
В РЕГИОНА  2 юни - 8 юни 2011 г. 2

Светослав Малинов е до-
цент по история на полити-
ческите идеи в СУ „Климент
Охридски” и избран за ев-
родепутат от листата на Си-
нята коалиция.

Той  е роден през 1968 в
Дупница.  Израства  в  Бур-
гас  и  завършва  Английска
езикова гимназия „Гео Ми-
лев”. След отбиване на во-
енната си служба завършва
„Политология” в  Софийс-
кия  университет „Св.  Кли-
мент Охридски“.През 1996
г.  става  магистър  по  поли-
тическа  философия  към
Университета в Йорк, Вели-
кобритания.  Специализира
политическа теория и исто-
рия на политическата мисъл
в  Норвегия  (1990–1991),
Италия (1992), САЩ (1993–
1994,1997) и Великобрита-
ния  (1995–1996).

През 1999 г. защитава ди-
сертация в областта на анг-
лийския консерватизъм и пе-
чели конкурс  за асистент  в
катедра „Политология“ към
Философския факултет  на
СУ  „Св.  Климент  Охридс-
ки“. В момента е доцент по
история  на  политическите
идеи. От 2001 до 2002 е ди-
ректор на отдел „Политиче-
ски анализи и  стратегии“ в
Съюза  на  демократичните
сили  (СДС),  а  от  2002  г.  е
главен редактор на теорети-
чното списание за политика
и култура „Разум“.
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Светослав Малинов е сред
основателите  на  Демокра-
ти за силна България (ДСБ)
и е избран за член на Наци-
оналното  ръководство  на
партията  (2005-2007).  Де-
путат е в 40-то Народно съ-
брание, секретар на парла-
ментарната група на ДСБ и
член  на Комисията  по гра-
жданското  общество и  ме-
дии; член на Парламентар-
ната асамблея на Организа-
цията  за  сигурност и  сът-
рудничество в Европа; член
на множество международ-
ни мисии на ОССЕ за наб-
людение на избори.

На  евроизборите  през
май 2009 печели вътрешни-
те избори в ДСБ и с листата
на Синята коалиция печели
18-то място в Европейския
парламент,  което  България
получава  след  влизането  в
сила на Лисабонския дого-
вор. Владее руски, английс-
ки и немски език. Женен, с
три  деца  –  две  дъщери  и
един син.

Автор  на  книгите  Кон-
сервативни  опити  (2010),
Критика  на  политическия
рационализъм.  Изследване
върху политическата мисъл
на Едмънд Бърк (2003), ка-
кто и на множество научни
статии в областта на поли-
тическата  теория.Състави-
тел на антологиите Консер-
ватизмът (том 1, 1999; том
2,  2000), Модерната  демо-

кратична  идея (2003), Мо-
дерната демократична дър-
жава  (2004),  Германската
х р и с т и я н д е м о к р а ц и я
(2006), Политическите пар-
тии и демокрацията (2007),
Световните религии и демо-
крацията (2010). Автор е на
първите преводи на българ-
ски език  на политическите
произведения на класиците
Джон Лок (Два трактата за
управлението, 1997, Писмо
за  толерантността,  1998),
Едмънд Бърк (Размисли за
революцията във Франция,
2000)  и  Френсиз  Бейкън
(Нова Атлантида, 2008). За
преводите си на Джон Лок
през  1998  г.  получава  наг-
радата на Съюза на българ-
ските преводачи.

На 29 май 2011 г. на сре-
ща с членове и симпатизан-
ти на ДСБ в гр.Добрич Све-
тослав  Малинов  сподели
своите виждания за прези-
дентската институция като
острие  за  борба  с  полити-
ческата корупция в страна-
та,  като  авторитетно  учас-
тие в международни фору-
ми и още много инциативи,
пренебрегвани от досегаш-
ния президент.

Той  призова на  предва-
рителните избори, които ще
се  проведат на  12  юни  да
участват  максимален  брой
симпатизанти  и да го подк-
репят като кандидат – пре-
зидент на СК.           /Б.Т/

Окръжен съд –  Добрич,
допусна  да бъдат  изготве-
ни съдебно-технически ек-
спертизи по два гражданс-
ки процеса за имоти на бре-
гоукрепителното съоръже-
ние  „Дамбата”.  Делата  са
образувани по искови мол-
би на държавата, предста-
влявана  от министъра  на
Регионалното  развитие  и
благоустройството  чрез
Областния  управител  на
Добрич  против  „Балчик
Плаза”  ООД  и   „ЕЙ  ПИ
ИНВЕСТ  09”  ООД.  Дър-
жавата моли да бъде прог-
ласена  нищожността  на
един  договор  с  „Балчик
Плаза” ООД и на два дого-
вора  с  „ЕЙ ПИ  ИНВЕСТ

09”ООД  за  продажба  на
право на собственост  вър-
ху три недвижими имоти –
частна  държавна  собстве-
ност  – земя  с площ  10636
кв.  м, и  те да  се върнат  в
патримониума и.

