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макс 10°мин 2°

Жълт код заради силен вятър обявиха в 4 области

Дъждовен вторник, но живакът стига 17°

Опасно силен вятър утре в 4 области в страната

Разкъсана облачност и до 17 градуса утре

Минчо Празников обеща: След уикенда ще завали сняг
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Ангел Марин помилвал свидетел срещу Златко Баретата
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Най-важното

Сърбия започва преговори за присъединяване към ЕС

Фандъкова: Няма предпоставки за обявяване на грипна ваканция в столичните
училища

Отново разглеждат делото за убийството на Станко от Лагошевци

22 инвестиционни проекта откриват 9000 работни места

Големият проблем пред икономиката на страната е намаляването на инвестициите, обяви вицепремиерът по икономическото развитие Даниела
Бобева на годишната среща на бизнеса с правителството. През последното тримесечие на 2012 г. е реализиран най-големият спад в инвестициите, а

през последните тримесечия има слабо повишение,
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Анализи
Интервюта
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Малкият Иванчо

Истинският софиянец

Давате шанс на убийците, а не мислите за бъдещите им жертви

Няма спасение от батака чиновнически

Константин Димитров: Имаме заподозрян за убийството на свекървата на Нели Куцкова

- Г-н Димитров, защо зачестиха въоръжените грабежи в страната? - Може би оставате с такова впечатление, защото в края на м. г. и в началото на

тази се натрупаха такива престъпления. Според числата обаче няма увеличение. Общият брой на грабежите за 2013 г. е 2934, като 1107 са разкрити.
Наблюдава се лек ръст на уличните грабежи, които са ...
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Пеев: Целта ми е да вкарам 15 гола, не се майтапя

Антигерой №1 на "Левски" отиде при Мъри
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Григор играе с Надал в 5 часа сутринта: Винаги съм искал повече подобни мачове

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще играе рано сутринта в сряда с испанеца Рафаел Надал. Мачът е предвиден за 5:00 часа

българско време и ще се излъчва по Евроспорт. Григор е първият представител на нашата страна, стигнал 1/4-финал в турнир от "Големия шлем" -

Australian Open. Самият той за първи път се класира сред първите осем в

Регионални

Бургас

Бургас се прощава с художника Ненко Токмакчиев, за първи път поклонение в галерия
(снимки)
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13-годишен, пострадал при катастрофа, се събуди от комата
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Времето

Хороскоп
ТВ програма

Коледа и нова година - къде какво

Дъждовен вторник, но живакът стига 17°

Честит рожден ден на Димчо Райков!

Религиозен календар за 21 януари

Жълт код заради силен вятър обявиха в 4 области

Жълт код заради силен вятър е обявен за четири области на страната, сочи справка в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология

(НИМХ). Жълт код за потенциално опасни метеорологични явления е обявен за областите Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас. Прогнозата е за

силен югозападен вятър с пулсации около и малко над 20 м/сек.

Оживление

Възход и падение

Истина или лъжа

Култура
Смях

Днес празнуваме Бабинден по нов стил

Истина или лъжа: Алисия била бременна от Ники Михайлов

Миленита пее благотворително, парите са за паметник на Тодор Колев
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Любо Киров отседна в къща с басейн на Канарите

“Чакам гости, айдеее”, написа Любо Киров на стената си в социалната мрежа. Певецът пусна своя снимка, на която позира пред голям басейн. Зад

гърба му се вижда луксозната бяла къща, в която вероятно е отседнал на Канарските острови. И понеже на кадъра времето изглежда мрачно, той

обясни: “Снимката е по залез, иначе времето е супер и басейнът се подг

Здраве и живот

Докторе кажи

Гастрогуру

Стил

Път
240 чудни места в България

Болният Любчо: Искам да ходя на плуване, на рехабилитация и на училище

Годжи забавя стареенето

8 признака, че пуберът се развива нормално

Д-р Валери Нецов, завеждащ АГ отделението в болница “Софиямед”: Най-добрата възраст
за първо раждане е 23-30 г.

