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Няколко думи

ВЕЛИАНА ХРИСТОВА

Четирима са тежко ранени, страната ни е в траур днес
Двайсетгодишен автобус “Чавдар” с техническа
неизправност уби вчера 16
души, тръгнали на традиционния тракийски събор
“Спасовден” в подножието
на връх Бакаджик край Ямбол. Десет от убитите са
жени, а сред останалите
жертви е и младеж на 16
години от близкото село
Иречеково.

Трагедията е станала
около 9.20 часа вчера сутринта. Бързо движещият се
автобус, слизащ от хижа
“Дружба”, е помел по пътя
група туристи, отивали пеш
към събора за Спасовден.
Освен убитите четирима са
тежко ранени, а други 15 са
настанени в болницата в
Ямбол.
След трагичния инцидент

Министерският съвет обяви
национален траур днес.
Всички политически партии
по обяд отмениха предизборните мероприятия в знак
на съпричастност. Заради катасрофата президентът Георги Първанов отложи за 9 юни
абитуриентския бал за деца,
лишени от родителска грижа, който трябваше да се
проведе вчера. Той побърза

да замине за Ямбол, където заедно с премиера Сергей Станишев и група министри на място се информираха за състоянието на
пострадалите. От 5 до 10 хиляди лева ще получат от
държавата роднини на загиналите и ранените, обяви
социалната министърка
Емилия Масларова.
—Ú. 3
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Не е война, няма бомби.
А вестниците излизат с
черни първи страници.
Страшно е. Загинаха
българи, тръгнали да се
веселят, не да мрат, а да
живеят. Невинни като
Христос, възнесъл се в
небесата 40 дни след
Великден. Почерниха се
семейства. Навръх Деня на
спасителя. Сега може
всички политици и министри да се сберат в Ямбол,
редно е. Да смирят предизборните си страсти. Но
кел файда!
Сега сме кахърни как
така проверен преди дни
автобус се оказал неизправен, как се е появил на
тесния път и забранено ли
е било за него, трябвало
ли е да има бариера или
не... Все същото. Неизправен автобус потопи 12
деца в река Лим преди 5
години. Тир без спирачки
погуби 18 души преди две
години край Бяла. Мъртво
запечатани прозорци на
влака за Кардам попречиха на осем души да се
спасят от огнения ад
преди година. И тогава
вагоните бяха минали
проверка. И се питам кой
колко пъти, срещу колко
на ръка получава “зелена
улица” за возилото си,
понякога без да се е
вясвало дори за проверка?
А после статистиката ни
осведомява сухо и безпристрастно: ПТП - пътнотранспортно произшествие!
Произшествието ни не е
пътно. Няма как да го
стоварим и на политиците!
Произшествие сме ние
самите - безхаберието ни,
измамите ни, рушветите ни.
Като плачем над черните
страници, можем ли поне
да осъзнаем, че дребните
ни ламтежи и хитрини са
само несмислена суета.
Човек си отива в един
миг. В Деня на спасителя.
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7412 евро заплата за
нашите депутати в ЕП
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Още когато се внасяха документите за
регистрация на Синята коалиция, се очакваше подобно решение, защото сред съучредителите фигурира
и партия СДС, която
няма правна регистрация. Лидерът на ДСБ
Иван Костов коментира в Пловдив, че ЦИК
нямала основания да
отказва регистрацията.

○

на ЦИК. Тя коментира,
че гласовете на членовете на ЦИК са се
разделили - 7 са били
за регистрацията, а 12
против. Решението на
ЦИК подлежи на обжалване в срок 24
часа от съобщаването
пред ВAC. Според Негенцова това, което ще
последва в бъдеще,
зависи от решението
на ВАС.

○

Централната избирателна
комисия
(ЦИК) е отказала вчера да регистрира Синята коалиция за участие в изборите за
Народно събрание.
Решението на Централната избирателна
комисия се дължи на
липсата на пълен кворум в проведеното гласуване, коментира Ралица Негенцова, член
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ЦИК отказа да регистрира
Синята коалиция

7412 евро да е заплатата на българските
евродепутати, които ще бъдат избрани за представители в Европейския парламент на 7 юни.
Това предложение на правителството е внесено
в Народното събрание за окончателно решение. Досега размерът на възнаграждението на
българските представители в ЕП беше равно на
три средни месечни заплати. Ново предложение предвижда заплатите да се финансират от
общия бюджет на Европейския съюз, а не от
националния, както беше досега. Според решение на съюза възнагражденията на евродепутатите ще бъдат еднакви за представителите на
всички страни-членки.

П

Подготвен е нов Закон за
българските общности в чужбина. Това съобщи вчера в Силистра министърът на външните работи Ивайло Калфин, който е водач на евролистата на
Коалиция за България. Със
съжаление той допълни, че
времето му не е стигнало, за
да може новата политика за
българите в чужбина да стане
факт, но изрази надежда следващото Народно събрание да
приеме новия закон.
ДУМА потърси за коментар
по новия закон и главния секретар на Агенцията за българите в чужбина Стефан Николов. При нас има разработка,
която е добра основа за началото на една сериозна дискусия, коментира той. Според
Николов още през 2003 година е станало ясно, че в действащия закон за българите в
чужбина има пропуски, които
трябва да се отстранят, за да
може работата да е ефективна.
Един от основните проблеми
на закона беше относно проблема с доказването на
българския произход. Действащия закон поставяше държавата и институциите й в подчинено положение спрямо документи от други страни. Този
проблем бе решен, но показа
необходимостта от промени в
законодателството, коментира
още Николов. Според него
подготвяният проект решава
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Ще има нов Закон за
българите в чужбина
част от проблемите като създаването на фонд на българските общности и други. Имаме
база за дискусия и се надявам
резултатът да бъде добър, коментира още Николов.
Освен темата за Закона за
българите в чужбина Калфин в
Силистра отново говори и за
цялата платформа на левицата. Той я определи като прагматична и насочена изцяло
към интересите на българските граждани. Националните
интереси могат да се формулират със съвсем конкретни
проекти, допълни водачът на
евролистата и даде примери с
възможностите за продължаване на компенсациите за АЕЦ
“Козлодуй” и изравняване на
субсидиите на земеделските
производители в новите страни-членки на ЕС с тези на старите членки.
Като член на ЕС и НАТО
България показа, че може да
носи принос в тези организации, смята Калфин. Той отхвърли
обвинения, че има противоречия между членството на България в ЕС и НАТО и в добрите
отношения със страни като Русия. Ние имаме една много побалансирана външна политика,
каза Калфин. Той заяви, че политическите опоненти на Коалиция за България нямат ясни
послания, не мислят толкова за
европейските избори, колкото
да се доберат до властта и избягват дебати. Подценяването
на европейските избори озна-

Депутатите
ще
разгледат
днес промените в
Закона за
движението по пътищата. Законопроектът бе отложен по искане на депутата от ДСБ Иван Иванов, който заяви, че има много
спорни текстове. По думите му наймалко заместник-министър от МВР
или Министерството на транспорта
трябва да дойде в пленарна зала,
за да обоснове исканите промени.

Платформата на
левицата е
насочена към
самите
хора, обясни
водачът на
бюлетина № 6

ИВАЙЛО КАЛФИН:

АЛЕКСАНДЪР СИМОВ

Õ‡Ó‰ÌÓ Ò˙·‡ÌËÂ

Ивайло Калфин се срещна с граждани в Добрич

чава подценяване на интересите на българските граждани,
подчерта Калфин. Той обърна
внимание, че кампаниите за избори за членове на Европейския парламент и за депутати в

националния парламент на
България са отделни като теми,
но са заедно като политическа
логика. Заедно с Ивайло Калфин в Силистра бяха и кандидатът за член на Европейския

парламент Ерик Рангелов и водачът на листата на Коалиция
за България на кандидатите за
депутати в националния парламент от Силистренско Антон
Кутев.

50% от младeжите
„Атака” иска имунитета на Сокола
свързват българската
реалност с корупцията
МИЛА ХРИСТОВА

Младите българи у нас имат почти
изцяло негативна представа за реалността, в която живеят, сочи проучване
на Института по психология при БАН,
проведено през май 2009 г. сред 136
души на възраст 19 и 36 години. Половината от тях смятат, че най-типична за
българската реалност е корупцията, а
всеки пети посочва - кризата, в социален, икономически или морален аспект,
както и липсата на сигурност и
престъпността в страната. За 17% от
участниците в проучването реалността
е потискаща, съществува социално неравенство и бедност, за 12% от хората
пък липсват перспективи за развитие в
страната.
Проследяването на промяната, която
претърпява представата на младите
хора в периода 1990-2009 г., показва
нарастване на негативното възприемане на реалността и загуба на позитивни
оценки за средата. Те обаче днес
осъзнават своята роля за промяна. 60%
от тях смятат, че могат да променят нещо
у нас и това зависи от тях.

Главният прокурор да поиска имунитета на Ахмед
Доган, както и да започнат
следствени действия срещу
лидера на ДПС за подбудителство към физическо насилие и саморазправа, поиска
от името на ПГ на “Атака”
Волен Сидеров. Той отправи
апела си пред журналисти
вчера в парламента по повод
инцидент по време на предизборна проява на движението в Долни Воден, квартал на Асеновград. В залата
беше прочена и декларация
по този повод. Според “Атака” хора на ДПС нападнали,
били екипа и отнели камерата и касетата на телевизия
СКАТ. По думите на Сидеров,
разпореждането е дал Доган.
Националистите приканиха
народните представители да
заклеймят с декларация нападението над екипа на телевизията. Волен Сидеров
обяви, че ще сезира парламентарната комисия по етика

във връзка с поведението на
лидера на ДПС, както и ще
отнесе случая до Алианса на
либералите и демократите в
Европейския
парламент,
където членува ДПС. Председателят на НС Георги Пирински предложи комисията
по гражданско общество и
медии да проучи случая и да
докладва пред парламента.
От името на ПГ на ДПС
Ахмед Юсеин попита Пирински защо никога не е сезирал
комисията по етика за различни действия на Волен Сидеров, а сега разпорежда на
комисията по гражданско общество и медии да изясни
фактите около инцидента. Според Юсеин, който е присъствал на вчерашния митинг в
Асеновград, е имало “някакви
пререкания” между участници
в проявата и екипа на СКАТ.
Той обаче заяви, че хората,
които са изгонили журналистите от въпросната телевизия,
нямат нищо общо с Ахмед
Доган и евродепутатите, които са били на трибуната.
cyanmagentayellowblack
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Днес е ден за траур
Кървава трагедия помрачи вчера най-големия
събор на тракийските дружества в местността Бакаджик, край Ямбол. Общо 16
души загинаха при катастрофа на 20-годишен автобус на път за събора.
Автобусът се обърна
край връх Бакаджик вчера
сутринта. Според официалната информация трагичният инцидент е станал заради отказали спирачки на
слизане от върха. Така автобусът е помел група хора,
които пеша са се качвали
към мястото на събора.
Загиналите са жители на
Ямбол, Сливен, Нова Загора, село Войника, село Челник и село Иречеково. 10 от
загиналите са жени, а сред
жертвите е и 16-годишен
младеж.
Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев, който замина спешно
към ямболската болница,
по-късно съобщи, че в инцидента има и 10 ранени като
4 от тях са в по-тежко състояние. Една от тежко пострадалите е 82-годишна жена с
черепно-мозъчна травма.
На мястото на инцидента веднага пристигнаха
полицаи от “Охранителна
полиция”, пожарникари от
областното звено, разследващи полицаи, директорът
на ОД на МВР комисар
Стоян Драгнев, областният
управител Николай Георгиев, кметове на общини от
областта. В спасителните
дейности на място са се
включили и екипи на Мини-

СНИМКИ ПРЕСФОТО/БТА

На събор за Спасовден 16 души загинаха след катастрофа
на 20-годишен автобус край връх Бакаджик, Ямболско

Автобусът премазал ходещите по пътя хора

По разпореждане на
премиера Сергей Станишев
на мястото пристигна и реанимационен екип на Правителствена болница. Два
реанимобила от “Спешна
помощ” на Военномедицинска академия - София се
отправиха към местността

лят прекрати посещението
си във Варна и отпътува към
мястото на инцидента, за да
се запознае на място с
мерките, които се взимат.
На своето редовно заседание Министерският съвет
обяви днешния ден за ден
на национален траур. Парти-

От София по нареждане на министър-председателя Сергей Станишев
пристигнаха в Ямбол спешни екипи, които да поемат неотложните операции

стерството на извънредните ситуации. Българският
Червен кръст също изпрати
свой екип, който оказва психологическа помощ на пострадалите и свидетелите
на пътния инцидент.
По-късно стана ясно, че
в 20-годишния автобус “Чавдар-Сетра” са пътували 19
души от Дома за стари хора
в Ямбол. Водачът е 60-годишен от Ямбол, взета му е
кръвна проба за алкохол.
Според директора на Областната дирекция на МВР в
Ямбол Стоян Драгнев катастрофата е заради техническа неизправност, а жертвите са повече заради хората, стекли се на пътя за
събора “Спасовден”.
blackdopulnitelen 3

Бакаджик, Ямболско, за да
окажат помощ на пострадалите.
Министър-председате-

ите отмениха и своите предизборни мероприятия. Депутатите в парламента станаха на крака и с едноминут-

но мълчание почетоха паметта на загиналите при инцидента. В ранния следобед
премиерът лично пристигна
в града, където на място се
информира за състоянито на
пострадалите.
Автобусът, който премаза 16 души, е 20-годишен и
е преминал технически преглед на 2 май в град Елхово,
съобщи инспектор Красимир Костов от КАТ - Пътна
полиция. Возилото, според
Продан Проданов, управител на фирма за периодични технически прегледи “Великов, Савов и Ко” ООД в
Елхово, е бил технически
изправно. Автобусът е собственост на превозваческата фирма NCI. Тя има лиценз за вътрешни превози,
съобщиха от ИА “Автомобилна администрация”. Фирмата притежава само три
автобуса, като два от тях
изпълняват специализирани
превози и не возят по автобусни линии, а третият оперира в град Стралджа.
Изпълнителният директор на “Автомобилна администрация” Володя Киров
заяви, че разпоредил проверка на автобусната фирма и на сервиза, извършил
техническия преглед.
Водачът на автобуса е
професионален шофьор,
заяви Слави Славов, собственик на фирмата, извършила превоза. Шофьорът е с
фамилия Димов и се е пенсионирал преди две години
от автобусна фирма, където
също е извършвал превози.
Собственикът на NCI поднесе съболезнованията си на

œ˙‚‡ÌÓ‚ ÓÚÏÂÌË ·‡Î Á‡ ÒË‡ˆË,
¡‡ÓÁÛ Ô‡ÚË ÚÂÎÂ„‡Ï‡
Традиционният президентски бал за
сираци, който трябваше да се състои снощи, бе отменен за 9 юни заради случилата
се трагедия. Президентът Георги Първанов
отмени участието си във всички планирани
събития в следващите дни и изказа своите
най-дълбоки съжаления и съболезнования
на близките на жертвите и ранените. Самият Първанов спешно замина на мястото на
инцидента и посети болницата в града, за
да разбере на място каква е необходимата

помощ за пострадалите. Председателят на
Европейската комисия Жозе Мануел Барозу изпрати съболезнователна телеграма до
президента по повод на трагичния инцидент край Ямбол. Научих за трагичния инцидент с автобус край Ямбол, причинил
толкова жертви и страдания. От името на
ЕК и от мое име, позволете ми да предам
най-искрени съболезнования на семействата на жетвите, както и съчувствия към всички пострадали, се казва в телеграмата.

семействата на загиналите
и допълни, че това е първи
такъв инцидент в компанията му. “Много съм объркан,
нямам никаква представа
какво е станало, бях на
друга екскурзия в Стара
Загора. Щом автобусът е

минал преглед, значи е в
изправност. От сутринта се
опитвам да се свърже с
шофьора, но телефонът му
дава свободно и никой не
вдига. Откакто е минал преглед, автобусът не е вървял.
Доколкото знам, е правил
някаква маневра, необяснимо е за мен от място автобус да тръгне със скорост,
която да помете хората”,
обясни още собственикът на
фирмата, чийто автобус прегази 16 човека.
73-годишният очевидец
Матей Георгиев обвини в
ефира на Дарик общината и
полицията, тъй като, по думите му, в местността е
забранено изкачването на
товарни коли и автобуси по
тесния път, който води към
върха. Според Матей Георгиев е трябвало да има бариера, която да спира превозните средства и да пропуска само хората.
Полицейски инспектор
Димитър Димитров от село
Чарган спаси два човешки
живота при трагедията. Той
успял да изблъска две жени,
които са стояли на пътя на
автобуса-убиец. “Всичко стана много бързо, нямам обяснение. Видях, че от височината, където беше подготвена сцената за събора, идва
автобус, който се движеше
бързо срещу нас, пред мен
имаше две жени, изблъсках
ги, почувствах удар. Това
беше. Но, моля ви, не правете сензация от трагедията
на хората”, разказа пред
медиите Димитров.

ƒ‡‚‡Ú ÓÚ 5 ‰Ó 10 ıËÎˇ‰Ë Î‚.
Á‡ ÔÓÒÚ‡‰‡ÎËÚÂ
Министърът на труда и социалната политика Емилия
Масларова е разговаряла с кмета на община Ямбол Георги
Славов за оказване на помощ на загиналите и пострадалите при катастрофата край Бакъджик. Масларова съобщи,
че парична помощ от 10 000 лева ще получат семействата
на загиналите. За семействата на пострадалите паричната
помощ ще бъде от 5000 лева. Изпълнението на решението
е възложено на областния управител на Ямбол, тъй като
жертвите и пострадалите са от района.

10 души от Ковачевци
дариха кръв
Общинският съвет на
Българския червен кръст в
Ковачевци, Пернишка област, е отправил призив за
набиране на кръв за пострадалите при тежката катастрофа край Ямбол. Това

съобщиха от организацията. 10 доброволни и безвъзмездни кръводарители
са се отзовали на призива.
Очакват се още кръводарители, обясниха от местната
организация.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ
На основание чл. 44, ал. 1 от ЗДС във връзка с чл. 43, ал. 2 от
ЗДС и чл. 43 и чл. 42, ал. 1 от ППЗДС,
Областният управител на област София обявява търг с тайно
наддаване за продажба на недвижим имот-частна държавна собственост, представляващ ИМОТ №000053 с площ 3245 кв.м в гр.Нови
Искър, СО, р-н “Нови Искър”, м.”с.Кътина”, пл. р-н II-80, к.л.Б-16-2-А,
землище на с.Кътина, ЕКАТТЕ 41010 (АДС №06673/14.07.2008 г. и Акт
за поправка щ06982/03.02.2009 г.).
Дата на търга: 30.06.2009 г. от 10,00 ч. в София, ул.”Алабин” 22
в адм.сграда на Областната администрация на област София, ет.6,
заседателна зала.
Началната тръжна цена: 53 388 лв. без ДДС. Сделката се облага
с ДДС.
Цена на тръжна документация: 300 лв.
Закупуване на тръжна документация: в адм. сграда на Областната администрация на област София - гр.София, ул.”Алабин” 22, ет.7,
стая 713, всеки работен ден от 09,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до
15,00 ч. до 26.06.2009 г., включително.
Оглед на имота: след закупуване на тръжни документи, с предварителна заявка от 22.06.2009 г. до 13,00 ч. на 26.06.2009 г., в
рамките на работното време на администрацията.
Депозит за участие: 26 694 лв.
Плащане на депозита: не по-късно от 15,00 ч. на 26.06.2009 г. по
банков път - по набирателна сметка на Областната администрация на
област София IBAN: BG58UNCR 7527 3352965219, BIC: UNCRBGSF
при “УниКредит Булбанк” АД, клон “Сердика”, бул.”Кн.Мария Луиза”
2, София.
Регистрация и подаване на заявления за участие в търга: до
29.06.2009 г. от 09,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 16,00 ч. в
адм.сграда на Областната администрация на област София - гр.
София, ул.”Алабин” 22, ет.4, стая 401 (деловодство).
Изисквания към участниците: Право на участие в търга имат
всички български физически и юридически лица.
За допълнителна информация:
тел. 9265 180 (деловодство), 9265 156, www.sf.government.bg
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ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
ОТ 2,5 ПО РИХТЕР

СНИМКА БГНЕС

Полицейските
кучета,
отглеждани в
питомника на
Районното
управление на
МВР - Велико
Търново,
демонстрираха
уменията си
пред ученици
от СОУ
“Емилиян
Станев” вчера.
Демонстрацията
бе част от
инициативите
по случай 130годишнината
от създаването
на вътрешното
министерство

8 вуза и институтите без пари наесен
96% гласуват в интернет срещу скандалното
изказване на Доган за науката
ВЕЛИАНА ХРИСТОВА

НОЛИПИД

Осем висши училища и БАН ще
имат трудности с плащането на заплатите в последните 3 месеца на годината, прогнозира вчера лидерката на
синдиката “Висше образование и наука” (ВОН) в КНСБ доц. Лиляна Вълчева. Това са Шуменският, Бургаският,
Тракийският университет, МГУ, ХТМУ,
Държавната музикална академия и
Академията за изкуства в Пловдив,
Колежът по телекомуникации, ЛТУ е
на ръба.
В момента годишната държавна
субсидия за заплатите е изпълнена на
40%, съобщиха синдикалистите. Според тях МОН не дава признаци да се е

притеснило от кризата и от това, че се
превеждат само 90 на сто от субсидиите. Според синдиката недодадената
сума ще е 39 млн. лв. за вузовете и 9.5
млн. за БАН. ВОН настоява субсидията
да се изпълни на 100%. Иначе има
опасност БАН да затвори институтите в
края на годината и да се съкратят хора,
които водят научни проекти, допълни
Ивайло Златанов от академията.
В същото време в администрацията
на МОН няма проблем, нуждите се покриват в по-висок процент. Министър
Даниел Вълчев открива обновени общежития, прави първи копки, но никой
не контролира как се харчат 60 млн.
лв. за ремонтите, каза доц. Вълчева.
МОН си позволява разточителства и
пиар футболни състезания с ректори и студенти, в които се харчат
пари за екипи, за ваучери с награди за победителите от 150 лв. и 100
лв. Откъде са тези пари,
пита ВОН. Отделно се
дават 1 млн. лв. за рейтинг на вузовете, които
нямат пари за тока, парното и водата. В БАН са
спрени научните командировки в чужбина и са
ограничени тези в стра-

Природната алтернатива
в борбата срещу
високия холестерол

Доказано е, че при всяко 10-процентово понижаване
на нивото на холестерола смъртността от инфаркти и
инсулти намалява с 18%.
Вече четвърта година на българския пазар с успех
се предлага нолипид.
Нолипид е алтернатива на класическите средства за
понижаване на липидните нива. Той е природна смес от
алифатни първични алкохоли- поликозаноли, които се
получават от пречистената меласа на захарна тръстика.
Притежава мощни свойства за понижаване на холестерола. Ефикасността и поносимостта му са документирани при близо 30 000 пациенти в повече от 60 клинични
изпитания.
Проучвания за 8-седмичен период при пациенти с
висок холестерол показват, че една таблетка нолипид
дневно намалява холестерола с 18-22%, а две дневно
могат да го понижат до 30%.
Проучвания, проведени за период от 2 години, показват, че понижаването на холестерола се поддържа през
целия период на прием.
Безвредността и ефикасността на нолипид са документирани при хора, които а с увреждане на бъбречните
и чернодробните функции, при жени в менопауза, пациенти със сърдечни проблеми, диабет, в напреднала
възраст и други рискови фактори.
NOLIPID е природен продукт без странични действия
и достъпна цена.

Търсете
в аптеките!
cyanmagentayellowblack

За повече информация:
(02) 856 08 56
Продукт на Фортекс
Нутрасютикалс. www.fortex.bg

ната, не се плащат наднормени часове, има контрол за разходите на ток.
Според Вълчева ръстът на норматива по професионални направления
във вузовете е различен, най-голям е
за МУ-София. А базовиият норматив за
някои универитети е 963 лв. - по-нисък
от издръжката на един ученик. В едни
вузове увеличението е 10%, а в други
седем е между 25 и 37 на сто и ВОН
ще провери има ли ръст на заплатите
в тях. Синдикатът иска да знае от кого
е подведен Ахмед Доган, за да заяви в
Сливен с грешни данни, че БАН харчела пари без полза. В интернет тече
допитване на телевизия Европа дали
той е прав и 96 на сто от отговорите
са, че не е, съобщи доц. Вълчева.
ВОН предлага да се преразгледа
раздутият щат на администрацията в
МОН, да се замрази и отложи новото
строителство, част от парите на фонда за наука в МОН да се прехвърлят
към вузовете и БАН, включително за
подпомагане на докторантите. Поне
5% от БВП за образование и 1% за
наука иска синдикатът за 2010 г.,
особено ако размерът на БВП се
намали. Днес ВОН ще внесе предложенията си за обсъждане в Съвета
на ректорите. Синдикатът ще участва
в общия протест на 16 юни, организиран от КНСБ.

ÃÎ‡‰ËÚÂ ÓÚ ¡¿Õ ÔÂ˜ÂÎˇÚ ÔÓÂÍÚË
ВИЛИ ГАВРИЛОВА

Младите учени на БАН през
2008 г. са спечелили двойно
повече проекти от младите от
университетите, съобщи вчера
председателят на фонда “Научни изследвания” в МОН Анастас
Герджиков. Общо 16 различни
конкурси стартират сега, подаването на документите приключва през юли.
За 2008 г. на учени от БАН
са 45% от одобрените проекти
във фонда, тези от вузовете 41%. Като суми обаче академичните екипи са получили 28
млн. лв., а университетските 29 млн. лв. Според него слабо
са се представили вузовете от
Варна и Бургас, а те имат повече капацитет за научна дейност. Фондът предвижда известни суми и за подпомагане на
част от разходите за международно оценяване на институциите, каквото например тече в

БАН, съобщи Герджиков.
За тази година бюджетът на
фонда е 100 млн. лв., но около
30 от тях са за плащания по стари договори, отделно са предвидени пари за такси в ЦЕРН и за
ползване на международните
научни бази данни, така че за
новите конкурси ще има около
55-56 млн. лв. Ако финансовото
министерство превежда 90 на сто
от субсидиите, както досега, ще
се оправим, но по-ниско финансиране ще е фатално за науката,
смята шефът на фонда. За 2010 г.
плащанията по текущите конкурси ще са около 50 млн. лв., около 20 млн. лв. ще са необходими
за такси и ако се запази субсидията от 100 млн. лв., за нови
конкурси идната година ще останат едва 30 млн. лв. Според
Анастас Герджиков финансирането на проектите трябва да расте всяка година, ако искаме проектите да заемат нужното място
в научната дейност.

Земетресение бе регистрирано вчера на територията на
България в 13.23 часа, показват данните на Европейския
сеизмологичен център. Земетресението е с магнитуд 2,5 по
скалата на Рихтер. Епицентърът беше на 63 км североизточно от Солун на територията на България

ВЕСЕЛИН И
ХРИСТО ДАНОВИ
ОСТАВАТ
В АРЕСТА
Веселин и Христо Данови
остават във варненския арест.
Това стана ясно вчера. След
съобразяване с доказателствата по делото и с нормите на
НПК и Закона за избиране на
народни представители остава
без уважение подадените на
27 май молби от защитник на
Веселин Данов и на Христо
Данов, обвиняеми по дело
№130 от 2008 г., спрямо тях да
бъдат отменени взети мерки за
процесуална принуда по това
досъдебно производство. Наблюдаващите делото прокурори са категорични, че към
момента обвиняемите лица не
се намират в предизборна кампания, която започва на 14 юни
2009 г. Според Варненската
окръжна прокуратура обвиняемите Веселин Данов и Христо
Данов по никакъв начин не са
придобили качеството на лица
с имунитет, а такъв не се и
придобива с факта на регистрирането им като кандидати за
депутати.

ОБВИНИХА
ХОДЖА, ЧЕ
ГОРИ ПРЪСТИТЕ
НА ДЕЦА
Общинският съветник от
ДПС в Раковски Илия Манчев
хвърли обвинения, че ходжата
на село Стряма Кеазим Мустафа е горил пръстите на децата
със запалка по време на
петъчна молитва. Това било условието да се изпита вярата на
малчуганите. Преди година на
една от молитвите в мюсюлманския храм децата не слушали
ходжата. За да ги усмири, той
извадил запалка и подложил
пръстите на момчетата на огъня. По думите му, който по дълго
издържал, толкова повече грехове щели да му бъдат опростени. Позволил си и да ги удари.
Духовният водач на мюсюлманите в село Стряма не отрече
случая. Той твърди, че инцидентът е станал само веднъж и
никога не се е повтарял.

