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ЧИСТОТАТА В СОФИЯ
СТАВА „ЗЛАТНА”
Австрийската фирма, която държи концесията,
ще взима от 75 до 400% повече за услугата
За пореден път Столичната
община ще бръкне дълбоко в
джобовете на софиянци за чистотата на града. Това стана ясно
вчера от изчисленията на общинските съветници на БСП в
София. Съветникът Петър Курумбашев предостави на медиите
справка, от която става ясно, че
цените на австрийската фирма
“Заубермахер” за чистенето са

между 75 и 400 процента повисоки от тези на сегашния концесионер “Новера”. Според него
резултатът от тези по-високи
цени обаче ще е, че ще се чисти по-малко и по-скъпо. “Тъй
като администрацията не може
да управлява парите, които
събира от софиянци, по-добре е
да управлява по-малко пари”,
заяви Курумбашев.

На гости
на община
Батак
12

Левите общинари съобщиха,
че ще внесат предложения за
редуциране на ставките, които
определят размера на данък
сгради и такса смет. Те ще предложат промилите за такса смет
да бъдат намалени до 1,5, а
данък сгради да се формира
върху 1,0 процент от данъчната
оценка.
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Д-р Божидар Нанев:

Ще върнем
доверието в
лекарския
съюз

Няколко думи

ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Спор за
изборите
между БСП,
ДПС и НДСВ
СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА
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Братлетата се събраха. Отново са заедно. В ареста.
Т.нар. Братя Галеви - Пламен Галев и Ангел Христов, и
няколко техни аверчета са в кауша заради участие и
ръководство на престъпна група (Стр. 2). Ако обвиненията
на прокуратурата издържат в съда, ще можем спокойно
да говорим за разбиването на “дупнишката банда”. Ако
не издържат - ще кажем по едно “аферим” на Пацата и
на Геле и ще ги оставим да си ръководят “града на
фармацията”.
Обвиненията срещу Христов и Галев са изключително
сериозни и могат да имат неприятни резултати не само
лично за тях, но и за целия политически модел в град
Дупница. Например, какви последствия би могло да има
за кмета на града Атанас Янев. Да не забравяме, че
господин кметът бе подкрепен от “братята” по време на
предизборната си кампания. Да не пропускаме факта, че
те редовно “висяха” в кабинета му. Да не изпускаме и
това, че Галевите бяха членове на Обществения съвет
към същия този кмет и община. Следва ли нещо за Янев
от всичко това? И полицията, и ДАНС да не забравят, че
подобни “братчета” има в други български общини.

10

Кабинетът дава
70 млн. лв. за
студентски
общежития
2

Исландците
излязоха на
нов протест
8

Заглавия
от архива
на Петър
Увалиев
15
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Маскирани баби играха близо два часа хоро на мегдана в село
Брестник край Пловдив по време на празника Бабинден
—Ú. 5

¬‡ÎÛÚÌË ÍÛÒÓ‚Â Ì‡ ¡Õ¡ Á‡ 22 ˇÌÛ‡Ë
EUR
1.9558

cyanmagentayellowblack

USD
1.5150

GBP
2.0838

CHF
1.3247

Купата на
Топалов ще
респектира
Камски
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Първанов поздрави Обама
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Президентът
Георги
Първанов изпрати поздравително писмо до президента
на Съединените американски щати Барак Обама по
повод встъпването му в
длъжност, съобщиха от прессекретариата на държавния

глава. “Преди всичко бих искал още веднъж да ви поздравя за огромното доверие,
което ви гласува американският народ и да изразя
дълбокото си убеждение, че
ще съумеете да проведете
на практика основните си

послания и виждания, с които спечелихте категоричната си победа в президентските избори”, се казва в
писмото. Според Георги
Първанов днес стратегическото партньорството между
България и САЩ е толкова

Новоназначените посланици на
Португалия,
Хърватия, Мароко
и
Палестина
връчиха акредитивните си писма
на президента Георги Първанов.

динамично и интензивно,
колкото не е било никога
през повече от 100-те години дипломатически отношения между двете страни.
Първанов допълва, че САЩ
са важен бизнес партньор за
страната.

Арестуваха необвинения
„брат” Галев

ÃËÌËÒÚÂÒÍË Ò˙‚ÂÚ
z Атанас Ненков е вече титуляр на длъжността директор на
ОДМВР-Хасково.
Със
заповед,
подписана от министъра
на
вътрешните работи Михаил Миков, досегашният
началник
на
РПУ-Кюстендил
главен инспектор
Георги Джоглев е временно назначен на длъжността директор на областна дирекция на МВР-Кюстендил. Днес той официално ще бъде
представен на състава от зам.-министър Калин Славов.
z Обявяването на лични данни
от декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, с изключение на имената на декларатора, трябва да става след изрично
писмено съгласие на физическото
лице. Това е решила комисията за
защита на личните данни. Обявяването не трябва да съдържа изображение на подписа на декларатора,
уточняват от комисията. Решението
е във връзка с постъпили искания
за становище относно приложението на Закона за защита на личните
данни по отношение изпълнението
на задължението по чл. 17, ал. 2 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
z Министерският съвет ще разгледа днес проект за одобряване
на план за действие през 2009 г. с
мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз,
съобщиха от пресцентъра на правителството. Други точки в дневния
ред на заседанието са: промени в
Закона за туризма; наредба за издаване на сертификати за произход
за електрическа енергия от възобновяеми източници; промени в правилника за прилагане на Закона за
държавните помощи, приет през
2007 г. от МС; наредба за специфичните изисквания за управление
на минните отпадъци и др.

ДАНС отново със
спецакция в Дупница

Дупнишкият бизнесмен Ангел Христов бе задържан в ареста за 72 часа
вчера. Прокуратурата му повдигна обвинение за създаване и ръководене
на престъпна група. Това стана ясно,
след като вчера единията от “братята” Галеви бе призован да се яви в
Националното следствие. Другият от
дупнишките бизнесмени - Пламен
Галев, също е в ареста от декември
миналата година. Най-вероятно и на
него ще бъде подвигнато същото обвинение. Пред сайта Медиапул това
бе потвърдено от градския прокурор
на София Николай Кокинов.
Освен срещу двамата дупнишки
бизнесмени обвинения са повдигнати

и срещу Владимир Ангелов-Стъклето
и Апостол Чакалов, които според прокуратурата са техни съучастници в
престъпната група. Владимир Ангелов-Стъклето е смятан за един от
най-близкото обкръжение на братя
Галеви. По друга линия се разследват и евентуални връзки на служители от дупнишкото полицейско управление с престъпната група. Преди
месец оттам бяха уволнени двама
служители, които не са обърнали внимание на жалбата на сина на журналистката за нанесения му побой.
Ангелов и Чакалов бяха задържани на 20 януари, когато под ръководството на Софийската градска проку-

ратура в община Дупница се проведе
специализирана операция от служители на ДАНС, Национална следствена служба и Главна дирекция “Криминална полиция”. Полицаите са
претърсили офиси на таксиметрова
фирма “Елит”. Спецполицаите са иззели документи от офисите. Собственици на фирмата, към която са проявили интерес разследващите, са
Владимир Ангелов-Стъклето и Пламен Миланов.
Прокуратурата е поискала постоянна
мярка
за
неотклонение
“задържане под стража” за Христов,
Чакалов и Ангелов. Мярката ще бъде
гледана в петък.
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Ще ги платим със собствени средства, ако МОН
не помогне, но това
едва ли е редно, каза
главният научен секретар на БАН проф. Стефан Хаджитодоров. В
бюджет 2009 за нуждите на академията не достигат 7 млн. лв., а при
90 на сто изпълнение
ще се покрият само заплатите (средната е
628 лв.). Според Съботинов трябва международен одит и за науката
в другите научни институции, за да е ясно кой
кой е и да не говорят
несведущи хора за закриване на най-ефективно работещата БАН. Тя
е спечелила 60% от
българските
научни
проекти с пари от ЕС и
две трети от тези от
НАТО. Тази година академията навършва 140 г.

○

БАН води 85 до 120
съдебни дела за защита на имотите си от посегателства, включително срещу реституции неправомерни и дори с
престъпления. Това каза
вчера председателят на
БАН акад. Никола Съботинов. Преди време
била реституирана дори
земя под учебния реактор в “Младост”. Затова
академията настоява с
поправките в Закона за
устройство на територията към защитените от
реституция образователни, здравни и културни имоти да се добавят
и научните.
Започнал е международният одит на академията, който по нейно искане правят Европейската научна фонда-

ция и Асоциацията на
академиите на науките
в Европа. Тази седмица
институтите предават
информация за дейността си в специални формуляри, която ще бъде
разпределена в 4 панела по видове науки.
Общо 40 експерти, посочени от Европейската
научна фондация, ще
правят оценяването вкл.
с посещаване на всички институти през юниюли. Докладите по панели ще бъдат събрани
в един документ до края
на октомври. Оценяването трябва да приключи най-късно до Коледа
2009 г. То ще струва
максимум 200 хил. евро,
за които БАН очаква
помощ и от МОН. Подобен одит на Словашката академия на науките
е струвал 400 хил. евро.

○

ВЕЛИАНА ХРИСТОВА

○

БАН води 120 дела за
опазване на имотите си

○

○

○

Малко над 300 души се събраха вчера на протест пред парламента.
Те се обърнаха с гръб към сградата на НС. Седем от протестиращите
бяха арестувани. Днес вътрешният министър ще даде отговор за митинга
на 14 януари по настояване на опозицията

○

○

○

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

Ремонтират
студентските
общежития със
70 млн. лв.
Трябва да бъдат намерени всички
възможни механизми за ефективното
изпълнение на инвестиционните програми на отделните ведомства, защото средствата по тези програми са в
подкрепа на бизнеса. Това каза премиерът Сергей Станишев по време на
срещата си с екипа на Министерството на образованието и науката. Даниел Вълчев представи проекта на инвестиционна програма на образователното ведомство за 2009 г.
Предвижда се тя да възлезе на
над 100 млн. лв., включително 47 млн.
лв., одобрени от правителството пред
декември м.г. Премиерът Сергей Станишев е обърнал специално внимание
на въпроса със студентските общежития. Заедно със заложените през миналата година средства програмата
предвижда над 70 млн. лв. за ремонт
на студентски общежития в страната.
Премиерът се срещна и с екипа
на социалния министър Емилия Масларова. Министър Масларова е представила пред министър-председателя
проекта на инвестиционна програма
на МТСП за 2009 г., в който са включени 399 обекта по програмата “Красива България” и Социалния инвестиционен фонд на територията на цялата страна. Ще бъдат разкрити 18 500
нови работни места, 9000 от които за
хора с ниска квалификация. Общо
3900 души ще се квалифицират по
време на изпълнението на проектите.
Допълнително ще бъдат разкрити работни места и за хората, обслужващи
социалните заведения, е станало ясно
по време на срещата.
190 млн.лв. са инвестирани в системата на здравеопазването през м.г.
- ремонти, реконструкции и за закупуване на апаратура, отчете здравният министър д-р Евгений Желев. Инвестиционната програма на МЗ за
2009 г. в сектора да влязат 46 млн. лв.
от държавния бюджет и още 150 млн.
лв. по оперативната програма за регионално развитие за подобряване на
условията в университетските и областните болници и националните медицински центрове. Общо 41 проекта
ще бъдат финансирани от бюджета,
като 21 от тях ще приключат до края
на т.г., а 20 - през юни.

œÂÁË‰ÂÌÚ

„Златен” олимпиец
взе наградата на
„Еврика” за наука
Андон Рангелов, докторант от Физическия факултет на СУ, стана носител
на приза на фондация “Еврика” за високи постижения на млад учен през 2008
г. Фондацията връчи вчера традиционните си годишни награди за млад учен,
млад мениджър, изобретател и фермер.
Рангелов е завършил Математическата гимназия в Пловдив, като ученик е
участвал в три международни олимпиади по физика, но за разлика от останалите от националния отбор не е заминал за САЩ или Западна Европа, а е
останал да прави наука в България.
Наградата за млад изобретател
получи Тихомир Куманов от Добрич - за
изобретението “термотухла”, подобряваща значително енергийната ефективност в сградите. Предстои да бъде
завършена първата сграда, при която
са използвани термотухли. Изпълнителният директор на “Киров” АД е отличен
като най-добър млад мениджър. Фирмата предлага на пазара електроинструменти и машини за всички отрасли.
Под ръководството на Киров е разработен проект за нови големи търговски
обекти с организация на търговската и
сервизната дейност в тях. Ивайло Илиев
от Варна пък взе приза за млад фермер.
Учил е в САЩ, сега двете му семейни
растениевъдни фирми у нас обработват
42 981 дка земя под аренда, имат и
собствена - 2871 декара. В тях се отглеждат пшеница, ечемик, слънчоглед,
рапица, кориандър, просо.
cyanmagentayellowblack
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БСП и ДПС против
избори в един ден

СЪДЪТ ОТКАЗА
КАСИРАНЕ НА
РЕЗУЛТАТИТЕ
В КАЗАНЛЪК
Тричленен състав на Върховния
административен
съд
отхвърли жалбата на коалиция
“СДС - “Новото време” - ССД” за
касиране на избора на общински съветници в Казанлък, съобщиха от пресцентъра на институцията. Магистратите приемат за
неоснователно оплакването, че
в изборите е допусната до участие несъществуваща партия.
Въпросният участник в изборите
е предизборна коалиция Движение “Напред”, съставена от партиите ВМРО, БНД, ЗНС, “Лидер”.
Съдът констатира, че коалицията е регистрирана с решение на
ОИК, което не е обжалвано по
предвидения в закона ред и е
влязло в сила. Според решението неоснователно е и възражението за недействителност на
избора, поради неправомерно
въздействие върху избирателите, чрез обещаване на възнаграждение срещу гласуване за
определен кандидат.

НДСВ се запъна, иска промяна в конституцията

383 000 СА
ОСИГУРЕНИ
ДОПЪЛНИТЕЛНО
ЗА ЗДРАВЕ

на жълтата партия отново поискаха едновременно провеждане на изборите за НС
и Европарламент. Ще спестим 20 млн. лева, аргументира се от името на НДСВ Огнян Герджиков и сравни икономиите с необходимите
средства за студентски стипендии за година. Другата
конституционна промяна
беше да се прекратяват правата на депутати, които имат
влезли в сила ефективни
присъди или са напуснали,
или са изключени от парламентарните групи, с които са
влезли в НС. Според жълтите депутати мандатът на Народното събрание трябва да
започва да тече не от момента на приключване на изборите, а от деня на първото
му заседание.

Първанов подкрепи
идеята на жълтите
Изборите за Европейски
парламент и за Народно
събрание да са в един ден.
Тази идея на жълтите сподели
и президентът Георги Първанов. Пред Дарик радио
държавният глава уточни, че
не иска да се намесва в решаването на въпрос, който стои
пред Народното събрание. Ще
ни дойдат много два избора в
рамките на 2-3 месеца и не е
само въпросът в разхода на
повече средства, каза той.
Според него има вероятност
двата вота да изтощят допълнително електората и да деформират изборната дискусия. По
повод идеите си за референ-

Ангел Найденов: Опозицията
превърна отрицанието в кауза
Робувате на отрицанието и
сте го превърнали в своя кауза,
а ние предлагаме необходимите решения. Това каза от парламентарната трибуна председателят на ПГ на Коалиция за България Ангел Найденов по повод
остри реплики от страна на колегите му от десницата за приоритетите в дневния ред на НС.
Според него част от опозицията
дава израз на разбирането, че
колкото по-силно е напрежението, толкова по-голяма ще е нестабилността на управлението.
Той изрази мнение, че въпреки
тези опити опонентите не успяват в активността си да внесат
омраза, негативизъм и истеризиране на проблемите. Независимо че доставките на газ за
страната ни са възстановени, несигурността на доставките оста-

ва, репликира преди това Йордан Бакалов от ОДС, след като
НС отхвърли идеята му за създаване на комисия за проверка на
горивата в резерва.
Междувременно ПГ на “Атака” залепи в кулоарите на парламента обръщение към колегите си с думите: “Депутати от 40то НС, ще се върнем след 5 месеца с увеличен състав. Не правете непоправими глупости дотогава: ПГ”Атака”. Миналата седмица националистите напуснаха
парламента и обещаха да се
върнат след изборите. В момента те получават заплати и участват дистанцирано в работата на
някои комисии. По този начин от
разстояние Волен Сидеров подкрепи пускането на спрените
реактори на АЕЦ “Козлодуй”
преди дни.

дум по проблема за мажоритарността на листите, Първанов сподели, че не се е отказал от намеренията си. В мен
има надежда, онова, което
реши макар и много частично
БСП, да се ориентира към една
мажоритарна квота в листата
за бъдещия парламент около
1/4, горе-долу толкова са 58-те
депутати, които те предлагат,
каза той. Твърде е възможно
да се наложи референдумът да
се проведе заедно с изборите,
тоест да бъде решение не за
тези избори, а да отвори вратите за прокарване на мажоритарното начало от юни нататък,
каза Първанов.

МИЛА ХРИСТОВА

Всеки затворник да има на разположение 4 кв. метра площ за обитаване.
Това включват част от промените, които
предстои парламентът да обсъди в проектозакон за изпъление на наказанията
и задържането под стража, предложен
по линия на правителството. Причината
за новите текстове е хармонизиране на
българското законодателство с европей-

15 ПАРТИИ
ПОДПИСАХА
ДОГОВОР ЗА
ДЕМОКРАТИЧНИ
ИЗБОРИ

1000 лв. глоба за хулиганство
предлагат от левицата
От 200 лева до 1000 лева глоба за дребно хулиганство, извършено от лице над 16-годишна възраст.
Това е част от измененията в Наказателния кодекс,
предложени от Коалиция за България. Законопроектът беше внесен вчера в деловодството на НС. В
момента глобата за дребно хулиганство е от 10 лева
до 200 лева, се посочва в мотивите на вносителите.
Те обясняват, че не е била отчетена и деноминацията на лева от 1998 г. и реалните размери на глобите не отговарят на извършеното нарушение. Освен
това се предвижда наказание до три години затвор
и глоба от 500 лева до 1000 лева за възпрепятстване на полицаите да изпълняват задълженията си.
Предлага се също да не се допуска освобождаване
от наказателна отговорност на лице, извършило
престъпление спрямо служител на МВР, както и да
бъде завишен размерът на наказанията за
престъпления срещу служителите на реда. От една
до шест години да се наказва лице, което употреби
сила или заплашване с цел да принуди полицейски
орган да пропусне нещо по служба или свързано с
функцията му, искат вносителите. Според тях, когато
престъплението е извършено от участници в тълпа,
се предлага подбудителите да се наказват с лишаване от свобода от две до осем години.

Всеки затворник с 4 квадратни метра
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Реализираният за периода
януари-ноември 2008 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 27
221 хил. лв., сочат данните на
Комисията за финансов надзор,
цитирани от сайта Здраве нет.
Отчита се ръст от 20,6% на
годишна база. Най-голям относителен дял в премийния приход заемат “Други здравноосигурителни пакети” - 42,9%, и
“Извънболнична медицинска помощ” - 18,5%. Най-голям спад на
премийния приход на годишна
база се отчита по пакетите “Стоматологични услуги” - от 47,9%,
и “Услуги, свързани с битови и
други допълнителни условия при
предоставяне на медицинска
помощ” - от 31,6%. Броят на
здравноосигурените лица в дружествата по доброволно здравно осигуряване по действащи
договори към 30 ноември 2008
г. възлиза на 383 118 души.

Депутатите от НДСВ се зарекоха
да не отстъпят от инициативите си

ското, каза за ДУМА депутатът от Коалиция за България Надка Балева. Тя
обясни, че предстои промените в битовите условия за задържаните да станат
факт до три години. В момента много от
делата, които се печелят в Европейския
съд за правата на човека в Страсбург,
са свързани с условията на обитаване
на задържаните в следствени арести или
излежаващите присъди, коментираха
вчера депутати по повод предвиждани-

те законодателни изменения.
Другият проблем, заради който
България е често осъждана в европейските съдилища, е свързан с дълго точещите се предварителни производства и
бавенето на съдебния процес, обясни
Балева. Според нея законодателните
промени ще позволят и едно задоволително производство, което няма да допуска задържаните да престояват с години без реални присъди.

