е
поръчал екземпляр от книгата за всеки посетител.
На 2 юни кметът Славчо
Атанасов ще връчи дарение от името на “Пловдив
чете 2009” на общинските
и читалищните библиотеки. Тогава ще бъде и традиционната церемония по
награждаването на “Читател на годината” в четирите възрастови групи - от 6
до 106 години, който се
определя от специалистите в Народната библиотека “Иван Вазов”.
Празниците на духа започват, наминете към
Пловдив!

МИРА КОВАЧЕВИЧ
ПОКАЗВА
ВЕСЕЛО СЕЛО
Изложбата на Мира Ковачевич от цикъла “Весело село” е
подредена в общинския културен
институт “Искър” на ул. “Кръстю
Пастухов” 23. Експозицията е по
повод Деня на детето - 1 юни.
Организатори са посолството на
Република Сърбия и ОКИ
“Искър”. Мира Ковачевич е родена на 13 юни 1981 г. в Земун.
Завършила е средно училище по
художествени занаяти. Дипломирала се е в Художествената академия за изящни изкуства в Белград при проф. Душан Оташевич
- изобразително изкуство. Работи като уредничка на детската
сцена в културния център на град
Шабац. Досега е имала пет самостоятелни изложби. Освен с
изобразително изкуство Мира
Ковачевич се занимава и с костюмография. Досега е създала
костюми за осем представления,
главно детски. Авторка е и на
няколко големи стенописа, които украсяват детското отделение
на болницата в Шабац. Член е на
Дружеството на творците на изобразително изкуство и Дружеството на художниците “ЕСНАФ”.

Обявиха лауреатите
на поетичния конкурс
в Кюстендил
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Министърът на културата проф. Стефан Данаилов прие в кабинета си вчера
прочутия американски драматург Едуард Олби. Министър Данаилов показа на
г-н Олби новооткритото театрално пространство на 7-ия етаж в
министерството – “Сцена 17”
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родната библиотека, къща
“Ламартин”, “Конюшните на
царя”, постоянната експозиция на Георги Божилов-Слона в Стария град, Културен
център “Тракарт”, Балабановата къща, Античният театър. С концерт събитието
ще открият в сряда Богдана
Карадочева и Стефан Димитров, а в рамките на
книжния пир, наречен
“Рок&думи”, под тепетата
ще свирят групите “Gabana”,

Конкурсът за длъжността директор на ИА “Национален филмов център”, който се проведе на
26 май т.г. в Министерството на
културата, бе спечелен от Александър Донев Ангелов, научи
ДУМА от МК. На конкурса се
явиха трима кандидати - Александър Грозев, Владимир Гюров
и Александър Донев. Комисията
по провеждане на конкурса бе в
състав: председател - Иван Токаджиев, зам.-министър на културата, и членове: Людмил Стайков, Георги Чолаков, Иван Павлов, Николай Николов, Димитър
Дерелиев, Станимира Сталева,
Петър Попзлатев, Адела Пеева,
Агнес Тодорова и Миглена Кацарова. Въз основа на попълнените оценъчни карти и представените концепции, както и след
събеседване с всеки от кандидатите, комисията оцени с брой
точки: Александър Грозев - 640
т., Владимир Гюров - 549 т., Александър Донев - 920 т.

ДИАГНОЗАТА
ТИЙН - В КНИГА

Златният
Орфеев венец,
който ще
получи днес
Борис Христов

СНИМКИ АВТОРКАТА

Не на къщния праг, а на
сцената на Античния театър
в Пловдив големият поет Борис Христов ще надуе тромпета по време на церемонията, на която тържествено
ще му бъде връчен Орфеевият венец от името на инициативата “Пловдив чете”
(досега високото отличие е
давано само на Константин
Павлов и Валери Петров).
Джем сешънът, в който
скромният мълчаливец едва
е склонил да участва и да
приеме високото признание, е днес със специалното участие на певицата от
САЩ Джанис Харингтън една от най-истинските
госпъл и джаз изпълнителки на нашето време, любимка на американския президент Барак Обама. Новината от “кухнята” е от идейната вдъхновителка на
“Пловдив чете” - поетесата
и издателката Божана Апостолова, която за седми път
е в основата на сложната и
трудна организация на
книж(ов)ния празник под тепетата.
За пръв път обаче й помага местният бизнес с личното застъпничество на
кмета на Пловдив Славчо
Атанасов, който организира преди време нарочен
коктейл и за чаканото събитие бяха събрани от дарения 118 000 лв. Освен ИК
“Жанет 45”, която е домакин и тази година, и община
Пловдив, съорганизатори на
събитието са Министерството на културата, Народната
библиотека “Иван Вазов” и
Международният панаирПловдив. 23 от най-големите български издателства

АЛЕКСАНДЪР ДОНЕВ
Е НОВИЯТ
ДИРЕКТОР НА НФЦ
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Излязоха резултатите от Третия национален
литературен конкурс за поезия “Биньо Иванов” Кюстендил 2009. В конкурса взеха участие 349
творци от страната с общо 1047 стихотворения.
Жури с председател проф. Михаил Неделчев и
членове литературният критик Константин Еленков и поетът Бойко Ламбовски определи първа
награда на “Паднал ангел” от Димитрина Равалиева (Карнобат), втора на “Картички в зелено” от
Васил Балев (Карлово), трета на “Червен копринен шал” от Биляна Попова (Кюстендил). Поощрителни награди бяха присъдени на “Сънувах
дъщеря ми” от Дима Пиронкова и “Обиден облак”
от Виолета Гъркова (двете от София).
Конкурсът, организиран от община Кюстендил
и читалище “Братство”, както и с любезното съдействие на Информационен център Европа Директно - Кюстендил, се утвърди като едно от найпрестижните литературни събития в страната. На
29 май от 18 ч. в читалище “Братство” ще бъдат
наградени спечелилите конкурса. Община Кюстендил присъжда за първо място 500 лв., второ
място - 300 лв., трето място - 200 лв. Третият
национален литературен конкурс за поезия “Биньо Иванов” 2009 се провежда под патронажа на
кмета на община Кюстендил Петър Паунов.

ЧЕТВЪРТЪК
В „БАРИ УАЙТ”
Нина Николина&Калин Вельов
“unplugged” може да се види в
пиано бар “Бари Уайт” всеки
четвъртък от 23.30 ч. (Кемпински
Хотел Зографски). Входът е 30 лв.
Участват още Милен Кукошаров пиано, и Мартин Ташев - тромпет.
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Чаровната млада
певица Невена ще обедини три нации на живо
на осмата церемония
по връчването на Годишните музикални награди на БГ Радио. Tова
ще се случи по време
на изпълнението на
най-новото парче на
звездата “ZOOM (Bad
Boys vs Super Girls)”, в
което й партнират Мариус Мога от сензационния румънски дует
“Morandi” и най-известният гръцки рапър NiVo
(от “Going Through”).
След като през
2008-а Невена спечели
безкомпромисно в категорията за БГ дебют,
отнесе статуетката на
радиото и за албум
(“Без страх”, продуциран и издаден от “Вирджиния рекърдс”), т.г.

Невена е номинирана в
нови 4 категории - за
БГ песен (“Всеки път
обиквам те” с участието на Теодор Койчинов), БГ из-пълнителка,
БГ видеоклип (отново
за “Всеки път обиквам
те”, режисиран от Александър Моллов), БГ
текст (“Всеки път обиквам те” с автор Лора
Владова).
Освен Невена в
надпреварата за найпрестижните български музикални награди
ще се включи и вторият български музикален идол. Рокерът
Тома е номиниран за
БГ дебют, БГ албум
(“Герой”, продуциран и
издаден от “Вирджиния
ре-кърдс”), БГ видеоклип (“Герой”, режисиран от Васил Стефа-

СНИМКА ВЕЛИСЛАВА КАЙМАКАНОВА ЗА “ВИРДЖИНИЯ РЕКЪРДС”
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Невена с Мариус Мога (вляво) от сензационния
румънски дует “Morandi” и най-известния гръцки
рапър NiVo (от “Going Through”)

нов). На церемонията в
неделя Тома ще забие
на живо втория сингъл
от албума си - разплакващата метъл балада
по текст на Руши “Няма
място в теб”.
Още двама идоли
не останаха незабелязани и получиха номинации и това са Стефан Лалчев (с номинация за БГ дебют), както и невероятната
Нора (с номинации за
БГ дебют и БГ текст за
“Именно ти”, дуетното
парче на Графа и Нора,
по текст на Владимир
Ампов-Графа).
Кой с каква статуетка ще се прибере
вкъщи ще стане ясно в
неделя, 31 май, на Годишните музикални награди на БГ Радио в
зала 1 на НДК.

Рок гръмотевиците
„AC/DC” удариха Белград
Концертът на групата разтърси над 50 000 души
на стадион „Партизан” в сръбската столица
Легендарните рокаджии от “AC/DC”
разтърсиха над 50 000 души, събрали се на
26 май вечерта за концерта на идолите си
на стадион “Партизан”, организиран от
агенция “Komuna”.
Докато публиката крещеше нетърпеливо, виждайки сценичните работници, настройващи техниката на титулярите, светлините на стадиона угаснаха и на огромните екрани започна да тече анимационно
филмче с рок героите от “AC/DC” и техния
супер рок влак. Секунди по-късно сцената
се взриви от оглушителните китари на два-

мата братя Йънг и неповторимия глас на
Брайън Джонсън, съобщи БГНЕС. Публиката “освирепя” от вълнението и емоциите
си. Разплакани фенове се държаха здраво
за огражденията най-отпред, за да не би
някой да ги откъсне от идолите им.
“След този концерт мога спокойно да
умра”, се чуваше из тълпата. “Започнах да
ги слушам още през 78-а, не вярвах, че
някога ще ги видя на живо”, споделяха
други развълнувани фенове. Хора от всякакви възрасти и националности пиеха от
магията на рок божествата “АC/DC”. Леген-

дарната група стъпи за първи път на балканска земя, за да я благослови не със
светена вода, а с убийствени рок звуци.
Концертът започна неочаквано с голям
брой от вечните песни на музикантите “Back in Black”, “Thunder-struck”, “The Jack”,
“TNT”. Австралийците представиха и доста
парчета от новия си албум “Black Ice”. Публиката видя “АС/DС”, видя Брайън
Джонсън, видя неуморимия Ангъс Йънг,
видя мечтаната си група, както винаги са
били и сега, и преди 30 години - взимащи
дъха с рокендрол.

Консулът, когото
обичат всички
в Пловдив

Виц
Виц
- Ти някога проститутка поръчвал
ли си?
- Само веднъж...
- И как беше?
- Ами, поседяхме, поговорихме си,
спомнихме си как преди две години се
разведохме...