Удължиха мандата на
Златан Стойков до 29 юни

М

Министерският съвет внесе предложение за издаване на указ до президента Георги Първанов за продължаване до
29 юни на мандата на генерал Златан
Стойков, началник на ГЩ, който със закон беше преструктуриран в Щаб по
отбраната към Министерството на отбраната. Това съобщи вчера министърът на
отбраната Николай Цонев след заседание на МС. Той допълни, че единствените, които имат указ и от тях може да
бъде избран началник на отбраната, са
генерал Стойков като началник на отбраната и генерал Атанас Запрянов като
представител на началника на отбраната във военния комитет на НАТО.
Всъщност обаче в момента единственият, който може да бъде избран, това е
генерал Стойков, посочи министърът.
Именно с тази цел да бъде принципно
решението, му се удължава мандата с
един месец, каза още Цонев. По думите
на министъра предложението е направено, за да може да има достатъчно
време и спокойно да продължат консултациите, които се водят за назначаване
на генералите и определяне на длъжностите съгласно новата структура.
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Расте броят на ухапаните
от кърлежи
За опасностите след ухапване от кърлеж, за действията след
ухапването и за борбата с тези насекоми предупреждава пред агенция
“Фокус” доц. Ива Христова, завеждащ Националната референтна
лаборатория “Кърлежово/векторно преносими инфекции, листерии и
лептоспири”. По нейните думи кърлежите имат два пика в своята
активност- пролет и есен. Пролетният е по-голям и за нашата страна
той е през май, а есенният е през септември. Лятото не е подходящ
сезон за развитието на кърлежи, защото температурите се повишават
прекалено много и е много сухо, а за тях е нужна по-висока влажност.
Те се срещат на места, където има по-гъста растителност. Освен
рисковото пребиваване в затревени площи, специалистката изтъква и
контактите с опаразитени животни, от които се свалят кърлежи и се
размачкват с ръце. Рисковете за хората са свързани с болестите,
които се пренасят от кърлежа и които са широк спектър от заболявания. Те са бактериални, вирусни и паразитни. За нашата страна найразпространена е Лаймската болест, на второ място е Марсилската
треска с около 1000 случая годишно. Има изключително много ухапани от кърлежи и съответно нараства и броят на заболелите от
Лаймска болест, твърди доц. Христова. Повишава се и броят на
заболелите от Марсилска треска и има още няколко заболявания,
които са сравнително редки и се срещат по няколко случая в годината.
Между 10 и 20% от кърлежите са заразени, предупреждава специалистката, но рискът от развитие на заболяване не е толкова голям.

З

23 фирми с намален работен
ден в Благоевградско

През първата седмица на юни се очаква в “Държавен вестник” да бъдат обнародвани
промените в Закона за здравето, с които се забранява пушенето на закрити
обществени места от средата на 2010 година

85%-90% от пациентите в белодробните клиники и отделения
са пушачи, а останалите 10-15%
са пасивни пушачи, алармира
д-р София Ангелова от Специализираната болница за активно
лечение на белодробни болести
“Св. София” в столицата. От 2001
г. болницата набляга на превенцията и организира безплатни
прегледи, в резултат на които
голяма част от изследваните са
отказали тютюнопушенето, съобщава сайтът Здраве нет. По повод на Световния ден за борба с
тютюнопушенето 31 май, “Св.
София” и Дружеството по бело-

дробни болести, с подкрепата на
фармацевтичната компания “Софарма”, организират Ден на отворени врати за консултации за
пушачи. На 31 май 2009 г. от 10
до 13 часа в аудиторията на
СБАЛББ “Св. София” (София, ул.
“Акад. Иван Гешов” 19) всички
желаещи ще могат да направят
безплатно изследване на дихателната си функция и да получат
лекарска консултация за пушачи. Консултант на инициативата
ще бъде д-р София Ангелова,
която освен че ще дава професионална лекарска помощ, цели да
мотивира пушачите да преуста-
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Броят на пафкащите вече надвишава 3 млн.

○

○

Ще консултират
безплатно пушачи
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Антикризисната мярка на правителството за работа при намалено работно време в Благоевградска област започна през април и в нея се включиха 23 фирми с повече от 900 работници.
Това съобщи вчера директорът
на “Инспекция по труда” в Благоевград инж. Йордан Теов. С намалено работно време през юни
ще са още 219 работници от 14
фирми, допълни той. Инспекцията по труда е извършила проверки в повечето фирми и до момен-

та няма констатирани нарушения. Установени са пропуски в
писменото разпределение на
работното време. Нямаме случай,
каза Теов, при който работодателят да принуждава работниците да работят цял ден, при условие че официално са на четиричасов работен ден. Ако констатираме такъв случай, собственикът
на предприятието ще бъде
задължен да върне средствата,
които са получили работещите.
Проверките продължават.

новят тютюнопушенето. У нас
броят на пушачите надвишава
3 000 000 души. Изключително
тревожен факт е широкото разпространение на тютюнопушенето сред децата и младежите. Пушачите се разболяват 2 пъти почесто от пневмония, а инсултите
и инфарктите при тях са 2,5 пъти
повече.
През 1987 г. страните членки
на СЗО обявяват 31 май за Световен ден за борба с тютюнопушенето. Тази година мотото на
Световния ден е “Здравните предупреждения върху опаковките
на тютюневите изделия”.

ÕÓ‚ ‰ÂÚÒÍË ‰ÂÏ‡ÚÓÎÓ„Ë˜ÂÌ Í‡·ËÌÂÚ
Детски дерматологичен кабинет разкрива МБАЛ
“Токуда болница София” на 1 юни, съобщиха от
лечебното заведение. Всички записани и прегледани през първия работен ден деца ще получат подарък - играчка. Кабинетът ще работи всеки ден
както с направление от НЗОК за консултация със
специалист, така и при платен прием. За записвания
и справки е открит тел: 02/403 4933. Според експерти
от болницата напоследък се наблюдава увеличаване

БЛС поиска
преговори за анекс
Българският лекарски съюз е изпратил
вчера поредно писмо до НЗОК с покана за
преговори и подписване на анекс към НРД2006, съобщиха от съсловната организация. В
него се изразява и несъгласие с текстовете,
залегнали в решението на Управителния съвет
на касата от 20 януари т.г., с което се налагат
едностранно регулативни стандарти в
извънболничната помощ и лимитирани месечни бюджети за болниците. УС на БЛС изразява категоричното си несъгласие с въвеждането на подобно ограничение, тъй като се
нарушават действащи принципи и норми на
конституцията на страната, нарушават се и
действащи закони и подзаконови нормативни
актове, пише в писмото. Посредством налагането на лимити се нарушава правото на
пациента за достъп до медицинска помощ,
както се ограничава и възможността на лекарите да извършват нужното лечение. БЛС
категорично настоява да се преустанови лимитирането на медицински дейности. Настоява се още за започване на преговори по изготвянето и подписването на анекс към НРД2006 най-късно в 10-дневен срок.

cyanmagentayellowblack

на честотата на кожните проблеми при децата, като
типичен пример за това е атопичният дерматит. Целта
е да се подобри достъпът на най-малките до навременна диагностика и лечение на кожните заболявания в детска възраст. Основните терапевтични направления в детския кабинет са лечение на акне,
контактен дерматит, уртикария, псориазис, вирусни и
бактериални инфекции на кожата, диагностика на
бенки и др.

„Не на насилието
в училище”
ЕВЕЛИНА ДИМОВА

Децата от 134-о СОУ връчиха на УНИЦЕФ Декларация против агресията и насилието в училище. Това стана вчера по време на
празника “Не на насилието в училище”. Тя
съдържа 6 основни точки: НЕ на обидата; НЕ
на незачитане на личното пространство; НЕ
на физическото посегателство; НЕ на психологическото посегателство; НЕ на словесното посегателство; НЕ на всякакви взаимоотношения, унижаващи личността. Декларацията беше подписана от над 500 ученици,
учители, известни личности, които присъстваха на събитието и заявиха своята позиция в
подкрепа на проекта на УНИЦЕФ “Училище
без насилие”. Той обхваща над 1500 деца в
8 училища в София и Ловеч и предстои включването на нови. Резултатите по проекта сочат, че с една четвърт са намалели случаите
на тормоз между съученици в училищата,
участвали в проекта, а с два пъти се е повишил броят на децата, споделящи с приятели
или с родител за преживян тормоз. 70% от
децата заявяват, че споделянето е довело до
спирането на тормоза.

„.—ÓÙËˇ 1330, ÛÎ. ì√˛Â¯Â‚Ó" 83, ¡÷ —Â‰ËÍ‡,
ÚÂÎ. (02) 920 4112, Ù‡ÍÒ (02) 920 1782.
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345 ÏÎÌ. Î‚. ËÁÔÎ‡ÚÂÌË ÔÓ
œÓ„‡Ï‡Ú‡ Á‡ ÒÂÎÒÍËÚÂ ‡ÈÓÌË

Пътуващ семинар “През полята с рапица” премина край село Хърсово, Разградска
област, където е една от най-големите агробизнесфирми в Лудогорието. Има над 3500
декара масиви, засети с тази техническа култура

Над 345 млн. лева са
изплатени по Програмата
за развитие на селските
райони 2007-2013 г. от
откриването на програмата до момента, съобщи
министърът на земеделието и храните Валери Цветанов по време на Националната конференция
“Една година прилагане
на Програмата за развитие на селските райони
2007-2013”. До момента
по нея са стартирали 20
мерки. В рамките на една
година, откогато тя действа, са приети 9392 заявления на обща стойност
2,949 млрд. лева, в това
число субсидия от около
2,279 млрд. лева. Шестдесет и две на сто от подадените заявления са по
мерки 112 “Създаване на

стопанства на млади фермери” и 121 “Модернизиране на земеделските
стопанства”, които са пряко свързани с подпомагане на земеделието. Найголям интерес е проявен
към мярка 112 “Създаване на стопанства на млади фермери”, по която са
приети 4020 проекта на
приблизителна стойност
197 млн. лева, отчете
министър Цветанов.
Ако не бъде субсидирано, българското земеделие ще загине, каза
Цветанов в отговор на
въпрос има ли опасност
да бъдат прекратени
държавните доплащания, каквито предложения има от страна на
български политици.
Според министър Цве-

танов “в условията на
глобален и свободен европейски пазар, без национални доплащания,
земеделието ни е приключило”. Ако субсидиите бъдат ограничени,
продукцията, която влиза отвън, ще ликвидира
българските производители, коментира още
Цветанов. Според него
кризата не е засегнала
сериозно сектора. Направено е всичко възможно
допуснатите
грешки с предприсъединителната програма САПАРД да “нямат отношение с програмата за развитието на селските райони, която ще погълне
несравнимо по-големи
финансови потоци”, коментира още той.

С 25% падна потреблението
на тестени закуски
Кризата в строителството ударила бранша,
до 5% повишение на тока няма да се отрази
върху цените на насъщния, прогнозираха хлебари
ДАНА РУСЕВА

С 25 процента е намаляло потреблението на
закуски, оплакаха се вчера хлебопроизводители
от Добричко на традиционната изложба по повод
Деня на хлебаря - Спасовден, която беше експонирана в етнографския

комплекс “Старият Добрич”. Причината според
тях е заради кризата в
строителния отрасъл.
“Преди да отидат на обектите, строителите купуваха банички, хляб и други
закуски, а сега не е така”,
твърдят хлебарите.
Кризата се усеща и в
нашия бранш. При пови-

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС
На основание чл. 44, ал. 1 и чл. 42, ал.1 от ППЗДС, във връзка
с чл. 44, ал. 1 от ЗДС и Заповед №РД-10-83/26.05.2009 г. на
областния управител на област Бургас,
О Б Я В Я В А
Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на имот частна държавна собственост, представляващ масивна сграда на
три етажа - индивидуален архитектурен паметник на културата ХОТЕЛ “БУЛАИР” със сутерен - механа, с идентификатор
07079.618.46.1 със ЗП 160 кв. м и РЗП 630 кв. м, съгласно скица
по КК, а по пазарна оценка РЗП 616 кв. м, заедно с правото на
собственост върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор
07079.618.46, с площ от 303 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на Бургас, одобрени със Заповед №РД-18-9/
30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно
ползване - ниско застрояване - до 10 м, /стар идентификатор УПИ
IX-2316 в квартал 16 по ПУП от 1989 г./, с адрес: ул. “Булаир” 7,
Бургас, област Бургас, при съседи на ПИ: 07079.618.45,
07079.618.47, 07079.618.49, актуван с Акт за частна държавна
собственост № 4712/13.05.2009 г. на областен управител.
Първоначална тръжна цена на имота - 727 500 /седемстотин
двадесет и седем хиляди и петстотин лева/ лева, без включен ДДС.
Депозит за участие в търга - 73 000 /седемдесет и три хиляди/
лева.
Стъпка за наддаване 7500 /седем хиляди и петстотин/ лева.
Търгът ще се проведе на 30.06.2009 г. от 10.30 часа в малката
зала на 2-ри етаж в сградата на областна администрация - Бургас,
ул. “Цар Петър” 1.
Депозитът за участие в търга се внася по банкова сметка IBAN
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит
Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 29.06.2009 г.
Достигнатата на търга цена, дължимият ДДС и режийни разноски се заплащат по сметка на областна администрация - Бургас
IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF на “Уникредит
Булбанк” АД, клон Бургас, в лева, в 14-дневен срок от влизане в
сила на заповедта за определяне на купувача. Местният данък се
заплаща в същия срок по сметка на община Бургас.
Редът, условията на търга и необходимите документи - съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.
Закупуване на тръжната документация - всеки работен ден,
срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4ти етаж в сградата на областна администрация Бургас, ул. “Цар
Петър” 1, а закупената документация се получава в деловодството
на 1-ви етаж, стая 8.
Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден в
деловодството в сградата на областна администрация - Бургас, ул.
“Цар Петър” 1, ет. 1.
Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване
на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 29.06.2009 г.
Краен срок за подаване на документи за участие в търга - 17.30
часа на 29.06.2009 г.
Тел. за контакти: 894-113 - С. Димитрова
894-161 - Н. Танева
РУЖДИ ХАСАН
За областен управител на област Бургас
Заповед № РД-10-82/25.05.2009 г. за заместване
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шена цена от 5 процента
на тока няма да има
поскъпване на хляба, прогнозира председателят на
Регионалната организация на хлебопроизводителите и сладкарите в Добричка област Тошко Няголов. Според него повече тревога трябва да предизвика фактът, че сива-

та икономика в бранша се
увеличава
Над 20 фирми от Добричка област участваха в
изложбата. Техни представители заявиха, че за
да да запазят кадрите си,
които са подготвяли с години, са били принудени
да намалт заплатата им с
15-20 процента и им да-

“˙„Ì‡ ÍÓÌˆÂÒËˇÚ‡
Ì‡ ÔËÒÚ‡ÌË˘ÌËˇ
ÚÂÏËÌ‡Î —ÓÏÓ‚ËÚ
Министърът на транспорта Петър Мутафчиев
и управителят на фирма
“Октопод - С” ООД, Варна - Светлозар Дичевски,
подписаха вчера договора за предоставянето на
концесия на пристанищен терминал Сомовит.
По време на церемонията по подписването на договора министърът на
транспорта Мутафчиев
заяви, че това е седмата
концесионна сделка,
сключена през този мандат. Той оцени високо ангажимента на концесионера да предоставя и
услугата обработка на
пътници. Това от своя
страна ще създаде доб-

ри възможности за развитието на пътническите
превози по река Дунав.
Управителят на “Октопод
- С” ООД съобщи, че
осъзнава отговорността
за инвестициите, необходими за създаване на
модерен и работещ пристанищен терминал, който част от пристанище за
обществен транспорт с
национално значение,
каквото е това в Русе.
Срокът на концесията е
22 години, през които
съгласно концесионния
договор “Октопод - С”
ООД се задължава да
направи инвестиции в
размер не по-малък от 6
445 000 лв.

ват повече почивни дни.
“Проблемът в бранша,
където преобладават малките и средните предприятия, е, че не могат да
стигнат до европейските
фондове.
Цената на различните
видове брашно е от 450
до 700 лева за тон, казаха хлебарите. Цените на

хлебните продукти са стабилни и сравнителни приемливи и за производители, и за клиенти. Прогнозата е, че до края на август те ще се запазят. И
при цена на пшеница от
нова реколта от 250 до
280 лв. цената на кг хляб
ще е около 1,40 лв., каза
Няголов.

Държавните ловни
стопанства с нова
форма на стопанисване
Предстои отдаване
на концесия на държавните ловни стопанства,
заяви по БТВ вчера
Стефан Юруков, председател на Държавната
агенция по горите (ДАГ).
Критериите според него
са абсолютно ясни. Конкурсите още не са започнали. През следващата седмица предстои
да се публикува списък
на държавни ловни стопанства, които ще се
дават на концесия. В 30дневен срок желаещите могат да купят документи и да кандидатст-

ват, допълни Юруков.
Подписах много малко заповеди за заменки,
каза още той. “Нямам
право да спирам заповеди преди влизането на
закона в сила. През целия период сме си
сътрудничили с прокуратурата и сме им дали
цялата информация. От
лесовъдна гледна точка
придобитите гори представляват интерес, а и
само от последните замени сме спечелили 20
000 декара”, добави Стефан Юруков по повод
темата със земенките.

Кабинетът даде зелена светлина
на споразумението за „Набуко”
Правителството даде мандат на
Министерството на външните работи и Министерството на икономиката за подписване на междуправителствено споразумение за
изграждане на тръбопровода “Набуко”, съобщи министърът на икономиката Петър Димитров. Според
него финансирането на проекта е
грижа на шестте компании, които
участват в проекта. По думите му
обаче грижата за осигуряването

на доставки на природен газ трябва да е комбинирана, тъй като това
не е само ангажимент на бизнеса.
По думите на Димитров
достъпът до природен газ в района
е по-скоро политически, отколкото икономически въпрос. В този
смисъл е много важно правителствата да се ангажират с политическа подкрепа, посочи още министърът на икономиката. Обсъжда
се и възможността за подписване

на меморандум за подкрепа.
На въпрос дали има нови сигнали за проблеми с доставките на
синьо гориво заради възникнало
напрежение между Русия и Украйна, министър Димитров каза,
че такива предупреждения има от
различни страни, но успокои, че
през лятото не се очакват сериозни проблеми за страната ни. Евентуално притеснение може да има
само за зимния сезон.
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Преизбраха Иван Искров
за управител на БНБ
Новият му мандат ще започне да тече от 10 октомври
Парламентът преизбра управителя на БНБ Иван Искров.
Той ще е начело на финансовата институция още шест години, като мандатът му тече
от 10 октомври тази година,
когато настъпва краят на сегашния му мандат. Със 165
гласа “за”, 6 “против” Искров
бе преизбран.
По време на обсъждането
опозицията заяви, че се предлага преизбиране три месеца
по-рано от срока по закон.
Веселин Методиев от ДСБ посочи, че се създава прецедент
и възможност следващото мнозинство между 9 юли и 9 октомври да направи нов избор.
Младен Червеняков от левицата каза, че сроковете по
закона за БНБ са инструктивни и няма нарушение, защото

през юли няма да има Народно събрание. Законът твърди,
че изборът се извършва не порано от три и не по-късно от
два месеца преди изтичането
на мандата, посочи Минчо
Спасов от НДСВ и изчисли, че
това е периодът между 9 юли
и 9 август, когато не било ясно
дали ще има ново правителство и парламентарно мнозинство. Съставянето отнемало месец-два, а изборите са на 5
юли.
Иван Искров благодари на
конституционното мнозинство,
с което бе подкрепена кандидатурата му. Приемам това доверие като огромен ангажимент за мен и моя екип и за
следващите шест години да
осигуряваме стабилност на финансовата система, посочи той.

Според Искров в този момент е
много необходимо да има предсказуемост по отношение на
монетарния режим в страната
и на валутния борд. Изправям
се пред вас с чиста съвест на
човек, спазвал принципите независимост, прозрачност и
предвидимост, каза Искров.
Той обеща да не допуска политическа намеса в работата си и
през следващия мандат.
По-късно вчера преизбраният управител на БНБ предложи за подуправител на централната банка проф. Николай
Неновски и ще депозира проекторешението за това. Искров
посочи, че се е консултирал с
правната дирекция на националната банка и няма никакво
основание за притеснение относно днешния избор.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

”‰˙ÎÊËı‡ ‰Ó Цени под 700-1000 евро
31 ‰ÂÍÂÏ‚Ë за кв. м били нереални
ÒÓÍ‡ Á‡
ÎËı‚ÓÚÓ˜ÍËÚÂ

Соларни лампи за улично осветление, които не използват електричество от мрежата,
монтираха в центъра на Хасково. Устройствата са съобразени с Българския държавен
стандарт и са патентовани за територията на ЕС

Парламентът удължи
до 31 декември тази година срока за подаване
на заявление за включване в окончателните
списъци на притежателите на лихвоточки, като
прие окончателно промените в Закона за
уреждане правото на
гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове, съобщи Дарик. Предвижда се
срокът за обработка на
документите от общините да бъде до 30 ноември 2010 година.
За да получат компенсация, собствениците на лихвоточки вече
не трябва да имат имоти
за повече от 60 000 лв.
Досега прагът беше 40
000 лв. Поправките ще
влизат в сила със задна
дата от 20 май тази година, тъй като на 21 май
изтече шестмесечният
срок на сега действащия
закон за доказване право на компенсации.
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ще се развиват нещата,
коментира Апостолов.
Апостол
Апостолов
беше начело на Комисията
за финансов надзор в
продължение на шест години. Преди това е бил председател на Съвета на директорите на БФБ и шеф на
Агенцията за приватизация.
С решение на парламента
от миналата седмица Апостолов беше сменен на поста председател на КФН с
бившия вече изпълнителен
директор на Агенцията за
икономически анализи и
прогнози Петър Чобанов.

○

София, за да се даде шанс
на частния капитал. Това
заяви бившият вече председател на Комисията за
финансов надзор (КФН)
Апостол Апостолов, цитиран от Дарик. Той допълни,
че основните двигатели на
борсите по света са акционерите и хедж фондовете.
Те дават тон на мениджмънта на борсата.
Иначе мениджмънтът се наслаждава на статуквото и
то му харесва. Нека да дойде един професионален инвеститор като акционер на
БФБ и да постави задачите
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○

○

○

○

○
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ƒ˙Ê‡‚ÌËˇÚ ‰ˇÎ ‚ ¡‘¡ Русия иска да
Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰‡‰Â купи облигации за
Трябва да бъде продаси с насрещен план, за да
$ 10 млрд. от МВФ
ден държавният дял в БФБвидим дали по този начин
Русия планира да купи
облигации за 10 милиарда
долара от Международния
валутен фонд (МВФ), за да
увеличи ресурсите на финансовата институция. Това
е първата страна, която
официално обявява такъв
проект, предаде Франс
прес. Управляващият директор на фонда Доминик
Строс-Кан посочи в комюнике, че руският премиер
Владимир Путин му се е
обадил по телефона и го е
уведомил за това намерение. Преди това руският
министър на финансите

Алексей Кудрин е разговарял за тази възможност с
президента Дмитрий Медведев.
МВФ в момента работи
за емитиране на първите
си облигации - неизползван досега инструмент, към
който няколко страни вече
проявиха интерес. Участниците в срещата на върха на
Г-20 в Лондон през април
се ангажираха да предоставят 500 милиарда долара
на фонда за оказване на
помощ на най-тежко засегнатите от икономическата
криза страни.

Цени под 700-1000 евро
за квадратен метър жилищна площ, каквито са в момента, са нереални. Това
каза вчера Егмонд Якимов,
член на Управителния съвет
на Българска камара на
предприемачите в строителството (БКПС). По думите
на Якимов по-ниските цени
ще бъдат за сметка на качеството. През последните два
месеца не се наблюдава
намаление в цените на жилищата, коментира Лъчезар
Искров, председател на Национално сдружение недвижими имоти. По думите му
се наблюдава и оживление
на пазара на ипотечните
кредити за семейства със
сигурни доходи.

По думите на Якимов
преди 10-ина години цената
е била 300-400 долара за
квадратен метър, но с ниско
качество и материали. Преди пет-шест години започна
процес на рязко подобряване архитектурата на сградите, топлоизолация от нов
тип, нов тип дограма. В
същото време се появиха и
много строителни фирми,
припомни той, което е довело до нереално високи цени
на жилищата. По думите му
българинът е склонен да инвестира в жилище, а в същото време около 80% от хората живеят в амортизирани жилища.В населението
има около 3 млрд. лв., които
могат да се инвестират.

