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ГУБИМ 169 МЛН. ЛВ.
ОТ ГАЗОВАТА КРИЗА
Може да ни компенсират чрез допълнителни
количества синьо гориво на цени с отстъпка
Загубите за българската
икономика от газовата криза
досега се оценяват на 169 млн.
лева. Това съобщи министърът
на икономиката и енергетиката
Петър Димитров вчера, след
като заедно с премиера Сергей
Станишев инспектира диспечерското звено на “Булгартранс-

газ”. Изпълнителният директор
на “Булгаргаз” Димитър Гогов
обяви, че газът от Гърция е на
по-висока, но поносима цена.
Министърът посочи, че България може да бъде компенсирана чрез допълнителни количества газ на цени с отстъпка или
чрез финансови средства. Той

Златко Костадинов:

Не се
страхуваме и
от нелегалната
борба
11

отново изтъкна, че България
има няколко писма от “Газпром”, в които се препоръчва
страната ни да търси компенсации от Украйна.
Предстои да бъдат предоговорени параметрите за доставка на руски газ, каза Гогов.

Депутати „за”
отварянето
на 3 и 4 блок
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≈ÍÓÎÓÁË
‡Î‡ÏË‡Ú:
Ускориха
заменките
на гори

СНИМКА БГНЕС
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Мери Попинз
от Бургас кацна
в столицата

“Знайте, че Америка е приятел на всяка нация и на всеки мъж, жена и дете, търсещи бъдеще
на мир и достойнство и ние отново сме готови да водим”, заяви Барак Обама,
след като вчера положи клетва като 44-ти президент на САЩ
—Ú. 9
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Няколко думи
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Астор маха
главата си в
нов вариант
—Ú. 19

Реформата на съдебната система в България много
заприлича на онзи прословут английски закон от края на
XIX век, който разрешавал на парните дилижанси да се
движат по пътищата, само ако пред тях върви човек с
флагче в ръка. Така се обезсмисляла по-високата скорост на возилото, от което пък спечелила конкуренцията
от файтони и конски дилижанси. Заради която всъщност
бил приет този закон.
Вчера главният прокурор каза, че у нас се осъжда
малко и бавно. Комбинация, която вероятно ще има
неприятни последствия под формата на поредния евродоклад за България през февруари. Защо? Кой има изгода
от това? Къде е коренът на проблема?
Досега имахме няколко промени на конституцията,
безброй поправки на закони, написаха се и нови и всичко това свързано със съдебната власт. И след всеки
подобен ремонт се убеждаваме, че нещо не е както
трябва. Че нещата не вървят и ако се случват, то е
мъчително бавно и тегаво. Като парен дилижанс, който се
спъва от букаите на едно идиотско решение. Но историята учи, че някой винаги има полза от това. Кой?
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За момчето
с пистолета
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Боби Михайлов
остана сам
за конгреса
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терористичните атаки в
САЩ на 11 септември.
Продължителността на
процеса не е страшна,
стига да се стигне до
истината,
заключи
главният
прокурор.
Съгласен съм, че Висшият съдебен съвет не
кадрува добре, каза той
и изрази съгласие с изказването на председателя на ВАС Константин Пенчев по време на
конференцията, който
обвини ВСС, че не кадрува качествено и призова за “свиреп мониторинг” върху него от
страна на неправителствения сектор.

○

ди, а това, че бавно се
стига до тях. Въпрос на
време е по-известните лица да получат
заслуженото си наказание,
прогнозира
главният прокурор.
Очаквам докладът
на Еврокомисията през
февруари да бъде с
малко по-мек тон. Ще
бъдем твърде големи
оптимисти, ако очакваме да е положителен,
това не е възможно,
каза още Велчев. Той
обаче подчерта, че
никъде в света съдебните процеси не траят
кратко. Като пример
той посочи делото за

Грънчарова се похвали
със закони срещу корупцията

○

Имаме едва под 5
процента влезли осъдителни присъди до
момента. Това заяви
пред
журналисти
главният прокурор
Борис Велчев, след
като участва в конференцията, посветена
на
напредъка
на
България за две години членство в ЕС. По
думите му осъдителните присъди са найдобрият критерий за
това дали има резултати в борбата с
престъпността.
Но
проблемът
според
него е не толкова
малкият брой присъ-
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траната ни е работила за постигането
на желаната превенция срещу корупцията и това са промените в закона за
политическите партии и тяхното финансиране, забраната на заменките на частни имоти с гори, затварянето на безмитните магазини. Тези изменения в законодателството отчете пред Жак Баро
министърът на евроинтеграцията Гергана Грънчарова. По повод “заменките”,
тя каза, че заради корупционни практики в България спря да действа закон,
който функционира в много държави в
ЕС. Грънчарова подчерта, че правителството и парламентът имат воля за промени, макар на България да й предстои
още много да работи в областта на правосъдието и вътрешния ред.

ЖАК БАРО:

Големите реформи
у вас предстоят

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Докладът на ЕК
през февруари
ще съдържа и
оценка за
нашите
магистрати

Еврокомисарят Жак Баро обеща Еврокомисията да продължи
да ни помага в борбата с престъпността и корупцията
МИЛЕНА НИКОЛОВА

Организираната престъпност е отрова, а мафията води до извращение
и е спирачка за икономическото развитие. Това заяви вчера зам.-председателят на ЕК и еврокомисар по правосъдието Жак Баро. Той бе поканен
в България за участие в конференцията “България в ЕС: Две години покъсно”, организирана от “Отворено
общество” и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България в хотел “Радисън”. Съдебната ви система произвежда малко положителни резултати, даде пример
той и побърза да каже, че в ЕС има
хора, които искат да заложат на Бълга-

рия, но се колебаели заради корупцията. Ефективността на борбата срещу
организираната престъпност и корупцията зависи от ефективността на правораздавателната система, допълни
Баро. По думите му в България има
раздвижване, но големите реформи
предстоят. Еврокомисарят обясни, че
наказателният ни кодекс е остарял и
делата не могат да стигнат до края си.
Според него са необходими твърди
присъди срещу корумпираните. Жак
Баро заяви, че задачата ни не е лека,
защото дълбоките реформи не стават
за един ден. Той подчерта, че мониторингът на България от страна на ЕК е
форма на помощ за нас, за да й помогне да изпълни задълженията като

член на съюза. Според него този механизъм ще спре да действа, когато у
нас се постигнат достатъчно убедителни резултати.
По принцип ЕК не би желала да
се пристъпи към прилагането на предпазна клауза за България. Подкрепата има по-голям ефект от санкцията,
категоричен бе Баро. Въпреки това
еврокомисарят не пропусна да спомене, че предпазната клауза остава
механизъм, който може да се приложи в един определен момент. Според
него обаче е важно да не се изпускат
от поглед поставените на страната ни
цели - достатъчно ефикасна правосъдна система, която да се бори понай-добрия начин с организираната
престъпност. В ЕК има екип, който
внимателно следи реформите в България.
Според Баро докладът през февруари ще бъде по-технически, отколкото редовния през юли, който ще
съдържа политическата част от наблюденията върху страната ни. В документа щели да бъдат посочени усилията,
които България трябва да положи още,
за да върви напред. В него ще има
оценка и за самите магистрати, информира еврокомисарят по правосъдието.
Ние не сме тук, за да сочим с пръст и
да обвиняваме системно България в
едно или друго, аргументира се той и
заключи, че въпреки всичко обича нашата страна и е в София като приятел.
Думите на Баро бяха слушани от представители на всички правораздавателни институции у нас.

Рох вижда шанс да приемем младежка олимпиада
България има сериозни
шансове да спечели кандидатурата за домакин на
зимните младежки олимпийски игри през 2016 г.
Това заяви вчера шефът на
Международния олимпий-

ски комитет Жак Рох по
време на срещата си с президента Георги Първанов.
Един голям приятел на
спорта. С тези думи по адрес на Първанов белгиецът
коментира досегашните си
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срещи с българския държавен глава и усилията му за
подпомагане на родния
спорт. Рох покани Първанов
да бъде гост на олимпийския комитет в удобно за
него време.
Олимпиец номер едно и
президентът о б с ъ д и х а и
възможностите на страната
ни да бъде домакин на зимните младежки олимпийски
игри през 2016 г. Първанов
запозна госта си развитието на българския спорт през
последните години, с уси-

лията за създаване на все
по-добри условия за зимните спортове у нас, с амбицията на държавата да прави достъпен спортът за
младите хора и децата. Той
благодари на Рох за неговото лично присъствие в отбелязването на 85-годишнината на Българския
олимпийски комитет и го
поздрави с удостояването
му с почетната титла “доктор хонорис кауза” на Националната спортна академия.

Õ‡Ó‰ÌÓ Ò˙·‡ÌËÂ
z Комисия
по въпросите
на
държавната
администрация заседава днес
следобед,
като
в
дневния ред е включено разглеждане на законопроект за допълнение
на Закона за администрацията и
Законопроект за уеднаквяване на
понятията в административната дейност.
z Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство ще обсъди законопроекта за изменение и допълнение на
Закона за местното самоуправление
и местната администрация.
z Комисията по земеделието и горите ще изслуша днес министъра на
земеделието Валери Цветанов за
политиката на МЗХ за ефективното
използване на държавния поземлен
фонд. Освен това ще се запознае с
информация от председателя на
Държавната агенция по горите доц.
Стефан Юруков за дейността на
агенцията за осигуряването на ефективна стопанска 2009 г. Ще обсъди и
законопроект за изменение и
допълнение на Закона за генетично
модифицираните организми. Ще бъде
разгледан и законопроектът за изменение и допълнение на Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
z В Комисията по гражданското общество и медии ще се обсъди Законът за радиото и телевизията. В
парламентарната комисия по труда
и социалната политика ще се гласува законопроектът за изменение и
допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, внесен от Донка
Михайлова, Христина Христова и
Хасан Адемов.
z В комисиятаа по икономическата
политика ще бъде представен за гласуване законопроектът за изменение
на Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и законопроектът
за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

ÃËÌËÒÚÂÒÍË Ò˙‚ÂÚ
z
От днес
премиерът Сергей Станишев започва поредица
от срещи с отделните министри и
екипите
им,
свързани с инвестиционната програма на правителството, съобщиха от правителствена пресслужба. Тя е една от мерките в Плана на правителството за икономическа стабилност и напредък през 2009
г., разработен през декември миналата година, с цел намаляване на
последиците за България от световната финансова и икономическа криза. На срещите ще се обсъжда проектната готовност на всеки един проект със срок на изпълнение 2009 г.,
териториалното му разпределение,
ефектът върху социално-икономическото развитие на региона. В дискусиите са поканени да участват министрите на финансите Пламен Орешарски и на икономиката и енергетиката Петър Димитров, председателят на комисията по бюджет и финанси в парламента Румен Овчаров
и заместник-председателя й Милен
Велчев, както и председателя на
комисията по икономическа политика Йордан Цонев.
z Главният директор на “Национална система 112” Стоян Граматиков и директорът на Районен център
112 в Кърджали Елена Паскалева ще
представят днес на пресконференции
работата на спешния телефон 112 в
областите Пазарджик и Пловдив,
съобщиха от Министерството на
извънредните ситуации. Телефонът
работи на територията на двете области от 30 септември 2008 г. На
пресконференциите ще бъде презентирани функциите и бъдещото развитие на системата за спешни повиквания в страната, координацията между съставните части на Единната
спасителна система, както и добрите
практики от работата на телефона в
Пазарджишка и Пловдивска област.
cyanmagentayellowblack
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БСП:

Опозицията опита евтин
флирт с протестите
Левицата защити действията на МВР
по време на митингите пред парламента
През миналата седмица обществото
стана свидетел на доста евтин опит за
флирт на опозиционните партии с протестиращите. Това коментира след заседание на Изпълнителното бюро на БСП
председателят на ПГ на Коалиция за
България Ангел Найденов. В ръководството на БСП не сме щастливи от факта, че
се сбъдват и анализите, и оценките, които
сме представяли за нарастваща агресия
от опозицията за пълна дестабилизация
на страната, добави шефът на левите
депутати. Той бе категоричен, че подобни
опити и стремежи се разминават с очакванията на българските граждани, особено в ситуация, в която се изпитва влиянието на финансовата и икономическата
криза. Найденов обеща, че правителството ще поддържа интензивен диалог с
представителите на протестиращите. Според него част от исканията са вече факт.
От БСП категорично защитиха и

вътрешния министър Михаил Миков. Исканията за оставката му са необосновани,
неаргументирани и този въпрос не стои
на дневен ред. Михаил Миков може да
разчита на нашата подкрепа, категоричен бе социалистът.
Найденов отбеляза, че централната
тема за миналата седмица са били протестите. Това е тема, върху която се фокусира и политическото, и общественото, и
медийното внимание, анализира шефът на
левите депутати и добави, че причините
за това са две. Това е първият протест в
този мащаб, който се организира от различни организации и чрез интернет. Втората причина е, че нямаше ясен политически субект, който да застане пред протестиращите или зад исканията им. Всеки
граждански протест има своето легитимно място, каза Найденов. Според него
няма демократично мислещ човек в България, който да оспорва правото на протест.

Не живеем с убеждението за съвършено
управление и разбираме, че има основания за протести на българските граждани
и основания за претенции към диалога с
държавните институции, добави той.
Същевременно обаче от БСП смятат
за неприемливо и контрапродуктивно,
когато подобни протести се съпровождат
с проява на екстремизъм и вандалщина.
Имаше груби действия от една страна на
протестиращите към полицията. Органите
на МВР действаха професионално, проявиха хладнокръвие, действаха адекватно, убеден е Найденов. Той даде висока
оценка за действията на полицията. Не
приемаме да се прехвърля отговорност
на МВР. Има чисто професионални техники и аргументи, с които действа полицията, категоричен бе председателят на ПГ
на Коалиция за България. Найденов коментира и поведението на опозиционните партии по време на протеста.

Гърция отваря трудовия
си пазар за българи от 1
януари т. г. Това е заявила
Фани Пали-Петралия - министър на заетостта и социалната защита в Гърция, в
писмо до министъра на труда и социалната политика
Емилия Масларова, съобщиха от министерството. В
писмото си Петралия съобщава, че с този акт Гърция
доказва, че напълно подкрепя свободното движение
на работници като едно от
фундаменталните права на
всеки европейски гражданин. Гръцкото правителство
вярва, че вдигането на преходните разпоредби ще повиши конкурентността на
европейския трудов пазар,
допринасяйки по този начин за икономическото и
социалното развитие на Европейския съюз, се казва
още в писмото, посочват от
министерството.

Студенти и преподаватели се поклониха пред паметника на Св. Евтимий Патриарх Търновски,
издигнат пред Великотърновския университет

Президентът с редица знакови срещи Комунисти призовават
Редица външнополитически
прояви планира президентът Георги Първанов през първата половина на годината. Акцент в тях
ще е утвърждаването ролята на
България като член на ЕС.
Първата сред по-важните визити на президента е днес. Първанов ще е на посещение в Азербайджан. От 25 до 29 януари президентът ще е в Япония по покана на японското правителство. От
29 до 31 януари е планирано официално посещение на президента Първанов във Виетнам. От 4 до
6 февруари президентът Първанов ще е в Руската федерация. По
време на визитата ще бъде открита Годината на България в
Русия.
На 10 и 11 февруари България
ще посети македонският президент Бранко Цървенковски. На 25
- 27 февруари президентът Първанов и съпругата му ще са на посещение в Италия. Между 16 и 18
март президентът Георги Първанов ще посети Литва. На 25 - 27
cyanmagentayellowblack

Иван Сотиров е новият главен секретар на СДС. Това стана ясно след заседание на
Националния съвет на сините
вчера. Кметът на Плевен Найден Зеленогорски е избран за
председател на изборния щаб.
За секретари по политики са
избрани: Иван Нейков - за сектор социална политика; Милена
Стефанова - за сектор образование; Валентин Стоянов - за
сектор икономика; Димо Гяуров
- за сектор национална сигурност и външна политика; Петър
Славов - за сектор конституционна реформа.

10 ЕВРО
ЗА КВАДРАТ
ЗА ЗАВОДА ЗА
БОКЛУК НА СОФИЯ
На средна цена 10 евро за
кв. м ще бъде купена земя в
района на селата Яна и Горни
Богров във връзка с изграждането на инсталациите за третиране на отпадъците в Столичната община, реши комисията
по финанси и бюджет на Столичния общински съвет. По думите на заместник-кмета Мария
Бояджийска исканата цена от
собствениците на поземлените
имоти е 15 евро за кв. м, а
предложената от лицензираните оценители - 10 евро за кв. м.
Ще бъдат купени 69,6 декара
земеделски земи, които се намират около терена, където ще
се изграждат инсталациите за
третиране на отпадъци в София.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Гърция отваря
трудовия си
пазар за
българи

ИВАН СОТИРОВ Е
НОВИЯТ ГЛАВЕН
СЕКРЕТАР НА СДС

март държавно посещение в София ще направи президентът на
Ирландия Мери Макалийс. На 3-4
април президентът Първанов ще
вземе участие в Срещата на високо равнище на НАТО по случай
60 г. от създаването на организацията, а на 12-13 юни в Срещата
на президентите на страните от
Централна Европа, която ще се
проведе в Нови Сад, Сърбия.
На 24-25 април в София ще
бъде проведен Енергиен форум
на високо равнище, където по
покана на президента Първанов
се очаква да участват държавни и
правителствени ръководители на
повече от 20 държави. На 13-16
май посещение в страната ще
направят Техни височества японският принц и принцеса Акишино.
През април се очаква посещение
на Н. В. емира на Катар шейх
Хамад бин Халифа Ал Тани. За
края на първата половина на 2009
г. е планирано държавно посещение на президента Георги Първанов в Испания.

за обединение

Комунисти от Сливен, Шумен и Варна призовават към
обединение на всички техни съмишленици в една Комунистическа партия. Това се казва в изпратена до ДУМА
декларация. Авторите й са убедени, че разделението не
помага по никакъв начин на комунистическата идея, защото не позволява на нейните симпатизанти да участват
ефективно в управлението на страната. Не сме съгласни
заради вождистките стремежи на някои ръководители,
както и на борбата помежду им, да ставаме съучастници
в окончателното доограбване на страната ни, се казва
още в декларацията. В нея се призовава всички компартии в България да излъчат работни групи от нови хора,
които да подготвят документите за един бъдещ обединителен конгрес.

ÄÓÌÀ
на гости

на община
¡¿“¿

Предлагат увеличение
на полицейските заплати
Участниците в Съвета за социално партньорство
решиха да предложат на министъра на вътрешните
работи увеличението на заплатите в МВР да стане с 5%
още от 1 януари вместо с 10% от 1 юли 2009 г. съобщиха от пресцентъра на МВР. На заседанието са били
обсъдени и разходите за транспорт на полицаите.
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Депутати „за”
отварянето
на 3 и 4 блок

Само
двама от
енергийната
комисия се
обявиха
против
повторното
пускане на
реакторите
С 10 гласа “за” парламентарната комисия по енергетика взе решение за отварянето на 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй”. Против решението се
обявиха двама членове на
комисията, а въздържали се
нямаше. С писмо до председателя на комисията Рамадан
Аталай лидерът на “Атака”
Волен Сидеров е изразил
искането си да бъде зачетен
гласът му за това решение,
въпреки че парламентарната
група на партията му напусна
Народното събрание.
На заседанието си енергийната комисия реши да
предложи на парламента проекта за решение за рестартиране на затворените блокове
на АЕЦ-а с малки редакционни промени. Представителите
на НДСВ и ДСБ се обявиха
против. Малко преди гласуването енергийният министър
Петър Димитров призова двете политически сили, които не
подкрепят решението, да помислят отново. Министърът
добави във връзка с чл.36 от
договора ни за присъединяване към ЕС, че “Ако ние сме
договорили такава клауза,
сега е време да я ползваме”.
Той каза още, че много държи
на становището на парламента и ще е учудващо, ако Джефри ван Ордер поиска позиция на ЕП по този въпрос, а

С

ПЕРНИШКИТЕ
УЧЕНИЦИ С
УНИФОРМИ
Училищни униформи в два
варианта с емблемата на школото са осигурени за 269 гимназисти в технологичната професионална гимназия “Мария Кюри” в
Перник. Проектът е на стойност
32 834 лв. 117 лв. струва комплектът за момичета, а за младежите - по 124. Родителите са
задължени да осигурят белите
ризи и обувките на децата си.
Костюмите са задължителни за
деня, в който се провежда часът
на класа. В останалите дни без
петък учениците могат да носят
по избор или целия костюм или
част от него, а петък е свободен
ден, каквато е практиката в европейските училища.

СНИМКА БГНЕС

ЗАКОПЧАХА
ИЗДИРВАН
ОТ 22 РПУ-ТА

Само двама от депутатите от енергийната комисия дадоха отрицателен вот за рестарта на
реакторите на АЕЦ “Козлодуй”

българският парламент да
няма такава. Енергийният министър се обяви за ясни стандарти на ЕС, той запита как
става така, че при спазени
стандарти реакторите в определени страни на ЕС работят,
а в други не. Не можем да
стартираме някакви неизвестни източници на енергия, затова се вглеждаме в това, което имаме, и погледът ни стига до затворените 3 и 4 блок
на АЕЦ “Козлодуй”, каза още

Петър Димитров.
Ще се направи политически, технически и икономически анализ на въпроса за пускането на АЕЦ “Козлодуй”.
Технологично 3 и 4 блок на
АЕЦ “Козлодуй” могат да
бъдат пуснати до края 2009 г.
Това каза също вчера след
заседанието на ИБ на БСП
членът на бюрото и говорител
на партията Корнелия Нинова. Тя допълни, че страната
ни е заявила искане пред ЕК

за финансиране на проекти за
около 1 млрд. лева и при евентуално стартиране отново на
блоковете, финансирането по
тези проекти ще бъде прекратено. Освен това ще бъдат
спрени компенсациите, които
получаваме и ще получаваме
при предсрочно отваряне на
блоковете, каза още Нинова.
Правителството е взело решение за техническа подготовка
за пускането на реакторите,
допълни тя.

Съветниците от БСП искат по-ниска такса смет в София
Заради повишената данъчна тежест
след завишаването с 50 процента на
данъчните оценки на имотите на гражданите да бъде намалена такса смет
за 2009 г. в Столичната община, предлагат общинските съветници от БСП
Петър Курумбашев и Ганчо Пастърмов.
Те внесоха за разглеждане в комисията по околна среда и води писмо с мо-

тивираното си предложение. В документа се посочва, че през тази година
в бюджета на общината приходите от
такса смет от гражданите са завишени
с 19 млн. лв. в сравнение с 2008 г.,
когато са били 43 млн. лв., а същевременно са намалени с 20 млн. лв. приходите от юридически лица, които миналата година са били 103 млн. лв. По-

Погват имуществото
на ексшефка на митниците
Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, известна като комисията “Кушлев”, е внесла
искане в Русенския окръжен съд за конфискуване на имуществото на бившия
изпълнителен директор на митниците Елка
Владова, съобщиха във вторник от комисията. Искът е за отнемане на имущество за
близо 2,4 млн. лв. Проверката на комисията “Кушлев” е образувана след уведомление на съда в Русе, който през октомври
2006 г. призна Владова за виновна за
“престъпления против финансовата,
данъчната и осигурителната система”. Ко-

мисията е установила, че от 1 ноември
1987 г. до 31 декември 2007 г. Елка Владова и съпругът й са реализирали приходи в
размер на 5650, 31 минимални работни
заплати, а са извършили разходи в размер
на 10 536,18 минимални работни заплати.
Искането за отнемане в полза на държавата е за недвижими имоти в София, магазини, лек автомобил, суми от продажби и
по банкови сметки. Елка Владова оглави
митниците по време на служебното правителство на Стефан Софиянски, след като
смени на поста Христо Кулишев, назначен
от правителството на Виденов.

добен драстичен скок на такса смет с
50-процентното завишение заради
по-високите данъчни оценки ще доведе до силно затруднение за плащането й от гражданите, се посочва
предложението. Другият възможен
ефект ще бъде просто намаляване на
събираемостта на тази такса, се посочва още в документа.

Мъж, издирван от 24 областни дирекции на МВР, бе заловен
в Пловдив при опит за измама,
съобщиха от пресцентъра на
ОДП. В понеделник 69-годишен
пловдивчанин, току що изтеглил
от банка 5000 лева, е бил пресрещнат от непознат, представил
се за банков служител. Мнимият
банкер обяснил, че банкнотите
са белязани и трябва да бъдат
сменени. Свидетел на разговора
бил случаен минувач, който заподозрял, че има нещо нередно,
и уведомил полицията за съмненията си. Полицаи реагирали
незабавно на сигнала и близо до
дом “Левски” в центъра на града
заловили заподозрения в опита
за измама Н.Д. на 44 г. от София.
Установено е, че той е известен
на полицията и осъждан. Мъжът
е задържан за 24 часа в ареста.