ЧРД!
БОЖИДАР ТОМОВ,
драматург
БОЯНА ПЕТРОВА,
преводачка
ВАСИЛ КИНОВ,
белетрист
ВЛАДИМИР КОСТОВ,
журналист
НИКОЛИНКА ЦОЛОВА,
член на ВС на БСП
РАЗВИГОР ПОПОВ,
музикант
СТЕФАН ДИМИТРОВ,
композитор

Öúðêîâåí
êàëåíäàð
28
+ Възнесение
Господне (Спасовден).
Преп. Никита, еп.
Халкидонски. Преп.
Софроний Български

Ако днес, на рождения си ден
не ни разсмее, поне няма
да ни разплаче

ЧАВДАР ШИНОВ
Бащата на
„Пардон”, живият
класик с непресъхващо перо, покорителят на скалисти върхове и женски сърца, виртуозът на триона и
рендето може да
почерпи, а може и
да не... Зависи коя
половина в него ще
проговори първа,
но ние всякак си го обичаме.
Пардон, с извинение, Чаве!

Колегите от ДУМА

ВЕСЕЛКА ВЕНКОВА

Със свое решение Общинският съвет
удостои Николаос Матюдакис, генерален
консул на Гърция в Пловдив за периода
2004-2008 г., с почетния знак на Пловдив.
На скромна церемония вчера кметът
Славчо Атанасов му връчи грамота и плакет. В залата беше цялото ръководство
на Националното училище за музикално

НАСА отбелязва 50 години от
първия полет на маймуни в космоса, предаде ДПА. Ейбъл и Мис
Бейкър бяха изстреляни на 500 км
в космоса на 28 май 1959 г. Маймуните прелетяха 2500 км и се
приземиха 15 мин. след изстрелването на ракетата на карибския
остров Антигуа. Това бяха първите
животни, които летяха в орбита
около Земята, върнаха се живи и
дадоха на учените ценна информация за ефектите на безтегловност.

СНИМКА АВТОРКАТА

464 КАНАРЧЕТА И
ПАПАГАЛИ БЯХА
„ЗАТВОРНИЦИ”
В АПАРТАМЕНТ
и танцово изкуство “Добрин Петков”, с
чийто оркестър дипломатът осъществи
една своя детска мечта - да дирижира
симфонична музика. Чувствам се доста
странно, като че никога не съм си заминавал, каза вчера съветникът на гръцкия
министър на енергетиката Матюдакис.
Благодаря много за честта, която ми оказвате, пловдивчани - сред вас се чувствах
не като консул, а като пловдивчанин,
каза развълнуван дипломатът. Той дари
стотици дискове с класическа музика на
НУМТИ. Чувствам голяма благодарност и
право да идвам тук, заключи дипломатът
и словото му заглъхна в аплодисменти.
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50 ГОДИНИ ОТ
ПЪРВИЯ ПОЛЕТ
НА МАЙМУНИ
В КОСМОСА

Германското дружество за защита на животните и местните ветеринарни служби “освободиха” 464
канарчета и папагали, затворени в
апартамент с площ, по-малка от 50
кв.м в Берлин, съобщи “Франс прес”.
Птиците живеели при невероятни
условия - сред нечистотии и екскременти, се казва в комюнике на
дружеството. През декември м.г.
1500 папагала бяха открити в друг
берлински апартамент. 200 от тях
все още живеят в приют за животни,
а останалите са с нов собственик.

cyanmagentayellowblack

cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack
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ÕÂ Ò‡ÏÓ ˘Â ÒÚÂ Ó˜‡Ó‚‡ÚÂÎÌË, ÌÓ
Ë ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ò˙Ó·‡ÁËÚÂÎÌË.
¬ˇ‚‡ÈÚÂ ÔÓ‚Â˜Â ‚ ÒÂ·Â ÒË, ‰ÂÈÒÚ‚‡ÈÚÂ, ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ ÍÓÎÂ·‡ÂÚÂ
ÏÌÓ„Ó.

–¿

ƒÂÌˇÚ Â ‰Ó·˙ Á‡ ÙËÎÓÒÓÙÒÍË
‡Á„Ó‚ÓË, ÌÓ „ÎÂ‰‡ÈÚÂ ‰‡ ÌÂ ÒÂ
ÓÚÌÂÒÂÚÂ ÔÂÍ‡ÎÂÌÓ ‰‡ÎÂ˜ ÓÚ
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡. Ã‡ÎÍÓ ÔÓ‚Â˜Â
Ô‡ÍÚË˜ÌÓÒÚ ÌÂ Â ËÁÎË¯Ì‡.

À⁄¬

ƒÌÂ¯ÌËˇÚ ‰ÂÌ ˘Â Â Ï‡ÎÍÓ Ì‡ÔÂ„Ì‡Ú. ŸÂ ËÏ‡ÚÂ ‰‡ Â¯‡‚‡ÚÂ
‰ÓÒÚ‡ ÚÛ‰ÌË ‚˙ÔÓÒË, ÍÓËÚÓ ˘Â
ËÁËÒÍ‚‡Ú
ÌˇÍÓË
ÊÂÚ‚Ë.
»Áı‚˙ÎÂÚÂ ÌÂÌÛÊÌËÚÂ ÌÂ˘‡.

ŸÂ ËÏ‡ÚÂ ‰‡ Â¯‡‚‡ÚÂ ‚‡ÊÌË
‚˙ÔÓÒË. ¡˙‰ÂÚÂ ÔÓ-‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌË
Ë Ú˙ÔËÏË Í˙Ï ÓÍÓÎÌËÚÂ, ÚÂ Ò‡
ÓÌÂÁË, Ò ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÊË‚ÂÂÚÂ Á‡Â‰ÌÓ. ŒÚ ‚‡Ò Á‡‚ËÒË Í‡Í.

ƒÌÂÒ ‚Â˜Â ÒÏ˙ÚÌÓ ˘Â ÒË ÒÔÓÏÌˇÚÂ Á‡ ÔÓ˜Ë‚ÌËÚÂ ‰ÌË, ˘Â ·˙‰ÂÚÂ Á‡ÚÛÔ‡ÌË Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‰ÓÒ‡‰ÌË Á‡‰‡˜Ë. Œ·˙ÌÂÚÂ ÔÓ‚Â˜Â ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎËÚÂ.

»ÁÍÛ¯ÂÌËˇÚ‡ Á‡ ‚‡Ò ‰ÌÂÒ ˘Â Ò‡
„Î‡‚ÌÓ ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ.
—ÔÓÒÓ·ÌË ÒÚÂ ‰ÓË ‰‡ ËÒÍÛ‚‡ÚÂ,
Á‡ ‰‡ ÔÓÒÚË„ÌÂÚÂ ÌÂ˘‡Ú‡, ÍÓËÚÓ
ÊÂÎ‡ÂÚÂ.

ÕÂ ÒÂ ÓÔËÚ‚‡ÈÚÂ ‰‡ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ÚÂ
Ë ‰‡ ‰ËÍÚÛ‚‡ÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ. Œ·˙ÌÂÚÂ
‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡È-‚Â˜Â Ì‡ ÎË˜ÌËÚÂ ÒË
ÌÂ˘‡, ÌÓ ·ÂÁ ‰‡ ÔÂÌÂ·Â„‚‡ÚÂ
ÒÎÛÊÂ·ÌËÚÂ.

«‡·˙Á‡Ì Ë ‡Ì„‡ÊË‡Ì ‰ÂÌ. ƒÌÂÒ
ıÓ‡Ú‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÓÚÌÂÒ‡Ú Ï‡ÎÍÓ
ÌÂÒÂËÓÁÌÓ Í˙Ï ‚‡Ò, Ú‡Í‡ ˜Â
ÔÓÚ‚˙Ê‰‡‚‡ÈÚÂ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
‚ÒË˜ÍË Û„Ó‚ÓÍË.

√ÎÂ‰‡ÈÚÂ ‰‡ ÒË Ó„‡ÌËÁË‡ÚÂ
ÌÂ˘‡Ú‡ ÒÛÚËÌÚ‡, Á‡˘ÓÚÓ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ
˘Â ÒÂ˘ÌÂÚÂ ÍÛÔ ÔÂ˜ÍË. Õ‡ÏÂÂÚÂ ‚ÂÏÂ ‰‡ Ó„‡ÌËÁË‡ÚÂ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ËÚÂ ÒË ‚˙ÔÓÒË.

»ÌËˆË‡ÚË‚‡Ú‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ Â ‚˙‚
‚‡¯ËÚÂ ˙ˆÂ, Ú‡Í‡ ˜Â ÌÂ ÔÓˇ‚ˇ‚‡ÈÚÂ ËÁÎË¯Ì‡ ÒÍÓÏÌÓÒÚ. ¡˙‰ÂÚÂ
‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌË ÔË ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ ÒË Ò
‰˙Ê‡‚ÌË ËÌÒÚËÚÛˆËË.

»«√À≈ƒ» «¿ 29 » 30 Ã¿…

максимални

максимални

25°/28°

26°/29°

В петък ще има променлива облачност и на места
ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до
умерен западен вятър. В събота и неделя превалявания ще има на повече места; очакват се и
интензивни валежи, придружени от гръмотевици
и усилване на вятъра.

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 „Човекът и законът”
00.25 Нощни новини
00.40 „Съдете сами”
01.30 Игрален филм: „Шанс”
02.50 „Следата”
03.30 „Модна присъда”
04.25 „Федералният съдия”
05.10 Сериал: „Горещ лед”

‚Ë ÒÂ
ÏÌÓ„Ó
Ú˙ÔÂÒÂ ÓÚ
ÓÚÌÓ-

ƒ≈¬¿

Днес над Западна България ще има значителна
купеста и купесто-дъждовна облачност, ще прeвалява
дъжд, придружен от гръмотевици. Над източната
половина от страната ще е предимно слънчево. В
източните райони ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. След обяд в северозападните райони ще
се усили вятърът от северозапад – до умерен.
Максимални температури между 23° и 28°, в София
23°. Атмосферното ще бъде малко по-високо от
средното за месеца и няма да се променя съществено. Над планините в Западна България ще има
значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ,
ще превалява дъжд, придружен от гръмотевици. Над
останалите райони облачността ще е променлива до
предимно слънчево. По високите и открити части
ще духа умерен северозападен вятър. Максимална
температура на височина 1200 метра - около 15°,
на 2000 метра – около 8°. Над Черноморието ще
е слънчево със слаб до умерен югоизточен вятър.
Максимални температури на въздуха 22° - 25°.
Температурата на морската вода по крайбрежието
е 20° - 21°. Вълнението на морето е слабо.