От 5 февруари всяка сряда от 15 ч водещи специалисти от болница “Софиямед” в рамките на проекта “Училище за родители” ще учат бъдещи майки

как да се подготвят за бременността и появата на новороденото. Повече за пренаталната диагностика и как трябва да се хранят и спортуват през 9-те

месеца бременните ще могат да обсъждат със специалиста по ...
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Малчугани се усмихват, след като са изненадали Димитър Бербатов с награда насред неговите “Награди за успелите деца на България”. На 1 юни

2013 г. бе 5-ата юбилейна церемония. Снимки: Николай Литов

Бербатов пише послание за плувкинята Георгия Кадоглу, която се превърна в истински символ на наградите, тъй като печели неизменно от първото

до петото издание.
Митко дълго даваше автографи на старинното писалище за всички деца, дошли в Народния театър.

Бербатов приветства успелите деца от сцената преди награждаването. До Митко са водещият Део и неговите помощници за церемонията -

талантливите пианисти Ана-Мария Узунова и Борис Узунов.

Талантливият шахматист Цветан Стоянов вдига статуетката, връчена му от Йордан Йовчев, докато Део го разпитва на кого ще я посвети.

Владимир Пенев награждава Стефани Илиева от българското училище в Хатива, Испания.

Саша Безуханова е връчила статуетката и сертификат на младия математик Марк Киричев.

Владо Пенев, Димитър Бербатов и Димитрина Ходжева (от дясно на ляво) ръкопляскат на изпълненията на някои от талантливите деца на

фондацията по време на церемонията.
Заради първия юбилей Димитър Бербатов връчи и няколко отличия за приятелство и благодарност за положени усилия за осъществяване мисията

на фондацията му. На снимката Бербатов награждава и човека на "24 часа" Найден Тодоров.

Бербатов и лауреатите на "Награди за успелите деца на България" за 2012 г.

Малчугани се усмихват, след като са изненадали Димитър Бербатов с награда насред неговите “Награди за успелите деца на България”. На 1 юни 2013 г.

бе 5-ата юбилейна церемония. Снимки: Николай Литов

Единственият чужденец, вкарал 5 гола в най-силното футболно първенство - английската Висша лига, отбеляза и първата петилетка на своите “Награди за

успелите деца на България” на фондация “Димитър Бербатов”. Най-добрият ни футболист обяви, че за трите области, в които отличава таланти -
“Изкуства”, “Наука” и “Спорт”, за първия юбилей е поканил да награждават български личности, успели в тези сфери.

Бербатов пише послание за плувкинята Георгия Кадоглу, която се превърна в истински символ на наградите, тъй като печели неизменно от първото до

петото издание.

Но в крайна сметка най-голямата награда пак я даде той - личното внимание, отделено на всяко от номинираните българчета, дошли на церемонията в

Народния театър в София. След малко над час за церемонията, за още толкова време Митко влезе в роля, но встрани от сцената на театъра. На втория етаж

беше изнесено старинно писалище, на което Бербатов седна за продължила над 60 минути сесия за автографи. Дечицата, чийто идол е нападателят на

“Фулъм”, се редяха чинно на дълга опашка. Всеки получи лично послание върху фланелки, топки и грамоти от церемонията. Докато и служителите на

Народния театър не взеха автографи за децата си, Бербо не напусна старинното бюро.
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Митко дълго даваше автографи на старинното писалище за всички деца, дошли в Народния театър.

Отстрани приличаше на съвременен вариант на Отец Паисий, макар благоевградчанинът да беше с маркер в ръка и да не твореше “История
славянобългарска” с перо като народния будител от Банско.

Бербатов приветства успелите деца от сцената преди награждаването. До Митко са водещият Део и неговите помощници за церемонията - талантливите

пианисти Ана-Мария Узунова и Борис Узунов.

От сцената на Народния театър преди това обаче самите лауреати на петите награди обявиха Димитър Бербатов за своеобразен възрожденец на

българския талант. Някои му обясниха разтреперени какво значи подадената от него ръка, други разплакаха залата с обръщения към своя пример в живота.

Поредна прочувствена реч дръпна плувкинята Георгия Кадоглу, която се превърна в символ на наградите, тъй като печели пета поредна статуетка. Бяха

отличени общо 11 деца (победителите вижте най-долу) в трите възрастови групи в трите области, както и проявили се през 2012 г. от БГ училище зад

граница и със социален проект.
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Талантливият шахматист Цветан Стоянов вдига статуетката, връчена му от Йордан Йовчев, докато Део го разпитва на кого ще я посвети.

Церемонията уважи лично новият министър на младежта и спорта Мариана Георгиева. Един от най-обичаните ни спортисти и отговорник за
направление “Спорт” в министерството - Йордан Йовчев, награди победителите в тази категория.