ПО 3000 ЛВ. ЗА
ПОСТРАДАЛИТЕ
ПРИ ПОЖАРА
В СКРАВЕНА
По 3000 лв. раздаде кметът
на община Ботевград Георги
Георгиев на близките на пострадалите при взрива в Скравена.
Парите са отпуснати от общината
по решение на общинския съвет.
Средствата са предназначени за
покриване на разходите по лечението на потърпевшите жители
на селото. Общината ще
продължи да помага с каквото е
необходимо, заявил кметът, като
изразил съболезнования на близките на починалите, а на останалите пожелал оздравяване.

О Б Я В Л Е Н И Е
За предстоящо отчуждаване на поземлени имоти-частна собственост за изграждане на обект
“Реконструкция и разширение на улица от о.т.21 до о.т.34 в кв.9 по плана на с.Буката, община
Смолян”.
На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.206, ал.2 от ЗУТ.
У В Е Д О М Я В А М
собствениците на поземлени имоти, попадащи в реализацията на обект “Реконструкция и разширение на улица от о.т.21 до о.т.34 в кв.9 по плана на с.Буката, община Смолян” за предстояща
процедура по принудително отчуждаване по глава III от ЗОС, съгласно влязъл в сила ЗРП, предвиждащ изграждане на обект публична общинска собственост и за задоволяване на неотложна общинска
нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от ЗОС/, намиращи се на
територията на с.Буката, община Смолян, както следва:

Отнемат правомощията на
още един зам.-кмет в Пловдив
Кметът на Пловдив Славчо Атанасов
отнема от днес дадените правомощия на
кметицата на район “Централен” Райна
Петрова за разпореждане с така наречената бяла търговска зона в централната част на града. “Гафът на Петрова с
коледния базар на централния площад
беше страхотен и аз се уморих да давам
обяснения пред общинските съветници
на такива теми”, коментира Славчо Атанасов. “На сесията в четвъртък отново
cyanmagentayellowblack

трябва да отговарям на питане от общински съветник за поредния гаф на районния кмет в “Централен”, този път за незаконен търговски обект пред сградата на
самата пловдивска полиция”, каза още
Атанасов. Той допълни, че не желае да
се срамува пред хората за подобни груби нарушения от страна на Райна Петрова и по тази причина съвсем основателно отнема правомощията, които с огромно желание и е доверил преди време.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата
на община Смолян и копие от него да се изпрати до кмета на с.Буката за поставяне на определено
за целта място в сградата на кметството с.Буката.
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН: /ДОРА ЯНКОВА/
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За интернет инвалидите
ще вземат по 13 лева
Гарантираният минимален доход се увеличи с 18,2 на сто
АИДА ОВАНЕС

бетова, началник на отдел “Интеграция на хората с увреждания” в
дирекция “Демографска
и семейна политика и
равни възможности” в
МТСП.
За транспортни услуги и за диетично хранене и лекарствени продукти инвалидите ще получават вече по 9,75 лв.

(15% от ГМД), за ползване на информационни
и телекомуникационни
услуги и за обучение по 13 лв., което е 20%
от ГМД.
Хората с увреждания
имат право и на балнеолечение и рехабилитационни услуги. За това
по закон получават до
трикратния размер на

ГМД - 195 лв. (досега 165 лв.). За наема на
жилището си инвалидите може да бъдат подпомагани месечно с
около 32 лв. (увеличението е с 18,5%).
Средната месечна
сума за добавки на едно
лице с увреждане е
103,50 лв., припомнят от
МТСП.

Дарения
подпомагат
Севлиево

Посланикът на Италия се
ангажира с наш онкоцентър
Посланикът на Италия у
нас Стефано Бенацо съобщи, че се предвижда
български изследователи и
лекари да посетят Италия,
за да обменят опит в борбата с онкологичните заболявания.
Посланикът каза това
вчера на кръгла маса “Културата на превенция е лекарство срещу рака”, посве-

тена на Деня на здравето,
който се организира за
първи път едновременно в
България и в Италия. Очаква се да бъде одобрен
списъкът от първите специалисти, които ще заминат,
уточни дипломатът. Той добави, че през октомври м. г.
е започнал инициатива за
предпазване от рака на
гърдата, в рамките на която

ще се създаде изследователски център за учени и
лекари, работещи в областта на онкологичните заболявания. По думите му подетата от него инициатива
се подкрепя от съпругата на
президента Зорка Първанова и от Министерството на
здравеопазването.
Организатор на кръглата маса
беше “УниКредит Булбанк”.

○
○

Традиционният обичай “къпанки” бе проведен в град Перущица. Всяка година на този ден младите
мъже, сключили брак през изминалата година, се къпят в реката за здраве и късмет
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Инвалидите ще получават по-високи добавки за социална интеграция, след като Министерският съвет прие
и утвърди нов размер
на гарантирания минимален доход (ГМД),
който е основа за изчисляване на въпрос-

ните добавки.
Те се дават на хората с увреждания в зависимост от индивидуалните потребности и съобразно вида на увреждането, степента на намалена работоспособност
или
намалена
възможност за социална
адаптация, припомни
пред ДУМА Нина Шер-

Над 80 фирми, сдружения и
граждани в Севлиево са направили през 2008 г. дарения за социални дейности в общината. Дарителите са получили от кмета Йордан
Стойков благодарствени адреси.
Това съобщи Илиана Шеневска,
началник отдел в администрацията
за БТА. По думите на кмета с подкрепата на дарители през миналата година са били реализирани два
много важни проекта в Севлиево изграждането на градската художествена галерия “Асен и Илия Пейкови” и обновяването на дома за
деца, лишени от родителски грижи
“Велика и Георги Ченчеви”, а благодарение подкрепата на дружество “Севлиевогаз - 2000” в общината
има отоплени селски училища и
детски градини дори в условията на
газова криза. Според Стойков дарителство е и фактът, че по време
на недостиг на газ местният бизнес
съобразява своята производствена
програма с реалните възможности
и лимитите за потребление на горивото. Със спестеното гориво
функционират детските градини и
училищата, социалните заведение
и болниците в общината, допълва
кметът.

СОЦИАЛЕН

В

Всяка година пенсиите се увеличават по законоустановения ред. На осъвременяване подлежат пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната
година. Осъвременяването се извършва от 1 юли с
решение на Надзорния съвет на НОИ, с процент,
равен на сбора от 50 на сто от нарастването на
средния осигурителен доход за страната и 50 на
сто от индекса на потребителските цени през
предходната календарна година. На осъвременяване подлежи и пенсията или сборът от пенсиите на
починалия съпруг(а), от която се определят наследствените пенсии и добавки в размер на 20 на сто.

 От 1 януари 2009 г.

 От 1 април 2009 г.

В Университетската специализирана
болница “Св. Екатерина” извършиха за
пръв път в България транскатетърно поставяне на аортна клапа. Това съобщи
пред агенция “Фокус” директорът на лечебното заведение проф. Генчо Начев. “За
пръв път в България се въвежда метод,
който е авангарден дори и в европейски
план. Това е транскатетърно поставяне на
аортна клапа. Методът представлява поставяне на аортна клапа през катетър без да се отваря гръдната кост, без да се
включва машина за изкуствено кръвообращение”, обясни проф. Начев. Два са
възможните начина за транскатетърно поставяне на аортна клапа. Единият чрез
достъп през феморалната артерия на крака, т.е. от бедрото. Тук проблемът е, че
когато има промени по артериите - когато
са нагънати, имат склероза или хронична
артериална недостатъчност, тогава не е

минималната пенсия за
осигурителен стаж и
възраст и социалната
пенсия за старост ще се
увеличат с 10 на сто и ще
достигнат
съответно
124,84 лв. и 92,53 лв.
Правителството осигури
средства за още едно
увеличение на минималните пенсии през годината, също с около 10 на
сто и от 1 юли. Така техните размери ще достигнат:
 минимална пенсия
за осигурителен стаж и
възраст - 136,95 лв.
 социална пенсия за
старост - 101,51 лв.

максималната пенсия от
490 лв. става 700 лв.
Също от 1 април
всички пенсии ще бъдат
преизчислени, като тежестта на всяка година
осигурителен стаж се
увеличава от 1 на 1,1 на
сто при определяне размера на пенсията. Увеличението ще обхване
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Жените
потискат
по-трудно
глада си от
мъжете
Когато се изправят
срещу любимата си
храна, жените не са
способни да потиснат
глада си за разлика от
мъжете, показва проучване, което може да
помогне да бъде обяснено защо жените с
наднормено тегло са повече от мъжете.
Държавната компания “Еър Индия” започна кампания срещу
стюардесите с наднормено тегло, съобщава
BBC. На стюардесите с
повечко килограми е
бил поставен ултиматум - или да отслабнат,
или да се простят с
престижната си работа. Девет от момичетата, несмогнали да отлабнат, вече са уволнени. Те обаче са наели адвокати и чрез тях
са подали жалби до
Върховния съд. Според
тях новата политика на
самолетната компания
представлява дискриминация. От “Еър Индия” контрират с аргумента, че уволненията
са били наложени поради “непригодност от
медицинска гледна точка”. По думите на човек от авиокомпанията
уволнените са били
надхвърляли тегловите
норми с 11 до 32 кг.
Индийският върховен
съд все още не е излязъл с решение по
“дебелия” казус, съобщи БГНЕС.

ЕКСПЕРТ

Социалната пенсия става
101,51 лева от 1 април

Български лекари направиха
първа по рода си операция
възможно да се извърши, обясни Начев. В
тези случаи се прилага другият метод чрез малък разрез на гръдния кош - 5-6
см - през върха на сърцето се вкарва клапата с катетър и се имплантира. Вчера и
онзи ден в кардиологичната болница са
направени първите операции от този тип.
Те са извършени на двама мъже и една
жена на по 84, 78 и 82 години. Към момента пациентите са добре. Този метод се
прилага при висока възраст и наличие на
сериозен риск, каза проф. Начев. Транскатетърно поставяне на аортна клапа е изключително скъп метод. Една такава клапа с устройството за поставяне струва 50
000 лева, които не се покриват от НЗОК.
Те остават като задължение на болницата. “Досега имаме разбирането на Министерството на здравеопазването. Смятам, че
рано или късно ще отделят пари и за това”,
обясни проф. Начев.

НЕ САМО
ЛЮБОПИТНО

В

всички пенсии за трудова дейност, без изключение.
Ако сте пенсионер и
пенсията ви е отпусната
преди началото на 2009
г., вие ще получите още
едно увеличение, този
път от 1 юли. То ще бъде
с около 10%, в зависимост от нарастването на
средния осигурителен
доход и инфлацията за
2008 г.

 Пенсионерите са
здравно осигурени

като здравноосигурителните вноски са изцяло
за сметка на републиканския бюджет. Поради
това вие имате право на
всички здравни услуги,
както и останалите осигурени лица.

следващи броеве редакцията на ДУМА ще продължи
да публикува материали, свързани с правата, които имат хората над 50 години на пазара на труда
и в областта на социалното подпомагане. Информацията, която ще получавате под рубриката “Социален експерт”, е разработена от специалистите в Министерството на труда и социалната политика и агенциите към него.
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169 млн. лева загуби
от газовата криза
България може да бъде компенсирана чрез допълнителни
количества синьо гориво на цени с отстъпка

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Загубите за
българската икономика от газовата криза досега се оценяват на
169 млн. лева.
Това съобщи министърът на икономиката и енергетиката Петър
Димитров вчера,
след като заедно
с премиера Сергей Станишев инспектира диспечерското звено
на “Булгартрансгаз”. След като
бъде възстановено нормалното
газоподаване за
България, найнапред ще бъдат
захранени торовите заводи и
предприятията от
металургичната
промишленост.
На първо време
топлофикациите
ще продължат да
работят на мазут,
каза министър
Димитров.
Премиерът Сергей Станишев посети Централното диспечерско управление на “Булгартрансгаз” и разговаря
Изпълнителс изпълнителните директори на “Булгаргаз” Димитър Гогов и на “Булгартрансгаз” Ангел Семерджиев. На
срещата присъства министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров
ният директор на
“Булгаргаз” Дикоето има европейското за“Булгаргаз” Димитър Гогов.
България има няколко писма
митър Гогов уточни, че газът
конодателство в сферата на
Той посочи, че в меморандуот “Газпром”, в които се преот Гърция е на по-висока, но
доставките на природен газ,
ма за продължаване развипоръчва страната ни да
поносима цена, тъй като в
както и на възможностите на
тието на българо-руските оттърси компенсации от Украйусловията на криза цената е
България и на Русия, ще заношения в сферата на газона. Що се отнася до компенна втори план. До момента
почнем да договаряме конвия пазар, който е подписан
сациите за самия “Булгарвече са платени доставки на
кретните условия за доставв края на 2006 г., е записано,
газ”, беше съобщено, че вече
газ от Гърция за четири дека, в това число и ценообраче от началото на 2009 г.
са отправени претенции към
нонощия, т.е. общо 10 млн.
зуването, добави той.
двете страни ще се договоедна от фирмите доставчици.
куб. м газ. При необходимост
Изпълнителният директор
рят за конкретните параметОсвен това по думите на Гоще ни бъде доставян още газ
на “Булгартрансгаз” Ангел
ри за доставка на руски пригов по всяка вероятност ще
и за него ще бъде платено
Семерджиев посочи от своя
роден газ след изтичането на
бъде поискано от “Газпром”
допълнително. Петър Димитстрана, че газът до България
настоящия договор. Ние сме
да бъдат преразгледани баров беше категоричен, че
при запълнени тръби от страинициирали започване на
зисните стойности, по които
цената на природния газ за
на на Украйна (а по всяка
такива разговори още през
се изчисляват цените на газа
потребителите в България
вероятност не е така) може
април миналата година, а
за страната ни. Гогов също
няма да се промени, а всичда пристигне до България за
сега изпратихме две писма,
каза, че компенсациите от
ки загуби на българската
едно денонощие. По-дългият
с които молим да бъдат опстрана на “Газпром” могат да
икономика ще бъдат изчиспериод е три-четири деноноределени хората, с които ще
бъдат евентуално два вида лени след окончателното
щия. Днес Гогов заминава на
преговаряме, каза Гогов.
или чрез доставка на известприключване на кризата.
разговори с ръководството
При преговорите ще
ни количества на по-ниски
Министърът посочи, че
на турската газова фирма
стъпим върху сега действацени, или пряко в парично
компенсациите за България
Боташ, за да се знае по
щите договори, които рабоизражение.
могат
да
бъдат
чрез
принцип при евентуална нетят вече 11 години до тази
Предстои да бъдат предодопълнителни количества
обходимост какви са възможзима без драстични сътресеговорени параметрите за
газ на цени с отстъпка или
ностите за доставка на газ и
ния, каза Гогов. На тази осдоставка на руски газ, каза
чрез финансови средства.
от Турция.
нова и на основата на това,
изпълнителният директор на
Той отново изтъкна, че

Турция може да
оттегли подкрепата
си за „Набуко”
Турция може да обмисли дали да
подкрепи проекта “Набуко”, ако няма
скорошен прогрес по глава “Енергетика” в преговорите за членство в ЕС,
предаде EUobserver. Думите са на
турския премиер Реджеп Ердоган.
“Ако се изправим пред ситуация, в
която предстои блокиране на преговорите по глава “Енергетика”, може
да ревизираме позицията си за “Набуко”, заяви Ердоган. Според турския
премиер Кипър “настоява” пред останалите страни членки на съюза да
не се отварят определени глави в преговорния процес.
Засега няма единодушие по отношение на глава “Енергетика” сред
страните членки, твърдят от чешкото
председателство, но Чехия работи за
постигане на консенсус. Според ЕК
всичко е наред и глава “Енергетика”
следва да бъде отворена.
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350 лв. става минималната
заплата на металурзите
Договорената минимална работна
заплата на заетите в отрасъл металургия става 350 лв. Това каза лидерът на
СФО “Металици” към КНСБ Васил
Яначков, който вчера участва в договарянето и сключването на колективен
трудов договор за отрасъла. Увеличихме размера на минималното заплаща-

не на безплатна храна от 3 на 4 лв.
Намалихме прага на инфлацията, при
която се влиза към предоговаряне на
работните заплати и компенсации. Постигнахме редица ангажименти по отношение на подобряването условията
и безопасността и здравето при работа, посочи Яначков.

Тази седмица определят
оператор за „Кремиковци”
Тази седмица ще бъде избран оператор за “Кремиковци” измежду украинската СМАРТ груп и бразилската CNS, съобщи председателят на КНСБ в комбината
Васил Яначков. На 21 януари или найкъсно на 22 януари се очаква министърът
на икономиката и енергетиката Петър Димитров и облигационерите да подпишат
кой ще бъде оператор в дружеството, каза

председателят на КТ “Подкрепа” в комбината Людмил Павлов. Яначков съобщи, че
държавата и облигационерите са постигнали съгласието за ангажиментите, които
са готови да поемат пред кандидат-инвеститорите в “Кремиковци”. Вчера експерти
от работните групи на двете компании
бяха в МИЕ, за да одобрят окончателния
вариант на меморандума.

БТК ИНВЕСТИРА
30 МЛН. ЛВ.
БТК подписа с Интраком
Телеком, по-специално с дъщерната компания Интраком България, договор за изграждане на
телекомуникационна инфраструктура за GSM мрежата на БТК.
Това съобщиха от Интраком,
като уточниха, че сумата по
договора е 30 млн. лв. Според
договореното компанията поема
предоставянето на услуги и
материали, свързани с разширението на GSM мрежата на телекома. Очаква се проектът да
приключи в рамките на две години. Интраком Телеком е
гръцка компания, която от юни
2006 г. се управлява от руската
JSC Sitronics, притежаваща 51%
от капитала й. Гръцката Интраком холдингс запазва дял от
49%. От 13 януари БТК Мобайл
(Вивател) официално е част от
БТК Груп, а не е отделна компания. Сливането на двете бе
направено с цел да се подобри
управлението и да се оптимизират разходите.

ПРЕДЛАГАТ
25 ХИЛ. ДКА
ЗЕМЕДЕЛСКА
ЗЕМЯ ЗА 584 ЛВ.
В БОНОВЕ
Министерството на земеделието предлага 24,76 хил. дка
земеделска земя от област Видин при средна цена 584 лв. за
дка, платима в поименни компенсационни бонове (PKB). Решението е взето на 25 номеври
2008 г., а заявления се подават
до 29 януари 2009, съобщи за
Investor.bg инж. Цветан Асенов
от областната дирекция “Земеделие” във Видин. Общата стойност на предлаганите земеделски земи по начална стойност е
14,48 млн. лв. Днес поименните
компeнсационни бонове се
търгуваха на цени между 35 и
40 ст. за 1 лв. номинал. Пълен
списък с предлаганите имоти
можете да намерите тук. До 15
януари се подаваха заявления
за участие в търга за земеделска земя в Софийска област.

40 ДУШИ ЩЕ
РАБОТЯТ В НОВА
АГЕНЦИЯ КЪМ МФ
Персоналът
на
новата
изпълнителна агенция “Одит на
европейските средства” към
министъра на финансите ще
бъде 40 души. Решението за
създаването на новата агенция
бе взето на заседанието на
правителството миналата седмица. Според устройствения правилник на агенцията, публикуван в “Държавен вестник”, тя ще
се ръководи от изпълнителен
директор и главен секретар. Тя
ще има три дирекции - “Финансово стопанска и административна дейност”, “Одитна дейност”
и “Правно-методологично осигуряване на одитната дейност”. В
специализираната администрация ще работят 34 души.

ПОСКЪПВАТ
КРЕДИТИТЕ В ЕВРО
Кредитите, отпускани в евро,
продължават да поскъпват, при
това с по-висок темп от тези в
лева, сочи анализ на сайта
www.moitepari.bg. Традиционно
заемите в лева са били и са поскъпи от тези в евро, но с последните корекции на банките и
цената на евровия ресурс в
международен план тази разлика постепенно се свива, пише в
анализа. Независимо от това
кредитът в евро си остава поизгодният вариант (по отношение на лихви) при кандидатстване за финансиране.
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Ускориха заменките на
гори, алармират еколози
Зелените излизат днес на протест
пред сградата на Народното събрание
Държавната агенцията по
горите (ДАГ) скоростно одобрява договори за замяна
на държавни с частни гори,
докато се чака публикуването на промените в Закона за горите, с който те се
забраняват, алармираха
природозащитници от коалицията “Да остане природа
в България”. По информация
на еколозите в агенцията
спешно готвят серия от нови
заповеди, които ще бъдат

пуснати със стара дата,
преди законовите промени
да бъдат обнародвани в
“Държавен вестник”.
Мораториумът върху замените беше прокаран под
натиска на природозащитниците, които след среща с
председателя на парламента Георги Пирински получиха уверение, че забраната
ще влезе в сила не от 1
март, а веднага след обнародването на закона. От

редакцията на “Държавен
вестник” са съобщили на
природозащитната организация, че промените в Закона за горите все още не
са пристигнали при тях. От
Народното събрание не са
изпратили закона и до президентството, за да получи
одобрението и на президента Георги Първанов.
В открито писмо до медиите еколозите обявяват
100 лева награда за този,

който познае колко договора спешно ще бъдат прокарани и колко държавни гори
ще бъдат извадени от фонда преди очакваното обнародване на закона. До публикуването на забраната
разграбването на държавните гори може да
продължава необезпокоявано, заявиха още еколозите,
които организират днес протест пред сградата на Народното събрание.

20% спад в цените
на имотите в София
700-750 евро за кв.м.
В края на 2008 г.
спадът на цените в
западните квартали
също се движи между 10 и 20%. Например ако средната
цена на жилищата в
“Люлин” в началото
на м. г. е била 930
евро за кв.м, в края
на годината тя достига до 800 евро за
кв.м. Понижение на
цените има и в източните квартали,
най-вече в “Младост”.
Брокерите коментират още, че панелните жилища и апартаментите в начален
етап на строителство почти са изчезнали от пазара. Причината е, че на цените на панелните
апартаменти може
да се намери и нов
апартамент, а и
строителството е
почти замряло.

Губещите ще бъдат
тези, които са с повисок стандарт на
туристическия продукт или предлагането. На базата на
тези прогнози имам
основания да очакваме, че тази година ще бъде добра за
българския туризъм,

В машиностроителната фирма за хидравлични цилиндри “Пневматика Серта” в Кърджали заработи пречиствателна станция за отпадните води
на предприятието. Станцията е първата в страната от този тип,
съобразена с Конвенцията за климатичните промени. Чистотата на
преработената вода е повече от 100 пъти над изискванията

коментира доц. Нешков.
България досега
не е засегната съществено от световната икономическа
криза по отношение
на туризма, заяви
още доц. Марин Нешков. За пример той
даде наплива по раз-

Русия въвежда пътни такси
за чуждите камиони
Русия въвежда от 1 февруари
2009 г. такси за
ползване на пътищата за превозните средства с
товароносимост
над 3,5 тона, регистрирани в някои държави,
сред които и
България, съобщиха от АЕБТРИ.
За ползване на
cyanmagentayellowblack

руската пътна
мрежа ще се заплащат диференцирани такси в
зависимост от
времето, за което превозното
средство пребивава на територията на Руската
федерация. За
една година цената на таксата ще
е 60 000 рубли.

СТАНИШЕВ
ОСВОБОДИ
ГАЛИНА ТОШЕВА

„МАЙКРОСОФТ”
ПОДНОВИ
ПРЕГОВОРИТЕ
С „ЯХУ”

Прогнозират добра година за българския туризъм
През 2009 година
печеливши ще бъдат
евтините туристически дестинации, а
както е известно,
ние сме една от тях,
заяви доц. Марин Нешков, председател
на Варненската туристическа камара,
цитиран от “Фокус”.

С края на изкупната кампания в Гоцеделчевско започна и
недоволството на тютюнопроизводителите, които отново се готвят за протести, съобщи “Фокус”,
позовавайки се на един от производителите на тютюн в района
- Иван Сабахлъков от Хаджидимово. Той бе организатор и на
миналогодишните протести на
тютюнопроизводителите, които
се проведоха по същото време
на годината. Хората в района
недоволстват най-вече от размера на субсидиите, които получават от държавата за тютюнопроизводство. Те настояват тя да
стане пет лева за килограм предаден тютюн. Хората в района са
категорични, че ако до една
седмица не получат категоричен
отговор на поставените от тях
въпроси, ще преминат към протестни действия.