»ÒÍ‡ÚÂ ËÎË ÌÂ, ÌÓ ˘Â
Ì‡ÎÓÊË ‰‡ ‡·ÓÚËÚÂ Ò
ıÓ‡, ÔÓˇ‚ÂÚÂ ÔÓ‚Â˜Â
ÌËÂ. «‡ËÌÚÂÂÒÛ‚‡ÈÚÂ
ÌÓ‚ÓÒÚËÚÂ ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ
¯ÂÌËÂ.

¬≈«Õ»

Ñàíäàíñêè

ЧЕТВЪРТЪК, 28.05.2009

07.00 “Сутрин в 7” - сутрешен блок
09.00 “Пътеводна светлина” - еп. 177 - повторение
09.45 “Великото изкуство на магията” - развлекателна програма
10.00 “ТВ диагноза” - здравно предаване на ТВ 7
11.00 “Непокорните” - сезон 4, еп. 56, сериал, комедия, Мексико, 2004, с Енрике Роча, Хуан Ферара, Нинел Конде
12.00 Новини
12.15 Телешопинг
12.30 “Чиста лъжа” - еп. 26
13.30 “Летящият цирк на Монти Пайтън” - еп. 19
14.00 “Смолвил. Супермен в началото” - сезон 3, еп. 8 - п.
15.00 “Следобед с ТВ 7” - токшоу на ТВ 7
16.45 Телешопинг
17.00 “Търси се мъжът” - еп. 4
18.00 “Вярно с оригинала” - политическо токшоу
18.45 “Великото изкуство на магията”
19.00 Новини
19.30 “Отблизо” - публицистично предаване
20.00 “Смолвил. Супермен в началото” - сезон 3, еп. 9
21.00 “Тест за приятелство” - романтична драма, САЩ, 2005
23.00 Новини
23.40 “Когато утихне веселбата” - драма, комедия, САЩ,
1992, със Сандра Бълок, Елизабет Беридж, Рае Дон Чон
01.40 “Тест за приятелство” - романтична драма, САЩ - п.

“≈À≈÷
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22.00
22.30
23.00
23.15
01.30

“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
“Мелодията на сърцето” - сериен филм
“1001 нощ” - сериен филм
“Сделка или не” - телевизионна игра
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Всички имаме сърца: За децата на България” - благотворителна шоу програма
“Забранена любов” - сериен филм
“Господари на ефира” - забавно предаване на НТВ
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Десперадо” - Антонио Бандерас, Салма Хайек и др.
“Мелодията на сърцето” - сериен филм /п/

27
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05.45
07.00
09.30
12.00
12.30
13.30
14.30
15.00
16.30
18.00
19.00
20.00

“Любовта е във въздуха” - сериал, еп. 21
Детски клуб Дисни. “Крякаща тайфа” - сериал, еп. 35
“Тази сутрин” - информационно предаване
“Бон Апети” - кулинарно шоу с Иван Звездев
“Часът на мама” - токшоу
“Господарката на Троя” - сериал, еп. 43
bTV Новините - обедна емисия
“Шоуто на Слави” /п./
“Лицето на другата” - сериал, еп. 77
“Буря в рая” - сериал, еп. 172
“SMS” - сериал, еп. 99
“Любовни игри” - телевизионна игра
“Горчиво” - шоу за младоженци
“Любовта е във въздуха” - еп. 22
“Нека говорят с Росен Петров” - токшоу
bTV Новините - централна емисия
“Шоуто на Слави. Бягство към победата” - токшоу
Music Idol - риалити
bTV Новините - късна емисия
“Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
“Моите мили съседи” - сериал, еп. 27
“SMS” /п./ - сериал, еп. 99

Ïëåâåí

Œ«»–Œ√

05.30
06.20
06.50
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30
14.30
15.30
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
20.00
21.30
22.00
22.30
23.30
01.00

☼
 
☼

☼
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ƒÌÂÒ ·˙‰ÂÚÂ ÏÌÓ„Ó ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌË ‚
ËÁÍ‡Á‚‡ÌËˇÚ‡ ÒË. ÕÂ Ò‡ ËÁÍÎ˛˜ÂÌË ÁÎÓÌ‡ÏÂÂÌË ÔËÍ‡ÁÍË ÔÓ ‚‡¯
‡‰ÂÒ, Ì‡ ÍÓËÚÓ ÔÓ-‰Ó·Â ÌÂ Ó·˙˘‡ÈÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ.

¬ŒƒŒÀ≈…

06.40 Национален календар. Възнесение
Господне /Спасовден/
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 /2262 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 Трети национален преглед на фолклорните ансамбли - Сандански /РТВЦ Благоевград/
13.30 Днес и утре
13.45 Телепазарен прозорец
14.00 Сбогом, любов - 3-сериен тв филм /България, 1974 г./, 1
серия
15.30 Знаци по пътя. Иванка Димитрова
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Телепазарен прозорец
16.40 Мотоспорт екстра
17.10 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
17.40 Евроизбори 2009. Предизборни клипове
17.45 Волейбол. Мач на звездите - пряко предаване от Двореца
на спорта и културата във Варна
19.45 Лека нощ, деца!. Дим, Дам, Дум
19.50 Златните песни на “Златният Орфей”
20.00 По света и у нас
20.40 Евроизбори 2009. Предизборни хроники
20.50 Спортни новини
20.55 Евроизбори 2009. Предизборни клипове
21.00 Братя и сестри - тв филм /6 епизод/
21.50 50 години БНТ. 1978
22.00 Позорните убийства на ХХ век. Убийството на Ицхак Рабин
- документална поредица на БиБиСи
22.30 По света и у нас
23.00 Евроизбори 2009
23.10 Джазсреща. “Трябва да вярваш в пролетта”
23.40 Слоган - игрален филм /Франция, 1969 г./
01.10 Шоу “Елит” - предаване за шоубизнес/п/

Œ¬≈Õ
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УРОЦИ
ФИЛОЛОЖКА, току-що завършила във Франция,
дава уроци по френски език - 0887322655

РС на БСП район “Младост
“организира предизборна среща с Жасмина Мирчева, кандидат за представител в Европейския парламент. Срещата
ще се проведе на 28.05.2009 г.
(четвъртък) от 18,30 часа в
читалище “Младост”.
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Месторабота
(Фирма, адрес,
телефон,
email за контакт)

Длъжност,
пояснения,
заплата

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

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

гр. Пловдив; обл. Пловдив
РАМИНА - ООД
Слънчев бряг
тел. 0887722319

Сервитьор
Необявена

2
18.5.2009
Неуточнено
Неуточнен
Неуточнено
Неуточнена

Средно общо образование неуточнено
Средно общо
образование-неуточнена специалност
без изисквания
на морето,западен език - предимство

гр. Карлово; обл. Пловдив
ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004 АД
- АД
УЛ.ДЪБЕНСКО ШОСЕ 47
тел. 956-92

Контрольор, качество
520 лв.

1
8.5.2009
Неуточнено
Неуточнен
Неуточнено
Неуточнена

Инженеро-техническо образование Металургия
5
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

Средно общо образование неуточнено
Средно общо
образование-неуточнена специалност
без изисквания
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
ТЕХНИКУМ ПО ТЕКСТИЛ И
ОБУВНО ПРОИЗВОДСТВО
“Д-Р ИВАН БОГОРОВ” - ПЛОВДИВ - Училище
УЛ. НИКОЛА БЕЛОВЕЖДОВ
16
тел. 032/963140

Учител,
общообразователен
учебен предмет
УЧИТЕЛ ПО
ФИЗИЧЕСКО
ВЪЗПИТАНИЕ
И СПОРТ
450 лв.

1
12.5.2009
Неуточнено
Неуточнен
Една смяна

Висше университетско образование
Физическо възпитание
без изисквания
не са посочени

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

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

"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

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

—œ≈ÿÕ¿ Ã≈ƒ»÷»Õ— ¿ œŒÃŒŸ

ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ
На 28 май 2009 г. се навършват 10 години от
смъртта на нашия скъп съпруг, баща и сродник

Àﬁ¡ŒÃ»–
—»Ã≈ŒÕŒ¬
÷Œ ≈¬

МБАЛ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА "ПИРОГОВ"
бул. "Ген. Тотлебен" № 21
Регистратура: тел.: 9154-213, Централа: 9154-411
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
ул. "Св. Георги Софийски" 3
Бърза помощ: тел. 9225-543, Централа: 9226-000

на 74 години

Много те обичаме!
Липсваш ни. Ще
те помним винаги.

I-ВА МБАЛ ЕАД
Адрес: бул. "Патриарх Евтимий" № 37, Тел.: 988-36-31

Дълбок поклон!
От семейството

ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ
10 години от кончината на

»¬¿Õ
ƒ»Ã»“–Œ¬
“ŒÃŒ¬
1923 - 1999

Да си спомним
с добро за него!
От опечалените
blackdop 21

БЪРЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
тел.: 150

МБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА"
Адрес: ул. "Бяло море" 8
Регистратура: тел. 9432-203, Централа: 9432-170
МСЦ "МЕДСТОМ"
Адрес: бул. "Дондуков" № 26-А, Тел.: 981-00-00
МЦ “СЕНТ ТОМА”
Адрес: бул. “Цар Борис III” № 91
тел.: 958 8015, факс: 9588195
e-mail: sent_toma@abv.bg
МЦ "ЛОРА"
Адрес (1): бул. "Христо Ботев" 10,
Тел.: 952-06-75, 953-05-80

Адрес (2): бул. "Гоце Делчев", бл. 76,
Тел.: 859-31-56
Адрес (3): жк Люлин, бл. 134,
Тел.: 925-09-85
Адрес (4): жк Левски-В, бл. 9-А - партер,
Тел.: 946-61-22
СЛУЖБА ЗА ТРУДОВА МЕДИЦИНА
“СЕНТ ТОМА - КО”
Адрес: бул. “Цар Борис III” № 91
тел.: 953 1764, факс: 9588195
e-mail: sainttomaco@yahoo.com
СБАЛ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ
Адрес: ул. "Св. Георги Софийски" № 1,
Стоматологичен факултет, ет. 11
Тел.: 952-60-01, 954-48-22
24-часов прием на пациенти
ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР
Адрес: ул. "Екзарх Йосиф" № 59,
Тел.: 981-00-06
Денонощна спешна психиатрична помощ
ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА
ХЕМАТОЛОГИЯ
ул. "Братя Миладинови" 112,
тел. 92 104 17, регистратура 92 104 70

blackdop 21

cyanmagentayellowblackdopulnitelen 21
cyanmagentayellowblackdopulnitelen 21
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Бъдещето на еврошаха
бе тайно решено в София
Президентът на турската шахматна
федерация заяви лидерската си
амбиция