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

Позицията на БСП е за
отделно провеждане на изборите за Народно събрание
и Европейски парламент.
Така председателят на правната комисия в НС и депутат
от Коалиция за България Янаки Стоилов коментира идеята
на НДСВ за едновременно
провеждане на двата вота. По
думите му, не бива да се забравя, че става дума за два
различни избора, но депутатът обеща идеите на НДСВ
да бъдат обсъдени от левицата. По повод тезата, че ако
се гласува в един ден ще има
финансова полза за държавата, той обясни, че добър вариант за оптимизиране на
разходите е да се увеличи
контролът върху тези държавни плащания. Депутатът подчерта, че скоро няма да има
такова съвпадение, така че
двата вота да съвпадат, и
затова няма смисъл да се
променят основни правила в
конституцията.
Според депутата от ДПС
Четин Казак не трябва заради това, че изборите за Народно събрание и Европейски парламент са близки по
дата, да се пипа основният
закон. В решението на Конституционния съд ясно е записано, че промени, касаещи правомощия на основни
органи като президент, Народно събрание, Министерски съвет или които касаят
техния мандат, могат да се
извършват само и единствено от Велико народно събрание, аргументира се той.
В същото време от НДСВ
представиха пред журналисти в кулоарите на парламента проекта за промени в конституцията. От ръководството

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

МИЛЕНА НИКОЛОВА

Общественият договор за провеждането на свободни и демократични избори в България беше
подписан вчера от представители на 15 политически партии. На
церемонията в столичния хотел
“Радисън” не присъстваха от поканените само представители на
“Атака” и “Новото време”. От страна на БСП документът беше подписан от Мая Манолова, от ГЕРБ
- Цветан Цветанов, от НДСВ Огнян Герджиков, от ДСБ - Екатерина Михайлова, от ДПС Четин Казак, от БНД - Николай
Свинаров, от СДС - Любен Петров, от представител на Движение “Напред”, от ЕНП - Мария
Капон, от Политическо движение
“Социалдемократи” - Николай Камов, от РЗС - Яне Янев, от ССД
- Стефан Софиянски, от представител на Обединен блок на труда, от обединените земеделци Анастасия Мозер, и от представител на Българска социалдемократическа партия.
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БСП:

ГЕРБ няма позиция
за бюджета на София
Австрийската фирма, която трябва да чисти
столицата, ще взима до 400% повече от досегашния
концесионер, твърдят левите съветници

Председателят на групата на БСП в Столичния общински съвет
Жельо Бойчев (вдясно) и колегата му Петър Курумбашев (вляво) представиха
становището си по бюджета на София за тази година

ране Столичната община ще
успее да покрие разходите си
през 2009 г.
От БСП обърнаха голямо
внимание и на разходите за
чистотата в София. Съветникът Петър Курумбашев
предостави на медиите справка, от която става ясно, че

Франция готова да ни даде
по-бързо корветите
Френската страна би желала да приключи по-бързо
сделката за закупуване от България на две корвети от
Франция, за да може проектът да стартира. Това каза вчера в отговор на въпрос посланикът на Франция у нас Етиен
дьо Понсен, който изнесе публична лекция “Франция и
НАТО в условия на засилена европейска отбрана”. Дипломатът припомни, че преговорите за закупуване на две френски корвети стартираха при посещението на премиера Серегей Станишев в Париж през миналата година и още не
са приключили. Явно, че има и финансови въпроси, с които
ще трябва да се съобразим, отбеляза посланикът. Според
Етиен дьо Понсен България има нужда от такива кораби.
Предложението на Франция е предложение за истинско
партньорство между българската и френската флота, защото искаме България да разполага с модерни морски съдове
в стратегическата зона Черно море, посочи дипломатът.

До 12 май избират шефове
на апелативните съдилища
До 12 май трябва да бъдат избрани административните
ръководители на апелативните съдилища в страната. Това реши
единодушно на вчерашното си заседание Висшият съдебен
съвет. Дотогава трябва да бъде изготвен списък с около 250
магистрати, на които им изтича мандатът, реши още ВСС. Главният прокурор Борис Велчев се обяви за дългосрочна политика
по отношение на административните ръководители. Той коментира, че не е правилно заместниците да наследяват своите
шефове.
При оперативна информация за платено участие в протеста
и при нейното доказване от оперативните органи прокуратурата ще вземе мерки, бе категорочен обвинител номер едно.
Велчев допълни, че тази информация трябва да бъде потвърдена от оперативните органи. “Ако тя се потвърди и бъдем сезирани, ще вземем съответните мерки”, коментира Велчев.
cyanmagentayellowblack

Комисията за установяване
на имущество, придобито от
престъпна дейност, спечели
десето дело за отнемане на
имущество, придобито от
престъпна дейност, в полза на
държавата, съобщиха от пресслужбата на институцията. Във
вторник Старозагорският окръжен съд се произнесе срещу
Стоил Асенов. Той е с влязла
в сила присъда за трафик на
хора. Съдът отнема в полза на
държавата имущество за 187
287 лв. От Асенов се вземат 1ви етаж от триетажна жилищна сграда, заедно с две тавански помещения и гараж, трети
етаж от къща, заедно с две
тавански помещения, приземен гараж и складово помещение, апартамент от 60 кв.м,
2 автомобила “Мерцедес 207Д”
и “БМВ 530 Д”.

6 КГ АМФЕТАМИН
ЗАДЪРЖАХА
ПОЛИЦАИ ПРИ
СПЕЦАКЦИЯ

СНИМКА БГНЕС

Ние откриваме уникален
подход в тази ситуация от
страна на администрацията
на кмета Борисов - в условия
на криза да се увеличава с
50 процента данъчната тежест. Това заявиха вчера
съветниците от групата на
БСП в Столичния общински
съвет, които представиха
становището си за бюджета
на столицата за 2009 г. “Опитахме се да намерим аналог
на подобно икономическо
поведение на различни континенти, обаче не открихме”,
коментира председателят на
групата на БСП Жельо Бойчев по повод внесенето
предложението на зам.-кмета по финансите Минко Герджиков за запазване на двата промила върху данъчната
оценка, които формират такса смет, и 1,875 процента
върху данъчната оценка,
формиращи данък сгради.
Предвид увеличените с 50
процента данъчни оценки от
миналата година, това означава автоматично увеличение в същия размер на имотния налог за столичани.
Левите общинари съобщиха, че ще внесат предложения за редуциране на ставките, които определят размера на данък сгради и такса
смет. Те ще предложат промилите за такса смет да
бъдат намалени до 1,5, а
данък сгради да се формира
върху 1,0 процент от данъчната оценка. Според социалистите дори и при това редуци-

ОТНЕМАТ ИМОТИ
ОТ ОСЪДЕН ЗА
ТРАФИК НА ХОРА

цените на австрийската фирма “Заубермахер” за чистенето са между 75 и 400 процента по-високи от тези на
сегашния концесионер “Новера”.
“Тъй като администрацията не може да управлява
парите, които събира от со-

фиянци, по-добре е да управлява по-малко пари”, заяви
Курумбашев. Социалистите
обосноваха предложенията
си за намаляване на ставките за местните данъци с аргумента, че при скок от 50
процента ще намалее и тяхната събираемост.

Наши дипломати хванати да
пренасят препариран крокодил
Двама български дипломати от мисията ни в Кайро са
били хванати с контрабанда от
митничарите на аерогара София. В багажа им били открити
препариран крокодил и две
крокодилски кожи, без да са
придружени от съответните
сертификати, изисквани по закон.
Вчера говорителят на

външното ни министерство
Драговест Горанов съобщи, че
все още имената на дипломатите не се съобщават, но инспекторатът на министерството работи по случая. “Не е нормално български дипломати да
действат по този начин”, посочи говорителят на МВнР. Покъсно от Агенция “Митници” опровергаха информацията.

Приключи проверката за
починал в столичното 4 РУ
Приключила е проверката,
разпоредена
след
смъртта на арестант в столичното Четвърто РУ на МВР,
съобщиха от пресцентъра на
Министерството на вътрешните работи. Проверката е
разпоредена след смъртта
на 60-годишен мъж в районното управление.
Той е бил задържан, след
като на 3 януари мъж се оплакал, че е отдал под наем
две леки коли на М.М. от врачанското село Баница. Полицейската проверка установила, че М.М. е криминално
проявен и осъждан. На 9 януари той бил задържан в местното районно и му била
връчена призовка да се яви
в Четвърто РУ на 14 януари в

13 часа. На този ден около
14 часа М.М. дошъл в столичното районно, където
пред полицейски инспектор
признал, че в съучастие с
двама мъже от Враца е продал търсените автомобили.
Мъжът е бил настанен на
стол до постовия, тъй като
килията е била препълнена.
Попълнил е декларация, в
която написал, че има
сърдечни проблеми, но отказва консултация и преглед от
лекар. . Около 1,25 часа постовият чул, че задържаният
изхъркал силно, веднага уведомил дежурния, който извикал лекар. Двата лекарски
екипа не са успели да спасят
М.М. Смъртта му е констатирана в 2 ч. през нощта.

6 килограма амфетамин
задържаха полицаи при спецакция в столичният кв. “Надежда”, съобщиха от пресцентъра на МВР. Органите на
реда са задържали трима
мъже, двама от които живеят в
кюстендилското село Радловци, а третият - в София. При
проверката е бил открит найлонов плик, в който имало вещество на прах и на бучки.
Извършеният наркотест на
съдържанието реагирал положително на амфетамин, а неговото количество било 6 килограма. В дома на един от мъжете в село Радловци криминалистите са намерили химически
вещества и лабораторно оборудване.

ЗАКОПЧАХА
ШОФЬОР БЕЗ
КНИЖКА С НАД
3 ПРОМИЛА
АЛКОХОЛ
Неправоспособен шофьор с
над три промила алкохол в
кръвта е бил задържан в Асеновград, съобщават от полицията. 26-годишният водач на
“Опел Вектра” от Карлово е
бил спрян за рутинна проверка
около 21 ч. във вторник в Асеновград. Дрегерът е отчел 3,32
промила концентрация на алкохол в кръвта му. Младият
шофьор без книжка, който е
известен на полицията, е
задържан за 24 часа в ареста.

ДАДОХА ХОД НА
ДЕЛОТО СРЕЩУ
ЕКСПРОКУРОРКА
НА РАЗГРАД
Съдът даде ход на делото
срещу Еленка Хаджидимитрова - бивш окръжен прокурор на
Разград. Една от фирмите,
именно ликвидираното дружество “Агроенсервиз”, представлявана от ликвидатора Исмаил
Алишев, заяви, че няма да предявява граждански иск срещу
подсъдимата. Прокуратурата и
защитата настояха да бъде
даден ход на делото, макар че
част от призованите не се явиха. Досъдебното производство
срещу Елена Хаджидимитрова
бе образувано на 3 януари 2007
г. Повдигнатото обвинение
беше за това, че в качеството
си на административен ръководител Елена Хаджидимитрова,
за да облагодетелства различни лица, е забавила 36 следствени дела, 6 дознания, 21 акта
за надчет, 220 преписки и 90
незаведени преписки.
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5 млн. лева на Бабинден
за „Майчин дом”

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

АИДА ПАНИКЯН

По традиция най-младата майка - Цветелина Ботева,
изми ръцете на най-старшия акушер - доц. Доганов

Министерството
на
здравеопазването отпуска
на “Майчин дом” 5 млн. лева
целева субсидия капиталови разходи за ремонти,
съобщи здравният министър
д-р Евгений Желев в болницата на тържество по
случай Деня на родилната
помощ. Средствата са предвидени за ремонт на операционните, реанимацията
и родилните зали, уточни
изпълнителният директор
на лечебното заведение
доц. Николай Доганов. Той
се “отчете” пред гостите, че
през 2008 г. тук са се родили 3132 бебета, докато
през 2007-а са били 2758.
“Още не може да се стигнат
нивата на раждаемост в от
1999 и 2000 г., когато тук се
раждаха по 3800 бебета,
кометира доц. Доганов.
През м.г. тук е имало 8 раждания на тризнаци и 95 на
близнаци.
През болницата се преминали 11 650 пациенти.
Доц. Доганов каза, че средната заплата в болницата
през м.г. е била 1148 лв.,
като на лекарите е 2213 лв.,
на акушерките - 1029 лв.,

на санитарките по 695 лв.
За първа година бяха избрани акушер-гинеколог на
годината и акушерка на
годината - проф. Ангел Димитров, началник на родилна клиника, и Соня Манолова. Двамата оставиха отпечатъци от ръцете си върху
гипс. С художествените пластики, които ще бъдат изработени по тях, ще бъде поставено началото на колекцията “Златни ръце” в “Майчин дом”.
Съветничката на социалната министърка Емилия
Масларова - Иванка Христова, поздрави болницата
от името на МТСП.
В началото на март започва скринингът по програмата за генетичните заболявания. Сега се сформират групите, изготвят се
правилата, а парите са осигурени, каза пред журналисти министър Желев. Днес
той внася в Министерския
съвет предложение за
създаване на център “Фонд
за асистирана репродукция”.
В края на февруари се очаква да е готов правилникът
за работата на фонда, а от
март да започне процедурата. Пациентите няма да

бластният управител
на Русе Мария Димова поздрави жителите на с. Черешово,
които днес честват
Дядовден, съобщиха
от областната администрация. Отбелязването на
празника, който е единствен по рода си у нас, е знак
за съхранените традиции
на Черешово от десетилетия. Тържеството за Дядовден е винаги на 22 януари и се празнува вече 39
години в селото от Сливополската община. Мъжкият празник е замислен като
алтернатива на Бабинден.
Честта да бъде герой на
празника тази година е на
73-годишния бай Иван
Димитров. Дядото ще посрещне гостите с богата
трапеза. По традиция
мъжете от селото ще качат дядото на каруца с
магаре, след което ще го
окъпят в селската чешма
за здраве и дълголетие.
Празненството ще продължи в салона на читалище “Христо Ботев”.

О

плащат - със средствата от
бюджета ще се покриват по
три опита. Те сами ще избират клиниките, където да се
извършват процедурите.
“Иначе ще се създаде нелоялна конкуренция”, каза
здравният министър.

Издръжката на 4-членно
домакинство стана 1895 лв.
Положителни темпове на нарастване на
доходите прогнозират от Института по
социални и синдикални изследвания на КНСБ
ЕВА КОСТОВА

В края на 2008 г. издръжката на живот нарасна с 0,6%
спрямо септември същата година. Това сочат основните резултати от наблюдението на
потребителските
цени
и
издръжката на живота, които
периодично прави Институтът
по социални и синдикални изследвания на КНСБ. На човек
от 4-членно домакинство (2
възрастни + 2 деца) в края на
декември издръжката стигна
473,74 лв., или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 1895 лв. За да се
храни съобразно нормите за
калорийно съдържание на
храната и да поддържа разхо-

дите си за дома, да се облича,
образова и почива спрямо нормалните български стандарти,
както изтъкна директорът на
института
Любен
Томев.
Издръжката на един работещ
в 4-членното домакинство на
двама възрастни + две деца
достигна 527,10 лв., което е
ръст от 9,5% в годишен план
(при база декември 2007 г.).
Границата на бедност, базирана на потребителска кошница от 77 жизнено важни
стоки и услуги за физическо
оцеляване, достигна 185,21 лв.
на 1 лице, което показва ръст
от 8,5% спрямо декември 2007
г. и ръст от 0,4% за четвърто
тримесечие. По данни на НСИ
за домакинските бюджети за

ноември 2008 г. с общ доход
на 1 л. до 185 лв. са около
22% от домакинствата в страната, а с доход над 450 лв. са
15,2%. За последните 8 години абсолютната стойност на
издръжката на живот през
декември нарасна със 199 лв.,
а средногодишната с 200 лв.
Темповете на нарастване
през 2008 г. са сред рекордните за периода - 9,3% на
декемврийска база и 13,8% на
средногодишна база.
По думите на Любен Томев
планираната в началото на годината средногодишна инфлация надхвърли очакваните
стойности в резултат на рязкото покачване на цените на
хранителните стоки от нача-

СОЦИАЛЕН

лото на годината, повлияно в
известна степен от нарастването цените на хранителните
стоки в световен мащаб, както
и от натрупването на обективни и субективни вътрешни
фактори, като повишените от
1 януари акцизни ставки върху
кокса и въглищата, автомобилните бензини и цигарите;
етапно покачване цената на
природния газ от 1 януари с
9,9%, с 5,16% от 1 юли, и от 1
октомври с 24%; увеличението на цените електроенергията за битови нужди и топлоенергията от 1 юли, на питейната вода, транспорта, услугите и др.
По равнище на минималната работна заплата през 2008
г. България продължи да заема последно място в ЕС-27.
Номиналният размер от 112
евро е 3 пъти по-нисък от този
на Полша, 6,2 пъти от Испания и 14,4 пъти от Люксембург.
По равнище на безработица

ЕКСПЕРТ

Пенсионерите могат да отглеждат
внуците си до 3 г. срещу заплащане

А

Ако сте пенсионер, можете да се включите
при отглеждането на вашите внуци срещу заплащане в Националната програма “В подкрепа на
майчинството”.

 От октомври 2008 г.

Министерството на труда
и социалната политика
разшири обхвата на Националната програма “В
подкрепа на майчинството”. Така, ако вие имате отпусната пенсия за
осигурителен стаж и
възраст или срочна професионална пенсия за
cyanmagentayellowblack

ранно пенсиониране, получавате право да се
включите в отглеждането на своите внуци до 3годишна възраст срещу
заплащане от 240 лв. на
месец и 350 лв. на месец, ако децата са близнаци.
За целта е нужно да
се регистрирате в найблизкото бюро по труда

към Агенцията по заетостта като търсещ работа. От
своя страна майката на
детето трябва да подаде
заявление в дирекция
“Социално подпомагане”
към Агенцията за социално подпомагане. В своето
заявление тя трябва да
посочи вас като човека,
който тя би искала да отглежда нейното дете.
Трябва да знаете, подборът на кандидатите да
се включат в програмата
зависи преди всичко от

избора на родителя, а
наличието на роднинска
връзка между него и лицето, което ще полага грижа за детето, не е никаква пречка за участие в
програмата. По този начин вие ще съчетавате
практичното с приятното ще подпомогнете кариерното развитие на своите
дъщери - млади майки, ще
увеличите семейния доход и ще прекарвате повече време със своите
малки внучета.

страната ни продължава все
още да е в умерения диапазон от 5 до 7% (5,1% към ноември 2008 г.). В същото време на фона на най-ниската
безработица в Холандия 2,7%, Испания стигна равнище от 13,4%. Средното равнище за еврозоната продължава да се покачва плавно до
7,8%, а за ЕС-27 до 7,2%. Вече
са налице обаче първите проявления на кризата, изразяващи се в спад на производството и продажбите, съкращения,
принудителен престой, неплатен отпуск, работа на непълно
работно време, каза още Любен Томев. Те не се различават съществено от ефектите на
кризата, които се чувстват в
цяла Европа. На този фон той
прогнозира по-ниски номинални, но в реален израз положителни темпове на нарастване на доходите, включително и на средната работна
заплата.

Безплатни прегледи
за рак на кожата
Кампанията за профилактика и ранна диагностика на рак на кожата продължава в МБАЛ “Токуда
Болница София”. Прегледите вече ще бъдат всеки
вторник от 12 до 16 ч., съобщиха от лечебното
заведение. Не се изискват направления за преглед
при специалист или други документи. Необходимо
е желаещите само да се запишат предварително
на дерматологичната регистратура в болницата или
на телефон: 02/403 4933. Според експерти сега е
най-подходящият момент за профилактични изследвания на кожата, защото тя е възстановена след
продължително слънцегреене. Профилактичните
консултации са част от програмата за повишаване
на здравната култура, която болницата организира.
Те включват оглед на цялата кожа с цел откриване
на предракови и ракови образувания и консултация със специалист. При откриване на съмнителни
образувания се прави дерматоскопия.
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Искат 30% по-ниски „ЛУКОЙЛ”
цени на дървесината ПРОМЕНИ
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Автомобилното движение се улесни и стана по-безопасно след пускането на
втората тръба на тунела на първокласен път Е-79 при Дупница. Проектът
за изграждането й е започнат преди 31 години и спрян преди около 20
години заради проблеми с укрепването на ската. Втората тръба сега бе
изградена по проект по програма ФАР - Трансгранично сътрудничество

Крупните дървопреработвателни предприятия в страната вече усещат ефектите от
икономическата криза и настояват за пониски цени на дървесината, за да могат да
пласират своята продукция. Това заяви вчера по време на заседанието на комисията по
земеделие и гори към парламента председателят на Държавната агенция по горите доц.
Стефан Юруков, който представи отчет за
дейността на агенцията през 2008 г. Юруков
съобщи, че водените разговори в началото
на тази година с големите предприятия, преработватели на технологична дървесина, те
са поискали намаление на цените с около 30
процента.
Подобно намаление е чувствително под
производствената себестойност на дървесината и предвещава загуба за държавния
горски сектор, посочи Юруков. При чувствително намаляване на цените на дървесината
ще бъде поставена под заплаха реформата
в държавната агенция, а ще се наложи да
бъдат заделени и допълнителни приходи за
опазване на горите, добави той. Членовете
на комисията по земеделие се изказаха в
подкрепа на становището на ръководството
на агенцията, че не е обосновано цените на
дървесината да бъдат намалявани, и то с
такъв процент.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ:

Газовата криза свърши
Премахнаха ограничителния режим за предприятията
Вчера енергийният министър Петър Димитров
подписа в присъствието на
премиера Сергей Станишев заповед за премахване на ограничителния режим на природния газ у
нас. С това бе сложен
официален край на газовата криза у нас. Станишев
и Димитров увериха, че
руският газ вече е пристигнал. Газ има, кризата
свърши, коментира Димитров.
Пропуснатите доставки

за периода на газовата криза са 123 836 000 куб. м,
обясни министърът. Станишев разпореди на кризисния щаб към енергийното
министерство да осигури
безпроблемно минаване от
мазут на газ за големите
потребители и най-вече за
топлофикациите. Настоявам топлофикациите да гарантират, че хората няма
да бъдат ощетени при отчитането на потребените
количества енергия, произведена с мазут, и прехо-

да към работата на газ,
допълни премиерът.
Въпреки края на кризата Станишев и Димитров
подчертаха, че ще провеждат политика за разнообразяване на доставките синьо гориво и намаляване
зависимостта на България
към Русия. До няколко дни
енергийното министерство
трябва да събере и анализира данните за загубата
на страната и предприятията, за да представят претенции към доставчиците.

Не бива това, което се случи, да остава без политически и икономически последствия, заяви още енергийният министър.
Станишев съобщи още,
че “Булгаргаз” ще търси
правата си, като изисква
допълнителни количества
руски газ на по-ниски
цени. Премиерът обобщи,
че общата позиция на Европейския съюз е била
най-силното оръжие за
разрешаване на газовата
криза.