Приключи процедурата за
подбор на членове на Съвета на
директорите (СД) на “Български
енергиен холдинг” (БЕХ) ЕАД. В
петчленния състав са Димитър
Гогов, Димитър Димитров, Борис
Пеков, Тенчо Попов и Галина
Тошева, съобщиха от холдинга.
Членовете на СД ще организират,
ръководят и контролират цялостната дейност на холдинга. Една от
най-големите енергийни компании в региона - БЕХ, е с консолидирани активи на стойност около
9 млрд. лева, консолидирани приходи в размер около 4 млрд. лева
и общ брой служители около 22
хил. души. Премиерът Сергей Станишев освободи заместник-министъра на икономиката и енергетиката Галина Тошева, съобщи
правителствената информационна
служба. Освобождаването на Галина Тошева е по нейна молба с
цел предотвратяването на конфликт на интереси.
СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

В края на 2008 и
началото на тази година цените на жилищата в София са се
понижили с до 20% в
сравнение с първите
месеци на миналата
година. В момента
сделки се извършват
основно по две причини - или купувачът
има спешно нужда от
жилище, или продавачът се нуждае от
пари, коментират
брокери. Останалите
изчакват, предаде
news.bg.
Най-значителен е
спадът в северните
квартали на София
като “Левски” и “Надежда”. Там понижението на цените в
края на 2008 г. достига близо 20%. Ако
в началото на миналата година жилищата вървяха средно по
900 евро за кв.м, в
момента те са около

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
НА ТЮТЮН
СЕ ГОТВЯТ
ЗА ПРОТЕСТИ

При пребиваване
един месец на
превозното средство на територията на Руската
федерация тя ще
е 5000 рубли, а
за едноседмично
пребиваване 1154 рубли. За
най-краткия срок
от едно денонощие таксата е
385 рубли.

лични туристически
обекти, по време на
студентския празник, коледните и новогодишните празници. Месеци напред
бяха изчерпани местата и до момента не
е регистрирано завишаване на цените на
предлаганите услуги.

Освен това първите
индикации в зимния
туризъм също са по
посока на очаквания, свързани с повече посещения от
страна на британските туристи, които са
най-многобройни
като ски туристи в
Европа.

Задвижват идеята
за тунел под Шипка
Вероятно през февруари Националната агенция
“Пътна инфраструктура”
ще започне процедура за
проверяване на инвеститорския интерес за изграждане на тунела под
Шипка. В момента нещата се подготвят технически, правят се преводи на
обявата, която освен в
местния ще бъде публикувана и в чуждестран-

ния печат. Ръководството на институцията е
уверило за това кмета
на Габрово Томислав
Дончев по време на среща миналата седмица.
Обещанието за тази процедура беше дадено от
министъра на регионалното развитие и благоустройство Асен Гагаузов
в края на миналата година.

Изпълнителният директор на
“Майкрософт” Стив Балмър се е
срещнал с председателя на борда на директорите на “Яху” Рой
Бостък, съобщава “Ню Йорк
Таймс”. Подробности за срещата
не се съобщават, но очевидно
става дума за възобновяване на
преговорите между двата IT гиганта. Миналата година “Майкрософт”
направи оферта за изкупуването
на акциите на “Яху”, но от интернет търсачката отказаха да ги
продадат за предложената цена,
въпреки че тя бе по-висока от
борсовите котировки на компанията към съответната дата. Последва оттегляне на офертата от “Майкрософт” и в резултат на това
акциите на “Яку” паднаха главоломно, което доведе до оставката
на дотогавашния изпълнителен
директор Джери Янг. Според експерти срещата между Балмър и
Бостък е прелюдия към дълги и
тежки преговори, крайният резултат от които ще е поглъщането на
търсачката от компютърния гигант.

„ЛУКОЙЛ” ВДИГНА
ЦЕНИТЕ НА
ГАЗЬОЛА И
ПРОПАН-БУТАНА
“Лукойл България” повиши
крайните заводски цени на някои
грива от вчера. От компанията
мотивират решението си с динамиката на пазарната конюнктура
на петролните продукти. Газьолът
вече е по-скъп с 3,23 процента и
се продава за 1532,40 лв. за 1000
литра. Повишението при цената
на пропан-бутана пък е с 3,60 на
сто до 1380 лв. за тон.

cyanmagentayellowblack

black+dopulnitelen8
black+dopulnitelen

СРЯДА 21 ЯНУАРИ 2009

ÑÂßÒ

8

ПУСНАХА
ОТВЛЕЧЕН
КОРАБЕН МАГНАТ
Гръцкият корабен магнат
Периклис Панагопулос, който
бе отвлечен на 12 януари в
Атина от неизвестни лица, е
бил освободен недалеч от
Атина. Според информация в
медиите похитителите искали
откуп около 30 млн. евро в
употребявани банкноти по 20,
50 и 100 евро, а магнатът е
бил освободен след заплащането на откуп от порядъка на
15-20 милиона евро.

СНИМКИ БГНЕС

22 БОЙЦИ
ЛИКВИДИРАНИ
В АФГАНИСТАН

Екозащитници решиха да изкажат по оригинален начин възмущението си от изсичането на гора край
Келстербах, Германия. Протестиращите опитаха да спрат работата по новата писта на международното
летище във Франкфурт, въоръжени с плакати с надпис “По-добре да живеем в дървета, отколкото да ги сечем”

Фермери блокираха
пътищата на Гърция
Затруднения очакват пътуващите през
границите с България и другите съседни страни
Всички
основни
пътни артерии в посока
на контролнопропускателни пунктове на границите с България и
други съседни страни
бяха блокирани от фермерите в Гърция, които
продължават протестите с искания за увеличаване на субсидиите,
за компенсации и за гарантиране на доходите
им, съобщават гръцките електронни сайтове.
Блокирани
бяха
пътищата в района на
Серес и Кавала и съответно контролнопропу-

скателните пунктове на
границата с България
при Прохамон, Ексохи
и Орменион, както и
магистралите между
Атина и Ламия, край
Лариса, Трикала, Кардица и Фарсала в западната част на страната. Стотици трактори
и земеделски машини
задръстиха и пътя от
Солун към Халкидическия полустров. Още в
понеделник бе затворена магистралата Солун-Атина в района на
Никеа и Лариса, а вчера още в ранни зори

бе затворена и магистралата Солун-Едеса в
района на Неа Халкидона. Движението на
превозни средства бе
пренасочено. Очаква
се постепенно да бъдат
затворени и всички
други магистрали. Протестни акции и блокади имаше и на остров
Крит. Селскостопанските производители в
Гърция настояват да
бъдат дадени незабавни решения на проблемите и да бъдат удовлетворени исканията
им, като основният ак-

Френските социалисти
искат вот на недоверие
Левите депутати във Френското национално събрание ще
внесат предложение за гласуване на недоверие срещу правителството на президента Никола Саркози заради икономическата криза във Франция. Това заяви лидерката на френската
Социалистическа партия Мартин Обри, цитирана от Асошиейтед прес. Социалистите искат да покажат на французите, че
консервативното правителство не полага достатъчно усилия за
преодоляване на икономическите затруднения, посочи Обри.
Партията на Саркози “Съюз за народно движение” разполага с широко мнозинство в парламента и шансовете за успех
на предложението на социалистите не е голям. Мартин Обри
очаква гласуването да се състои по-късно през седмицата.

Предлагат равни
права за БГ изселници
Ръководител на изселническа организация на българските турци твърди, че е нарушено правото на равнопоставеност на гражданите според турската конституция, и
предлага турското социално
министерство да излезе с
наредба, с която да се разреши проблемът. През 2008 г.
Турция разреши със закон на
българските изселници с турско гражданство, които имат
стаж в България, но не им
достигат години за пенсиониране да се пенсионират.
Същевременно обаче стана
известно, че по неокончателни данни около 800 семейства са се оказали ощетени от
този, според някои експерти,
black+dopulnitelen

половинчато решен въпрос.
Решението се посрещна с
голямо задоволство от изселниците, защото минималната
пенсия в Турция е около 300
евро. За определеното време
са били подадени около 45
000 молби, но на една част от
хората правото на пенсиониране е било отказано с аргументацията, че не попадат в
групата на принудително изселилите се от 1989 г.
Сейхан Тюркан, адвокат и
председател на дружеството
за сътрудничество и култура
на балканските турци, коментира, че причината е в решението на турската страна, което по думите му е несъвършено и объркано.

цент на протестите им
пада върху ниските изкупни цени на селскостопанската продукция.
Гръцкият министър на
аграрното развитие
Сотирис Хадзигакис,
който в понеделник
проведе трудни, но
безрезултатни преговори с представители
на фермерите, заяви,
че правителството не е
против протестите им,
но ги призова да не
стигат до крайности и
да не затварят пътищата. Той обеща, че правителството ще напра-

ви необходимото, за да
задоволи исканията на
земеделските производители. Блокади ще
има и на остров Крит.
Според анализи,
публикувани
във
в .” Е л е в т е р о т и п и я ” ,
Гърция отново е изправена пред опасността
да бъде поставена под
мониторинга на Европейската комисия заради високия бюджетен
дефицит. По последни
данни от стачните комитети тракторите ще
останат на пътя поне до
събота - 24 януари.

Тоалетната от „Ентропа”
изчезна под черно покривало
Ч е ш к о т о
председателство
на ЕС покри сегмента от породилата спорове художествената инсталация в Брюксел, който представяше България като тоалетна, предаде ДПА.
Веднага след излагането на инсталацията миналата
седмица
чешкото председателство се извини. София
официално изрази възмущението си от българския сегмент и поиска той да бъде
демонтиран. Чешкият художник Давид Черни, автор на
инсталацията, бе заблудил
чешкото правителство, че
творбата е колективно дело
на художници от всичките 27
страни от Евросъюза.
Чешкият президент Вацлав Клаус също разкритикува оскърбителното и двусмислено послание на предизвикалата
полемика
скулптура “Ентропа” в Брюксел и призова правителството
публично
да
я
отхвърли, посочи електронният сайт на сп. “Юро”, цитиран от АФП. Чешкото правителство трябва публично

Оглавяваната от САЩ коалиция в Афганистан съобщи, че
22 бунтовници, включително
двама талибански командири,
са били убити и 11 други задържани в поредица от
въоръжени сблъсъци в страната. В последните две години
насилието в Афганистан се увеличава. Съединените щати изпращат хилядни подкрепления,
с които да се противопоставят
на активизирането на талибаните напоследък.

СЪСТОЯНИЕТО
НА ХАВЕЛ СЕ
ВЛОШАВА
Здравословното състояние
на бившия чешки президент
Вацлав Хавел все още е много
сериозно. Дишането му е силно
затруднено и невъзможно самостоятелно. През уикенда
състоянието на Хавел отново
се влоши след малко подобрение в края на миналата седмица. Според Мартин Пелиховски
от болницата, в която е настанен екслидерът, по време на
уикенда са настъпили усложнения, “типични за всяка хронична болест”.

БМВ НАМАЛЯВА
ПРОИЗВОДСТВОТО
Германският автомобилен
концерн БМВ взе решение да
намали своето производство. В
четири от заводите в Германия
ще бъде въведена намалена
работна седмица. Така се планира да бъдат произведени 38
000 автомобила по-малко. Мярката ще засегне 26 000 служители. Съкращаването на работната седмица ще остане в сила
два месеца.

ГЕОРГИЕВСКИ
АТАКУВА
КМЕТСКИЯ СТОЛ
Бившият македонски премиер Любчо Георгиевски възнамерява да се кандидатира за
кмет на столицата Скопие. Георгиевски, който беше дългогодишен лидер на ВМРО-ДПМНЕ,
а от 1998 до края на 2002 г. бе
и министър-председател, ще
бъде кандидат на неговата
партия ВМРО-НП. На 22 март в
страната ще се състоят едновременно президентски и местни избори.

да порицае тази злощастна
“творба” и да се извини на
партньорите ни начело с
българските представители,
заяви държавният глава на
Чехия в официално писмо. То
е от 14 януари, но е публикувано във вторник в чешкото
седмично бизнес списание
“Юро”, уточни Дарик. Клаус
призовава премиера Мирек
Тополанек да се присъедини
към неговите извинения пред
българските ръководители,
посочва ДПА. В никакъв случай не смятам скулптурата за
забавна или качествена.
Единствената амбиция на автора е да шокира и подвежда, посочва Клаус в писмо до
българския си колега Георги
Първанов, което също е публикувано на уебсайта.

Московчани оставиха цветя на мястото на убийството
на адвокат Станислав Маркелов и репортерката Анастасия Бурова, които загинаха в
понеделник в руската столица
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Обама влезе
в Белия дом
Вчера 47-годишният Барак Обама
официално стана първият чернокож
президент на САЩ. Вашингтон се готвеше за тържествата отдавна. Американските президенти грандиозно
встъпват в длъжност, но напускат Белия дом като обикновени хора, коментираха наблюдателите. Инаугурацията
на Обама обаче наистина се превърна
в невероятно тържество. В центъра на
Вашингтон се събраха близо 2 милиона
души. Десетки американци пристигнаха
още преди изгрев слънце, носейки ръкавици с лика на Обама тъй като температурите в американската столица вчера бяха отрицателни. Заради огромния
наплив на хора, метрото едва се справи
с натоварването. Според говорителката
на метрото Лайза Фарбстейн 318422
души са използвали това транспортно
средство до 8 часа местно време, два
часа преди церемонията по встъпването в длъжност на Обама. Присъствието
на 2 млн. души на инаугурацията е
рекорд за клетвената церемония. Досега най-много хора бяха присъствали на
президентската клетва на Линдън
Джонсън през 1965 г. - 1,2 млн. души.
Новоизбраният американски президент започна деня, в който официално
встъпи в длъжност, с посещение на
църква. След службата Обама, вицепрезидентът Байдън и техните съпруги
се срещнаха със специалната комисия
към Конгреса, отговаряща за церемонията по встъпването в длъжност на
новия президент, а после бяха ескортирани до Белия дом, където имаха кратка среща на кафе с Джордж Буш и
съпругата му Лора. Церемонията по
полагането на клетва се състоя пред
западното крило на сградата на Конгреса.
“Тържествено се кълна, че ще
изпълнявам добросъвестно задълженията на президент на Съединените щати,

ще подкрепям, охранявам и защитавам
конституцията”. Тази ясна формулировка са произнасяли всички предшественици на Барак Обама.
Ритуалът не задължава съвременните американски президенти да се заклеват в конституцията именно върху
Библията. Но повечето от тях постъпват
именно така - това вече е традиция.
Като правило, президентите използват
за този случай своите семейни Библии.
Барак Обама обаче е особен случай.
Обама се идентифицира с великия Ейбрахам Линкълн, отменил робството в
САЩ. “Великият освободител” е и символ, и пътеводна звезда за новоизбрания президент. Предизборните речи на
Обама бяха изпъстрени с цитати от
Линкълн. Ето защо новият лидер пръв
от всички американски президенти
реши при встъпването в длъжност да се
закълне върху същата Библия, върху
която се е заклел и Линкълн през 1861
година. Историческата Библия на
Линкълн се пази в библиотеката на
Конгреса на САЩ. Корицата на Библията е от тъмно-червено кадифе, а ъгълчетата й са позлатени. В центъра има
златен щит върху бял метал с думите
“Свята Библия”.
В първата си реч като президент
Обама отправи послание на надежда и
призив към мобилизация на всички, за
да бъдат посрещнати многото предизвикателства пред Америка. Новият президент призова за нова “ера на отговорност”.
След полагането на клетвата Обама
и съпругата му се отправиха по Пенсилвания авеню към Белия дом - част
от маршрута те изминаха пеш, а друга
с автомобил.След края на церемонията започна празнична нощ с около 10
официални бала и примерно още толкова неофициални приеми. По традиция
новият президент и първата дама тряб-

СНИМКИ БГНЕС

Новият американски президент
отправи послание на надежда и
призова за нова ера на отговорност

Новият лидер Барак Обама и вицепрезидентът Джо Байдън се поздравиха след
полагането на клетвата като 44-ти държавен глава на САЩ

ваше да посетят, макар и закратко,
всеки от баловете, като на всеки от
тях ще танцуват валс. Напрегнатият
ден на Барак и Мишел Обама ще приключи с прибирането им в Белия дом
едва около 3,00 ч. местно време в
сряда (10 часа бълг. време).
Началото на всяко ново президентство е време на благоговение и безпокойство. Благоговението е плод на
съзнанието, че сме свидетели на мирното предаване на властта, когато се
отваря нова страница от националната
история. Безпокойството се дължи на

42 ıËÎˇ‰Ë ‰Û¯Ë
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Станишев изпрати
поздравления
Министър-председателят
Сергей Станишев е изпратил
поздравителна телеграма до
новоизбрания президент на
САЩ Барак Обама по случай официалното му встъпване в длъжност. Премиерът отправя пожелания за благоденствие към американския
президент, както и за успех
в мисията му за промяна в
този труден за света момент.
Станишев изразява убеденост, че страната ни ще
може да разчита на приятелската подкрепа и отношенията между България и САЩ
ще продължат да се развиват на основата на най-тясно

Десетки хиляди граждани се струпаха на хълма на Капитолия във Вашингтон,
за да станат свидетели на встъпването в длъжност на Барак Обама

Тайните служби на САЩ,
отговарящи за охраната на
американския лидер, предприеха безпрецедентни мерки за
сигурност по време на инуагурацията. Повече от 40 хиляди
души пазиха гостите на мероприятието. За тържествената
церемония специално бе наcyanmagentayellowblack

правена нова бронирана президентска лимузина и бяха
закупени 5 тона четирислойно куршумонепробиваемо
стъкло. Президентският кадилак е снабден с най-съвременни средства за защита, а
на номера се вижда цифрата
“44” - Обама е 44-ият прези-

обктоятелството, че в длъжност
встъпва един още неизпитан нов лидер
и на предизвикателствата, пред които
ще се изправи той, коментира в. “Вашингтон пост”. Но Обама встъпва в
длъжност с някои силни предимства,
които не се отнасят само до темперамента и способностите му. Съставеният от него екип е богат на опит и
прагматични способности. Той има
благоразположението на американския
народ, овладян от силното, почти
неистово желание Обама да успее като
президент.

дент на САЩ. Бронираното
стъкло, способно да защити
новия президент от опасни
химически вещества и огън,
бе разположено на платформа край западното стълбище
на Капитолия, където се провеждаше церемонията, а също
така и пред Белия дом.

сътрудничество и доверие.
“Бих искал да ви уверя, че
моето правителство ще положи всички усилия да запази и
доразвие не само интензитета на отношенията ни със
САЩ, но и богатството на
дневния ред на диалога”, се
казва още в телеграмата. В
заключение министър-председателят Сергей Станишев
изразява увереност, че стратегическото партньорство
между България и САЩ ще
продължи да укрепва и ще
получи допълнителен тласък,
за да посрещнат двете държави заедно предизвикателствата на XXI век.

Меркел се надява
на повече разбиране
Германският канцлер Ангела Меркел заяви, че се надява
на подобряване на отношенията между Германия и САЩ при
управлението на новия президент Барак Обама. “Надявам се,
че сътрудничеството ни е основано на взаимно изслушване,
а решенията се вземат с разбирането, че една страна не може
да реши световните проблеми самостоятелно”, каза канцлерът
в интервю през германската телевизия А Ер Де.
cyanmagentayellowblack
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Порнощитът
Зад мерките на Пекин срещу вулгарното съдържание
в интернет може да се крие по-широко потъпкване
на инакомислието
на порното стигна до много по-строги мерки да цензурира политическото
съдържание, което петни”.
Вероятно Пекин се
опитва

ЕВГЕНИ МОРОЗОВ*

Китай започна новата
година с енергична борба срещу вулгарността в
интернет. Подкрепяното
от правителството звено Център за докладване на
незаконната информация
в интернет, натоварен да
открива и противодейства
на онлайн съдържанието,
което е в разрез със закона - официално предупреди 19 популярни уеб сайта, включително водещите
интернет-търсачки
Google и Baidu, че имат
“вулгарно съдържание,
което уронва социалния
морал и вреди на физическото и психическото
здраве на младежта”.
Само няколко дни покъсно черният списък
набъбна до 91 сайта,
включително MSN и
MySpace, от които се изискват мерки за свалянето
на обидното съдържание.
В деня, в който бяха обявени решителните действия, официозът “Женмин
Жибао” публикува папарашки снимки на китайската знаменитост Джан
Дзии по бански на плажа.
И сайтът на китайската информационна
агенция
“Синхуа” също пусна поредица от снимки със заглавие “Най-горещите китайски мацки”.
Освен обичайното лицемерие обвиненията във
вулгарност са и чест сигнал за преследването на
политически несъгласните. Последната борба не
прави
изключение.
Bullog.cn, крайна китайска
блог-платформа, която
често създава неприятности на властите, чрез
съобщения за спорни
събития като протестите
срещу нови химически
заводи, бе една от явните
политически жертви на
неотдавнашните чистки.
Коментирайки мерките,
Ребека Маккинан, експерт
от университета в Хонконг
по интернета в Китай,
писа на своя блог: “исторически в Китай (...) технологията за цензурата

да разшири
контрола
си над интернет в годината, изпълнена със злополучни юбилеи за властите. През 2009 г. се
навършват 50 лета от бунтовете в Тибет, 2 десетилетия от кръвопролитията
на площад Тянанмън и
също 60 години от обявяването на Китайската народна република. Още поконретна причина за решителните мерки може да
е лансирането на Законопроект 08, призив за демократичната свобода, отправен от редица китайски интелектуалци, заедно с широко разпространените и, засега, необуздани онлайн дискусии по
темата. Размразяването
на китайското интернет
пространство преди началото на олимпийските
игри, при което бяха отблокирани 11 политически опасни сайта, като тези
на “Амнести интернешанъл” и “Хюман райтс
уоч”, може вече да приключва, а на хоризонта се
очертава още по-голяма
кампания за цензура.