т

–Ó·˙Ú ƒÊÂÈÏÒ ‘Ë¯Â, Â‰ËÌ‡‰ÂÒÂÚËˇÚ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ¯‡ÏÔËÓÌ, Â ÔÓÒÚ‡‚ËÎ Â‰Ëˆ‡ ¯‡ıÏ‡ÚÌË ÂÍÓ‰Ë, ÌˇÍÓË ÓÚ ÍÓËÚÓ ÌÂÌ‡‰ÏËÌ‡ÚË Ë ‰Ó ‰ÌÂÒ. ŒÒ‚ÂÌ
˜ËÒÚÓ ¯‡ıÏ‡ÚÌË ‰ÓÒÚÓÈÌÒÚ‚‡, ÌˇÍÓË ÓÚ ÌÂ„Ó‚ËÚÂ ÔÓÒÚËÊÂÌËˇ ËÏ‡Ú Ë ‰ÓÒÚ‡ ıÛÏÓËÒÚË˜ÂÌ ÔË‚ÍÛÒ. Õ‡
ÚÛÌË‡ ‚ ¡ÛÂÌÓÒ ¿ÈÂÒ ÔÂÁ 1960 „Ó‰ËÌ‡ 17-„Ó‰Ë¯ÌËˇÚ ÚÓ„‡‚‡ ‘Ë¯Â ÔËÒÚË„‡Î Á‡ ‚ÒË˜ÍËÚÂ ÒË
Ô‡ÚËË, Ó·ÎÂ˜ÂÌ Ò˙Ò Ò‚Óˇ ÁÌ‡ÏÂÌËÚ ÓÚ ÏÌÓ„Ó·ÓÈÌËÚÂ ÒÌËÏÍË ÓÚ ÓÌÓ‚‡ ‚ÂÏÂ ÔÛÎÓ‚Â. ¬ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ
Ó·‡˜Â ÏÎ‡‰ËˇÚ ¯‡ıÏ‡ÚÂÌ „ÂÌËÈ Ú‡ÈÌÓ Á‡‚ËÊ‰‡Î Ì‡
‡ÊÂÌÚËÌÒÍËˇ „ÓÒÏ‡ÈÒÚÓ ÃË„ÂÎ Õ‡È‰ÓÙ - ‚ËÌ‡„Ë
ÂÎÂ„‡ÌÚÌÓ Ó·ÎÂ˜ÂÌ Ë ‚ÒÂÍË ‰ÂÌ Ò ‡ÁÎË˜ÂÌ ÍÓÒÚ˛Ï.
- ÓÎÍÓ ÍÓÒÚ˛Ï‡ ËÏ‡ÚÂ? - ÔÓÔËÚ‡Î „Ó ‚Â‰Ì˙Ê
Ì‡Ë‚ÌÓ ‡ÏÂËÍ‡ÌÂˆ˙Ú.
- —ÚÓ Ë ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ...
÷ËÙ‡Ú‡ ÒËÎÌÓ ‚ÔÂ˜‡ÚÎËÎ‡ ‘Ë¯Â, ÌÓ ÊÂÎ‡ÂÈÍË Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â Ë ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍÓ ‰‡ ·˙‰Â Ô˙‚, ÚÓÈ ÛÒËÎÂÌÓ Á‡ÔÓ˜Ì‡Î ‰‡ ÔÓÒÂ˘‡‚‡ ¯Ë‚‡¯ÍËÚÂ ‡ÚÂÎËÂÚ‡.
—ÎÂ‰ ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË - ÓÚÌÓ‚Ó ‚ ¡ÛÂÌÓÒ ¿ÈÂÒ - ÚÓÈ
ÓÚÌÓ‚Ó ÒÂ ÔË·ÎËÊËÎ ‰Ó ì‰ÓÌ ÃË„ÂÎî.
- œÓ‰Ó·Ëı ÂÍÓ‰‡ ‚Ë. ¬Â˜Â ËÏ‡Ï 187 ÍÓÒÚ˛Ï‡.
- œÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇ! ÕÓ... Úˇ·‚‡ ‰‡ ‚Ë ÔËÁÌ‡ˇ, ˜Â
ÚÓ„‡‚‡ ËÏ‡ı Â‰‚‡ 27 - ÓÚ‚˙Ì‡Î Õ‡È‰ÓÙ.
—ÎÂ‰ Ó˘Â ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË, ÍÓ„‡ÚÓ ‚ÂÓˇÚÌÓ Ë
Ò‡ÏËˇÚ ÚÓÈ ‚Â˜Â ÌÂ Â ÁÌ‡ÂÎ ÚÓ˜ÌËˇ ·ÓÈ Ì‡ ÍÓÒÚ˛ÏËÚÂ ÒË, ‘Ë¯Â Ë„‡Â Ï‡˜ Á‡ Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡ ÚËÚÎ‡ Ò
ÚÓ„‡‚‡¯ÌËˇ È ÌÓÒËÚÂÎ ¡ÓËÒ —Ô‡ÒÍË. —ÎÂ‰ Í‡ÚÓ
Á‡„Û·Ë Ô˙‚‡Ú‡ Ô‡ÚËˇ Ë ÌÂ ÒÂ ˇ‚Ë Ì‡ ‚ÚÓ‡Ú‡ (Á‡
ÍÓÂÚÓ ÏÛ ·Â¯Â Á‡˜ËÒÎÂÌ‡ Á‡„Û·‡), ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËˇÚ
„ÓÒÏ‡ÈÒÚÓ Á‡Ë„‡ Ò ‚ÔÂ˜‡ÚÎˇ‚‡˘ ÛÒÚÂÏ Ë ÒÔÂ˜ÂÎË Ï‡˜‡. —ÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ Â¯Ë ËÁıÓ‰‡ ÓÚ
ÔÂÚ‡Ú‡ Ô‡ÚËˇ, ‚ ÍÓˇÚÓ Ò ˜ÂÌËÚÂ Â ‘Ë¯Â.

Õ‡ ıÓ‰ Ò‡ ˜ÂÌËÚÂ
ŒÚ„Ó‚Ó
¡ÂÎËÚÂ ÒÂ ÔÂ‰‡‚‡Ú, Ú˙È Í‡ÚÓ ÌˇÏ‡Ú ‡‰ÂÍ‚‡ÚÂÌ
ÓÚ„Ó‚Ó. Õ‡ 2.Da4 ˘Â ÔÓÒÎÂ‰‚‡ 2.De4 3.÷f2 Kd3+!
4.÷g3 Dh4+ 5.÷f3 Df4+ 6.÷Â2 Ò1ı. ƒÓË ‰‡ ÌÂ
‚ÁÂÏ‡Ú ÓÙËˆÂ‡, ·ÂÎËÚÂ ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡ÒˇÚ:
2.Dd2 Od1 3.Dd1 De4.
1...Oa4!

ЗАДАЧА

Тайна среща в София
Санкг Петербург първенмежду президента на
ства на Стария континент
Международната шахза мъже и жени. Съответматна федерация Кирсан
но победителите в тези
Илюмжинов, президента
шампионати, както и
на Европейския шахмаучастниците, спечелили
тен съюз (ЕШС) Борис
визи
за
световното
Кутин и президента на
първенство, следва да
Турската шахматна феизгубят тези си постижедерация Али Нихат Язиния. Арбитражът в Лозачи е изгладила временна също така отменя и
но непреодолимите прорешенията за провеждативоречия между понето на Купата на евроследните двама, които
пейските клубове в Мадоведоха до сериозни
кедония, както и европроблеми в европейския
пейското първенство за
шах. Секретната сбирка,
Али Нихат Язичи юноши в Италия. Влизапродължила до 3 часа
(вляво) не изключва нето в сила на тази
през нощта преди завъзможността един ден да присъда би означавало
криването на “М-Тел
смени Кирсан Илюмжинов пълен хаос на европейМастърс”, е проведена
начело на ФИДЕ ската шахматна сцена и
по идея на Илюмжинов,
заплахата от подобен
който се опита да намери изход от неразвой принуди Илюмжинов да влезе в
лепото положение, в което изпадна
ролята на шахматен суверен и да
ЕШС, след като Международният арбивъдвори ред в подоопечните си структражен съд в Лозана го осъди по иск
тури. В резултат на височайшата намена Турската федерация. Съседите се
са конфликтът бе временно овладян,
оплакаха, че европейската шахматна
като Язичи се съгласи да не настоява
централа умишлено не им дава домаза анулиране на резултатите от провекинството на важни състезания, за да
дените първенства, а ЕШС бе
ги държи настрана от големите събизадължен да свика извънредно Общо
тия в шаха. В резултат на заведеното
събрание. Ориентировъчният срок за
дело съдът в Лозана реши да бъдат
провеждането на събранието е 19-20
анулирани резултатите от проведениюни, като се очаква на него целият
те преди месец в Будва (Черна гора) и
управителен борд на ЕШС да подаде

Въпреки солидния си стаж в
европейските шахматни структури на
Борис Кутин може да му се наложи да
подаде оставка

оставка.
Следящите историята на неочакваната шахматна драма са на мнение, че
целта на Язичи е да оглави Европейската шахматна централа, като за в
бъдеще турският шахматен лидер не
изключвал и възможността да седне в
президентския стол на ФИДЕ. В момента дребничкият, но изключително амбициозен Язичи е вицепрезидент на Международната централа, а от 9 години е
несменяем шеф на Турската федерация.
Той непрекъснато доказва огромния си
мениджърски потенциал, осигурявайки
големи финансови средства за развитието на шахмата в родината си. Благодарение на неговите усилия през последните години страната му стана домакин
на редица престижни състезания и е
сред фаворитите за спечелването на
домакинството за Олимпийските игри
през 2012 г.