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР
ПРАВИ ДОСТЪПА
ДО ФИРМИТЕ
ПО-ЛЕСЕН
Мултинационалната компания
One Smart Star пуска от днес услугата One Smart Star Number,
съобщи вчера Димитринка Коева, директор в компанията. Услугата позволява чрез набиране на
четири цифри хората да се
свързват с определена компания.
Клиентът избира на телефона
*(звезда) и един 4-цифрен код,
като например 1234, или име
*TAXI (8294) или *POST (7678), за
да се свърже с определена фирма. One Smart Star Numbers работят от цялата страна, без да е
необходим регионален телефонен код. За компаниите с много
клонове като например банките,
клиентът, избирайки номера, автоматично се свързва с местния
клон. Краткият номер може да
бъде избран от всеки един от
основните фиксирани и мобилни
оператори,
предоставяйки
възможност на клиента да се
свърже на най-ниската възможна
цена - по тарифния план, който
ползва.

ИЗБРАХА НОВ ШЕФ
НА ВЕТЕРИНАРИТЕ
Директорът на Регионалната
ветеринарномедицинска служба Благоевград, д-р Михаил Бащавелов е новият председател на
Съюза на ветеринарните лекари
в България. Това съобщиха на
БТА от Министерството на земеделието и храните. Той е бил
избран вчера на 23 конгрес на
организацията, на който присъстваха 150 делегати от цялата
страна. Съюзът на ветеринарните
лекари в България е учреден през
1894 г. и има 31 клона в цялата
страна. В него членуват над 1500
ветеринари, сред които държавни служители и частнопрактикуващи ветеринарни лекари. Организацията е член на Европейската ветеринарна федерация (FVE).
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Спрените от Европейския съюз пари, предназначени за проектите по ФАР-трансгранично сътрудничество, блокираха четири проекта
на Хасковска търговско-промишлена палата.
Това съобщи директорът на палатата Янчо
Янев, предаде “Фокус”. Янев уточни, че проектите са на обща стойност около 500 000 евро.
Два от тях са с турски партньори, а другите
два с гръцки. И четирите проекта са били
одобрени. Единият от тях е за 150 000 евро и
е за възстановяване на парка в Хасковски
минерални бани. Според Янев има правителствено постановление, че подобни проекти ще се
финансират от държавния бюджет. Експерти от
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството са били категорични, че
няма да бъдат отпуснати средства за тези
проекти. Янев каза, че са изгубени около пет
месеца и средства в разработката на проекти,
които няма как да бъдат възстановени.
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Спрени пари по ФАР Фирми масово искат
блокираха 4 проекта регистрация по ДДС

ЦЕНИТЕ

“Лукойл България” коригира
цените на петролните продукти
от вчера, съобщиха от нефтената
компания. Бензин А-95Н поскъпва
с 1,74 процента от 1516,80 лв. за
1000 л на 1543,10 лева. Цената
на бензин А-98Н се увеличава с
1,64 процента от 1612,80 лв. за
1000 л на 1639,20 лева. Евродизелът поевтинява с 1,56 процента
от 1615,20 лв. за 1000 л на
1590,00 лева. Газьолът поскъпва
с 2,04 процента от 1532,40 лв. за
1000 л на 1563,60 лева.

ВЕСЕЛКА ВЕНКОВА

Три пъти е нараснал броят на
фирмите, които са подали заявления за регистрация по ДДС от началото на годината, съобщиха от
ТД на НАП в Пловдив. Към 20 януари в агенцията са били подадени
673 заявления, при 239 към същата
дата миналата година.
Една от основните причини за
наплива от желаещи за регистрация по ЗДДС данъчните оясняват с
ново изискване към търговците с тютюневи изделия. Според приети в
края на м. г. изменения в Закона за
тютюна и тютюневите изделия, право да търгуват с тютюневи изделия
от местно производство и внос имат
търговци, регистрирани по ЗДДС.
Процедурата по регистрацията

отнема до 14 дни от подаването на
заявление до финализирането й. В
този срок служителите на НАП
извършват задължителна проверка
за наличие на обстоятелства за регистрация по ЗДДС. Ако лицето не
може да бъде открито на адреса
му за кореспонденция или има
данъчни
задължения,
които
надхвърлят стойността на активите
му, НАП може да откаже регистрация по ЗДДС.
Особено внимание служителите
обръщат на лицата, срещу които е
образувано наказателно производство или са осъждани за данъчни
престъпления. В тези случаи законът дава право да се поиска
допълнително обезпечение от собственика на фирмата, за да бъде
извършена регистрация.

Плугчиева се срещна с шефа
на агенцията за одит на евросредствата
Вицепремиерът Меглена
Плугчиева се срещна вчера
с новия изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Одит на средствата от
Европейския съюз” (ИА
ОСЕС) Райка Онцова. Тя е с
дългогодишен опит във финансовия сектор и одита.
Преди да поеме поста 8
години е била главен одитор
cyanmagentayellowblack

на БНБ, работила е в Стопанска банка и Минералбанк. Съдбата на 12 млрд.
евро е във вашите ръце, каза
по време на срещата с екипа
вицепремиерът
Меглена
Плугчиева.
Агенцията бе създадена с
постановление на правителството чрез преобразуване
на едноименната дирекция в

Министерството на финансите от 1 януари като юридическо лице и второстепенен
разпоредител с бюджетни
кредити към министъра на
финансите. Агенцията е одитен орган по Структурните и
Кохезионния фонд на ЕС и
други програми и инициативи. Изпълнява функции и задачи на сертифициращ орган

по програма САПАРД, орган,
отговорен за издаване на
декларации за приключване
на проектите по предприсъединителния
инструмент
ИСПА. Одитен орган е и по
двустранните програми за
трансгранично сътрудничество България - Сърбия, България - Турция, България - Македония.

ЛОГОТО НА
МОБИЛТЕЛ СТАНА
ТРИИЗМЕРНО
“Мобилтел” ще освежи сегашния си търговски знак, придавайки му триизмерна форма. Логото
с 3D-ефект подменя познатия знак
на мобилния оператор с най-голям пазарен дял, който наскоро
отчете ръст на клиентите си до
5.4 млн. души. В логото е запазена формата на буквата М, която
се оказала най-разпознаваема
част на марката. Цветовата гама
е запазена, но е в по-тъмен нюанс
от предишната. По повод своята
обновена визия, М-Тел ще предложи на абонатите си всички Box
продукти или високоскоростен
интернет в комбинация с M-Tel
NetBook с бонус един месец без
такса.

ДНЕС РЕШАВАТ
ПРЕКРАТЯВАНЕ
НА КОНЦЕСИИ
ЗА ПЛАЖОВЕ
На редовното заседание в Министерския съвет министрите ще
обсъдят прекратяването на концесиите на плажовете “Златни
пясъци” и “Елените”, съобщиха от
правителствената информационна служба.
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16% повече ипотечни
кредити през 2008-а
Според експерти хората на възраст до 25 години
избягват дългосрочните финансови задължения
С 16 процента повече са изтеглените в България жилищни кредити
през 2008 г., според данни на Кредит
Център. Ипотеките в България са главно за суми между 30 000 и 50 000
евро, следвани от тези между 10 000
и 30 000 евро. Най-много ипотечни
кредити са изтеглени в София, а найголям е средният размер на кредита
във Варна - 48 890 евро. В София
средният размер на кредита е 48 700
евро, в Пловдив - 38 950 евро. По-

ниски кредити са отпускани в Бургас
- 37 660 евро, в Стара Загора - 33 260
евро, в Ямбол - 27 130 евро.
Ръстът на лихвите и общата несигурност накара по-рисковите групи потребители да преосмислят и дори отложат своите сделки. За първи път
това се усеща през април 2008-ма, а
след това по-силно през четвъртото
тримесечие на годината. Клиентите на
възраст до 25 години избягват да вземат дългосрочни кредити. Кризата се

отразява значително и на клиентите
на възраст над 45 години. Опасенията
от ръст на безработицата създава
допълнително напрежение при повъзрастните кредитоискатели, защото прави перспективата им по-неясна.
Активни остават семейните българи
на средна възраст, при които основният кредитополучател задължително има на кого да разчита да поеме
тежестта на вноската в момент на временно затруднение.

До 2013-а БДЖ
купува 220
нови вагона

При 240 ревизии, извършени
от служителите на отдел “Контрол” на Териториалната дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите (НАП) в Ловеч
през миналата година, са разкрити допълнителни приходи в
размер на 18 831 134 лева,
съобщи Елка Ангелова, заместник-директор на дирекцията. От
всичките ревизии само 29 са
завършили без съставяне на актове. Контролната дейност на
ТД на НАП е насочена предимно към рискови браншове като
строителството, търговията, туризма. 26 от ревизиите на фирми
са завършили с актове. През
миналата година са били направени и 50 проверки и девет
ревизии на физически лица,
работещи в тези отрасли.

Рибар от Варна се прибира, след като е проверил мрежите за риба.
Заради студовете, които бяха сковали Черноморието, уловът е все още много слаб

МВФ: Чака ни още по-тежка 2009 г.
Международният валутен
фону (МВФ) значително ще
повиши своята прогноза за
щетите от кризата, оценявани
по-рано от него на 1,4 трилиона
долара. Фондът смята да коригира значително в посока надолу и своята прогноза за темповете на ръст на световната икономика през 2009 г., равняващи
се сега на 2,2%, заяви директорът на МВФ Доминик СтросКан пред агенция “Блумбърг”.
По неговите думи съкращаването на прогнозния ръст на глобалната икономика ще е в рамките на минимум половин, но
може би дори и 1%.
Очаква ни тежко първо

полугодие на 2009 г., през второто може да очакваме леко
подобрение, но за възстановяване може да говорим едва в
началото на 2010 г., прогнозира Строс-Кан пред Би Би Си,
като добави, че през следващите 2-3 години няма да бъдем
свидетели на някакви значителни темпове на растеж. Недостигът на финансов ресурс е
един от най-големите проблеми, с които предстои да се
сблъска Международният валутен фонд, коментира РБК
Дейли.
По думите на Строс-Кан ще
са необходими още 150 милиарда долара за оказване на

помощ на бедните и развиващите се страни във връзка с
очакванията за задълбочаване на кризата. Ако през следващите шест месеца кризата
се задълбочи и на много други
наши членове им потрябва помощ, техните нужди могат да
превишат нашите ресурси. Ако
бъде взето съответното политическо решение, не мисля, че
ще възникнат трудности с намирането на допълнителните
150 милиарда долара, които ще
удвоят нашите ресурси в сравнение с нивото от миналата година до 500 милиарда долара,
каза той. Откъде МВФ ще вземе още 150 милиарда долара

не е ясно докрай. По-рано негови представители и западни
лидери призоваха страните с
големи златни и валутни резерви по-активно да се борят с
кризата в световен мащаб. Но
до момента тези страни подчертаваха важността на
вътрешните проблеми и тяхното решение.
Развитите страни вече изпитват дефицит на антикризисни средства, а развиващите се
страни с големи златни и валутни резерви, според експертите, ще предоставят допълнително финансиране само в случай, че тяхното влияние в МВФ
се увеличи.

На 4 часа ще работят в „Радомир метал индъстрийз”
На четиричасов работен ден преминаха
от вчера администрацията и стоманодобивният цех в най-голямото предприятие в община Радомир - “Радомир
метал
индъстрийз”, съобщи изпълнителният директор Людмил Александcyanmagentayellowblack

Пловдивският КЦМ ще получи
сертификат за инвестиция клас А.
Той ще бъде връчен от зам.министъра на икономиката и енергетиката Анна Янева днес, съобщиха от Министерството на икономиката и енергетиката. Основна цел на проекта е изграждане
на високоефективно и конкурентно производство на олово, цинк,
сплави и други продукти на тяхната база чрез въвеждането на
нови технологии за преработване
на суровините, осигуряващи безопасни и здравословни условия на
труд. Инвестицията за реализиране на проекта в рамките на тригодишния период от ноември 2008
г. до октомври 2011 г. възлиза на
301 млн. лв. По време на изпълнение на строителството и монтажните работи за периода 2009 2011 година ще бъдат пряко заети между 120 и 135 специалисти, строителни работници и монтажници. След пуска в експлоатация на новите технологични инсталации пряко в производството
ще бъдат ангажирани около 145
специалисти.

ПОВЕЧЕТО РЕВИЗИИ
В ЛОВЕЧ
ЗАВЪРШВАТ С АКТ

СНИМКА БГНЕС

До 2013 година БДЖ предвижда да купи 220 нови вагона, отговарящи на всички съвременни изисквания, съобщи вчера Христо Монов, изпълнителен директор на дружеството,
цитиран от “Фокус”. Вагоните
ще имат климатична инсталация, вакуумна тоалетна система, автоматична блокировка на
страничните врати по време на
движение. Предвижда се и доставка на 50 нови електромотрисни влака, нови или рециклирани спални вагони, както и на
20 локомотива, обясни Монов.
В програмите за развитие
на БДЖ се предвижда постепенно обновяване на пътническия вагонен парк, така че в
близките няколко години да
бъдат подменени с нови всички
вагони на възраст над 20 години. Монов подчерта, че инвестициите в нов подвижен състав
изискват значителни финансови средства. 25-те нови електрически мотриси “Дезиро” струват повече от 117 милиона евро,
а сумата, необходима за закупуването на един нов вагон, е
средно около 3 милиона лева.
600 000 пътници повече е превозило БДЖ през 2008 година в
сравнение с предходната 2007 г.

КЦМ - ПЛОВДИВ,
ВЪВЕЖДА НОВИ
ИНСТАЛАЦИИ

ров, цитиран от БТА.
Продължава се отпускът на работещите
в друг основен цех ковашко-пресовия.
Мярката се предприема до края на месеца
вследствие на финансовата и газовата криза. Ограничението засяга около 400 работе-

щи в дружеството. Ще
продължат работата си
само леярният и двата
механоцеха.
Очаква се в началото на февруари производството да бъде
възстановено, но с 3040 на сто по-малък
обем от обичайния. Наполовина е намаляло

търсенето на продукцията на завода заради
световната криза. Над
95 на сто от производите на радомирското
дружество са предназначени за износ.
Персоналът на “Радомир метал индъстрийз” наброява 1100
души.
Численият

състав е намален със
100 души от края на
миналата година досега. Съкращенията ще
продължат постепенно, като броят на работещите трябва да достигне 900 души. Ще
бъдат засегнати и основни работници, уточни Александров.

ДО 3 МЕСЕЦА
ОЦЕНЯВАТ
ПРОЕКТИТЕ ПО
ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
Министърът на икономиката и
енергетиката Петър Димитров
обяви вчера, че до момента са
подадени за финансиране по оперативната програма “Конкурентоспособност” 1481 проекта, като
безвъзмездната подкрепа за тях
е на стойност 272, 838 млн. лева.
Ангажиментът е за тримесечен
срок за оценка на проектите,
добави министърът. Той информира, че от второто и третото
тримесечие на тази година ще
бъдат отворени допълнителни
схеми за финансиране по програмата за около 100 млн. евро.

22% РЪСТ
НА ПРЕМИИТЕ
В ОБЩОТО
ЗАСТРАХОВАНЕ
22% е ръстът на премиите в
общото застраховане за периода
януари - ноември 2008 г. в сравнение със същия период на предходната година, съобщиха от Комисията за финансов надзор
(КФН). Размерът на премиите до
ноември 2008 г. е над 1,3 млрд.
лева. При животозастраховането
ръстът е с 18,5%, като за посочения период премиите са над
241 млн. лева. Общо за застрахователния сектор ръстът е 21,5%.
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ИСТАНБУЛ СЕ
ГОТВИ ЗА
ПРОТЕСТ
Три големи турски профсъюза - Тюрк-Иш, ДИСК и
КЕСК, организират на 15 февруари в Истанбул голям протестен митинг срещу последиците от икономическата криза
в страната. Акцентите на митинга ще бъдат против
прехвърлянето на тежестите на
глобалната криза върху трудещите и преди всичко против
практиката за безразборно
освобождаване на работници
и служители.

КАСТРО ОТИВА
В РУСИЯ

СНИМКА БГНЕС

Кубинският президент Раул
Кастро ще направи официално
посещение в Москва в края на
месеца,
съобщи
руското
външно министерство. Руският
президент Дмитрий Медведев
покани Кастро да посети Москва при посещението му в островната държава през ноември м. г.
Гръцките контролнопропускателни пунктове Промахон и Ексохи към България и вчера бяха затворени, а по автомагистралите в
Гърция имаше около 8500 трактора и земеделски машини, разположени от гръцките фермери на възлови места в страната.
Селскостопанските производители в южната ни съседка настояват за определяне на гарантирани цени на всички земеделски
продукти, за намаляване на ДДС, за увеличаване на субсидиите и за замразяване на банковите им заеми за срок от три години

Масови демонстрации
заливат Рейкявик
Протестите продължават до оставка на
правителството, заканват се в Исландия
Най-малко 2000 души се събраха на
площада пред Алтинги, сградата на парламента в Рейкявик, през първия работен ден на исландските законодатели
за 2009 г. Протестиращите, които настояват за оставката на десния кабинет и
директора на централната банка, останаха на площада до късно през нощта
въпреки студеното време. Те скандираха “Вън!” и носеха плакати с послания
към министър-председателя на страната
Гейр Хорде: “Гейр е ненужен!”.
Около 200 полицаи не успяха да
разгонят множеството и входът на парламента остана блокиран от протестиращите. Полицията използва сълзотворен газ за да разгони демонстрантите,
които замеряха служителите на реда с

тоалетна хартия, обувки и снежни топки.
По данни на Франс прес арестувани са
13 души.
На първата си сесия за 2009 г. много
от исландските депутатите подкрепиха
исканията на демонстрантите и също
поискаха оставката на кабинета. Исландия се счита за най-пострадалата от
световната финансова криза страна в
Европа. На прага на новата година във
връзка с обвиненията, че не е в състояние да обуздае икономическата криза
в страната, Хорде коментира: “За нашата страна 2009 г. ще бъде една от найтрудните в цялата ни история. Въпреки
това нямам намерение да подавам оставка”.
Хордур Торфасон, популярен певец

Френските социалисти напуснаха
демонстративно парламента
Десетки депутати от опозиционната Социалистическа партия на
Франция във вторник напуснаха демонстративно пленарната зала на
Националното събрание. Така социалистите протестираха срещу парламентарна реформа. Във вторник
трябваше да бъде разгледан найоспорваният член от проектозакона,
според който “изменения, предложени от депутат, могат да бъдат подложени на гласуване без предварител-

ни дебати”. Според правителството
тази промяна цели по-доброто изготвяне на закони, докато опозицията
обвинява управляващата партия, че
иска да неутрализира силата на парламента.
Гневът на социалистите достигна
връхната си точка, когато преждевременно бе обявен край на дебатите
по оспорвания член, въпреки че повечето депутати от Социалистическата партия не бяха взели думата.

z

Гърция се оплаква от липса на туристи
Хотелските нощувки в гръцката столица
през декември намаляха почти с 50 процента в сравнение с
предишната година,
тъй като глобалната
финансова криза нанесе удар на ключовия за страната туристически сектор, предаде ДПА. Асоцацията на атинските хотелиери съобщи, че
броят на заетите месcyanmagentayellowblack

та в петзвездните хотели е спаднал с почти 28 процента през
декември, а резервациите за следващите
два месеца са с почти 70 процента помалко в сравнение
със същия период
през 2008 година.
Асоциацията констатира, че туристическият сектор е бил силно засегнат както от
международната фи-

нансова криза, така и
от вълната улични
размирици в центъра
на града преди коледните празници. В месечния си отчет асоциацията предвижда
“много оскъден зимен
сезон”.
Туризмът е двигател на гръцката икономика и носи на
страната близо една
пета от брутния вътрешен продукт.

в островната държава и главен организатор на протестите, заяви, че те ще
продължат, докато правителството подаде оставка. Трите най-големи банки в
държавата - Glitnir, Landsbanki Islands и
Kaupthing Bank - в които освен граждански влогове има и авоари на европейски компании, се сринаха в края на
2008 г. под тежестта на милиардите
задължения, натрупани от агресивната
им експанзия в чужди държави. Правителството бе принудено да национализира банките, но това съсипа националната валута на страната и накара
Исландия да търси помощ от МВФ.
Досега кредити за около 2,5 млрд. долара са предоставили Финландия, Швеция, Норвегия и Дания.

Мрачни прогнози

ХАТАМИ ОТНОВО
Е КАНДИДАТ ЗА
ПРЕЗИДЕНТ
Бившият иранския държавен глава Мохамед Хатами е
издигнал своята кандидатура
за участие в президентските
избори, съобщи иранският англоезичен канал “Прес-ТВ”.
Настоящият президент на Ислямската република Махмуд
Ахмадинеджад за момента все
още не е изразил намерението си да участва в предстоящите избори. Изборите за
държавен глава ще се състоят
на 12 юни 2009 г.

ЕТА ПАК
ЗАПЛАШВА
Баската сепаратистка организация ЕТА пое отговорност
за убийството на 71-годишен
бизнесмен и заплаши други
хора, работещи по проекта за
високоскоростен влак, свързващ
областта с испанската столица.
В комюнике, публикувано във в.
“Гара”, ЕТА нарича убийството
през декември на бизнесмена
Игнасио Урия като “екзекуция”.

ТУРСКИ КОРАБ
ЗАСЕДНА
Турски товарен кораб с 10
души на борда, натоварен с 3000
тона жито, заседна в морето край
Марсилия, но няма пострадали
при инцидента. За момента няма
съобщения за замърсяване или
за изиспване на товара в резултат на инцидента.

Правителството на германския канцлер Ангела Меркел очаква най-голямата икономика в
ЕС да се свие с 2,25% през 2009 година. Това
означава, че Германия е изправена пред найтежката криза след края на Втората световна
война, предаде ДПА. В годишния икономически
доклад на правителството се прогнозира ръст
на безработицата. Очаква се през тази година
около 500 000 души в Германия да останат без
работа, като общият брой на безработните ще
достигне 3,5 милиона души до края на годината.