ОБЩИНА

САНДАНСКИ
Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от
Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2
от Наредбата за реда и условията за провеждане на
публични търгове и публично оповестени конкурси за
разпореждане с общинско имущество, Решение №200/
11.12.2008 г. и Решение №76/26.03.2009 г. на Общински
съвет - Сандански и Заповед №336/27.05.2009 г. на
кмета на община Сандански

О Б Я В Я В А
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ магазин, бивш супермаркет “Вихрен” на един етаж,
масивен със застроена площ 605 /шестстотин и пет/ кв.м,
намиращ се на партерния етаж на жилищен блок, построен
в УПИ т, кв.114 по плана на гр.Сандански, област Благоевград, с право на строеж.
Начална тръжна цена - 955 146 /деветстотин петдесет
и пет хиляди сто четиридесет и шест/ лв.
Цената се заплаща в 14-дневен срок от влизането в
сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват следните данъци и
такси: режийни разноски в размер на 2% и данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на
1.7%.
Депозит за участие в търга - 100 000 /сто хиляди/ лв.
Депозитът се внася по банкова сметка на община
Сандански IBAN BG65UNCR 96603300107417, BIC код
UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, гр. Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.
Търгът ще се проведе в Заседателната зала в сградата
на община Сандански на 29.06.2009 г. от 14.00 часа;
Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до
12.00 часа на 26.06.2009 г. от касата на община Сандански.
Предложението и необходимите документи за участие
в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин
описан в тръжната документация и се представят пред
комисията в деня и часа, определени за начало на търга.
Оглед ще се извършва всеки работен ден до деня преди
търга.
За допълнителна информация - тел. 0746 3596160
КМЕТ: /Андон Тотев/
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нститутът е структурно звено на Селкостопанска академия
към Министерството
на земеделието и
храните и е специализирано научноизследователско учреждение за решаване
на теоретични и
п рактически проблеми на
земеделието, внедряване
на български и чужди постижения, оказване помощ
на земеделските производители. Той е правоприемник на откритата със Заповед на МЗДИ № 2646/
19.12.1929 г. Овощарска
опитна станция в Кюстендил.
След откриването си тя
се превръща в първото
средище не само на практическата, но и на научна-

И

пред ИАСАС са и пет
ябълкови хибрида. В колекционните насаждения е
събран и се поддържа богат
генофонд от: череша - над
180 сортообразци, вишна 140, ябълка - 420, круша 32, слива - 91, подложки за
череша, вишна, ябълка, круша, слива и кайсия - над 50,
ягода - 212, малина - 125,
къпина - 18, касис - 9; облепиха - 5, арония - 1, десертни лози - 12.
Институтът разработва
цялостни технологии или отделни технологични решения за създаване и отглеждане на овощните култури на
база подбор на най-подходящи сортове, подложки и сортоподложкови комбинации,
съобразно конкретните екологични условия. В това отношение приоритетни са

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ КЮСТЕНДИЛ

та овощарска мисъл в
страната ни, като в края на
1944 г. прераства в Овощарски изпитателен институт. Тук, през различно
време, са работили видни
учени в областта на овощарството. Днес научните
работници и специалисти
се стремят да отговорят на
предизвикателствата, поставени пред земеделската наука и практика.
През 2000 г. Институтът
по овощарство - Кюстендил,
КОС - Сандански и ОСЯК Костинброд се преобразуват в Институт по земеделие - Кюстендил.
Няколко месеца покъсно КОС - Сандански е
изваден от състава на института. През 2006 г. към
института е включена закритата сортоизпитвателна
станция в с. Багренци.
В резултат на интензивна селекционна дейност в
института са създадени
сортовете: череша - Победа, Черна Конявска, Кюстендилска хрущялка, Българска хрущялка, Мизия,
Данелия, Стефания; Суперстар; круша - Пауталия,
Прогрес, Юбилеен дар, Кюстендилска масловка; слива - Изобилие, Осоговска
едра, Кюстендилска ранна,
Кюстендилска красавица,
Струмска синя; праскова 7-14; кайсия -Фестивална;
малина - Люлин, Самодива,
Български рубин, Есенна
позлата, Шопска алена,
Костинбродка, Искра, Ралица; ягода - Българска
ранна, Красавица, София,
Биляна. Подложки: за череша - ИК-М8 и ИК-М9.
Предложени за признаване
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технологиите за създаване и
отглеждане на насаждения
от череши, вишни, ябълки,
сливи, круши, ягоди, малини,
къпини, касис и арония.
Установени са най-подходящите форми и норми на
минерално азотно торене
при черешата. Предложена
е усъвършенствана технология за отглеждане на черешата с три технологични решения - черна угар с органоминерално торене, черна
угар с минерално торене и
храстовидна корона.
Най-новите малинови сортове Люлин и Самодива се
предлагат със специфични
технологии като напълно
завършен научен продукт. Научноизследователската програма е насочена и върху производството на интегрирана и
биологична плодова продукция. Методите на тъканните
култури и ембриокултурите се
използват за селекция на

нови сортове с ран и свръхран
срок на зреене, сортове, устойчиви на стресови абиотични фактори и тяхното бързо
размножаване.
В начален етап е работата по събиране и създаване
на колекционно насаждение
от десертни сортове лози за
екологичните условия на
района и технологии за отглеждане на броколи.
Признати са: патент "Метод за локално торене на
трайни насаждения, по-специално ябълкови", авторско
свидетелство "Средство за
стимулиране коренообразуването на растенията", три
научни продукта за внедряване в практиката - технология за производство на
ябълки при капково напояване и технологии за създаване и отглеждане на ябълкова и черешова градина.
През последните 20 години научноизследователската

работа на колектива на института е насочена към създаване на овощни сортове
устойчиви на вредители, с
повишена сухо- и студоустойчивост и прилагане на
екологосъобразни технологии на отглеждане.
В тази връзка се стремим
рационално да използваме
обработваемите площи съобразно природоклиматичните условия за повишаване на
количеството и качеството
на получаваната плодова
продукция.
Една от съществените
дейности на колектива на ИЗ
- Кюстендил е свързана с
бързото навлизане на новите
научни продукти в производствената практика. Това се
осъществява чрез отдела
Бюро за научно обслужване
и маркетинг, чиито основни
цели и задачи са: да извършва научно обслужване в
областта на овощарството в
България и чужбина; избор
на подходящи терени за
създаване на нови овощни
насаждения и подходящите
видове и сортове за тях и даване на конкретни съвети за
отглеждане на овощните култури; пропагандира и популяризира най-новите и перспективни сортове и подложки,
нови технологии и технологични решения за създаване
и отглеждане на овощни насаждения; диагностика на болестите и неприятелите по
овощните култури и даване
на указания за начините и

средствата за борба срещу
тях; препоръки за подбор на
устойчиви и слабо чувствителни на болести овощни
сортове; химичен анализ на
почви и растения и даване
на препоръки за торене; да
провежда специализирани
консултации и да обучава
заинтересованите специалисти и фермери чрез различни форми - лекции, доклади, семинари и курсове
по растителна защита и агротехника на овощните растения; да организира открити дни по черешата и изложбите на ябълкови плодове; да извършва научнопопулярна издателска дейност; да изготвя технологични проекти за създаване и
отглеждане на овощни насаждения и инвестиционни
проекти за финансиране по
различни програми и др.
Институтът по земеделие е акредитиран от Национална агенция за оценяване и акредитация - София
за обучение по образователна и научна степен "доктор" по научни специалности: 04.01.05 - Селекция и
семепроизводство на културните растения и 04.01.15
- Овощарство.
През есентта институтът
ще отбележи своя 80 годишен юбилей.
Повече информация можете да намерите на сайта
http//iz-kyustendil.org
ДИРЕКТОР:
ст.н.с.Iст.д-р Димитър

ДОМОЗЕТОВ
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ЕВРОПА СЕ СТЯГА
ДА ГЛАСУВА
Европейците се мобилизират
за участие в изборите за Европейски парламент, показва проучване на института Те Ен Ес от
началото на май. Нараства делът
на хората, която имат намерение да гласуват. Безработицата
и състоянието на икономиката
са водещи сред темите, които
вълнуват европейците. У нас 34%
от запитаните смятат да гласуват за ЕП, докато 14 на сто са
твърдо решени да не участват
във вота.

МОЛДОВА ПАК
ОТЛОЖИ ВОТА
ЗА ПРЕЗИДЕНТ
СНИМКА БГНЕС

Парламентът на Молдова взе
решение да отложи избирането
на президент на страната за 3
юни. Избирането на държавния
глава се отлага за пореден път
заради продължаващите спорове между управляващата комунистическа партия и опозицията. Ако и тогава нито една от
кандидатурите не получи необходимата подкрепа, настоящият
президент Владимир Воронин ще
разпусне парламента и ще бъдат
насрочени предсрочни парламентарни избори.

Хиляди работници се стекоха в еквадорската столица Кито, за да протестират срещу решението на правителството да въведе
промени в трудовото законодателство. Според синдикатите промените ще намалят правата на работниците

Човешките права
са като буре с барут
закъснител в областта
на правата на човека.
“Седим върху буре с барут, пълно с неравенство, несправедливост и
несигурност, и то е на
път да избухне”, подчертава Хан в доклада на
“Амнести”. Най-тежката
икономическа криза от
десетилетия хвърли голяма част от света в рецесия, намали драстично индустриалното производство и търговията,
и остави много хора без
работа, е основният извод в проучването на
световната организация. “През миналата година високите цени на
храните и икономическите затруднения предизвикаха протести в
много страни, доста от
които бяха потушени с
твърда ръка”, се казва
по-нататък в доклада.
Нарушенията на човешките права в България заемат цели две
страници в годишния
доклад на “Амнести интернешънъл”. Както на-

всякъде по света, така
и в България глобалната криза е изместила
на заден план този
проблем.
В България нарушения на човешките права са регистрирани в
следните четири области - отношението към
бежанците, етническите малцинства и хората
с хомосексуална ориентация, насилието в затворите, както и условията в домове за хора
с умствени увреждания, казва Лидия
Аройо, прессекретар на
“Амнести
интернешънъл” за Европа и
Централна Азия, пред
Дойче Веле. Според
нея през последните години човешките права
са били потъпквани
най-вече в името на сигурността, а сега - заради икономическата криза. “Двете области са
много тясно свързани когато се засилва икономическата рецесия,
има опасност от засил-

САЩ и Южна Корея
повишиха бойната готовност
Съвместните южнокорейски и американски бойни сили увеличиха степента на тревога от трета на втора. Това се случва
за втори път след кризата през 2006 г., когато Пхенян направи
първия си ядрен опит. Те ще бъдат подсилени с мобилизирането на повече самолети и военен персонал. Пхенян вече заплаши, че ще предприеме военни действия срещу южнокорейски и американски бойни кораби, ако навлязат във водите край
оспорваната морска граница с южната му съседка.
Петте постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН
плюс Япония и Южна Корея се споразумяха за приемане на
допълнителни санкции срещу Северна Корея и обсъдиха
възможността за нова резолюция на Съвета за сигурност. Вариантите за допълнителни санкции са по-сериозно оръжейно
ембарго, замразяване на финансови авоари, по-стриктни инспекции на кораби и по-строги ограничения върху финансовите връзки на Северна Корея с други държави, което на практика означава хуманитарна катастрофа.
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мосфера, казва Лидия
Аройо. Лошото отношение към бежанците е
друг сериозен проблем.
Задържането им под
стража без причина
противоречи на международните норми. Статутът на бежанците остава неизяснен - понякога с години. Проблемни са и условията в домовете за хора с умствени увреждания. В тази
връзка докладът напомня за филма на БиБиСи
за дома в Могилино.
Специално внимание се обръща и на
продължаващите прояви на полицейско насилие. Според Аройо “Амнести” се позовава на
информация на Българския хелзинкски комитет, а изводът, който се
налага в доклада, е, че в
полицейските структури
все още се срещат прояви на безнаказаност,
независимо че Софийският военен съд осъди
петима полицаи на затвор, затова че са пребили до смърт един
задържан. “Хубаво е, че
е имало разследване,
но е необходимо да се
създаде атмосфера на
принципна нетърпимост
към такива прояви”,
допълва Аройо.

Най-младата министърка в
историята на Индия, Агата
Сангма (вляво), положи клетва
пред премиера Манмохан Сингх
и лидерката на Индийски национален конгрес Соня Ганди. Новият кабинет на страната
включва 29 министерски кресла

7,1 ПО РИХТЕР
ЛЮЛЯ ХОНДУРАС
Силен земен трус с магнитуд
7,1 разлюля северното крайбрежие на Хондурас. За Хондурас,
Белиз и Гватемала има опасност от цунами. В столицата
Тегусигалпа, на около 320 км от
епицентъра, хората се уплашили. Има данни за загинали. Съобщено бе и за минимални щети.

—ÂÈ‰Û „ÌÂ‚ÂÌ Ì‡ —ÍÓÔËÂ
Президентът на Косово
Фатмир Сейду отмени планираното си посещение в Македония, защото македонската
страна е променила характера
на визитата. Медиите в Прищина отбелязват, че официалното посещение било променено в работно и без държавни церемонии. В съобщение от
кабинета на Сейду се посочва,
че на 13 май косовският президент е получил покана за
еднодневно посещение на Македония, която е потвърдена
същия ден. Междувременно
Скопие е променило характера на визитата. Срещата между Георге Иванов и Фатмир
Сейду трябвало да бъде организирана без официални церемонии в Охрид, а не в резиден-

цията на македонския президент в Скопие.
Медиите в Косово отбелязват, че става дума за още един
“дипломатически гаф” на Македония към Косово, след като на
церемонията по официалното
встъпване в длъжност на Иванов, на 12 май, Фатмир Сейдиу
беше единственият държавен
глава от региона, който не
беше поканен. Фактът, че
държавният глава на Косово не
получи покана за церемонията
по встъпване в длъжност на
Георге Иванов, предизвика
силното недоволство на албанските партии в Македония.
Бойкот на церемонията обявиха депутатите от опозиционната Демократична партия на албанците (ДПА) на Мендух Тачи.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Глобалната икономическа криза е засилила нарушенията на
човешките права и е изместила вниманието на
световната общественост от тях, отбелязва
правозащитната организация “Амнести интернешънъл” в годишния си доклад, цитиран
от Ройтерс.
“Светът е изправен
пред изключителната
опасност задълбочаващата се бедност и отчайващо тежките икономически и социални условия да доведат до политическа нестабилност и
масови изблици на насилие”, твърди генералният секретар на организацията Ирене Хан.
Докато правителствата се борят да съживят икономиките си, човешките права остават
на заден план, каза Хан
и призова за “ново световно споразумение за
човешките права”, с помощта на което да се
обезвреди бомбата със

ване на политическата
репресия, което води
до потъпкване на човешки права, икономическо угнетяване и дискриминация.
В България на дискриминация са подложени най-вече етническите малцинства, се
констатира в доклада на
“Амнести” за 2009 година. Въпреки усилията на
правителството за равноправно отношение
към ромските деца - например чрез Националния план за действие
“Десетилетие на ромското включване” - отрицателното отношение
на обществото към тази
етническа група остава.
Остава и неравнопоставеността в областта на
образованието, трудният достъп до здравеопазване, работни места
и жилища.
Когато политически
лидери насаждат нетърпимост към част от обществото, това в никакъв случай не облекчава нещата. Не случайно миналата година
Софийският градски съд
се произнесе срещу Волен Сидеров, лидера на
“Атака”, и постанови, че
неговите изявления
създават връждебна ат-

Криминалистите в Сърбия
разследват имуществото на Сретен Йосич по искане на Специалната прокуратура за борба с
организираната престъпност.
При арестуването му са конфискувани и скъпи автомобили,
които не са крадени. Все още
обаче се чака проверката на
блиндиран джип “Гранд Чероки”,
който е от България. Йосич
твърди, че това са коли на негови приятели. Срокът на
задържането му под стража бе
удължен с още два месеца.

СНИМКА БГНЕС

В България много проблеми
остават на заден план според
„Амнести интернешънъл”

РАЗСЛЕДВАТ БГ
ДЖИП У ЙОСИЧ

Семейство от Бангладеш
бяга от наводненията след
циклона “Айла”, който причини
гибелта на близо 200 души
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На слънчевата
страна на Алпите
През юни Русия и Словения ще подпишат
споразумение за изграждането на „Южен поток”
ЕЛЕНА КУКОЛ

В навечерието на
срещата в Рим на министрите на енергетиката
от Г-8 проектът “Южен
поток” получи още един
привърженик и потенциален клиент. През юни
Русия и Словения ще
подпишат споразумение
за изграждането на
“Южен поток”. А договорът за доставки на
руски газ в Словения
може
да
бъде
продължен след 2010
година с още 15 години.
Това разказаха на
журналистите след края
на заседанието на междуправителствената руско-словенска комисия
за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество министърът на връзките и
масовите комуникации
на Русия Игор Шчьоголев и министърът на икономиката на Словения
Матей Лаховник. Сре-

щата им бе в столицата
на Словения Любляна в
края на миналата седмица. Да припомним, че
съвсем наскоро споразумения за сътрудничество във връзка с “Южен
поток” бе подписано с
България, Сърбия и
Гърция. Словения бе
една от последните
държави участнички в
проекта, с която нямаше такъв документ. Сега
остана окончателно да
се договорят само с
Австрия.
Както е известно, по
този газопровод, който
частично ще премине по
дъното на Черно море,
частично - по сушата,
руският газ ще се доставя в Европа. Този
маршрут ще избави потребителите от проблемите, които постоянно
се появяват заради позициите на Украйна.
Неотдавна бе решено,
че “потокът” ще тръгне
по две разклонения - в

Италия и в Австрия. При
това австрийските потребители ще получават
нашия газ именно от
Словения.
В материалите, които получиха журналистите преди срещата, се
съобщаваше, че словенската страна вече е
получила проект за споразумение за сътрудничество при изграждането на газопровода. “Засега обаче пълно съгласие не е постигнато”,
пишеше в материалите.
Но на пресконференцията министър Лаховник
съвсем ясно заяви:
въпросът за включването на Словения към
“Южен поток”, или както звучи на словенски
“Южни ток”, вече е решен, проектът на споразумението обезателно
ще бъде подписан и сега
се правят последните
редакционни поправки.
Какви ще бъдат обемите на доставките по

новия 15-годишен договор, не казаха. През
последните години те не
бяха толкова големи,
годишно Словения получаваше от Русия 500660 милиона куб. метра
газ. Но неотдавна Любляна се опита да проучи
въпроса за възможно
увеличение на потреблението до 2 милиарда
куб. м още към 2010
година. “Газпром” увери,
че е готов напълно да
изпълни тази заявка.
Лаховник обаче не
загърби напълно “конкурента” на “Южен поток” - “Набуко”. “Евросъюзът все още смята
проектът “Набуко” за
много важен”, дипломатично заяви министър
Лаховник. Той обаче
веднага спомена за
проблемите със запълването на “Набуко” с
газ, за което отдавна говорят руските специалисти. И накрая съобщи: “Южен поток” е

стратегически проект
за Словения и за Русия”. По същество словенците дадоха ясно да
се разбере, че руският
проект за тях е по-изгоден и приоритетен.
Трябва да кажем, че на
практика предимствата
на газпромовския проект - той е по-евтин и
по-мощен от “Набуко” разбират всички. Но
някои страни се опитаха до последно да “седят на два стола”: да
подкрепят “Южен поток”, без да се отказват
при това от “Набуко”.
Така че подписването
на споразумение със
Словения и твърденията на министър Лаховник явно дават още точки в полза на нашия
проект. А самият маршрут става все по-ясен.
Колкото до заседанието на междуправителствената комисия, то в
края му съобщиха още
една добра новина за

туристите: двете страни
взаимно облекчават визовия режим за любителите на пътешествия,
ползващи услугите на
лицензирани туроператори.
Трябва да кажем, че
напоследък словенските
исторически и природни красоти се ползват с
все по-голяма популярност сред руските туристи. Миналата година
потокът им нарасна с
над 30%, в Словения са
почивали почти 29 хил.
руснаци. “Словения се
намира на слънчевата
страна на Алпите, в
страната ни има море,
планини”, рекламира
министър Лаховник словенските прелести. Самите словенци смятат,
че почивката при тях
далеч не е толкова евтина. Трябва обаче да
признаем, че в сравнение с другите европейски страни цените са
напълно приемливи.

Виена иска повече контрол
по външните граници на ЕС
Австрийското правителство поиска
да бъде засилен контролът по външните граници на ЕС, за да не влизат в
страните от общността правонарушители отвън, които според Виена са
причина за рязкото нарастване на
престъпността в Австрия. Брюксел
обаче изрази резерви, предаде Франс
прес. Австрийският канцлер - социалдемократът Вернер Файман, заяви, че
на среща с председателя на Европейската комисия Жозе Барозу е повдигнал въпроса за борбата с престъпност-

та по границите на Шенгенското пространство. Въпросът играе важна роля
в кампанията за европейските избори
в Австрия. Крайнодесните партии подеха темата и според анкетите единствено те печелят нови привърженици сред гласоподавателите, отбелязва АФП. Барозу заявил, че се отнася
“много сериозно” към загрижеността
на австрийците, но добавил, че разрастването на престъпността не е
свързано с разширяването на Шенгенското пространство през 2007 г.

СНИМКА БГНЕС

Обама спрял
√ËÔ˙Ú ‚ÁÂ
ÒÚÓÚÌ‡Ú‡ ÒË ÊÂÚ‚‡ скандални снимки
от Абу Граиб
Починалите от вируса на

Председателката на френската социалистическа партия Мартин Обри
се разцелува с доскорошната си съперничка в левите редици Сеголен Роаял.
Двете дами застанаха рамо до рамо по повод предизборната кампания
за евровота в Рьозе, край френския град Нант

black+dopulnitelen

свински грип по света достигнаха 100 души след обявяването
на последните данни от САЩ и
Мексико, съобщи Франс прес.
Световната здравна организация (СЗО) преди това бе регистрирала 95 смъртни случая от
свински грип по света. Към тях
се прибавят нови 4 смъртни
случая в Мексико и един в САЩ.
В Мексико вече има 85
потвърдени смъртни случая и
4821 заразени с вируса A(H1N1).
В САЩ бе регистриран втори
смъртен случай на свинския грип
в Чикаго, с което общият брой на
починалите в страната достигна
15 души. По последни данни на
американските здравни власти в
страната са регистрирани над
7900 заразени от свински грип. В
четвъртък и Словакия потвърди
първия случай в страната на грип
А(H1N1). Преди обявяването на
тези данни СЗО бе регистрирала
13 398 заразени от свински грип
в 48 държави.

Сред снимките, свързани с издевателства в американски затвори в Ирак, които
Барак Обама не иска да бъдат публикувани, има и кадри на изнасилвания. Това
съобщи британският всекидневник “Дейли
телеграф”. На някои от кадрите се виждат
много по-сериозни сексуални посегателства, отколкото се смяташе досега. Една от
снимките показва US войник, който очевидно изнасилва иракска затворничка. На
друга снимка затворничка е накарана да
се съблече гола до кръста. Кадри показват
и изнасилвания на мъже, при които са
използвани палки, проводници и флуоресцентни лампи. Пред изданието американският генерал в пенсия Антонио Тагуба
казва, че одобрява решението на Обама
да не допусне публикуване на снимките.
През април Обама заяви, че кадрите ще
бъдат направени обществено достояние.
Месец по-късно той промени решението
си, след като изслуша мненията на висши
американски военни. Генералът от резерва, който ръководи разследването в Абу
Граиб, посочва за “Дейли телеграф”, че
публикуването на снимките би застрашило
живота на US военните в чужбина.
black+dopulnitelen10
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ВЛАДИМИР ТОПЕНЧАРОВ:

Да се извиним на
обидените

В прехода БСП загърби две
партийни поколения от
опитни и авторитетни кадри,
признава председателят на
ветераните
 Другарю Топенчаров,
от няколко месеца сте
председател на НС на Движението на ветераните в
БСП. То има вече структури във всички области и
повечето общини в страната. Защо бе създадено
движението и как се вписва то сред другите движения и клубове в БСП?
- Движението се създаде на Националната учредителна конференция на 20
ноември 2008 г. Тя стана
възможна в резултат на разяснителната и организаторска подкрепа от страна
на областните съвети на
БСП и на партийните комисии за работа с ветераните
в областите и общините,
подпомогнати от отдел “Организация и териториална
координация” на ВС на БСП
и утвърденото от ИБ Инициативно национално ръководство на Движението на
ветераните в БСП. Движението е следствие на решенията на пленума на ВС на
БСП от 1 август 2008 г. за
работата с възрастните
хора. На този пленум стана
ясно, че формата комисии
при партийни съвети е изчерпана, най-вече поради
ограничените възможности
за инициативи извън партийните структури, където
е огромната маса ветерани
на левицата. Така възникна
идеята за движение, подобно на младежите и жените
в БСП.
 Всъщност понятието “ветеран” няма ли различни съдържателни нюанси в многостранните дейности на човека?
- От римските легиони,
от гвардията на Наполеон
това са старите, опитни
бойци с умение да воюват,
готови да проливат кръв, с
по-малко страх от смъртта,
изпитвали радостта от победи и срам от поражения.
Те са били уважавани в
поход, с трета линия (“триарии”) в боя, за да крепят
бойния ред при тревожни
ситуации. Спасявали са легиона при неуспех и са пре-

Интервю на ЛЪЧЕЗАР ЕЛЕНКОВ

одолявали колебанията.
Спомнете си думите при
Ватерло “Гвардията умира,
но не се предава!” Ние не
изграждаме легион или
гвардия на БСП, нито ще
умираме. Мирно време е и
бойните аналогии при цялата й картинност не са
подходящи. Също така не
сме и няма да бъдем идейно течение. Движението
няма идеологически, програмни и уставни различия
с БСП. По-възрастните членове на партията преодоляха своите разочарования
и запазиха идеалите си под
огъня на враждебна, често
остра, мръсна пропаганда,
изграждаща се до служебни хайки, материален и
морален тормоз. Затова
препатилите и оцелели
хора на левицата са заслужили в борбите и труда званието ветеран. Ние не
възприехме определението
сеньори, както е в ПЕС - у
нас е свързано с господарство. Ние нямаме претенции да сме господари в БСП
и поради възрастта си невинаги можем да даваме
много сили на партията,
както младите попълнения,
вече многобройни в нея.
 И все пак ветераните не са ли съществена
част от членовете на
БСП? Доколкото знам, те
са около 50 на сто от
състава. Няма ли излишно
много по брой и политическа ориентация организации на пенсионерите в
България?
- Ветераните са движение в БСП. Не пенсионерски съюз. Както всички
възрастни хора имат нужда
от специфично отношение,
свои материални и духовни
интереси. Езикът, който говорят те, не е този, с който
говорят младите в БСП.
През последните години, в
по-благоприятните условия,
партията преоцени отношението си към възрастните.
Бяха набелязани специални мерки за тяхното политическо и трудово интегрира-

не в обществото, най-вече
за преодоляване на принизения им материален, здравен и обществен статут.
Сега те получават нови
възможности за изява на
свое мнение и в партията. А
пенсионерските организации имат свои задачи. В
тяхната работа ние няма да
се бъркаме, а ще ги подкрепяме при тяхно желание.
 Не ви ли се струва, че
беше изпуснато много време - почти две десетилетия? Доскоро на много партийни членове, хора с опит
и морал, бяха лепени определения “опетнени”, “виновни”, “неудобни”?
- След дълбоките промени в БСП в началото на 90те години бе необходимо
разграничаване от редица
грешки и леви забежки, както и изграждане на нова теоретическа и тактическа линия. При зле разбрана “модернизация”
партията
откъсна, отблъсна, обиди
дори хиляди предани на
идеите и делото на партията другари. Създадена като
БРСП през 1891 г., развила
се като БРСДП, БКП, БРП(к)
и пак БКП, партията възпита и обучи многобройни кадри, чрез които се извърши
историческо и духовно преустройство на България,
което не може и няма да
бъде забравено. Но по време на този необходим преход БСП загърби две партийни поколения и загуби
изградени, опитни, авторитетни кадри. Пренебрежението
към
възрастните
продължи дълго. Да отбележа, че има опити да се
върнат към партията другари още след 1993 г. Но те
бяха с минимални резултати. Нов дух се появи в БСП

ŒÔÂ‡ÚË‚ÌÓ ·˛Ó Ì‡ Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌËˇ Ò˙‚ÂÚ
Ì‡ ƒ‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚ÂÚÂ‡ÌËÚÂ ‚ ¡—œ
œÓÙ. ¬Î‡‰ËÏË “ÓÔÂÌ˜‡Ó‚ - ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ, ÔÓÙ. ¿Ì„ÂÎ
√ÓÁ‰ËÌ, ƒËÏËÚ˙ ¡Û˜ÍÓ‚, ÀÓÁ‡Ì “‡ÍÂ‚, À˙˜ÂÁ‡ ≈ÎÂÌÍÓ‚, ÃÎ‡‰ÂÌ ÓÒÚÓ‚, ÕËÌ‡ √ÂËÌÒÍ‡, ÔÓÙ. ÕÓ‡ ¿Ì‡ÌËÂ‚‡, œÂÚ˙ ÃÂÊ‰ÛÂ˜ÍË, —Ú‡ÎËÌ √ÂÌ‡‰ËÂ‚, ÔÓÙ. —ÚÂÙ‡Ì —ÚÓËÎÓ‚
след 2003 г., когато тя бе
оглавена от Сергей Станишев. Тогава бе създадена
Комисия за работа с ветераните по инициатива на
председателя,
която
продължи със създаване на
комисиите по общини и области, убеди ИБ да се проведе специалният пленум от
1 август м.г., на базата на
идеи и опит на ЕС се стигна
до движението ни, основната критика към което е
“защо чак сега”. Затова във
всички състави на ръководствата Сергей Станишев е
постоянен негов член.
 На Учредителната
конференция беше избран
Национален съвет, а наскоро бе конструирано и негово Оперативно бюро. Кои
са главните задачи?
- Задачи много. Първата
и основна е победа в изборите за Европейски и национален парламент. От успеха на Коалиция за България, сплотена от хуманните
идеи на социализма и демокрацията, зависи бъдещото
развитие на страната. При
тези избори по-възрастните
избиратели (те са повече от
3 милиона!) ще имат решаваща роля. Мобилизацията
на традиционните леви избиратели е необходима, но
не стига. Търсим и намираме нови хора, българи родолюбци, симпатизанти на
левите, на прогресивните

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:

С лице към
мъдростта и опита
ПОСТАВЕНО Е НАЧАЛОТО НА НЕОБХОДИМО ДВИЖЕНИЕ В
БСП, ПОДЧЕРТА В ПРИВЕТСТВИЕТО СИ КЪМ ВЕТЕРАНИТЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ВС НА БСП*

”‚‡Ê‡ÂÏË ‚ÂÚÂ‡ÌË,
¬ËÂ ÒÂ Ò˙·‡ıÚÂ ‚ —ÓÙËˇ,
Á‡ ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÚÂ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡
Â‰ÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ,
ÔÓ‰ËÍÚÛ‚‡ÌÓ Í‡ÍÚÓ ÓÚ ÌÓ‚ËÚÂ
ÛÒÎÓ‚Ëˇ, ‚ ÍÓËÚÓ ‡·ÓÚË Ë ÒÂ
‡Á‚Ë‚‡ Ô‡ÚËˇÚ‡, Ú‡Í‡ Ë ÓÚ
ËÒÚÓË˜ÂÒÍ‡Ú‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ Úˇ
ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‰‡ Â Ó·˙Ì‡Ú‡ Ò
ÎËˆÂ Í˙Ï Ï˙‰ÓÒÚÚ‡ Ë ÓÔËÚ‡
Ì‡ ÓÌÂÁË ÌÂÈÌË ˜ÎÂÌÓ‚Â Ë
‰ÂÈˆË, ÍÓËÚÓ ÓÚ‰‡‚‡Ú ÁÌ‡ÌËÂ Ë
ÒËÎË Á‡ ÌÂÈÌÓÚÓ ÔÓ-Ì‡Ú‡Ú˙¯ÌÓ
‡Á‚ËÚËÂ. ¬‡¯‡Ú‡ ÍËÒÚ‡ÎÌ‡
Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ë ·ÂÁÍÓËÒÚÌ‡
‚ÒÂÓÚ‰‡ÈÌÓÒÚ Ò‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ
‚ÂÍÓ‚Ì‡Ú‡ ·Ó·‡ Ì‡ Ì‡¯‡Ú‡
Ô‡ÚËˇ Á‡ ÒÓˆË‡ÎÌ‡ Ë ‰ÛıÓ‚Ì‡
Ò‚Ó·Ó‰‡ Ë ‚ „Ó‰ËÌËÚÂ Ì‡
‡ÌÚËÙ‡¯ËÒÚÍ‡Ú‡ Ò˙ÔÓÚË‚‡, Ë ‚
ÔÂËÓ‰‡ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÚÓ
ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ, Ë ÒÂ„‡, ÔÂÁ ‰‚ÂÚÂ
‰ÂÒÂÚËÎÂÚËˇ Ì‡ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌËˇ

ÔÂıÓ‰. ¬‡¯‡Ú‡ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚ
Í˙Ï ‰ÂÎÓÚÓ Â ˇ˙Í ÔËÏÂ Ë
·ÂÁˆÂÌÌÓ Ì‡¯Â ‰ÓÒÚÓˇÌËÂ. “Ó‚‡
‰ÓÒÚÓˇÌËÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ Ò ‰ÛÏËÚÂ: ‰ÓÒÚÓÂÌ
ÊË‚ÓÚ Ë ÌÂÔÓÏ˙Í‚‡˘ ÒÚÓËˆËÁ˙Ï ‚ ËÏÂÚÓ Ì‡ ˜Ó‚ÂÍ‡, ‚
ËÏÂÚÓ Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡
Ô‡ÚËˇÚ‡ ÌË.
¬ ‰ÌÂ¯ÌÓÚÓ ÔÓÚË‚ÓÂ˜Ë‚Ó
Ë ÒÎÓÊÌÓ ‚ÂÏÂ ¡—œ ‚ÒÂ
ÔÓ‚Â˜Â Ë ÔÓ‚Â˜Â ËÏ‡ ÌÛÊ‰‡ ÓÚ
‚‡Ò, ‰Û„‡ÍË Ë ‰Û„‡Ë,
Á‡˘ÓÚÓ ‚ËÂ ÒÚÂ ÌÂ Ò‡ÏÓ
ÔËÏÂ, ÌÓ Ë Û˜ËÚÂÎË Ì‡
ÏÎ‡‰ÓÚÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ. ¬‡¯ËÚÂ
ÛÓˆË ÔÓ ÌÂÔÓ‰Ô‡‚ÂÌÓ Ó‰ÓÎ˛·ËÂ Ë ËÁÔÓ‚Â‰Ì‡ ‚ˇ‡ ‚ ÒÓˆË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍËˇ Ë‰Â‡Î ÌÓÒˇÚ
Ò‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡
Á‡ ‚ÒÂÍË„Ó, ÔÓÒ‚ÂÚËÎ ÒÂ ‰ÌÂÒ Ì‡
Ô‡ÚËˇÚ‡ Ë Ì‡ ÌÂÈÌ‡Ú‡ ÏËÒËˇ ‰‡ ‰ÓÌÂÒÂ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ì‡Ó‰
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÔÓ-ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ ÊË‚ÓÚ.