‡ÚÍË
Œ“ ”“–≈ ƒŒ 31 Ã¿… ¬ ÿ”Ã≈Õ ˘Â
ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â ÚÂÚÓÚÓ ËÁ‰‡ÌËÂ Ì‡ ÏÂÏÓË‡Î ì—ÚÓˇÌ »‚‡ÌÓ‚î ‚ Ô‡ÏÂÚ Ì‡ ËÏÂÌËÚËˇ ÌË ÚÂÌ¸Ó. “‡Á„Ó‰Ë¯Ì‡Ú‡ Ì‡‰ÔÂ‚‡‡ ˘Â ÔÓÚÂ˜Â ÔÓ ÏÌÓ„Ó ËÌÚÂÂÒÌ‡ Ë ‰ÓË Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ‡ ÙÓÏÛÎ‡, Ò
ÍÓÂÚÓ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓËÚÂ ÒÂ Ì‡‰ˇ‚‡Ú ‰‡
ÔË‚ÎÂÍ‡Ú Ó˘Â ÔÓ‚Â˜Â Û˜‡ÒÚÌËˆË. “ÛÌË˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â ‚ 7 Í˙„‡ ÔÓ
¯‚ÂÈˆ‡ÒÍ‡ ÒËÒÚÂÏ‡, Í‡ÚÓ ‚˙‚ ‚ÒÂÍË
Í˙„ ÔÓÚË‚ÌËˆËÚÂ ˘Â Ë„‡ˇÚ ÏËÌËÏ‡˜
ÓÚ ÚË Ô‡ÚËË ÔË ÍÓÌÚÓÎË Á‡ Ë„‡
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ 20, 10 Ë 5 ÏËÌÛÚË Ì‡ Ô‡ÚËˇ. œÓ·Â‰‡ ‚ Ô˙‚‡Ú‡ ÒÂ˘‡ ÌÓÒË 3
ÚÓ˜ÍË, ‚˙‚ ‚ÚÓ‡Ú‡ - 2 ÚÓ˜ÍË, ‚ ÚÂÚ‡Ú‡
- 1 ÚÓ˜Í‡. œË ÂÏË ÚÓ˜ÍËÚÂ ÒÂ ÔÓ‰ÂÎˇÚ. ÷‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ÙË„ÛËÚÂ Á‡ Ô˙‚‡Ú‡
Ô‡ÚËˇ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÓÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙Ì‡Ú‡
ÔÓ„‡Ï‡, ‡ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ ‰‚Â ÒÂ Ë„‡ˇÚ
Ò Ó·‡ÚÂÌ ˆ‚ˇÚ, Ú.Â. ‡ÍÓ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÚÂÎˇÚ
Ë„‡Â Ô˙‚‡Ú‡ Ô‡ÚËˇ Ò ·ÂÎË, ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ ‰‚Â ˘Â ·˙‰Â Ò ˜ÂÌË.
¡⁄À√¿–— »ﬂ“ √–Œ—Ã¿…—“Œ– ¬¿À≈Õ“»Õ …Œ“Œ¬ ÒÂ ÍÎ‡ÒË‡ ˜ÂÚ‚˙ÚË
Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËˇ ¯‡ıÏ‡ÚÂÌ ÙÂÒÚË‚‡Î
‚ —‡‡Â‚Ó Ò 6,5 ÚÓ˜ÍË ÓÚ 9 Ô‡ÚËË.
œ˙‚Ë ÒÚ‡Ì‡ Ò˙·ÒÍËˇÚ „ÓÒÏ‡ÈÒÚÓ
ÕËÍÓÎ‡ —Â‰Î‡Í Ò˙Ò 7 ÚÓa˜ÍË. — ÚÓÎÍÓ‚‡
ÙËÌË¯Ë‡ı‡ Ë ¡ÓˇÌ ¬ÛÍÓ‚Ë˜ (—˙·Ëˇ)
Ë ÃËÎ‡Ì ƒ‡¯ÍÓ (◊ÂÌ‡ „Ó‡), ÌÓ ÔÓÒÎ‡·ËÚÂ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ËÏ
ÓÚÂ‰Ëı‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ‚ÚÓÓ Ë ÚÂÚÓ ÏˇÒÚÓ. ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËˇÚ Ï‡ÈÒÚÓ œ‡‚ÂÎ
ƒËÏËÚÓ‚ Â 16-Ë Ò 6 ÚÓ˜ÍË, ‡ Ì‡ˆËÓÌ‡Î˙Ú ¡ÓËÒ ◊‡Ú‡Î·‡¯Â‚ Â 19-Ë Ò 5,5
ÚÓ˜ÍË.
—¬≈“Œ¬Õ¿“¿ ÿ¿Ãœ»ŒÕ ¿ «¿
Δ≈Õ» ¿À≈ —¿Õƒ–¿ Œ—“≈Õﬁ ÒÚ‡Ì‡
˜ÎÂÌ Ì‡ ‚Ó‰Â˘‡Ú‡ ÛÒÍ‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡
Ô‡ÚËˇ ≈‰ËÌÌ‡ –ÛÒËˇ. ¬˙ÔÂÍË ˜Â ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔÂÍ‡‚‡ ÔÓ‚Â˜Â ‚ÂÏÂ ‚ —¿Ÿ,
25-„Ó‰Ë¯Ì‡Ú‡ ¯‡ıÏ‡ÚËÒÚÍ‡ Ú‚˙‰Ë, ˜Â
ÊË‚Ó ÒÂ ËÌÚÂÂÒÛ‚‡ ÓÚ ÔÓÎËÚËÍ‡ Ë Ò
‡‰ÓÒÚ Â ÒÚ‡Ì‡Î‡ ˜ÎÂÌ Ì‡ Ô‡ÚËˇ, ÍÓˇÚÓ, ÔÓ ‰ÛÏËÚÂ È, ìÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ Á‚ÂÌÓ ÏÂÊ‰Û ‰˙Ê‡‚‡Ú‡ Ë Ì‡Ó‰‡î.

¡ÓËÒ √ÂÎÙ‡Ì‰ ÒÔÂ˜ÂÎË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚Ì‡ ¯‡ÏÔËÓÌÒÍ‡ ÚËÚÎ‡

Израелският гросмайстор Борис
Гелфанд спечели третата световна
купа по ускорен шах на Асоциацията
на професионалните шахматисти
(АПШ). Тази организация представлява своеобразен профсъюз, обединяващ по-голямата част от най-силните шахматисти в света и провежда
свой собствен шампионски цикъл,
без да търси подкрепата или одобрението на Международната шахматна федерация.
Турнирът за световната купа се
проведе в Одеса, като в него участваха 16 гросмайстори - 13-те, събрали най-много точки от веригата турнири на асоциацията през 2007-2008
г., и трима персонално поканени от
организаторите. За разпределянето
на наградния фонд от 57 000 долара
се бориха представители от 8 стра-

ни, като най-многобройно
бе присъствието на руските
шахматисти - шестима
(сред които и бившият световен шампион Анатолий
Карпов), следвани от четиримата украинци и по един
гросмайстор от Германия,
Словакия, Франция, Израел, Азербайджан и Турция.
Според регламента състезанието протече в четири
кръга на директни елиминации осминафинал,
четвъртфинал, полуфинал и
финал. Всеки двубой се
състоеше от две ускорени
партии с контрола на игра
по 20 минути на състезател
и добавяне на 5 секунди
след всеки ход. В случай на
равенство след първите две
срещи се изиграваха по
още две блицпартии с контрола 3 минути плюс 2 секунди на ход.
Още в първия кръг многократният шампион на Русия Пьотър Свидлер даде
заявка за крайната победа,
като отстрани с 2,5:1,5 Анатолий Карпов. След това той
преодоля със същия резултат и Сергей Мовсесян, а на
полуфинала дори не му се
наложи да играе допълнителни партии, след като надигра
Александър Гришчук с 1,5:0,5. По
пътя си до финала Гелфанд отстрани
леко първо секунданта на Гата Камски - Евгений Наер с 1,5:0,5, след
това Вугар Гашимов с чистото 2:0,
докато двубоят му с Дмитрий Яковенко бе решен едва след петата партия. След две равенства в първите
две срещи и по една разменена победа в блицпартиите Гелфанд и Яковенко трябваше да изиграят последна решителна партия, в която белите
имаха 5 минути, а черните 4 (без
добавяне на време), като ремито се
зачиташе за победа на черните. 40годишният израелски гросмайстор
успя да спечели този сблъсък и стигна до последния етап. Финалът започна с две миролюбиви ремита, след
което Свидлер на два пъти пропусна

да спечели третата партия, която в
крайна сметка загуби на 54-я ход.
Той имаше шанс да се реваншира в
следващата среща (която ви предлагаме по-долу), но след грубата грешка на 56-я ход практически подари
титлата на Гелфанд. Заедно с красивата купа шампионът получи и чек
за 10 000 долара и - не по-малко
важно - доказа, че в съвременния
шахмат можеш да си на върха и на
40 години!
СВИДЛЕР - ГЕЛФАНД
1.c4 e5 2.Кc3 Кf6 3.Кf3 Кc6 4.e3
Оb4 5.Дc2 Оc3 6.Дc3 Дe7 7.a3 d5
8.cd5 Кd5 9.Дb3 Кb6 10.d3 0-0 11.Оe2
a5 12.Оd2 a4 13.Дc2 Оe6 14.Тc1 Оb3
15.Дc5 Дd6 16.0-0 Кd7 17.Дd6 cd6
18.Оc3 Кc5 19.d4 ed4 20.Кd4 Кd4
21.Оd4 Кe6 22.Оc3 d5 23.f3 Тfd8
24.Тf2 d4 25.ed4 Кd4 26.Оf1 Тac8
27.Тd2 f6 28.Цf2 Цf7 29.Тe1 Кc6
30.Тd8 Тd8 31.Тe4 Кe5 32.Оb5 Оc2
33.Тh4 h6 34.Цe3 Тa8 35.Тd4 Оb3
36.f4 Ng4+ 37.Цf3 h5 38.h3 Кh6
39.Тd7+ Цg8 40.Цf2 b6 41.Тb7 Тd8
42.Тb6 Кf5 43.Тa6 Кd6 44.Оa4 Ne4+
45.Цe3 Оc4 46.Тc6 Оd5 47.Оa5 Тa8
48.b4 Кg3 49.Тc2 h4 50.Оb5 Цh7
51.Оd3+ Цh6 52.Цf2 Тe8

53.b5 Кh1+ 54.Цg1 Тe3 55.Оc4 Тa3
56.Оd5 Тa1+ и предвид неизбежния
мат белите се предават
Страницата подготви
ЛЕЙЛА ДИМИТРОВА
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Вертолет VH-71 Kestrel. Снимка Lockheed Martin