Румънците не се тревожат
Румънците, за разлика от повечето европейци, не са особено притеснени за работните си
места заради икономическата криза. Проучване,
осъществено от компанията “Синовейт” в 18 страни, показва, че едва 32% от румънците се страхуват от съкращения, докато в Русия, България,
Гърция и Турция нивото на тези, които се боят, че
ще загубят работата си, достига 55 процента.

„Рено” стачкува
Спонтанно възникнала стачка вчера наруши
работата в завода на “Рено” във френския град
Сандувил, предаде Ройтерс. Стачката е била в
резултат на гнева на служителите след обявяването на ново съкращаване на работата на завода. Управата на завода вчера е обявила съкращаване на работата през февруари и март по
време на събрание на предприятието. Програмата на завода за февруари и март предвижда
само 4 и 6 работни дни по модел “Лагуна”.

Причина за газовия конфликт между Русия и Украйна, който засегна интересите и на страни от ЕС, е
украинската корупция на
“най-високо политическо
ниво”. Това обяви украинският премиер Юлия Тимошенко вчера на заседание на
правителството. Тимошенко уточни, че именно “РосУкрЕнерго” е виновна за провала на преговорите между
“Нафтогаз” и “Газпром” на
30-31 декември 2008 г.
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тръст” уточни, че компанията на
Лебедев, ще придобие над 75%
от в. “Ивнинг стандард” за “номинална сума”. Стойността на
сделката не се посочва, но
според предварителна информация Лебедев може да заплати
символичната сума от 1 британска лира за изданието, което
носи годишни загуби от 10 милиона лири.

○

е миноритарен акционер в “Аерофлот” и в. “Новая газета”, в последните седмици коментираше
неведнъж интереса си не само
към “Ивнинг стандарт”, но и към
други лондонски вестници. В последните години “Ивнинг Стандарт” понасяше загуби заради
конкуренцията на безплатните
вестници.
“Дейли мейл енд дженерал

○

Досегашните собственици на
британския вечерен в. “Ивнинг
стандарт” потвърдиха продажбата на контролния пакет акции на
изданието на руския милиардер
Александър Лебедев. Издателската група “Дейли мейл&Дженеръл Тръст” съобщи пред АП, че
се е съгласила с предложението
на бившия полковник от КГБ.
49-годишният Лебедев, който

○

○

Лебедев купи „Ивнинг стандарт”

Ливанската армия получи от Русия 10 изтребителя МиГ-29. Това е
първата значителна доставка на въоръжение за
малката близкоизточна
страна от десетилетия.
Русия отправи предложението си да изпрати самолетите, преди Израел да започне офанзивата в ивицата Газа, но
поредният конфликт в
региона прави значението на военната доставка
още по-голямо. Ливан
твърди, че се нуждае от
повече военна техника,
за да може да контролира успешно южната си
граница.
САЩ и Европа си да-

ват сметка, че ливанската армия се нуждае от
нови въоръжения, за да
може да противодейства
на въоръжената ислямска
групировка “Хизбула”,
която контролира голяма
част от Южен Ливан. Те
обаче се опасяват, че ако
ливанската армия бъде
снабдена с твърде много
бойна техника, тя може
да я използва срещу Израел.
Руската военна помощ за Ливан предизвика незабавната реакция
на Вашингтон, който няколко дни след споразумението с Русия обеща
на Бейрут да му изпрати
танкове.

○

угурацията на Барак Обама от ръководителя на президентската администрация Рам Емануел. Решението касае всички разпореждания на бившия
държавен глава, засягащи работата
на министерствата и федералните агенции. Тази практика в САЩ е обичайна
при предаването на пълномощията на
новата президентска администрация.

○

риканският президент Барак Обама
започва здраво работа, заемайки се
с конкретни решения по най-малко 5
направления. Първите срещи на Обама са посветени на Ирак, Афганистан,
Гуантанамо и Плана за възраждане на
американската икономика, чиято стойност вече е 825 млрд. долара.
Едно от първите решения на новата президентска администрация във
вторник вечер местно време бе издаването на заповед за замразяването
на всички процеси срещу задържаните в Гуантанамо в продължение на 120
дни, докато правителството преразгледа изцяло водените в момента процеси и цялостната система на провеждането им.
Администрацията на новия президент замрази всички решения на президента Джордж Буш, които все още
не са влезли в сила, за пълното им
преразглеждане. Съответното разпореждане бе подписано скоро след ина-

Ливан получи
десет МиГ-29

И Чавес прописа

○

Н

ай-малко 12 души,
повечето от тях
цивилни, са загинали и други 12 са
били ранени при
сблъсъци между
силите на правителството и ислямистите в сомалийската столица
Могадишу. Престрелка е
избухнала край контролен пункт в северния
квартал Синай късно
вечерта във вторник,
като е имало сблъсъци и
в района Мадина. Според говорител на екстремистите те са били нападнати от армейските
части, докато от силите
за сигурност съобщават,
че те са били атакувани.

○

Сблъсъци в Обама запретна ръкави
Могадишу
След изтощителна бална нощ аме-

○

Последните израелски подразделения напуснаха територията на ивицата Газа в
сряда три дни, след като Тел Авив и “Хамас” обявиха, че прекратяват огъня. По
време на 22-дневната офанзива на Израел в Газа загинаха около 1300 палестинци, а
хиляди останаха без домове. Израел даде 13 жертви, три от които цивилни

○

врийска революция (1917г.) трябва да
остане в мавзолея, разположен на главния площад в Москва. За сравнение
през 2005 г. тази идея е била подкрепяна от 30% от запитаните. По данни на
социолозите, като цяло две трети от
руснаците искат Владимир Улянов найнакрая да бъде погребан. От тях 38%
смятат, че това трябва да стане колкото е възможно по-скоро, 28% - по-късно,
когато си отиде поколението, за което
вождът на световния пролетариат е
скъп. 41% от запитаните също така

смятат, че запазването на тялото на
Ленин в мавзолея е неправилно и неестествено. На противоположната позиция са 15%, за които “тялото на вожда
на нашия народ по право се намира в
мавзолея на централния площад на
страната”. Преди три години процентът
на последната група е бил 22%. Съществува също така голяма група (37%),
които не виждат нищо лошо в съществуването на мавзолея, тъй като той се
е “превърнал в обичаен туристически
обект, каквито има навсякъде по света”. Изследването е проведено в 140
населени места в 42 области, краища
и републики на Русия.
Според лидера на Комунистическата
партия на руската федерация Генадий
Зюганов резултатите от допитването са
подправени. Неотдавна той заяви, че
“Ленин е името на Русия “номер 1” - не
на тази, криминалната Русия, а на тази,
която победи през 1945 г., проникна в
космоса, която създаде супердържава и
ще остане такава и сред сто, и след 200
години”(Резултатите от интернет-допитването “Името на Русия”, проведено от
май до декември 2008 г. Ленин зае едва
седмо място, събирайки около 260 хиляди гласа.) Наред с това Генадий Зюганов
нееднократно е подчертавал, че при
погребването на Ленин в мавзолея е
съблюдавано главното изискване на
христианската традиция, тялото да се
намира на два метра под повърхността
на земята, както и в действителност е
постъпено и с мавзолея.
Но независимо от разнообразните
мнения и настроения, най-популярният
отговор на въпроса “какво да правим с
тялото на Ленин?” днес си остава “Да го
погребем в гробищата!”

○

В деня на навършването на 85 години от смъртта на Владимир Илич Ленин
броят на руснаците, които се противопоставят на нормалното му погребение,
все повече намалява, показват данните
от социологическо проучване на Общоруския център за изследване на общественото мнение (ОЦИОМ), цитирано от
Интерфакс.
В края на 2008 г. едва 25% от запитаните граждани на Русия смятат, че
тялото на вожда на Великата октом-

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Руснаците
погребват
Ленин?

Намалява
броят на
поколението,
което тачи
вожда на
пролетарската
революция

Президентът на Венецуела Уго Чавес по примера на кубинския лидер Фидел Кастро започва
да води собствена рубрика в пресата, съобщи
агенция Асошиейтед прес. По думите на самия
Чавес материалите му ще бъдат отпечатвани в
няколко национални вестника. Рубриката ще се
казва: “Редовете на Чавес”.
Според анализатори “Редовете на Чавес” може
да замени неотдавна приключилото телевизионно
шоу “Ало, президент”, в което венецуелският
държавен глава общуваше с нацията във връзка
с активната му кампания в подкрепа на промяната на конституцията.
cyanmagentayellowblack
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Д-р БОЖИДАР НАНЕВ е роден на 19 януари
1963 г. в Димитровград. Специалист е по
обща, гръдна и детска хирургия. Хирург в
Клиниката по гръдна хирургия и в сектора
по детска хирургия на Университетската
многопрофилна болница за активно лечение
във Варна и хирург на граждански договор
в СХБАЛ “Проф. Темелков”. Хоноруван асистент по детска хирургия във Варненския
медицински университет. От 2005 до 2008
г. е член на Комисията по професионална
етика на варненската колегия на БЛС, от
2008 г. е председател на управителния й
съвет. На 10 януари 2009 г. е избран за
председател на БЛС.

СНИМКА БГНЕС

 Д-р Нанев, защо се кандидатирахте за поста председател на
Българския лекарски съюз (БЛС)?
- Предложението дойде от председатели на лекарски колегии, както
и от редови членове на варненската
колегия. Всички те ми гласуваха доверие, както и делегатите на събора.
 Не е ли отговорно?
- Изключително отговорно е. От
една страна, е тежкото наследство,
а от друга - работата, която предстои да се свърши, е изключително
важна не само за лекарското съсловие. Досегашният УС тиражира становището, че свиканият от министъра по закон събор на 9-11 януари
представлява намеса в работата на
съсловната организация от администрацията. Не искам да съм адвокат
на министъра - той просто изпълни
онази част от Закона за съсловните
организации, която бе негов ангажимент. А законодателната власт го
промени така, че постави срок за
свикване на събор. Досега в него
пишеше, че отчетно-изборен събор
се свиква след изтичане на мандата
на УС, но не пишеше в какъв срок.
Промяната в закона бе, че до месец
след изтичане на мандата, ако не

Д-р БОЖИДАР НАНЕВ:

Трябва да върнем
доверието в лекарите

„

Търсим възможности за допълнително
споразумение със здравната каса, уверява
председателят на Българския лекарски съюз
Интервю на АИДА ПАНИКЯН

се свика събор, министърът го насрочва.
 Някои ваши колеги вече се
питат какъв ли собствен бизнес ще
започнете, след като станахте
председател на БЛС?
- Няма да започна никакъв бизнес - аз съм действащ лекар и след
края на мандата си ще се върна да
практикувам отново в пълен обем
професията си.
 Ами очевидно тези постове
са сладки, щом предшествениците
ви и досега не желаят да ги напуснат... Как ще продължите професионалната си кариера след заемането на председателския пост в
БЛС?
- Непосредствено до избирането
ми за председател работех като хирург. Сега основната ми задача е да
бъда председател на БЛС, а до изтичането на мандата хирургията за
няколко години ще остане “на втори
план”.
 Не ощетявате ли пациентите си?
- Не, не мисля, защото има други
колеги, които ще поемат функциите
ми като хирург в клиниката. И все
пак няма да пропусна нито една
възможност да работя по специалността си, за да мога, когато изтече
мандатът ми, веднага да се върна в

„

операционната зала.
 Знаехте, че ще получите доста тежко наследство и все пак
приехте този товар. Защо?
- Предполагах, че ще е тежко наследството. Но мисля, че ще намеря
сили да се справя с всичко, което ни
предстои, защото разчитам на подкрепата на всички ръководни органи. Председателят е председател на
УС, а Управителният съвет е органът,
който взема голяма част от решенията. Искам оттук нататък и аз, и колегите ми да спазваме всички правила
на устава и на законите. Изключително желание и стремеж и от мен
лично, и на целия управителен съвет
е да бъде върнато доверието на гилдията - това е едно от най-важните
условия, за да има истинска работа
по-нататък, за да имат авторитет и
организацията, и отделният лекар.
 Преди няколко дни обявихте,
че сте заварили празни сметките
на БЛС. Вече имате ли някаква яснота къде е поне членският внос
на българските лекари? Включително и вашият личен...
- Не мога да отговоря, докато не
бъде направена цялостна финансова ревизия на организацията. Сезирали сме за това компетентните органи - подали сме сигнал в прокуратурата, и очакваме да бъде постановено извършването й. Очакваме
да започне в най-скоро време... Ако
това не бъде сторено, ние ще пре-

В БЛС ще спазваме
законите и правилата
заради професионалните
интереси на членовете си
black+dopulnitelen

жението на правилата за сключване
на договори с лекари, болници, ДКЦта и други договорни партньори.
Единственото, което може да направим в този момент, е да се обърнем
към НЗОК за диалог, с цел е да бъдат
коригирани някои правила, които е
възможно, в оперативен план. Вече
сме пратили писма на НЗОК, с които изразяваме това свое желание.
Убедени сме, че тези корекции ще
осигурят както по-добри условия за
работата на лекарите, така и по-добро качество на медицинските услуги за пациентите. При предварителните разговори касата прие подадената от нас ръка. Сега очакваме
резултатите от заседанието на УС на
НЗОК, на което трябва да се реши
дали едностранно да вземат тези
решения или да изчакат още няколко дни, в които ние да проведем
работните срещи и да постигнем някаква договореност за постигане на
по-добри условия за работа и предоговаряне на по-високи цени на лекарските услуги. Ще настояваме за
увеличаване на средствата за лечебни дейности навсякъде, където има
нужда, независимо дали тя е в доболничната или в болничната помощ.
Повтарям: в рамките на възможното
трябва да бъдат свършени нещата,
за които все още не са изтекли сроковете. Смятам, че има възможност

След обстойна ревизия ще
знаем къде са парите на
съсловната ни организация
дизвикаме ревизия, при това - много обстойна.
 Как ще върнете доверието на
лекарите в собствената им съсловна организация? Вероятно имате
свои виждания?
- Както вече казах, ще спазваме
законите и правилата, за да има
принципи в тази организация - в
името на професионалните интереси на членовете й. Необходими са и
структурни промени.
 Какви?
- Да се делегират повече права
на изпълнителите на медицинска
помощ, на отделните специалности,
на консултантите, на научните медицински дружества, за да се водят
преговори от самите тях. Те да участват в изработването на правилата за
добра медицинска практика. Това
трябва да е базата, на която ще
стъпим като работещи лекари. Това
ще бъде и основата на един нов договорен процес. При липсата на такива правила много трудно може да се
планират цени и обеми на различните видове медицински услуги.
 Искате да кажете, че у нас
няма такива правила?
- Няма изработени и написани,
които да се спазват.
 Ще опитате ли да започнете
преговори за Национален рамков
договор (НРД)? Макар че сроковете за 2009 г. изтекоха.
- Наистина срокът за преговори
за НРД 2009 е изтекъл и вече Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК) по закон има право едностранно да взема решения за прило-

за освобождаване на средства от
оперативния резерв, който е в БНБ и
е попълван от двата процента увеличена здравна вноска.
 Тоест може би ще става
въпрос за един вид допълнително
споразумение? Има ли време за
всичко това? Наближава краят на
месеца - лекарите, болниците и
останалите изпълнители на медицинска помощ още нямат договори
с НЗОК, а вече трябва да получат
парите си за свършената работа.
- Смятам, че една седмица е достатъчно време, за да свършим всичко това и да се сключат договорите
с лекарите. Според мен това няма да
забави процеса на договаряне.
 Как ще бъдат санкционирани
колегите ви, които нарушават лекарския морал? Досега май няма
български доктор, лишен от лекарски права?
- Има комисия по професионална
етика.
 Да, но не помним да е наказала
лекар за несвършена или за зле
свършена работа.
- Още не не сме стигнали до “изчистването” на тези проблеми, защото знаете с какво бяхме заети десетина дни след избора на новия управителен съвет. Безспорно и в тази
сфера са необходими промени, но те
биха имали тежест едва когато бъдат
приети правилата за добра медицинска практика и се спазва Кодексът
за професионална етика. Тогава ще
има яснота и по отношение на контрола и санкциите.
black+dopulnitelen10
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ДАТАТА

Комплекс
22

ЛАЗАР КОЦЕВ

Двама български дипломати били хванати с крокодилски кожи в багажа им на летище София. Като недопустимо окачестви деянието говорителят на външно министерство. Преди години първите
наши рейнджъри в Камбоджа
направиха почти същото,
завръщайки се в родината
дори с екзотични животни.
Действията им тогава станаха
повод за куп нелицеприятни
квалификации по адрес на
българите и държавата ни.
Срамно е хора, натоварени с
отговорна обществена или
държавна мисия, да изпадат в
положението на Бай Ганьо и да
ни правят за смях пред света.
Унизително е, след като искаме да се отнасят към нас като
към европейци, да даваме повод да ни смятат за ориенталци.
Че и по-лошо. Срамно е заради
нечия парвенющина или комплексарство да бъдем сочени с
пръст, а след това да се обиждаме, когато ни казват истината в очите. А след това да леем
крокодилски сълзи и да се питаме защо не ни искат...

Западният експерт:
- Очите ми не издържат на такава светлина...

Какво дрънка
в кошницата
Като се “разджурка”
кошницата със 77 жизнено важни за оцеляването
ни стоки, изскачат около
1900 нови български лева
за нормален живот без
екстри за 4-членно домакинство от двама възрастни и две деца. За това
напомни последното изследване на синдикални
експерти. Техните наблюдения стъпват на базата на
официалната статистика,
бързаме да предупредим,
а не са плод на някакъв
профсъюзен напън за защита правата на трудещите се. Вижда се и друго декемврийското поскъпване на издръжката на живота бележи рекордните
над 9 процента. Наред с
цената на краставиците и
хляба нагоре литват и разходи за образование, свободно време и развлече-

ния на българина. Сериозно поскъпват транспортните и съобщителните услуги, тези за здраве и лична
хигиена. Все повече пари
гълтат жилищата - и под
наем, и собствените.
Списъкът може да се
продължи с още много и
все важни всекидневни
харчове, без които не
може да се мине. На фона
на които се вижда, че все
по-скъпо “удоволствие”
става и раждането, и отглеждането на децата. А
надали има нормален родител в тая държава, който
да иска наследниците му
да наследят единствено
бедност.
С двете си работни
ръце и днес българинът
обаче си докарва най-ниското заплащане сред европейското обкръжение на
себеподобните му. Нарече-

ЕВА
КОСТОВА

те го особеност на българския труд, “традиция” или
криворазбрано съгласие с
мрачносив икономически
превес, но този факт не е
повод нито за хвалба от управляващите, нито за вайкане от страна на наетите.
А за взаимно търсене на
други параметри в очертаващата се криза. Криза, с
която някои определено
спекулират или прикриват
нежелание за достойно заплащане на достоен труд,
спускането на секирата на
стагнацията, която сами
сме си наточили по нашенски...
Наред с очертаващите
се прилики и разлики с
другите от ЕС в трудните
месеци занапред от института на КНСБ виждат все
пак и светлина в тунела.
При едно по-оптимистично
проявление ефектите на

кризата може да доведат
до рязък спад в темповете
на икономически растеж още в края на миналата и
началото на настоящата
година и постепенно стабилизиране в края на
2009-а; нарастване на безработицата, но без достигането на драматично равнище, поради наличието
на някои ниши и буфери;
несъществена промяна
или дори възможно покачване производителността
на труда, като следствие от
понижената заетост и освобождаването предимно
на нискоквалифицирана
работна сила; по-ниски
номинални, но в реален
израз положителни темпове на нарастване на доходите, включително и на
средната работна заплата.
А после пак ще разджуркаме кошницата...

Еврокомисарке, SOS!
ЛИЛИЯ
ТОМОВА

Строга разпоредба се появи по
входовете на доста столични кооперации в последните дни. С дефинитивни разпоредби: “Моля, осигурете достъп до всички имоти!”;
“Моля, осигурете свободен достъп
до радиаторите и водомерите!”, и
т.н., и т.н. Удивителните са поставени от “разпоредителите”. Не че
са се подписали кои са, но ясно е
- подгониха ни отново топлинните
счетоводители, коментираха сърбали попарата им съграждани. Не че
нещо, ама заповедта им е за рабоcyanmagentayellowblack

тен ден - сряда. И не в какво да е
време - от 13 до 15 часа. Т.е. ходиш
на работа, не ходиш - длъжен си да
ги чакаш. С риск да те гледат колегите “на чорчик”, да не те разбере
шефът, да “избягаш” от работа. Да
губиш време в път. И да споменаваш “с добро” упоменатите вече топлофикатори.
На всичкото отгоре, въпреки досега цитираните “изречения с удивителни”, въпреки ядовете, които
браха 40 апартамента вчера, за да
успеят да осигурят присъствие на
поне по един човек “за отчитането”, ако искате - вярвайте, ако искате - съмнявайте се, никой не дойде
да ни погледне “уредите”. Никой.
Нито преди, нито 20-ина минути
след уреченото време. Въпросите
наистина са повече от отговорите.
А най-важните от тях са: кой (не)
отчита “междинното” потребление;
защо не се явява в указания от
самия него ден и час; защо има и
изрично указание, че “поради
извънредните обстоятелства за отчитане датата на отчет е само

една!” И какви са, прощавайте, тези
“извънредни обстоятелства”? Да не
са ги хванали най-сетне с кражбите
им, да не са ги пратили в панделата? Мечти...
Та си мисля - Бог високо, царят тук, но все едно го няма, и ни остава
една сал защитничка, еврокомисарката ни Кунева. Да вземе да ни обясни, когато получаваме такива безумни заповеди, как да постъпваме. Кому
да се оплачем? И кой евентуално би
ни чул? Абе, пак ни лъготят, мърмореха съседите ми. Най “граждански
активните” се опитаха да се свържат
с “Техем”, топлинният счетоводител на
моя блок, опитаха и с централата на
“Топлофикация”, на “Ястребец” - ами,
от умрял писмо! Кой ти вдига телефони, кой ти дава информация.
Та, госпожо Кунева, във вас ни е
надеждата - представител сте ни, а
това, за което “надаваме вой”, както
би се изразил по-примирен от нас
човек, не е без значение. Нали сме
европейци? Нали имаме права? Нали
и вие включително ги отстоявате? Или
не? Как да постъпим?