* ИЗ ПОЗДРАВИТЕЛНИЯ АДРЕС ДО НАЦИОНАЛНАТА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ВЕТЕРАНИТЕ
В БСП

европейски идеи. Особено
важни са формите на политическа и агитационна изборна работа. А кой, ако не
ветераните на левицата,
съвместно с младежите-социалисти, могат да проведат тази агитация? Преди
години чувахме думи: “Нашите деца и внуци са вторачени в оцеляване, бизнес,
забавления.” Днес това не е
съвсем вярно. Политиката
ежедневно ги притиска. Политизацията не е както преди 75-60-20 години. И трябва ли да бъде? Но социалистическите идеи като мечта
за по-добър живот за всички са живи и все по-актуални. Младите вече разбират,
че без силни и умни социални политически действия
няма нито успех и благоденствие, нито удовлетворение
от живота. Затова всички
наши сили са насочени в
борба за щастието и успеха
на нашите деца и внуци, а
също за достойнство и относително
спокойно
завършване на нашия човешки, трудов и политически път. Движението на ветераните ще участва достойно и най-активно в борбата
за единство на БСП за идейно и организационно единство, а на тази основа и за
успех в двата важни избора.
 В последните месеци
участвахте в срещи с активите на много области
и общини. Как се възприема движението и как се
възприемат задачите му?
- Движението се възприема с одобрение. Единствената критика бе “Защо чак
сега?” Всички разбират нуждата “да си съберем вересиите”. Има ли у нас партия,
движение, организация, които да са създадени без активно участие, без инициативата и опита на наши другари, възпитани и обучени
от нас, но разочаровани от
грешките и криминалния
преход? Нека протегнем
ръка на всеки и разберем
защо ни е напуснал. Нека
потърсим обидените и се
извиним за обидите. Тогава
без агитации те ще дойдат
при нас със своя опит, знания, обществен престиж.
 И накрая - един личен
въпрос. Какво е вашето
кредо като председател на
НС на ветераните?
- То е кредото на самото
движение: Какво още мога
да дам за идеалите си, а не
какво да получа. Що се отнася до обхвата от възрастни,
към които се обръщаме, то е
от монархистите до анархистите, от бедняка до заможния (по български), с единна
мечта след изборите да изградим съвместно България
на духа и икономиката, на
социалната справедливост и
демокрацията, което съответства на мечтата на патриарха на социализма у нас Димитър Благоев.
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Събудете се, властители! Събудете си и вие, избраници на народа!
Направете го, защото се оказва, че
внимателно ни наблюдават, и вас,
патетично и всеотдайно устремени
към новото проникване във властта,
а и нас, отдавна загърбилите точно
тази посока. Наблюдават ни, всички
вкупом, с лупи, с микроскопи, с телескопи, през интернет, чрез разните
му там мобилни комуникатори, посредством медийните ни изяви, и как
ли още не. Анализират ни, осмислят
ни, обсъждат ни, осъждат ни...
“Амнести Интернешънъл” огласи
резултатите от последното си целогодишно наблюдение. Прочетохме в
присъдата, че пак сме грешни. Е, май
не чак толкова, колкото било по-рано,
но все пак все още. Отношението ни
към бежанците, етническите малцинства и хората с хомосексуална ориентация било едва ли не под прага на
всякакве критика и говорело за проява на всенародна ксенофобия. Насилието в затворите, както и условията в домове за хора с умствени
увреждания пораждали стрес сред
населението на благополучните стра-

СВЕТОСЛАВ ЯНАКИЕВ

АЛБЕРТ
АВРАМОВ

- Майн камарад Филоф, поздравявам ви
с реабилитацията!
- Данке, майн фюрер, да ви се връща!

Събуди се,
общество!
ни, полицейското и властовото насилие били задълбочаващ се синдром,
с чувство на задълбочена загриженост ни подсказват радетелите на
идеалното общество. Защо ли?
Може би, за да ни подскажат найсетне да се вгледаме в себе си. Да си
признаем собствените си кривици,
нихилизма си, а и неангажираността
си към смисъла на собственото си
съществуване. Всъщност нека се поогледаме - в ежедневието си, в бита
си, в общуването си, в забавленията
си. Да се опитаме да станем общество, но такова, в което хората да не са

принудени да се вглъбяват в себе си
единствено (както все по-често ни се
налага), но и да поглеждат и към
интересите на околните, на тези, сред
които може би са и нашите родители,
приятелите ни, съседите или собствените ни деца. Били те роми, гейове,
затворници, социално или умствено
неоправдани, чуждестранни инградиенти, несретници...
Тогава и в автобусите ще пътуваме спокойно и комфортно по чистите
и ремонтирани улици, и децата ни
ще спрат още от невръстна възраст
да се лутат по публични и недотам

ярко осветени места, и съмнителните двукраки същества, по-известни
като мутри, ще се боят дори да ни
погледнат, и опасенията ни за здравето ще са далеч по-малко. Съседката ще спре да тупа чергата си над
простряното от нас пране, чалгата
като явление ще престане да бъде
единица мярка за култура, в магазина няма да ни продават ментета,
които ставали и за ядене. Просто
трябва да се събудим! Не по команда, а от трелите на моралния си
будилник. Налага се да се поогледаме, да срещнем погледите на другите ранобудници и да се почувстваме
като общество. Иначе сме обречени
на летаргия, докато и последният от
нас не премине към зоната на вечния покой. А ако някой се сети да
наеме иностранец да загаси лампата и придърпа вратата след себе си
(нека спазим хронологията на популярния виц), ще бъде белег на грижовна прозорливост. Както и признак на държавническо мислене.
Хайде, стига сънища.
Отворете очи!

Родителството този труден занаят
Интересна книга бе представена
снощи от ИК “Кръгозор” и интернет
сайта TeenProblem.net. Техният проект
се основава на 8-годишно наблюдение
върху проблемите, които вълнуват
днешните тийнейджъри. И нека не се
дразним от думичката тийнейджър, защото, искаме или не, децата ни са
деца на своето време и ползват съвременната лексика, пък и едва ли е наложително всеки път да ги връщаме
към нашето “младежи и девойки”.
Проблемът не е в терминологията, а е
много по-дълбок и значим: познаваме
ли нашите деца и доколко умеем да
общуваме с тях!
В условия на преход, на криза, на
имане или недоимък - човек винаги се
стреми да осигури на децата си максималното според възможностите си.
Учебници, храна, дрехи, джобни... материалното има значение - да, в определена възраст децата се съизмерват
едно с друго и тези външни белези им
дават или им отнемат самочувствие. Но
как да стигнем до невидимото, найчувствителното, най-ранимото, до
същността, до душата на нашите деца?
И имаме ли волята да го правим? Всекидневно, всекичасно.
cyanmagentayellowblack

Даваме ли си сметка, че сутрешната целувка по челото и формалният
въпрос вечерта “Как беше днес в училище?” не са достатъчни, за да сме
истински близки с децата си! И, гарантирайки, че ги познаваме най-добре от
всички, навярно повечето от нас биха
се шокирали, ако случайно научат, че
синът предпочита момчета или дъщерята е влюбена в приятелката си. Ами
затова децата ни се боят да споделят
с нас онова, което - очевидно - отчаяно
се нуждаят да разкажат пред невидимия събеседник в мрежата (на стр. 26).
И е добре, ако го направят пред сайтове и организации като TeenProblem.net.
Но ако се изповядат пред случаен анонимен доброжелател, готов да ги изслуша, да приеме и най-неприемливото, да ги сгрее с утешителна дума, да
им предложи рамото си, на което да
поплачат?...
Никой не може да спре един тийнейджър да прави секс, да се друса, да
пие - нито с бой, нито с наказания,
забрани или скандали, се казва още в
първите страници на книгата, която е
по-скоро ценно четиво за родители. Та
нали това е абсолютно спонтанната
реакция (на слабост, уплаха и обърка-

ност) на повечето възрастни, на които
невръстната
дъщеря признае, че ходи с
мъж
на
възрастта на
баща си или
синът - че е
опитвал наркотици. И точно в
този момент
нишката между нас и децата се скъсва не- ВИЛИАНА
поправимо или СЕМЕРДЖИЕВА
поне задълго. Известно е, че родителството е най-трудният занаят - по него
няма учебници и общовалидни правила
и норми. И тъй като наближава 1 юни
- хубаво е да зарадваме децата си с
подарък или друг мил жест на внимание. Но може би това е и ден, в който
трябва да се замислим сериозно за
това как да бъдем родители, как да
печелим доверието на децата си, как да
им помагаме да преминават тази трудна възраст “-тийн”. Защото и на тях,
както и на нас, изобщо не им е лесно.

1453 - армията на султан МЕХМЕД II ФАТИХ (14321481) превзема Константинопол след двумесечна обсада, артилерийски обстрел с най-модерните за тази
епоха оръдия и масирана атака на еничарския корпус.
При атаката е убит последният византийски император Константин XII (1404-1453).
1876 - четниците на ХРИСТО
БОТЕВ (1848-1876)
завладяват австрийския пътнически параход “Радецки” и принуждават
екипажа му да спре
кораба на козлодуйския бряг. До големите и авторитетни европейски вестници е изпратена телеграма, в
която се известява целта на четата. От Козлодуй
четата на Ботев се отправя към Балкана, минавайки
през десетина села. Много малко българи обаче се
присъединяват към четниците, въпреки предварителните очаквания. Четата води няколко боя с преследващите я османски потери.
1917 - в Бруклин, щата
Масачузетс, се ражда
35-ият президент на САЩ
ДЖОН ФИЦДЖЕРАЛД КЕНЕДИ
(1917-1963). Той е човекът
и политикът, опитал се да
промени страната и света,
и превърнал се след убийството му (22 ноември 1963
в Далас - 2 години и десет
месеца след влизането в
Белия дом) в мит, събрал в
себе си надеждите, желанията и илюзиите на милиони
свои сънародници. Завършва
Харвард, след което влиза
във флота независимо от
недоброто си здраве и участва в тихоокеанските
операции срещу Япония като командир на торпеден
катер. През август 1943 г. е ранен и след тежка
операция на гръбнака се уволнява от армията. Достига
върха на политическата си кариера, след като в
президентски избори през 1960 г. печели срещу далеч
по-опитния републиканец Ричард Никсън. Отличителна
черта на президентството му става издигнатите в
надпреварата за Белия дом лозунги за пробив към “нови
граници” и за призванието на САЩ да защитят
свободата. Кенеди е начело на страната в едни от найтежките сблъсъци по време на студената война построяването на Берлинската стена (1961) и Кубинската ракетна криза (октомври 1962), когато светът
е изправен на прага на ядрена война. Убийството му
и досега е повод за изследвания и филми, опитващи се
да отговорят кой е отговорен за него - обвиненият
Ли Харви Осуалд, мафията, КГБ, ЦРУ, кубински емигранти и т.н., но достоверни основания за версията за
заговор засега няма.
1953 - сър ЕДМЪНД ХИЛАРИ
(1919-2008) и шерпа Тензинг Норгай (1914-1986) са първите алпинисти, изкачили се на връх Еверест (8848). Експедицията установява първия си лагер през март
1953 г. Работейки бавно, те
достигат последния си лагер на
южната седловина (7900 метра)
на 26 май. Другите двама от
участниците в експедицията, Бурдилън и Евънс, правят опит да
изкачат върха, но се връщат,
защото кислородната система на
Евънс се поврежда. Двойката достига до южното било, достигайки на 100 метра от върха. След
това полк. Джон Хънт, ръководителят на експедицията,
нарежда на Хилари и Тензинг да атакуват.
1985 - малко преди започването на финалния мач между
“Ливърпул” и “Ювентус” за Купата на европейските шампиони на ст. “ХЕЙЗЕЛ” в Брюксел, Белгия, английски фенове
предизвикват бой с италианските тифози - под натиска
на тълпата рухва бетонната стена, ограждаща сектора
им, а под обломките й и вследствие на схватките загиват
39 души (32 италианци), а повече от 400 са ранени. Въпреки
разигралата се драма мачът е изигран и “Ювентус” печели
с 1:0 (Платини от дузпа). След това английските клубове
са дисквалифицирани от евротурнирите за 3 години, а
“Ливърпул” получава 5-годишна забрана за участие.
1990 - БОРИС ЕЛЦИН (1931-2007)
е избран за председател на Върховния
съвет на РСФСР. На 10 юли 1991 г.
Борис Елцин полага клетва за вярност
пред Русия и встъпва в длъжността
президент на РСФСР. С един от
първите си укази като президент
Елцин ликвидира партийните организации в предприятията. След разпадането на СССР Елцин започва либерална икономическа реформа. На 2 януари 1992 г. влиза
в сила указ за либерализация на цените и валутната
политика на Русия, което радикализира реформата.
Цените и курсът на валутата започват да се вдигат
и през 1993 неколкократно страната е зялята от вълни
на хиперинфлация и Русия влиза в икономическа криза.
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Има ли военни,
трябват и ордени
Системата за награждаване не е формалност,
а традиция за почит и достойнство
ВАСИЛ ПОПОВ

Има една руска военна песен за
девойка и младеж, комуто предстои
да замине в армията. Момъкът прави предложение на любимата си да
се оженят. Тя му отвръща да
изпълни дълга си и като се върне с
орден, тогава ще поговорят. Е, да
се върне жив и здрав, съгласна е и
на медал. В тази закачлива песен
на военния ансамбъл “Александров”
текстът е шеговит, но въпросът с
наградната система на една държава никак не е за подценяване. Особено що се отнася до наградните
знаци за защитниците на отечеството и всички граждани, свързани
по някакъв начин с националната
сигурност и отбраната. В момента у
нас няма подобни морални награди.
Какво се случи с наградния знак
на Министерството на отбраната
“За вярна служба под знамената”,
който го имаше, а сега го няма?
Извършените през 1989 г. демократични промени, свързани и с премахването на партийно-държавната символика, но при запазване на
републиканската форма на управление, предизвикаха продължителен вакуум по отношение на моралното стимулиране на българските граждани, в това число и на
военните и цивилни лица от системата на МО и Българската армия.
Първият успешен опит за запълването на този вакуум бе извършен от
вече покойния министър на отбраната Валентин Александров с учредяването и въвеждането на наградния знак на МО “За вярна служба
под знамената”.
Това става с МЗ 189 от 11 март
1994 г. С нея той е учреден и се
утвърждава неговият статут. В чл. 1
от статута е отбелязано, че “учредяването му е продиктувано от липсата на нова орденска система и необходимостта да бъдат награждавани военнослужещи от всички звания и длъжности и приравнените към
тях цивилни служители в мирно
време и при извънредни обстоятелства, засягащи сигурността на страната”. Знакът е в четири степени,
като в чл. 8 от Статута са изброени
длъжностите, за които те са предназначени.
С МЗ 333 от 28 април с.г. се
прави допълнение към посочената
вече заповед, което по същество
въвежда дамския кръст “За вярна
служба под знамената” в две степени. Всички степени на мъжките и
дамските кръстове имат миниатюри
за ежедневно носене. За съжаление в Статута не се посочва къде
точно военнослужещите следва да
носят на униформеното си облекло
тези миниатюри. Това става едва с
влизането в сила на Устава за войсковата служба на 2 април 2001 г.
Там в чл. 23 (т. 8) е записано, че
“Отличителният знак на наградните
знаци се носи на вратовръзката”.
Поради тази пълна недомислица
началникът на ГЩ на БА (вече началник на отбраната) генерал Златан Стойков носи миниатюрите на
наградните си знаци над орденските ленти на куртката си, а преобладаващата част от офицерите са украсили вратовръзките си с метални
миниатюри на различни наградни
знаци и значки. Излиза, че цивилните са най-еднотипни и дисциплинирани - носят ги на левите ревери на
саката си.
Какво следваше да се случи
впоследствие? Наградният знак “За
вярна служба под знамената” трябваше да се запази в този си вид, с
нанасянето на незначителни редакционни, но важни по същество промени в статута му. Всички елементи,
които го съставят, са свързани с
националната и европейската военcyanmagentayellowblack

на традиция. Това са т.нар. “Леополдов” кръст (представляващ по същество кръста на рицарите-тамплиери,
постепенно превърнал се във военен символ за почти цяла Европа),
кръстосани и обърнати нагоре
български мечове (символ на готовност за битки), образуващи втори
диагонален “Андреевски” кръст, и
българската бойна каска - символ
на участието на БА в две от найкръвопролитните войни в историята
на човечеството - Първата и Втората световна.
Чрез промените в статута следваше да се разшири и обхватът на
категориите български граждани,
които да имат право да го получават. Освен военнослужещи и служители на МО и БА, с него да може
да се награждават и личности със
заслуги към националната отбрана
и военната сигурност - общественици, писатели, историци, журналисти и други, някога служили във
войската хора, т.е. запасни чинове
или резервисти с принос към МО и
БА, ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали и т.н.
Нелогично е с него да се награждават чужденци, дори и от съюзнически армии. Изключения могат да се
правят само за военнослужещи от
чужди армии, служили в контингенти под българско командване или
завършили български военни колежи, училища и академии. Непременно следва ясно и точно да се
посочи мястото на носене на мини-

Наградният знак “За вярна
служба под знамената”,
който просто изчезна

атюра на наградния знак на всекидневната военна униформа.
Вместо това в наградната система на МО, обявена със заповед на
министър Веселин Близнаков в началото на 2008 г., наградният знак
“За вярна служба под знамената”
просто липсва, Да, липсва. Изчезнал е. От този факт не се трогна и
поредният и настоящ министър Николай Цонев. И на него не му пука,
че с тази награда са били удостоени
хиляди български и чужди граждани
от 1994 до 2007 г. Това не е нищо
друго, освен липса на каквато и да
било традиция и приемственост във
ведомството, представляващо един
от най-значимите символи на
държавността.
В различните епохи символите
за проявена чест, достойнство,
изпълнен дълг са се променяли, но
винаги са съществували. Наистина
ли последните министри (все от
жълтата партия) са решили, че
българското воинство повече няма
да заслужи почит и да носи знак за
такава заслуга? Може би следващият шеф на МО ще забележи
извършената глупост и ще възстанови традицията, инак според песничката някое войниче ще се пита
за какво да се старае и ще си остане ерген. Шегата настрана,
въпросът за мотивацията и символите е толкова сериозен, че се
питаме дали трябва да зависи само
от кефа на един чиновник, пък бил
той и министър.

С Орден за храброст - “Георгиевски
кръст”, учреден по време на
Третото българско царство, са
удостоени много воини, проявили
героизъм и мъжество през
Втората световна война.
Живите ветерани с гордост го
носят на реверите си и днес

Îò äóìà íà äóìà,
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ŒÔÚËÏËÒÚË˜ÌÓ
ПАНЧО ПАНЧЕВ