Обама остава
без вертолет
USA президентът започна съкращаване на
разходите за отбрана с „борд номер едно"

cyanmagentayellowblack
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ОБЕКТИВЪТ СЕ ШЕГУВА
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Вертолет AW101.
Снимка www.army-technology.com
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че разлика от двумоторния
VH-92, конкурента на италианската разработка, бил тримоторен. Аналогична алтернатива на тази машина във
Вашингтон не могли да намерят.
Корпорацията Lockheed
Martin, която заедно с Bell
Helicopter и AgustaWestland
започнали разработката на
новия "борд едно", потвърждава, че тази машина
притежава уникални качества. Тя е снабдена със съвременно оборудване и комуникационни системи, аналогични с тези, които са съоръжени на много по-голямогабаритния президентски самолет.
Вертолетът също е наречен "Овалния офис в небето"
("The Oval Office in the Sky").
Благодарение на тази машина президентът на САЩ, като
главнокомандващ въоръжените сили, може постоянно да
бъде в курса на всички събития и да изпълнява своите
задължения, независимо от
местонахождението. През
януари 2005 г. Lockheed
Martin и партньори получават
дългоочаквания договор с
Пентагона за разработката и
производството на вертолети
VH-71 Kestrel. След завършване на изпитанията производи-

ла до 13 милиарда (по други
данни - до 11,2 милиарда).
При тази стойност една машина, съгласно информация
от достоверни източници,
днес представлява около 400
милиона долара. За сравнение, многоцелевият изтребител от пето поколение F-22
Raptor, който се смяташе за
най-скъпият в света, е по-евтин от VH-71 повече от два
пъти.
Цената на президентския
самолет, който в момента е
Boeing 747-200B, е също пониска. По предположения на
експерти оскъпяването на
програмата е свързано със
спецификацията на президентския вертолет от ново
поколение. В частност, на
него е монтирано най-сложно оборудване и огромен
спектър от средства за обезпечаване на безопасността.
При това машината трябва да
побере на борда си 14 седящи човека и да преодолява

Страница на
ЖЕЛЯЗКО ТЕНЧЕВ
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за ръководството на САЩ,
трудно може да бъде наречен
американски. Производител
на машината се явява корпорацията Lockheed Martin, но
самият проект се базира на
основата на италианския вертолет AW101, разработен от
компанията AgustaWestland.
Основно той се използва за
военни цели от въоръжените
сили на няколко държави, но
е предпочитан и от граждански организации.
Обявлението за приемане
предложението за производство на новия "борд номер
едно" е било обнародвано от
американското военно ведомство през декември 2003 г.
Участие в конкурса са взели
две компании - традиционният доставчик на Белия дом
Sikorsky и италианската компания AgustaWestland. Американският производител е
предложил в качеството на
нов президентски вертолет
VH-92 - модификация на военнотранспортния
H-92
Superhawk. Италианците се
представат на конкурса с
US101, който в крайна сметка
ражда VH-71.
Както предполага изданието Rotor&Wing, един от главните фактори, определил
крайния избор, станало това,

○

Boeing 747-200B.

телят планирал
да замени остарелите
президентски машини,
стоящи на въоръжение в корпуса
на морската пехота на САЩ, а в
последствие да
достави още 23
вертолета
за
американските
военни. Такова
количество VIPбордове трябвало изцяло да
удовлетвори потребностите на
Белия дом.
VH-71 е изСнимка Boeing в ъ р ш и л п ъ р в и я
си полет през
юли 2007 г. През 2010 г. новата машина е трябвало да
бъде официално представена
на световната общественост.
До момента са построени пет
вертолета, които се използват
за провеждане на изпитания.
Програмата VH-71
повторя съдбата на
други американски
отбранителни проекти през последните десетилетия за
сравнително
кратко време тяхната стойност нараства многократно и
това вероятно, е заставило новата администрация на Белия дом да се замисли за целесъобразността от
продължаване на
проекта.
Достатъчно е да
се каже, че на началния етап стойността на програмата, заедно със закупуването на 28 вертолета, се е оценявала на 6,1 милиарда долара, докато
сега тя е достигна-

без дозареждане на гориво
значително по-голямо разстояние, отколкото неговия
прототип AW101. Заради поголямата си маса вертолетите от първата партида VH-71A
не съответствали на последния показател и се наложило на конструкторите за поперспективните VH-71B да
оборудват по-мощни двигатели.
В крайна сметка настоящата администрация на Белия дом е взела решение, че
по-съвършен и по-скъп вертолет не й е нужен. За тази
финансова година за програмата бяха похарчени 835 милиона долара, а съгласно
новия бюджет през 2010 г. за
нея ще бъдат отделени само
85 милиона. Тези средства
ще отидат за прекратяване
на работата и обслужването
на вече построените машини. С какво Белият дом разчита да замени старите президентски вертолети, които
ще отидат за бракуване през
2017 г., засега е неясно.
Забележително е, че по
искане на Барак Обама и неговите сътрудници бе сложен
кръст на проекта, който в момента се намира на краен
стадий от разработката. Неговата стойност безусловно е
неприлично скъпа, но в сравнение с общите разходи на
Пентагона за техническо
превъоръжаване е капка в
морето, да не говорим, че
значителни суми за построяването и изпитанията на VH71 са вече похарчени. Получава се така, че в разгара на
финансовата криза президентът демократ е решил да
преподава на военните урок
по икономии. Не особено рационална стъпка. Но затова
пък PR-ходът излезе изключително ефектен.

Братя по оръжие...
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а 15 май в САЩ бе изцяло преустановена
работата над проекта
за нов президентски
вертолет VH-71 Kestrel,
който трябваше да замени използваните досега в качеството на
"борд номер едно" машини Sikorsky VH-3D и
VH-60N. За последните години стойността на проекта,
иницииран от предишния
глава на Белия дом Джордж
Буш, достигна неприлични
размери дори и за американските стандарти. Новият президент на САЩ Барак Обама
се оказа по-скромен от предшественика си. Обявил се за
съкращаване на скъпоструващите програми за превъоръжаване на Пентагона, първият чернокож ръководител на
държавата като начало реши
да се отказаже от собствен
вертолет. За оставащите в
момента машини ресурсът не
е голям, на смяна засега не
се предвижда.
Ръководителите на Белия
дом летят на вертолети американско производство, разработени от компанията
Sikorsky, вече повече от половин век. През 2004 г. нальотът над машините VH-3D,
които ползваха президентите
на САЩ, започвайки с Джералд Форд, достигна 100 хиляди часа. В качество на
"първи борд" в момента също
се използват VH-60N White
Hawk - VIP-модификация UH60 Black Hawk. Наистина, прелетените часове на тези машини е много по-скромен.
Вертолетът от ново поколение VH-71, който съдейки
по всичко, така и не му е
съдено да постъпи на служба
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Литекс с 4-а купа
Треньорът
на Пирин
бесен на
съдиите
след 0:3
на финала
Бодуров срещу Бибишков и Нифлор се свиреше фаул. Жал ми
е, че на такъв мач, какъвто е
финалът за Купата на България, съдиите свирят по такъв
начин”, заяви гневно Шенсой.
“Направихме всичко, за да
победим 14 души, но не се
получи. Литекс не заслужаваше днес купата”,
допълни Шенсой.
“Съперниците ни много си вярваха
преди мача, вероятно са си мислили, че
ще играят с Вихрен, а не с Литекс. Поне
така изглеждаше от думите им в медиите
в седмицата преди този финал”, контрира треньорът на Литекс и национален
селекционер Станимир Стоилов. “Не

„Оранжевите” в IV кръг
за Лига Европа
Със спечелването на Купата на България, Литекс си
осигури участие директно в
квалификациите за групите в
новия турнир Лига Европа,
който от лятото замества Купата на УЕФА. Надпреварата
е с нов формат, който я доближава до Шампионската лига и
включва 4 предварителни
кръга, групи и директни елиминации. Фазата, в която отборите започват участие, се
определя от ранглистата на
страните в евротурнирите. Там
България е на 17-о място и
ще участва с 3 отбори. Носителят на купата на България
Литекс се класира директно
за IV, последен кръг, тъй като
УЕФА дава приоритет и поощрява тези турнири за сметка на държавните шампионати. Вицешампионът в “А” група започва в III предварителен кръг, а бронзовият медалист - във втория. 2 кръга преди края на шампионата с найголеми шансове за участие са
ЦСКА и Черно море. По регламент носителят на Купата
на България също трябваше
да играе в третата фаза, но

стартът в квалификациите е
заради отказа
на Шахтьор
Донецк да
играе в новия турнир.
Украинският гранд спечели последната
Купа на УЕФА и имаше гарантирано участие в групите,
но ще играе в Шампионската
лига. Така тимът от Донецк освободи място в групите и за
него ще спорят 2 тима от квалификациите.
В същинската фаза отборите са по 4 в 12 групи. Ще
участват 38-те победители от
IV предварителен кръг и 10те отпаднали от баражите за
Шампионската лига. На 1/16
финалите продължават двата
първи тима от всяка група и
8-те трети отбори от групите
в Шампионската лига. Срещите от Лига Европа ще се играят в четвъртък, а през декември и в сряда, защото
няма мачове в Шампионската
лига. Домакин на първия финал в Евролигата е Хамбург
на 12 май от 21.45 ч.

Играчите на Литекс
триумфират с
Купата на България
“Форд Мото-Пфое”
след победата във
финала с 3:0 над
Пирин

ОПЕРИРАТ ЗУМА
В ГЕРМАНИЯ

мога да си обясня как могат да имат
претенции, че са били ощетени от съдиите, след като за целия мач имат едва
един удар в рамката на вратата. Даже
смятам, че при отменения гол на Крум
Бибишков нямаше никаква засада”,
допълни той.

Чорни дава 2 млн. евро
за селекция в Левски
Президентът на Левски Тодор Батков ще получи 2 млн.
евро от бившия собственик на клуба Майкъл Чорни. Милиардерът ще отпусне сумата за селекция, при положение, че
“сините” спечелят шампионската титла, твърди Спортлайн.бг.
Целта на субсидията е закупуването на добри футболисти, с
които Левски да пробие в групите на Шампионската лига.
Ако това стане, парите ще му бъдат възстановени. По подобен начин преди 3 г. израелецът прибра всичките 5 млн. от
първото участие на отбора в Лигата.
По предложение на Националния клуб на привържениците
на Левски”, по 1 лв. от всеки продаден билет за мача с Миньор
в неделя ще бъде предоставен за бъбречни трансплантации на
две момчета от сектор “Б” - Георги Николов и Христо Василев.