Адвокатът на ответници-
те съобщи, че са водени не-
официални  разговори  за
извънсъдебно решаване на
споровете,  а проектите  за
спогодба са изпратени,  но
не са получени от МРРБ.

Окръжен  съд  –  Доб-
рич,   допусна   да   бъде
изготвена   поисканата
от  държавата  в  първо-
то   съдебно  заседание
съдебно-техническа ек-
спертиза.  Вещото  лице

има  задачи  да  иденти-
фицира   спо рните   три
и мо та   и  да   от г ов ор и
к а къ в   е   б и л   т е х ни я т
статут  преди  актуване-
то  им като  частна дър-
жавна собственост,  по-
лзва   ли  се  брегоукре-
пителното  съоръжение
п о   п р е дн а з на ч е ни е ,
има ли  изработен  ПУП
з а   т я х ,   к ак в о   е   б ил о
трайното   им  предназ-
начение, има ли проме-
ни  в  характеристиките
им и по какъв начин са
извършени  те.

Следващите  заседания
по делата са насрочени за
28.06.2011  г.

Кремена КАПРАЛОВА
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На 29.05.2011 г. се навършват

Отбори  от  7  държави
представиха проекти за ре-
конструкция на пристани-
ще и строеж на ново кметс-
тво във Варна

„Реконструкция на тери-
торията  на  Пристанище
„Варна - Изток” и изграж-
дане на нов администрати-
вно-културен  търговски
център” е темата на ІV Ме-
ждународен  студентски
архитектурен пленер. Той
се  проведе  на  27  май,  в
Двореца в Балчик.

Изискванията  на  кон-
курса предполагат  изгот-
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вяне на  градоустройстве-
но  решение  на  зоната  и
идеен  архитектурен  про-
ект  за  ново  кметство  на
Варна, уточниха от Архи-
тектурния  факултет  на
ВСУ  „Черноризец  Хра-
бър”. Конкурсът  е явен  и
с регламентиран достъп за
участие. За него са се под-
готвяли студентски екипи
от 7 държави.

България е представена от
2 висши училища: Архитек-
турният факултет на ВСУ
„Черноризец Храбър” и Де-
партамент „Дизайн и архите-

ктура на Нов български уни-
верситет – София. Със свои
проекти участват още Архи-
тектурният факултет на Гру-
зинския технически универ-
ситет – Тбилиси; Универси-
тет за архитектура и урбани-
зъм „Йон Минку” – Буку-
рещ, Румъния; Държавния
политехнически университет
МАРХИ – Москва, Русия;
Архитектурен факултет на
Държавен  университет  –
Белград, Сърбия; Архитек-
турен факултет на Универ-
ситет „Малтепе” –  Истанбул,
Турция; Архитектурен инс-

титут на Одеската академия
за архитектура и строителс-
тво – Украйна.

Осемте висши училища
се представят с работата на
интердисциплинарни еки-
пи, формирани от студен-
ти  архитекти и  архитект-
дизайнери по  ръководст-
вото на един преподавател,
обясниха  организаторите
на пленера. Всеки от пре-
подавателите в  отборите
изнесе лекция пред студен-
тите от ВСУ по избрана от
него  актуална тема,  свър-
зана  с образованието  или
с Черноморския  регион.

Оценяването на проекти-
те беше от жури, в чийто
състав влязоха представите-
ли на Варненския свободен
университет  „Черноризец
Храбър” и на университе-
тите гости, както и от пред-
ставители на съорганизато-
рите  на проявата: Община
Варна,  САБ –  Дружество,
Варна и КАБ – Дружество,
Варна.

Церемонията по награж-
даването от 19,00 ч. се води
от ректора на ВСУ „Черно-
ризец Храбър” проф. д.ик.н.
Анна Недялкова. Тя връчи
плакети и парични награди
на победителите. Носители-
те на първата награда  полу-
чаха 1000 лв., за втората и
третата бяха дадени съотве-
тно 700 и 500 лв.        /Б.Т/

Ректорът Анна Недялкова награждава първенците от ВСУ “Ч. Храбър”

Една отдавна замислена
идея намери своята реали-
зация в проведената на 21
май  2011  г.   земляческа
среща в обновения парк на
с.Гурково.  Решението  на
кметската управа да събе-
ре  хората,  които  отдавна
са напуснали родния край,
за да си спомнят детство-
то  и  младостта,  да  се  за-
върнат при своите корени,
да  си поплачат  и  повесе-
лят, е похвално.

Чух  различни  отзиви  и
мнения, но в крайна сметка
целта оправдава средствата.