¬ ÔÓÌÂ‰ÂÎÌËÍ ˘Â ·˙‰Â
œ˙‚Ë ˛ÌË - ƒÂÌˇÚ Ì‡ ‰ÂÚÂÚÓ. » ÒˇÍ‡¯ ÔÓ ÔÓ˙˜Í‡
ÚÂÏ‡Ú‡ ÏË ·Â¯Â ÔÓ‰‡‰ÂÌ‡
‰ËÂÍÚÌÓ ÓÚ ÊË‚ÓÚ‡, ËÎË,
Í‡ÍÚÓ ÒÂ Í‡Á‚‡ Ì‡ ‚ÂÒÚÌËÍ‡ÒÍË - ÂÔÓÚ‡ÊÌÓ. “Ó‚‡
ÒÚ‡Ì‡ ÓÌÁË ‰ÂÌ ÔË Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂÚÓ ÏË Ò ‚Î‡Í ‰Ó “˙„Ó‚Ë˘Â. ÕÂ ‚Â‰Ì˙Ê Ò˙Ï ËÏ‡Î
ÒÂ˘Ë Ò ‰Âˆ‡ - ‚ Û˜ËÎË˘ÌË Ë ˜ËÚ‡ÎË˘ÌË Á‡ÎË, ‚
ÍÎ‡ÒÌË ÒÚ‡Ë Ë „ËÏÌ‡ÒÚË˜ÂÒÍË Ò‡ÎÓÌË, Í˙‰ÂÚÓ (‚ ·ËÚÌÓÒÚÚ‡ ÒË Ì‡ ƒˇ‰Ó œ˙Ì˜) Ò˙Ï
Á‡ÌËÏ‡‚‡Î Ï‡Î˜Û„‡ÌËÚÂ Ò ÏÓËÚÂ „‡Ú‡ÌÍË Ë ‰Û„Ë ‚ÂÒÂÎË ËÁÏË¯Î¸ÓÚËÌË. “ÓÁË Ô˙Ú ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚÚ‡ ÏË ÒÂ‚Ë‡
ÌˇÍÓÎÍÓ˜‡ÒÓ‚Ó ÌÂÔÂ‰‚Ë‰ÂÌÓ Ó·˘Û‚‡ÌÂ Ò ˆˇÎ ‚‡„ÓÌ
‰Âˆ‡, Ú˙„Ì‡ÎË Ò ‚Î‡Í‡ ÌÂ Ì‡ ÒÂ˘‡ Ò ÔËÒ‡ÚÂÎ, ‡ Ì‡
Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡ ÓÎËÏÔË‡‰‡ ‚ ÿÛÏÂÌ. ¬‡„ÓÌ˙Ú ·Â¯Â ·ÂÁ
ÍÛÔÂÚ‡ Ë ¯ÛÏÌËˇÚ Ô˙ÒÚ˙ ÓˇÍ ÓÚ Ï‡ÎÍË (‚ÚÓË ‰Ó ÒÂ‰ÏË ÍÎ‡Ò) Ï‡ÚÂÏ‡ÚËˆË „Ó ·Â¯Â ÔÓ˜ÚË ËÁÔ˙ÎÌËÎ. ŒÒ‚ÂÌ
Úˇı Ë ÏÂÌ ËÏ‡¯Â Ò‡ÏÓ Ó˘Â Â‰Ì‡ Û˜ËÚÂÎÍ‡, ‰‚‡Ï‡ Û˜ËÚÂÎË Ë ÌˇÍÓÎÍÓ ‰Û„Ë Ô˙ÚÌËˆË.
œ˙‚‡Ú‡ ÏË ÍÓÌÒÚ‡Ú‡ˆËˇ ·Â¯Â, ˜Â ‰Âˆ‡Ú‡ Ò‡ ÏÌÓ„Ó ıÛ·‡‚Ë. ¬ÚÓ‡Ú‡ - ˜Â „Î˙˜Í‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ „Ë Ò˙Ô˙ÚÒÚ‚‡,
ÌÂ ÏÂ ‰‡ÁÌË, ‡ ÏÂ ‡‰‚‡. » ÒË ‰‡‰Óı ÒÏÂÚÍ‡, ˜Â (ÒÎ‡‚‡ ¡Ó„Û) ÌÂ Ò˙Ï ÓÚ ÓÌÂÁË ÒÚ‡Ë ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ï˙ÏÓˇÚ
Ë ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÓˆÂÌˇÚ ÊË‚Âˆ‡ Ì‡ ÏÎ‡‰ÓÒÚÚ‡. ƒÂˆ‡Ú‡
ÔÂÎËÒÚ‚‡ı‡ ÌˇÍ‡Í‚Ë ÚÂıÌË ÒË ÒÚ‡ÌËˆË, ı‡Ô‚‡ı‡ ÔÓ
ÌˇÍÓÈ Á‡Î˙Í ÓÚ Ò‡Ì‰‚Ë˜, ÓÚË‚‡ı‡ Ì‡ Ò˙ÒÂ‰ÌË ÒÂ‰‡ÎÍË
ÔË Ò‚ÓË ‰Û„‡˜ÂÚ‡, ÒËÎÌÓ ÒÂ ÒÏÂÂı‡ Ì‡ ÌÂ˘Ó, ËÏ‡¯Â Ë ÎÂÍË ÒÔÂ˜Í‚‡ÌËˇ, ÔÂÒÍ‡˜‡ı‡ Ò‡ÏË ËÎË (Ï‡ÎÍËÚÂ), ÔË‰ÛÊÂÌË Ò ‰Ó·ÓÌ‡ÏÂÂÌÓÒÚ ÓÚ ÌˇÍÓÈ Û˜ËÚÂÎ,
‰Ó ÚÓ‡ÎÂÚÌ‡Ú‡ Ë ‚ÒË˜ÍÓ ÚÓ‚‡ ·Â¯Â ÚÓÎÍÓ‚‡ ÌÓÏ‡ÎÌÓ,
ÒˇÍ‡¯ ÔÓ‚Ú‡ˇ¯Â ÏÓÌÓÚÓÌÌÓÚÓ Ú‡Í‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÎÂÎÂÚ‡Ú‡ ÔÓ‰ Ì‡Ò. ƒÓË Ì‡˜‡ÎÌ‡Ú‡ ‚˙Á·Û‰‡ ÓÚ Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂÚÓ ·ÂÁ
Ó‰ËÚÂÎË, Á‡ ÌˇÍÓË ÏÓÊÂ ·Ë Ô˙‚Ó, ÒÂ ÛÚ‡ÎÓÊË ‰ÓÌˇÍ˙‰Â Ë Ò‡ÏÓ ÓÚ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‚ÂÏÂ ÌÂÚ˙ÔÂÎË‚ Ï‡Î˜Û„‡Ì Ë‰‚‡¯Â ‰‡ ÔËÚ‡ Û˜ËÚÂÎËÚÂ - ‰‡ÎË ÒÍÓÓ ˘Â ÒÚË„Ì‡Ú.
—Â‰ˇı ·ÎËÁÓ ‰Ó ÚÂÁË Û˜ËÚÂÎË Ë ÌÂ‚ÓÎÌÓ, Ó·‡˜Â Ò
Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂ, ˜Û‚‡ı ˜‡ÒÚ ÓÚ ‡Á„Ó‚Ó‡ ËÏ. ”Ê‡ÒÌÓ
ÒËÏÔ‡ÚË˜ÌË ÏË ÒÚ‡Ì‡ı‡ Ò ÚÓ‚‡, ˜Â ÌÂ Ó‰ÛÏ‚‡ı‡ Ò‚ÓË
ÍÓÎÂÊÍË Ì‡ÔËÏÂ, ÌÂ Á‡Òˇ„‡ı‡ ÌÂÔËˇÚÌËÚÂ ÔÓ·ÎÂÏË Ì‡ ‚ÒÂÍË‰ÌÂ‚ËÂÚÓ ÌË, ÌÂ ÔÓÎËÚËÍ‡ÌÒÚ‚‡ı‡. œÓ-ÏÎ‡‰ËˇÚ (Í˙Ï ˜ÂÚËËÈÒÂÚ„Ó‰Ë¯ÂÌ) Û˜ËÚÂÎ ÒÔÓ‰ÂÎË Í‡Í ÔÓ
¬ÂÎËÍ‰ÂÌ ‚Ó‰ËÎ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ÒË ËÁ Í‡ÒË‚Ëˇ œËËÌÒÍË Í‡È Ë Í˙‰Â ÒÏˇÚ‡ ‰‡ ÓÚË‰‡Ú ÔË ÒÎÂ‰‚‡˘‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ. œÓÒÎÂ „Ë ˜Ûı ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó ‰‡ ÒÂ ‚˙ÁÏÛ˘‡‚‡Ú, ˜Â ÒÔÓÂ‰ ÌÂ ÁÌ‡Ï ÍÓÈ ÒË Û˜Â·ÌËÍ, Í‚‡‰‡Ú˙Ú
ÌÂ Â Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌËÍ. ¿ Í‡Í‚Ó Â ÚÓ„‡‚‡, ˘ÓÏ ÌÂ Â ÒÔÎÂÒÍ‡Ì ÔÓ ÌˇÍÓÈ ÓÚ ‰Ë‡„ÓÌ‡ÎËÚÂ ÒË, Á‡ ‰‡ ÒÚ‡Ì‡Ú ˙„ÎËÚÂ
ÏÛ ÌÂ Ô‡‚Ë, ‡ ‰‚‡ Ú˙ÔË Ë ‰‚‡ ÓÒÚË Ë ‰‡ ÒÂ ÔÂ‚˙ÌÂ
‚ ÓÏ· (·‡ÍÎ‡‚‡)?
œÓÒÎÂ Â‰ËÌËˇÚ Û˜ËÚÂÎ Á‡‰ˇÏ‡, ‡ Û˜ËÚÂÎÍ‡Ú‡ Ë ‰Û„ËˇÚ, ‚Â˜Â ÒÔÓÏÂÌ‡Ú ÓÚ ÏÂÌ, Ò ÍÓ„ÓÚÓ ÏÂÊ‰Û‚ÂÏÂÌÌÓ
‡ÁÏÂÌËı ÌˇÍÓÎÍÓ Ù‡ÁË Ë ‡Á·‡ı, ˜Â ÒÂ Í‡Á‚‡ ƒÓ·Ë (ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó ËÏÂ) Ë ÒÂ„‡ ÌÂ ‚ÁÂı‡ ‰‡ ÍÎ˛Í‡ÒÚ‚‡Ú,
‡ ÒÂ Á‡ı‚‡Ì‡ı‡ ‰‡ ËÁÏËÒÎˇÚ Á‡‰‡˜Ë. “Â ˇ‚ÌÓ Ó·Ë˜‡ı‡
Ë Ï‡Î˜Û„‡ÌËÚÂ, Ë ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÒË. “‡ÍË‚‡ Û˜ËÚÂÎË ·Ëı ËÒÍ‡Î ‰‡ ËÏ‡Ú ‰Âˆ‡Ú‡ ÏË (Ô‡‰ÓÌ - ‚ÌÛˆËÚÂ). —Ë„ÛÂÌ
Ò˙Ï, ˜Â ÔÓ‰Ó·ÌË ÔÂ‰‡„ÓÁË ·Ëı‡ ìÁ‡‡ÁËÎËî Ë Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Ò ‚˙ÁÔËÚ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒË ‚ÒÂÓÚ‰‡ÈÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ÎËÔÒ‚‡
Û ÌÂ Â‰ÌÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó.
ÃÂÊ‰Û „Î‡‚ÌÓ Ï‡ÎÍËÚÂ ‰Âˆ‡, ÍÓËÚÓ Ë‰‚‡ı‡ ÔË
ƒÓ·Ë ÔÓ ÌˇÍ‡Í˙‚ ‚˙ÔÓÒ Ë ÚÓÈ ‚ËÌ‡„Ë Ò „ËÊÓ‚Ì‡
Î˛·ÂÁÌÓÒÚ ËÏ ÓÚ„Ó‚‡ˇ¯Â, Â‰ÌÓ ‰ÓÈ‰Â ÌˇÍÓÎÍÓ Ô˙ÚË.
œÓÒÎÂ‰ÌËˇ Ô˙Ú - Á‡ ‰‡ ÒÂ ÓÔÎ‡˜Â ÓÚ ·‡ÚÍÓ‚ˆË, ÍÓËÚÓ
ËÏ ‚ÁËÏ‡ÎË Í‡ÚËÚÂ. ì’‡È‰Â, ËÁ˜ÂÁ‚‡È!î - Í‡ÚÂ„ÓË˜ÌÓ „Ó ËÁÔ˙‰Ë ƒÓ·Ë Ë Ú˙ÍÏÓ ‰‡ ÏÂ ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡, Ó·˙Ì‡
ÒÂ Í˙Ï ÏÂÌ Ò Ó·ˇÒÌÂÌËÂÚÓ: ì“ÓÁË Â ÒÂ‰ÌËˇÚ ÓÚ ÏÓËÚÂî. ”ÒÔÓÍÓËı ÒÂ - Ú‡Í‡ ÏÓÊÂ.
œÂ‰Ë ‰‡ ÒÂ ‡Á‰ÂÎËÏ Ì‡ „‡‡ “˙„Ó‚Ë˘Â ‰Âˆ‡Ú‡
ÒÂ ·ˇı‡ ÔÓÛÏÓËÎË Ë „Î˙˜Í‡Ú‡ ËÏ ÒÚ‡Ì‡ ÔÓ-ÔË„ÎÛ¯ÂÌ‡, Ú‡ Ò ÚÓ‚‡ Ó˘Â ÔÓ‚Â˜Â ÏÂ Á‡ÔÎÂÌËı‡. ŒÚ ÚÓ„‡‚‡ ˜ÂÒÚÓ ÒÂ ÒÂ˘‡Ï Á‡ Úˇı Ë Á‡ Û˜ËÚÂÎËÚÂ ËÏ Ë, Í‡ÍÚÓ ˇ‰ÍÓ
ÏË ÒÂ ÒÎÛ˜‚‡ Ì‡ÔÓÒÎÂ‰˙Í, ÔÓÒÂ˘‡‚‡Ú ÏÂ ÓÔÚËÏËÒÚË˜ÌË ÏËÒÎË Á‡ ·˙‰Â˘ÂÚÓ. ¬ÁÂı ÍÓÓ‰ËÌ‡ÚËÚÂ Ì‡ ‰‡ÒÍ‡Î
ƒÓ·Ë Ë ÒÂ Í‡Ìˇ ‰‡ ÏÛ ÒÂ Ó·‡‰ˇ, ‡ Á‡˘Ó ÌˇÍÓÈ Ô˙Ú Ë
‰‡ ÌÂ ÔÓÒÂÚˇ 125-Ó Û˜ËÎË˘Â ‚ ìÃÎ‡‰ÓÒÚî, Á‡ ‰‡ ÒÂ Á‡Â‰ˇ ÓÚÌÓ‚Ó Ò ÔÓÁËÚË‚ËÁ˙Ï. ¬Â‰Ì‡„‡ ËÒÍ‡Ï ‰‡ ÒÔÓ‰ÂÎˇ, ÏÓÊÂ ·Ë ÔÓ‡‰Ë ‰Ó·ÓÚÓ ÒË Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ, ˜Â ÌÂ Á‡
Ô˙‚Ë Ô˙Ú ÒÂ˘‡Ï Ú‡ÍË‚‡ Ï‡Î˜Û„‡ÌË Ë Û˜ËÚÂÎË, ÌÓ Ò
·ÓÎÍ‡ Ì‡ ÒÓÙËˇÌÂˆ ˘Â ‰Ó·‡‚ˇ, ˜Â ÚÂ Ï‡È Ò‡ ÔÓ‚Â˜Â
ËÁ‚˙Ì ÒÚÓÎËˆ‡Ú‡.
œË·‡ı ÒÂ ‚Í˙˘Ë Ë ÒÂ Á‡ÔËÚ‡ı - Í‡Í‚Ó ·Ë Í‡Á‡Î‡
ÔÓ ‚˙ÔÓÒ‡ ·‡·‡Ú‡ Ì‡ “Ó‰Ó ÓÛÂ‚? ŒÚ„Ó‚ÓË ÏË
Ò·ÓÌËÍ˙Ú Ò ÔÓ„Ó‚ÓÍË. “‡Ï ˜ÂÌÓ Ì‡ ·ˇÎÓ ÔË¯Â:
ì¿ÍÓ »‚‡Ì˜Ó ÌÂ ÒÂ Ì‡Û˜Ë, »‚‡Ì ÌËÍÓ„‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÒÂ
Ì‡Û˜Ë!î, ì— Í‡Í‚ÓÚÓ ÒÂ ÌÓ‚ Ò˙‰ Ì‡Ô˙ÎÌË, Ì‡ Ú‡ÍÓ‚‡ ˘Â
ÏËË¯Â ‰ÓÍ‡È!î, ì ˙‰Â ˘Â Ô‡‰ÌÂ ÍÛ¯‡Ú‡, ‡ÍÓ ÌÂ ÔÓ‰
ÍÛ¯‡Ú‡î? Ë Ú.Ì.
‡ÍÚÓ ‚ÒË˜ÍË ÁÌ‡ÂÏ - ‰˙‚ÓÚÓ ÍÛ¯‡ ÒÏÂ ‚ÒË˜ÍË
ÌËÂ: Ó‰ËÚÂÎË, Û˜ËÚÂÎË, Ó·˘ÂÒÚ‚Ó.

Награждаване на отличили се военнослужещи
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РУМЯН РУСИНОВ е роден на 21 декември
1967 г. във Видин. Завършил е икономика,
работил е седем години в неправителствения сектор в България и 10 години - на
ръководни позиции в Будапеща. Бил е
заместник-директор на ромски образователен фонд, програмен директор на “Проект права на човека”, директор на програма за ромско участие. Шести е в
листата на Коалиция за България за
изборите за Европарламента, кандидат е
от гражданската квота. Румян Русинов
владее английски, руски, сръбски език.
Женен е, има 12-годишен син Кристиян.

Бедни или богати,
българчета или циганчета всички са наши деца

- Да, повтарям - образованието и
равните възможности. За мен е изключително важно всяко дете на България да има шансове да се образова и да просперира. Нужно
е като държава и общество
да гарантираме, че произходът и парите в семейството няма да имат най-голямо значение, и че детето
ще може да продължи напред. Убеден съм, че има
много интелигентни и талантливи деца, които не са
от богати семейства, трябва да им дадем възможност
да развият талантите си те са наш национален капитал. Бедни или богати,
циганчета или българчета
- всички са наши деца. Заслужава си да се работи
за тази кауза. Ще работя

 Защо тръгвате към Европарламента, г-н Русинов?
- От много време споделям ценностите солидарност, равенство,
равни възможности в обществения живот. И съм за социална политика и държава. Това са ценностите на европейската левица, а
основен изразител на тези ценности е нашата, българска левица - БСП и Коалиция за България.
Така че моето участие в листите
на Коалиция за България в този
смисъл е най-естественото нещо.
- В Европарламента, убедена
съм, няма да влезете, както се
казва, “за цвят”.

и СДС, хора, които се борят за “точки”
във вътрешен план и затова редовно и
пред западните медии, и пред Европейската комисия доставяха “данни”, които
петнят България. Това е изключително
недостойна позиция и смея да твърдя,
че е зловредна за страната ни - спират
ни еврофондове, намалява потокът от
инвестиции. Нали никой не иска да инвестира в престъпна, в бандитска страна? А това означава 300 хиляди помалко работни места. Така че тези,
които петнят имиджа на България, работят всъщност срещу интересите на
България. Нека не ви звучи самохвално,
но нашият контрапункт беше статия в
“Ню Йорк таймс” - “България отваря
училищни врати за циганските деца”.
Представихме страната в положителна
светлина, показахме истината. Мисля,
че 17-те човека, от които и партии да
сме, трябва да сме един отбор. Има
неща, които не са “ляво-дясно”, имиджът
на страната ни е едно от тези неща.
 ДУМА нарича Господин Колев, наш
автор и приятел, “циганинът от ЦК”,
и той не ни се обижда. Ако е рекъл
Господ, и главно хората, които гласу-

РУМЯН РУСИНОВ:

Човешкият потенциал е
най-големият ни ресурс

Държавата ни от 20-ина години несправедливо пренебрегва
образованието, време е да преодолеем това, казва шестият в
листата на Коалиция за България за Европарламента

- Ако беше за цвят, нямаше да съм
част от листата. Но това е друга тема.
Смятам да работя в направленията образование и за равните възможности.
 Тежки теми за времето, в което
живеем...
- Като държава, от 20 години несправедливо пренебрегваме образованието.
Сякаш става въпрос за чужди, а не за
нашите деца! А не е тайна, че каквото
и да говори столичният кмет, човешкият
потенциал е нашият най-голям ресурс.
И вярвам, че точно този ресурс трябва
да бъде доразработен. Възможностите
на ЕС са огромни и ще посветя голяма
част от работата си на образованието.
И на равните възможности - това е
ценност на левицата и в Европа, и у нас.
Всяко дете, без значение от произхода
му, без значение дали е от бедно или от
богато семейство, трябва да има
възможност да се изучи. Не е казано
никъде, а и животът не го доказва, че
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и за подобряването на имиджа на България.
 Казвате, че имиджът ни трябва
да бъде подобряван, т.е. - не е на ниво
ли?
- Този имидж пострада драматично
през последните две години. Една част
от причините са опитите на определени
политически фактори у нас да извлекат
вътрешнополитически ползи за себе си,
без да се замислят за страната ни.
 Ще назовете ли тези “определени фактори”, както ги наричате, г-н
Русинов, които работят срещу България?
- Това е част от опозицията - ГЕРБ

Интервю на ЛИЛИЯ ТОМОВА

само богаташките деца са интелигентни. Трябва да дадем възможност като
държава и като общество на всички
млади хора да се развият - поне до 18годишната си възраст.
 А по-насетне?
- По насетне - каквото им посочи
Нейно Величество Съдбата. Но за нас е
важно да работим за равните възможности.
 Ако станете евродепутат, което ДУМА, разбира се, ви пожелава,
това ли ще е приоритетът в работата ви?
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◊Ó‚ÂÍ Ò Í‡˜ÂÒÚ‚‡
ГОСПОДИН КОЛЕВ

Ó„‡ÚÓ Ì‡Û˜Ëı, ˜Â –ÛÏˇÌ –ÛÒËÌÓ‚ Â ìÌÓÏÂ ¯ÂÒÚî ‚
ÎËÒÚ‡Ú‡ Á‡ ≈‚ÓÔ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ Ì‡ Ó‡ÎËˆËˇ Á‡ ¡˙Î„‡Ëˇ, Â
Ï‡ÎÍÓ ‰‡ ÒÂ Í‡ÊÂ, ˜Â ÒÂ Á‡‡‰‚‡ı. –˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ¡—œ Â
ÛÒÔˇÎÓ ‰‡ Ì‡ÏÂË ÚÓÎÍÓ‚‡ ÁÌ‡˜ËÏ‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡ ÙË„Û‡ ËÁ
ÒÂ‰ËÚÂ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ˆË„‡ÌË, ÍÓÂÚÓ Â Ë Ô‡‚ËÎÌÓ, Ë
ÔÓı‚‡ÎÌÓ, ÔÓÏËÒÎËı ÒË.
œËÔÓÏÌËı ÒË ÒÎ‡·Ó‚‡Ú‡Ú‡ ÙË„Û‡ Ì‡ ÌˇÍÓ„‡¯ÌÓÚÓ
ÏÓÏ˜Â Ë Â‰ÌË ÌˇÍÓ„‡¯ÌË ÌÂ„Ó‚Ë ‰ÛÏË, ÍÓËÚÓ ÌÂ Ò˙Ï
Á‡·‡‚ËÎ Ë ‰Ó ‰ÌÂÒ.
ŒÍÚÓÏ‚Ë 1992 „. ¬ Ò‡ÎÓÌ‡ Ì‡ ‘Â‰Â‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ Ì‡Û˜ÌÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ Ò˙˛ÁË (‘Õ“—) ‚ ÒÚÓÎËˆ‡Ú‡ ÒÂ ÔÓ‚ÂÊ‰‡¯Â
Â‰Ì‡ ÓÚ Ô˙‚ËÚÂ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ˆË„‡ÌË ÒÎÂ‰
‰ÂÏÓÍ‡ˆËˇÚ‡. ƒÂÎÂ„‡ÚËÚÂ, ‚ ‰Ûı‡ Ì‡ ÚÓ„‡‚‡¯ÌÓÚÓ ìÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓî ‚ÂÏÂ, „Ó‚ÓÂı‡ ‚ËÒÓÍÓ, Ô‡ÚÂÚË˜ÌÓ, ÔÓ ˆË„‡ÌÒÍË
ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚÌÓ, ‡ Ë ˙ÍÓÏ‡ı‡ı‡ ÂÌÂ„Ë˜ÌÓ. ¬ÒÂÍË Ó‡ÚÓ
ÒÚ‡ÒÚÌÓ Á‡˘ËÚ‡‚‡¯Â Ò‚ÓÂÚÓ ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘Â, ‚ÒÂÍË ÒÏˇÚ‡¯Â, ˜Â
ÚÓÈ Ì‡È-‰Ó·Â ÔÓÁÌ‡‚‡ ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ Ì‡ Ò˙·ÛÊ‰‡˘ÓÚÓ ÒÂ ÓÚ
ÎÂÚ‡„Ëˇ ˆË„‡ÌÒÍÓ ÔÎÂÏÂ. » ÒÂ ÒËÔÂı‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ,
Ó·Â˘‡ÌËˇ, Á‡Í‡ÌË. ¿Á Ô˙Í, ÍÓ„ÓÚÓ ƒ”Ã¿ Ì‡Â˜Â (Ë ÒÂ
‡‰‚‡Ï Á‡ ÚÓ‚‡!) ìˆË„‡ÌËÌ˙Ú ÓÚ ÷ î, ÌÂ ÔÓ‰ÓÁË‡ı, ˜Â ÒÏÂ
ËÏ‡ÎË Ú‡ÍË‚‡ Ó‡ÚÓË. ‡ÚÓ ˜Â ‚˜Â‡ ÒË ·ˇı‡ ‚ÁÂÎË
ËÁÔËÚËÚÂ ÔÓ ÂÚÓËÍ‡!
œÓ˜ÚË ‚ÒË˜ÍË „Ó‚ÓÂı‡ ÔÓ˜ÚË Â‰ÌÓ Ë Ò˙˘Ó - ÌËÂ ÒÏÂ
ˆË„‡ÌË, Ì‡Ò Ë ÔÂ‰Ë ÌË Î˙ÊÂı‡, Ë ÒÂ„‡ ÌË Î˙Ê‡Ú. Ã‡ÏˇÚ ÌË
Ë ÓÚÎˇ‚Ó, Ï‡ÏˇÚ ÌË Ë ÓÚ‰ˇÒÌÓ. “ˇ·‚‡ ‰‡ ‡Á˜ËÚ‡ÏÂ Ì‡
black+dopulnitelen

ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÒË ÒËÎË. ƒ‡ ÒË „ÎÂ‰‡ÏÂ ˆË„‡ÌÒÍËˇ ı‡Î... ÕÂ ÌË
ËÌÚÂÂÒÛ‚‡Ú Ì‡Ò ‰Û„ËÚÂ... ŸÂ ÛÒÔÂÂÏ Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ Á‡ÒÚ‡ÌÂÏ
ˆË„‡ÌÒÍÓ ‰Ó ˆË„‡ÌÒÍÓ ‡ÏÓ!
“Ó„‡‚‡ Ì‡ ÚË·ÛÌ‡Ú‡ ËÁÎÂÁÂ –ÛÏˇÌ –ÛÒËÌÓ‚, ÒÚÛ‰ÂÌÚ
‚ÚÓ‡ „Ó‰ËÌ‡ ‚ ”ÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ Á‡ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ Ë Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓ
ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó. ‡ÚÓ ˜Â ÎË ÒÂ ÒÏÛÚË Ë ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ËÒÚËÌ‡ ÛÏÂÌ,
Á‡ÔÓ˜Ì‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÍ‡Á‚‡ ÌÂÛ‚ÂÂÌÓ Ë ÔÎ‡ıÓ. √Ó‚ÓÂ¯Â ·‡‚ÌÓ,
ÎËÔÒ‚‡ı‡ ÒËÎÌË Ë ‚ËÒÓÍÓÔ‡ÌË ÒÎÓ‚‡, ÌˇÏ‡¯Â Ë ˙ÍÓÏ‡ı‡ÌËˇ, „Î‡Ò˙Ú ÏÛ ·Â¯Â ÚËı. —ÎÂ‰ Ï‡ÎÍÓ, ÔÓ Ì‡ÒÚÓˇ‚‡ÌÂ Ì‡
Á‡Î‡Ú‡, ìÔÓ‚Ë¯Ë ‰ÂˆË·ÂÎËÚÂî. œÂÓ‰ÓÎˇÎ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓÚÓ
ÒÏÛ˘ÂÌËÂ, ÔÓ‰ı‚‡Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌËˇ ÔÓ·ÎÂÏ Ë ËÁ‡ÁË ÚÂ‚Ó„‡Ú‡
ÒË, ˜Â ÏÌÓ„Ó Ó‡ÚÓË ÔÓ„Â¯ÌÓ Ú˙ÎÍÛ‚‡Ú Ò˙˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
‰ÂÏÓÍ‡ˆËˇÚ‡ Ë Ô‡‚ˇÚ „Â¯ÌË ËÁ‚Ó‰Ë Á‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÓÏÒÍ‡Ú‡ Ó·˘ÌÓÒÚ. ¿ Ë ÏÂÍËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú, Ò‡
„Â¯ÌË. ÕÂ Ò˙Ï Ò˙„Î‡ÒÂÌ, ˜Â Úˇ·‚‡ ‰‡ „ÎÂ‰‡ÏÂ Ò‡ÏÓ
Ì‡¯Ëˇ ÒË, ˆË„‡ÌÒÍË ı‡Î, Í‡Á‡ Û‚ÂÂÌÓ. ÕÂ Ò˙Ï Ò˙„Î‡ÒÂÌ Ë
˜Â ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÌÚÂÂÒÛ‚‡ÏÂ ÓÚ ‰Û„ËÚÂ. ÕÂ Ò˙Ï
Ò˙„Î‡ÒÂÌ ˆË„‡ÌËÚÂ Ò‡ÏË ‰‡ ÒÂ ·ÓËÏ Á‡ Ì‡¯ËÚÂ Ô‡‚‡ Ë
Ò‚Ó·Ó‰Ë. “Ó‚‡ Â ÌÂ Ò‡ÏÓ ÔÓ„Â¯ÌÓ, ÌÓ Â Ë ÓÔ‡ÒÌÓ, Í‡Á‡
Ó˘Â –ÛÏˇÌ. ¬ˇÌÓ Â, ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ Á‡·‡‚ˇÏÂ, ˜Â ÒÏÂ
ˆË„‡ÌË, ÌÓ ‚ˇÌÓ Â Ë ‰Û„Ó - ˜Â ÒÏÂ ˜‡ÒÚ ÓÚ ·˙Î„‡ÒÍËˇ
Ì‡Ó‰, ˜Â ˆË„‡ÌÒÍËˇÚ ‚˙ÔÓÒ Â „ËÊ‡ Ë ÚÂ‚Ó„‡ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ‰˙Ê‡‚‡, ˜Â ˘Â ÒÂ Â¯‡‚‡ ÌÂ ÓÚ‰ÂÎÌÓ, Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌÓ, ‡ ‚ Ó·˘Ëˇ ÔÎ‡Ì Á‡ „ËÊ‡ Á‡ ·Î‡„Ó‰ÂÌÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË
·˙Î„‡ÒÍË „‡Ê‰‡ÌË, ÏÂÊ‰Û ÍÓËÚÓ ÒÏÂ Ë ÌËÂ. ¬ÒË˜ÍÓ ‰Û„Ó
Â ËÎ˛ÁËˇ, Á‡‚˙¯Ë –ÛÏˇÌ –ÛÒËÌÓ‚.
ÕˇÍÓË Ó‰Ó·Ëı‡, ‰Û„Ë - ÌÂ, ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ËÏ Í‡Á‡

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ват, да станете евродепутат, ще се
разсърдите ли на полушеговито
“българският циганин от Европарламента”?
- По никакъв начин не бих се обидил.
Думата циганин не е обидна. Много народи имат повече от едно име за нашия
етнос - и германци, и унгарци, и испанци, и англичани, да не говорим пък за
гърците! Въпреки че имаше много усилия, положени от някои политически
партии, самото понятие циганин да носи
негативи. Пък и аз няма да бъда само
цигански евродепутат, ще бъда български евродепутат. И ще се занимавам
далеч не само с ромските проблеми.
○