*Авторът е член на
института
“Open
Society” в Ню Йорк. В
момента работи върху
книга за ролята на интернет в авторитарните общества
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Внезапната твърдост
на Пекин идва и в момент,
когато интернет бързо се
превръща в много важен
инструмент за изобличаване на корупцията на правителствено ниво. Китайският интернет е известен
с
така
наречениете
“търсачки от плът и кръв” групи от местни интернет
организации за поддържане на нравствеността, които използват уеб пространството за установяване
на самоличността и тормоз
над онези, които според
тях са превишили правата
си или добрия тон. Такъв
провинил се е Джоу Жю-

“Кадилак” и пуши цигари
за по 20 долара пакета. В
края на декември цялото
това онлайн внимание, което включвало множество
призиви за оставката му,
ускори започването на
офицално разследване.
По-рано този месец пък
Лин Жянсян, секретарят на
компартията в отдела за
морски въпроси в Шенжен,
бе уволнен, след като бе
заснет в опит за физическо насилие над девойка в
един ресторант. Китайските киберграждани го изобличили и публикували
клип с нападението, с настояване за разследване
на случая. Друг път пък
двама държавни служители оставили фактурите от
скъпоструващата си обиколка в Северна Америка
в метрото в Шанхай, които
били публикувани в интернет. Това довело до незабавното им уволнение.
Изкореняването на
порното в интернет често
е най-лесният начин за Пекин да демонстрира, че
правителството държи
контрола и

ген, брокер на недвижими
имоти от Нанжян, който е
бил забелязан на снимка
да носи часовник с марка
“Вашрон Константен”, на
стойност 15 хиляди долара. Блогъри, на които работата им се сторила гнила, се поразровили и установили, че Джоу кара

налага свои
собствени
закони
а понякога такава демонстрация е достатъчна, за
да накара някои от блогъ-

Правозащитници наричат ограничението в Поднебесната империя с метафорчиното
“Великата китайска защитна стена”
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ца, а при поискване и да
разкриват информация за
отделни блогъри. А тайландското правителство
разкри, че наскоро е блокирало 2300 сайта (с около 1200 повече от преди 4
месеца) и планира да
санкционира още 400.
Фактически всички тези
сайтове са били забранени заради “lese majeste”
или оскърбление към тайландското кралско семейство.
Китай обаче не е единствената страна, която упражнява контрол над случващото се в интернет. Някои западни страни също
започнаха

рите да си самоналожат
цензура. Някои от китайските портали, чиито имена бяха в черния списък,
предпочетоха да се извинят и да се подчинят на
правилата, отколкото да
се борят срещу тях.
Методите на държавата за проследяване на
несъгласните
станаха
много по-съвършени през
изминалата година. Вместо да разчитат на запитванията в търсачките за откриването на чувствителните дискусии, цензуриращите вече използват
сложни методи за обработване на данните, предоставяни от обещаващи
“цензори-предприемачи” местни компании, които
разработват нови начини
за идентифицирането на
интернет разкола и вземането на превантивни мерки, като изисквания за сваляне
на
обидното
съдържание.
TRS
Information Technology,
създадена през 1993 г., е
такава фирма. В нея работят над 200 души. Компанията претендира да е лидер в областта на “обработването и възстановяването на информация, управление на съдържанието и анализ на текста”. На
практика това означава, че
TRS предоставя на различни китайски правителствени агенции (най-вече на
полицейските власти) технологии за онлайн проследяване на дискусиите, които могат да представляват заплаха за режима. В
скорошно интервю за британския вестник “Файненшъл таймс” маркетинг
директорът на TRS специално изтъква гордостта си
от инсталирането на подобни системи в осем полицейски управления в
Шанхай. Той подчертава,
че сега работата, вършена от 10 интернет блюстители на реда, вече може
да се прави само от един.
Новаторските интернет
практики за контрол в Китай вдъхновиха и някой
съседни страни да поведат
борба срещу онлайн дискусиите. Във Виетнам в
момента се изисква от
международните интернет
компании с блог платформи да докладват на властите на всеки шест месе○
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да затягат
мерките
Британските власти обмислят въвеждането на
изискване към интернет
доставчиците да предлагат на родителите “сигурна за деца” уеб услуга,
както и поставянето на
рейтинги на всички сайтове, по подобие на критериите за филми. Австралия
пък предложи задължителни интернет филтри,
които могат да блокират
най-малко 1300 сайта, поголямата част от които
съдържат насилие или
порнографски материали.
Сайтът wikileaks.org, който
се самоопределя като вариант на свободната енциклопедия Уикипедия за
изтекли поверителни данни, наскоро публикува
списък с около 4000 страници (фактически всички
от тях порнографски), които са тайно блокирани от
властите в Дания по препоръка на датската полиция и местното звено на
“Спасете децата”, без много обществен или юридически контрол.
Контролът на Запада,
естествено, почти винаги е
наложен в името на унищожаването на детската
порнография, прекомерното насилие и подкрепата
на тероризма, отколкото с
цел задушаване на несъгласието. Но контролът си
е контрол. А когато западните нации предприемат
действия за спиране на
порнографията, те по невнимание покриват Пекин
и тоталитарните страни.
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Китай блокира
244 нови уеб сайта
След като лансира борбата срещу вулгарното
съдържание в интернет, мерките на Пекин се разпростряха и върху игрите за мобилни телефони, онлайн разказите и радиопрограмите.
Китайските власти обещаха, че кампанията, която се
очаква да продължи поне
месец, няма да остане “буря
в чаша вода”, предаде Ройтерс.
Във вторник Китай блокира 244 нови порносайта,
cyanmagentayellowblack

като по този начин общият
им брой надхвърли 700,
съобщи Синхуа. Много от
страниците “не са били регистрирани” и материалите
в тях са били “откровено
порнографски”. Освен порнографски сайтове Пекин
редовно блокира и такива с
несъвместимо с комунистическата идеология съдържание. Това навлече гнева на
хиляди репортери от цял
свят, които нямаха свободен интернет достъп по вре-

ме на отразяването на олимпийските игри в Пекин миналото лято. Според последния доклад на “Фрийдъм
хаус” за нивото на свободата през 2008 г. - към “несвободните страни” са отнесени 42 държави, в които
живеят 34% от световното
население. Шестдесет на
сто от “несвободните хора”
са жители на Китай, констатират от американската
неправителствена организация.

Размразяването на китайското интернет пространство преди
началото на олимпийските игри може вече да приключва
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ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ е роден в Ямбол през
1980 г. Магистър е по биомедицинска
информатика. Член е на ръководството
на Федерацията на анархистите в България (ФАБ). Женен, с едно дете.

просветителски. През цялата ни, вече 90-годишна,
история, организацията ни е била легална само
между 1919-1923 г., 1929-1934 г., 1944-1946 г. и
след 10 ноември 1989 г. Ние сме против “търсената
нелегалност”, но не се страхуваме и от нелегалната
борба. Ако се стигне до нея, други трябва да се
страхуват...
 Кои?
- Тези, които са ни обявили за престъпници, задето искаме народът ни да живее по-добре. Крайната ни цел е непроменима и тя е социалната революция и създаването на общество на свободата,
справедливостта, взаимопомощта и солидарността.
Това може да бъде постигнато само след създаването на здрава революционна организация, стъпила на солидна обществена подкрепа. Стремим се
към това.
 Организацията ви настоява за максимално
благоденствие за всички и за неограничена лична
свобода. Само пожелателно ли е това виждане
или вярвате, че може да се случи?
- Всички социални, обществени и най-вече технологични предпоставки за общество на благоденствието и дори за “скок” в “царството на свободата”
са налице. Не става въпрос за вяра, а за убеждения,
базиращи се на реални факти.
 Вие сте част от Интернационала на анар-

ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ:

Сътрудничество с
партии е невъзможно
 Два дни преди обявения като “граждански”
протест на 14 януари в столицата Федерацията на анархистите в България (ФАБ) обяви, че
енергията на гражданските организации и на
младите хора може да бъде използвана за нечисти политически цели. С информация за това,
което се случи, ли разполагахте, или просто предвидихте събитията?
- Ние сме гражданска организация, която активно изразява и защитава позициите си. Организирали сме и сме участвали в не малко протести, не ни
е трудно да направим аналогии.
 За какво протестирате, когато го правите?
- Простичко казано - за промяна на обществото
към по-добро. А това не може да стане, без да
следим внимателно събитията и процесите. Хората
в България търсят промяна, но не виждат алтернатива. Това е изчаквателна позиция, която има две
проявления. Едното е ниската избирателна активност, а другото - малкият брой хора, които излизат
на протести и искат промяна на обществената система. Именно тази неопределеност кара доста организации да търсят съмишленици, а същевременно тези, на които “им изнася” социалното статукво,
се опитват да предотвратят формирането на истинско гражданско общество. Пък и не сме слепи и
ясно виждаме как на всеки протест има незадоволителен брой хора, както и такива, които се опитват
да го “яхнат” и да го опорочат. Така че за нас, нека
за читателите на ДУМА не прозвучи самохвално, не
беше трудно да предвидим какво може да се случи
на 14 януари. Опасенията ни се базираха и на информация.
 Чия информация, от свои източници ли?
- От медиите, от интернет. Прогнозирахме, че
протестът ще бъде провокиран и провален. Беше
важно да се разграничим, защото допускахме вариант, при който задкулисните сценаристи на този
грозен цирк, който наблюдавахме пред парламента, биха могли, и чрез медиите включително, да се
опитат да хвърлят вината за безредиците върху нас.
 В документите на ФАБ пише, че се борите
за радикална промяна на социално-икономическата система. Каква е борбата ви, какви са формите й?
- Днес сме легална обществено-политическа
организация, формите на нашата борба са мирни и
black+dopulnitelen

анархисти активно участват в антифашистката съпротива през Втората световна война били са партизани, а във Великотърновския и
Габровския район е имало дори отделни анархистки партизански отряди. Какво се случи след 9
септември 1944 г., та ви нямаше на политическата сцена чак до “зората на демокрацията”?
- Българските анархисти наистина участват активно в борбата срещу превратаджийските и фашизоидни режими още от 9 юни 1923 г. Дори твърдим,
че именно анархистите изнасят основната тежест
на въоръжената борба в периода 1923-1925 г. Почти всички чети в горите и бойни групи в градовете
са наши, жертвите са много. На движението е нанесен тежък удар, а до 9 юни 1923 г. анархистите
реално са третата политическа сила в страната
след Земеделския съюз и комунистите. В периода
1941-1944 г., освен споменатите от вас отряди като
анархистически формирования можем да добавим
и четата на Трендафил Марулевски в Рила, както и
Алиботушкия отряд под командването на Кръстьо
Енчев. Забравен от историята е като че ли и анархистическо-земеделският отряд на Нешо Тумангелов, разбит през април 1941 г. Тогава в един ден са
убити 60 партизани в жесток бой с редовна немска
армия. Анархисти има в почти всички отряди, а някои стават, за жалост, жертва на убийства и предателства и от комунистите, които с наближаването
на Червената армия и следвайки директивите от
Москва, чистят “левичарските елементи” от партизанските отряди.
 Малко известно е, че през декември 1944 г.
е имало заявка, публикувана в седмичника “Работническа мисъл”, че “Анархистите - активни
антифашисти в национален и международен мащаб, са дали и ще дадат поддръжката си и честното си сътрудничество с Отечествения фронт
в борбата против фашизма”. Вестникът ви обаче
още на 28 декември с.г. е забранен. Какво ви раздели тогава от новата власт? Вие ли се дистанцирахте, те ли не ви поискаха?
- Имайки предвид опита на съветска Русия и
начина, по който беше ликвидирано анархистическото движение там, както и пресните тогава събития от Испания, когато Сталин и Коминтернът на
практика предадоха революцията, българските
анархисти не са имали илюзии за това, което ще
правят комунистите, когато вземат властта, извинете.
 За какво точно укорявате тогавашната
власт, извинете, и вие?
- Най-важна е самата същност на обществото,
формирало се в периода 1944-1989 г. - според
нас диктатура като политическа система, гарнирана с масови репресии, полицейщина и повсеместно доносничество и държавен капитализъм
в икономиката, който не само не премахва експлоатацията на трудещите се, но я увеличава.
Дълг на всеки анархист е да се съпротивлява
срещу такава система. А предшествениците ни
са се борили срещу властта на онези “комунисти”, точно защото те не са били истински комунисти. Говорим и за част от тези, по върховете, найобикновените властници, но за мое огромно
съжаление говорим не само за тях. Възрастните
ни членове, дядовците ни, още помнят онези
години, когато са си патили и от “обикновени
комунисти”, бързащи да се докажат пред новата

Хората в България търсят промяна,
но не виждат алтернатива, казва
представителят на анархистите
Интервю на ЛИЛИЯ ТОМОВА

хистките федерации (IAF или IFA). Там членуват
ваши събратя от Аржентина, Беларус, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Русия,
Чехия. Какво ви обединява - антиглобализмът,
общият отпор на държавната и капиталистическата власт?
- Според нас “антиглобализмът” е доста общо и
вече изпразнено от съдържание понятие. А и да си
“анти” нещо, не е плоскост за обединения, които
носят градивност. Интернационалът ни обединява
организации от цял свят, за да създава контакти и
да помага в координирането на действията на анархистите.
 Някои знаят, други помнят, че българските

„

Анархизмът не е
мода. На мода са
чалгата, шопингът
и безхаберието

власт. Това е отговорът на въпроса кое ни е
разделило тогава. А дали са ни искали до или
при себе си? Да, те винаги ни искат, но само
докато вземат властта. След това пращат всички
“единни фронтове”, “антифашистки единства” и
стойностни формулировки и формирования в забвение, а анархистите - често и в концлагери.
 През май 1990 г. в Казанлък възстановихте анархистичното движение, но и днес не сте
единни. После, след първите избори на 10 юни
с.г., ви разочароваха и тогавашните сини лидери. Кому бихте подали ръка и искате ли да си
сътрудничите с партия, федерация, организация, синдикат?
- Анархистите в момента сме единни. ФАБ е
най-голямата организация, има и някои по-малки, но това не е проблем, ние не търсим единство на всяка цена. Сътрудничим си с леви, студентски, екологични, граждански организации.
Сътрудничество с политически партии е
невъзможно, с изключение на редките случаи,
когато някоя партия има полезни за обществото
инициативи. А синдикатите провеждат политика
на класово сътрудничество вместо на класова
борба. И защитават в по-голяма степен интересите на работодателите и правителствата, не на
работниците. Решението виждаме в създаването
на истински борчески независим синдикат и работим по този въпрос.
 Зад последните протести в Гърция май
стоят анархисти... Анархизмът пак ли е на
мода? Или той е идейно течение, което подхранва социалните и културните борби с радикализъм?
- Анархизмът не е мода. На мода са чалгата,
шопингът и безхаберието. Но щом анархизмът е
една от главните движещи сили на протестите в
по-развити от България страни, както казвате,
това се дължи на разумна и обоснована обществена подкрепа.
black+dopulnitelen10
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Дързостта на
надеждата
“Да, ние можем!”, обещаваше на избирателите
Барак Обама по време на
тежката предизборна кампания. Някои политици му
се присмиваха, но американците му повярваха и го
избраха за президент.
Много се изписа за това
как и защо спечели афроамериканецът двубоя с
американския герой от виетнамската война Джон
Маккейн. Разбира се, тежката финансова и икономическа криза, връхлетяла
САЩ точно на финала на
предизборната
битка,
даде огромно предимство
на Обама. Истинската причина за неговата победа
обаче е друга.
Много бързо стана
ясно, че Обама е политически лидер от съвсем нов
тип. Това пролича ясно във
втората му книга “Дързостта на надеждата”, публикувана през 2006 г., в която той призова американ-

ците да се върнат към изворите си - равните
възможности, възраждането на “американската мечта”, обединяването на разединената от политически разпри страна.
Обама наистина иска
да промени Америка. Той
се надява да промени
закъсалата й икономика,
външната и вътрешната й
политика, да промени найвече начина на мислене
на американците.
Ще успее ли Барак
Обама? Наследството, което получи новият президент, е трагично: тежка
депресия, войни в Ирак и
Афганистан, хаос в Близкия изток, студени отношения с Москва, критични
погледи от Европа. Интересно е, че въпреки сериозността на всички тези
проблеми американците
имат безгранична вяра в
новия си лидер - 61 на сто
от хората в САЩ вярват,

ВАСИЛ ПОПОВ

Жители на Габрово, комшии на
паметника на детето партизанин
Митко Палаузов, са родили инициатива монументът да бъде махнат от
мястото му. Главният им аргумент бил,
че детето с пистолета внушавало на
днешните си връстници агресия. Според журналистически анкети обаче
другите габровци мислят другояче и
повече съжаляват, че пейките наоколо са изпотрошени, градинката е
занемарена, чешмичката е счупена.
Някои пък смятат, че мястото на Митко е в пантеон на паметниците на
социализма.
В тази абракадабра има няколко
абсурда. Първият е за внушаването
на агресия. Тук няма да обсъждаме
естетическите и художествените качества на скулптурата, които са неоспорими. Питаме защо през десетилетията, в които детето герой гледа
cyanmagentayellowblack

ГАЛИНА
МЛАДЕНОВА

че Обама ще се справи със
задачите. Разбира се, никой не се надява, че това
ще стане още днес. Да не
забравяме, че американската политическа система
по принцип не прави резки завои. Така че вятърът
на промяната ще трябва да
духа умерено. Самият Обама добре го разбира. Не
случайно обещаното изтегляне на войските от Ирак
ще стане не мълниеносно,
а за 16 месеца. Същото ще
се случи и със затварянето
на затвора в Гуантанамо ще стане, но “някой ден”.
Светът също се надява
на новия президент. От
Обама се очаква той да
спаси не само американската икономика, но и световната финансова система. От новия американски
лидер се очаква да промени нещо повече. Едва
ли някой ще възрази, че
всичко, което става в Америка, така или иначе по

най-сериозен начин влияе върху живота на всеки
един човек на планетата.
Възгледите на Обама за
властта могат да променят
целия свят. Дошъл е моментът светът да изкове
нов ред или да потъне в
хаос. От избирането на
Джон Кенеди насам не е
имало подобни огромни
надежди, като тези възлагани на новоизбрания
президент на САЩ Барак
Обама, коментира във в.
“Индипендънт” бившият
държавен секретар Хенри
Кисинджър.
Дори и да не успее във
всичко, Обама е промяна
сам по себе си. Новият лидер на най-силната страна в света потвърди найважния
американски
принцип, провъзгласен
още от Томас Джеферсън
- всички хора са създадени равни. А това е хубаво
да го помнят всички, не
само американците.

За детето
с пистолета
отвисоко, нямаше пребити до смърт
студенти, нахъсани скинари, разбеснели се дрогирани тийнейджъри.
Сигурно не бяха видели паметника, а
сега като минаха край него, ей какво
се получи. На криво общество бронзът
му пречи.
Ако се съгласим с тази смехотворна логика, ще трябва да съберем
подписка за махане на Хаджи Димитър от центъра на Сливен, зер войводата държи пушка. Току виж някой
сливналия измъкнал карабината изпод миндера. Ами Раковски? Ами Левски? На всичките си паметници размахват сабя. Агресия ли внушават или
свободолюбие? Ако приживе вместо
револвер и калъчка бяха размахвали
ибрик, къде щеше да им е паметникът?
След още едно-две поколения
подрастващите вероятно няма да зна-

ят какво е партизанин. Но трябва ли
да се махне и мемориалът на ястребинчетата, за да не личи, че е имало
фашизъм? Паметникът на Палаузов
не е паметник на социализма, а исторически репер, знак за внимание на
обществото не толкова към отминалите, отколкото към грозящите го
опасности.
Що се отнася до аргумента, че
паметникът пречел на цялостното
архитектурно решение на това място
- нищо ново. Някой вижда там мол,
бизнес център, ресторант от известна
верига или друга машинка за пари.
Габровци сами ще решат съдбата на историческите си ценности. Габрово се слави като град на стоте
паметници. Но нека не забравят, че
всеки един от габровските паметници е и на всеки един от всички
българи.

130 години от смъртта в
Русе на българския поет, писател, журналист, възрожденец и
революционер Любен КаРАВЕЛОВ (1834, Копривщица 1879). Учи в училището на
Найден Геров в Пловдив, две
години в гръцко училище, учи за
чирак в Одрин, записва се като
слушател в Историко-филологическия факултет на Московския университет (1857), където се сближава с Константин
Миладинов, Райко Жинзифов, Васил Попович, Нешо
Бончев и др. Създават българската дружина “Братски труд” и издават сп.”Братски труд”, където
печата първите си стихотворни опити - “Загорец”,
“Желание”, “Пастир” и революционната статия “Славяне в немско”. Участвува в студентските вълнения
и влиза в забранен кръжок на руските революционни
демократи, за което е поставен под полицейски
надзор. Пише статии в “Наше время”, “Московские
ведомости” и “Русская речь”, създава повестите
“Войвода”, “Неда”, “Сирото семейство”, “Дончо” и
“Българи от старо време”. От 1869 г. се установява
в Букурещ, редактира в. “Свобода” (1869-1873),
където съавтор му е Христо Ботев. По-късно двамата редактират в. “Независимост” (1873-1874),
като по това време Каравелов оглавява Българския
революционен централен комитет в емиграция.
Издава сп. “Знание”, научнопопулярни книги и сборници. След кончината на Левски се оттегля от
активна революционна работа, а по време на Рускотурската освободителна война (1877-1878) пренася
печатницата си в Търново, където продължава да
издава сп. “Знание”. Автор на “Памятники народного
быта болгар”, “Страницы из книги страдании болгарского племени. Повести и рассказы”, “Крива ли е
съдбата”, “Сока”, “Наказал я Бог”, “Мамино детенце”, “Прогресист” и “Извънреден родолюбец”, “Хаджи
Ничо”, “Децата не приличат на бащите си” и др.
Негов по-малък брат е един от строителите на
българската държава след Освобождението Петко
Каравелов (1843-1903) - водач на Либералната партия и на Демократическата партия (1896) и четири пъти бил министър-председател на България
(28.XI.1880 - 27.IV.1881, 29.VI.1884 - 9.VIII.1886,
12.VIII.1886 - 16.VIII.1886, 20.II.1901 - 22.XII.1901).
1878 - Котел е освободен от османско иго по
време на Руско-турската освободителна война (18771878).
1915 - в Русе се ражда българският шахматист и рефер Андрей
МАЛЧЕВ (1915-1994).
Възпитаникът на Юридическия факултет на
Софийския университет
е сребърен медалист от
шампионата на страната през 1945-а, а 9
години преди това е в тима ни, който участва на
неофициалната шахматна олимпиада в Мюнхен (1936).
Освен това е един от четиримата, успели да спечелят партиите си срещу четвъртия световен
шампион (1927-1935, 1937-1946) Александър Алехин
(1892-1946) по време на неговия сеанс на 40 дъски
в София на 13.IV.1936 г. (другите са Аршавир Таниелян, Александър Цветков и Георги Семерджиев).
През годините заема различни постове в родната
федерация и във ФИДЕ, а през 1985 г. заедно с Владас
Микенас (СССР) е главен съдия на мача за световната шахматна корона в Москва между Анатоли
Карпов и Гари Каспаров, спечелен от Каспаров. Дълги
години е и главен редактор на сп. “Шахматна мисъл”,
като пише и двутомната “Испанска партия”. Умира
на 5.VII.1994 г. в София.
1921 - своя учредителен конгрес провежда Италианската компартия.
1924 - Рамзи МАКДОНАЛД сформира първото лейбъристко правителство в Англия.
1934 - на XII конгрес на комунистическата партия на Украйна е взето решение за преместване на
столицата от Харков в Киев.
1948 - с постановление на Министерския съвет
се закриват стопанските камари в България. Някои
функции на отделенията при камарите - индустрия,
занаяти, търговия, се поемат от съответните
отдели на градските и окръжните съвети. След 4
години (1952) се възстановява тяхното действие
под името Българска търговска палата (БТП).
1990 - скандалният
американски тенисист
Джон МАКЕНРОУ (1959)
става първият играч,
изгонен от турнир на
Големия шлем (в случая
Откритото първенство
на Австралия) за обида
на съдия по време на
двубоя му от четвъртия кръг срещу шведа Микаел Пернфорс.
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Мери Попинз от Бургас в София без чадър
АИДА ОВАНЕС

Кой каза, че Мери Попинз
е гувернантка-мечта, каквато
не може да се намери в реалния живот? Или поне у нас...
Светла е завършила начална педагогика в Бургас, работила е като учителка три години. В София е работила в
детски кът, където се е занимавала с по няколко деца, а
след това е потърсила работа
като детегледачка. Смята, че
педагогическите й умения
намират истинската си реализация, когато се занимава с
малко деца и има възможност
да разбере от какво се нуждае всяко от тях. Случаят я
среща със семейството на 2годишния Ники, чиято майка Мая, трябвало да започне
работа, когато малчуганът бил
на около година. “Когато с
баща му влязохме в апартамента, а Ники и майка му ни
посрещнаха в коридора, детето протегна ръце да го гушна.
Нещата между двама души
или се случват, или не още
при първата среща. Но когато
детегледачка усети, че не се
получават, по-добре е да си
тръгне и да потърси друго
дете, за което да се грижи”,
убедена е Светла. За мама и
татко обаче нещата не били
толкова лесни и прости.
Бабите и дядовците на
Ники са млади и все още не
са пенсионери. Нещо повече родителите на Мая живеят и
работят в Англия и няма как
да се грижат за внучето си.
Ходенето по мъките започнало веднага след публикуването на обявата, че търсят бавачка. Едната от дамите, идвали в дома им, изредила
дълъг списък от дипломи и
квалификации в областта на
детската педагогика, но когато семейството поискало да
види някоя от тях, възмутената жена попитала: “Как така?
Никой досега не е искал да
види дипломите ми!” Друга
кандидатка дошла сякаш единствено, за да постави условията си - да й бъде осигурен
обяд (непременно сготвена
храна), почивки, телевизор и
“да не си правят илюзията, че
докато текат сериали, ще разхожда детето”. Дори не попитала за името на малкия. Трета
обяснила, че е студентка,
трябва да ходи на лекции, а
когато е в сесия, едва ли ще
може да се занимава с детето, но си иска заплатата...
След серия подобни срещи
Мая и съпругът й загубили
надежда, че ще намерят гледачка на Ники...
Според Мая именно благодарение на Светла синчето й
преди да е навършило 2 г. може
да съставя кратки изречения и
да се обслужва сам. Детегледачката и Ники всеки ден са
на разходка (освен когато температурата навън е под минус
cyanmagentayellowblack

5 градуса) и “действат” по специален режим. Малчуганът има
компания от връстници, с които се среща всеки ден.
Историята на Ники и Светла е толкова идеална, че на
мнозина може да прозвучи
като измислена. “Всички подробности по програмата на
МТСП “В подкрепа на майчинството” ми обясни детайлно, с
търпение и висок професионализъм г-жа Стефанова от “Социално подпомагане” в “Лозенец”, казва Мая. “И трудовите
посредници в бюрото по труда
в кв. “Гоце Делчев” са внимателни”, добавя Светла. Тя
приветства програмата, която
дава шанс безработни педагози да си намерят трудов
ангажимент по специалността
и да имат професионална реализация. “Единственият проблем поне за мен беше обикалянето по институции, за да
събера необходимите документи. Може би тази процедура трябва да се облекчи”,
коментира младата жена.
Мая е категорична, че програмата трябва да продължи и
да разшири обхвата си, защото позволява на майките да
не губят професионалните си
умения. “У нас се прави много
за младите семейства, достатъчно продължително е
платеното майчинство - мисля, че в Европа няма друга
такава държава. Е, парите,
които получава майката,
може да не са много, особено
за тези, които са се осигурявали на минималната заплата, но именно ние - жените,

СНИМКИ БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Или как програма на
социалното министерство
донесе спокойствие в дома
на двама млади родители

Светла е единственият човек, на когото Ники позволява да го гушка в присъствието на майка му

трябва да настояваме работодателите да ни осигуряват на
реалното възнаграждение. А
тази програма е удачна за
майките, които искат да правят кариера, искат и добра
грижа за децата си - за моето
семейство тя бе истински
шанс... В Англия например
платеното майчинство е 6
месеца. Знам го със сигурност от колежка на майка ми
- медицинска сестра. Заплатата й наистина е много добра
- 2500 паунда, но за да се
върне на работа, трябва да
плаща за детска градина 700
паунда!”, разказва Мая. Плановете й за Ники са да тръгне
на детска градина, когато
поизрасне. Светла все още не
иска да мисли за момента,
когато ще се разделят с Ники
и ще се грижи за друго дете...