160 години от рождението
в Стокхолм на големия шведски
писател и драматург Йохан Август СТРИНДБЕРГ (1849-1912) авторът на пиесите “Мъртвешки танц”, “Бащата”, “Игра-сън”,
“Госпожица Юлия”, “Ерик ХIV”,
“Опиянение”, “Соната на призраците”, “Щастливецът Пер” и др.
Основоположникът на съвременната шведска литература и
един от “бащите” на съвременния театър е син на търговец от аристократичен
род и на бивша прислужничка. Преди да хване перото,
следва в Упсала, работи за кратко като учител,
следва и химия в Стокхолм, а през 1872-а напуска
окончателно университета в Упсала, без да се дипломира. Същата година започва кариера на журналист
и критик по вестниците в Стокхолм и създава първата си пиеса “Майстор Олаф”. Става известен със
социалистическите си и дори анархистични разбирания. Следва признанието с “Червеният салон”, живот
във Франция, три брака, изпадането в тежки душевни
кризи, завръщането в родината в края на XIX век,
автобиографичния “Ад”, новелата “Атила”, сборника
“Разкази за брака”, трилогията “Пътят към Дамаск”
и др. В последните си години се увлича от фотографията и рисува много, като прави портрети и на
известни свои съвременници. Умира на 14.V.1912 г. в
родния си град. Година преди това неговата дъщеря
Карин се омъжва за руския революционер Владимир
Смирнов (1887 1937), един от водачите на революцията в Москва и по-късно нарком по промишлеността и търговията.
105 от рождението в Лигов,
Курска губерния, на руския детски
писател Аркадий ГАЙДАР (Аркадий
Голиков - 1904-1941), авторът на
“РВС”, “Бандитско гнездо”, “Дим в
гората”, “Военна тайна”, “Чук и
Гек” и др. Родителите му (майката е дворянка) са участници в
събитията от 1905-а, затова през
1912-а се местят в Арзамас, където още дете Аркадий публикува
свои стихове и влиза в болшевишката партия. От 1918-а е в Червената армия, учи
командни курсове в Москва и Киев и във висшата
стрелкова школа. Става един от най-младите командири по време на гражданската война - на 16 командва... полк. Обвинен в произволен разстрел той е
изключен за половин година от партията. От 1925а живее в Перм, където за първи път използва
псевдонима Гайдар (тюрска дума, означаваща “конникът, яздещ отпред”). Публикува файлетони, стихове, записки и др. През 1927-а се мести в Свердловск,
пише “Горски братя”, заминава за Москва като известен писател. Следват “Чук и Гек”, “Съдбата на
барабаниста”, “Тимур и неговата команда”, породил
т.нар. тимуровско движение в СССР, “Комендантът
на снежната крепост”, “Клетвата на Тимур” и др. През
1941-а отива на фронта като кореспондент на “Комсомольская правда” и загива в бой край с. Леплява,
Черкаска област, на 26 октомври 1941-а.
1771 - Фолклендските острови са предадени от
Испания на Великобритания.
1861 - в Свищов се ражда българският революционер и военен деец Константин ХАЛАЧЕВ (Костадин
Халачев, 1861-1885). Участва като доброволец в
Сръбско-турската война (1876) и се бие при Гредетин
и Бабина глава. Година след това влиза в Българското
опълчение по време на Руско-турската освободителна
война (1877-1878), с което се сражава при Стара
Загора, Шипка и Шейново и получва Георгиевски кръст
“За храброст” - IV степен. След войната завършва
Военното училище (1884) и като подпоручик води
рота в Пети пехотен Дунавски полк по време ва
Сръбско-българската война (1885). Загива в бой на
връх Плоча край село Банкя на 3.XI.1885 г.
1918 - Централната рада обявява Украинската
народна република (1918-1921) и независимостта си
от Русия, като отговор на обявената от болшевиките в Харков Съветска Украинска република. Покъсно е поделена между Полша (получава Галиция и
Волиния) и Съветска Русия.
1972 - в Брюксел е подписан договорът за влизането в ЕИС от 1 януари 1973 г. на Англия, Дания,
Ирландия и Норвегия.
1973 - вследствие от делото “Роу против Уейд”
Върховния съд на
САЩ
легализира
абортите (в първите 6 месеца от
бременността) във
всички щати.
1997 - американският Сенат одобрява Мадлин ОЛБРАЙТ (1937) за
първата
жена
държавен секретар
на Щатите, като
тя заема поста по
време на втория
мандат
(19972001) на президента Бил Клинтън.
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ПЕТЪР ПАУНОВ:

Г-н Паунов, всеки
българин познава историята на вашия град.
Какъв е съвременният
облик на Батак и каква
според вас е формулата
за успех при привличането на инвестиции в една
неголяма община?
- Община Батак е известна с богатата си история, но тя има и свой съвременен облик - малка по
население, но голяма по
територия, с уникални
природни забележителности и възможности за развитие на туризъм. Горди с
това, че изследванията и
анализите на атмосферата, направени и изготвени
от американската агенция
за космически изследвания, над Баташката планина се стеле най-чистият
въздух на планетата.
През последните години община Батак с бързи темпове изгражда инфраструктурата на населените места и курорта,
което е улеснение за инвеститорите. Около язовир "Батак" има възможности да се закупят терени и да се инвестира във
ваканционни имоти.
Предлагаме многобройни възможности за
целогодишен отдих - през
зимата за зимен риболов,
лов и ски спортове, през
летния сезон могат да се
упражняват всички видове водни спортове, тъй
като на нашата територия
са разположени седем
язовира.

cyanmagentayellowblack

Силно развит е международният ловен туризъм.
На практика могат да се отстрелят всички видове горски животни - благороден
елен, сърна, диво прасе,
дива коза, муфлон, глухар и
др. Петте държавни ловни
стопанства в община Батак
предлагат екземпляри, които могат да донесат бронзови, сребърни и златни медали от трофеите. Базата, с
която разполагат, е уютна и
съвременна.
Налице са условия както за ловния туризъм, така
и за развитието на екологичен, културен, религиозен,
воден и исторически туризъм. Потенциалът, който
имаме, като уникална природа не може да остане незабелязан и възможностите в това отношение са големи.
С колко индустриални зони разполага общината и предвижда ли се изграждане на нови?
- В Батак има една индустриална зона за преработване на дървен материал.
Това са няколко фирми
извън населеното място,
които доставят и обработват дървесината. В частност е развита и леката
промишленост, представена от няколко шивашки
фирми. Пет държавни ловни
стопанства осигуряват грижите за дивеча и горите.
Във високопланински
район като Батак , картофите са основен селскостопански продукт. За развитие на
животновъдството се под-

Законодателната и изпълнителната власт
в общината работят в синхрон, казва кметът
държат ливади и пасища.
Промишленото производство е съсредоточено предимно в областта на лесовъдството, дивечовъдството, дърводобива и дървопреработката. Наличието
на множество язовири,
включени в енергийната система на страната, определя другия основен клон от
индустриалното развитие на
общината - енергетиката.
Със значително по-бързи
темпове през последните
няколко години се развива
строителният отрасъл, който намира все по-широко
приложение в подобряване
на инфраструктурата на селищата и курортните обекти
на територията на региона.
Г-н Паунов, какво постигнахте дотук и какви
са бъдещите ви намерения
за развитието на Батак ?
- През първия мандат
моята политиката основно
бе насочена към социалното развитие на общината и
разширяването на социалните услуги.
Докато българската общественост разгорещено
обсъждаше въпроса за грижите към децата и хората
със специфични нужди, и в
кой квартал трябва да ги
настани, за да не "развалят" гледката, то в община
Батак отношението и вниманието към тях одавна е
променено. Батачани най-

нормално съжителстват с
потребителите на социални
услуги - хората от защитените жилища и дома за
възрастни с умствена изостаналост. Първото защитено жилище в България бе
построено в Батак,съвместно с Медико-психологическия център "Св. Франциск"
от Белгия и неправителствената организация от Пазарджик - "Егида".
В най-старата социална
институция - със средства
на ПТСП, дома за възрастни с умствена изостаналост, разкрит още в далечната 1959 година, поетапно
се извърши реконструкция
и ремонт на повечето сгради. Оборудването и обзавеждането се осигури от
общинския бюджет. В следствие на което условията за
живот коренно се промениха, защото хората в неравностойно положение са
част от нашето общество .В
това отношение Батак е
пример за интегрирането
на по-различните от нас.
Новият подход в работата за създаване на обстановка, близка до семейната среда в заведенията
за социални услуги, найвече дойде от европейския
опит, който община Батак
проучи от неправителствени организации в Белгия и
Австрия.
Разширяването на со-

циалните услуги в общината допринесе и за разкриване на нови работни места. Целта, която е залегнала в моята програма за управление, е общината да
стане модел на социални
услуги .
Вие сте строител по
образование, знае се, че
обичате професията си.
Как се вписва тя във вашата работа ?
- Моята голяма слабост
е строителството и тук
имам възможност да реализирам своите цели. Искам
Батак да промени напълно
своя облк, да обновя улиците и площадите, да модернизирам сградите, които са
общинска собственост.
През първия мандат започна реконструкцията на
главната улица "Априлци",
която се изпълни до пл. "Освобождение". Сега продължава благоустрояването на
централната градска част
по проект със средства от
МРРБ за 2 130 000 лв.
По проекта за енергийна ефективност са санирани сградите на всички учебни заведения - три училища
и три детски градини и сградите на общинска администрация и двете кметства.
Подмениха се всички прозорци с PVC дограма, направи се топлоизолация и
външно измазване, извърши се ремонт на парни-

те инсталации и покривите.
По-труден, но крайно
необходим обект ще бъде
изграждането на пречиствателна станция за отпадни
води в курорта "Язовир Батак" и трите селища - Батак,
Нова махала и Фотиново, и
изграждане на пречиствателна станция за питейна
вода в Батак и Нова махала.
Започва изработването на
общ устройствен план на
курорта "Язовир Батак".
Голямото ми предизвикателство е построяването
на околовръстен път.
Какви цели си поставяте през настоящия мандат?
- Още в началото на
мандата внесох своята управленска програма в общинския съвет, който я разгледа и прие. В нея съм изложил своите виждания за
развитието на Батак и селата Нова махала и Фотиново
през следващите четири
години. Програмата е дългосрочен стратегически документ, в който основната
цел на общинската администрация е изграждане и укрепване на административния капацитет и на системата за предоставяне на
публични услуги на местната общност, базирани на
законност, прозрачност и
достъпност.
Дейностите, които са
приоритетни, са стабилизиране на икономиката и постигане на икономически
растеж,оптимизиран на
техническата и социалната
инфраструктура на туриз-

Историята на България
ще нашепва за Батак - найголемия жертвеник за извоюването на свободата от
османския поробител. Батак възниква като малко селище, споменато в писмени
източници от XVI в., сгушено дълбоко в пазвите на Родопите от двете страни на
Стара река. През XVII век
тук се преселват и някои от
чепинските българи. Далеч
от окото на поробителя,
през целия период на османското владичество, батачани запазват волния си
дух на горди планинци. В
сърцето на Родопите свободолюбивите и трудолюбиви
батачани развиват дърводобива и скотовъдството и
свързаните с тях занаяти. В
края на XVIII и началото на
XIX век Батак е вече преус-

ПЕТЪР ПАУНОВ е роден на 21 май 1957 г.
в Батак, област Пазарджик. Техническото си
образование завършва в Строителен техникум, Брацигово.
Трудовата си дейност започва през 1976 г.
в общински съвет - Батак, като техник кадастър и регулация, а след това като технически ръководител. По-късно работи в СП
„БКС” - Батак като технически ръководител
по обектите за благоустрояване на града.
От 1985 г. е в Строително предприятие
„Никола Чолаков”, Батак. Бил е строителен
техник, после зам.-директор и директор.
От 1993 г. открива собствена строителна
фирма „Престиж - Паунов” ЕООД, която се
превръща в една от най-големите в региона.
От 2003 г. и до момента е кмет на община
Батак.

ма, подкрепа за развитието
на образованието, възраждане на културния живот в общината.
В социалната политика
община Батак има амбицията да стане модел на социални услуги. Включени
са задачи за възстановяване на спорта, за оптимизиране на услугите, за развитие на човешките ресурси и
приспособяването им към
изискванията на новата
икономическа ситуация за
осигуряване на заетост.
В програмата за управление са включени неотложни задачи по изграждане на нова и рехабилитация
на съществуващата техническа инфраструктура.
На първо място това са
водоснабдителните мрежи
и водоеми в трите населени
места, канализационната
система в курортната зона,
рехабилитация на четвъртокласните и местните
пътища, ремонт на улици и
улично осветление, проучване и сондаж за минерална вода, изграждане на колектор и пречиствателна
станция. Общинският бюджет и неговата финансова
рамка ще осигурят реализирането на част от задачите. За останалите ще се изготвят проекти за привличане на средства от струк-

турните фондове на Европейския съюз.
Общинският съвет
подкрепя ли вашите инициативи ?
- За наша обща радост
законодателната и изпълнителната власт в община
Батак работят в синхрон и
добронамерено. Всяко значително действие на изпълнителна власт е предшествано от решение на
местната законодалента
институция. Така общинските съветници поемат отговорността за него пред
гражданите. Убеден съм, че
силата на съгласието е
ключът към всеки успех в
община Батак - към днешна
дата с превес за града, а
утре и за населените места.
Като кмет на Батак не
приемам постиженията на
общината само за дело на
изпълнителната и законодателната власт. Нашите
постижения се дължат и на
хората,живеещи тук .Затова искам да благодаря на
своите съграждани за тяхното разбиране и съпричастност към проблемите, за
тяхната подкрепа и трудолюбие в общия ни житейски път, защото само заедно всички можем да възродим Батак и тя да бъде
пример за европейска община.

пяващо селище. Строи се
църква (1813 г.), открива се
училище (1835 г.), а по-заможните и любознателни
батачани се учат в Пазарджик, Пловдив и чужбина.
Името на Батак завинаги ще остане свързано с героичното Априлско въстание.През зимата на 1876 г.
започва трескава подготовка за предстоящото
въстание. Доставя се оръжие и боеприпаси, изработват се и няколко черешови топчета. На 21 април
комитетът научава за
преждевременното избухване на бунта и веднага в
църквата “ Св. Неделя “ е
обявявено въстанието.Общият брой на въстаниците
надхвърля 1000 души. В
първите дни врагът е изненадан и смутен от смелост-

ИСТОРИЧЕСКАТА ЦЪРКВА - КОСТНИЦА “ СВ. НЕДЕЛЯ”
Историята е отредила този храм да стане светиня
за всеки българин. Хронологията на събитията и правото на духовна и физическа свобода са превърнали храма в символ на едно от най-значимите събития в българската история - Априлското въстание 1876 г.

Баташките чаркове
Батак е било малко
планинско селище, създадено през XVI в. Главното
препитание на населението било свързано с гората.
Дърводелството от своя
страна наложило поява на
дъскорезници. В началото
на ХIХ в. в землището на
Батак по многобройните
реки работили повече от
200 чарка за бичене на
дъски.
И сега в района на Батак има много местности,
които носят наименованията на старите фамилни
чаркове, като м. Тошков
чарк, м. Томовия чарк, м.
Власевия чарк, м. Циговия

чарк и др. Думата „чарк”
има турско-персийски произход и в буквален смисъл
означава колело, механизъм. Районът на Родопите водните дъскорезници
се наричат чаркове. За
тях в района на Батак найшироко приложение намират т. нар. горно биещи
водни колелета. Един чарк
е бил притежание на 6-7
горски работници. Без да
имат избрано ръководство
или писан устав, чарковете се управляват по определена, заварена традиция и са работели ритмично и непрекъснато денем и
нощем.Всеки изработва

бщина Батак е разположена в Западните Родопи
на територия 667 кв. км,
представляваща 15% от
общата площ на Пазарджишка област. 90% от територията й е заета от
гори. Батак е разположен
на 1036 м надморска височина в долината по двата бряга на Стара река. Заобиколен
е от всички страни с хълмове, а над
тях се издигат върховете на Баташката планина, която на запад граничи с Чепинска река, на юг - с Доспатска река и яз. „Доспат”, на изток
- с река Въча, и на север - с Тракийската низина. Включва селата Нова
Махала и Фотиново и общинския

О

та на батачани. С неописуем героизъм батачани отбиват всички пристъпи на
озверения башибозук. На
м. Галагонката един подир
друг падат четири знаменосци на врага.От м. Гробето се стреля с черешови
топчета. Но когато Ахмед
ага Барутанлията с 8000
души башибозук ги обграждат от всички страни,
те са принудени да отстъпят в селото. Всяка къща,
двор, училището и църквата се превръщат в гнезда
на борба на живот и смърт.
Врагът показва нечувано
варварство и жестокост. В
неравната битка загиват
около 5000 души, а селото
е превърнато в пепелище.
Заловените , без разлика
на пол и възраст, са избити по най-зверски начин.

”Онова, което видяхме
там - пише американския
кореспондент Макгахан беше толкова ужасно, че
човек не можеше да спре
погледа си повече от един
миг… Навред ужаси, ужаси и само ужаси…” Баташкото клане най-силно
отеква в европейските
страни и дава морално
право на Русия да се намеси и скоро да обяви Освободителната война.
Когато посетите Батак,
историческата църква-костница”Св.Неделя” , Историческия музей и другите
паметни места, не може
да не потръпнете от
вълнение и да не преклоните глава пред хилядите
скъпи жертви, с цената на
които е спечелена свободата на България.

Приоритети:
z Развитие като туристически център
z Построяване на лифтови съоръжения
z Развитие на селското стопанство
z Насърчаване на промишления и любителски
риболов

такива дъски по дължина,
широчина и дебелина,
съобразно възможностите
на трупите и устното договаряне със своя купувач
(търговец).
Автоматично е устройството за подаване трупа
към триона, както и устройството за опиране движението на водното колело, за да се даде възможност на работниците да
приготвят трупа за ново
зарязване, имат прости и
съвършени устройства. В
това се състои откритието
на старите майстори на
чарковете – да намират
прости, но съвършени в

практиката решения.
През зимните месеци
по-голяма част от чарковете не са работили поради замръзването на реките. Една водна бичкиджийница избичва от 2 до
6 м3 обли материали. Като
се има предвид, че в района на Батак е имало около 250 чаркове, на които
са работили около 3000
работници, следва, че годишното производство на
фасонирани материали в
района на Батак е достигало на около 300 000 м3,
колкото е годишното производство на 30 съвременни бързоходни гатера.

център - Батак. Общата численост
на населението е 7 520 жители.
Язовирите „Батак”, “Беглика”,
„Голам Беглик” и „Широка поляна” се
оформят като основни туристически
локализации в Баташкия микрорайон. В този район са резерватите „Голам Беглик” - с площ 415 ха, обрасла с вековни иглолистни дървета;
„Дупката” - под егидата на ЮНЕСКО.Тя е природен феномен от национално и световно значение на растителни и животински видове.
На територията на микрорайона
има значително водно разнообразие на дивеч. На лице са всички условия за развитие на хоби-туризъм
- ловен туризъм, който има добри
традиции в района.
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Глас народен - глас Божи
И експертите от целия свят са на наша страна!
На шествието на 18 януари т.г. с
апел правителството да предприеме
действия за въвеждане в експлоатация на 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй”
присъстваха хора, осмислили поведението си за постигане на цел, общозначима за целия български народ. Нямаше партийни пристрастия всички бяха единни за справедливото решение на този национален проблем.
На обществеността ни е известно,
че през 1998 г. Надежда Михайлова,
министър на външните работи от правителството на Иван Костов, подписа
меморандум за изключване от експлоатация на 1 и 2 блок през 2002
г., а 3 и 4 - през 2006 г. През 2003
г. пък Соломон Паси - министър на
външните работи от правителството
на Симеон Сакскобургготски, побърза
да затвори глава “Енергетика” в преговорите с Европейската комисия.