œ˙‚Ë Í˙„ - 2 Ë 9 ˛ÎË
œ–Œ√–¿Ã¿
¬ÚÓË Í˙„ - 16 Ë 23 ˛ÎË
“ÂÚË Í˙„ - 30 ˛ÎË Ë 6 ‡‚„ÛÒÚ
◊ÂÚ‚˙ÚË Í˙„ - 20 Ë 27 ‡‚„ÛÒÚ
√ÛÔÓ‚‡ Ù‡Á‡ - 17 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë, 1 Ë 22 ÓÍÚÓÏ‚Ë,
5 ÌÓÂÏ‚Ë, 2-3 Ë 16-17 ‰ÂÍÂÏ‚Ë
1/16 ÙËÌ‡ÎË - 18 Ë 25 ÙÂ‚Û‡Ë 2010
1/8 ÙËÌ‡ÎË - 11 Ë 18 Ï‡Ú 2010
1/4 ÙËÌ‡ÎË - 1 Ë 8 ‡ÔËÎ.2010
1/2 ÙËÌ‡ÎË - 22 Ë 29 ‡ÔËÎ 2010
‘ËÌ‡Î - 12 Ï‡È 2010, ’‡Ï·Û„

»Ú‡ÎË‡ÌÒÍË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË Ë Ó·˘ËÌ‡
¡‡Î˜ËÍ ˘Â ‡Á‡·ÓÚ‚‡Ú Ò˙‚ÏÂÒÚÂÌ
ÔÓÂÍÚ Á‡ ÚÛËÁ˙Ï Ë Ë·ÓÎÓ‚
ƒÂÎÂ„‡ˆËˇ ÓÚ ËÚ‡ÎË‡ÌÒÍËˇ „‡‰ Ã‡Á‡‡ ‰ÂÎ ¬‡ÎÓ ÒÂ
ÒÂ˘Ì‡ ‰ÌÂÒ Ò ÍÏÂÚ‡ Ì‡ ¡‡Î˜ËÍ ÕËÍÓÎ‡È ¿Ì„ÂÎÓ‚. √ÓÒÚËÚÂ
ÔÂ‰ÎÓÊËı‡ Ò‚Óˇ ÓÔËÚ ‚ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ë·‡ÒÍÓ ÔËÒÚ‡ÌË˘Â, Í‡ÍÚÓ Ë Ô‡ÚÌ¸ÓÒÚ‚Ó ‚ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙‚ÏÂÒÚÌË ÔÓÂÍÚË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ Ë·‡ÒÚ‚ÓÚÓ Ë ‡Í‚‡ÍÛÎÚÛËÚÂ, Ò
ÍÓËÚÓ ‰‡ ÒÂ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÒÚ‚‡ Á‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÓÚ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ
ÙÓÌ‰Ó‚Â.
Õ‡ ÒÂ˘‡Ú‡ „ÓÒÚËÚÂ ÓÚ Ã‡Á‡‡ ‰ÂÎ ¬‡ÎÓ Á‡ÔÓÁÌ‡ı‡
ÍÏÂÚ‡ Ò Â„ËÓÌ‡, ˜ËˇÚÓ ËÍÓÌÓÏËÍ‡ ÒÂ ·‡ÁË‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓ Ì‡
Ë·ÓÎÓ‚‡. “Ó‚‡ Â ÔË˜ËÌ‡ ‚ ÏÂÒÚÌ‡Ú‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ Ì‡
ËÚ‡ÎË‡ÌÒÍËˇ „‡‰ ‰‡ ËÏ‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡ ‰ËÂÍˆËˇ, Á‡ÌËÏ‡‚‡˘‡
ÒÂ Ò˙Ò ÒÂÍÚÓ‡.
¬ ‰ÂÎÂ„‡ˆËˇÚ‡ Û˜‡ÒÚ‚‡ı‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ Ë·‡ÒÍÓÚÓ
Ò‰ÛÊÂÌËÂ ‚ „‡‰‡, Ú˙„Ó‚ˆË Ì‡ Ë·ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË Ë ÓÚ
ÔÂ‡·ÓÚ‚‡ÚÂÎÌËˇ ·‡Ì¯.
œÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡Á„Ó‚ÓËÚÂ Ò ÍÏÂÚ‡ ÕËÍÓÎ‡È ¿Ì„ÂÎÓ‚
ËÚ‡ÎË‡ÌˆËÚÂ ÔÂ‰ÎÓÊËı‡ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙‚ÏÂÒÚÂÌ
ÔÓÂÍÚ, Ò˙˜ÂÚ‡‚‡˘ ÚÛËÁÏ‡ Ë Ë·ÓÎÓ‚‡.
√ÓÒÚËÚÂ ÓÚÔ‡‚Ëı‡ ÔÓÍ‡Ì‡ Í˙Ï ÍÏÂÚ‡ ‰ÂÎÂ„‡ˆËˇ ÓÚ
¡‡Î˜ËÍ ‰‡ ÔÓÒÂÚË Ã‡Á‡‡ ‰ÂÎ ¬‡ÎÓ Ò ˆÂÎ ÓÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ Ë
Ì‡·ÂÎˇÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÂÌ ÔÎ‡Ì Á‡ Ò˙ÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó.
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Халфът на Локо (Сф) Калоян
Караджинов бе глобен с 3600
лв. от Дисциплинарната комисия на БФС. 3000 лв. от санкцията са за обиден жест към публиката, а 600 лв. - за жълтия
картон. Въпреки това той не е
лишен от състезателни права.
Съотборникът му Иван Пасков и
бранителят на ЦСКА Йордан
Минев бяха наказани с по 1 мач
и 300 лв. глоба за червените им
картони в софийското дерби.

СНИМКИ БГНЕС

Л

Литекс триумфира с 4-а купа на България, след категорична победа с 3:0 над
Пирин в 27-ия финал за трофея. “Оранжевите” са носители на приза през 2001,
2004 и 2008 г. Успеха за тима от Ловеч
осигуриха французинът Вилфред Нифлор
(20), бразилецът Дока Мадурейра (72) и
Крум Бибишков (86). “Орлетата” пък
продължиха черната серия и не вкараха
гол и в четвъртия си финал. Така те провалиха невижданите тържества, приготвени в Благоевград при евентуално спечелване на първи трофей.
След мача роденият в Косово треньор
на Пирин Наджи Шенсой бе направо бесен от отсъжданията на рефера Стефан
Спасов и го посочи за главен виновник за
неуспеха.
“Дарвин е доказал, че човекът е произлязъл от маймуната, но моите футболисти са лъвове. Всичките 14, които се появиха на терена. И ако не по-добри от
Литекс, то поне бяха равностойни. Тримата съдии, които изглеждаха като героите
на Чарли Чаплин от немите му филми,
обаче не ни позволиха да победим”, коментира треньорът. Според него Литекс
повел в резултата, без да създаде и едно
положение, а след това реферите подкрепяли “оранжевите”. “Още в 20-ата минута
съдията показа жълт картон на Любо Витанов, без дори да има фаул. И това се
прави, за да се прекърши хъсът на нашите играчи. При всяко влизане на Николай

ГЛОБИХА
КАРАДЖИНОВ
С 3600 ЛВ.
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ЖУНИНЬО
НАПУСКА ЛИОН
Бразилецът Жуниньо ще
напусне Олимпик Лион след
края на сезона. Халфът е помолил ръководството на клуба
да го пусне като свободен
агент, въпреки че договорът
му изтича догодина. Шефовете
са се съобразили с желанието
му заради заслугите му към
тима. Жуниньо вкара своя гол
№100 при успеха с 3:1 срещу
Каен, който се оказа последният му мач за Лион. Той беше
наказан и няма да играе в
последния кръг от френската
Лига 1.

ЙОЛ ПОЕ АЯКС
Мартин Йол е новият старши
треньор на Аякс. 53-годишният
спец, който бе мениджър на
Димитър Бербатов в Тотнъм,
този сезон водеше германския
Хамбугер. Той ще подпише за
3,5 г. с 4-кратните шампиони на
Европа, като заменя подалия
оставка Марко ван Бастен.

МОЙС Е №1 ВЪВ
ВИСШАТА ЛИГА
Наставникът на Евертън
Дейвид Мойс беше избран за
мениджър на годината от колегите си във Висшата лига. Шотландецът печели за трети път
това отличие след 2003 и 2005
г. Под негово ръководство “карамелите” завършиха 5-и във
Висшата лига и се класираха
за финала на ФА Къп с Челси.

НАКАЗАХА
РОНАЛДО
ЗА 1 МАЧ
Нападателят на Коринтианс
Роналдо бе наказан за 1 мач
заради това, че дръпна за косата съперник по време на мач от
бразилския шампионат. Феномена оскуба халфа на Ботафого
Фахел в мача, завършил 0:0.
Санкцията той ще изтърпи, докато лекува контузия на глезена.
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Почетният президент на
Локо (Пд) Христо Бонев ще се
подложи на операция на колената в Германия. Зума не присъства на домакинската загуба на
“смърфовете” с 0:1 срещу Вихрен, тъй като беше в Дюселдорф, за да му бъдат направени
пълни изследвания. Очакваше
се снощи лекарите да вземат
решение за насрочване на хирургическата намеса.

Чилийският нападател Жан
Босежур (вляво) дриблира покрай защитника Юичи Комано
през второто полувреме на
мача за купа “Кирин” в Осака,
спечелен от Япония с 4:0

Основател
Стефан Продев
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Финалът в Рим
за 175 млн. евро

ГРОЗДЕВА 7-А
ЗА СК В МИЛАНО
Мария Гроздева завърши 7-а
на 25 м пистолет на Световната
купа по спортна стрелба в Милано.
Двукратната олимпийска шампионка в дисциплината влезе с 580,0
т. във финала и приключи със сбор
от 782,2 т., колкото имаше и Соня
Франкет (Исп). При престрелката
за 6-ото място обаче българката
записа 50,2 т. срещу 52,8 т. за
испанката. Ирена Танова се класира 27-а с 572,0 т., а Диана
Йоргова остана 39-а с 567,0 т.
Победителка стана Мунхбаяр Дорисурен (Гер) със 789,9 т.
(589,0+200,9). На 25 м бърза стрелба с пистолет при мъжете Събин
Чаушев и Стоян Пушков постигнаха еднакъв резултат - 577 т. и
завършиха съответно 11-и и 12-и.

