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50 ãîäèíè - êîñìîíàâòèêà
На 12 април преди 50 го-

дини, Юрий Гагарин ста-
на първия човек летял в
космоса. На борда на “Во-

сок-1” той е обиколил Зе-
мята един път на височи-
на 315 км. Първият космо-
навт е прекарал 1 час и 48

минути в космоса и ко-
ментарът му бил “Небе-
то е много тъмно, а Земя-
та е синкава. Всичко се ви-

жда много ясно”. Първи-
ят американски астро-
навт Алан Шепард е из-
летял чак месец по-късно.

Георги Иванов след полета в Космоса сред летците на летище Балчик

На 10 април 2011 г. се
навършват 32 години от
старта на първия бълга-
рин в Космоса.

С Георги Иванов сме
заедно от курсанти. След
това се срещнахме пак
като инструктори във во-
енното училище. Обуча-
вахме курсантите на ре-
активна материална част.
Бяхме в едно звено и
много често се налагаше
да летим в двойка. Така
се зароди и нашата дру-

жба. Първо във въздуха,
а след това и на земята.
Оказа се дружба завина-
ги. Той е другар, на кого-
то винаги може да се раз-
чита. След неговия полет
в Космоса аз някак си за-
губих самочувствие. Ка-
то че ли бях паднал в ня-
каква бездна. Или по-то-
чно казано останал долу.
Още същата есен Геор-
ги пристигна в Балчик да
поддържа тренировката
си на МиГ-21. Бяхме зае-

дно почти през цялото
време. Веднъж след из-
лизане от нашия блок де-
цата започнаха да скан-
дират: ,,Космонавта, ко-
смонавта”.  Тогава ми
олекна и разбрах, че аз
съм свободен човек. А
Георги трябва да се съо-
бразява къде ходи, как е
облечен, дори как върви.
Той вече не е просто Ге-
орги. И вече 30 години
той изпълнява това свое
задължение достойно.

Остана си един изключи-
телно скромен човек.

За самия полет е на-
писано вече много.
Можеше сега да отбе-
лязваме 30 години от
гибелта на Георги Ива-
нов. Но това не се слу-
чи благодарение на
ръководството на по-
лета, благодарение на
Николай Рукавишни-
ков, благодарение на
самия него.

Полк. Иван АПОСТОЛОВ.

В края на миналия ме-
сец в Добрич се проведе
среща на Меглена Кунева
с жители на града на тема
“България - Европейски
съюз : активни потребите-
ли и конкуренция”.

Според госпожа Куне-
ва начина на вземане на
решения в България не е
много правилен, за разли-
ка от други европейски
страни. Без стратегии ня-
ма как да се получат доб-
ри резултати.Обикновено
в страната като се напи-
шат стратегии не се четат.
Имаме стратегии за здра-
веопазване, образование,
развитие на селските ра-
йони и т.н., но няма точ-
ни резултати...Самото
правене на стратегиите не
трябва да бъде само от ад-
министрация  - участие
трябва да вземе и непра-
вителственият сектор.На-
пример образованието -
не може само админист-
рацията да пише страте-
гията, а да се включат и
учителски организации,
и родители...Обратната
връзка с обществеността
е въпрос на успех на стра-
тегията.

Най-добрия арбитър е
обществото.Събиране-
то на обратна информа-
ция е много важно за от-
читане на резултати-
те.Задачата от тук ната-
тък трябва да е прилага-
нето на законите - не са-
мо тяхното приемане.В
Парламента трябва да
има изслушване по вси-
чки стратегии и въпро-
си, преди да бъдат прие-
ти, каквито и да е закони.

Българите вярват най-
малко от ЕС, че сме за-
щитени като потребите-
ли. Най-често срещана
при нас е лъжливата ре-
клама и от там идва не-
доверието на потреби-
телите в търговците и
предлаганите стоки и
услуги. “Нашата страхо-
тна язва е липсата на до-
верие”. Доверие в инс-
титуциите, в търговци-
те, във фирмите от вси-
чки сектори в страната.