ПРОЦЕДУРА

В подкрепа на майчинството
Въз основа на подадените документи на майката дирекция
“Социално подпомагане” прави предложение за разкриване
на свободно работно място до съответната дирекция “Бюро по
труда” (б.р. - в бр. 7 от 12 януари 2009 г. на стр. 4 ДУМА
публикува информация кой може да се включи в програмата,
с какви документи трябва да се снабдят майките и кандидатите
за детегледачи). В заявлението майката има възможност да
посочи своите изисквания към лицето, което ще се грижи за
детето й, и има право сама да избере детегледача. Изборът не
е ограничен с изисквания по отношение на пол, образование,
професионален опит. Родствената или съпружеската връзка
между майката и лицето, което ще се грижи за детето й, не е
пречка за участие в програмата, т.е. пенсионирани или безработни баби и дядовци могат да отглеждат внуците си.
При подаване на заявлението майката уведомява за наличието на избрано от нея лице за детегледачка. В този случай
се посочват трите имена, адресът и бюрото по труда, в което
е регистрирано избраното от майката лице. Когато не е определено конкретно лице, майката посочва в заявлението, че
желае бюрото по труда да извърши първоначален подбор на
подходящи търсещи работа, с които да се проведе интервю.
Бюрата по труда извършват първоначален подбор и организират интервю на майката с подбраните кандидати. След интервюто майката попълва декларация по образец за направения
от нея избор. Насочването на лицата за наемане по трудово
правоотношение се извършва в съответствие с избора на майката.

Работодател по програмата

“Младите” баби имат нов шанс...

са дирекциите “Социално подпомагане”. Подбраните лица
представят следните документи в дирекциите “Социално подпомагане” за сключване на трудов договор:
z документ за самоличност;
z документ за придобито образование;
z документ за медицински преглед при първоначално
постъпване на работа и след преустановяване на трудовата
дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
z заверена здравна книжка (с изричното, декларирано
съгласие на майката, заверена здравна книжка не се изисква
за случаите, в които избраното от майката/осиновителката лице
е в родствена или съпружеска връзка - баба, дядо и др.);
z удостоверение от съответния психодиспансер, че лицето
не страда от психически заболявания;
z свидетелство за съдимост (с изричното, декларирано
съгласие на майката, свидетелство за съдимост не се изисква
за случаите, в които избраното от майката/осиновителката лице
е в родствена или съпружеска връзка).
Дирекциите “Социално подпомагане” сключват трудов договор по образец с лицата, които полагат грижи за малките
деца по програмата. Конкретните задължения на детегледачката са формулирани в длъжностна характеристика. Трудовият
договор е с максимален срок до навършване на 3-годишната
възраст на детето.
От началото на т.г. влезе в сила онази част от програма на
МТСП “В подкрепа на майчинството”, според която баби и
дядовци, които гледат внуци, ще може да получават минимална заплата от 240 лв., докато детето навърши 3 г.
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Чудото става
Ще се преодолее ли изоставането при
изготвянето на общински европроекти
новна причина за мудния старт
е недостигът на квалифицирани кадри особено в по-малките общини и в сравнително
слабите стимули за професионалните консултанти. Те засега избягват да работят с
подобни общини поради слабо
заплащане. Третата причина
са разногласията между кмета и общинските съветници
или между групите в местни-

Необходимо условие за
преодоляването на изоставането при реализирането на общинските европроекти е изготвянето на перспективен
модел за активна регионална
политика чрез актуализация
на общинските планове за
развитие. Сериозен тласък в
ускоряването на изготвянето
и реализацията на общинските европроекти е началото на
функционирането от 15 януари т.г. на Фонда за органите
за местно самоуправление в
България ФЛАГ ЕАД. Средствата от него основно ще се
използват за проектиране и
предпроектни проучвания за
изготвяне на европроекти от
българските общини, както и
за други свързани с тях цели.
В него вече са постъпили 150
млн. лв. (от бюджета и от заем
от ЕБВР) и в клоновете на
управляващата банка - “Уникредит Булбанк”, общинските
администрации могат да подават проектни предложения за
изграждане на обекти на общинската инфраструктура
(транспортно-комуникационна, образователна, здравна,
културна и социална).
Българските общини в зависимост от своя стопански и
финансов потенциал са разделени на три групи, като за наймногобройната от тях държавният бюджет поема изцяло
лихвите по отпуснатите заеми.
За втората група 50% от лихвата се поема от фиска, а
само за най-развитите в стопанско отношение общини
лихвата е изцяло дължима. За
съжаление подготовката на

фонд ФЛАГ
отне почти година
и половина и това забавяне,
свързано с изпълнението на
сложните процедури при учредяването му, се отрази на
общинските администрации.
Те не разполагаха със средства в бюджетите си за проектиране и предпроектни проучвания. Ето защо досега те
са реализирали и усвоили
средства по сравнително малко европроекти. Втората ос-

СНИМКА БГНЕС

ЙОСИФ
АВРАМОВ

Голяма част от българските общини имат сериозни проблеми с управлението на отпадъците и
изграждането на сметища, които могат да решат с реализирането на успешни европроекти

те парламенти. Четвъртата
причина - с малки изключения липса на съгласуваност и
координация между общинските администрации на
съседните общини за съвместно изготвяне и реализация
на проекти.
С оглед ускоряването на
изготвянето и реализацията на
общинските европроекти следва да се изпълнят следните
изисквания:
z Създаване условия за
публичност на общинските
планове за развитие чрез активното включване на общинските организации на БСП в
този процес. Необходимо е
чувствително увеличаване на
методологическата помощ в
тази насока както от страна
на Националния съвет на БСП,

През м.г. фермерите недоволстваха и от факта, че
евросредствата не стигат до тях
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така и от областните съвети.
Към НС на БСП - задължително, а към областните съвети препоръчително, трябва да
бъдат създадени консултантски центрове за подготовка
на европроекти.
В Гърция, присъединила се
към ЕС през 1981-а, през
първите 5-6 години не са били
реализирани почти никакви европроекти от префектурите,

тяхната преработка следва да
се включат, по възможност и
ако имат желание, и структурите на гражданското общество (неправителствени организации (НПО), браншови
съюзи, синдикални структури,
краеведски дружества, читалища и др.).
z Привличане на регионални НПО и жизнеспособни фирми в работни групи за актуализация на общинските планове за развитие и изготвяне
на успешни проекти.
z Ангажиране на ръководителите на местните струк-

общините, малките и средните
предприятия. Тогава социалистическото гръцко правителство (на ПАСОК), оглавявано
от бащата на сегашния председател на Социалистическия
интернационал Андреас Папандреу, учредява държавна компания за изготвяне на европроекти за посочените групи,
в която се назначават

квалифицирани
високоплатени
експерти
и “чудото става”. Проектите
постепенно започват да се реализират, а парите на европейския данъкоплатец - да достигат до повечето гръцки общини, дребни и средни индустриалци, хотелиери и търговци, както и до стотици хиляди
фермери. За 28 години в ЕС,
благодарение на еврофондовете, най-важните градове на
Гърция са свързани с автомагистрали, а гръцките земеделски производители доставят
по-евтини и по-качествени
плодове и зеленчуци и на
българските потребители (допреди 20 години бе обратно).
z Основна актуализация
чрез цялостна преработка на
общинските планове за развитие. Те следва да бъдат преработени и от имагинерен
документ за жителите на общината, който те не познават,
да се превърнат в основен и
действен инструмент за осъществяване на социална политика в интерес на всички. В

тури на гражданското общество и местния бизнес към
проблемите на общинската администрация и гражданите в
общината чрез

създаване
на стимули
за развитието
им (преференциални местни
такси за някои дейности за
определен период, улеснения
за бизнеса като преимуществено асфалтиране на улиците
до офиси и предприятия и т.н.).
z Включване на ръководители на стопански единици и
на структури на гражданското общество в осъществяването на проектите, финансирани от европейските фондове, в т.ч. и в привличането им
на проекти по линия на публично-частното партньорство,
в която участва общинската
администрация.
z Превръщане на дискусията за актуализация на общинските планове за развитие и
ускоряването на реализацията
на общинските европроекти в
основна тема в предизборната
кампания за национален и
Европейски парламент.
z Лансиране в електронните и печатните медии на местни и регионални лидери, взели
участие в разработката на
общинските планове за развитие и на конкретни европроекти и номинирането им по преценка на областните съвети на
БСП за участие в листите за
предстоящите избори.

z Синхронизация на общинските програми за привличане на инвестиции и на общинските планове за развитие на група съседни общини
с оглед по-цялостно отговаряне на потребностите на хората и изграждане на по-крупни
междуобщински инвестиционни проекти (депа за битова
смет, инсенератори за изгаряне на твърди битови отпадъци, пречиствателни станции,
пътища и т.н.).
С оглед реализацията на
изискванията за оптимизация
на общинските планове за
развитие е необходимо да се
изпълнят и следните условия
от общинските администрации
и съвети:
z Да се запознаят структурите на гражданското общество и местния бизнес, желаещи
да се включат в изготвянето на
общински европроекти и актуализацията на общинските планове за развитие, с европейските практики за общинска и
регионална политика.
z Да се изготви синтезиран примерен вариант на общински планове за развитие
на група съседни общини с
оглед оптимизиране разходите за инвестиции в съвместни
проекти. Впоследствие този
вариант може да бъде мултиплициран и реализиран и в други групи общини, ако е налице
взаимен интерес и възможност за синхронизация.
z Да се изградят работни
групи по отделните направления за актуализация на дългосрочните и краткосрочните
цели в общинските програми
за развитие, а при наличие на
междуобщински проекти - за
синхронизиране.
z Да се подготвят актуални и функциониращи ефективно общински програми за привличане на инвестиции, в т.ч.
и за междуобщински проекти.
z Да се осъвременят проектните предложения, които
да се синхронизират с Националната стратегическа референтна рамка, както и с променената икономическа обстановка поради кризата и
предвид мерките, взети от
българското правителство,
Европейската комисия и Европейската централна банка.
z Да се синхронизират общинските програми за привличане на инвестиции с тези на
съседните общини и с областните управи.
Важен лост на правителствената политика в евентуалното увеличаване на проектите,
които ще кандидатстват по
оперативните европрограми, е
активизирането на дейността
на Българската банка за развитие. Тя бе учредена от правителството през 2008-а с приемането от НС на специален
закон за нейното функциониране, както и на двете нейни
структури: Национален гаранционен фонд и Фонд за капиталови инвестиции. Тази изцяло
държавна банка е капитализирана със средства от държавния бюджет с 500 млн. лв.,
които ще бъдат предоставени
на грантова основа на останалите търговски банки. Парите
са предназначени изключително за малкия и средния бизнес, чиито представители могат да кандидатстват пред тях
и ще получат облекчени кредитни условия. По този начин
по линия на публично-частното
партньорство съвместно с общините могат да бъдат реализирани хиляди европроекти.
black+dopulnitelen14
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Загадъчни магьосници
на Силвия Павлова

Младата авторка разстла в галерия „Възраждане”
щедрата цветност на родните тъкани, природа, празници
ВЕСЕЛКА ВЕНКОВА

ни, загадъчни магьосници.
Тази е втората
изложба на Силвия
Павлова в пловдив-

Евгени Филипов, Биляна
Атанасова и Елица Бонева са
тримата млади автори, чиито
произведения ще влязат в
сборника “Новелови награди
’08", издание на “Сиела”,
научи ДУМА от Светла Йовова. Тримата са избрани от
журито сред 24 участници от
цялата страна на възраст
между 15 и 25 години, които
в края на 2008-а изпратиха
своите неиздавани досега
произведения за конкурса
“Новелови награди ’08", организиран от сайта за изкуство и култура Kafene.bg и
издателство “Сиела”.

За месец и половина (от
декември до средата на януари) експертното жури в състав
Захари Карабашлиев (автор
на “18% сиво”), Мила Вачева
(редакторка в отдел “Култура
и стил” във в. “24 часа”) и
Амелия Личева (литературна
критичка) прегледа внимателно всички произведения. “От
начало до край и обратно” на
Евгени Филипов, “[Е]липси. За
всеки ден и никога” на Биляна Атанасова и “d’Ева” на
Елица Бонева журито определи като най-достойни да
бъдат издадени в сборника
“Новелови награди ’08".

Конкурс на Столичната библиотека
Конкурс за рисунка и литературна творба на тема
“Каквото стори дядо - все е
хубаво” (по едноименната
приказка на Х. К. Андерсен) обявява от 22 януари
Столичната библиотека Детско-юношески отдел,
съвместно със Софийския
университет - Център за
научни изследвания и информация “Х. К. Андерсен”,
и фондация “Свети Евтимий
- патриарх български”, научи ДУМА от Ирина Александрова. Могат да участват деца и юноши на
възраст от 7 до 16 години,
в три възрастови групи: 710 години, 11-14 г., 15-16 г.
Всеки има право да предcyanmagentayellowblack

Нов информационен портал
- www.prkernel.com, е достъпен в
мрежата специализиран източник в сферата на връзките с
обществеността, масовите комуникации и рекламата, научи
ДУМА от екипа. В информационния сайт може да се намерят
новини, анализи, мнения, коментари и видеоматериали с
изтъкнати личности от сферата
на бизнеса, образованието и
масмедиите. “PR Kernel” разполага със специализирана секция за ресурсни материали и
приложения. Съществена част е
“Онлайн регистър на пиар специалистите”.

“Ателие на живо”. Със
своите рисувани копринени шалове Силвия стана любимка
на изтънчени фелибелийки.
Авторката е родена през 1979 г. в
София. Завършва
специалността текстил и технология на

Трима влизат в сборника
„Новелови награди 2008”

стави литературна творба
(стихотворение, есе с обем
2 печатни страници) или
рисунка с размери 50/35 (в
паспарту) или и двете. Литературните творби трябва
да са в печатен вид или
изпратени по e-mail. Творбите, обозначени с трите
имена на автора, възраст
(навършени години), училище, адрес, телефон за контакти, се изпращат на адрес: София 1000, пл. “Славейков” 4, ОКИ Столична
библиотека, ДЮО за конкурса “Каквото стори дядо
- все е хубаво”. Или на еmail (за литературните творби): duo1@abv.bg. Крайният
срок за изпращане е 10 май.

На свое заседание Управителният съвет на Съюза на народните читалища е взел решение, с което се насрочва XXXI
конгрес на организацията. Той
ще се състои на 28 и 29 март
т.г. в Хисаря. Предвижда се по
време на своята работа конгресът да приеме важни решения за промяна в устава на
Съюза на народните читалища,
който е първоприемник на СНЧ
от 1911 г. Една от промените
предвижда съюзът занапред да
се ръководи от Върховен читалищен съвет. Измененията
включват и избирането на
изпълнителен читалищен съвет
от 11 души, който ще бъде своеобразен оперативен орган на
СНЧ.

ПУСНАХА
ОНЛАЙН РЕГИСТЪР
НА ПИАРИТЕ

облеклото в ССХУПИ
в столицата през
1998-а, а през 2006 г.
- и НБУ, специалност
сценография. Силвия
Павлова има пет самостоятелни изложби
и творческите й
търсения са в областта на живописта и
модния дизайн.

Бени Бенаси открива
сезона в „Ялта”
СНИМКА “V+O COMMUNICATION”

Картините от новата изложба на Силвия Павлова покоряват с щедрата цветност на българските
тъкани, природа, празници. Носеща в паметта и сърцето си
ярки спомени от бабините ракли, авторката не се поколебава да разточителства
с цветовете. Женските й фигури внушават
съвременно иконно
присъствие, но дефилират върху платната
с носии и премени,
които само вихреното въображение на
жена творец може да
обедини. Апликациите
от истинска тъкан
засилват още повече
сценичната празничност на колорита в
платната.
Кукерски маски,
чанове, черги, флорални мотиви, петелът като символ на
мъжественост, делви
и старинни накити всичко е впрегнато,
композиционно и цветово, за да изпъкне
особената магична
чаровност на женските образи на Силвия
Павлова. Жените й са
фатални и нестандарт-

ската галерия “Възраждане”, която бе
открита снощи и ще
остане в кокетното
експозиционно пространство три седмици.
Като авторка на
“Възраждане” Павлова участва през последните две години
в Нощта на музеите и
галериите чрез хрумката на галеристката
Краси Алексиева

НАСРОЧЕН Е
31-ИЯТ КОНГРЕС
НА ЧИТАЛИЩАТА

ГУНА ИВАНОВА
В „БЕЛЕЖИТИ
БЪЛГАРСКИ ЖЕНИ”
Достолепието на българската фолклорна традиция Гуна
Иванова е включена в сборника “Бележити български жени”
на издателство “Сириус 4”. Гуна
Иванова е представена с кратка биография. На 23 април 2008
г. Гуна Иванова отбеляза с
грандиозен концерт-спектакъл
в зала 1 на НДК 40 години
творческа дейност. БНТ излъчи
телевизионния вариант на концерта през септември, а в новогодишното издание на предаването “В неделя с...” с водещ Димитър Цонев бе направен преглед на най-доброто от
програмата на телевизията за
изминалата 2008 г., в който концерт-спектакълът на Гуна Иванова беше отличен. Съставител
на книгата е инж. Любомир
Михайлов. В сборника са включени дами като Лили Иванова,
Лидия Шулева, Стефка Костадинова, Стоянка Мутафова, Татяна Лолова и много други
жени, които са се доказали в
различни сфери на обществения, политическия и културния
живот в България и в света,
общо 171 жени.

Бени Бенаси - диджеят, който създава актуалните
тенденции в електро, хаус и денс музиката, пристига
за първи път в България, за да постави началото на
новия сезон от клубни партита в “Ялта”, научи ДУМА
от Яворка Петрова. На 31 януари той ще разтърси
София с ултрамодерен саунд, разбиващи бийтове и
завладяващи мелодии от последния си албум
“Rock’n’Rave”. Компилацията излезе в средата на миналата година и единственият коментар на критици и
диджеи се изчерпваше с две думи - “нечуван саунд”.
“Rock’n’Rave” съдържа парчета с участието на “Блек
бокс”, “Фаренхайт”, Дино Лени, Миа Джей, “Пъблик
енеми”, “Чанинг” и Иги Поп. Кариерата на родения в
Милано диджей започва през 90-те, когато заедно с
братовчед си Али Бенаси създават едни от най-добрите
евро денс парчета, с които покоряват Италия. Бени има
и свой собствен лейбъл “Pump-kin”, създаден, за да
открива и развива талантливи млади диджеи на електронна клубна музика.
Билетите за премиерното парти на Бени Бенаси се
продават на цена от 20 лв. в мрежите на eventim и
ticketstream, като и на Белия бар в “Ялта”.
cyanmagentayellowblack
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КРАСИМИРА КУБАРЕЛОВА:

Любовта е
полет на духа
 Ако започнем от заглавието
на втората ви книга “Стари шлагери и крем брюле”, по “вкус” то
много напомня това на първата. С
каква цел се ориентирате към
такъв тип заглавия?
- Любовните романи са храна и
благинка за душата. Храната трябва
да е вкусна, ароматна, красиво поднесена, топла. А благинка тя става,
когато е споделена с любим човек.
Хората са два типа- едните обичат
сладичко и романтика и си го признават, другите - също обичат, но не
си го признават. И Карамфила, и
Калинка са “като хората”, тоест падат си по романтиката и сладичкото.
Аз също.
 Героинята ви се намира в
сложна житейска ситуация. Тя има
всичко и в същото време няма с
кого да го сподели. Как бихте я
описала вие?
- Огледайте се около себе си.
Прави ли ви впечатление колко свестни мъже и жени са сами? Една
жена със семейство, докато върти
къща и гледа деца, по-лесно загубва себе си в лабиринта между печката и мивката. Докато “самотните”
могат да отделят време за себе си,
с годините стават все по-интересни,
но в същото време изборът им става
все по-ограничен. Тъжно е, когато
те се самосъжаляват, а не се наслаждават на самотата си. Може би
просто трябва да свикнат да живеят
сами. Калинка се учи да живее сама,
когато среща Явор.
 Какво мислите за еманципираната жена?
- Радвам й се, но и ми е много
мъчно за нея. Тя живее трудно. Научила се е да има отговорности и да
работи, сега трябва да потърси правата си и да се научи да почива.
Трябва да подреди нещата в живота
си по важност. И да се научи да не
се мъчи да свърши всичко, което се
очаква от нея.
 А за самотата и страха пред
неосъществения полет на духа?
- Самотните хора по-лесно летят,
според мен, дори и защото няма кой
да ги приземява. Но за мен любовта
е вид полет на духа. Да си самотен,
означава да се страхуваш от любовта. Или по-скоро да търсиш взаимност в любовта. А любовта е единственото чувство, в което не трябва
да мериш - толкова съм дал, толкова трябва да получа. Ако си влюбен,
трябва просто да се насладиш на
чувството, да оставиш духа си да
полети...
 Диагноза ли е да си стара
мома и ако да - може ли да се лекува?
- Зависи от пациента... По-скоро
е състояние на духа. Такава болест
“стара мома” няма. Има страх да покажеш, че искаш да бъдеш обичан.
А страхът е лош съветник... “Да се
лекува духът”, би препоръчал Ави-

КРАСИМИРА КУБАРЕЛОВА е родена
през 1958 г. във Варна. Завършва
Софийския университет “Св. Климент Охридски” и работи за кратко
като учителка по руски език и литература. По-късно се ориентира
към частния бизнес. В момента
работи в дирекция “Морска администрация” - Варна. Авторката е
щастливо омъжена и има едно дете.

