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СветовеН реКорд НА ГИНеС 
ПоСтАвИхА 333-те ГАйдИ, Който 
ПроЗвуЧАхА НА 16 МАй в ЗАлА 1 НА 
НдК. 

333-мата български гайдари на възраст 
от 9 до 80 години от Смолян, Широка 
лъка, Златоград, Баните, Момчиловци, 
Девин, Рудозем изсвириха сюита с про-
дължителност 9 минути и 13 секунди, 
съгласно изискванията на „Гинес“. Съ-
битието бе организирано от фондация 
„Изкуството да живееш“, известна със 
своите културни и хуманитарни иници-
ативи. За събирането на инструмента-
листите е помогнал родопския гайдар 
и майстор на гайди Костадин Илчев, 
който е и ръководител на оркестър 
„101 каба гайди“. 
Досега световен рекорд е поставен от 
240 шотландски гайдари.

БълГАрИя е Сред ПървИте 
в евроПА По НеГрАМотНоСт, 
БедНоСт И дълГоСроЧНА 
БеЗрАБотИЦА СПоред доКлАдА 
НА евроПейСКАтА КоМИСИя ЗА 
КоНверГеНтНАтА ПроГрАМА НА 
БълГАрИя ЗА ПерИодА 2012–2015 Г.
Процентът на хората в родината ни, 
които са изложени на риск от матери-
ални лишения, е най-висок в целия ЕС. 
Въпреки реформата пенсиите остават 
неадекватни. Безработицата е другият 
голям проблем. Процентът на хората 
с трудности в четенето и смятането 
отново е най-високият в Европа. 
На критика ЕК подлага и инфраструкту-
рата ни. Европа смята, че нямаме адми-
нистративен капацитет да поддържаме 
строежа на железници, магистрали 
и водни участъци. Ниско е и усвоява-
нето на средства от еврофондовете, се 
казва още в доклада.

ИвАН ПоПов, НеделЧо лАСКов, 
АтАНАС КовАЧев И АНАСтАСИя 
АНтоНовА от вАрНеНСКАтА 
МАтеМАтИЧеСКА ГИМНАЗИя 
СПеЧелИхА второ МяСто 
в ПреСтИжНИя МеждуНАродеН 
уЧеНИЧеСКИ КоНКурС НА НАСА ЗА 
КоСМИЧеСКИ КолоНИИ. 
Учениците, които посещават курсо-

вете по астрономия на Варненската 
обсерватория под ръководството на 
Веселка Радева, са разработили проект 
за изграждане на космически дом 
в пространството за 10 000 човека. Кос-
мическото селище е наречено Home In 
Space (Дом в космоса) и е планирано да 
приюти 10 000 човека.
Младежите представиха своя проект на 
30-тата Международна конференция на 
Националното космическо общество 
на САЩ за развиване на космическо-
то пространство, която се проведе 
във Вашингтон от 24 до 28 май 2012 г. 
Средствата да пътуването и пребива-
ването им в Америка бяха осигурени 
от Министерството на образованието, 
младежта и науката и от българската 
общност в САЩ. 

БълГАрИя е в тоП 10 НА НАй-
уСМИхНАтИте СтрАНИ в СветА 
СПоред МеждуНАродНо 
ИЗСледвАНе ЗА дружелюБНоСт – 
SMilinG RepORt 2012, 
което нареди страната ни на шесто 
място по дружелюбни хора за 2011 
година. Изследването се провежда в 32 
страни по метода „таен клиент“ в раз-
лични точки на света. Водещи в него 
са Парагвай и Австрия. Те могат да се 
похвалят с цели 96% усмихнати хора от 
населението. Второ място си поделят 
Исландия и Украйна (с по 93%). Трета 
е Франция (90%). Страната с най-намръ-
щени хора е Пакистан, в която усмивки-
те са едва 37%.
За най-усмихнат континент пък бе обя-
вена Северна Америка, която получи 
резултат 80%. 

НА 24 МАй тАЗИ ГодИНА в СофИя 
БеШе отКрИт ПАМетНИК НА рАдой 
рАлИН (1923–2004), 
изработен от скулптора Георги Чапкъ-
нов. Фигурата на сатирика е в естествен 
ръст и е поставена на паважа в гра-
динката на бившето кино „Изток“ на 
площад „Радой Ралин“. Епиграмите на 
Димитър Стоянов, известен като Радой 
Ралин, станали легендарни за поко-
ления българи, са актуални и до днес: 

„Който постъпва честно, не живее лес-
но“; „Демокрация без култура е нула!“; 
„Страх ме е не от министъра на кул-
турата, а от културата на министъра“; 
„Лекарите скарани, сестрите издокара-
ни, санитарите прости, а болните – бог 
да ги прости!“.

БИвШИ АГеНтИ НА държАвНА 
СИГурНоСт СА уПрАвлявАлИ 
МНоГо КултурНИ ИНСтИтутИ След 
1990 Г. 
Това стана ясно след публикуваното Ре-
шение № 2–15 от 05.06.2012 г. на сайта 
на Комисията по досиетата.
От 1999 до 2009 г. Драматичният театър 
„Йордан Йовков“ в Добрич е ръково-
ден от бившите агенти Атанас Петров 
Ганев и Красимир Стефанов Ранков. 
В тайните служби са работели Вера 
Ганчева – шеф на издателство „Народна 
култура“ и директор на Националната 
библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, 
директорът на Националния литерату-
рен музей Васко Жеков, Емил Владими-
ров Давчев – директор на Национален 
политехнически музей, Борис Огнянов 
Данаилов – директор на Националната 
художествена галерия, Атанас Свиле-
нов Митрев – директор на Българската 
национална филмотека, Александър 
Димитров Грозев – директор на Нацио-
нален филмов център.
Задължителна е била принадлежността 
към ДС, за да се заеме пост в българ-
ски културни структури в чужбина. 
За различни управления са внасяли 
информация директорите на културни 
центрове Боян Панчев Панчев – в Прага 
от 2002 до 2010 г., Владко Мурдаров 
– във Виена от 1991 до 1995 г., Спас Ан-
гелов Ташев – в Скопие от 2006 до 2009 
г., Стефан Любенов Цветков – в Братис-
лава от 1994–1995 г.
В списъка на обявените агенти са 
и много директори на драматични 
и куклени театри.
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