всеки месец, т.е. по 10 милиона от
всеки блок. Или по 120 милиона евро
годишно!
Като имаме предвид, че 3 блок
беше изведен от експлоатация 4 години преди изтичане на проектния му
ресурс, ще пресметнем, че загубите
са 120 по 4, равно на 480 милиона
евро. За 4 блок, който имаше ресурс
за още 6 години, тази сметка е 120
по 6, равно на 720 милиона евро. Или
от преждевременното спиране на двата блока загубите ни са 1 милиард и
200 милиона евро.
За сведение: от преждевременното спиране на 1 и 2 блок на 31 декември 2002 г., което е 7 и 6 години преди
изтичане на проектния им ресурс,
загубите са, както следва:
120 по 7, равно на 840 милиона
евро от 1 блок

няваме, а да покажем фактите такива, каквито са. Освен резултатът от
партньорската проверка, в защита на
3 и 4 блок се застъпиха и други наши
и чуждестранни институции и организации.
- На основание на положителната
оценка от партньорската проверка
Народното събрание на Република
България прие решение с пълно мнозинство глава “Енергетика” да не се
счита за затворена, а правителството да продължи преговорите за двата
блока. Така се стигна до Върховния
административен съд, който прие решение, определящо за меродавно
решението на Народното събрание.
Въпреки това решение преговори по
отношение на централата правителството не проведе. Напротив, Меглена Кунева на 9 януари 2004 г. обяви,

организира митинг в София в защита
на двата блока пред храм-паметника
“Александър Невски”, в който участваха членове на съвета от 16 европейски страни. След посещение в централата председателят на този съвет
проф. Андре Майсьо заяви: “Експертите от целия свят са на ваша страна!”
- За всичко това има документи в
наши институции и организации
(Върховния административен съд,
Народното събрание, органите, които
ръководят ядрената ни енергетика, и
т.н.). Доста са и хората, участвали
в посочените дотук организации и
мероприятия за защита на ядрената
ни енергетика. На митинга, организиран и проведен от Световния съвет
на ядрените работници, присъстваха
не малко софиянци. Ако се оповести,

А целта на проверката беше да се
прецени техническото състояние на 3
и 4 блок, но... резултатът от нея беше
вече без значение.
След проверката председателят на
комисията професор Антонийо Мадона заяви: “Всички препоръки на Европейската комисия за повишаване ядрената безопасност на двата блока
са изпълнени. Необходимо е правителството на България да проведе
преговори с ЕК за удължаване срока
за експлоатацията им.” Но вместо да
започне преговори, Соломон Паси
направи реверанс на еврокомисаря
Ферхойген, избран за еврокомисар
от партията на зелените в Германия,
с което подписа присъдата на двата
реактора. И когато в много страни се
строят атомни електроцентрали, в
България бяха изведени от експлоатация два напълно обезопасени блока, за което страната ни вложи 300
милиона евро.
Днес

във Франция
работят 59 ядрени
реактора
в Англия - 31, в Германия - 19, и се
строят още 6, в Испания - 11, в Белгия - 7, и т.н. А в САЩ - стотици.
Германия се беше отказала да строи
атомни електроцентрали, но и тя
смени становището си. Учените знаят, че при експлоатацията на ядрени
реактори не се отделя в атмосферата
химическият елемент въглероден диоксид, който предизвиква глобално
затопляне на земното кълбо - този
химичен елемент се отделя от ТЕЦовете и други промишлени производства.
Премиерът Станишев прие лидерите на участващите в митинга. Стана ясно, че той е възложил на специалисти да изчислят какви са загубите, които страната ни понася от преждевременното извеждане на реакторите от експлоатация. Тази “сметка”
беше направил и директорът на АЕЦ
“Козлодуй” още на 19 декември 2006
г., десет дни преди извеждането на 3
и 4 блок от експлоатация. Тогава той
оповести, че пропуснатите ползи от
преждевременното им извеждане от
експлоатация са 20 милиона евро

cyanmagentayellowblack
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два дни
преди партньорската
проверка

Всички - заедно. И не “против”, а “за”. България в защита на АЕЦ “Козлодуй”

120 по 6, равно на 720 милиона
евро от 2 блок.
Следователно загубите от двата
блока са 1 милиард и 560 милиона
евро.
Или от преждевременното извеждане от експлоатация на четирите
блока

загубите са
2 милиарда и
760 милиона евро
Това е резултатът от “мъдрата
политика” на Надежда Михайлова,
Иван Костов, Меглена Кунева, Соломон Паси и на Симеон Сакскобургготски!
Очевидно е, че преждевременното
извеждане от експлоатация на 3 и 4
блок е съпроводено с големи пропуснати ползи. Вижда се и че причината
за тези загуби се дължи на погрешни
действия от страна на български институции и органи. Но нека не обви-

че срокът за спиране на експлоатацията на двата блока, определен при
затварянето на глава “Енергетика”,
“не бил фатален” и “подлежал на промяна при сключването на договора за
приемане на страната ни за член на
ЕС”.
- Редица европейски организации
и световни институции изразиха становища в полза на двата блока. Европейската ядрена организация “Форатом”, в която членуват 17 европейски страни, изпрати писмо до Европейската комисия, в което е записано “черно на бяло”, че 3 и 4 блок са
модернизирани до степен на

пълна безопасност
при експлоатация
Международната агенция за атомна енергия също потвърди положителния резултат от партньорската
проверка. А Световният съвет на ядрените работници на 14 май 2004 г.

че се издирват хора, участвали в
този митинг, правителството ще се
подсигури с много доказателства за
подкрепа тезата, че 3 и 4 блок несправедливо са изведени преждевременно от експлоатация.
А ако министър-председателят
разпореди да се проверят посочените
данни и факти, ще се убеди, че:
- преждевременното извеждане на
3 и 4 блок е несправедливо и международните институции и организации
са твърдо и категорично на наша страна;
- приходите от експлоатацията им
още 4 години на 3 блок и 6 години на
4 блок ще бъдат по-големи от евентуалните глоби от страна на ЕС.
Инж. о.р. полк. КИРО КИРОВ,
секретар на Постоянната
правителствена комисия за
преодоляване последиците от
стихийни бедствия, аварии и
катастрофи в периода 1986-1990 г.
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Книгата за Петър Увалиев
излиза и на български
Преподаватели и специалисти от Висшето библиотекарско училище предложиха архивното наследство
на известния българин да
бъде дигитализирано, за да
се запази за поколенията,
а интервютата с него да
бъдат издадени в отделна
книга.
От своя страна Соня Рув
съобщи за намерението си
да подготви издание на “Беседите” на Петър Увалиев,
четени по БиБиСи в
продължение на десетки

БОРИС ДАНКОВ

Написаната от вдовицата на Петър Увалиев биографична книга за големия
български интелектуалец
“Petar Ouvaliev aka Pierre
Rouve. A Life”, излязла на
английски език, ще бъде
издадена и на български от
издателство “Сиела” - това
съобщи Соня Рув по време
на своята среща с преподаватели и студенти от специализираното Висше училище по библиотекознание и
информационни технологии.
По време на срещата,
състояла се сред лавиците
на Европейската библиотека “Петър Увалиев”, съпругата на именития интелектуалец връчи на училището
два тома от своята книга.
Съратничката на големия
патриот бе приветствана от

ректора на Висшето библиотекарско училище проф.
Стоян Денчев, от преподаватели и студенти.
Трогната съм от вниманието към мен - сподели
вълнението си Соня Рув,
като разказа за работата
си над книгата и свои спомени за Петър Увалиев. Писах бавно, но и трудно продължи тя, - тъй като
архивът на Пиер (името, с
което Увалиев е известен
на Запад- бел. авт.) е огромен. По-голямата част от
него е в Англия, а друга тук
- в България, което създава
известни затруднения при
неговото обработване. Но
по-важното за мене е, че
има интерес към този архив. И то е израз на отношението към моя съпруг,
който обичаше неизмеримо
много България.

години и включващи неговите уникални есета върху
теми, свързани с литературата, живописта и националната ни духовност. Соня
Рув сподели и готовността
си през следващата учебна
година фондация “Семейство Увалиеви” да отпусне две
стипендии за студенти от
Висшето училище, които да
посветят евентуалната си
бъдеща научна работа
върху изследването на творчеството и личността на
именития българин.

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

...Това огласи неговата
съпруга Соня Рув, която
замисля издание и на
„Беседите” на известния
интелектуалец

Соня Рув връчва на ректора на специализираното Висше
училище по библиотекознание и информационни технологии
проф. д.ик.н. Стоян Денчев своята книга за Петър Увалиев

от създаването на Княжество България и Търновската конституция, 130
години от създаването на Българската армия и полиция, на съдебната
система, на националната система
на образованието, на пощите, на
пожарната и т.н. Всички тези теми и
личности, свързани с тях, могат да
влязат в тематиката на конкурса,
който ще се проведе с подкрепата на
Министерството на образованието и
науката, Съюза на българските писатели, Съюза на българските журналисти, Факултета по история на СУ
“Св. Климент Охридски” и др. организации.
Досегашното участие в конкурса
(който миналата година бе по темата
“130 години памет и признателност”)
показва, че учащите се с голям инте-

СНИМКА СМЕ

„Rasmus” тръгнаха
от Стокхолм, у нас
са на 12 февруари
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Книгата на
Варненския и
Великопреславски митрополит Кирил
“Подвигът на
болярина полковник Николай Киреев и
Освобождението на България” ще бъде
представена
днес от 18 ч. в
литературния
салон галерия “Захарий Стоянов” (Полиграфически комбинат “Димитър Благоев”, ул. “Н.
Ракитин” 2, ет. 4.

ИЗЛОЖБА
В ЦЕНТЪРА
„БОРИС ХРИСТОВ”
Изложбата “Отгласи от лятото - дамски пленер в Говедарци” може да се види в музикалния център “Борис Христов” до
22 февруари, научи ДУМА от
директорката на центъра Елена Драгостинова. включени са
живописни и фототворби от
Ганка Янчева, Елена Пъдарева,
Елка Тодорова, Зора Янчева,
Йова Чолакова-Гочева, Костадинка Миладинова, Людмила
Дамянова, Ралица Николова,
Румяна Райчева.

ПРЕДСТАВЯТ
ФИЛМА
„ПРЕЗ СОФИЯ
КЪМ СВОБОДАТА”

Ученици разказват за бележити българи и руси
Конкурс “Съзидатели на дружбата” организира сред учащите от страната Националното движение “Русофили” заедно със Съюза на българските учители и Националния военноисторически музей, научи ДУМА
от организаторите. На учениците - с
подкрепата на учители - се предлага
чрез проучвания на живота и делото
на бележити българи и руси, на важни моменти в българо-руските исторически връзки, да се запознаят с
причините и корените на добрите отношения през вековете между
българския и руския народ. Както е
известно, по решение на правителствата на България и на Руската федерация, 2009 година бе обявена за
Година на България в Русия. През
тази година се навършват 130 години

КНИЖОВНА
ПРЕМИЕРА

рес посрещат предложението да участват с мултимедийни проекти и клипове, отбелязват организаторите. Още
повече, че те могат след това да се
използват в учебния процес, като
илюстрират уроци от учебната програма, които имат отношение към
Русия. В рамките на конкурса могат
да бъдат провеждани и викторини.
Всичко това обогатява извънкласната работа в училището, допринася за
превръщането му в истински привлекателно място за учениците, убедени
са организаторите.
За победителите - учениците и
техните ръководители учители, ще има
отличия - екскурзии в Русия, предметни награди - лаптопи, DVD плейъри, фотоапарати, GSM-и и др., книги
и грамоти за всички участници.

“The Rasmus” започна вчера от Стокхолм
турнето си, което се
очаква да продължи до
началото на април. В
него са включени концерти в Германия, Дания, Швейцария, Италия, Турция, Румъния,
Унгария,
Словения,
Хърватия и др., научи
ДУМА от Даниела Диманова.
У нас нашумелите
финландци ще се представят на 12 февруари в
столичната зала “Универсиада” от 20 ч. Организатор на събитието е “София
мюзик
ентърпрайсис”. Билети по 30
лв. могат да бъдат купени от билетен център на
НДК, всички каси на
Тикетпро и неговите партньори в страната и онлайн на www.ticketpro.bg.
В деня на концерта ще
струват 40 лв.
Последната новина

около
групата
е
завършването на найновия им клип. Видеото
към песента “Justify”,
включена в най-новия
албум на “The Rasmus” “Black Roses”, вече е
заснето. Клипът може да
бъде видян ексклузивно
на сайта на “The Rasmus”
- www.therasmus.com, a
официалната му премиера е на 2 февруари.
Друга интересна новина около групата е, че
вокалът Лаури сбъдна
една от големите си мечти - да напише музиката
към новия финландски
филм “Blackout”. Това е
психологически трилър
за човек, който се
събужда след дълга кома
и страда от амнезия.
Главната роля е поверена на популярния финландски актьор Петери
Суманен. Саундтракът бе
официално издаден на 17
декември 2008 г.

Полският институт ще представи документалния филм
“През София към свободата”,
който разкрива малко известна страница от полско-българската история от периода на
Втората световна война. Прожекцията на филма на Барбара Рогалска е на 26 януари от
18 ч. в Полския институт на ул.
“Веслец” 12. Входът е свободен. Специално за премиерата
ще пристигне и авторката на
продукцията, както и изпълнителният продуцент Божидар
Славов. Публиката ще има
възможност да се срещне и с
участниците във филма Станислав Икономов, Иво Димитров,
Миряна Цоков-Кръстева, Станислав Пухлев.

ГОСТУВА
ДЪРЖАВНИЯТ
АРХИВ НА
Р МАКЕДОНИЯ
“Македония през вековете”
е насловът на изложба, която
се открива на 27 януари от 18
ч. в Културнно-информационния
център на Република Македония на ул. “Оборище” 7 в София.
Тя е организирана от Държавния архив на Р Македония и ще
представи най-новите издания,
постъпили в него. В откриването ще участват д-р Зоран Тодоровски и Цочо Билярски.

ОБЯВЯВАТ
НОМИНАЦИИТЕ
ЗА „ОСКАР” ДНЕС
Актьорът Форест Уитакър
ще помогне на президента на
Американската академия за кинематографично изкуство и
наука Сид Гейнис да оповести
списъка с номинациите за наградите “Оскар” днес, съобщи
ИТАР-ТАСС. Преди две години
Уитакър бе отличен с “Оскар”
за ролята си във филма “Последният крал на Шотландия”.
Той е член на Американската
киноакадемия.
Номинациите
за наградите “Оскар” по традиция ще бъдат обявени на пресконфереция в Бевърли хилс.
Гейнис и Уитакър ще оповестят
претендентите за позлатените
статуетки в 10 категории.
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Новата „Копелия” изящна и внушителна
Постановката на Бисер Деянов на прочутата творба от Делиб в
Националната опера ознаменува осемдесетия рожден ден на родния балет
Националният оперно-балетен театър отбеляза осемдесетгодишнината на родния ни балет, като превърна премиерата на “Копелия” от Делиб
в светло празненство, съчетало необятните възможности на музика и
животворяща скулптурна образност, разкриваща чрез средствата на танца възвишените изяви на човешката душевност. Изборът на “Копелия” не
е случаен! През 20-те години на миналия век един русокос младеж, привлечен
от пластичното вълшебство, излъчвано от изкуството на преминаващи
през родината ни руски балетни артисти, се устремява фанатично към
тайнството на танца, за да се превърне в Патриарх на родния балет.
Името му е Анастас Петров. Образова се в Берлин, но непобедимата
гравитация към родната земя го връща в родината, за да сътвори началото
на българското балетно изкуство. И през 1928 г. се появява роденият от
неговите знания и творческа фантазия пръв български балетен спектакъл
- “Копелия” от Делиб.
В чест на празничната годишни- подтекст дишат емоционалната
на българският зрител има възмож- правда, диктувана от музикалната
ност да види една вълнуваща ре- първооснова. Точният танцов ридакция на историческия спектакъл- сунък, изяществото и елегантностпървенец, която разкрива неверо- та на стилистиката изобилстват от
ятно високото професионално уме- находчивост. Инструменталният коние на балетния ни театър. Чудес- лорит придобива пластична зрината оркестрация, съчинена от Лео мост. И над всичко грее горчивата
Делиб, с мелодическото си и хар- гримаса на Хофман - един от наймонично богатство, отразяващо ярките представители на литера-

Веса Тонова и Никола Хаджитанев

внушително националния дух на
френския балетен театър от края
на ХIХ век, се превръща чрез интерпретацията на оперния оркестър под палката на Цанко Делибозов в прекрасен пример за
симфонична образност, разкриваща “море от багри”.
Новата балетна редакция е
сътворена от хореографската дарба и творческа отдаденост на Бисер Деянов. “Златният” Бисер е наричан често този именит български артист заради лауреатствата
му от Варненския международен
балетен конкурс и многочислените
му блестящи артистични изяви по
цял свят. В това определение ще
бъде навярно и приобщена оценката на постановъчното му дарование, разкрито в новата редакция
на празничната “Копелия”. Покоряващо е въздействието на новородения балетен спектакъл, където дори изискванията на фабулните ситуации са пречупени през
призмата на изискан класически
подход и чрез богатата фантазия
на хореографа се разтварят в найсложни, но логически в своите построения танцово-изразни форми.
Поетичните образни комбинации
с изящество и елегантност на стилистиката и яснота на вложения
cyanmagentayellowblack

турната фантастика и гротесковия
стил в световната литература. Именно неговите творби “Пясъчният човек” и “Автомати” са залегнали в
основата на либретото на сценариста Шарл Нюитер и първохореографа Артур Сен Леон, осъществено
през 1876 г. в Парижката Гран опе-

СНИМКИ КОСТАДИН ЧЕРНЕВ

АНА АЛЕКСАНДРОВА

Сцена от спектакъла

ра. Сен Леон противопоставя поетично сътворените образи на простите хора на бездушния свят на
куклите.
С тънко режисьорско умение
разгръща и Бисер Деянов техните
характеристики и душевния им
свят, изпълнен с чисти човешки
чувства. С изумително танцово богатство е изградена и пластичната
образност в пантомимните епизоди, опорни възли на драматургическото действие. С емоционална наситеност е пресъздадена “баладата” на Сванилда-Копелия, първата
балада в балетния театър. Не е
пропусната автоматичността на куклените движения във “Валсът на
куклата” от II действие. Дори характерните танци - “чардашът” и
“мазурката”, са извисени до класически образци, в които щедростта
на хореографското въображение и
режисьорска находчивост на Деянов запазват характерността на
танцовото действие. Така творческите инвенции на постановчика
превръщат дори битовите епизоди
в неизгладими по силата на внушението си танцови картини, разкриващи артистичността и техническите умения на балетните творци.
Изключителна Копелия-Сванилда е Веса Тонова! С уверен, поко-

Веса Тонова и Ясен Вълчанов

ряващ танцов щрих блести нейната интерпретация, наситена с поривите на искрено емоционално
преживяване. Артистично поднася
тя хитроумните сцени в ателието
на Копелиус, а нейната блестяща
виртуозност на сватбеното тържество изненадващо е съпътствана
от балетен ансамбъл, изпълняващ
наред с примабалерината найсложни технически прийоми като
“фуете”! Прекрасен е и Франц годеникът на Сванилда, в интерпретацията на Никола Хаджитанев.
Този съвършено млад, но богато
надарен изпълнител притежава изключително техническо умение и
артистична всеотдайност. Радостно изненадва и висотата на професионалното майсторство, демонстрирано от целия балетен състав.
Явно, че наред с блестящата режисура, педагогическата взискателност на постановчика Деянов,
известен като несравним педагог,
си е казала думата. Негови помощник-репетитори в тази постановка
са Евгения Кръстева и Ясен Вълчанов, великолепно пресъздаващ образа на изобретателя на кукли Копелиус.
Внушителна е сценографията на
опитния художник Иван Савов, макар че в известен смисъл не е синхронизирана с поетичната извисеност на балетния изказ, подсказващ една по-поетична, слънчева
хореографска картина. И като заключение: новата редакция на “Копелия” се е превърнала в осъществената мечта на първосъздателя на
българския балет Анастас Петров.
Спектакълът се осъществява от
авторитетен творчески екип - Бисер Деянов (хореограф), Иван Савов (художник на декора и костюмите), диригент Цанко Делибозов.
Участват Веса Тонова, Диляна Никифорова, Анита Манолова (Сванилда), Никола Хаджитанев, Емил Йорданов, Иван Георгиев (Франц), Ясен
Вълчанов, Росен Канев, Йордан
Кръстев (Копелиус), Марта Петкова, Вихра Маджарова, Катерина Петрова (Зора), кордебалетът на Националния балет. Следващите представления на “Копелия” са на 18
февруари от 16 ч. и на 19-и от 19 ч.
cyanmagentayellowblack
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Започна надпреварата
за наградите „Брит”

Виц
Виц
Преди да стигнат границата,
шофьор на автобус с туристи спира
за 15 минути почивка. След края й
пита:
- Някой липсва ли?
Никой не се обажда и автобусът
минава границата. След 100-тина
километра при шофьора отива един
мъж и казва:
- Няма я жена ми...
- Но нали питах дали някой липсва
- вика ядосан шофьорът.
- Ама тя не ми липсва, само
казвам, че я няма...

„Колдплей” и Дъфи са с по 4 номинации
за престижните музикални отличия
Рок бандата “Колдплей” и уелската певица Дъфи са с най-много номинации - по 4,
за наградите “Брит” най-престижните британски музикални отличия, за 2009 г., съобщи “Ройтерс”.
С по три номинации ги следва певицата и композиторка
Адел, поп групата
“Скаутинг фор гърлс” и
групата за алтернативен рок “Елбоу”.
“Колдплей” са номинирани за наградите за най-добра британска група и за найдобър британски албум за “Viva La Vida or
Death and All His
Friends”, от който са
продадени милиони
копия. Отличието в
тази категория е смятано за най-престижно сред наградите
“Брит”. Освен това групата ще участва в
надпреварата за найдобър
британски
сингъл и най-добри
изпълнители на живо.
Дъфи, която допреди година бе относи-

телно
неизвестна,
може да се похвали,
че през 2008-а нейният дебютен албум
“Rockferry” стана найкупуваният във Великобритания. От него са
продадени близо 4,5
млн. копия в целия
свят. Дъфи е номинирана за най-добър албум,
най-добър сингъл за
“Mercy”, за британска
изпълнителка и британски изпълнител,
извършил пробив.
Едни и същи са
номинираните в категориите за най-добра
международна група и
международен албум AC/DC, “Флийт фоксис”, “Килърс”, “Кингс
ъв Леон” и MGMT.
Британската поп
музика постигна значителни успехи през
2008 г., намерили изражение в доминацията й сред претендентите за отличията
“Грами”, които ще
бъдат връчени в Лос
Анджелис на 8 февруари. 13 от 20-те номинации за наградите
“Грами” в четирите

“главни” категории са
за британски изпълнители.
Адел, която също
привлече вниманието
върху себе си през
2008 г., получи номинации за “Брит” в категориите за най-добра
британска изпълнителка, най-добър сингъл и
изпълнител, извършил
пробив. “Елбоу” пък ще
участват в надпреварата за отличията за
най-добра британска
група, най-добър албум и най-добри изпълнители на живо. В
категорията за найдобри изпълнители на
живо техни съперници
ще бъдат “Скаутинг
фор гърлс”, които са
номинирани също за
британски изпълнители, извършили пробив,
и за най-добър сингъл
за “Heartbeat”.
“Тинг тингс”, “Рейдиохед”, “Гърлс алауд”
и Естел са с по две
номинации за наградите “Брит”.
Организаторите
оповестиха, че “Тейк
дет” и “Колдплей” ще

ЧРД!
БИЛЯНА ПЕТРИНСКА,
актриса
ВЕЛЬО ГОРАНОВ,
актьор
ДРАГОМИР ДРАГАНОВ,
тв водещ
ИВАН ГЕНОВ,
юрист и политик
ТЕОДОР ЧЕРЕШЕВ,
журналист

Öúðêîâåí
êàëåíäàð
22
се появят на церемонията по връчването
на отличията на 18
февруари заедно с
“Пет шоп бойс”, “Ю Ту”,

Св. ап. Тимотей.
Прпмчк. Анастасий
Перски.
Св. мчк. Сионий

“Кинг ъв Леон”, Дъфи
и “Гърлс алауд”. Водеща на церемонията в
Ърлс корт в Лондон ще
бъде Кайли Миноуг.