Владимир Пенев награждава Стефани Илиева от българското училище в Хатива, Испания.

Лауреатите в “Изкуства” награди актьорът Владимир Пенев, досегашен министър на културата в служебното правителство.
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Саша Безуханова е връчила статуетката и сертификат на младия математик Марк Киричев.

Призьорите от “Наука” отличи един от най-успешните в света мениджъри българи - Саша Безуханова.

Владо Пенев, Димитър Бербатов и Димитрина Ходжева (от дясно на ляво) ръкопляскат на изпълненията на някои от талантливите деца на фондацията по

време на церемонията.

Бербатов ръкопляскаше от залата в компанията на директора на фондацията си Димитрина Ходжева.
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Заради първия юбилей Димитър Бербатов връчи и няколко отличия за приятелство и благодарност за положени усилия за осъществяване мисията на

фондацията му. На снимката Бербатов награждава и човека на "24 часа" Найден Тодоров.

Но в края на церемонията самият той бе изненадан. Всички лауреати се качиха на сцената. Водещият Део обяви, че помощниците му - малките пианисти

Ана-Мария Узунова и Борис Узунов, имат още един плик. “От името на всички талантливи деца на България отличаваме едно момче, родено на 30

януари 1981 година в Благоевград, за постижения в областите “Спорт”, “Изкуства” и “Голямо сърце”. Победителят е... Димитър Бербатов”, каза Ана-

Мария. А братчето  връчи на учредителя на фондацията специална статуетка като ябълка с футболна топка в нея.

Бербатов и лауреатите на "Награди за успелите деца на България" за 2012 г.

От първата година победителите в наградите на фондация “Димитър Бербатов” получават статуетка - детска ръка, държаща ябълката на успеха, и годишна
стипендия.
Най-важното за деца и родители е, че поощрението от Бербатов не пречи да се получават и държавни стипендии.

Победители в област "Спорт"

Цветан Стоянов,
1-и - 4-и клас,

шахмат

Чудото от ОУ “Чудомир” в Казанлък е европейски шампион по шахмат при осемгодишните момчета с първо място след проведените девет кръга на
европейското индивидуално първенство в Прага, Чехия за 2012 г.

Цветан е и двукратен републикански шампион през 2012 г. – по класически и по ускорен шахмат. Той е в златната десетка на младите спортисти на
България.

Георгия Кадоглу,

5-и - 8-и клас,
плуване

“Златната рибка” от Варна е лауреат и в петте “Награди за успелите деца на България”. С 8 титли става два пъти абсолютен републикански шампион по

плуване. От участията си с плуване, модерен петобой, лека атлетика и подводно плуване през 2012 г. печели 88 медала, от които 62 златни, и 4 купи за
най-добър плувец. Подобрява 22 национални рекорда, два от които с 36-годишна давност. Покрива разряд за майстор на спорта в дисциплината 100 м

бруст.

Михаел Йорданов,
9-и - 12-и клас,

плуване

Десетокласникът от Русе е с 9 републикански титли, на два пъти става абсолютен републикански шампион. Печели над 30 медала, подобрява 12
национални рекорда и покрива два разряда за майстор на спорта. Златният му медал от минисветовното първенство в Испания е най-високото

постижение на български млад плувец за последното десетилетие. Оглавява балканската ранглиста в дисциплините 50 м и 100 м бътерфлай, макар
специалността му в училище да е... “Класическо пеене”.

Победители в област "Изкуства"
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Елица Ганева,
1-и - 4-и клас,

 рисуване и филмово изкуство

Третокласничката от София печели награди както с изобразително и приложно изкуство, така и с литература и кратки филмчета. През 2012 г. е спечелила
деветнадесет конкурса. Тя самата цени най-много първата си награда за рисунка от The Art of Go (САЩ) и победата в международния конкурс за кратък

филм “60 секунди наука” – Австралия.

Християн Трифонов,
5-и - 8-и клас,

литература, поезия, проза

Шестокласникът от Варна е лауреат и за 2011 г., но отново има сериозни постижения в областта на литературата, изобразителното изкуство,
компютърната графика, мултимедийните презентации и фотографията. Само първите и големите му награди през 2012 г. са 22, има и поне още толкова

други призови отличия. Християн е природолюбител и активен природозащитник.