Áåç ñòðàòåãèÿ
íÿìà ðåçóëòàòè

“Отношенията в са-
мото общество значат
много”. Една добра ду-
ма отваря много пове-
че възможности. Доб-
рите резултати идват с
диалог на всички нива,
който липсва в момен-
та. АЕЦ”Белене” е аре-
на на силни чужди ин-
тереси в страната ни, но
не се взема пред вид
мнението на българите.
В нашето общество се
заражда енергията да
знаем накъде вървим в
бъдещите 20 - 30 годи-
ни. Каквото и решение
да вземе България за
АЕЦ”Белене”, трябва
да е в наш интерес - ин-
терес на европейска
държава. Досега Евро-
па не е имала общ енер-
гиен пазар. Първата ни
национална задача е мя-
стото и обезпечеността
на страната в общия
енергиен пазар. Не
обичаме да се интегри-
раме - по-лесно ни е да
се интегрираме с ЕС,
отколкото помежду си.
“Дайте да си говорим
помежду си, да свалим
тона до нормалното, да
си кажем всичко без
омраза.” Относно кон-
фликта в Либия, г-жа
Кунева смята, че Фран-
ция трябва да се позд-
рави, защото тя подкре-
пи нашите медици там.

“Не може да ме сти-
мулира пост, може да ме
стимулира конкретна
задача”. Според нея,
партиите трябва да про-
менят отношението си
към хората. В бързо раз-
виващите се технологии
и мислене на избирате-
лите трябва да се търсят
нови начини като конта-
кта чрез социалните
мрежи например.

Не трябва да се прави
просто реклама на стра-
ната, а това какво произ-
вежда, с какво разпола-
га. Според ЕВРОСТАД в
България най-трудно се
започва бизнес от ЕС с
всички разрешителни,
такси, лицензи...Трябва

да има колкото може по-
вече играчи на пазара, да
има конкуренция. Гово-
рейки за бизнеса, вина-
ги трябва да имаме пред
вид потребителите. Пак
според ЕВРОСТАД задо-
волството на потребите-
лите в България е най-
малко в ЕС. Най-малко
вярваме на търговци, до-
ставчици...Основно не
вярваме на институции-
те за защита на потреби-
телите и неправителстве-
ните организации.

На въпрос, свързан с
предстоящите президент-
ски избори и това,че име-
то й беше замесено с Але-
ксей Петров, г-жа Кунева
отговори, че единствено
само една медия я е по-
търсила във връзка със
скандала(в. Капитал) и ние
сме другата медия, която
задава пряко въпроса и
благодари за това. Не е
имала никакви срещи и
разговори с въпросния
господин и с когото и да
било във връзка с тези из-
бори. Трябва много вни-
мателно да обмисли как-
во да предприеме, защо-
то смята, че не е редно
кандидат за президент да
бъде обвързан с каквато и
да е политическа партия.
Зад нея в този момент са
застанали двама души с
някакво обществено поло-
жение - Стефан Софиянс-
ки и Слави Трифонов. То-
ва е много трудно реше-
ние, за което има още вре-
ме. Не е било лесно реше-
нието й и да се кандидати-
ра за предствител в Евро-
пейския парламент, но е
благодарна на хората, ко-
ито са повярвали в нея.

Стоян СТОЯНОВ

Управителният съвет на кооперация „Черно море – Балчик”
свиква общо годишно отчетно събрание
на 30 април 2011 г. /събота/ от 8.00 ч. в залата на читалище

„П.Хилендарски – 1870”, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Освобождаване на член – кооператори, приемане на член-

кооператори.
2.Отчет на УС.
3.Отчет на КС.
4.Одиторски доклад.