КОЛЕКЦИЯ НА
ДЖОРДЖО АРМАНИ
БЕ ПРЕДСТАВЕНА
В МИЛАНО

cyanmagentayellowblack

Акцентът в последния ден от 4дневното представяне на колекциите прет-а-порте за мъже за зимата 2009-2010 г. в Милано бе дефилето на най-новата линия на Джорджо Армани, съобщи Франс прес.
Дизайнерът носеше значка с лика
на Барак Обама по повод встъпването му в длъжност като президент
на САЩ. В колекцията на Армани
преобладават дрехите от кадифе в
светли тонове, в кафяво или черно.
Саката са вталени и са носени в
комбинация с широки панталони.
Колекцията включва също копринени ризи, жилетки с украса от
кожа по краищата, дълги шалове.
Костюмите, проектирани от канадските дизайнери, братята близнаци Дийн и Дан Кейтън, са носени
с папийонки. Представени бяха
джинсови сака и смокинги. Някои
манекени носят бели ризи, тиранти
и каскети на главите си.

Нора показва
ново видео на полуфинала
на Евровизия
Новият солов сингъл на финалистката от “Мюзик
айдъл” 2 Нора вече си има клип. На режисьорския
стол на “It’s Not Right” застана Васил Стефанов
(“Baby” на Остава; “Герой” на Тома), а зад камерата
- операторът Александър Крумов (“Чуваш ли ме” на
Графа и Мария Илиева; “Мила от Марс”). За снимките специално бяха построени 4 декора в студио
“Орфей”, като целта е била да се постигне визията
на модерна индустриална среда.
Поне 4 визии сменя и Нора по време на снимките, продължили от тъмно до тъмно. Стайлингът
е поверен на Мина Кайе. Хореографията в клипа
е по идея на Милен Данков от “Dance Zone”. Изненадата е, че танцьорите не си партнират с главната героиня, както е обикновено, ами са в ролята
на мрачните анонимни антиперсонажи.
“It’s Not Right” се класира директно за полуфинала на конкурса Евровизия и ще
бъде представено премиерно на
живо на 24
януари, а
след това
ще се завърти и в музикалните тв.

ИСКАТ ДНК-ТЕСТ ЗА
ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ

СНИМКА СОФИЯ ВЪЛКОВА

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

включително последния сингъл на бандата
“Leave Out All The Rest”,
класически парчета
като “Breaking The
Habit” и “Crawling” и две
специални изпълнения:
“Jigga What/Faint” и
“Numb/Encore”, като последният включва участието на носителя на
“Грами” Jay-Z.

○

турне.
Пакетиран в рециклиран екоматериал,
“Road to Revolution”
включва скрити бонус
тракове и книжка с ексклузивни, непубликувани досега снимки от
грандиозното събитие.
Комплектът CD и DVD
грабва публиката с
микс от нови хитове,

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

СНИМКА ОРФЕЙ МЮЗИК

Мултиплатинената
рок банда “Линкин
парк”, която има две
награди “Грами”, анонсира издаването на
проекта си “Road to
Revolution” (Warner
Bros. Records/Орфей
Мюзик), зареден с
екшън компилиран пакет от CD и DVD, включващ 18 от най-големите хитове на групата,
записани на живо.
Двойният пакет показва шоуто на бандата от 29 юни м.г. в
“Milton Keynes National
Bowl” по време на европейската част от последното турне на
бандата “Projekt Revolution”. То се превърна
в едно от най-големите годишни прояви от
“тежка категория” за
2008-а, а изявата в
“Milton Keynes”, събрала 50-хилядна публика, е най-мащабната в
историята на цялото

○

„Линкин парк” издават
пакет от DVD и CD

○

бъде избухването още поголямо, на сцената преди
легендарните “Соулфлай” за
подгряване на публиката ще
се качат американците от
ъндърграунд чудото с името
“INCITE”, водени от доведения син на Макс - Ричи Кавалера.
“Соулфлай” в състав Макс
Кавалера - гърло&китари,
Марк Ризо - китара, Боби
Бърнс - бас, Джо Нунез барабани, ще представят на
живо съвсем нови неща от
последния
си
албум
“Conquer” плюс всичките
парчета, заради които хилядите фенове по целия свят
се кълнат в името им.

○

След три суперуспешни
концерта в България през
2003, 2004 и 2006 г. три години по-късно Кавалера и
компания ще забият в зала
“Универсиада” на 15 март по
покана на СТРОЕЖА и със
съдействието на DS Music.
Билетите за лайва влизат в
продажба от началото на
февруари в мрежата на
Ticketstream.bg, научи ДУМА
от Анелия Александрова.
Култовата банда, предвождана от още по-култовия
си фронтмен Макс Кавалера,
ще разтърси България за
четвърти път като част от
актуалното им турне “Europe
Conquer Tour 2009”. За да

СНИМКИ ROADRUNNER RECORDS/ВИРДЖИНИЯ РЕКЪРДС

„Соулфлай” ще разтърси България за четвърти път

Италиански учени искат да ексхумират останките на великия
учен Галилео Галилей, чийто гроб
е във флорентинската църква Санта-Кроче. Учените от Института и
музея по история на науката във
Флоренция имат намерение да
получат образец на ДНК на Галилей. С помощта на генетичен тест
те се надяват да потвърдят хипотезата, според която астрономът е
имал големи проблеми със зрението и това се е отразило на откритията му. Известно е, че Галилей
през 1610 г. забелязва, че Сатурн
не изглежда като единно тяло, а
като 3 петна, почти докосващи се
едно друго. След почти половин
век холандският учен Кристиян Хюгенс, който вече разполага с телескоп с 93-кратно увеличение доказва, че видените от Галилей
“петна” всъщност са пръстени.
Прието е, че Галилей не ги е видял
заради несъвършенствата на
създадения от него телескоп.

cyanmagentayellowblack

cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack
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ВРЕМЕТО
06.45
09.35
10.15
11.00
12.00
12.25
12.55
14.00
14.25
15.30
16.00
16.10
16.40
16.55
17.20
17.50
18.00
18.30
19.00
19.50
19.55
20.00
20.25
20.45
22.30
23.00
24.00
00.40

Денят започва - сутрешен блок
Здраве
Дързост и красота - тв филм /2176 епизод/
Жените с Марта Вачкова /токшоу/
По света и у нас
Бързо, лесно, вкусно - кулинарно шоу
Отдаденост - тв филм /489 епизод/ /п/
На гости с песен и танц - Малешево 2008 /фолклор,
РТВЦ Благоевград/
Дом за нашите деца - тв филм /5, последна серия/
Знаци по пътя. Никола Гюзелев
По света и у нас
Новини на турски език
Били и Бъди - анимационен филм
Флипър и Лопака - анимационен филм
Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
Частен случай
По света и у нас
Седмо чувство - семейна игра
Отдаденост - тв филм /490 епизод/
Лека нощ, деца!. Приказчици
50 години БНТ. 1960
По света и у нас
БНТ такси
Ще бъда твой съдник - игрален филм /2, последна част/
По света и у нас
Всички вкупом - документален филм /в памет на режисьора Иван Росенов/
Пловдивски джаз вечери. Лари Кориел трио /САЩ/
Скорпиона - игрален филм /Франция, 2007г./

05.30 “Клетва за отмъщение” /п./ - сериал, еп. 44
06.20 Детски клуб Дисни. “Крякаща тайфа” - сериал, еп. 1
06.50 “Тази сутрин” - информационно предаване с водещи
Петя Стефанова и Николай Бареков
09.30 “Бон Апети” - кулинарно предаване с Иван Звездев
10.00 “Часът на мама”
11.00 “Неопитомени красавици” - сериал, еп. 140
12.00 bTV Новините
12.30 “Шоуто на Слави” /п/
13.30 “Предателство” - сериал, еп. 101
14.30 “Буря в рая” - сериал, еп. 89
15.30 “Какво харесвам в теб” - сериал, сезон 3, еп. 19, 20
16.30 “Горчиво” - шоу за младоженци
17.00 “Клетва за отмъщение” - сериал, еп. 45
18.00 “Това го знае всяко хлапе!” - телевизионна игра
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 “Форт Бояр” - телевизионно състезание
21.00 “Отчаяни съпруги” - сериал, сезон 4, еп. 7
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 “Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23.30 “Ченге в пола” - сериал, еп. 10
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” - сериен филм, 6
сезон
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Изгубени” - сериен филм, 4 сезон
“Среща с Джордан” - сериен филм /п/
“Стани богат” - световна ТВ игра /п/
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ОВЕН
Õ‡ÔÂÊÂÌËÂ ‚ËÚ‡Â ÓÍÓÎÓ ‚‡Ò. œÓÒÚ‡‚ËÎË ÒÚÂ ÒË
ÚÓÎÍÓ‚‡ ÏÌÓ„Ó Á‡‰‡˜Ë, ˜Â ˘Â ‚Ë Úˇ·‚‡ ˆˇÎ ÂÍËÔ,
Á‡ ‰‡ Ò‚˙¯ËÚÂ ‚ÒË˜ÍÓ. ”‰Ó·ÂÌ ÏÓÏÂÌÚ ‰‡ Ì‡Ô‡‚ËÚÂ
Ï‡ÎÍÓ ˜ËÒÚÍ‡ ÓÍÓÎÓ ‚‡Ò, ‡ Ò˙˘Ó Ë ‰‡ ÔÎ‡ÚËÚÂ ‰‡Ì˙ˆËÚÂ.

14

ТЕЛЕЦ

13

ƒÌÂÒ ÓÍÓÎÌËÚÂ ˘Â Ò‡ ‚‡¯ÂÚÓ Ó„ÎÂ‰‡ÎÓ. ¬ÒÎÛ¯‚‡ÈÚÂ ÒÂ ÔÓ‚Â˜Â ‚ ‰ÛÏËÚÂ ËÏ, ÌÓ ÌÂ Á‡·‡‚ˇÈÚÂ
‰‡ ÒÎÛ¯‡ÚÂ Ë ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÒË ÛÒÂ˘‡ÌËˇ. ’‡ÏÓÌË˜ÌË ˘Â Ò‡ ‚˙ÁÍËÚÂ ‚Ë Ë ÛÒÔÂ¯ÌË ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÓÒÚËÚÂ.

Ñàíäàíñêè

През нощта облачността ще се задържи значителна. Преваляванията в повечето райони ще спрат.
Минимални температури между 11°
° и 66°
° , в София
около 44°
° . Днес над югозападната половина от
страната облачността ще бъде предимно значителна, а над североизточната ще намалее до слънчево.
Ще духа умерен, в отделни райони временно и до
силен, вятър от юг и югоизток; почти тихо ще
остане само в западната част от Дунавската
равнина, където преди обяд видимостта ще бъде
намалена. Слаб дъжд ще превали главно в югозападните райони и Рило-Родопската област. Преобладаващи максимални температури между 11
° и 16
°,
11°
16°
в западната част от Дунавската равнина 55°
° -8
° , на
-8°
места северно от планините и в Източна България
до 20
° . Атмосферното налягане ще бъде по-ниско
20°
от средното за месеца; бавно ще се понижава. В
планините ще преобладава облачно време. Ще духа
силен и бурен южен вятър. На места, главно в РилоРодопската област, ще превали слаб дъжд, над 2000
м сняг. Максимална температура на 1200 м около
8 ° , на 2000 м около 33°
° . Над Черноморието ще има
разкъсана облачност, по-значителна над южния
участък. Без валеж.

ИЗГЛЕДИ ЗА 23 И 24 ЯНУАРИ

БЛИЗНАЦИ
ƒÂÌ Á‡ ‡·ÓÚ‡ Ë ÔÓ‰ÂÊ‰‡ÌÂ. ŸÂ ËÏ‡ ‰ÓÒÚ‡
‰Â·ÓÎËË, ÍÓËÚÓ ‚Ë ÎÂÊ‡Ú Ì‡ „Î‡‚‡Ú‡ Ë Í‡ÍÚÓ
ËÁ„ÎÂÊ‰‡, ‚ËÂ ˘Â Úˇ·‚‡ ‰‡ „Ë Ò‚˙¯ËÚÂ. œÓÒÚÓ
‰ÂÈÒÚ‚‡ÈÚÂ, ÌÂ ÒÂ ˜Û‰ÂÚÂ.

РАК
¬ÒÎÛ¯‚‡ÈÚÂ ÒÂ ‰ÌÂÒ ‚ ÏÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌËˇ ÔÓÎ, ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔÓ ‚˙ÔÓÒËÚÂ, Í‡Ò‡Â˘Ë ‚˙Ì¯ÌËˇ
‚Ë ‚Ë‰. ‘ËÌ‡ÌÒÓ‚ËÚÂ ‚˙ÔÓÒË ËÁËÒÍ‚‡Ú ˘‡ÚÂÎÌÓ
ÔÂ‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌÂ. ¿ÍÓ ÛÒÔÂÂÚÂ ÔÓÌÂ Á‡ ÏËÌÛÚÍ‡ ‰‡ ÌÂ
„ÂÌÂË‡ÚÂ ÌÓ‚Ë Ë‰ÂË ÏÓÊÂ Ë ‰‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ËÚÂ ÌˇÍÓˇ ÓÚ ÒÚ‡ËÚÂ.

ЛЪВ
ŒÚÌÂÒÂÚÂ ÒÂ Ò ÚÓÔÎËÌ‡ Ë Î˛·Ó‚ Í˙Ï Î˛·ËÏËˇ ˜Ó‚ÂÍ,
ÚÓÈ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÒÂ ÌÛÊ‰‡Â ÓÚ ‚‡¯ÂÚÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ. ƒÌÂÒ
ÏÓÊÂ ‰‡ ËÏ‡ÚÂ ÌˇÍ‡Í‚Ë ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÔÓÒÚ˙ÔÎÂÌËˇ,
Ï‡Í‡ Ë ÌÂ „ÓÎÂÏË.

ДЕВА
ƒÌÂ¯ÌËˇÚ ‰ÂÌ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚Ë ÔÂÍ‡ÎÂÌÓ
„ÓÎÂÏË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ‚‡Ò. ƒÂÌˇÚ Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘
Á‡ ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂ Ì‡ Á˙·ÓÎÂÍ‡ Ë Á‡ ÔÎ‡ÒÚË˜ÌË
ÓÔÂ‡ˆËË (‚˙ÔÂÍË ˜Â ÎË˜ÌÓ ‡Á ÌÂ ‚Ë „Ó ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ï).

максимални
4°/8°

максимални
5°/8°

В петък в източните райони ще духа слаб до умерен
вятър от юг-югоизток, а в неделя отново ще се усили
югозападният вятър. В Дунавската равнина ще има
мъгла, в западната част - трайна.

ВЕЗНИ
»„ÌÓË‡ÈÚÂ ‚ÒˇÍÓ ‚˙Ì¯ÌÓ ‚ÎËˇÌËÂ ‚ ÎË˜ÌËˇ
‚Ë ÊË‚ÓÚ, ÌÓ ‚ÂÊÎË‚Ó, ·ÂÁ ‰‡ ÔÓˇ‚ˇ‚‡ÚÂ
„Û·ÓÒÚ. ƒÌÂÒ Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË Ô‡Ë˜ÌË Á‡„Û·Ë,
Ú‡Í‡ ˜Â ·˙‰ÂÚÂ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌË.

СКОРПИОН
ƒÂÌˇÚ Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡ ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ÔÓÏÂÌË. ¿ÍÓ ÌÂ
ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÏËÒÎËÚÂ ÌË˘Ó ËÌÚÂÂÒÌÓ (ÍÓÂÚÓ ÌÂ ÏË
ÒÂ ‚ˇ‚‡), ÔÓÏÂÌÂÚÂ ÔË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÒË. ÓÌˆÂÌÚË‡ÈÚÂ
ÒÂ Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ Ì‡È-Ò˙ÍÓ‚ÂÌËÚÂ ÒË ÏÂ˜ÚË.

СТРЕЛЕЦ
œÓ‰ıÓ‰ˇ˘ ÏÓÏÂÌÚ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË Ú‚Ó˜ÂÒÍË Ë‰ÂË, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎÌÓÚÓ
·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËÂ. ƒÌÂÒ ËÌÚÛËˆËˇÚ‡ ‚Ë Â ÓÒÓ·ÂÌÓ
ËÁÓÒÚÂÌ‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ˇ ÔÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ.

07.00 “Сутрин в 7” - сутрешен блок
09.00 “Чиста лъжа” - еп. 1, теленовела, Венецуела, 2007, с
Абрил Шрайбър, Оскар Кабрера, Даниел Ферер Кубиян,
Стюард Родригес
10.00 “ТВ диагноза” - здравно предаване на ТВ 7
11.00 “Непокорните” - сезон 3, еп. 100, сериал, комедия, Мексико, 2004, с Енрике Роча, Хуан Ферара, Нинел Конде
12.00 Новини
12.30 “Адвокатът и ченгето” - сезон 1, еп. 7, драматичен
сериал, Италия, 1998, с Виториа Белведере, Енрико
Мути
13.30 “Новини по радиото” - сезон 2, еп. 4, комедиен сериал
14.00 “Капри” - сезон 1, еп. 13, сериал, комедия, драма, Италия
15.00 “Следобед с ТВ 7” - токшоу на ТВ 7
17.00 “Пътеводна светлина” - еп. 88, теленовела, драма, САЩ
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 “Отблизо” - публицистично предаване
20.00 “Капри” - сезон 1, еп. 14, сериал, комедия, драма, Италия,
2006, с Мириам Кандуро, Елизабета Кавалоти, Александра Дину
21.00 “Последен шанс” - криминален, драма, Франция, Италия,
1977, с Ален Делон, Жан Ян, Ренато Салватори, Мари
Деи - премиера
22.40 “Микросвят” - анимационни миниатюри
23.00 Новини
23.40 “Свръхестествено” - сезон 1, еп. 9, научнофантастичен
сериал, САЩ, 2005, с Джаред Падалеки, Дженсън Eйкълс
00.30 “Новини по радиото” - сезон 2, еп. 4, комедиен сериа
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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: “Идеалният мъж”
02.05 “Да разбереш. Да
простиш”
02.35 “Хайде да се оженим!”
03.20 Сериал: “Широката река”
04.20 “Модна присъда”
05.10 Сериал: “Богата и
обичана”

КОЗИРОГ
ƒÂÌ Ì‡ ‡‰ÓÒÚÚ‡. ŸÂ ‚Ë Á‡Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚‡Ú
ÚÓÎÍÓ‚‡ ÏÌÓ„Ó Ó·Ë˜, ˜Â Ì‡Ô‡‚Ó ˘Â ‚Ë
¯‡¯Ì‡Ú. ¡˙‰ÂÚÂ ÔÓ‚Â˜Â ÒÂ‰ ÔËˇÚÂÎË. ¿ÍÓ
Ô˙Í ‚Ë ÒÂ Ì‡ÎÓÊË ‰‡ ‡·ÓÚËÚÂ, ÌÂÍ‡ ‰‡ Â ‚
ÂÍËÔ, Ú‡Í‡ ˘Â Ò‚˙¯ËÚÂ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡È-‰Ó·Â.

ВОДОЛЕЙ
ƒÂÌˇÚ Â ‰Ó·˙ Á‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÎ‡ÌÓ‚Â. ƒÌÂÒ
˘Â ÒÚÂ Ò˙ÒÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌË Ë Á‡‰˙Î·Ó˜ÂÌË, ‡ ÚÓ‚‡
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ˘Â ‚Ë ËÁ‚‡‰Ë ‚ Ô˙‚ËÚÂ Â‰ËˆË. ƒ‡ÌÓ
ÌÂ ÒÂ ¯‡¯ÌÂÚÂ.

РИБИ
ŸÂ „ÎÂ‰‡ÚÂ Ï‡˘‡·ÌÓ Ì‡ ‚ÒË˜ÍÓ, ÍÓÂÚÓ ÒÂ
ÒÎÛ˜‚‡ Ë ÌËÍ‡Í‚Ë ‰Â·ÓÎËË ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‚Ë
ˇ‰ÓÒ‡Ú. ’Û·‡‚ ‰ÂÌ Á‡ ˇ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÔËÚË, Á‡
„ÓÎÂÏË ÔÎ‡ÌÓ‚Â Ë Á‡ Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂ. —ÎÛ¯‡ÈÚÂ ÔÓ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌÓ Í‡Í‚Ó ‚Ë Í‡Á‚‡Ú, ˜Â ÒÚÂ ‰ÓÒÚ‡ ‡ÁÒÂˇÌË.
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ÑÊÐÚÁÍÀ ÂÅÑÒ
С дълбока скръб съобщаваме,
че на 20.01.2009 г. почина
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Почивай в мир!
Поклонението ще се извърши
на 24.01.2009 г. от 13.00 ч. в
Ритуалната зала на Централни
софийски гробища.