○

○

○

○

○

○

○

○
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○
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○
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○
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ÏÓÏ˜ÂÚÓ. Ó„‡ÚÓ ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇÚ‡ ÔËÍÎ˛˜Ë, ‚Ó‰Â˘ËˇÚ
ËÁË˜ÌÓ ÒÂ ÒÔˇ Ó·‡˜Â ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ ËÁÍ‡Á‚‡ÌÂ - Í‡ÚÓ
Ì‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‡ÁÛÏÌÓ Ë ÓÚ„Ó‚ÓÌÓ. ¿Á Ò˙˘Ó Ò˙‰Â˜ÌÓ
ÏÛ ÒÚËÒÌ‡ı ‰ÂÒÌËˆ‡Ú‡.
œÓ-Í˙ÒÌÓ ÒÂ ÒÂ˘‡ıÏÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Â‰ËÌ-‰‚‡ Ô˙ÚË ‚
Â‰‡ÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ‚ÂÒÚÌËÍ ì–ÓÏ‡î, Ì‡ Ò˙‚Â˘‡ÌËˇ ÔÓ ÓÏÒÍËÚÂ
ÔÓ·ÎÂÏË ‚ Í‚‡Ú‡Î ì‘‡ÍÛÎÚÂÚ‡î. œÓÒÎÂ Ô˙ÚË˘‡Ú‡ ÌË ÒÂ
‡Á‰ÂÎËı‡ Á‡ ÔÓ-‰˙Î„Ó. ÕÓ ‡Á ÌÂ ÔÂÒÚ‡‚‡ı ‰‡ ÒÂ ËÌÚÂÂÒÛ‚‡Ï ÓÚ Ô˙Úˇ ÏÛ ‚ ÊË‚ÓÚ‡ Ë ÓÚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ ÏÛ Í˙Ï ˆË„‡ÌÒÍËÚÂ ÔÓ·ÎÂÏË.
Õ‡ÒÍÓÓ ÏË ÔÓÍ‡Á‡ Ò‚ÓË ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ Â‚ÓÔÂÈÒÍË Ë
‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍË ÒÔËÒ‡ÌËˇ. ¿Á Ô˙Í ÓÚ‚ÓËı ‰ÛÏ‡ Á‡ ÒÚÓÚËˆËÚÂ
Ô‡ÚËË ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ë Á‡ ‰ÂÒÂÚËÌ‡Ú‡ ˆË„‡ÌÒÍË,
Ë „Ó ÔÓÔËÚ‡ı Á‡ ÏÌÂÌËÂÚÓ ÏÛ. –ÛÏˇÌ Ú˙ÊÌÓ ÓÚ„Ó‚ÓË - ÌÂ Â
Á‡ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌÂ ‰‡ Ò‡ ÏÌÓ„Ó, ÌÂ Â. ¿ Ë Ï‡ÎÍÓ ‰‡ Ò‡, Ô‡Í
Ò‡ ÙÓÏ‡ÎÌ‡ ‰ÂÏÓÍ‡ˆËˇ Ë ÍË‚Ó‡Á·‡ÌË Ò‚Ó·Ó‰Ë Ë
Ô‡‚‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÏÌÓ„ÓÚÓ ÓÏÒÍË ÙÓÏ‡ˆËË. »Î˛ÁËˇ Â ‰‡
Ú‚˙‰ËÏ, ˜Â ˆË„‡ÌËÚÂ Ò‡ÏË Ë ÓÚ‰ÂÎÌÓ ÏÓÊÂÏ ‰‡ Â¯ËÏ
‚ÂÍÓ‚ÌËÚÂ ÔÓ·ÎÂÏË Ì‡ Ó·˘ÌÓÒÚÚ‡ ÒË, Á‡ˇ‚Ë Û·Â‰ÂÌÓ
–ÛÏˇÌ.
œÓÊÂÎ‡ı ÏÛ ÛÒÔÂı. œÓÊÂÎ‡ı ÏÛ Ë ‰‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ‰ÓÒÚÓÈÌÓ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ÓÏË ‚ ≈‚ÓÔ‡Î‡ÏÂÌÚ‡. –ÛÏˇÌ ÒÚÂÒÌËÚÂÎÌÓ
ÓÚ„Ó‚ÓË: ÃÓÊÂ ‰‡ ÔÓÁ‚Û˜Ë Ë Í‡ÚÓ ı‚‡Î·‡, ÌÓ ‡Á ‚ËÌ‡„Ë
ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÏ Ë ‚ ”Ì„‡Ëˇ, Ë ‚ ¡˛ÍÒÂÎ, Ë ‚˙‚ ¬‡¯ËÌ„ÚÓÌ,
Ë ‚ ﬁÊÌ‡ ¿ÙËÍ‡ - Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â, Í‡ÚÓ ÔÓÒÎ‡ÌËÍ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ.
“˙„Ì‡ı ÒË. » ÒË ÒÔÓÏÌËı ‰ÛÏËÚÂ Ì‡ —Â„ÂÈ —Ú‡ÌË¯Â‚,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ì‡ ÏÓˇÚ‡ Ô‡ÚËˇ, ˜Â ‚ ÎËÒÚËÚÂ Ì‡ ¡—œ ËÏ‡
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌË ÓÏË - Ë ÚÓ ÌÂ Ò‡ÏÓ Á‡ ˆ‚ˇÚ.
¬ˇ‚‡Ï, ÁÌ‡Ï, ˜Â Â Ú‡Í‡ - –ÛÏˇÌ –ÛÒÂÌÓ‚, ¯ÂÒÚËˇÚ ‚
ÎËÒÚ‡Ú‡, ÌÂ Â ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ìÁ‡ ˆ‚ˇÚî. “ÓÈ Â ‰ÓÒÚÓÂÌ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú Á‡
≈‚ÓÔ‡Î‡ÏÂÌÚ‡. » ÏÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÓÂÌ ·˙Î„‡ËÌ.
black+dopulnitelen22
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„Избори 2009” е най-новата
игра на www.red.bg
Онлайн стратегията е първата
политическа игра у нас
Седмици преди парламентарните избори R.E.D. стартира най-новата си онлайн играстратегия “Избори 2009”. Интернет забавлението на
www.red.bg предлага на геймърите да влязат в ролята на
политически лидери и да се
преборят за места в българския парламент, разбивайки
противниковия кандидат.
Всеки играч може да избира
между две възможности - да се
състезава с отбора на БСП,
ръководен от Сергей Станишев,
или с отбора на ГЕРБ с лидер
Бойко Борисов. Играчите могат
да използват различни тактики
и разбиващи стратегии по време на политическата кампания.

Състезателят избира екип
за предизборния си щаб, с който влиза в онлайн предизборната надпревара. В екипа на
всеки един могат да се включат
специалист по ПР, спонсор,
мутра и ченге. Целта на играта
е да се завладее максимална
територия, която осигурява
места в парламента и генерира
повече пари за щаба. Участниците в двата отбора могат да се
атакуват взаимно, отнемайки от
живота на съперника и от паричните му ресурси.
Политическите лидери са
снабдени със специални функции. Сергей Станишев използва похвата “Байряк”, Бойко
Борисов използва атака “По-

жарна”, с които поразяват масово противниковия отбор.
Всичко това - придружено от
атрактивна визия и звук,
напълно вписващи се в цялостната концепция на сайта.
“Избори 2009” е част от поредицата политически игри,
които станаха запазената марка на проекта R.E.D. Досега
герои в RED-игрите бяха президентът Георги Първанов, лидерът на БСП Сергей Станишев, когото младежите от проекта накараха да стигне до
Бузлуджа на мотор, кметът на
София Бойко Борисов, лидерът на ДПС Ахмед Доган,
екслидерът на СДС Пламен
Юруков и др. Американският
президент Барак Обама и премиерът на Русия Владимир Путин са чуждестранните политици, на които R.E.D. също
посвети игри.

“България - ПРЕЗАРЕЖДАНЕ” нова група в сайта
За малко повече от
година проектът R.E.D.
събра в себе си над 2000
фенове. Хора, които се
запознаха във виртуалното пространство, чието
приятелство обаче се пренесе в реалното. Хора,
които доказаха, че добре
могат да водят словесни
престрелки във форума на
сайта - нещо нормално за
общност, която се състои
от мислещи, имащи собствено мнение личности.
Личности, които са успели в това, с което се занимават. Също така успешно те умеят и да се забавляват заедно - доказателство за това са вече трудно изброимите бирени
РЕД-срещи. Но не е само
купонът онова, с което
РЕДфеновете могат да се
гордеят. Освен всичко
друго, те могат и да работят заедно, да си помагат,
да бъдат онова, което
наричаме с простичката
дума “екип”. И не на последно място по важност
- правят го с желание.
Едно от нещата, по
които ясно можем да видим, че РЕДфеновете се
вълнуват от крайно различни области, са групите
на сайта www.redfen.net.
Особено в секцията “Интереси”. Там можем да
видим групи като “Фенове
на хубавата бира”, “Фенове на Обама”, “Редфенове
на редфенките”, “R.E.D.
фенове на психологията”,
“Синдикат на РЕДовните”
и др. Общият брой на групите в сайта е 192, като
всяка една има свой форум, където членуващите
в нея качват снимки, обменят мнения, идеи, спорят, взимат решения и пр.
Една от последните
създадени групи е в духа
на кампанията на младите в БСП. Неин създател
е добре познатият РЕДфен CHE - Трендафил
Величков, началник на
отдел “Младежка политиblack+dopulnitelen

Турнето “Презареждане” с успех минава
през цялата страна

ка” в НС на БСП. Групата
носи името “България ПРЕЗАРЕЖДАНЕ” и в нея
ще бъдат поканени всички кандидати от отбора.
Разбира се, не само те.
Връзката между появата на тази група на сайта
и младежката кампания
на БСП е простичка - голяма част от отбора на
“България - ПРЕЗАРЕЖДАНЕ” са активни РЕДфенове. Включително и пилотът на отбора - премиерът Сергей Станишев.
През ноември министърпредседателят беше гост
в лайв чата, който се провежда всеки четвъртък в
R.E.D. Имената на REDфеновете, които са част от
отбора на “България ПРЕЗАРЕЖДАНЕ” никак
не са малко, но факт е, че
всички познават Галина
Асенова, позната в РЕДобщността като Galena,
Стефан
Стефанов
StefanOFF, Ина Димитрова - ina, Атанас Зафиров Nasko, Явор Гечев firestone, Ганчо Колаксъзов - Ganjo и др. Списъкът
е дълъг.
Немалка част от тима,
който може да бъде забелязан в последните дни в
различни точки на България, облечен в червени
гащеризони, са били и
гости в лайв чата - заместник-министърът на ико-

миката и енергетиката Явор Куюмджиев, заместник-председателят на
ДАМС - Михаил Балабанов, когото РЕДфеновете
познават и като активен
участник в дискусиите във
форума на R.E.D. Радостна новина и за отбора на
“България - ПРЕЗАРЕЖДАНЕ”, и за R.E.D. се
появи тези дни - трима
РЕДфенове бяха издигнати за водачи на листите
на БСП за изборите за
Народно събрание. А
именно Кирил Добрев,
Ивелин Николов и Антон
Кутев. R.E.D. пожела на
тримата, както и на останалата част от отбора
успех на предстоящите
избори, хъс да се борят,
да бъдат енергични, да
остане все такова желанието им да презаредят
политиката.
R.E.D. неведнъж е
бил място, където са се
създавали екипи, отбори, където феновете са
спорили и където са се
раждали свежи и зрели
идеи. И групата “България - ПРЕЗАРЕЖДАНЕ”
беше направена, за да
има още едно такова
място, където това може
да стане факт. Още едно
място, от което може да
бъде чут гласът и посланията на младите хора
на България.

Така ще изглежда новата игра

ОТ ФОРУМА

ŒÚ ‰Ó·Ë Ë‰ÂË Í˙Ï ÛÌË˘ÓÊËÚÂÎÌË ‰ÂÎ‡
fenche

alex

Може би четенето и опитите за
размишления върху всемирните проблеми днес ми дойдоха в повече, но ще
си позволя да ви занимая с лутащите
се вечерни мисли, които ме връхлитат.
Замисляли ли сте се колко от ужасяващите, нечовешки и унищожителни идеологии и доктрини - политически, религиозни, философски, взимат
като основна цел нуждата да господстват над света. Да доминира една
раса или една религия, единствена
политическа система, едно-единствено философско тълкувание на живота. Колко кървави войни са водени в
името на това - да се осигури властването на “вярната”, “истинската”,
“по-чистата” истина? И християните
са оправдавали убийства и кланета с
нуждата човечството да осъзнае, че
това е висшата религия. И мюсюлманите са открили текстове в Корана,
които им вдъхват надеждата, че някой ден на планетата ще се възцарят
само и единствено ислямът и шериатът. Националсоциализмът неистово вярва, че ако очисти света от
“нисшите раси”, то това ще донесе
само щастие и просперитет. Колко
извращения са извършвали белите в
Африка и Америка, твърдо убедени, че
човеците с различен цвят на кожата
не са “качествен материал”?
Няма да изброявам повече примери, защото са стотици. Мисля си
обаче, че колкото и да са различни
всички тези примери, колкото и да са
далеч един от друг в исторически
аспект, колкото и шарени да са мислителите, които са ги родили и
разгърнали, в крайна сметка всички ги
свързва едно - стремежът да се възцари една доминираща идея насред целия свят и над цялото човечество. И
не е ли най-болната утопия именно
вярата, че нещо може да обедини и
уеднакви човечеството. Та не е ли
изконен стремежът на мислещите
същества да избират и виждат различията и това да се превръща в
движеща сила. Дори и да приемем, че
един от фанатичните опити за превземане на планетата успее, няма ли
моментално да се роди ново различие,
нов кръстопът, нова вяра... И как ще
възпрем възраждането на същия този
устрем едни да доминират над други
по какъвто и да е признак - физически,
социален, мисловен?

Идеите сами по себе си представляват идеален свят. И заради това
повечето от тях се провалят в политиката. Защото идеите произхождат от моралната сфера, а нека
да бъдем честни - политиката е явление от друго естество. В политиката изборът в повечето случаи не
е между добро и лошо, а между различни форми на лошото. Според мен
именно от идеалистичното желание
да се приложи съвършена политика в
несъвършения свят идва терорът и
цялото насилие, което поражда “Унищожителните дела”... Обаче идеите
от различни сфери - идеология, религия, философия - са донесли колкото
и беди, толкова и просперитет на
човечеството. Заради това не бива
с лека ръка да ги заклеймяваме. Френската революция породи жесток терор, но даде на света модерната
представа за свободата на човека.
Октомврийската революция повлече след себе си Сталин и ГУЛАГ, но
пък показа на капитализма, че трябва да се реформира. Християнството създаде Инквизицията, но пък и
до днес дава морален кодекс с много
хубави послания на повече от милиард души по планетата. Ислямът
роди фундаментализма, но пък ни
даде и невероятни образци на поезия, философия и морал, които няма
как да преповторим. Та, моят оптимизъм извира оттам, че идеите се
променят и не водят задължително
до уеднаквяване на света. Те го променят - понякога към по-добро, друг
път към ло-лошо.
Всяка доктрина иска да властва.
Иначе нямаше да е доктрина, а детска песничка или стихче. Дори и лошите доктрини помагат на света,
защото го научават на големите
истини за доброто и злото. Друг е
въпросът доколко сме си взели поука
от това. Проблемът може и да е в
хората. Може и да не е тях. Много
доктрини са искали да уеднаквят
човечеството, но нито една не е
успяла. В крайна сметка - отвъд насилието и политиката - очевидно
лежат някакви вечни стойности в
нас, нещо като морален компас, който ни помага да се ориентираме.
След всички унищожителни дела
светът е дръпнал напред. Аз виждам
в това единствено повод за оптимизъм.
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Спас Киричев подреди
изложба за юбилей
Известният творец показва
скулптури и рисунки в галерията
в родния си Пазарджик

Младите поети от литературно студио “Митични птици” към
читалище “Любен Каравелов” Бургас, с арт ръководителка поетесата Роза Боянова гостуват
на 29 май от 18 ч. в Националния литературен салон “Старинният файтон”. Ще бъде представена антологията “Пясъчни лилии” и дебютните стихосбирки
на Радостина Атанасова - “Бездомна обич”, Лиляна Чернин “От другата страна на небето”,
Анамария Коева - “От покрива
на дъгата”, и Михаил Пеев - “Акварелни устни”. За тях ще говори художественият ръководител
на салона Велин Георгиев.
Следва рецитал на гостуващите
млади автори със специалното
участие на солисти от студио
“DI-STARS”.

ПОДПИСАХА
СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ
Спас Киричев

Кирил и Методий, релеф на д-р Виделов,
бюст-паметници на
хаджи Найден Йованович, поета Иван
Динков, Мария Сутич
и входната арка на Пазарджик и много други фигури на различни
места в града; два
фонтана - водни нимфи, и копие на фонтана на Арнолдо Дзоки
в Международния панаир в Пловдив; мраморната скулптурна
композиция “Майчинство” в Ботевград; паметник на руските освободители, бюст на
Тодор Каблешков и
декоративна чешма от
варовик в Белово; войнишки паметник в Априлци и много други.

Рисунка

По своему деликатен, изящен в цветове
и форми, скулпторът
Спас Киричев извайва в дните си своя
устрем към безкрайния хоризонт на пластичните изкуства,
пише изкуствоведката
Светла Москова в увода на луксозния каталог, издаден за юбилея на Киричев. Едва
ли има сфера в тяхната богата палитра, до
която авторът да не се
е докоснал. Едва ли
има тема, в която да
не е открил своите
пристрастия. В годината на своята 50-годишнина юбилярят
може спокойно да се
огледа и да бъде доволен от резултатите,

СНИМКИ КАТАЛОГ

Юбилейна изложба
на Спас Киричев със
скулптури и рисунки е
подредена в художествената галерия “Станислав Доспевски” в
Пазарджик до 5 юни.
Това е 12-ата поред
самостоятелна проява
на известния скулптор
от 1988 година до днес
и ознаменува 50-годишния му юбилей.
Освен в родния си град
той е излагал творбите си в Белово, Варна,
Бургас, по няколко
пъти в Пловдив и София, а през 1995 г. - и
в Лептокария (Гърция).
Участвал е в симпозиуми в Сърница, Русалка, Пловдив и Брацигово. Спас Киричев е
завършил Художествената академия, специалност скулптура
при проф. Борис Гондов. Член е на СБХ.
Удостоен е с награди в
ОХИ - Благоевград, на
община Пазарджик
(2001), участвал е в
изложба в град Бургведел - Германия, и т.н.
Негови монументални творби са емблематична част от
пейзажа на много градове и селища в
България: скулптурният паметник на Св. св.

МЛАДИТЕ
„МИТИЧНИ” ПТИЦИ
НА БУРГАС
В „СТАРИННИЯТ
ФАЙТОН”

Скулптурният паметник “Св. св. Кирил и Методий”
в Пазарджик, открит на 24 май 2005 г. Авторски
колектив - скулптор Спас Киричев, архитектка
Нина Константинова-Васева

“Риба”, патиниран бронз, 1995

постигнати в безкрайни безсънни нощи,
забързани дни между
изискванията на битието, на семейството,
на учениците, на житейските радости и несгоди. Цялостното
творчество на Спас
Киричев е белязано с
умение, любов и творчески постижения, водещи към респект и у
нас, зрителите, към
уважение на неговия
труд и постоянство,
към силата на вдъхновението му, даряващо
с живот и енергия всеки, докоснал се до неговото изкуство, отбелязва Москова.

Вчера в Министерството на
културата на официална церемония бе подписано споразумение за осъществяването на националната програма “Глобални
библиотеки - България”, която
се подкрепя от фондация “Бил и
Мелинда Гейтс”, в размер на 15
милиона щ.д. Споразумението
бе подписано от представители
на Министерството на културата, Програмата на ООН за развитие, Държавната агенция за
информационни технологии и
съобщения, Националното сдружение на общините в България
и Българската библиотечно-информационна асоциация. От
страна на МК подпис под споразумението положи проф. Стефан Данаилов. Националната
програма “Глобални библиотеки
- България” цели да улесни
достъпа до информация, знания,
комуникации,
електронно
съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки.

ПАВЕЛ КОЙЧЕВ
СЪБИРА ПРИЯТЕЛИ
НА „ВОДНА ПАША”
Скулпторът Павел Койчев
ще представи своята композиция “Водна паша” на 31 май от
12 ч. в езерото на 70-ия километър от София (след Правец и
преди Джурово, зад бензиностанцията на ОМВ). Павел Койчев е знаков скулптор, чиито
изложби задължително се
превръщат в запомнящи се артистични събития с национален
и международен отзвук като
“Стадото”,
“Обиталището”,
“Складът”, “Градът”, “Къщите,
лятото, морето”, “Скулптури от
оникс”, “Високомерна разходка”.
Павел Койчев е обявен в Ню
Йорк за творец на милениума.

Ã‡ÈÍ˙Î ¡Û·ÎÂ ‚ ÃÂ‰ËÒ˙Ì ÒÍÛÂ˙ „‡‰˙Ì
Концертът и документалният филм за
Майкъл Бубле излизат на световния музикален пазар на 16
юни, съобщи за
ДУМА Владимир Филипов. Многократно

cyanmagentayellowblack

отличеният с “Грами”
изпълнител Майкъл
Бубле издава DVD/
CD “Michael Bublе
meets Madison Square
Garden”. То включва
виртуозни изпълнения на Бубле, като

улавя всички елементи от шоуто. Съдържа
и кадри от емоционалното посещение
на “Blue Note Club”,
където той прави
първото си изпълнение преди повече от
6 години. Феновете
имат възможност да
наблюдават Бубле в
действие зад кулисите на култовата зала
с неговата група и
във вълнуващи моменти със семейството му.
Музикалните критици, присъствали на
концерта, определят
като “феноменални,
велики и запомнящи

се” изпълненията на
“I’m your man” на Леонард Коен, “Me and
Mrs. Jones”, “Crazy
Little Thing Called
Love” и изключителната балада “Home”.

Последното
турне на Бубле продължава 2 години.
Той изнася
концерти
пред около
милион фенове по целия
свят. Майкъл
Бубле
има
продадени
над 15 млн.
копия от албумите си. Те се
разпространяват на
българския музикален пазар от “Орфей
мюзик”, изключителен лицензиант на
“War ner
music
international”.
cyanmagentayellowblack
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–˙ÒÂÎ
ÓÛ Â ‚
ˆÂÌÚ˙‡ Ì‡
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍË
ÚËÎ˙

ÕˇÏ‡ ÏˇÒÚÓ Á‡
ÒÚ‡ËÚÂ ÍÛ˜ÂÚ‡

œ‡‚ËÎ‡Ú‡
Ì‡ Ë„‡Ú‡

П

Пилотният епизод на минисериала на Би Би Си “State of Play”
излиза през май 2003 г. Заплетените истории, които пресичат
света на политиката с този на
журналистиката, пожънват голям
успех и това не остава незабелязано от продуцента Андрю
Хоуптман. Не след дълго той
започва преговори с агенти в
Лондон за правата върху бъдещ
филм по творбата на писателя
Пол Абът. “Това, което направи
минисериала толкова успешен, е
фактът, че на повърхността си
изглежда като танц между политици и журналисти - разглежда

съвременните новинарски медии,
корпоративния шпионаж и конспирация, но с течение на времето осъзнаваш, че разказва за
отделни личности и техните
дълбоко лични избори. Разглежда важните теми за конфликта и
компромиса, предаността и
любовта, властта и кариеризма”,
разсъждава Хоуптман. И двамата
с Абът обаче осъзнават голямото
предизвикателство да превърнат
една телевизионна драма от 6
епизода в игрален филм, който
да е на равнището на сериала.
Затова и решават да потърсят
по-специален режисьор - изборът

им пада върху шотландския
документалист Кевин Макдоналд,
който направи голям пробив в
света на игралното кино с лентата “Последният крал на Шотландия”. Той не иска новият филм да
опрости сериала, затова решава
да го промени доста - макар
основната история да е същата,
има много разлики. “Осъзнавах,
че не мога да направя друга
версия на нещо, което е толкова
добро. Налагаше се да преизмисляме сюжетни линии - това и
направихме”, признава той.
Всичко започва с поредица от
убийства, които на пръв поглед
нямат никаква връзка. В центъра
на историята е опитният журналист Кал Макафри (Ръсел Кроу),
който започва разследване
заедно с младата си и напориста
колежка Дела Фрай (Рейчъл
Макадамс). Случаят се усложнява
от факта, че една от жертвите е
била асистентка и любовница на
амбизиозния конгресмен Стивън
Колинс (Бен Афлек), който пък е
приятел на топ репортера. Докато пъзелът постепенно се нарежда, цялостната картинка става
все по-черна...

¬ÚÓË ¯‡ÌÒ
Ã‡ÈÍ ÔÓÎÛ˜‡‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
ËÁÊË‚ÂÂ ÓÚÌÓ‚Ó
Ì‡È-ÒËÎÌËÚÂ
ÒË „Ó‰ËÌË
Преди 20 години Майк е
бил училищна звезда по баскетбол със
светло бъдеще. Въпреки това решава
да обърне гръб на всичко заради своята приятелка Скарлет и бъдещото им
дете. Сега, две десетилетия по-късно,
предишните страхотни перспективи са
заменени със скучна работа, провален
брак и две деца, които почти не познава. Тази реалност често го кара да си
задава въпроса какво би станало, ако бе
постъпил по друг начин навремето. Майк
явно не е вникнал в поговорката “Внимавай какво си пожелаваш”, защото съдбата наистина му предлага втора възможност - той по чудо става отново на 17
години. Физическата промяна може и да
cyanmagentayellowblack
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е налице, но 37-годишният му
характер никак не се вписва в
новото тяло. Все пак Майк е изкушен от идеята да промени посоката на своя живот, като изживее
отново най-силните си години. Но
дали пък по този начин няма да
изгуби най-хубавите неща, които са
му се случили?

‘ËÎÏ˙Ú, ÍÓÈÚÓ ‰ÓÌÂÒÂ ˜ÂÚËË ìŒÒÍ‡î-‡ Ì‡ Ú‡Î‡ÌÚÎË‚ËÚÂ ·‡Úˇ ƒÊÓÂÎ Ë »Ú˙Ì ÓÂÌ. ƒ‚‡Ï‡Ú‡ Ò‡
ÔÂ‚˙Ì‡ÎË ÎËÚÂ‡ÚÛÌËˇ ¯Â‰¸Ó‚˙ Ì‡ ÓÏ‡Í Ã‡ÍÍ‡ÚÌË ‚ Ï‡˜ÂÌ ÚËÎ˙, ÍÓÈÚÓ ‡ÁÍ‡Á‚‡ Á‡ ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ
ÔÂÓ·˙Ì‡ÚËˇ ÊË‚ÓÚ ‚ Ï‡ÎÍÓ Í‡È„‡ÌË˜ÌÓ „‡‰˜Â ‚
“ÂÍÒ‡Ò ÔÂÁ 1980 „. ΔËÚÂÎËÚÂ Ì‡ Ú‡ÁË ËÁÓÎË‡Ì‡ ÁÂÏˇ
ÊË‚ÂˇÚ ‚ ÏË Ë ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ ÔÂÁ ‚ÒË˜ÍËÚÂ „Ó‰ËÌË,
ÔÂÁ ÍÓËÚÓ ¯ÂËÙ ¡ÂÎ (“ÓÏË ÀËÈ ƒÊÓÛÌÒ) ÒÂ „ËÊË Á‡
Â‰‡ ‚ ÌÂˇ. ÕÂÓ·ÏËÒÎÂÌ‡ Ë „ÎÛÔ‡‚‡ ÔÓÒÚ˙ÔÍ‡ Ì‡ Â‰ËÌ
ÓÚ ÊËÚÂÎËÚÂ Ì‡ „‡‰˜ÂÚÓ Ó·‡˜Â ÔË‚ÎË˜‡ ‚ÌËÏ‡ÌËÂÚÓ
Ì‡ Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-ÁÎÓ‚Â˘ËÚÂ ÔÒËıÓÔ‡ÚË, ·Ó‰Â˘Ë ‚ ÓÚÏË‡˘Ëˇ ƒË‚ Á‡Ô‡‰, ‡ ÚÓ‚‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Á‡ÒÚ‡¯‡‚‡
ÊË‚ÓÚ‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË.

”ÓˆË ÔÓ
ˆÂÎÛ‚‡ÌÂ
œÓ‰‡ÒÚ‚‡˘‡Ú‡ ƒÊÓ‰ÊËˇ, ÍÓˇÚÓ ÒÍÓÓ ˘Â ÔÓÒÂ˘ÌÂ
Ò‚Óˇ ÔÂÚÌ‡ÈÒÂÚË ÓÊ‰ÂÌ ‰ÂÌ, ÒË Â ı‡ÂÒ‡Î‡ ÌÓ‚ÓÚÓ ÏÓÏ˜Â
‚ Û˜ËÎË˘Â - ìÒÚ‡ıÓÚÌËˇ Ë ÒÚ‡¯ÌÓ ÒÂÍÒËî –Ó·Ë, ˜ÎÂÌ Ì‡
·‡Ì‰‡Ú‡ ìStiff Dylansî. «‡ ÌÂÈÌÓ Ò˙Ê‡ÎÂÌËÂ ÚÓÈ ‚Â˜Â
ËÁÎËÁ‡ Ò˙Ò ÁÎ‡Ú‡ Ò˙ÔÂÌË˜Í‡ Ì‡ ƒÊÓ‰ÊËˇ - ÔÂÙÂÍÚÌ‡Ú‡ ·ÎÓÌ‰ËÌÍ‡ ÀËÌ‰ÁË. — ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ‰Ó·ÓÌ‡ÏÂÂÌËÚÂ ÒË,
ÌÓ ‰ÓÒÚ‡ ÌÂÓËÂÌÚË‡ÌË Ó‰ËÚÂÎË, Ì‡ÚÛÙÂÌËˇÚ ÍÓÚ‡‡Í
¿Ì„˙Ò Ë ÏÓÏË˜Â¯Í‡Ú‡ „ÛÔË˜Í‡ ìAce Gangî, ƒÊÓ‰ÊËˇ
ÔÛÒÍ‡ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÒÎÓÊÂÌ ÔÎ‡Ì, Á‡ ‰‡ ÒÂ ‰ÓÍÓÔ‡ ‰Ó –Ó·Ë
Ë ‰‡ ÔÂÍ‡‡ Ì‡È-„ÓÚËÌËˇ ÒË ÓÊ‰ÂÌ ‰ÂÌ.