Думата „земляк” има дъл-
бок символичен  смисъл. В
съзнанието  ми  изплуват
картини  от  големите  бъл-
гарски писатели и художни-
ци, отразили в творчество-
то  си  многоликия живот  в
българското село. Връзката
между човек, земя, природа
жива и силна, пулсираща в
духа  на  новото време.  По-
чувствах я като стих и  пе-
сен, като обич, вяра и наде-
жда в бъдните дни.

С такъв дух бе  заредена
цялата празнична атмосфе-
ра. След химна на с.Гурко-
во стъпително поздравител-

но слово произнесе кметът
на с.Гурково Тодор Георги-
ев, който представи офици-
алните гости: Митко Петров
/зам.-кмет на ОбА Балчик/,
Атанас  Жечев  /общински
съветник  от  БСП/,  Сияна
Фудулова  /председател  на
ОбС на БСП/,  Румен  Геор-
гиев  /кмет на  с.Царичино/.
Последвалата богата фолк-
лорна  програма показа,  че
е съхранен българският дух
чрез обичта към народните
обичаи  и  традиции.  Зами-
сълът тъкмо на тази среща
да  се  представи  обичаят
„Гергьовден” бе много уда-
чен. Жените-самодейки  от
селото  Тодорка  Банчева,
Донка  Върбанова,  Златка
Стоилова, Росица Желязко-
ва,  Минка  Джилянова,
Иванка Христова, с ръково-
дител Албена Войчева – Пе-
ткова, активен организатор
и  водеща  на  програмата,
пренесоха  всички в  мина-
лото  като  показаха  как  са
празнували бабите и дядов-
ците този пролетен христи-
янски празник.

Маргарита  Николова  –

една от първите учителки на
местния  поет Йордан Кръ-
чмаров,  изпълни  негово
стихотворение  в  знак  на
уважение и почит пред па-
метта му и силата на него-
вото  поетично  творчество.

Възпитаниците от Цело-
дневна детска градина „Дъ-
га”с  ръководител  Мария
Димитрова поздравиха сво-
ите съселяни и гости. А де-
цата от ТФ „Ритъм” Дими-
тричка  Георгиева и  Дими-
тър Василев към ОДК Бал-
чик  предизвикаха  бурни
аплодисменти. Заслужи  ги
и Станислав Николов с из-
пълнения на букет  от бъл-
гарски естрадни песни.

Хорът  за  автентични
народни песни,  с ръково-
дител Глогинка Стоянова,
Вокалната  група  „Едел-
вайс”  при  Пенсионерски
клуб  „Неувяхваща  мла-
дост”  с  ръководител  Ата-
наска  Аврамова  пяха  от
сърце. Към тях  се присъ-
едини  и  новосъздадената
Вокална група „Бели хри-
зантеми” за стари градски
песни, с ръководител Гло-

Çåìëÿ÷åñêà ñðåùà гинка  Стоянова.  Иванка
Христова и Стоянка Мар-
кова представиха хумори-
стичната сценка „Снаха и
свекър”. Своят музикален
поздрав отправиха  с  пес-
ните си и индивидуалните
изпълнители  Мария  Пет-
рова, Глогинка  Стоянова,
а народният певец Марин
Каров  посвири  и  попя  с
ентусиазъм.

Танцьори и певци от До-
бруджанския ансамбъл с ръ-
ководител Живко Желев от
гр.Добрич  отново  показа-
ха  своето  певческо  и  тан-
цово изкуство. Заедно с тях
се  изви  на откритта  сцена
под палещото слънце и апе-
титно разнасящата се мири-
зма на скара голямо кръш-
но българско хоро. Като че
цяла Добруджа пееше, тан-
цуваше и славеше българс-
кото народно  творчество.

Краткият летен дъжд до-
йде  не  само  за  да  охлади
страстите,  но  и  като  небе-
сен  благослов,  като  поже-
лание подобни срещи и изя-
ви да станат част от духов-
ния живот на селото.

Стела  ДАКОВА
СТОЯНОВА

Деца  от  Добрич  и
Балчик  ще  участват  в
мюзикъла “Питър Пан”
Две деца  от Добричка
област - Николай Мар-
ков /11 г./ от Добрич и
Александър Танев /9 г/
от  Балчик,  ще  вземат
участие  в  мюзикъла
“Питър Пан” на БНТ. 

На 17 май момчета-
та  преминаха  успеш-
но през третия кръг на
кастингите на телеви-
зионното  състезание
“Феномени”. Над 100
таланти от цяла Бълга-
рия трябваше да под-

готвят песни, предва-
рително  определени
от  журито.  Ники  се
представи  със  “Сре-
ща”  на  “Щурците”  и
“She’s a lady” на Том
Джонс.  Александър
изпя същата чужда пе-
сен, а от българските
бе избрал “Непознати
улици” на Мери Бойс
Бенд.  Предстои  пре-
миналите  в  четвърти
кръг  на  “Феномени”
да участват в надпре-
вара за разпределение
на ролите в мюзикъла.

Ангел РАДИЛОВ
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