Разговаря ДЕСИСЛАВА СТАМЕНОВА

цена.
 Може ли според вас историята, описана във втората ви книга,
да се повтори в реалния живот?
- Това е реална история. Може
да се случи на всеки. Не е задължително да се повтори във Варна, момичето може да не е Калина, момчето - Явор, но те ще се срещнат и
ако не се страхуват от чувствата си,
заедно ще бъдат щастливи. Всичко
зависи от тях самите. Хората сами
решават проблемите си.
 До какво може да стигне в
отчаянието си една нереализирала себе си жена?
- Ако жената смята, че може да
се реализира, само ако създаде семейство, може да се обезвери, може
да се опита да “открадне любов”,
може да реши да “смъкне летвата” все неща, които ще я направят неуверена и нещастна. Темата за найстарата мома във Варна е по-скоро
закачка. Такова понятие в днешно
време няма. Има закостеняло мислене и традиции, на които все още
робуваме. В днешно време често потежка е самотата в семейството.
Съпрузите се чувстват обречени в
“брачните окови”.
 Каква е цената на времето и
пречка ли са годините, за да изживееш това, което си пропуснал?
- Приемам само донякъде поговорката “Всяко нещо с времето си”.
Човек трябва да живее без пропуски, които да се налага да наваксва.
А с годините човек помъдрява. Трябва да побърза да не изпусне влака,
че на неговата гара може и теснолинейка да не мине... Вярата, надеждата или любовта умира последна - не зная.
 Символиката в имената на
главните герои - Калина и Явор, е
очевидна. Случайно или търсено е
съвпадението с героите от старата песен по стихове на П. Славейков?
- По-скоро е закачка със стария

œÂÁ Ï‡Ú 2008 „. ‡ÒËÏË‡ Û·‡ÂÎÓ‚‡ ËÁÌÂÌ‡‰‡
ÔËˇÚÌÓ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ˜ËÚ‡ÚÂÎË Ò Ô˙‚Ëˇ ÒË ÓÏ‡Ì ì–ÓÁÓ‚
ı‡ÒÚ Ë ÒÎ‡‰ÍÓ ÓÚ ÒÏÓÍËÌËî. ÌË„‡Ú‡ Â ËÁÔ˙ÎÌÂÌ‡ Ò
ÓÔÚËÏËÁ˙Ï Ë ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ ÏÌÓ„Ó ÓÚ ‚˙ÔÓÒËÚÂ, ‚˙ÎÌÛ‚‡˘Ë
ÊÂÌÒÍ‡Ú‡ ‡Û‰ËÚÓËˇ. ŒÒÌÓ‚ÌË ‚ ÌÂˇ Ò‡ ÚÂÏËÚÂ Á‡ Ò‡ÏÓÚ‡Ú‡ Ë Î˛·Ó‚Ú‡. ‡ÒËÏË‡ Û·‡ÂÎÓ‚‡ ÔË¯Â Á‡ ÌÂ˘‡Ú‡
Ú‡ÍË‚‡, Í‡Í‚ËÚÓ Ò‡. “ˇ ÌË Í‡‡ ‰‡ ÒÂ Á‡ÏËÒÎËÏ Á‡ ÚÓ‚‡,
Ô˙ÎÌÓˆÂÌÂÌ ÎË Â ÊË‚ÓÚ˙Ú ÌË ·ÂÁ Î˛·Ó‚, Ë ÌË ‚˙˘‡
‚ˇ‡Ú‡, ˜Â ÓÚ Ò‡ÏÓÚ‡Ú‡ ËÏ‡ ËÁıÓ‰. “ÓÈ Â ‚ ÒÂ·ÂÓÚ‰‡‚‡ÌÂÚÓ.
œÓ ÚÓÁË Ô˙Ú Ú˙„‚‡ „Î‡‚Ì‡Ú‡ „ÂÓËÌˇ Ì‡ ÓÏ‡Ì‡ - ‡‡ÏÙËÎ‡, Á‡ ‰‡ Ì‡ÏÂË ÒÏËÒ˙Î‡ Ì‡ ‰‚ÂÚÂ ÍÎ˛˜Ó‚Ë
ÔÓÌˇÚËˇ - ÊË‚ÓÚ Ë Î˛·Ó‚.
¬ÚÓ‡Ú‡ ÍÌË„‡ Ì‡ ‡ÒËÏË‡ Û·‡ÂÎÓ‚‡ ÓÚÌÓ‚Ó ÌÓÒË
Á‡„Î‡‚ËÂ Ò ·ÎËÁÍ‡ Ì‡ ÊÂÌËÚÂ ÒËÏ‚ÓÎËÍ‡ Ë ÎÂÍ „‡ÒÚÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÔË‚ÍÛÒ - ì—Ú‡Ë ¯Î‡„ÂË Ë ÍÂÏ ·˛ÎÂî. ¬ ÌÂˇ
Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌ‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ì‡ ‰Û„‡ ‚‡ÌÂÌÍ‡ - ‡ÎËÌ‡, ÍÓˇÚÓ
ÒÂ Ì‡ÏË‡ ‚ ÒÂËÓÁÌ‡ ÊËÚÂÈÒÍ‡ ÍËÁ‡. “ˇ Â Â‰ÌÓ 40„Ó‰Ë¯ÌÓ ìÏÓÏË˜Âî, ÍÓÂÚÓ ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ ÓÒ˙ÁÌ‡‚‡ ÊÂÎ‡ÌËÂÚÓ ÒË
‰‡ ËÏ‡ Ò‚ÓÂ ‰ÂÚÂ, Î˛·ˇ˘ Ò˙ÔÛ„, Û˛ÚÂÌ ‰ÓÏ Ë ‰‡ ‚˙¯Ë
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Искам да накарам хората да се
вгледат и да забележат своето
щастие, да имат нагласата сами да
го открият, казва писателката
шлагер. Откакто свят светува, винаги има Явор и Калина. Историята е
една, само героите се менят. И песента е същата. Въобще “Красив роман е любовта...”. Харесвам герои с
български имена. Винаги “крада”
имена на приятелки. По-уютно ми е,
докато пиша, да си представям добри хора, чиито имена будят у мен
сладки спомени. Този път името е от
моя съученичка, но не е нейната
съдба - тя е щастливо омъжена и
има големи деца.
 Кога идва сляпата неделя и
вярвате ли в твърдението, че който търси - намира?
- Може да не посмееш да се омъжиш или ожениш, ако обмисляш
всичко в детайли и искаш да предвидиш всичко. Сляпата неделя идва
в момента, в който човек се довери
на съдбата. И свърже живота си с
някого. Определено вярвам, че който търси - намира. Толкова свободни
хора има около нас, не е голямо
чудо да се ожениш или омъжиш,
стига наистина да го искаш. Трудно
е да намериш човека и да
продължиш да бъдеш семеен. А семейството, класическо или без брак,
или друго, означава според мен доверие, подкрепа, общи спомени и
бъдеще. А ако не се получи от
първия път, винаги можеш да опиташ пак.
 Финалът на втората ви кни-

га отново е щастлив. Означава ли
това, че вярвате в чудеса? А в
съдбата?
- Щастието е миг - не го забелязваш, докато го имаш. Усещаш едва
когато е свършило или предстои. Искам да накарам хората да се вгледат и да забележат своето щастие,
да имат нагласата сами да го открият. Вярвам, че донякъде човек сам
направлява съдбата си.
 Какво бихте посъветвала жените, които по една или друга причина не са успели да срещнат любовта?
- Ще оставя моята Калинка да ги
посъветва. Тя казва: “Ако някога напиша книга, то знам как ще се казва
и какво ще пише в нея. Ще се казва
“Борбата”, като вестник “Търновска
борба”, но в нея ще пише за моите
борби - за борбата ми с килограмите, с целулита, с бръчките, с безбрачието. Борих се много, но нямам
спечелена война, ама и пленено
знаме нямам. Излизам от една борба и влизам в друга и така, докато
съм жива, със знамето напред. А
сега не бих искала някой да ми плени
знамето и да ме остави сама и безутешна”. А аз не съм склонна да
упрекна някой, който обича куче или
коте, или цвете. Нали обича, а не
мрази! И най-важното - никога не
трябва да забравяме, че сме жени,
а най-красиви са влюбените жени.

‚ÒË˜ÍË ÌÂ˘‡, ÍÓËÚÓ ‚˙¯Ë Â‰Ì‡ ˘‡ÒÚÎË‚‡ Ò˙ÔÛ„‡. ÕÓ
Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ ˜ÂÒÚÓ ÒÂ ÒÎÛ˜‚‡, ÌÂ Ò‡ Ì‡ ÌÂÈÌ‡
ÒÚ‡Ì‡. “ˇ ÒˇÍ‡¯ Â ÔÓÔÛÒÌ‡Î‡ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‰‡ Ì‡Ô‡‚Ë
‚‡ÊÌËÚÂ ÒÚ˙ÔÍË ‚ ÊË‚ÓÚ‡, Û‚ÎÂ˜ÂÌ‡ ‚ ÔÂÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡
Í‡ËÂ‡, Á‡·‡‚ÎÂÌËˇ Ë ·ÂÁÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌË Î˛·Ó‚ÌË
‚˙ÁÍË. œÓ ‚ÒË˜ÍÓ ÎË˜Ë, ˜Â ˘Â Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÁÒÚ‡‰‡ Ò‚Óˇ
‰ˇÎ ÓÚ Ò‡ÏÓÚ‡ Ë ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌËÂ, ·ÂÁ ‰‡ ÁÌ‡Â ‰‡ÎË ÚÓ‚‡
˘Â ·˙‰Â ‚˙ÁÌ‡„‡‰ÂÌÓ ÓÚ Ò˙‰·‡Ú‡. ΔË‚ÂÂ Ì‡ ˙·‡ Ì‡
ÓÚ˜‡ˇÌËÂÚÓ, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÔËˇÚÂÎÍËÚÂ È ÌˇÍ‡Í ÌÂı‡ÈÌÓ ÒÂ
Ì‡ÒÎ‡Ê‰‡‚‡Ú Ì‡ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ËÁ„ÎÂÊ‰‡ ÌÂ‰ÓÒÚ˙ÔÌÓ Á‡ ÌÂˇ.
¿‚ÚÓÍ‡Ú‡ Â ÓÒÚ‡‚ËÎ‡ „ÂÓËÌˇÚ‡ Ò‡Ï‡ ‰‡ ‡ÁÍ‡Á‚‡
ËÒÚÓËˇÚ‡ ÒË, ÍÓÂÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ì‡ ˜ËÚ‡ÚÂÎˇ ‰‡ ˇ
ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚‡ ·ÎËÁÍ‡ Ó˘Â ÓÚ Ô˙‚‡Ú‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡. — ÏÌÓ„Ó
ıÛÏÓ Ë ÔÓ˜ÚË ‰ÂÚÒÍ‡ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ ‡ÎËÌ‡ ‡ÁÍË‚‡ ÔÂÊË‚ˇ‚‡ÌËˇÚ‡ ÒË. —Ú‡‚‡ ÌË ÒËÏÔ‡ÚË˜Ì‡ Ò
ÓÒÚÓÛÏËÂÚÓ ÒË, Ò˙Ò Ò‡ÏÓËÓÌËˇÚ‡, Ò ÍÓˇÚÓ ‡ÁÍ‡Á‚‡
Á‡ Ò‚ÓËÚÂ Ò˙ÒÚÓˇÌËˇ Ë ÊËÚÂÈÒÍË ÔÂËÔÂÚËË. ¿ ·˙·Ë‚ÓÒÚÚ‡ È Ë ÔËÒ˙˘ËˇÚ Ì‡ ÊÂÌËÚÂ ËÌÚÂÂÒ Í˙Ï ‰ÂÚ‡ÈÎ‡
Ô‡‚ˇÚ ‡ÁÍ‡Á‡ ÊË‚ Ë Û‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÂÌ.
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Диабет и бременност мисията възможна!
Всяка година д-р Тодорова гушва
по 80-100 бебета на „сладки” майки
АИДА ПАНИКЯН

Когато температурите навън
спадат, артериалното налягане на
възрастните е с тенденция към
покачване, сочи проучване на
френски медици. То е проведено
в Париж и е обхванало над 8800
души на възраст около 65 г.
Според резултатите систоличното
и диастоличното налягане - т.е.
горната и долната граница, се
повишават или спадат в зависимост от сезона. Повишение на
систоличното налягане до над 160
и на диастоличното над 95 се
установява в над 33,4% от изследваните през зимата и едва у
23,8% през лятото.

35 ХИЛ. ЛВ. ЗА
ФИЛМА ЗА
БРЕМЕННИ ПУШАЧКИ
Д-р Тодорова с едно от своите стотици бебета

тици, рискът детето също да
заболее е около 30%.
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сти до 40% от тежките
апнеици заспиват, докато чакат на червен сигнал на светофара. Самата сънна апнея се изразява в повтарящи се
епизоди на спиране на
дишането за повече от
10 секунди. При някои от
пациентите, които са в
тежко състояние, спирането на дишането достига и до 3 минути.

○

ки се на д-р Диана Петкова, ръководител на
Центъра по медицина на
съня и неинвазивна вентилация в Университетската болница “Св. Марина” във Варна. По думите й основното проявление на сънната апнея
е заспиването през деня,
което може да се случи
и на обществени места.
Според някои специали-

○

Лекували сме хора,
страдащи от сънна апнея, които имат вече по
5-6 катастрофи, защото
са заспивали зад волана. Преди време лекувахме и младеж, който
е в тежка форма на заболяването, вследствие
на което е заспал пет
пъти по време на собствената си сватба, предава “ДНЕС+”, позовавай-

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Сънната апнея увеличава
вероятността от катастрофа

○

Специалното наблюдение на бременните диабетички е изключително важно не само заради тяхното
здраве, но и за да бъдат предотвратени (или поне сведени до минимум)
вродените аномалии при детето.
Друг сериозен проблем, свързан
със захарната болест и бременността, е т.нар. гестационен диабет. Той
се появява по време на бременността при жени, които преди този период са имали нормален метаболизъм
и нормални стойности на кръвната
захар. Затова от изключителна важност е на всяка бременна задължително да се правят изследвания на
кръвната захар на гладно и 2 часа
след нахранване в периода между
24-а и 28-а гестационна седмица,
категорична е д-р Тодорова. И при
най-малки отклонения при единия
от двата теста необходимо е специално наблюдение на бременната. В
момента на бременните се прави
изследване на гладно, но 2 часа
след нахранване - не се прави. За
да се прави тази профилактика, не-

○

В случай, че майката има
диабет, вероятността детето й да развие болестта е 1%,
но ако бащата страда от захарната болест, рискът и детето да я има е 6%. Когато
двамата родители са диабе-

Зимните кремове е добре да
съдържат повече растителни масла, а не да овлажняват кожата.
Употребата на овлажняващите
кремове, типични за лятото, през
зимата в качеството на дневен
крем е вредна, тъй като те
съдържат вода, а когато навън е
студено, влагата, попива в кожата, кристализира и разкъсва клетките на епидермиса, което води
до преждевременно стареене на
кожата, предупреждават дерматолози.

СТУДЕНОТО ВРЕМЕ
ПОВИШАВА
КРЪВНОТО

○

Най-често проблемите на “сладките” хора са горчиви. Особено когато се
възползват от правото си да станат
родители. Ако преди 87 години, когато
човечеството не е познавало инсулина, бременността на всяка диабетичка
е била смъртна присъда за нея и бебето й, днес шансът на тези жени и
децата им за нормален живот е почти
равен на здравите. Затова на вратата
на д-р Катя Тодорова, завеждаща
единствения у нас специализиран
кабинет за обучение на диабетно
болни бременни в “Майчин дом” София, има надпис: “Всяка жена има
право да бъде майка”.
“По принцип всяка бременност на
диабетичка е рискова, но този риск
може толкова много да бъде намален,
че да е равен на нормална бременност. Затова всяко момиче или млада
жена с диабет трябва да се консултира с ендокринолога си и с гинеколога
си и поне няколко месеца преди да
забременее да се стреми да поддържа
стойности на кръвната си захар близки до тези на здрав човек”, обяснява
д-р Тодорова. Майчинството не е авантюра. Вероятността от усложнения при
диабетичките, забременели случайно,
е доста по-висока. И в двата случая
при тези бъдещи майки са под специално наблюдение и при необходимост
постъпват за болнично наблюдение в
клиниката “Майчин риск” в Майчин
дом. За тях се грижи мултидисциплинарен екип от акушер-гинеколог, ендокринолог, неонатолог. С 3 до 4 пъти
по-скъпо струва на държавата бъдеща
майка, която не е планирала бременността си и толкова пъти е по-голям
рискът за нейното и най-вече за здравето на бебето й, коментира д-р Тодорова дългогодишните си наблюдения.
За усложненията от диабета при планирана бременност се харчат по около 1500 лева, а усложненията при
непланираната бременност на диабетичка струват не по-малко от 41 180
лева!

ЛЕТНИТЕ КРЕМОВЕ
ЗАБРАНЕНИ ЗА
ЗИМАТА

обходимо е държавата да плаща по
23.50 лв. за всяка бременна (за изследванията). Но спестява между 21
330 и 40 700 лева, когато жената
заболее от диабет.
По данни на Световната здравна
организация между 4 и 10% от всички бременни жени отключват диабет по време на бременността. През
последните години случаите на заболяването са се увеличили два
пъти.
Дългогодишният опит на специалистите по цял свят е показал, че
близо половината от жените, които
са имали гестационен диабет, до
няколко години след раждането
развиват захарна болест.
Не мисля, че присаждането на
стволови клетки може да спаси едно
дете от диабет - стволавите клетки
трудно се трансформират в бета
клетки, а ако се трансформират,
произвеждания от тях инсулин е
неконтролируем... За жалост това
мое мнение споделят и много западноевропейски колеги. Смятаме,
че медицинската наука все още не
е извървяла достатъчен път в тази
област, коментира д-р Тодорова.

Диспансер за бъбречно
трансплантирани
се открива в Пловдив
След дългогодишни съвместни действия на
Асоциация на пациентите с бъбречни заболявания, Министерството на здравеопазването,
управата и специалистите на Университетската болница “Св. Георги” в Пловдив ще се
разкрие втори диспансер за наблюдение на
бъбречно трансплантирани пациенти. Новото
звено е готово и е разположено зад кожната
клиника на болницата. То отговаря на всички
критерии на МЗ, предстои само официално да
бъде открито, уточнява пред медиите проф.
Димитраков, ръководител на клиниката по нефрология. В пловдивския диспансер ще могат
да се наблюдават пациенти от цяла Южна
България.
Сега бъбречно-трансплантираните от Смолянска, Кърджалийска и Пловдивска област
са около 70. По данни на специалистите по
нефрология заедно с пациентите от Стара
Загора и Бургас броят на хората с такъв проблем става над 100.

Парите за създаването на
документалния филм “Пушенето
забранено” са отделени от Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето, съобщи
агенция “Фокус”, позовавайки се
на ръководителката на програмата д-р Маша Гаврилова. Филмът
ще се разпространява безплатно
след предварителна заявка за
него. Тютюнопушенето води до
повишен риск за раждане на деца
с увреждания, до 27% по-висока
е вероятността плодът да не бъде
износен или да се роди мъртав. С
1/3 е по-висок рискът новороденото да почине непосредствено след
раждането и двойно по-голям е
рискът от преждевременно раждоне, когато майката е пушачка.

МИЕНЕТО НА
РЪЦЕТЕ ПАЗИ
ОТ ГРИП
Честото и внимателно
измиване
на ръцете
със сапун
е първата
и най-важна
препоръка за
профилактика на инфекциозните
заболявания, в това число и от
грип. Причината е, че повечето от
инфекциите попадат в организма
именно чрез контакт с ръцете,
уточняват лекари от Университета в Пенсилвания (Penn State
University). Епидемиолозите съветват още да се следи особено за
чистотата на ръцете през работния ден и задължително преди
всяко хранене. За да бъде максимално ефективно, миенето трябва
да става с топла вода, да бъде
енергично и да продължава между 15 до 30 секунди.

ЗАСНЕХА СЪРЦЕ
В ИНФАРКТ
Лекари от Центъра по клинични
науки към Съвета за медицински
изследвания в лондонския Импириъл колидж, ръководени от д-р
Деклан О’Рейгън, направиха първите снимки на сърдечен инфаркт
отвътре, съобщи в. “Дейли телеграф”. Те смятат, че новият поглед
към начина, по който реагира
сърцето в момент на инфаркт, може
да доведе до създаване на подобри методи за лечение.
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Обявиха град за
столица на целувката
Кметът на Гуанахуато, Мексико, който миналата седмица забрани страстните целувки
на обществени места,
сега отмени забраната
и дори реши да кръсти
града си “столица на
целувката”.
“От днес Гуанахуато
е столица на целувката
и ще подемем кампания, за да покажем на
хората, че няма да има
наказания за двойки,
които се целуват”, заяви
пред пресата кметът
Едуардо Ромеро Хикс.

Той си навлече
гнева на съгражданите му и на президента
на републиката, като
забрани страстните
целувки на обществени места. За хората,
които престъпят забраната, дори беше предвидил наказание - 36
часа затвор и глоба от
1500 песос (100 щатски долара).
Решението на кмета да забрани целувките бе още по-скандално, като се има предвид, че град Гуанахуа-

Виц
Виц
Блондинка към мъжа си:
- Скъпи, смяташ ли, че съм глупава
идиотка, както се опитват да представят русите жени в повечето
вицове?
- Не. Но мога и да греша.

то е известен в страната със своята “Уличка
на целувките”. Според
традицията двойките,
които се целуват там,
печелят 7 години щастие. Ромеро даде заден ход, като обяви, че
целувките на въпросната уличка остават
разрешени. Кметът добави обаче, че остават
забранени “прегръдките, при които интимните части се докосват” и
“разсъбличанията”, които са “неприлично
деяние”.

ЧРД!
Проф. ГЕОРГИ КОСТОВ,
композитор
ЕЛЖАНА ПОПОВА,
актриса
КАМЕЛИЯ ТОДОРОВА,
джаз певица
МАЛИНА ТОМОВА,
поетеса

Свежи предавания
в ефира на ВВТ

ХРИСТИНА ХРИСТОВА,
народна представителка
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Зрителите вече няма да могат да ни гледат с едно око
и да ни слушат с едно ухо, твърдят от медията

СНИМКА ВВТ

И тази година ВВТ продължава да обновява програмната си линия и като
съдържание, и като форма. В
началото на 2009-а в медията стартират три магазинни
предавания: “На среща с Ива”,
“Светът и ние” и “Неделен
лабиринт”.
“Много смело и на моменти дори рисково в ВВТ навлиза езикът на киното, който
досега инцидентно присъства
в медията. От зрителите вече
ще се изисква съпричастност
и усилие - те няма да могат
да ни гледат с едно око и да
ни слушат с едно ухо, каза на
специална пресконференция
вчера генералният мениджър
на ВВТ Иво Драганов.
Излъчване на първата от
новите продукции ВВТ започна още в края на 2008-а. “Туризъм тренд” е авторското
предаване на водещата Поли
Карастоянова, позната пове-

“Здравен лабиринт”. Тя обеща, че разговорите със специалисти на тема “здраве” ще
продължат. А в новото предаване, което започва на 8 февруари и ще се излъчва всяка
неделя от 10,10 ч., ще се говори за всичко, което вълнува и провокира жените, ще се
акцентира на предизвикателствата, които те срещат в ежедневието.
Друга новост в съботнонеделната програма на телевизията е сатиричното 5-минутно шоу “Криво огледало”.
Предаването с водещ Илия
Деведжиев е тип “one man
show” и отразява сериозните, несериозните, вечните,
злободневните, близките и
далечните проблеми на битието ни. “Криво огледало”
представя различен поглед
към събитията, кара ни да се
усмихнем и дори да се присмеем на проблема, който ни
тревожи, всяка неделя вечер
от 20.55 ч.

хората и делата, които ни
вдъхновяват, кои са нещата от
живота, които ни дразнят, и
кои са тези, които си струва
да променим, за да се усмихваме по-често. В първото издание на 25 януари ще гостува Стефан Цанев, а зрителите, които искат да видят, че
има и добри примери в живота, ще могат да го правят всяка неделя от 17,10 ч.
Легендарният водещ и експерт в областта на международната политика Георги Папакочев е известен на зрителите на ВВТ с предаванията
“Светът днес” и “Светът през
седмицата”. Сега той ще прави аналитични обобщения в
“Светът и ние” на основните
събития през седмицата, погледнати през външно- и
вътрешнополитическата призма, всяка събота от 17,10 ч.
От и за жени е направено
предаването “Неделен лабиринт” с водеща Дафинка Костова, позната на зрителите от

АЛЬОНА НЕЙКОВА

Кадър от шоуто
”Криво огледабо”

че като изпълнителен директор на Националния борд по
туризъм. От тв екрана всяка
неделя от 19.30 ч. тя задава
важните въпроси за бъдещето на туризма, за секретите
на успеха в сектора и за образа на България на международния туристически пазар.
Амбициозното желание
на популярната водеща Ива
Стоянова и нейния екип е в
новото предаване “На среща
с Ива” да представят, как живеем ние, българите, кои са

Астор си сваля главата в нов вариант
Магичeн шоуспектакъл
“Астор на 65 години” започва в зала 1 на НДК в 19
ч. на 29 януари. Коронният
номер в шоуто ще бъде
“Сваляне на главата”, но в
нов, по-различен вариант.
Мистериозният маг ще се
появи на сцената заедно с
великия Сенко, който ще
възкръсне пред очите на
всички зрители. Ще оживее
и “Неизиграната илюзия на
Худини” или както се нарича още - “Мечтата на Худини”, който я е създал, но е
починал, преди да я изиграе. Зрителите ще видят и
три илюзии, които магът е
правил за Лас Вегас и не
са играни никога в Бълга○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

рия. “Подобно чудо никога
не е имало по нашите краища” - категоричен е Астор.
Българският маг Антраник Арабаджиян-Астор,
както ДУМА писа, чукна 65
години. Той е роден в Шумен. Носител е на златен
“Оскар” за магическо изкуство - единственият българин и европеец, отличен с
тази престижна награда.
Изнесъл е хиляди представления на много сцени
по света, където неговите
умения и талант не само че
са забелязани, но и прославят България, която се
нарежда сред най-добрите
в магичното изкуство.
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Хит на Нанси Синатра стана фон
за разходка с положителни емоции
“5 000 000 разходки - една дестинация” е слоганът на новата комуникационна кампания на най-голямата верига
за телекомуникационни продукти и услуги в България “Germanos”. Цифрата 5
000 000 означава броя на посещенията в 138-те магазина в страната за една
година.
Лицата от новата комуникационна
платформа отговорят на профила на
cyanmagentayellowblack

клиентите на компанията - активни
хора, които се интересуват от технологиите и от всичко ново. При заснемането на рекламни визии е използван популярният в модерното кино “стоп
кадър”. Ефектът акцентира върху лицата на главните герои в ключов кадър от
клипа, в който се разкрива новият слоган. Разходката, изпълнена с положителни емоции, присъства и в музикал-

ния фон - хита на Нанси Синатра от 60те години на миналия век “These boots
are made for walking”. Главните герои в
рекламите са хората, които срещаме в
ежедневието си. Телевизионните клипове разказват поредица от ситуации,
в които героят намира отговор на своите въпроси, свързани с мобилните
комуникации, уточни за ДУМА Веселка
Тодорова.