“‡ÈÌ‡Ú‡ Ì‡
ÒÍËÚËˇ „‡‰
ŒÚ ÔÓÍÓÎÂÌËˇ ÊËÚÂÎËÚÂ Ì‡ City of Ember ÊË‚ÂˇÚ ‚
ˇÍ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡, ÌÓ ‚ Â‰ËÌ ÏÓÏÂÌÚ „ÂÌÂ‡ÚÓ˙Ú Ì‡ „‡‰‡
ÒÂ ‡Á‚‡Îˇ Ë „ÓÎÂÏËÚÂ Î‡ÏÔË, ÍÓËÚÓ „Ó ÓÒ‚ÂÚˇ‚‡Ú, Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ‰‡ Ï˙Ê‰ÛÍ‡Ú. ƒ‚‡Ï‡ ÚËÈÌÂÈ‰Ê˙Ë ‚ Ì‡‰·ˇ„‚‡ÌÂ
Ò ‚ÂÏÂÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓÚ˙ÒˇÚ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ‰‡
‡Á·ÛÎˇÚ ‡ÌÚË˜Ì‡Ú‡ ÏËÒÚÂËˇ Á‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
City of Ember Ë ‰‡ ÔÓÏÓ„Ì‡Ú Ì‡ Ò˙„‡Ê‰‡ÌËÚÂ ÒË ‰‡
ËÁ·ˇ„‡Ú, ÔÂ‰Ë Ò‚ÂÚÎËÌËÚÂ ‰‡ Û„‡ÒÌ‡Ú Á‡‚ËÌ‡„Ë.
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„Тайният” живот
на тийнейджърите
Радостни и тъжни вълнения, споделени във виртуалната
изповедалня на TeenProblem.net, публикува ИК „Кръгозор”
разбират и да ми станат и те приятели!!! Има още много проблеми с
тях, но друг път ще ги кажа. Чао!
Анонимна, 15 г. , София
Радвам се, че ви има, защото вече
не знам към кого да се обърна. Чувствам се супертъпо, защото се влюбих
в бащата на най-добрата си приятелка. Дори сега, когато го пиша, не мога
да повярвам, че е така. Той няма развод с жена си, но от доста време
живеят разделени. Виждала сам го
няколко пъти и просто не мога да
разбера какво ми става. Приятелката
знае за това, че харесвам баща й, но
не знае, че чувствата се задълбочават с всеки изминал ден. Искам да ви
помоля да ми помогнете да разбера
себе си и също така да разбера мога
ли да очаквам нещо от него, тъй като
преди няколко седмици звънях у тях
да потърся приятелката си, и вдигна
той. Каза, че ме обича и ме харесва,
но може би не съм го разбрала правилно... Благодаря ви предварително и ви
моля за отговор! Чао.
Анонимна, 15 г., София

лекувала в продължение на една година и нещо, дали има нещо, което аз
мога да направя. Моля ви, помогнете
ми. Опитвам се да говоря с нея, но
всеки опит за разговор на тази тема
е неуспешен. Искам да знам колко
време й остава, аз просто не мога
без нея. Родителите ми са разведени
и аз живея при майка ми, а баща ми
е в друг град, и не мога да си представя дори живота без майка ми.
Може мислите ми да са малко
разбъркани, за което се извинявам,
но повярвайте ми, никак не ми е лесно
да ви пиша. Утре ще ходя до училищния психолог, защото не знам към кого
да се обърна. Защото това нещо не
трябва да излиза от мен, дала съм
дума на майка си. Но трябва да го
споделя с някого, защото ме изяжда
отвътре. Надявам се да получа информацията, от която се нуждая, и
поне някакъв съвет, макар че не виждам изход. Благодаря се, че има такъв
сайт, защото, ако не друго, си излях
мъката. Благодаря ви!!!
Анонимна, 15 г., Варна

Здравейте на всички! Да видим
откъде да започна... Значи накратко:
имам връзка с момче, което е турчин... Ходим от около година... и наистина се обичаме... проблемът е, че се
крием от моите родители! Т’ва е наистина мноого гадно, защото хич не
обичам да ги лъжа, но се налага! Не
искам и да си помисля какво може да
ми се случи, ако разберат за нашата
връзка... Затова понякога мнoгoоо ми
се иска да скъсам с него! Даже се зарибявам с още един-двама и се опитвам да се влюбя в тях, за да си избия
моето момче от главата! Но това
май е невъзможно... Моля ви, кажете
ми как най-безболезнено да се измъкна
от тази объркана история... И си кажете мнението... Но честно! Благодаря предварително... ;)
Анонимна, 17 г., Плевен
Здравейте! Много трудно се навих да ви пиша, но въпреки всичко се
навих... Става въпрос за майка ми,
която преди една година ми каза, че
е тежко болна. В началото не знаех
каква е болестта, но впоследствие
разбрах, че е някакъв тумор, или така
нареченият рак на гърдата, който,
доколкото аз съм информирана, не се
лекува. Но аз лично съм чувала, че
има и доброкачествени тумори. Бих
искала да знам, ако майка ми не се е

Здравейте. Чувствам се ужасно,
защото мога да споделя това само с
вас - които не ме познавате. Проблемът е, че съм на 16, а баща ми ме
бие. Чувствам се ужасно жалка. Последния път, когато ме би, ми остави
белег на крака, който стоя 2 седмици.
Той изпада в лудост. Понякога си
мисля, че не е нормален. Удря ме ужасно силно. Един път дори му казах, че
ако ме удари още веднъж и остане
белег, ще се оплача някъде. А аз дори
не знаех къде. Държи се ужасно с мен,
чувствам се като отрепка заради
него. Не мога понякога да погледна
хората в очите, защото се смятам за
долна, след като търпя. Понякога се
страхувам от момчетата, смятайки,
че биха ме наранили. Как да живея с
тази омраза и как да се преборя с
психологическия си проблем? От нерви започнах да се утешавам с храна и
качих 3 килограма. Ям, дори и да не ми
се яде. Помогнете ми, как да живея и
как да премахна този вреден навик да
се храня постоянно. Мисля, че никога
няма да ме хареса момче, ако разбере,
че ме бие баща ми. А и всичко това ми
пречи да се държа свободно с хората
- пада ми самочувствието, та аз се
мисля за отрепка! Защо се случва това
точно с мен?
Анонимна, 16 г., Добрич

те на проекта, които са публикували
всички текстове без редактиране и
съкращения.

Родителите
На 16 съм и от две години имам
проблеми с нашите. Какво да направя,
за да се разбирам с тях? Те са доста
строги. И сякаш не ми стигат те, ами
и сестра ми е като побъркана - постоянно ме следи. Тези кавги ми идват в
повече. Какво да правя, направо се задушавам? Как да се справя с това?
Както всички на моята възраст, искам
да се забавлявам свободно, без да чувствам, че се задушавам. Моля, който
има такъв проблем, да ми пише.
Анонимна, 16 г., София
Здравейте! Аз за първи път влизам
тук, но щом видях TeenProblem, реших, че най-накрая съм намерила кой
да ми помогне!!! Моят проблем е
свързан с моите родители!!! Вече не
съм малка, имам си приятел, а нашите
само ми се карат и си мислят, че не
ми е времето за приятел!!! Но да беше
само този проблем... май те въобще
не ме разбират, особено майка ми - тя
гледа само как да ме ядоса и да ме
скара с моите приятели! Писна ми
вече: карат ми се, че през седмицата
излизам, а как да не излизам, като
трябва да се видя с моя приятел!!!
Много пъти съм искала да поговоря с
тях, но те не искат! Моля ви да ми
кажете какво да направя, че да ме

СНИМКИ БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Тийнейджърите са неконтролируеми
и това е факт. Родителите крият и избягват темите табу - алкохол, секс, наркотици, бременност, гаджета, раздяла,
свалки... От друга страна, държавата и
медиите използват всички тези теми, за
да реализират поредния скандал, след
което всичко свършва. За разлика от тях
ние се заехме с тежката задача да дадем информация на тийнейджърите БЕЗ
цензура. При нас нещата са такива,
каквито в действителност са. Това заявяват създателите на книгата “Диагноза Тийн” от ИК “Кръгозор” и най-големия
тийнейджърски сайт в българското интернет пространство - TeenProblem.net.
Нейната официална премиера се състоя
снощи в столицата.
“Диагноза Тийн” е книга, която трябва да бъде прочетена не само от тийнейджърите, но и от родители, от учители, от психолози и социолози, от политици, от журналисти... от всички, които
искат да знаят какво се случва със съвременните млади хора в България. Изданието сборник от автентични текстове,
написани от български тийнейджъри.
Книгата съдържа 12 глави, представящи
основните теми, които вълнуват младото
поколение - любовта, секса, изневярата, приятелството, самотата, забавленията и пороците, проблемите в училище
и у дома, разделите с любими хора...
Текстовете представят автентичния житейски опит на тийнейджърите, предаден чрез автентичните им изразни средства. Точно по тази причина “Диагноза
Тийн” ще докосне всеки читател - ще го
разсмее до сълзи, ще го накара да съпреживява, ще го разтревожи, но и ще го
подтикне да мечтае.
Текстовете в книгата са подбрани
сред материалите, които потребителите
на сайта TeenProblem.net са изпращали
за публикуване през последните осем
години. В сборника са включени реални
истории, автентични дискусии, скандални, нецензурирани мнения, споделени
от българските млади хора, както и непубликувани писма с проблеми и въпроси. Изданието се осъществява с подкрепата на “Соса-Соla”.
Книгата се оказа твърде малка, за да
събере дори 1 процент от непубликуваните проблеми, с които разполага тайният ни архив, казват авторите на книгата. Защо не са публикувани, се питате
вие. Защото не всичко в сайта ни е шега
и някои от проблемите са изисквали намеса на специални институции, агенции
и организации. Защото за нас бе важно
да запазим достойнството и живота на
авторите, да им окажем реална помощ
в решаването на техните проблеми. Сега,
когато те вече са минало, можем да ги
споделим с вас, обясняват инициатори-
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Любовта
Вече съм на 13, а все още си нямам
гадже! Какво да правя? Спешно си
търся! Помогнете!!!
Анонимен, 13 г., Сливен
Абе знам, че на моята възраст е
много тъпо, но още не мога да се
целувам. Сега в събота имам среща с
гаджето си, но много ме е страх да не
проваля всичко! Миналата събота той
се опита да ме целуне, но аз се
завъртях и той ме целуна само по
бузката! Кажете ми бързо какво да
правя - до събота трябва да знам!
Искам да ми обясните точно какво се
прави по принцип, искам описание!
Моля ви!
Анонимна, 14 г., София
В началото на учебната година аз
се запознах със сотаджията, който
охранява моето училище. От самото
начало той много ми допадна. След
това обаче неусетно аз разбрах, че
всъщност изпитвам силни чувства към
този човек. Един ден му признах всичко. Имахме връзка, но тя продължи само
2 месеца. Проблемът при нас е, че в
училище има много интриганти, които искат да ни скарат. А ако се разбере, че между нас е имало нещо, него
ще го изгонят от работа, а аз наймалко искам това. Моля ви, помогнете
ми. Кажете ми как да го задържа до
себе си, как да направя така, той да не
може без мен.
Анонимна, 16 г., Бургас
Как бихте постъпили, ако приятелката ви се натиска с някой друг и
няколко дена след това ви заяви какво
е направила?
Анонимен, 17 г., Плевен
Здравейте! Пиша ви за първи път с
желанието да ми дадете съвет. Ще
започна направо. Да ви кажа първо, че
съм момиче... Влюбих се в най-добрата
си приятелка. Поне така мисля. По
принцип нямам такива наклонности, но
тя ме привлича адски много. Непрекъснато мисля за нея и понякога ми
е доста кофти настроението. Става
ми гадно, като си помисля, че, ако си
има гадже, той ще я докосва и целува
и някакви такива неща... Започнах да
мисля повече за това, когато на един
купон се целувахме. Аз не знам какво
мисли тя. Доста често си променя
държанието към мен. Онази вечер на
купона (бяхме и пили, не знам дали това

е оказало влияние) тя започна да ме
целува и аз, разбира се, й отвърнах.
Беше страхотно. Направихме го няколко пъти, но после тя нещо се сдуха.
После си говорихме, аз почти й казах,
че съм обратна, но не направо и не е
сигурно дали ме е разбрала (може да си
е помислила нещо друго). Не знам какво
точно става. Обичам я и не искам да
си развалям приятелството с нея. Това
е най-ценното, което имам. Просто
съм объркана. Бих искала някакъв
съвет. Благодаря ви предварително.
Анонимна, 17 г., Варна
Аз съм момче на 15 години и съм от
така наречените обратни. Проблемът
ми е, че харесвам един по-голям (30годишен) батко и му казах. Той ми каза,
че също ме харесва, но, ако нещо стане между нас, ще иде в затвора. Моля,
кажете ми вярно ли е това и какво да
направя аз, като много го харесвам и
искам да съм с него :((((((( Има ли някакъв начин да е с мене и да не отиде
в затвора?
Анонимен, 15 г., Стара Загора
Здравейте всички! Искам да ви споделя един мой проблем! Аз съм от тези
момичета, които си падат по доста
големи мъже. Влюбена съм в един 40годишен (май). Той ми е учител в училище. От 2 години вече само за него
мисля, всеки момент очаквам да го
видя, в училище съм адски щастлива,
като съм в часовете му. Просто като
го видя, и се “разтапям”... Боже, толкова е страхотен, сладък, мил, красив,
нежен... леле, направо всички си мислят, че съм полудяла, но аз съм влюбена в него. Обичам го толкова много, че
съм готова на много жертви за него.
Просто не знам откъде идва тази
любов, защо точно него??? Наистина
съм много тайно и лудо влюбена. Искам
да ми кажете какво да правя и как да
му създам добро впечатление... просто
да ме харесва като ученичка... помогнете ми, защото никoй не ме е разбрал
досега... надявам се сега някой найсетне да ме разбере и да ме посъветва... :(((((((((((((((
Анонимна, 14 г., Велико Търново
Из единайсета глава “Досиетата Х:
Непубликувани проблеми на тийнейджъри”
Страниците подготви
ВИЛИАНА СЕМЕРДЖИЕВА

В царството на един владетел живеели много
любознателни хора. Те искали да научат колкото
се може повече за света. Затова четели много,
много книги, написани от по-умни хора. Веднъж
царят спорел със съветниците си за управлението и развитието на държавата. Те, като опитни
и знаещи, се опитвали да убедят царя в правотата си. Съветниците отстоявали мнението си,
давали за пример наученото от книгите. Владетелят бил непреклонен. Обвинил придворните си, че
се мислят за по-умни и по-властни от него и
смятат, че щом са чели много книги, могат да
решат всеки проблем. Изплашил се, че не зачитат
царската власт и заплашват да го изместят от
трона. Разгневил се и за да покаже силата и
властта си, заповядал да бъдат унищожени всички книги. Опитали се съветниците да убедят царя,
че тази заповед е безумна. Но безуспешно. Били
изгорени всички книги в царството. Но най-мъдрият от съветниците не се подчинил и успял да
скрие книгите от своята библиотека...
Така с приказката “Изпепелените книги” започва книгата, която създадоха
учениците от III б клас на столичното 105 СОУ “Атанас Далчев”. Те го правят за
втора година, научи ДУМА от тяхната учителка Румяна Тунева. Първата книга “Дето старо не се почита, там за добро недей пита”, е била посветена на семейството и със съдействието на евромедиатърката Фани Вучова е била издадена и
връчена на всяко дете.
През тази учебна година третокласниците са създали книга за книгите, озаглавена “Прозорец към света”. След обсъждане и гласуване класът избрал темата,
определил
какво
да
съдържа, какво се знае по
въпроса, какво трябва да се
научи, откъде да се намери
информацията. Разпределени по групи, децата проучили и обобщили информацията за това как хората са
общували преди появата на
книгите, кога, кой и как е
изобретил хартията, мастилото, печатарската преса,
кои са първите печатни вестници, списания, книги,
учебници в България, разказа пред ДУМА г-жа Тунева.
Третокласниците
се
срещнали с Леда Милева и
научили много “тайни” за
творческия процес. Посетили издателство “Слънце” и
се запознали с пътя на книгата от автора до читателя.
Открили много народни
мъдрости и мисли на велики
личности, посветени на книгата. В хода на подготовката
децата събрали и обобщили
материали за трите техни
любими книги, за любимите
книги на родителите им,
когато са били деца, и за
обичани литературни герои.
Провели конкурси за съчинения “На кой литературен
герой бих желал да приличам”, “Свят без книги”,
“Книжката или мишката”, за
стихотворения и рисунки.
Най-добрите творби са
включени в книгата. Със
съдействието на родители
тя била размножена,
подвързана и ще бъде представена на 30 май от 9 ч. в
актовата зала на 105 СОУ
“Атанас Далчев” по време
на тържеството за края на
учебната година.
Интересна е класацията за най-любимите книги
на учениците от III б клас първа е “Пипи дългото чорапче” от Астрид Линдгрен,
втора е “Антон и Точица” от
Ерих Кестнер, следва
“Мечо Пух” от Алън Милн,
“Двойната Лотхен” от Ерих
Кестнер, “Тошко Африкански” от Ангел Каралийчев,
“Патиланско царство” от
Ран Босилек, народните
приказки “Хитър Петър”,
“Емил от Льонеберя” и
“Карлсон, който живее на
покрива” от Астрид Линдгрен и др. Сред предпочитаните са и творби от Елин
Пелин, Ангел Каралийчев,
Иван Вазов, Станка Пенчева, Петя Дубарова и др.
Сред най-обичаните литературни герои са Пипи
Дългото чорапче, Доктор
Дулитъл, Карлсон, Пепеляшка, Бобърчето, Гандалф, Мечо Пух, Тошко Африкански и т.н.
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Почитателите на първокласния хумор, свободното плаване, свободната любов и добрия
стар рокендрол ще си прекарат страхотно, гледайки този филм. Сюжетът ни отнася назад към
1966-а, когато единствената официална радиостанция в Обединеното кралство отделя само
два часа на ден за музика. Някъде в океана,
близо до английския бряг радиопиратите пускат котва и започват да излъчват в ефира рок
нон стоп. Превръщат се във врагове на закостенялата система и всенародни любимци, а междувременно на борда се вихри луда веселба...
Cinema City 18:30, 21:00
Cineplex 20:15
Арена Запад 11:10, 13:30, 15:50, 18:10, 20:30,
22:50
Арена Младост 11:10, 13:30, 15:50, 18:10,
20:30, 22:50

ПРЕДПРЕМИЕРИ

ÕÓ˘ ‚ ÏÛÁÂˇ 2

Œ¬≈Õ
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Ïëîâäèâ

ƒÂÌˇÚ Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡ Ô‡‚ÂÌÂ
Ì‡ ·˙‰Â˘Ë ÔÎ‡ÌÓ‚Â, Ë ÚÓ Ì‡È‚Â˜Â Á‡ ÎˇÚÌ‡ ÓÚÔÛÒÍ‡. “Ó‚‡ ˘Â
‚Ë Ì‡ÒÚÓË ‰ÓÒÚ‡ ÏÂ˜Ú‡ÚÂÎÌÓ Ë
Ò·Ó„ÓÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡...

¡À»«Õ¿÷»
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ÕÂ Â ÓÚ ÎÂÍËÚÂ ‰ÌË. ŸÂ ÒÂ Ì‡ÎÓÊË ‰‡ Ò‚˙¯ËÚÂ ÓÚ„Ó‚ÓÌË
ÌÂ˘‡, ÌÓ Ô˙Í Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËÂÚÓ,
ÍÓÂÚÓ ˘Â ËÁÔËÚ‡ÚÂ ‚Â˜ÂÚ‡, ÒË
ÒÚÛ‚‡ ÛÒËÎËˇÚ‡.

–¿

Ñîôèÿ





œË ˆˇÎ‡Ú‡ ‚Ë Á‡ÂÚÓÒÚ, ˘Â ÒÚÂ
·Ó‰Ë Ë „ÓÚÓ‚Ë ‰‡ ÔÓÂÏÂÚÂ Ó˘Â
Á‡‰‡˜Ë. ≈ÌÚÛÒË‡ÁÏ˙Ú ‚Ë Â ÔÓı‚‡ÎÂÌ, ÌÓ ‰‡ÎË ÒË ÒÚÛ‚‡ ÚÛ‰‡ ‰‡
ÒÂ ÚÓ‚‡ËÚÂ ÚÓÎÍÓ‚‡?

À⁄¬
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œÓÌËˆ‡ÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ‚Ë Á‡ ‚ÒË˜ÍÓ,
ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÒÎÛ˜‚‡ Â ÔÓÒÚÓ Á‡‚Ë‰Ì‡. ÕÂ ·˙‰ÂÚÂ ÏÌËÚÂÎÌË Í˙Ï
ıÓ‡Ú‡, Ò ÍÓËÚÓ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡·ÓÚËÚÂ, ˘Â ÒË ÔÓ‚‡ÎËÚÂ ‰ÂÌˇ.

ƒ≈¬¿
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Ïëåâåí

ÕÂ ÒÂ Ì‡ÒÚÓÈ‚‡ÈÚÂ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓ
Í˙Ï ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ‚Ë Í‡Á‚‡Ú
ËÒÚËÌ‡Ú‡ ‚ Ó˜ËÚÂ, ÔÓ„ÎÂ‰ÌÂÚÂ
ÌÂ˘‡Ú‡ ÓÚÍ˙Ï ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì‡Ú‡
ËÏ ÒÚ‡Ì‡, ÛÓÍ Á‡ ‚‡Ò.

¬≈«Õ»

Âèäèí

Õ‡ ‚ÒË˜ÍË ˘Â ËÏ‡ ËÁ„ÎÂÊ‰‡ÚÂ
ÎÂÍÓ ÓÚÌÂÒÂÌË, ‡ Ë Ò‡ÏË ÚÛ‰ÌÓ
˘Â ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÓÔÂ‰ÂÎËÚÂ Ì‡ ÍÓÈ
Ò‚ˇÚ ÒÂ Ì‡ÏË‡ÚÂ. ŒÚÎÓÊÂÚÂ ÒÂËÓÁÌËÚÂ Â¯ÂÌËˇ.

¡˙‰ÂÚÂ ÔÓ-‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌË ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡, ÌÂ ÒÂ ÓÔËÚ‚‡ÈÚÂ ‰‡ ÒÔÓËÚÂ,
ÓÒÓ·ÂÌÓ Ò Ì‡˜‡ÎÌËˆËÚÂ. ÕÂ ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÈÚÂ ˜ÂÌËˇ ÒË ‰Ó· Ò
ı‡ÌË Ë ‡ÎÍÓıÓÎÌË Ì‡ÔËÚÍË.

— Œ–œ»ŒÕ

Ðóñå

ŸÂ ÒÚÂ ÂÌÂ„Ë˜ÌË Ë „ÓÚÓ‚Ë ‰‡
Ò‚˙¯ËÚÂ ÔÓ‚Â˜Â ‡·ÓÚ‡, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ‚Ë Â ‚˙ÁÎÓÊÂÌ‡. ¬ÒË˜ÍÓ ÚÓ‚‡
Â ˜Û‰ÂÒÌÓ, ÌÓ ËÁ·ˇ„‚‡ÈÚÂ ‰‡
‰‡Ï‡ÚËÁË‡ÚÂ ÌÂÌÛÊÌÓ.

—“–≈À≈÷

ÄÍÅÑ
ÄÍÅÑ

ŸÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·‡Î‡ÌÒË‡ÚÂ ÏÂÊ‰Û
ÎË˜ÌËÚÂ Ë ÒÎÛÊÂ·ÌËÚÂ ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË. ÕÂ ÒÂ ÓÔËÚ‚‡ÈÚÂ ‰‡ Ò‚˙¯ËÚÂ
ÌÂ˘‡Ú‡ ÔÓ-·˙ÁÓ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ.

Œ«»–Œ√

–ÓÍ ‡‰ËÓ

—Â˘ËÚÂ Ë ‡Á„Ó‚ÓËÚÂ ˘Â Á‡ÂÏ‡Ú ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‚ÂÏÂÚÓ
‚Ë. ƒÓ·Â ÓÚ ÒÛÚËÌÚ‡ ‰‡ ÒË
Ì‡Ô‡‚ËÚÂ ÒÚÓÈÌ‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Ë
‰‡ ‰ÂÈÒÚ‚‡ÚÂ ÔÓ ÔÎ‡Ì.

¬ŒƒŒÀ≈…

ПРЕДПРЕМИЕРИ
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ŸÂ ÒÂ Ì‡ÎÓÊË ‰‡ ÔÓÏËÒÎËÚÂ ÔÓ
ÌˇÍÓË ÏÓ‡ÎÌË ‚˙ÔÓÒË. œÓ‚Ó‰Ë
Á‡ ÚÓ‚‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ ‚Ë ÎËÔÒ‚‡Ú,
ÓÒÓ·ÂÌÓ ‡ÍÓ ˜ÂÚÂÚÂ ‚ÂÒÚÌËˆË ËÎË
„ÎÂ‰‡ÚÂ ÚÂÎÂ‚ËÁËˇ.

–»¡»

ФИЛМИТЕ ДО 4 ЮНИ

ŸÂ ÒÚÂ ·Ó‰Ë Ë ÂÌÚÛÒË‡ÁË‡ÌË. ÕÂ
‰‡‚‡ÈÚÂ ÏÌÂÌËÂÚÓ ÒË ÔÓ ‚ÒË˜ÍË
‚˙ÔÓÒË, ˜Â ÏÓÊÂ ‰‡ ËÏ‡ÚÂ ÌÂÔËˇÚÌÓÒÚË, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‡ÍÓ ÒÚ‡‚‡ ‰ÛÏ‡
Á‡ Ì‡˜‡ÎÌËˆËÚÂ ‚Ë.

Âàðíà

20

Áóðãàñ

22

23

Ñàíäàíñêè

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 54 мин. и залязва
в 20 ч. и 54 мин. Продължителност на деня 15 ч. Луната
изгрява в 11 ч. и 8 мин. и залязва в 0 ч. и 50 мин.
Фаза - 2 дни преди първа четвърт. Най-ниската
температура на този ден в София е била измерена
през 1991 г. 5.7 градуса, а най-високата през 1969 г.
31.5 градуса. Най-ниската температура на 29 май в
Пловдив е измерена през 1933 г. 6.7 градуса, а найвисоката през 1924 г. 34 градуса. В Плевен на тази
дата най-ниската температура е измерена през 1997
г. 6.5 градуса, а най-високата през 1941 г. 34.2 градуса.
През нощта от северозапад в страната ще започне
да прониква хладен въздух. В Дунавската равнина ще
се усили вятърът от северозапад - до умерен. Главно
в северните райони ще превали и прегърми. Ще
преобладава облачно време. На много места, главно в
Южна и Източна България, ще превалява краткотраен
дъжд, в отделни райони - с гръмотевици. Без валеж
ще остане в западната и централна част от Дунавската равнина, където ще духа умерен, временно и до
силен вятър от запад и северозапад. Преобладаващите
максимални температури ще са между 20 и 25 градуса,
в София - около 19 градуса.

»«√À≈ƒ» «¿ 30 » 31 Ã¿…
Пазачът в музея Лари Дейли (Бен Стилър) от
първата част на филма е напуснал ниско платената си работа и има преуспяващ бизнес, но се
оказва, че старите му приятели имат нужда от
помощ. Смятани за ненужни, те са прибрани в
кашони и са преместени в хранилищата на
института Смитсониан. Там обаче заедно с тях
оживяват и няколко доста неприятни типове например фараонът Ка Мун Ра, който иска да
завладее света. За тази цел той привлича на
своя страна не особено умните Ал Капоне
(Джон Бернтал), Иван Грозни (Кристофър Гест)
и Наполеон Бонапарт (Ален Шабат)...
Cinema City 11:00, 12:00, 13:15, 14:15, 15:30,
16:30, 17:45, 18:45, 20:00, 22:15
Cineplex 11:00, 13:15, 15:15, 17:15, 19:30, 21:30
Арена Запад 11:30, 12:10, 12:50, 13:40, 14:20,
15:00, 15:50, 16:30, 17:15, 18:00, 18:40, 20:20,
20:50, 21:50, 22:30, 23:00
Арена Младост 11:30, 12:10, 12:50, 13:45,
14:20, 15:00, 15:50, 16:30, 17:15, 18:00, 18:40,
20:20, 20:50, 21:50, 22:30, 23:00

максимални

максимални

20°/25°

22°/27°

През следващите два дни по-често ще преобладава
облачно време и на много места ще има превалявания. Възможни са и локални интензивни валежи.
В събота максималните температури ще са между
20 и 25 градуса, в неделя - слабо ще се повишат.