5.Приемане на разчет за стопанската 2010/2011 г. и избор на одитор.
Съгласно Закона за кооперациите /чл.17, ал.2/, ако не се явят

необходимият брой членове, събранието ще се проведе в същия ден /30
април 2011 г./, на същото място /залата на ч-ще „П.Хилендарски – 1870/ от
9.00 ч., при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Ïîêàíà çà ñúáðàíèå

Пролетта вече е факт
и е готова да ни зареди
с позитивизъм и любов.
Това обаче не вълнува
повечето българи, защо-
то времето рефлектира
върху нас.

Във всички общества
мъжът е бил символ на
сила, морална и финан-
сова мощ. Това се чувс-
тва в патриархалните се-
мейства, в които той на-
лага своите правила, а
всички му се подчиня-
ват. Жената е била и е
обект на възхищение от
страна на интелигентни,
мъдри и чувствителни
мъже и предмет за упо-
треба от гледна точка на
останалите. Ние, бълга-
рите, сме с ориенталс-
ки манталитет, но по от-
ношение на жената днес

Ìúæúò è æåíàòà - ïî
áúëãàðñêè!

Ирена Илиева

се различаваме от съсе-
дите със същата нагла-
са. В тези държави по-
вечето от жените не ра-
ботят, занимават се с до-
ма и децата или се раз-
виват като личности. До
Освобождението и в
България е било така.

Жената – мъж се впи-
сва като такава след
9.ІХ.1944 г. Като тип чер-
вена бригадирка, тя тря-
бва да е желязна, да бъ-
де универсална лич-
ност. Така бавно иззем-
ва функциите на мъжа,
но загубва и женската си
същност. Днес патриар-
халният модел се пази в
старите семейства. Же-
ната там е център, но и
еснафски ограничена.
Тя е готова да търпи вси-
чко – от алкохолни изце-
пки до любовни забеж-
ки, за да не загуби пози-
циите си. За обич, вни-
мание, уважение няма
място. Морето от лю-
бов е само по телевизи-
ята. Наталия Симеонова
в едноименното преда-
ване си е поставила за
цел да промени бълга-
рина в позитивна насо-

ка, да го накара да изра-
зява чувствата си и да го-
вори за тях, но това се
оказва много трудно.
Младите българи се по-
научиха на кавалерство
и ново отношение към
жената, но старите си я
карат по старому.

Българката в 21 век
има нужда от истински
мъж до себе си, който да
я уважава и цени като
личност и да я подкрепя
всякак. Днес образът на
архаичния мачо, който
си мисли, че навсякъде
ще му отворят вратата,
само заради неговата ха-
ризматичност, е илю-
зия. Жената днес е наяс-
но, че такъв мъж е кон-
суматор, който търси
освен секс и изповед-
ник, пред когото да раз-
махва овехтелите си раз-
бирания за живота. И не
може нищо друго да и
предложи, освен куп
нови разочарования. Но
такъв е нашият Бай Га-
ньо. Просташкото му
отношение към жената
е факт и днес.

В 21 век отношенията
между мъжа и жената са

на ново ниво. Сега на
преден план е себедока-
зването на двата пола ка-
то секссимволи. Само че
и днес, секс без любов, е
самоунищожение на ли-
чността, време, загубено
за някакъв чужд човек,
след което отново си във
вакуума на самотата.
Днес никой не търпи жи-
вотът му да се деформи-
ра от фалшиви неща. Те-
зи пък, които имитират
любов за пари, или за да
поддържат функциите
на организма си, като си
набавят временно хор-
моните на щастието,
след това са още по-са-
мотни и нещастни.

Идва пролет, а с нея и
любовта. А тя е магиче-
ска енергия, която спа-
сява душата и лекува,
независимо от възраст-
та, стига да е истинска.
На този свят сме само
за миг. И ако успеем да
открием сродна душа,
ще сме щастливи. Без
любов животът е непъл-
ноценен. Нека сме по-
вече пролетни! Пожела-
вам го на всички!

Ирена ИЛИЕВА