Галина Костова,

9-и - 12-и клас,
литература, фотография

Старозагорката вече е в ХII клас и продължава да изявява таланта си в сферите на литературата, изобразителното изкуство и фотографията, с които се

номинира за трета поредна година. Влиза в Клуб 2012 с 30 призови отличия от национални и международни конкурси. Сред тях е и триумфът  в раздел
“Медийни презентации” в конкурса “Заедно в XXI век” от 2500 деца от Беларус, Русия, България, Казахстан и Украйна.

Победители в област "Наука"

Марк Кирчев,

1-и - 4-и клас,
математика

Той е четвъртокласник от Варна. Номиниран е с 20 постижения. Шест от тях са първи места. На ХХІ национален математически турнир “Черноризец

Храбър” Марк е първенец с максимален резултат от 140 точки, което се случва рядко в 21-годишната история на състезанието. 10-годишният талант
печели с максимален резултат и общинския кръг на националната олимпиада по математика.

Евгени Кайряков,

5-и - 8-и клас,
математика

В пети клас е, а излиза на сцената с лауреатите за трета поредна година. 12-годишният пловдивчанин е с високи постижения и през 2012 г. – има само

първи места в най-силните математически състезания за своята възраст. На най-престижното от тях - Австралийското математическо състезание, Евгени
пак получи Certificate оf High Distinction, а първенец на “Европейско кенгуру” стана с максимален брой точки.

Христо Венев,

9-и - 12-и клас,
информатика, математика

15-годишният софиянец от СМГ “Паисий Хилендарски” е финалист за втора година. Най-малкият в тази група – деветокласник, с награди по информатика
и математика. Той е първенецът на Националната олимпиада по информатика за 2012 г. Сребърен медалист от Централноевропейската олимпиада в
Унгария и от международната в Италия и с бронзов медал от силната балканска олимпиада.

Наградена от чужбина

Стефани Илиева
от българското училище в Хатива, Испания

На 13 години, тя е сред талантите, прокламиращи българщината зад граница. Учи в неделното училище “Св. Иван Рилски” в Хатива, близо до Валенсия. 

Печели първи места в раздел “Компютърна рисунка” на конкурсите “Любовта в нас” във Варна и “Творчество без граници” в Ахелой в конкуренцията на
стотици творби. Първа е и в раздел “Изобразително изкуство" на международния конкурс “Радост на брега” в Ахелой. Триумфира и на конкурса “Мода за

изгряващи звезди” в Русе за рисунка на модел на облекло.

Наградена за социална дейност

Даниела Караиванова,
дванайсетокласничка

от гимназията с преподаване на английски език “Гео Милев”, Бургас

Любовта към природата винаги е имала специално място в сърцето  – от простичките неща в ежедневието, които тя прави за опазване на дърветата,
водата и въздуха, през вдъхновяващите рисунки, разкази и есета на екологична тематика, до активното участие в национални екологични инициативи и

кампании и представянето на България в глобални екологични форуми. Дани ще бъде представител на България в международната младежка екологична
конференция 2013-а в Найроби (Кения).

Купи от MediaMall.bg: Меденосладка енциклопедия: Земята, цена 7.99 лв.

Още:

Бербатов се връща на "Армията", ЦСКА с шанс за купаТри медии с награди "Радостина Константинова" за разследваща журналистикаЛюбка Качакова в
скандал с БербатовФондация „Радостина Константинова” връчва Голямата награда за разследваща журналистика за 2013 г.
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Коментари 4

Сортирай по: Дата - най-нови

  

7

maluk petko

02.06.2013 20:35:35
Kъм sks 1963.Лекува празната ти тиква,смотаняк такъв!

  

8

nasko4445

02.06.2013 07:58:59
Недоумявам, докога тъпотията на българина ще доминира в сайта?!Нима тези хора, не знаят, че всеки идин от нас е нещо различно и несравнимо с опит за

подобен аналог!И тези хора търсят сламката в чуждото око, а не виждат гредата в собственото си! Това не е свобода! Да пишеш всичко!Това е обикновен

анахронизъм с личности недоразвили интелекта си! Визирам SKC!