Ó‡Î‡ÈÌ Ë Ú‡ÈÌ‡Ú‡
Ì‡ Ó„ÎÂ‰‡ÎÓÚÓ 3D
ПЕТЪК, 29.05.2009

Малката Коралайн е момиче със синя коса,
което мрази да й викат Карълайн. Премеждията й
започват, след като семейството й се нанася в
нова къща, която на пръв поглед е поне толкова
безинтересна, колкото и вечно заетите й родители, но всъщност крие врата към паралелна вселена. Историята е доста необичайна и включва говорещ котарак, “другите” родители на Коралайн с
черни копчета вместо очи, смахнати стари актриси и цял цирк танцуващи мишки - при това всичко
е в дигитално 3D и изглежда адски добре.
Арена Запад 11:20, 13:15, 15:15, 17:20, 19:15
Арена Младост 11:20, 13:15, 15:15, 17:20, 19:15

06.00 Новини
06.05 Сериал: „Братя Карамазови”
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 „Поле на чудесата”
22.00 Време
22.30 Премиера: „Голямата
разлика”
23.30 Филм: „Антикилър 2”
02.55 Филм: „Странен характер”
04.25 „Модна присъда”
05.15 „Федералният съдия”

За премиерните филми четете на стр. 25

cyanmagentayellowblack

cyanmagentayellowblack

cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack
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Триумф на млади
дизайнери от НХА
Моделът „Ден и нощ”, вдъхновен от Пикасо, ще представя
страната ни на световния финал на конкурс за бельо
АЛЬОНА НЕЙКОВА

СНИМКИ БОЖИДАР МАРКОВ

Творението “Ден и нощ” на
Искрен Лозанов, III курс бакалавър в Националната художествена академия (НХА), спечели първо място в тазгодишния
конкурс за бельо “Triumph
Inspiration Award”. Идеята “Ден
и нощ” на младия дизайнер бе
вдъхновена от гения в изкуството на ХХ век Пабло Пикасо.
Оригиналният модел бе представен заедно с още 16 финалисти в надпреварата на оригинален и вълнуващ ревю-спектакъл в хотел “Хилтън” преди
броени дни. Като награда Искрен Лозанов получи 6-седмичен стаж в списание “Ел” България, и уникална възможност да представи страната ни
на световния финал на конкур-

“Моята икона Европа”,
трета награда в конкурса

са “Triumph Inspiration Award”,
който ще се проведе през септември т.г. в Милано. Председателят на журито Дора БлекХемплер - управител на “Триумф интернационал София”,
поздрави младия дизайнер с
победата в творческата надпревара.
Почетното второ място бе
присъдено на “Кармен” - дизайнерско творение на Ина Чокова, II курс бакалавър. На трета
позиция бе класиран моделът,
вдъхновен от иконата Европа,
създаден от Миглена Карова, II
курс магистър. Те спечелиха
съответно 4-седмичен и двуседмичен стаж в елитното модно
списание “Ел” - България, което
заедно с предаването “Огледала” по bTV е медиен партньор
на конкурса.
Лъчезарната Радост Драганова бе водеща на ревю-спектакъла. Талантливите студенти
от НХА се оценяваха от авторитетно и компетентно жури, както ДУМА писа. “Всички участници в конкурса бяха подходили изключително творчески към
задачата”, подчерта по време
на награждаването на победителите проф. Любомир Стойков
- председател на Академията
за мода, преподавател в НХА и
член на журито на “Triumph
Inspiration Award”.
Темата “Икони”, която младите дизайнери интерпретираха по оригинален начин, даде
възможност на гостите на ревюспектакъла да се разходят из
различните епохи и характерните за тях символи и стилове.
Разнообразието от идеи, оригиналното творческо представяне на моделите и сценичното
изпълнение превърнаха конкурсното представяне във
вдъхновяващо фешън изживя-

cyanmagentayellowblack

- Мамо, а хората от земята ли се
появяват?
- Защо реши така, чедо?
- Чух дядо да пита татко: “Откъде я изкопа тази твоя жена?”

ЧРД!

АЛЕКСАНДЪР ЖЕКОВ,
журналист
ВЕНЦИСЛАВ ПЕЙКОВ,
писател
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ,
бивш вицепремиер
и министър на културата
ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА,
социоложка
СЛАВИ ДОНЧЕВ,
скулптор

Öúðêîâåí
êàëåíäàð
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Св. прпмчца.
Теодосия.
Св. Лука
изповедник

ÀÂ„ÂÌ‰ËÚÂ ìƒÂÔÂ¯ ÏÓ‰î
ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡Ú ÚÛÌÂÚÓ ÒË
Идеята “Ден и нощ”,
победител в надпреварата

ване. Своеобразната модна
разходка включваше хрумвания, вдъхновени от митичната
древност (“Афродита”, “Венера”,
“Хубавата Елена”, “Клеопатра”),
през епохата на Клод Моне и
Пабло Пикасо, таланта на
Бетовен, декоративната хармония на Алфонс Муха, оригиналния стил на Хундертвасер, кокетната анимационна героиня
Бети Буп, за да стигне до “Графити” и стила на съвременната
поп икона Ейми Уайнхаус.

Моделът “Кармен”,
класиран на второ място

С концерт на 8 юни в Лайпциг, Германия,
“Депеш мод” ще продължат след почти едномесечно прекъсване турнето си “Tour Of The
Universe”. Фронтменът на групата Дейв Гахан
на 12 май беше приет в болница с диагноза
остър гастоентерит, поради което концертът
на “Депеш мод” в Атина се отмени. Проведените медицински изследвания откриха злокачествено туморно образувание в пикочния
мехур на Дейв, което беше успешно отстранено. Според препоръките на лекарите Гахан
трябва да се отдаде на пълна почивка. От
“София мюзик ентърпрайсис” съветват притежателите на билети да ги запазят до получаване на по-детайлна информация относно
шоуто на групата у нас. Прави се всичко възможно за насрочване на нови дати за отменените концерти. Финалното решение се очаква
да бъде взето в началото на идната седмица.

Гастролът на „Бони М”
започва от Добрич

ÒÎÏÀÐÒÐÎÇ
îùå ïî-äîáúð è ïî-èçãîäåí

ДАНА РУСЕВА

Добрич ще бъде първата спирка от балканското
турне на групата “Бони М”.
Концерът им там ще е на
29 юни. Гастролът в България включва още 4 града
- Варна, Шумен, Бургас и
Дупница. След това музикантите ще направят и
2 концерта в Румъния.
Изпълнителите ще
пристигнат от Лондон с

екип от 12 души. Общо
2000 билета ще бъдат
пуснати в продажба за
шоуто в Добрич. Кметът
Детелина Николова уточни, че дотогава ще приключи подмяната на пейките в Летния театър.
Община Добрич има заслуга за евтините билети
за концерта на “Бони М”,
казват организаторите. Те
ще са с цена между 10 и
15 лева.

Õ‡È-‰Ó·˙ ·˙Î„‡ÒÍË ÍÎËÔ
˘Â ËÁ·Ë‡Ú ‚ √˙ˆËˇ
СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Àðòðîçàòà å ñòàâíî çàáîëÿâàíå, ïðè÷èíåíî îò çàãóáàòà íà
ñòàâåí õðóùÿë. Ïðèäðóæåíî å ñúñ ñèëíè áîëêè, ñêîâàíîñò â
ñòàâèòå, îñîáåíî
ñóòðèí è ïðè
äâèæåíèå.
Äîêàçàíî å, ÷å
äíåâíàòà äîçà
ãëþêîçàìèí òðÿáâà
äà áúäå 1500 ìã.
Åäèíñòâåíèÿò
äîñòúïåí ïðîäóêò íà
áúëãàðñêèÿ ïàçàð,
êîéòî îñèãóðÿâà
òàçè äîçà ñ
åäíîêðàòåí äíåâåí
ïðèåì, å Òîïàðòðîç.
Ñàìî åäíî ñàøå íà
äåí å äîñòàòú÷íî, çà
äà âè îñèãóðè íóæíîòî êîëè÷åñòâî ãëþêîçàìèí îò
ðàêîîáðàçíè ñ íàé-âèñîêî êà÷åñòâî.
Çà ðàçëèêà îò òðàäèöèîííèòå îáåçáîëÿâàùè Òîïàðòðîç
èçãðàæäà íàðóøåíèòå ñòàâíè ïîâúðõíîñòè, ïîäîáðÿâà
ñòàâíèòå ôóíêöèè, íàìàëÿâà áîëêàòà è èìà
äúëãîòðàåí åôåêò.
Â Òîïàðòðîç ÔÎÐÒÅ å äîáàâåí è õîíäðîèòèí.
Õîíäðîèòèí äîïúëâà äåéñòâèåòî íà ãëþêîçàìèí, êàòî
îñíîâíî íåãîâî ñâîéñòâî å äà ïîòèñêà ôåðìåíòè, êîèòî
ðàçðóøàâàò ñòàâèòå. Êîìáèíàöèÿòà íà ãëþêîçàìèí ñ
õîíäðîèòèí ïðèòåæàâà îáåçáîëÿâàùî äåéñòâèå, êîåòî
äîïðèíàñÿ çà êîìôîðòà â ñòàâèòå ïðè äâèæåíèå è ïîêîé.
Àêî âè áîëÿò ñòàâèòå, Òîïàðòðîç è Òîïàðòðîç ÔÎÐÒÅ ùå âè
ïîìîãíàò. Òå ùå âè îñèãóðÿò ìàêñèìàëíèòå òåðàïåâòè÷íè
äîçè ãëþêîçàìèí è õîíäðîèòèí â íàé-óñâîèìàòà ôîðìà ñ
ïðèÿòåí âêóñ è óäîáåí ïðèåì.
Òîïàðòðîç è Òîïàðòîðç ÔÎÐÒÅ ñà àáñîëþòíî áåçîïàñíè.
Ìîãàò äà ñå ïðèåìàò îò äèàáåòèöè, âúçðàñòíè õîðà,
ïàöåíòè ñ âèñîêî êðúâíî.
Àêî âå÷å ñòå ïðèåìàëè òåçè ïðîäóêòè, âèå âå÷å çíàåòå êîëêî
ñà åôåêòèâíè. Êàæåòå è íà äðóãèòå.
Ñåãà â àïåêèòå å è íîâà îïàêîâêà îò 30 ñàøåòà - äîñòàòú÷íà
çà ìåñå÷åí ïðèåì íà íàé-äîáðàòà öåíà íà ïàçàðà!
Òúðñåòå â àïòåêèòå! Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ 02/856 08 56
Ïðîäóêò íà Ôîðòåêñ Íóòðàñþòèêàëñ. www.fortex.bg

Моделът, удостоен с първа
награда на световния финал
през септември, ще се адаптира от дизайнерите на “Триумф”
и през 2010 г. ще бъде пуснат
за производство като лимитирана серия, която ще се продава в избрани магазини по цял
свят. Победителят в конкурса
ще вземе награда от 15 000
евро, а автори на дизайнерски
проекти, класирани на второ и
трето място, ще получат съответно 10 000 и 5000 евро.
Конкурсът вече набира скорост и в другите страни, уточниха за ДУМА от консултантска къща “От игла до конец”.

Виц
Виц

Лаура Чуканов, трета подгласничка на “Мис САЩ 2009”,
раздава вчера автографи на деца в Борисовата градина
по време на старта на кампанията
“Отговор на поведението в училище” в рамките
на проекта “Училище без насилие”

Шестото издание на
MAD Video Music Awards
2009 - годишните музикални видеонагради на MAD
Гърция, ще се състои на
24 юни в Атина, информира
ДУМА Вълчо Калудов от
MAD TV - Bulgaria.
Проявата се смята за
най-мащабно музикално
събитие в южната ни съседка. По традиция церемонията се провежда всяка година в Атина и се гледа от
над 5 млн. зрители. За трети пореден път в наградите
ще бъде включенa и категория за “Най-добър български видеоклип”. В нея
ще бъдат номинирани най-

излъчваните БГ клипове от
последната година, а победителят ще бъде избран от
зрителите на MAD TV.
Церемонията т.г. ще премине под слогана “Be Your
Own Hero”. Организаторите
канят всички желаещи да
станат част от наградите не
само като гласуват за найдобрия български видеоклип, но и като се включат
активно в подготовката. За
целта
на
www.videomusicawards.gr трябва да
качат свои снимки и да оставят личното си послание
на тема “Кои неща във всекидневието ти те отличават
от останалите?”
cyanmagentayellowblack
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Викат още 3-ма
защитници за Ейре

КИРЯКОВ 20-И
НА СК В МИЛАНО
Таню Киряков завърши 20-и
на 50 м пистолет на Световната
купа по спортна стрелба в Милано. Двукратният олимпийски
шампион постигна 552 т. и не се
класира за финала.

ЛУКОЙЛ БИЕ
ЧЕРНО МОРЕ
С 92:83

Миланов, Тодоров и Кишишев
допълват групата на националите
двама играчи от вътрешното първенство.
На 20 май Стоилов обяви имената на
17 футболисти, играещи в чужбина, за
мача с Ейре. Мартин Петров, Валери Божинов и Михайлов вече се готвят на “Царско село”, където започва лагерът на
националите в понеделник. В група 8
води световният шампион Италия с 16 т.,
пред Ейре 14, България 7 (мач по-малко)
и др.
Избраниците на Стоилов:
Димитър Иванков (Бурса, Тур), Николай Михайлов (Твенте, Хол), Илиян Стоянов (Санфрече, Яп), Игор Томашич (Макаби Тел Авив, Изр), Елин Топузаков и
Димитър Телкийски (Апоел ТА, Изр), Станислав Ангелов и Димитър Рангелов
(Енерги, Гер), Стилиян Петров (Астън
Вила, Анг), Благой Георгиев (Терек, Рус),
Велизар Димитров (Металург, Укр), Мартин Петров и Валери Божинов (Манчестър Сити, Анг), Валери Домовчийски
(Херта, Гер), Димитър Макриев (Ашдод,
Изр), Димитър Бербатов (Манчестър

ЛЕЧЕВА И ПЕНЕВ
ЗАКРИХА ТУРНИР
В РАДОМИР
СНИМКИ БГНЕС

Н

Националният селекционер Станимир
Стоилов извика трима футболисти от “А”
група за решителната световна квалификация с Ирландия. Това са бранителите
Йордан Тодоров (ЦСКА), Радостин Кишишев (Литекс) и Живко Миланов (Левски). Мачът от група 8 е на 6 юни от 20.30
часа на Националния стадион “Васил
Левски”. Селекицонерът се отказва от титулярния вратар в последните срещи на
отбора Георги Петков (Левски), като се
опитва да налага сина на президента на
БФС Борислав Михайлов - Николай.
След отпадането поради контузия на
Захари Сираков (Амкар, Русия) в момента групата на националния отбор е от 19
футболисти. Спортно-техническият щаб
ще следи внимателно процеса по възстановяването на нападателя Димитър Рангелов, който се очаква в неделя да играе
за Енерги Котбус в плейоф за оставане в
Първа Бунселига. Ако юношата на Славия не се възстанови, след 29-ия кръг на
“А” група ще бъдат извикани още един-

ЛУКойл Академик победи
Евроинс Черно море с 92:83 в
първия финален плейоф от НБЛ.
Ристе Стефанов вкара 31 т., а
капитанът Тодор Стойков
завърши с 16 т. за шампионите.
Вторият мач е днес от 18.00 ч.
отново в Правец.

Станимчир Стоилов ще реши до
понеделник дали ще вика заместник на
Димитър Рангелов за мача с Ирландия

Юнайтед, Анг), Йордан Тодоров (ЦСКА),
Радостин Кишишев (Литекс) и Живко
Миланов (Левски).

Страсбург следи
двама от ЦСКА

Петър Хубчев ще
помага на Балъков

Представител на
втородивизионния
френски Страсбург ще
присъства на мача
Литекс - ЦСКА в неделя, за да наблюдава
изявите на Йордан
Тодоров и Дормушали
Саидходжа. Клубът, в
който играе Емил
Гъргоров, проявява сериозен интерес към
двамата “армейци” и е
доста вероятно да ги
привлече след края на
сезона. Кръг преди

Петър Хубчев ще стане треньор на дублиращия тим на Черноморец (Бургас) от лятото. Бившият съотборник на Красимир Балъков в националния отбор от САЩ 1994 се завръща в
България след престой в Германия. Мениджър
в клуба е друг от четвъртите в света Златко
Янков. За кратко Хубчев бе и помощник в националния тим на Христо Стоичков, както и
старши треньор на Славия. Школата на Черноморец пък ще бъде оглавена от Пламен Михов,
а главен скаут и отговорник за селекцията ще
бъде Огнян Ралев.
Клубът подписа нови договори с Орлин Старокин (до 30 юли 2012 г.), Венцислав Бонев и вратаря Паскал Борел (до края на 2011 г.). Александър Стоимирович ще си търси нов отбор.

края в Лига 2 Страсбург е втори и е с големи шансове да се
върне в елита.
Централният бранител на шампионите
Кирил Котев, който се
контузи по време на
тренировка, е под
въпрос за мача с
“оранжевите”. Старши
треньорьт Любослав
Пенев не може да разчита и на наказания
титулярен бранител
Йордан Минев.

Левски
връща
Огнянов
Левски обмисля да
си върне Мариян Огнянов след края на сезона. Единственият футболист, вкарал за български отбор в Шампионската лига, е рожба на
“синята” школа, но игра
под наем в Беласица.
През пролетния дял Огнянов записа няколко
класни изяви за “комитите” и от Левски са останали доволни.

Започна турнирът по
плажен волейбол в Пловдив
ВЕСЕЛКА ВEНКОВА

Хосе Акасусо (Арж) връща топката срещу Роджер Федерер в
среща от II кръг на “Ролан Гарос”, спечелена от поставения под
№2 швейцарец със 7:6 (8), 5:7, 7:6 (2), 6:2. За III кръг при жените
се класира третата в схемата Винъс Уилямс (САЩ) след успех с
6:7 (5), 6:2, 7:5 над Луси Сафарова (Чех)

На площад “Централен” в Пловдив започнаха квалификациите за
първия турнир по плажен
в о л е й б о л M - Te l B ea c h
Masters 2009. Поради
многото участници в тях
срещите продължиха до
мръкнало. Финалите са в
неделя, а церемонията
по награждаването е от
17. 30 часа.
Заради деня на национален траур организаторите отмениха всички
игри и забавления с публиката днес. Мачовете
ще се провеждат без
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Хонорари на
външни автори
се изплащат
всяка сряда
от 14 до 16 часа
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музика и шумни забави.
Волейболистките на
Марица Ани Маринова и
Ивелина Монова победиха в първата игра с 15:11
друга пловдивчанка Анелия Минчева, която е
в тандем с Виктория Йовчева. Играта им бе наблюдавана лично от треньора Стойко Цонов. Бившият състезател от националния отбор на България Димитър Божилов
беше подал заявка за
участие, но поради изпит
на съотборника му - Божилов-младши, не успяха
да се явят и загубиха служебно.
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Председателят на ДАМС
Весела Лечева закри детския
футболен турнир за купата на
Асоциацията на българските
футболисти, който се проведе в
рамките на националната програма “Децата и футболът” в
Радомир. Победител е Миньор
1919, пред Струмска слава и
Маниш (Пк). Индивидуални награди връчи треньор №1 за ХХ
век Димитър Пенев.

БРЕША ВЗИМА
ЮНОШЕСКИ
НАЦИОНАЛ
Ръководството на италианския Бреша одобри юношеския
национал Тодор Неделев. Роденият през 1992 г. футболист на
частния клуб Ботев 2002 е
наблюдаван от скаути на клуба
през последните месеци. Той ще
играе отначало в юношеския тим.

7 РОДНИ АТЛЕТИ
В КАЛАМАТА
7 български атлети ще
участват в турнира в Каламата
(Гър) утре - Ваня Стамболова(400 м и 400 м с пр.) Венелина Венева и Мирела Демирева (скок на височина), Петя
Дачева и Борис Божинов (троен скок), Йордан Илинов (100 и
200 м) и Кольо Нешев (копие)

Хенрик
Зетерберг
от Детройт
Ред Уингс
позира с
трофея
“Кларънс
С. Кембъл”,
който се
връчва на
шампиона
в Западната
конференция
на НХЛ.
“Червените
крила”
победиха
с 2:1 като
домакини
Чикаго
Блекхоукс
и спечелиха
серията
с 4:1
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Провал за Бербатов
и на финала в Рим

СНИМКИ БГНЕС

Димитър Бербатов
пази топката
от атакуващия
го защитник
на Барселона
Жерард Пике
по време
на мача
на “Стадио
Олимпико”.
Българинът
влезе като
резерва
и не успя
да спечели
втори финал
в Лигата

Барселона победи с 2:0
Манчестър Юнайтед на финала
на Шампионската лига в Рим и
спечели третата си купа от найпрестижния европейски клубен
турнир. Капитанът на националния отбор Димитър Бербатов се
провали и при втория си опит да
вдигне трофея. Той влезе в игра
в 66-ата минута на мястото на
корееца Жи-Сунг Парк и създаде двете най-сериозни положения пред вратата на Виктор
Валдес, но не съумя да ги опол-

зотвори. През 2002 г. като играч
на Леверкузен Бербатов също
бе резерва при загубата на финала с 1:2 от Реал Мадрид.
Пред 72 689 зрители на
“Стадио Олимпико” гловете за
“каталунците” вкараха Самуел
Ето’о в 10-ата и Лионел Меси в
70-ата мин. В официалната трибуна присъстваха кралят на
Испания Хуан Карлос I, министър-председателят Хосе
Луис Сапатеро, престолонаследникът на Великобритания

Барселона детронира Юнайтед
принц Уилям, премиерът на Италия Силвио Берлускони и президентът на УЕФА Мишел Платини, който връчи купата на победителите.
Испания излезе едноличен
лидер по отличия от надпреварата - 12, а Англия и Италия
имат по 11. Барса е първият
отбор от страната-европейски
шампион, извоювал 3 отличия в
един сезон, след като вече триумфира с шампионската титла в
Примера дивисион и спечели
Купата на Краля, при това в
дебютния сезон като треньор
на Хосеп Гуардиола. “Червените дяволи” пък прекъснаха серията си от 25 поредни срещи
без загуба в Лигата и не успяха
да станат първият тим, който
защити купата.
Бербатов получи оценка 5,5
от авторитетния сайт “Goal.com”.
Според класацията най-силно в
мача са играли Шави Ернандес
и Андрес Иниеста от Барселона, които са оценени с 9. №1 в
Юнайтед е вратарят Едвин ван
дер Саар с 8, след като спаси
поне 3 чисти гола. УЕФА определи за играч на мача Лионел
Меси, който стана и голмайстор
на турнира с 9-те си попадения.
Бербатов е 9-и с 4 гола.
Старши треньорът на Барса

Хосеп Гуардиола пък стана шестият човек, спечелил Лигата
като футболист и треньор. Преди него за каталунците такъв
успех имат Йохан Кройф и
Франк Рийкард.
“Вече спечелихме три купи.
Не са толкова много, както при
други отбори, но се доближаваме до група митични грандове.
Утре ще празнуваме в Каталуния”, заяви Гуардиола. Той стана най-младият треньор, спечелил Шампионската лига. Бившият съотборник на Христо Стоичков призна, че ранният гол се е
оказал решаващ за успеха на
неговите момчета. “Посвещавам
този успех на Паоло Малдини,
който е най-добрият защитник в
последните 20 години”, каза още
Гуардиола.
“Доволен съм и се радвам
за победата. Сигурен съм, че
цялата страна се чувства по
същия начин”, заяви испанският крал Хуан Карлос.
Мениджърът на “червените
дяволи” сър Алекс Фъргюсън
призна, че отборът му е бил
надигран и логично е загубил.
“Направихме 2 груби грешки в
защита при техните голове.
Бяхме победени от един подобър отбор”, коментира шотландецът.

Лионел Меси (вляво) и Андрес Иниеста са вдигнали Купата на Шампионската лига след
победа с 2:0 над Манчестър
Юнайтед

ЗА РУУНИ ИНИЕСТА
Е №1 В СВЕТА
Нападателят на Манчестър
Юнайтед Уейн Рууни призна
превъзходството на Барселона
във финала и заяви, че Андрес
Иниеста е истинският двигател в
състава на Хосеп Гуардиола.
“Барса е брилянтен тим, а Иниеста е най-добрият футболист в
света в момента”, коментира
стрелецът. “Техните играчи си
подаваха топката толкова добре,
че ако не реализираш възможностите си, ще бъдеш наказан,
както и се получи. Сега ме боли,
но трябва да преодолея бързо
това състояние и да гледам към
следващия сезон”, завърши той.

134 задържани в Испания, само 19 във Вечния град
Третият триумф на Барселона в Шампионската лига беше отпразнуван от над 100
000 души на централния площад “Каталуния”. В резултат на бурните тържества 134ма запалянковци са задържани от полицията. 153-ма са ранените в празненставата.
Двама намушкани и 19 арестувани от-

беляза полицейската статистика в Рим след
финала на “Стадио Олимпико”. В най-тежките инциденти с нож са наръгани англичанин и американец, привърженик също на
Манчестър Юнайтед.
Забраната за алкохол от вторник до
четвъртък в кварталите около стадиона

имаше малък ефект, тъй като феновете
успяха да се снабдят с пиене в различните
части на Вечния град и си устроиха голяма
веселба. Не са отбелязани инциденти на
двете летища Фиумичино и Чиампино в
Рим. Полицията прeдвидливо бе разделила
чартърните полети.

–ÓÌ‡Î‰Ó ‚Â˜Â
ÌÂ Â ÒË„ÛÂÌ ‚
ÓÒÚ‡‚‡ÌÂÚÓ ÒË
“Не съм сигурен, че ще остана в Манчестър Юнайтед”, обяви звездата на тима
Кристиано Роналдо след загубата от Барселона на финала в Рим. “Всичко тръгна
лошо. Играта не ни спореше, а и рано
получихме гол. След това не успяхме да
осъществим контрол и загубихме. Смятам,
че Барселона игра по-добре от нас и заслужено победи”, заяви Роналдо. Той обаче изрази оптимизъм, че ще играе още
много финали в Лигата, без обаче да уточни с екипа на кой отбор. Все по-усилено се
заговори, че португалецът този път няма
да откаже офертата на Реал Мадрид и ще
облече фланелката на испанския гранд.
Футболист №1 на света и Европа за

Привърженици на Барса
празнуват спечелването на
Шампионската лига с ритуално
къпане във водите на прочутия
“Фонтан ди Треви” в Рим

БЕСЕН ФЕН НА
МАНЧЕСТЪР УБИ
4-МА В НИГЕРИЯ
Бесен фен на Манчестър
Юнайтед уби четирима привърженици на Барселона в нигерийския
град Огбо след загубата на любимия му отбор с 0:2 на финала в
Шампионската лига. От местната
полиция съобщиха, че запалянкото на “червените дяволи” бил
толкова раздразнен след поражението, че когато минал покрай
фенове на каталунците, направил
обратен завой с минибуса си и се
врязал в тях. Властите в Нигерия
разкриха, че 10 души са били
ранени, а шофьорът е арестуван.
“Шофьорът първоначално е подминал феновете на Барса, но
после е обърнал и ги е блъснал”,
се казва в официално съобщение
на полицията. В Нигерия и Манчестър Юнайтед, и Барселона
имат много привърженици.

Всяка седмица
Кристиано Роналдо не успява отблизо
да вкара на вратаря Виктор Валдес

2008 г. обвини тактиката на мениджъра
сър Алекс Фъргюсън за загубата. Ние
имахме само десет минути и след това не
намерихме себе си отново. Не бяхме добри, тактиката не беше добра и всичко се
разви грешно. Барселона се класира на
финала по малко щастлив начин, защото
Челси не заслужаваше да загуби на полуфиналите. Не мога да си обясня какво
стана. Ние не бяхме добри обаче. Не искам
да говоря в момента за клуба, защото
искам да си почина. Играх прекалено много
мачове, допълни португалецът.
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ДВА ПЪТИ
ще излиза

талон за
безплатна
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