Преп. Максим
Изповедник.
Св. мчк.
Неофит

ШАШНАТ БАНКОМАТ
ДАВА СУМИ В
ДВОЕН РАЗМЕР
В Манчестър на бензиностанция Стратфорд един от банкоматите поради дефект в системата се
“шашнал” и започнал да изплаща
исканите суми в двоен размер.
Радостните граждани бързо разпространили новината и за кратко
време пред банкомата се извила
дълга опашка. Ръководството на
банката разбрало за случилото се
6 часа по-късно. Щетите за банката са 10 хил. английски лири, като
е решено да се поиска компенсация от компанията, която неправилно програмирала банкомата.

НЕДОВОЛЕН ОТКРИ
ОГЪН В СЕКСШОП
Клиент на сексшоп в центъра
на Москва откри огън с личното си
оръжие, недоволен от таблетките
против импотентност, които скоро
преди това бил закупил от магазина, съобщава Дни.ru. Вследствие
на стрелбата е била тежко ранена
една от продавач-консултантките.
Импотентният московчанин влетял
разгневен в магазина и започнал
да се оплаква от качеството на
закупените от него таблетки. Според него те били пълен боклук,
защото изобщо не му помогнали
да разреши сексуалните си проблеми. Както крещял, той най-неочаквано извадил пистолет и пуснал два куршума във вцепенената
от ужас продавачка.

ДВАМА ОЦЕЛЯВАТ
МЕСЕЦ В ОКЕАНА
В САНДЪК ЗА ЛЕД
Двама мъже от Мианма разказаха, че са оцелели близо месец,
плавайки в сандък за лед северно
от Австралия, след като тяхното
рибарско корабче потънало, съобщиха властите. Корабокрушенците
на около 20-годишна възраст са
открити при рутинен оглед на
въздушна брегова охрана. Двамата
оцелели твърдят, че са пътували с
12-метрово риболовно корабче,
когато то внезапно потънало в
бурното море два дни преди Коледа, а останалите 18 души от екипажа се оказали в открити води без
спасителни жилетки. Няма данни
спасените да са от групата стотина
нелегални имигранти от мюсюлманското малцинство в Мианма.

cyanmagentayellowblack
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"АЛТЕА"
Адрес: ул. "Деян Белишки" 58
Телефон: 958-31-02
"АНА"
Адрес: бул. “Витоша” 95
Телефон: 953-41-57
"АРОНИЯ 2001"
Адрес: бул. "Пенчо Славейков" № 6
Тел.: 953-13-08
Приготвяне
на лекарства
"ВЕЛИ"
Адрес: жк "Младост" 4,
битов комбинат, до
бл.416
(до ресторант "Амигос")
Тел.: 975-48-67

Œ¡–¿«Œ¬¿Õ»≈

"МЕДЕЯ-74"
Адрес: жк Бъкстон, ул.
"Ген. Суворов" № 56
(базара на ъгъла с ул.
"Вихрен")
Телефон: 955-54-32

BRITISH COUNCIL (Британски съвет)
София 1504, ул. Кракра 7,
тел. 9424344, 0887424344 - информация, рецепция,
9424300 - учебен център, 9424200 - изпитна дейност,
e-mail lyubov.kostova@britishcouncil.bg

"ПАНАЦЕЯ" - КАТЯ ИЛИЕВА
Адрес 1: жк "Овча купел1", бл. 507, вх.Д
Тел.: 957-47-01

БЪЛГАРСКО-АМЕРИКАНСКА КОМИСИЯ
ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН "ФУЛБРАЙТ"
София, бул. "Ал. Стамболийски" 17, ет. 1,
тел. 9808212, 9816830, факс 9884517,
e-mail fulbright@fulbright.bg

"СТУДЕНТСКА"
Адрес: Студентски град,
бл.60 вх.В
Телефон: 868-01-15
"ФАРМА - Б. ИВАНОВ"
Адрес: ул."Костенски водопад", бл. 242,
срещу ДКЦ XXIX
Тел.: 958-25-68

¡»¡À»Œ“≈ »
БИБЛИОТЕКА НА РУСКИЯ КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР
ул. "Шипка" 34, тел. 9433154
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
бул. "Васил Левски" 88, тел. 9882811 - централа, факс
8435495
СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА

УЧИЛИЩА ЗА ЕВРОПА
(чуждоезиково и консултативно обучение)
София, ул. "Г. С. Раковски" 88,
тел./факс 9815432, 9815521,
e-mail euroschool@tradel.net

УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ СУ "СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ"
бул. "Цар Освобоител" 15, тел. 8467584, факс 8467170
ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА НА БАН
ул. "15 ноември" 1, тел. 9898446 - централа, 9878966

БЪРЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
тел.: 150
МБАЛ ПО СПЕШНА
МЕДИЦИНА "ПИРОГОВ"
бул. "Ген. Тотлебен" № 21
Регистратура: тел.: 9154-213
Централа: 9154-411
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКА
АКАДЕМИЯ
ул. "Св. Георги Софийски" 3
Бърза помощ: тел. 9225-543
Централа: 9226-000
I-ВА МБАЛ ЕАД
Адрес: бул. "Патриарх
Евтимий" № 37
Тел.: 988-36-31
МБАЛ "Царица Йоанна"
Адрес: ул. "Бяло море" 8
Регистратура: тел. 9432-203
Централа: 9432-170

- директор, факс 9862500
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
бул. "Свети Георги Софийски" 1, тел. 9523171 - дирек-

087Ялта
Синемасити
Синеплекс
MTEL IMAX
Влайкова
Дом на киното
Лъки Синема
Одеон Филмотечно кино

981
929
964
929
944
980
962
989

65
29
30
29
39
39
13
24

30
29
07
29
23
11
94
69

¬¿ΔÕ» “≈À≈‘ŒÕ»
Бърза помощ
Полиция
Пожарна охрана
КАТ автопроизшествия

150
166
160
165
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пл. "Славейков" 4, тел. 9806688 - централа, 9805672
- директор

»Õ¿

МСЦ "МЕДСТОМ"
Адрес: бул. "Дондуков" № 26-А
Тел.: 981-00-00

тор, 9230250

МЦ "ЛОРА"
Адрес (1): бул. "Христо Ботев" 10
Тел.: 952-06-75, 953-05-80
Адрес (2): бул. "Гоце Делчев", бл. 76
Тел.: 859-31-56
Адрес (3): жк Люлин, бл. 134
Тел.: 925-09-85
Адрес (4): жк Левски-В, бл. 9-А - партер,
Тел.: 946-61-22
СБАЛ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА
ХИРУРГИЯ
Адрес: ул. "Св. Георги Софийски" № 1,
Стоматологичен факултет, ет. 11
Тел.: 952-60-01, 954-48-22
24-часов прием на пациенти
ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР
Адрес: ул. "Екзарх Йосиф" № 59
Тел.: 981-00-06
Денонощна спешна психиатрична помощ
ЦЕНТЪР ПО
ТРАНСФУЗИОННА
ХЕМАТОЛОГИЯ
ул. "Братя Миладинови" 112,
тел. 92 104 17, регистратура 92 104 70

“≈À≈‘ŒÕ» «¿ —“ŒÀ»÷¿“¿

ЦЕНТРАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА БИБЛИОТЕКА
бул. "Цариградско шосе" 125, бл.1, тел. 709027 - читалня, 704161, факс 708078
ЦЕНТРАЛНА ТЕХНИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА
бул. "Д-р Георги М. Димитров" 52, тел. 9717131,
9711101

“‡ÎÓÌ Á‡ ·ÂÁÔÎ‡ÚÌ‡ Ó·ˇ‚‡
‚˙‚ ‚ÂÒÚÌËÍ ƒ”Ã¿
»ÏÂ:
.........................................................
œÂÁËÏÂ:
..................................................
‘‡ÏËÎËˇ:
.................................................
ΔË‚ÂÂ˘ ‚:
................................................
“ÂÎÂÙÓÌ Á‡ ‚˙ÁÍ‡:
..................................

“ÂÍÒÚ Ì‡ Ó·ˇ‚‡Ú‡:



.....................................................
.....................................................
.....................................................

СБА................................................................................91 146
АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"............................................516 72 54
"СОФИЙСКА ВОДА".............................................812 21 21
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ......920 17 43, 920 23 32
КАНАЛИЗАЦИЯ.....................................................920 21 29
ТОПЛОФИКАЦИЯ..........................958 68 08, 985 22 38
УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ...............832 10 31, 931 12 10
ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ............987 52 45, 981 29 80
СТОЛИЧНА ХЕИ...................................................813 04 00
АВАРИИ - АСАНСЬОРИ.......944 51 00, 089 24 85 99
ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ.....................................983 67 47
"ЧИСТОТА СОФИЯ"......................925 09 61, 927 10 90
ВИК ЕАД................................................................974 60 23
"ВОЛФ 96" ООД.............................818 89 51, 818 89 50
"ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ
И ДЕРАТИЗАЦИЯ" ЕООД...........983 13 59, 983 18 24
СТОЛИЧНА ИНСП. "ДЪРЖАВЕН ВЕТЕРИНАРНОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ"..............944 46 36, 944 17 06
ТЕЛЕФОННИ ПОВРЕДИ............................................13000
ТЕЛЕФОННИ СПРАВКИ..........................................11800
ПОРЪЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ РАЗГОВОРИ......0123
ПОРЪЧКИ МЕЖДУСЕЛИЩНИ РАЗГОВОРИ...........121
ТЕЛЕГРАМИ ПО ТЕЛЕФОНА..................................91 140
СЪБУЖДАНЕ ПО ТЕЛЕФОНА....................................120

ДЕЖУРНИ АПТЕКИ.........................................................178
ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО.............................................190
ПРОГРАМА НА КИНАТА................................................191
ПРОГРАМА НА ТЕАТРИТЕ.............................................171
ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛ..................963 20 00
ВЪЖЕНИ ЛИНИИ................................................961 21 56
СТАНЦИЯ "СИМЕОНОВО"................................961 21 89
СТАНЦИЯ "ДРАГАЛЕВЦИ"................................967 11 10
СТАНЦИЯ "БАЙ КРЪСТЬО"..............................967 11 25
ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ..................843 58 54
ФОНДАЦИЯ "РОМАНИ БАХ"..............................23 13 03
ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
ВЪТРЕШНИ ЛИНИИ...........................................937 22 13
МЕЖДУНАРОДНИ ЛИНИИ:
- ЗАМИНАВАЩИ..................................................937 22 11
- ПРИСТИГАЩИ...................................................937 22 12
КУРИЕРСКИ УСЛУГИ
ИН ТАЙМ...................................................................79 30 01
DHL.............................................................................88 23 09
...................................................................................987 79 27
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ
BULPOST/EMS ......................................................949 65 67
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ПРОГРАМАТА

21 ЯНУАРИ

ВРЕМЕТО
06.45
09.35
10.15
11.00
12.00
12.25
12.55
13.25
14.10
14.20
15.30
16.00
16.10
16.25
16.40
16.55
17.25
19.20
19.50
19.55
20.00
20.25
20.50
22.30
23.00
23.30
00.30
01.30

Денят започва - сутрешен блок
Здраве
Дързост и красота - тв филм /2175 епизод/
Жените с Марта Вачкова /токшоу/
По света и у нас
Бързо, лесно, вкусно - кулинарно шоу
Фауната на Африка. Чистачите на саваната
Концерт на духов оркестър “Русе” - фолклор /РТВЦ Русе/
Япония днес
Дом за нашите деца - тв филм /4 серия/
Романи лумия - светът на ромите
По света и у нас
Новини на турски език
Телепазарен прозорец
Били и Бъди - анимационен филм
Флипър и Лопака - анимационен филм
Шампионска лига по волейбол. ЦСКА - “Ираклис” /Солун,
мъже - пряко предаване от зала “Универсиада”
Седмо чувство - семейна игра
Лека нощ, деца!. Приказчици
50 години БНТ. 1960
По света и у нас
БНТ такси
Ще бъда твой съдник - двусериен игрален филм /Италия,
2001г./, 1 част
По света и у нас
Кино по ноти
Екипаж - игрален филм /2, последна част/
Ден след ден - концерт на Васко Кръпката, “Акустик
кръпка бенд” и “Каскадьори”
По света и у нас /п от 22.30/

05.30 “Клетва за отмъщение” /п./ - сериал, еп. 43
06.20 Детски клуб Дисни. “Приключенията на Мики и Доналд”
- сериал, еп. 3
06.50 “Тази сутрин”
09.30 “Бон Апети” - кулинарно предаване с Иван Звездев
10.00 “Часът на мама”
11.00 “Неопитомени красавици” - сериал, еп. 139
12.00 bTV Новините
12.30 “Шоуто на Слави” /п/
13.30 “Предателство” - сериал, еп. 100
14.30 “Буря в рая” - сериал, еп. 88
15.30 “Какво харесвам в теб” - сериал, сезон 3, еп. 17, 18
16.30 “Горчиво” - шоу за младоженци
17.00 “Клетва за отмъщение” - сериал, еп. 44
18.00 “Това го знае всяко хлапе!” - телевизионна игра
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 “Шепот от отвъдното” - сериал, сезон 2, еп. 4
21.00 “Отчаяни съпруги” - сериал, сезон 4, еп. 6
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 “Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23.30 “Ченге в пола” - сериал, еп. 9
00.30 “Това го знае всяко хлапе!” /п./

06.55
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.30
15.30
16.30
17.30
18.15
19.00
20.00
21.00
22.00
22.30
23.30
23.45
00.45
01.45

“Здравей, България” - сутрешен блок на НТВ
“Силно лекарство” - сериен филм, сезон, 3 сезон
“Докторът” - сериен филм, 4 сезон
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Господари на ефира” - забавно предаване на НТВ /п/
“1001 нощи” - сериен филм
“Блясък” - сериен филм
“Среща с Джордан” - сериен филм
“Забранена любов” - сериен филм
“Часът на Милен Цветков” - предаване на НТВ
“Сделка или не” - телевизионна игра
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Стани богат” - световна ТВ игра
“От местопрестъплението” - сериен филм, 8 сезон
“Господари на ефира” - забавно предаване на НТВ
“Закон и ред. Умисъл за престъпление” - 6 сезон
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Изгубени” - сериен филм, 4 сезон
“Среща с Джордан” - сериен филм /п/
“Стани богат” - световна ТВ игра /п/

07.00 “Сутрин в 7” - сутрешен блок
09.00 “Мегре и прислужницата” - сезон 2, еп. 6, сериал, криминален, драма, Великобринатия, 1993, с Майкъл Гембън,
Джак Галоуей, Джефри Хъчингс, Джеймс Ларкин
10.00 “Маса за петима” - сезон 1, еп. 7, драматичен сериал
11.00 “Непокорните” - сезон 3, еп. 99, сериал, комедия
12.00 Новини
12.15 Телешопинг
12.30 “Адвокатът и ченгето” - сезон 1, еп. 6, драматичен
сериал, Италия, 1998, с Виториа Белведере, Енрико
Мути
13.30 “Новини по радиото” - сезон 2, еп. 3, комедиен сериал
14.00 “Капри” - сезон 1, еп. 12, сериал, комедия, драма, Италия
15.00 “Следобед с ТВ 7” - токшоу на ТВ 7
17.00 “Пътеводна светлина” - еп. 87, теленовела, драма, САЩ,
2003, с Ребека Мейдър, Стюард Амброуз, Ръс Андерсън,
Скот Бейли
17.45 “Микросвят” - анимационни миниатюри
18.00 “Вярно с оригинала” - политическо токшоу с Петър
Волгин
18.45 “Говорещи глави” - куклено шоу
19.00 Новини
19.30 “Парите” - икономическо предаване на ТВ 7
20.00 “КаприФ - сезон 1, еп. 13, сериал, комедия, драма, Италия, 2006, с Мириам Кандуро, Елизабета Кавалоти, Александра Дину
21.00 “Доктор Живаго” - 2 част, драма, Великобритания, Германия, САЩ, 2002
23.05 Новини
23.40 “Свръхестествено” - сезон 1, еп. 8, научнофантастичен
сериал, САЩ, 2005, с Джаред Падалеки, Дженсън Eйкълс
00.30 “Новини по радиото” - сезон 2, еп. 3, комедиен сериал,
САЩ, 1995-99
01.00 “Говорещи глави” - куклено шоу - повторение

cyanmagentayellowblack

«Œƒ»¿

Ðóñå


 






Âèäèí

6

14

Ïëåâåí

10

11

Ñîôèÿ

9

Âàðíà

Ïëîâäèâ

10

Áóðãàñ

ОВЕН
ƒÌÂÒ ˘Â ·˙‰ÂÚÂ ÌÂÓ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Í‡ÒÌÓÂ˜Ë‚Ë
Ë Û‰Ë‚ËÚÂÎÌË, Ú‡Í‡ ˜Â Ì‡ÒÓ˜‚‡ÈÚÂ ÒÂ˘Ë Ë
‡Á„Ó‚ÓË. ”ÒÔÂı˙Ú ‚Ë Â ‚ Í˙Ô‡ ‚˙Á‡Ì,
‰˙ÊÚÂ „Ó.

13

ТЕЛЕЦ

10

ƒÌÂÒ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰ÂÚÂ ‰Û¯‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ ‡ÍÓ ÌÂ Â¯ËÚÂ ‰‡ ÓÒÚ‡ÌÂÚÂ Ò‡ÏË. ƒÌÂÒ ÏÓÊÂ
‰‡ ÒË ÔÓÁ‚ÓÎËÚÂ ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ‚ÓÎÌÓÒÚË, ÚÓ‚‡ Ò‡ÏÓ ˘Â
Á‡·‡‚Îˇ‚‡ ÓÍÓÎÌËÚÂ.

Ñàíäàíñêè

През нощта ще се заоблачи. Само на отделни места
в южните райони е възможно да превали дъжд. Утре
ще има значителна облачност. В сутрешните часове в
западните части на Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще бъде мъгливо. На места, главно в
югозападната половина от страната ще превали дъжд.В
Източна България и на места северно от планините ще
духа предимно умерен вятър от юг, югоизток. Температурите съществено няма да се променят. Минималните ще бъдат между минус 1° и 4°, максималните между
9° и 14°, в северозападните райони 6°-8°. Атмосферното
налягане няма да се промени съществено. В планините
ще е облачно, билата ще са в мъгла. На места ще превали
дъжд, над 2000 м - сняг.Ще духа силен и бурен южен
вятър. Максимална температура на 2000 м около 3°, на
1200 около 8°. Над Черноморието ще преобладава облачно
време. Превалявания ще има привечер и през нощта
срещу четвъртък. Ще духа умерен югоизточен вятър.
Максимални температури между 10° и 13°.

ИЗГЛЕДИ ЗА 22 И 23 ЯНУАРИ

БЛИЗНАЦИ
ƒÌÂÒ ˘Â ·˙‰ÂÚÂ Ò·ÓÌ‡ ÚÓ˜Í‡ Á‡ ‚ÒˇÍ‡Í‚‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ. ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ‰‡ ˇ ÒËÌÚÂÁË‡ÚÂ Ë
ÔÓ‰Â‰ËÚÂ, Á‡˘ÓÚÓ ÔÓÎÁ‡Ú‡ ÓÚ ÚÓ‚‡ ˘Â Â „Î‡‚ÌÓ
Á‡ ‚‡Ò.

РАК
ÕÂ ÒÂ ËÁı‚˙ÎˇÈÚÂ Ò Ú‚˙‰Â Ô‡ÚÂÚË˜ÌË ËÁÍ‡Á‚‡ÌËˇ,
ÌÂ ‚ÒË˜ÍË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÁ‰˙Ê‡Ú Ì‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÂÍÒÔÂÒË‚ÌÓÒÚ. ÃÓÊÂ ‰‡ ÔÓÒÂÚËÚÂ ÌˇÍÓÂ ÍÛÎÚÛÌÓ ÏÂÓÔËˇÚËÂ ËÎË Ô˙Í Ò‡ÏÓ ‰‡ Ó„‡ÌËÁË‡ÚÂ Ú‡ÍÓ‚‡. Õ‡È‚‡ÊÌÓÚÓ Â ‰‡ ÌÂ ÔÓÚËÒÍ‡ÚÂ Ú‚Ó˜ÂÒÍËˇ ÒË ËÏÔÛÎÒ.

ЛЪВ
ƒÌÂÒ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë Â‰ÌÓ ÓÚ‰‡‚Ì‡ ˜‡Í‡ÌÓ
Ò˙·ËÚËÂ. ÃÓÊÂ ·Ë ˘Â ÒÂ Ì‡ÎÓÊË ËÏÂÌÌÓ Á‡‡‰Ë ÚÓ‚‡
‰‡ ÔÓÏÂÌËÚÂ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌËÚÂ ÒË ÔÎ‡ÌÓ‚Â, ÌÓ Ô˙Í
ÛÒËÎËˇÚ‡ ˘Â ÒË ÒÚÛ‚‡Ú.

максимални
16°/18°

ДЕВА
максимални
13°/15°

В четвъртък ще бъде предимно облачно, на места
мъгливо, с превалявания от дъжд. Вятърът от юг
ще се усили, особено в Източна България и северно
от планините, и там температурите ще са високи
- от 8-10 градуса минималните, до 16-18 максималните, докато в местата с тихо и мъгливо време
ще са от минус 2 - 0 сутринта, до 5-6 градуса
в следобедните часове. През следващите дни до
края на седмицата от север-северозапад ще проникне малко по-студен въздух, но температурите
ще останат високи за януари.

ƒÌÂÒ ˘Â ‰ÂÏÓÌÒÚË‡ÚÂ ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ, ÌÓ ‰‡ÎË
Ì‡ËÒÚËÌ‡ ÒÂ ˜Û‚ÒÚ‚‡ÚÂ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ. ≈‰‚‡ ÎË
˘Â ‚Ë Ò‚˙Ú‡ Ì‡ Â‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ. œÓ-‰Ó·Â ÒË
Ì‡ÏÂÂÚÂ ÌˇÍÓˇ ÔÓ-ÔÓ‰‚ËÊÌ‡ ‡·ÓÚ‡, ˜Â ËÌ‡˜Â
‰ÓÒÚ‡ ˘Â ÒÂ ËÁÌÂ‚ËÚÂ.

ВЕЗНИ
ƒÌÂÒ ˘Â ÒÂ Ì‡ÎÓÊË
Î‡ÌËÂÚÓ ‚Ë ‰‡ ÒÚÂ
ËÁ·ˇ„‚‡ÚÂ ÚÂÏ‡Ú‡ ‚ÌËÏ‡‚‡ÈÚÂ ÔÓ ÍÓË
ÓÔÓÁËˆËˇ.

Ï‡ÎÍÓ ‰‡ ÔÓÛÍÓÚËÚÂ ÊÂÎË‰ÂË. ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡
ìÍÓÈ Â ¯ÂÙ˙Ú ÚÛÍ?î Ë
‚˙ÔÓÒË ˘Â Á‡ÒÚ‡ÌÂÚÂ ‚

СКОРПИОН
—ËÚÛ‡ˆËˇÚ‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÒÂ Ì‡ÏË‡ÚÂ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡,
Â ÔÓÏÂÌÎË‚‡. ¡˙‰ÂÚÂ „ÓÚÓ‚Ë ‰‡ ÔËÂÏÂÚÂ
ÌÓ‚ÓÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÌÂ˘‡Ú‡, ·ÂÁ ‰‡ ‰‡Ï‡ÚËÁË‡ÚÂ ËÁÎË¯ÌÓ.