  

340

синьо небе
01.06.2013 22:50:36

@sks1963 Много грешиш, sks1963... Димитър Бербатов е МНОГО ГОЛЯМ ФУТБОЛИСТ, ОЩЕ ПО-ГОЛЯМ Е КАТО ЧОВЕК И НАЙ-НАКРАЯ, Е ЕДИН

ИСТИНСКИ БЪЛГАРИН И ПАТРИОТ. Браво, Бербатов - интелигентен и отзивчив, естествен и способен да ДЕЛИ ПРИДОБИТОТО С ТАЛАНТА СИ

СЪС СВОИТЕ Български сънародници, подкрепяйки БЪДЕЩЕТО НА НАШАТА НАЦИЯ - ТАЛАНТЛИВИТЕ ДЕЦА НА АРИЙСКА (БЛАГОРОДНА)

БЪЛГАРИЯ!

  

-326

sks1963

01.06.2013 22:20:49

Пази Боже! Още един спасител тип "Стоичков":))))) Онзи сигурно вече лекува хора като "доктор":))))

Добави коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Добави коментар

Напиши своя коментар

Публикувай

Данъци 2014

13. издание към 25 ноември 2013 г. : В сборника са включени материалните данъчни закони,

които уреждат данъчното облагане на доходите, печалбата и имуществата на физическите и

юридическите лица, облагането на сделките и ...

Още от Спорт

Отиваме в Сочи с 16 спортисти, знамето ни ще носи Зографски или Анев

Общото събрание на БОК единодушно прие след гласуване делегацията ни за зимните олимпийски игри в Сочи. 16 спортисти ще представят страната ни
на най-големия спортен форум, а делегацията ни ще бъде от
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Peugeot 3008
w w w .peugeot.es

Diseño,Prestaciones,Seguridad y Confort en el Cross-over de Peugeot
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Григор Димитров на 1/4-финал, чака №1 в света!

Най-добрият български тенисист Григор Димитров продължава да вършее по кортовете на Мелбърн. 22-годишният хасковлия взе четвърта поредна
победа в първия от турнирите от "Големият шлем".

Анев е господарят на Антхолц с 40 от 40 в стрелбата

Красимир Анев стана господарят на стрелбата в италианския зимен център Антхолц. Най-добрият български биатлонист завърши кръга от световната
купа, който бе последен преди олимпиадата в Сочи

Печалби от тираж №6 на Българския спортен тотализатор

Новини

Сърбия започва преговори за присъединяване към ЕС22 инвестиционни проекта откриват 9000 работни места

Фандъкова: Няма предпоставки за обявяване на грипна ваканция в столичните училища

Отново разглеждат делото за убийството на Станко от Лагошевци

ДПС може да оттегли подкрепата си за 7-и реактор на АЕЦ "Козлодуй"
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ЧетеноКоментираноПрепоръчано

днес | за седмицата

Бандата на Опасните плаши със смърт, задига злато

Грипна епидемия в Софийска област от утре. Десетки болни в Монтана, Ямбол и Русе

Сестри не се разделят с чувал, пълен с квитанции от един век

12345

Последни новини

Марковски иска оправдателна присъда за Лазар КолевСъдят мъж за смърт на сирак, разказвал за гей връзката им

Безлов: Подслушване явно се ползва от поне 2 банки или една голяма компания

24 часа

23 879 души харесват 24 часа.

Социална приставка на Facebook

Харесва ми
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Любо Киров отседна в къща с басейн на Канарите

Бургас се прощава с художника Ненко Токмакчиев, за първи път поклонение в галерия
(снимки)

Д-р Валери Нецов, завеждащ АГ отделението в болница “Софиямед”: Най-добрата възраст
за първо раждане е 23-30 г.

Сърбия започва преговори за присъединяване към ЕС

Днес празнуваме Бабинден по нов стил

22 инвестиционни проекта откриват 9000 работни места

Регионални

Бургас се прощава с художника Ненко Токмакчиев, за първи път поклонение в галерия
(снимки)

Полицаи иззеха самоделно направена пушка в Монтана
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Пиян разцепи с брадва главата на сътрапезник

Откриват щанд за прегръдки в Тутракан

13-годишен, пострадал при катастрофа, се събуди от комата

Заплатата на общинските съветници в Пловдив се вдига петорно

Mediamall.bg

Чудни билки - брой 11 - електронна книжка

Цена:
1.20 лв.

Здраве - брой 48 - електронна книжка

Цена:
1.20 лв.

Чудни билки - брой 33 - електронна книжка
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Сексуални дневници /проект/

Цена:
13.99 лв.
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Меденосладка енциклопедия: Земята

Цена:
7.99 лв.
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