Победителят в Шампионската лига, който късно снощи
излъчиха Барселона и Манчестър Юнайтед, ще спечели
около 110 млн. евро, сочи проучване на официалния спонсор на най-престижния клубен
футболен турнир МастърКард.
Финалистът ще се утеши с
около 65 млн. евро. Мачът на
“Стадио Олимпико” ще генерира общ приход на стойност
310 млн. евро за европейската
икономика. Това е с близо 43
млн. повече от приходите на
миналогодишния финал в
Москва, спечелен от “червените дяволи” срещу Челси. Вечният град пък ще получи 45
млн. евро за домакинството.
Съперниците в снощния финал
нарушиха статуквото в челото
на абсолютната класация. Досега Испания, Англия и Италия
имаха по 11 победи в турнира.
Юнайтед водеше с 3:2 купи
срещу Барса. “Червените дяволи” са вдигали трофея през
1968, 1999 и 2008 г., а “каталунците” през 1992 г. с Христо
Стоичков, и 2006 г.
Сблъсъкът между двата
гранда беше под №10 в тяхната история. “Червените дяволи”
имаха 3 победи срещу 2 за
“блаугранас” при 4 равенства.
Последният път, когато двата
тима играха финал, беше през
1991 г. в Ротердам. Тогава
Юнайтед спечели с 2:1 и вдиг-

СНИМКА БГНЕС

Билетите „на черно” достигнаха 2500 евро

Фенове разглеждат Купата на Шампионската лига,
охранявана от полицаи, пред Колизеума в Рим. На “Стадио
Олимпико” снощи Манчестър Юнайтед и Барселона излъчиха
54-ия носител на трофея

на КНК. “Каталунците” се нуждаеха от 1 гол, за да закръглят
сметката си от попадения в Европа на 850 и от 3, за да имат
общо 200 в Шампионската
лига (включително КЕШ). Барса можеше да стане първият
испански отбор с требъл в един
сезон, след като вече триумфира в Примера дивисион и в
турнира за Купата на краля.
Манчестър Юнайтед пък беше
непобеден в 25 поредни сре-

щи в Лигата и при успех щеше
да стане първият тим, който
защитава титлата си в надпреварата. Мениджърът на англичаните сър Алекс Фъргюсън
можеше да стане едва вторият
човек след Боб Пейсли с 3
титли от турнира, докато колегата му Хосеп Гуардиола - шестият, който печели трофея
като играч и треньор. Двама
наставници на Барса са правили това - Йохан Кройф и
Франк Рийкард.
Часове преди началото на
двубоя билетите за финала достигнаха цена от 2500 евро “на
черно”. По улиците на Рим
беше пълно с фенове с табелки “I need а ticket”, но “черноборсаджиите” действаха изключително предпазливо заради засиленото полицейско
присъствие. Английски запалянко пък беше наръган в бедрото при бой между агитките.
Няма опасност за живота му.

НАД 130 СЪС
ЗАЯВКА ЗА
МАСТЪРСА В
ПЛОВДИВ
Над 130 състезатели са подали заявка за участие в първия
турнир от веригата по плажен
волейбол “M-Tel Beach Masters
2009”. Надпреварата е от утре до
неделя в Пловдив. Основната схема е за 12 мъжки и 8 дамски
отбора. Квалификациите са днес.

САФИНА И МЪРИ
В III КРЪГ НА
„РОЛАН ГАРОС”

‘ËÌ‡Î˙Ú ‚ ÿ‡ÏÔËÓÌÒÍ‡Ú‡ ÎË„‡ ÏÂÊ‰Û ¡‡ÒÂÎÓÌ‡ Ë Ã‡Ì˜ÂÒÚ˙ ﬁÌ‡ÈÚÂ‰ ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ 100 ‰ÌË ÔÂ‰Ë Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ 7-ÓÚÓ —‚ÂÚÓ‚ÌÓÚÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó
Á‡ ·ÂÁ‰ÓÏÌËˆË, ÍÓÂÚÓ ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â ÓÚ 6 ‰Ó 13 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë Ò˙˘Ó ‚
»Ú‡ÎËˇ, ÌÓ ‚ ÃËÎ‡ÌÓ. œÓ ÚÓÁË ÔÓ‚Ó‰ ·Â¯Â ËÁË„‡Ì ‰ÂÏÓÏ‡˜ ÏÂÊ‰Û
ËÚ‡ÎË‡ÌÒÍËÚÂ ·ÂÁ‰ÓÏÌËˆË, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÌË ¯‡ÏÔËÓÌË ÔÂÁ 2003 Ë
2004 „. Ë ÓÚ·Ó Ì‡ Á‚ÂÁ‰ËÚÂ, ÔÂ‰‚ÓÊ‰‡Ì ÓÚ ·Ë‚¯Ëˇ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚ Ì‡ ÃËÎ‡Ì
Ë Ì‡ ÙÂÌÒÍËˇ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ ÓÚ·Ó Ã‡ÒÂÎ ƒÂÒ‡Ë. ì¿‰ÁÛËÚÂî ÒÔÂ˜ÂÎËı‡
Ò 6:5. Ã‡˜˙Ú ÒÂ Ë„‡ Í‡È ÓÎËÁÂÛÏ‡. Õ‡‰ 1 ÏÎ‰. ‰Û¯Ë ÔÓ Ò‚ÂÚ‡ ÌˇÏ‡Ú
‰ÓÏ, ÓÚ Úˇı 50 000 Ò‡ ‚ »Ú‡ÎËˇ. ŒÚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ ÔÂÁ 2003 „. ‚ —‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡
ÍÛÔ‡ Ì‡ ·ÂÁ‰ÓÏÌËˆËÚÂ Ò‡ Ë„‡ÎË Ì‡‰ 100 000 ·ÂÁ‰ÓÏÌËˆË. ”˜‡ÒÚËÂÚÓ ËÏ
Â ÓÚ Ó„ÓÏÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ ÔÓ-Ì‡Ú‡Ú˙¯Ì‡Ú‡ ËÏ Ò˙‰·‡. ‘»‘¿ Ë ”≈‘¿
Ì‡Ò˙˜‡‚‡Ú ÔÓ‰Ó·ÌË ÔÓˇ‚Ë ‚ Ì‡‰ 70 ‰˙Ê‡‚Ë ÔÓ Ò‚ÂÚ‡.

Световната №1 Динара Сафина (Рус) се класира за III кръг на
“Ролан Гарос”, след като разби с
6:1, 6:1 сънародничката си Виталия Дяченко. №3 при мъжете Анди
Мъри (Вбр) също продължава
напред след успех с 6:3, 2:6, 7:5,
6:4 над Потито Стараче (Ит).

ПИРОНКОВА
ОТПАДНА И НА
ДВОЙКИ В ПАРИЖ

○

Словенец става треньор на скиорите Бързаков откри зала
в Самуилово

○

Двукратният световен и четирикратен европейски
шампион в свободния стил Серафим Бързаков откри
обновена зала по борба в родното си село Самуилово.
„Тук съм израснал и знам, че също може да излязат
големи шампиони, така че да се радваме и ние, и цяла
България. Затова направих тази скромна зала и дано
да има млади и перспективни състезатели”, сподели
Бързаков след откриването на съоръжението.
За момента в залата тренират около 30 деца.
“Околността е около 7 села и винаги има желаещи
деца. Дай Боже, след 1-2 години да имаме шампиони. Надявам се да се появи и новият Серафим
Бързаков. Дано да се радваме и на олимпийски
шампион. Благодаря на всички, които ме уважиха.
Продължавам тази традиция и за българската борба”, коментира още Финката.

СНИМКА БГНЕС
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Хинтертукс (Ав). “Спряхме се на тези
специалисти, въпреки че имаше
кандидатури от Германия и Австрия.
Словения е модел за работа през
последните години, а освен това
езиците ни са близки и това ще
помогне за по-бързото им адаптиране”, заяви вицепрезидентът на
БФСки Георги Бобев. “Надяваме се,
че Пухай бързо ще прецени възможностите на състезателите и ще
ги насочи към силните им дисциплини. Очаквам да направи и програма за развитие на всички възрастови групи”, каза той и допълни,
че основна цел пред отбора е класирането на поне двама българи в
Топ 30 за Световната купа.

○

Словенецът Стоян Пухай е новият старши треньор на националния отбор на България по ски алпийски дисциплини. Договорът му е
за 3 г. В неговия щаб ще бъдат сънародниците му Грега Кощомай и
Боян Стругер, както и българите
Любослав Тодоров и Васил Дишлиев. Пухай има 20-годишна треньорска практика, през която е работил
с някои от най-известните алпийци
на своята страна - Катя Корен, Аленка Довжан, Уршка Хроват, Митя
Кунц, Рене Млекуж, Драго Грубелник и др. Националите са от вчера
на лагер в Марибор (Слвн), където
ще преминат физически тестове, а
след това ще карат на глетчера в
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Цветана Пиронкова отпадна в
I кръг на двойки на турнира от
Големия шлем “Ролан Гарос”. 21годишната пловдивчанка и Селима Сфар (Тун) отстъпиха в Париж
с 2:6, 2:6 на поставените под №4
Саманта Стосър и Рене Стъбс
(Авл). Цвети си осигури 5 т. за
ранглистата на WTA при дуетите
и 3550 евро от наградния фонд.

Международен фестивал на
спортното кино в руската столица

Заместник-комисарят на
НХЛ Бил Дейли (вдясно) връчва
трофея “Принц на Уелс” на капитана на Питсбърг Сидни
Кросби след успеха на Пенгуинс
с 4:1 като гост на Каролина
Хюрикейнс. “Пингвините” спечелиха серията с 4:0 и са шампиони в Източната конференция

От днес до 2 юни в Москва ще се
проведе седмият международен фестивал на спортното кино “Красногорски”. За Гран при и наградите в шест
категории ще се борят 79 игрални и
документални ленти от 20 страни. Шеф
на международното жури е Егор Кончаловски, син на прочутия режисьор Андрей
Михалков-Кончаловски. Фестивалът е
учереден през 2003 г. и започва в
град Красногорск - исторически
център на зимните спортове в Подмосковието. Досега конкурсната
програма, която е под девиза “За
Ирина Роднина
хората и победите”, е показала над
500 творби от 62 страни. Сценариите на филмите са посветени на 52 вида спорт, на съдбите на легендарни треньори, звезди от олимпиади и световни първенства.
Наред с руските участват и световноизвестни киностудии като
“Paramount Pictures” и “Dream Works Pictures”, “Walt Disney Pictures”,
телевизионните канали “ESPN”, “BBC” и др.
През 2006 г., на форум на спортното кино в Милано, Красногорският фестивал е отличен с голямата награда на премиера на Италия
Силвио Берлускони като най-добър спортен кинофестивал в Европа.
Президент на Красногорския фестивал е Ирина Роднина - легендарна фигуристка и многократна олимпийска, световна и европейска шампионка.
По време на фестивала майсторски класове ще водят изтъкнатите
режисьори Кшищов Зануси, Емир Костурица, Рот Лури, Марк Махон,
Джери Чукорити. За първи път на фестивала ще бъде показан и видеофилмът “Учим джудо” c Владимир Путин на режисьора Фьодор Мазаев.
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СНИМКА АВТОРЪТ

ХРИСТО СЪБЕВ, МОСКВА

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ
ще излиза

талон за
безплатна
обява!
ТЪРСЕТЕ ГО!
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