СТРЕЛЕЦ
¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ ÌÂ˘‡Ú‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÌÂ Ò‡ Ò˙‚ÒÂÏ
‚˙‚ ‚‡¯‡ ÔÓÎÁ‡, ÌÓ ÚÓ‚‡ ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â Úˇ·‚‡ ‰‡
ÒÂ ÓÚ˜‡È‚‡ÚÂ. ¬ËÂ ÒÚÂ ·Ó·ÂÌË ÎË˜ÌÓÒÚË, ÌËÏ‡ ˘Â
ÔÓÁ‚ÓÎËÚÂ ‰Â·ÌË ÌÂ‡Á·ÓËË ‰‡ ‚Ë ÛÚÂÊÌˇÚ ÊË‚ÓÚ‡.
СРЯДА, 21.1.2009
06.00 Новини
06.05 “Федералният съдия”
07.00 Новини
07.05 “Добро утро”
10.00 Новини
10.15 “Добро утро”
11.10 “Малахов+”
12.05 “Модна присъда”
13.00 Новини
13.20 “Контролна покупка”
13.50 “Нека да говорят”
14.30 “Детективи”
15.00 Другите новини
15.25 “Да разбереш. Да
простиш”
16.00 Новини
16.30 Сериал: “Огънят на
любовта”

17.20 “Хайде да се оженим!”
18.10 “Федералният съдия”
19.00 Новини
19.30 “Нека да говорят”
20.20 “Следата”
21.05 Сериал: “Богата и обичана”
22.00 Време
22.30 Сериал: “Широката река”
23.30 Сериал: “Спасете нашите
души”
00.20 Нощни новини
00.35 Филм: “Чашата на
търпението”
02.00 “Следата”
02.40 “Хайде да се оженим”
03.30 Сериал: “Широката река”
04.20 “Модна присъда”
05.10 Сериал: “Богата и обичана”

КОЗИРОГ
ƒÌÂÒ Ó·˙˘‡ÈÚÂ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÚÓ‚‡
Í‡Í‚Ó „Ó‚ÓˇÚ Ë ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ Í‡Í‚Ó Ô‡‚ˇÚ. œÂ‰Ì‡ÏÂÂÌÓ ËÎË ÌÂ, ÌÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‚Ë
Á‡·ÎÛ‰ˇÚ. ÕÂ ‡Á˜ËÚ‡ÈÚÂ Ì‡ ÓÏ‡ÈÌËÚÂ ÔËÍ‡ÁÍË, ‡
ÔÓ-ÒÍÓÓ Ì‡ ËÌÚÛËˆËˇÚ‡ ÒË.

ВОДОЛЕЙ
ƒÌÂÒ ˘Â ‚Ë ÒÂ ÒÚÛ‚‡Ú Ì‡Ô˙ÎÌÓ ÌÓÏ‡ÎÌË Ì‡ÈÌÂ‚ÂÓˇÚÌË ÌÂ˘‡. œÓÒÚÓÂÌËÚÂ ÓÚ ‚‡Ò ÔˇÒ˙˜ÌË
Á‡Ï˙ˆË ˘Â ÒÂ Á‡‰˙Ê‡Ú Û‰Ë‚ËÚÂÎÌÓ ‰˙Î„Ó. «‡˘Ó Ô˙Í
‰‡ ÌÂ Ì‡Ô‡‚ËÚÂ Ë ÌÂ˘Ó ÓÚ ÔÓ-ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Ï‡ÚÂË‡Î...

РИБИ
ƒÌÂÒ ˘Â ·˙‰ÂÚÂ Ì‡Ô‡‚Ó ÌÂÔËÎË˜ÌÓ ‡ÁÒ˙‰ÎË‚Ë
Ë Ô‡ÍÚË˜ÌË. ÕÂ ÒË ÒÚÛ‚‡ ‰‡ ÒÚÂ ˜‡Í ÚÓÎÍÓ‚‡
ÒÚ‡‡ÚÂÎÌË, ÒÔÓÏÌÂÚÂ ÒË Ë Á‡ ‡‰ÓÒÚËÚÂ ‚ ÊË‚ÓÚ‡.
¿ÍÓ ÌÂ „Ë Ì‡ÏË‡ÚÂ - Ò˙Á‰‡ÈÚÂ „Ë.
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Аржентинският
десен
външен халф Федерико Родригес се присъедини към лагера
на Локомотив София във Варна.
Южноамериканецът ще изкара
пробен период с надеждата да
замести заминаващия за Англия
Даниел
Богданович.
Сърбинът с малтийски паспорт
почти сигурно ще подсили тима
от Чемпиъншип Барнзли. Богданович ще направи една тренировка с “песовете” и ще премине медицински прегледи
преди да подпише. Първа тренировка с “железничарите” направи и Калоян Караджинов,
който разтрогна ден преди това
с китайския Далиен.

СНИМКИ БГНЕС

Ливърпул не успя да си върне първото място във Висшата лига, след като направи реми 1:1 срещу Евертън в мърсисайдското дерби. Това бе пето реми на
“червените” на “Анфийлд” в 11 домакински мача, въпреки че в големи периоди
от двубоя те имаха огромно превъзходство. Домакините откриха след поредната
бомба на капитана Стивън Джерард,
който в 68-ата минута от 30 метра вкара
първия гол на Евертън в последните му 6
срещи. Това обаче не смути “карамелите” и три минути преди края Тим Кейхил
изравни. Двата тима се срещат отново на
“Анфийлд” в неделя в мач за купата на
страната. Ливърпул събра 47 точки и се
изравни с Манчестър Юнайтед, но му
отстъпва по голова разлика. Отборът на
сър Алекс Фъргюсън има и мач по-малко.
Трети с 45 точки е Челси, а 44 т. има
тимът на Стилиян Петров Астън Вила.

АРЖЕНТИНЕЦ
В ЛОКО СФ

Лейтън Бейнс блокира удар на Сами
Хупиа срещу вратата на Евъртън

Отрязаха Дражев
за конгреса

○
○

418 делегати от клубове в
страната, които са подали в
срок регистрациите си. Така
Боби Михайлов ще има нужда
от подкрепата на 210 от тях,
за да получи нов 4-годишен
мандат. И вчера бе потвърдено, че само по двама представители на медиа ще бъдат
допуснати в първите 15 минути на конгреса, а след това
ще наблюдават дебатите и
гласуването на монитори във
фоайето в НДК.
Вчера пред БТВ Михайлов
обяви, че обикаля страната и
знае от какво са недоволни
клубовете. Надявам се през
следващия мандат да оправим
тези неща. Ще има промени в
изпълкома. Може да се поканят богати хора като Гриша
Ганчев и Николай Гигов,
потвърди информациите от
последните дни шефът на
БФС. На този етап има два
варианта за национален селекционер и ще заложим на
българин, обясни още Михай-

Хонорари на
външни автори
се изплащат
всяка сряда
от 14 до 16 часа

Румен Вълков подаде оставка като член на
УС на ЦСКА. Това обяви той пред БТА. Мотивите са, че е прекалено ангажиран като
президент на Аматьорската футболна лига.
Вчера 28 играчи на
шампионите пристигнаха за лагер в кипърския
курорт Агия Напа. Ден
преди това са получили заплати, а Викторс
Мороз и голяма част от

дължимите му суми по
договора. Треньорът
Димитър Пенев обяви,
че е доволен от първоначалните резултати от
подготовката и от новите попълнения. Всяка
контрола е от голямо
значение за нас. Класата на съперника не е
от важно естество, от
значение е ЦСКА да
играе правилно, обясни Стратега. До 1 февруари тимът му ще иг-

на

Изпълнителен директор Николай Малинов
Зам.-изпълнителен директор Павел Бебов
Информациите в броя са подготвени от репортерите на вестника.
Използвани са емисиите на БТА, "Фокус", "БГНЕС", БНР,
"Франс прес", интернет и др. Ръкописи не се рецензират и не се връщат

рае с руските Балтика
и Алания, сръбския Ягодина и Динамо Минск.
Междувременно се
появи информация, че
нигерийците Емануел
Омодиагбе и Кабиру
Алауса са при “червените” без съгласието на
своя клуб Хартландс.
Двамата били пратени
от уволнения вчера
треньор Митко Добрев
без знанието на шефовете на тима.

Телефон
читателя:

БЪЛГАРИЯ: Александър Симов - 230; Аида Паникян - 218; Десислава Велева - 230; Ева
Костова - 229; Искра Милева - 251; Магдалена Тодорова - 246; Милена Николова - 247;
ИКОНОМИКА: Мая Калпачка - 246; Мариела Илиева - 246; СВЯТ: Галина Младенова - 219;
Калина Йотова - 220; Алберт Аврамов - 220; КУЛТУРА: Вилиана Семерджиева - 240; Альона
Нейкова - 239; Надежда Ушева; ОБЩЕСТВО: Велиана Христова - 238; Ина Михайлова - 214;
Васил Попов - 248; Лилия Томова - 232; ЧЕТИВО: Борис Данков - 244; Богдан Иванов - 225;
Гергана Алексова; Чавдар Шинов; СПОРТ: 245; ФОТО: Благовеста Цветкова -206; Мариета
Томова - 206; Юрий Стоянов - 206; ДОКУМЕНТАЦИЯ: Катерина Димитрова - 201;
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ФИФА ОБЯВИ
ИДЕАЛНИЯ ОТБОР
Световната футболна централа обяви “Отбора на 2008-а”,
съобщи goal.com. В тима влизат
вратарят на Реал Мадрид и
Испания Икер Касияс, бранителите Серхио Рамос (Реал Мадрид), Джон Тери (Челси), Карлес Пуйол (Барселона) и Филип Лам (Байерн Мюнхен), халфовете Шави Ернандес (Барселона),
Стивън
Джерард
(Ливърпул), Кака (Милан) и
Франк Рибери (Байерн Мюнхен), и нападателите Лионел
Меси (Барселона) и Кристиано
Роналдо (Манчестър Юнайтед).

АРШАВИН ПОЧТИ
В АРСЕНАЛ

Румен Вълков напуска
управата на ЦСКА

ИЗДАТЕЛ: „ДУМА 2008“ ЕООД
Адрес на редакцията:
София - 1784,
бул. „Цариградско
шосе” 113 А,
Факс: 975 26 04
Автоматичен
номератор 97 05
+ вътрешен номер
www.duma.bg
E-mail:duma@duma.bg

лов. По думите му нямало нужда да се рискува с чужденец,
тъй като “нямаме огромни
шансове за класиране на
Мондиал 2010”. Разговарях с
Клаус Топмьолер и Аврам
Грант, но не стигнахме до споразумение, каза той. Михайлов говори и за отнетия през
лятото евролиценз на ЦСКА.
Той бе отнет напълно по законите на УЕФА. “Левскарското” лоби спаси ЦСКА да не
играе във “В” група, добави
Михайлов и заяви, че бъдещите собственици на ЦСКА от
“Титан АС” са обявили подкрепата си за него. Не знам защо
Ботев не ме подкрепят. Аз съм
играл за този голям клуб. Найважното обаче е отборът да
има нормално ръководство,
каза още шефът на БФС.
Ще бъда на конгреса, тъй
като винаги съм бил до Боби,
каза в ефира на БТВ и Христо
Стоичков. Боби има един конкурент в България - самият той,
заяви Камата.

Ботев Пд ще обжалва пред
Апелативната комисия на БФС
решението на Арбитражната
комисия от миналата седмица
да прекрати договора на защитника Величко Величков по
вина на клуба. Играчът скъса
договора си с Ботев по вина на
клуба с мотива, че не е получил
две заплати. Според ръководството на “канарчетата” обаче
бранителят умишлено не е взел
ноемврийската си заплата, за
да разтрогне и да се присъедини към тима на Сливен.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Бразилската суперзвезда Кака ще продължи
да играе за Милан, след като клубът не прие
предложението на Манчестър Сити. Двете страни преговаряха до късно в понеделник по рекордната оферта от 110 млн. евро за бразилеца. Има
неща по-важни от парите. Дадохме възможност
на Кака да обмисли офертата, но той има морални ценности и избра да остане, коментира президентът на “росонерите” и премиер на Италия
Силвио Берлускони. Реших да послушам сърцето
си и затова взех това решение, заяви и Кака.
Междувременно съотборникът на бразилеца в
Милан Дейвид Бекъм обяви, че Кака иска да играе за Реал Мадрид. Мисля, че през юни той ще
стане футболист на “белия балет”. Според мен
някой му се е обадил и заради това Кака промени
мнението си, цитира бившия капитан на “трите
лъва” испанския в “АС”.

○

○

Сити се прости с Кака

○

допълни, че този случай ще
стигне до разследващите органи у нас, както и до ФИФА
и УЕФА.
На форума ще присъстват

○

Комисията за организиране на шестия конгрес на БФС
реши след вчерашното си
заседание да представи на
форума на 30 януари единствено кандидатурата на Борислав Михайлов. Настоящият
шеф на централата бе издигнат от Литекс, Миньор Пк и
Локомотив Сф. До 15 януари е
постъпила и кандидатурата на
Ивайло Дражев, но предложилият го клуб Асеновец 2005 я
оттегли ден по-късно извън
срока за документите. Покъсно Дражев обяви, че кандидатурите се обсъждат и приемат на конгрес. Ако там се
реши, че кадидатурата ми е
невалидна, ще се откажа. Но
на 30 януари ще присъствам,
каза той. Дражев отново оповести декларация от члена на
УС на Асеновец 2005 Атанас
Пейчев, в която той твърди, че
подписът му под протокола, с
който се оттегля кандидатурата на Дражев, е недействителен. Ексбосът на Черноморец

Българин
ще води
националите,
обяви Борислав
Михайлов

БОТЕВ ОБЖАЛВА
ЗА ВЕЛИЧКОВ

97 05 200
Главен редактор
Ивелин Николов
Първи зам.-главен
редактор
Юрий Борисов

Зам.-главен редактор
Георги Георгиев
ggeorgiev@duma.bg

Звездата на Зенит Санкт Петербург Андрей Аршавин се
очаква да премине до ден в
Арсенал срещу 12 млн. паунда.
Ако всичко върви по плановете
на мениджъра на “артилеристите” Арсен Венгер, 27-годишният
нападател ще дебютира в неделя в двубоя от четвъртия кръг за
Купата на Англия при гостуването на Кардиф.

”‚‡Ê‡ÂÏË ˜ËÚ‡ÚÂÎË!
“˙ÒËÚÂ ÎË ÄÓÌÀ?
»ÁËÒÍ‚‡ÈÚÂ ˇ ÓÚ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌËÚÂÎËÚÂ! »‰ÂÚÂ Ë ˇ ‚ÁÂÏÂÚÂ! ¿ÍÓ ÌÂ ˇ Ì‡ÏË‡ÚÂ ËÎË ËÏ‡ÚÂ Á‡ÚÛ‰ÌÂÌËˇ Ò ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡¯Ëˇ ‚ÂÒÚÌËÍ, Ó·‡‰ÂÚÂ ÌË
ÒÂ. ŸÂ Ì‡Ô‡‚ËÏ ‚ÒË˜ÍÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ
ÄÓÌÀ ‰‡ ÒÚË„ÌÂ ‰Ó ‚‡Ò.

Отговорен редактор
Стоян Стоянов
stoyan@duma.bg

œË œ–Œ¡À≈Ã» Ò
‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂÚÓ Ú˙ÒÂÚÂ:

Отговорен секретар
Ивайло Гиздов
igizdov@duma.bg

»‚‡ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡, –ÛÏˇÌ‡ ËËÎÓ‚‡ “ÂÎ: 02 97 05 208, 02 97 05 203,
0886 04 84 32, e-mail: print@duma.bg,
abonament@duma.bg

Основател
Стефан Продев
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И Сесил влезе
във втория кръг

ж и в о т ъ т
на думите

Рафаел Надал без проблеми на старта

СНИМКИ БГНЕС

–ÂÁÛÎÚ‡ÚË

Надал имаше нужда само от 77 минути, за да отстрани
Кристоф Рохус в първия си мач в Мелбърн

„БМВ-Заубер”
представи F1.09
Официална премиера на своя нов болид
F1.09 направи вчера във Валенсия тимът на
“БМВ-Заубер”. Веднага след представянето
пред медиите полският пилот Роберт Кубица
изкара машината за първа обиколка на трасето. От баварския тим, за който кара и германецът Ник Хайдфелд, не крият амбициите се
за новия сезон, като според специалистите те
са най-напред в разработването на задължителната от т.г. системата за кинетично регенериране на енергията (KERS).
Ден по-рано пък на мократа писта “Алгарве” в Португалия Себастиан Буеми от екипа на
“Торо Росо” даде най-добро време в първия
ден от тестовете. Със стария болид швейцарецът изпревари с цели 5 секунди Педро де
ла Роса, който направи първия тест на новият
“Макларън-Мерцедес”. Кими Райконен пък
навъртя 54 обиколки с новото “Ферари” на
пистата “Муджело” в Италия на мокро трасе.

Кубица и Хайдфелд паказаха болида F1.09

cyanmagentayellowblack

лес (Чили). Определеният
като един от фаворитите за
титлата Анди Мъри (Великобритания) продължи след
6:2, 3:1 и отказване на Андрей Павел (Румъния).
В същото време руският
тенисист Марат Сафин заяви в интервю за “Советский
спорт”,
че
Откритото
първенство на Австралия ще

бъде последно за него. Така
той потвърди информацията,
че напуска активния спорт
до края на 2009 г. Във втория кръг той ще играе срещу испанеца Гилермо Гарсия-Лопес, а при победа
най-вероятно ще се изправи срещу световния номер 2
Роже Федерер (Швейцария)
на 1/16 финалите.

»ÒÔ‡ÌÂˆ ÒÂ‰
Á‚ÂÁ‰ËÚÂ Ì‡
Á‡·Ë‚ÍËÚÂ
Испанското крило на Портланд
Трейлблейзърс Руди Фернандес
получи шанса да докаже, че и
белите могат да скачат. Високият
1,98 м баскетболист взе най-много
гласове в анкета на НБА и стана
четвъртият участник в конкурса по
забивки, който е една от атракциите на т.нар. “Ол Стар” уикенд.
Феновете получиха право да дадат вот за конкурса, като испанецът, който е първи сезон в НБА,
събра 251 868 гласа и изпревари
Ръсел Уестбруук от Оклахома Сити
(147 279) и Джо Алекзандър от
Милуоки Бъгс (114 963). 24-годишният Фернадес става и първият неамериканец, който ще се пробва в
надпреварата. Голямото шоу в НБА
е във Финикс на 14 и 15 февруари,
а останалите трима са миналогодишният шампион Дуайт Хауърд
(Орландо Меджик), победителят от
2006-а Нейт Робинсън (Ню Йорк
Никс) и Руди Гей (Мемфис).
Лидерът в Западната конференция ЛА Лейкърс надигра водача на Изток Кливланд Кавалиърс
със 105:88 точки. Въпреки счупения си пръст Кобе Брайънт
завърши с 20 точки, 6 борби и 12
асистенции, а Пау Гасол добави 22
точки и 12 борби за “езерняците”.
В други двубои - Филаделфия ’76

ÄÓÌÀ
Правото да
к а з в а ш т о в а,
което мислиш!

œË
‡·ÓÌ‡ÏÂÌÚ
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÚÂ:

2 0 0 9

(Франция) също продължи
след 6:4, 6:4, 6:0 над Хуан
Монако (Аржентина). Dще в
първия кръг обаче участието си приключи местната
звезда Лейтън Хюит. Бившият номер 1, а сега 70-и в
света, отпадна в драматичен
мач и 7:5, 2:6, 2:6, 6:3, 3:6 от
13-ия поставен и финалист
от 2007-а Фернандо Гонса-

ΔÂÌË, I Í˙„ - —Â‚ÂËÌ
¡ÂÏÓÌ (‘‡ÌˆËˇ) - ÕËÍÓÎ
¬‡È‰Ë¯Ó‚‡ (◊ÂıËˇ) 6:2, 6:1,
ƒÓÏËÌËÍ‡ ÷Ë·ÛÎÍÓ‚‡ (—ÎÓ‚‡ÍËˇ) - ÿ‡ÌÂÎ ÿËÈÔ˙Ò (ﬁÊÌ‡
¿ÙËÍ‡) 6:0, 6:0, œ‡ÚË ÿÌË‰Â (ÿ‚ÂÈˆ) - ËÒÚËÌ‡ ÃÎ‡‰ÂÌÓ‚‡ (‘) 2:6, 6:4, 6:2,
ﬂÏËÎ‡ √‡È‰Ó¯Ó‚‡ (—Î‚Í) ¬ËÊËÌË –‡Á‡ÌÓ (‘) 1:6, 7:6,
4:6, —‚ÂÚÎ‡Ì‡ ÛÁÌÂˆÓ‚‡ (–ÛÒËˇ) - ¿Ì‡ÒÚ‡ÒË‡ –Ó‰ËÓÌÓ‚‡
(–ÛÒËˇ) 6:2, 3:6, 6:3, ŒÎ„‡ √Ó‚ÓˆÓ‚‡ (¡ÂÎ‡ÛÒ) - ¿ÏÂÎË
ÃÓÂÒÏÓ (‘) 4:6, 3:6, ŒÎË‚Ë‡ –Ó„Ó‚ÒÍ‡ (¿‚ÒÚ) - ¿Î¸ÓÌ‡
¡ÓÌ‰‡ÂÌÍÓ (”Í) 7:5, 3:6, 2:6,
¬ËÍÚÓËˇ ¿Á‡¸ÓÌÍ‡ (¡ÂÎ‡ÛÒ)
- œÂÚ‡ ‚ËÚÓ‚‡ (◊ÂıËˇ) 6:2,
6:1
Ã˙ÊÂ, I Í˙„ - ÃËı‡ËÎ
ﬁÊÌË (–ÛÒËˇ) - ŸÂÙ‡Ì Û·ÂÍ
(¿‚ÒÚËˇ) 3:6, 2:6, 2:6, ≈ÌÂÒÚÒ √ÛÎ·ËÒ (À‡Ú‚Ëˇ - ¿Î·ÂÚ
ÃÓÌÚ‡ÌÈÂÒ (»ÒÔ‡ÌËˇ) 6:3, 6:2,
6:3, »„Ó ÛÌËˆËÌ (–ÛÒËˇ) »‚‡Ì À˛·Ë˜Ë˜ (’˙‚‡ÚËˇ) 6:4,
6:7, 6:7, 7:5, 3:6, »„Ó ¿Ì‰ÂÂ‚ (–ÛÒËˇ) - œÂÚÂ œÓÎ‡ÌÒÍË
( ‡Ì‡‰‡) 5:7, 3:6, 6:4, 6:3,
6:4, œ‡·ÎÓ ¿Ì‰Ûı‡ (»ÒÔ‡ÌËˇ)
- ΔËÎ —ËÏÓÌ (‘‡ÌˆËˇ) 4:6,
1:6, 1:6, –‡‰ÂÍ ŸÂÔ‡ÌÂÍ (◊ÂıËˇ) - ÕËÍÓÎ‡Ò À‡ÔÂÌÚË (≈Í‚‡‰Ó) 3:6, 6:3, 6:4, 6:4, ƒÊÂÈÏÒ
¡ÎÂÈÍ (—¿Ÿ) - ‘‡ÌÍ ƒ‡Ì˜Â‚Ë˜ ( ‡Ì‡‰‡) 6:4, 6:3, 7:5.

¿ ¡ Œ Õ ¿ Ã ≈ Õ “

Сесил Каратанчева влезе във втория кръг на първия
за годината турнир от Големия шлем, след като вчера
отстрани Нурия Ягостера
Вивес (Испания) в четвъртия
си мач на Откритото първенство на Австралия. Двубоят
започна зле за втората ни
ракета, която прие да се
състезава за Казахстан, и в
Мелбърн играе едни от последните си мачове като
представител на България.
Тя загуби първия сет с 2:6,
но в следващите два не
даде шанс на победителката от “Алианц Къп” в София
м.г. и ги спечели с 6:1 и 6:2.
Следващата съперничка на
19-годишната Сесил е китайката Шуай Пенг, която
вчера елиминира със 7:6
(7:4), 6:1 28-ата в схемата
Франческа Скиавоне (Италия).
Във втория кръг вчера
очаквано влязоха сестрите
Уилямс. Номер две в света
Серена надигра с 6:3, 6:2
Юан Мън (Китай), а по-голямата Винъс се справи с германката Ангелик Кербер с
6:3, 6:3. Четвъртата поставена Елена Дементиева (Русия) се поизпоти под горещото австралийско слънце,
за да стигне до успеха със
7:6 (7:4), 2:6, 6:1 над Кристина Бароа (Германия). Голямата изненада поднесе украинката Катерина Бондаренко, която изпрати у дома
деветата в схемата Агниешка Радванска (Полша) след
7:6 (7:9), 4:6, 6:1.
Световният номер 1 при
мъжете Рафаел Надал (Испания) записа убедителното
6:0, 6:2, 6:2 срещу Кристоф
Рохус (Белгия). Във втория
кръг испанецът среща
хърватина Роко Каранусич,
който победи Флоранс Сера
(Франция) с 6:3, 1:6, 6:3, 3:6,
6:3. Миналогодишният финалист Жо-Вилфред Цонга

ПОДАРЪЦИ И
СУВЕНИРИ
НА ВЕСТНИК
ДУМА

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ
ще излиза
Бившата звезда на испанския
Ховентут Руди Фернандес
забива зрелищно

- Далас Маверикс 93:95, Хюстън Рокетс - Денвър Нъгетс 115:113, Шарлот Бобкетс - Сан Антонио Спърс
84:86, Бостън Селтикс - Финикс
Сънс 104:87, Портлънд Трейлблейзърс - Милуоки 102:85.

талон за
безплатна
обява!
ТЪРСЕТЕ ГО!
cyanmagentayellowblack