От семейството

ƒ≈ÕŒÕŒŸÕ» ¿œ“≈ »
"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

"МЕДЕЯ-74"
Адрес: жк Бъкстон, ул.
"Ген. Суворов" № 56
(базара на ъгъла с ул.
"Вихрен")
Телефон: 955-54-32
"ПАНАЦЕЯ" - КАТЯ ИЛИЕВА
Адрес 1: жк "Овча купел1", бл. 507, вх.Д
Тел.: 957-47-01
"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
пл. "Славейков" 4, тел. 9806688 - централа, 9805672
- директор
УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ СУ "СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ"
бул. "Цар Освобоител" 15, тел. 8467584, факс 8467170

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

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»÷¿“¿
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

ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА НА БАН
ул. "15 ноември" 1, тел. 9898446 - централа, 9878966
- директор, факс 9862500
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
бул. "Свети Георги Софийски" 1, тел. 9523171 - директор, 9230250
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
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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
БЪЛГАРСКО-АМЕРИКАНСКА КОМИСИЯ
ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН "ФУЛБРАЙТ"
София, бул. "Ал. Стамболийски" 17, ет. 1,
тел. 9808212, 9816830, факс 9884517,
e-mail fulbright@fulbright.bg
УЧИЛИЩА ЗА ЕВРОПА
(чуждоезиково и консултативно обучение)
София, ул. "Г. С. Раковски" 88,
тел./факс 9815432, 9815521,
e-mail euroschool@tradel.net

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

ÃÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÂ ‡·ÓÌË‡ÚÂ ‚ ‡·ÓÌ‡ÏÂÌÚÌËÚÂ ÔÛÌÍÚÓ‚Â Ì‡ ¡—œ, ‚ ÍÎÓÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ì¡˙Î„‡ÒÍË ÔÓ˘Ëî Ë ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌËÚÂÎÒÍËÚÂ
ÙËÏË: ì¿ÚÂÙ‡ÍÚî, Œ¡¬ ì¡ÎËÁÌ‡ˆËî, ìƒÓ·Ë œÂÒî, ìÃÓ·ËÎÂ ÃÓ·ËÎÂÒî, ì–‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ì‡ ÔÂ˜‡Ú‡î Ë ì—ËÎ‚Ëˇî
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раги читатели, след
повече от
две години
прекъсване
страницата
„Оръжие” отново е при вас. В нея вие отново ще
намерите интересуващата ви информация за видовете оръжие, родовете
войски, армиите и спецчастите на други държави, както и последните новости, свързани с превъоръжаването на
българската армия и други държави
членки на алианса. В нея ще намерите
дори и армейски хумор. Днес започваме
с любимите пистолети на политически
личности от близкото минало и днес.

Д

Любимият
на Сталин
ПИСТОЛЕТ ТК
Според информации в руския печат
Й. В. Сталин е имал в оръжейната си
“колекция” около десетина пистолета и
револвера. Наред с известните марки
“Парабелум”, “Маузер”, “Браунинг” и революционния “Наган” в нея се среща и
пистолет с непознатите инициали ТК. Зад
тези букви се крие наименованието
“Тульский, Коровина”. Малцина от съвременните оръжейни любители познават
това оръжие, което през 30-те години на
миналия век е било доста разпространено в тогавашния Съветски съюз. Създателят му Сергей Александрович Коровин е оръжеен конструктор-самоук, защото заради революционната си дейност е принуден да напусне Харковския
технологичен институт. При емиграцията
си в Белгия преди Първата световна война работи в оръжейните заводи в Лиеж,
където усъвършенства конструкторските
си умения.

Техническа характеристика:
Тип: самозаряден полуавтоматичен
Калибър: 6.35х16 Браунинг/.25ACP
Тегло: (незареден) 423 г
Дължина: 127 мм
Дължина на ръкохватката: 68 мм
Пълнител: 8 патронов
Hачалнa скорост: 228 м/с
ТК (Тульский Коровин, Индекс ГАУ 56-А-112) се явява първият съветски полуавтоматичен пистолет. Сергей Коровин разработва своя първи армейски пистолет калибър 7.65 мм около 1922 г.,
когато работел в знаменития Тулски
оръжеен завод (ТОЗ). Но този модел се
оказала извънредно сложен и тежък.
През 1925 г. спортното дружество «Динамо» му поръчало джобен пистолет калибър 6.35 мм за спортни и граждански
нужди. През 1926 г. Коровин завършил
разработката на модела и в края на
годината ТОЗ започнал пробно производство. В следващата година пистолетът
бил одобрен от държавната комисия и
получил официалното название «Пистолет ТК образца 1926 года». След като
Сталин го харесал, ТК се произвеждал
най-вече за висшия офицерски ешелон
на Червената армия и високопоставени
партийни чиновници. Често ТК се използвал за наградно оръжие. Крупен потребител на ТК бил също НКВД. В периода
от 1926 до 1935 г. били произведени
няколко десетки хиляди «Коровини».
Особеност: Въпреки че ТК е разработван за патрон Браунинг 6.35мм/
.25АСР, конструкцията му издържала и
на по-голям заряд. Това позволило да
се използва по-мощен патрон от същия
калибър. С новия боеприпас началната
скорост на патрона и неговата проникваща способност нараснали с 20-25 %.
Страница на ЖЕЛЯЗКО ТЕНЧЕВ
По материали от arms.ru и aport.ru
cyanmagentayellowblack
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ПЕПЕЛЯНКАТА - „ГЮРЗА”, която
охранява Путин и Лукашенко
На конкурса за разработка на нов армейски пистолет “Грач” (1995 г.) са
представени 6П35 - конструктор Яригин, “Гюрза” (за
патрон 9Х21) - конструктор
Сердюков, ПММ - конструктори Плецкий и Шпигалов. Още след
първите изпитания на новия пистолетен
9Х21мм патрон специалистите забелязват неговото значително по-високо пробивно и стопиращо действие от това на
съществуващите по това време пистолетни патрони. В резултат се появява
новият пистолетен комплекс “Вектор”,

включващ пистолет СР-1 “Гюрза” (Пепелянка) и патрон СР-10. Пистолетът “Гюрза” е предназначен за поразяване на
цели с индивидуална защита - бронежилетки I, II и III клас, а също така и на
различни технически средства (автотранспортни средства, кабини и др.) на
разстояния до 100 м. Автоматиката на
пистолета работи по известния принцип
на отката с къс ход на цевта. Пистолетът има 2 автоматични предпазителя.
Първият представлява бутон на задната
част на ръкохватката и се изключва,
когато ръката добре обхване ръкохватката на пистолета. Вторият предпазител е на спусъка и се изключва при
натискане (подобно на пистолета Glock).
За рамата на пистолета са използвани
полимери. Благодарение на това теглото на оръжието е намалено. Ръкохватката е удобна за стрелба с 2 ръце.
На затвора е поставен нерегулируем
мерник и мушка, не даваща отблясъци
към стрелеца при каквото и да е ос-

ветяване.
Двуредният пълнител побира
Путин
Лукашенко
18 патрони. Патронът за пистолета “Гюрза” 9Х21
е съвършено нова разработка, отговаряща на съвременните изисквания по пробивност. Патронът е разработен от водещия инженер Алексей Юриев. На дистанции до 100 м 11-грамовият куршум пробива бронежилетки с 1 или 2 титанови
пластини с дебелина 1,4 мм и 30 слоя
кевлар. На разстояния до 50 м пробива
стоманен лист с дебелина 4 мм. Също
така той е способен да пробие блока на
цилиндрите на автомобилен двигател. По
стопиращо действие патронът превъзхожда аналозите си 1,3-1,8 пъти.
Пистолетът и патронът са приети на
въоръжение в силовите структури на
Русия през 1996 г. В момента се използва от охраната на президентите на Русия
и Белорусия.

Кенеди и неговият COLT
GOVERNMENT 1911 A1
Президентът на САЩ Джон Фицджералд Кенеди започва малко странно военната си кариера. През пролетта на 1941 година
иска да постъпи доброволец в армията на САЩ, но е отхвърлен
главно поради проблемите му с гърба и кръста. Въпреки всичко
флотът го приема през септември същата година, след протекциите
на директора на морското разузнаване, бившо военно аташе в
Лондон при баща му.
Като лейтенант служи в офиса, който подготвя информационните бюлетини за секретаря на флота. По време на това негово
назначение става и атаката над Пърл Харбър. Също тогава започва романтична връзка с Инга Арвад, за която има подозрения, че
е била немски шпионин. Те приключват своите взаимоотношения,
когато Кенеди е преместен в Южна Каролина. Посещава училище
и курсове за морски катери преди да бъде преместен в Панама и
най-накрая в Тихия океан. На 2 август 1943 година, лодката на
Кенеди РТ–109 участва в нощен рейд край Нова Джорджия (близо
до Соломоновите острови), когато се натъква на японски разрушител. Кенеди е изхвърлен на палубата, като получава наранявания
в гърба. Въпреки всичко той някак си успява да придвижи лодката
до остров наблизо, където той и екипажът му са спасени, като на
няколко пъти губи съзнание. За тези си действия Кенеди получава
медал за храброст.
Другите отличия на Кенеди от Втората световна война включват Пурпурно сърце, Медал от кампанията в Азия и Пасифика,
Медала на победата във Втората световна война. Той напуска
армията с почести в началото на 1945 година, заедно с любимия си Колт Гавърмънт 1911 A1, само няколко месеца преди
Япония да капитулира.

Кенеди в своята патрулна лодка РТ109

се от него по алуминиевата
рама - Р1 и Р4 (със скъсена
цев). Р-38 е бил на въоръжение в армията и флота на
фашистка Германия и на
още ред страни. С Р1 е бил
въоръжен Бундесвера, а с
Р4 - немската полиция. Р-38
е самозаряден пистолет с
ударно-спускова система с
двойно действие - първият сред пълноразмерните армейски пистолети с мощен патрон. Автоматиката му е построена по схемата “с къс ход на цевта” с взаимно “заключени” цев и затвор. Заключването на
цевта и затвора се осъществява със специален детайл, разположен под цевта и
движещ се по вертикална плоскост. При
изстрела цевта заедно със затвора се придвижват няколко мм назад. Пистолетът има
характерен вид, обусловен от късия затвор
с голямо прозорче отгоре. На задната
страна на затвора, над откритото петле е
разположен индикатор за наличие на патрон в патронника. Предпазителят на затвора е отляво, а на рамата под предпазителя е лостчето за задръжка на затвора.
В предната част на рамата е разположен
фиксатор за разглобяване на оръжието.

Легендата WALTHER P38,
предпочитана от Хитлер и Третия райх
В хода на всеобщата милитаризация на фашистка Германия изработеният през 1936-1937 г. за армейско
ползване модел AP е първият пистолет на
Walther, използващ заключен затвор, но
заради скритото петле не бил одобрен.
Така през 1937 г. се появил моделът HP,
който запазил конструкцията на AP, но бил
с модифициран затвор и открито петле.
Армейската изпитателна комисия го оценила като приемлив и е поискала дребни
доработки от гледна точка на масовото
производство. Така Walther, опростявайки
предпазителя на HP, създават модела
P-38, който през април 1940 г. е одобрен
за въоръжение на армията под названието “9 mm pistole-38”. В хода на Втората
световна война към изработването на P38 освен от Walther в Целл-Мелис, са били

включени и
други фабрики като Маузер в Оберндорф и Шпрееверке. След Втората
световна война пистолети Р-38 по лиценз се произвеждали във Франция,
след това, при възстановяването на фирмата
Walther в ФРГ, тя продължила тяхната изработка. След войната са били пуснати
нови модификации на Р-38, различаващи

ЗАКОНИТЕ НА MЪРФИ ЗА ВОЙНАТА
Няма такова нещо като приятелска
стрелба.
Няма пушка, която стреля без отказ.
Ти не си супермен, но войниците от
морската пехота и бойните пилоти обръщат внимание на това.
Ако е тъпо, но работи, значи не е
тъпо.
Опитвай се да изглеждаш маловажен,
врагът може да не иска да си прахосва

патроните за теб.
Ако не успееш от първия път, опитай с
въздушен удар.
Ако си по-напред от твоята позиция,
няма да те стигнат войниците.
Никога не споделяй собствения си
окоп с някой по смел от теб.
Никога не си лягай с някой по-луд от
теб.
Никога не забравяй, че оръжието ти е

взето от най-дребния търговец.
Ако атаката ти се развива наистина
добре, това е засада.
Врагът постоянно те атакува в два
случая: когато си готов, и когато не си.
Няма такова нещо като атеист в
окоп.
Радиостанциите ще се повредят
тогава, когато ти потрябва подкреление.
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СНИМКА СКАЙСПОРТС

Манчестър Юнайтед на
първи финал за годината

Джон О‘Шей
бележи
втория гол
срещу Дарби

Манчестър Юнайтед победи с 4:2
гостуващия Дарби Каунти в среща реванш в турнира за “Карлинг къп” и стигна до мача за купата с общ резултат
4:3. Димитър Бербатов не бе в групата
за мача. Домакините откриха чрез португалеца Луиш Нани (16), а шест покъсно Джон О`Шей удвои. В 34-ата Карлос Тевес направи резултата 3:0. В
последните 10 минути паднаха още три
гола. В 80-ата резервата Джил Барнс
намали от дузпа, а минута преди края
Тевес изработи такава за Юнайтед, след
като бе спънат от вратаря Каръл. Влезлият като резерва Роналдо не сбърка
от бялата точка и направи резултата
4:1. В даденото от съдията продължение Барнс порази за втори път вратата
на Бен Фостър с прекрасно изпълнение от фаул.
На финала Манчестър Юнайтед вероятно ще срещне бившия отбор на
Бербатов - Тотнъм, който в първия мач
надигра Бърнли с 4:1, а снощи изигра и
реванша си. Победата обаче струваше
четирима контузени в тима на “червените дяволи”. Трамви получиха Рафаел
Да Силва, Джони Еванс, Нани и Андерсон.
В същото време дойде и новината,
че американският застрахователен гигант “AIG”, който се размина с банкрут
миналия септември, няма да поднови
договора си с Манчестър Юнайтед.
Името му стои на фланелките на тима
от 2006-а, като 4-годишният договор
трябва да донесе в касата на европейските и световни клубни шампиони 100
млн. долара. Един от евентуалните кандидати за спонсор на Юнайтед е индийската “Сахара груп”, откъдето
потвърдиха, че се изпратили оферта.

ДРАЖЕВ ПРАТИЛ
СИГНАЛ В
ПРОКУРАТУРАТА
Отрязаният кандидат за президент на БФС Ивайло Дражев
обяви, че е изпратил сигнал до
прокуратурата за документ с
невярно съдържание, на базата
на който не е допуснат до конгреса. Става въпрос за неистински подпис в писмото, с което
на 16 януари от Асеновец 2005
оттеглят подкрепата си за него.
Дражев обяви, че Бойко Борисов, Цветан Цветанов и партия
ГЕРБ са “натиснали” Асеновец
2005 да оттегли неговата кандидатура и добави, че започва
съдебна битка, за да бъде спрян
конгреса на централата на 30
януари. Той каза още, че от 13
януари не е в учредената от
него партия “Роден край”, което
също е било аргумент за
отхвърляне на кандидатурата му.

ЯСЕН ПЕТРОВ
ПОЕМА ЛОКО ПД

Отново пращат Гай
на „Армията”

Стратега иска да гледа
проверката на „сините”
с Цървена звезда

и най-вероятно ще бъде продаден през зимната пауза. В
началото на месеца се появи
информация, че той ще премине до дни в португалския
Беленесес.
Междувременно вчера
Novsport.com съобщи, че от
щаба на “армейците” са отрекли да е обсъждан вариант с
връщане на Гай. Не сме се
свързвали с Цървена звезда и
поне на този етап няма такава
вероятност. Доколкото знаем,
той дори не е на лагер с отбора си, а ние не можем да вземем някого само на база какво
е било преди, обяснили от Борисовата градина. Сръбският
гранд е на подготвителен лагер в Агия Напа, като базата
му е на 7 км от тази на “черве-

Да Коща аут
за 4 месеца?
Португалският халф
Фелипе да Коща е на
път да се раздели за
четири месеца с футбола, съобщи вчера
“Топспорт”. В информацията се твърди, че
санкцията ще дойде от
ФИФА след жалба на
ЦСКА за начина, по
който той разтрогна с
шампионите, за да
премине в Левски.
Спортният арбитражен съд в Лозана
взе решение, че няма
нужната юрисдикция,
за да се произнесе по
случая “Георги Христов” относно заведеното дело от Ботев
Пловдив. Това пък
съобщи за агенция
“Фокус” вчера Георги
Градев, който защитаваше интересите на
пловдивския клуб. Това
на практика означава,
че трансферът на Христов е законен. Според Градев обаче случаят ще продължи да
cyanmagentayellowblack

се разглежда в граждански съд в България.
В същото време
продължиха слуховете
за продажба на Николай Димитров в чужбина. Скаути на италианския Сампдория са наблюдавали изявите на
младока, а треньорът
на отбора Валтер Мадзари останал впечатлен от дискове с играта на Хичо. След Осасуна пък още един
испански клуб - Майорка е проявил интерес към играча, като
сега от ръководството
на “сините” са заявили, че са склонни да
го пуснат и под наем.
Кметът на Агия
Напа пък е отказал на
Левски и Цървена
звезда да играят на
градския стадион, като
проверката на 23 януари може да се играе
на един от терените на
комплекса, където тренират българите.

ните”. В петък е предвидена
проверка на сърбите с Левски,
като Димитър Пенев е изявил
желание да я наблюдава на
живо. Ще анализирам доколко
се е развил Да Коща след преминаването си от ЦСКА в Левски, обяснил Стратега.
Вчера Пенев отряза желанието на втородивизонния
кипърски Неа Саламина за
спаринг. Десет мача в подготвителния
период
са
напълно достатъчни. Играем
четири тук, после четири на
турнира в Албена и още два
мача после - стига толкова,
отсякъл Стратега. Първата
контрола на шампионите е в
събота срещу руския втородивизонен Балтика Калининград. Играчите на ЦСКА вче-

ра имаха единствено с бегови упражнения за издръжливост.
Междувременно стана
ясно, че в Беласица е получен факс от ЦСКА, в който “армейците” молят петричани да
проявят търпение до затварянето на трансферния прозорец, за да получат дължимите
50 хил. евро за трансфера на
бразилеца Ели Маркес. Не
приемам, че се настоява плащането да се извърши след
затварянето на трансферния
прозорец. Какъв е смисълът от
това, след като дали Ели Маркес ще бъде продаден от
ЦСКА на друг отбор, или не,
нас не ни интересува, коментира вицепрезидентът на Беласица Горан Петров.

БОТЕВ ПД ПОБЕДИ
ЛЕВСКИ КАРЛОВО

Ново заболяване на Буфон
може да даде шанс на Кирев
(в средата) да дебютира
скоро за Ювентус

Ботев Пд победи Левски
Карлово с 1:0 в контрола на
стадиона в град Баня. Единствения гол отбеляза Георги Андонов (16). В събота “канарчетата”
имат проверка със Стамболово.

ВИЛА ПРЕГОВАРЯ
СЪС СТИЛИЯН

ËÂ‚ Á‡ÏËÌ‡ Á‡ “ÓËÌÓ
Вратарят на Славия Марио Кирев замина вчера за Италия, за да
подпише договор с италианския
гранд Ювентус, съобщи Дарик радио. Президентът на Славия Венцислав
Стефанов
заяви
пред
Novsport.com, че всички детайли около трансфера са уточнени и вратарят ще подпише за 5 години. Не мога
да отговоря дали ще се готви с
първия състав, това ще реши щабът
на Ювентус, обясни той.
По повод информациите, че синът
на Здравко Здравков - Иван, ще изкара проби в Манчестър Юнайтед,

президентът на “белите” заяви: “Това
за момента не стои на дневен ред.”
В същото време продължават
неизвестностите около евентуалното завръщане на “Овча купел” на
халфа Асен Николов-Бебето. Чакаме
Асен, но все още нямаме информация. Той трябва да оправи нещата си
с Баку, коментираха от “белия” клуб.
Вчера пък Славия победи Спортист Своге с 3:0 в първата си контрола в Правец, където столичният тим
е на подготовка. Два гола отбеляза
дошлият на проби Николай Вълев, а
третия реализира камерунецът Диоп.

СНИМКА ГОНГ

ЦСКА прави опити да си
върне сенегалския бранител
Ибрахима Гай, съобщи вчера
“Меридиан мач”. Според хора
от Цървена звезда, където се
подвизава един от най-успешните чужденци, играл за “армейците”, шампионите са проявили интерес към закупуването на защитника, чийто договор изтича през лятото.
Твърди се, че Гай вече е бил
търсен от бившия си клуб, като
той и изявил желание да се
върне на “Армията”. Като пречки това да стане се посочва
трансферна сума от 300 хил.
евро и заплатата от 20 хил.,
срещу която той е готов да
играе за “армейците”. Известно е, че Гай е в немилост пред
треньора си Чедомир Яневски

Ексзвездата на Ботев Пд и
бивш наставник на отбора Ясен
Петров е пред завръщане в
местния съперник Локомотив
Пд, съобщи Спортлайн.бг. Пловдивският Джанини бил фаворит
на бъдещия собственик на клуба Георги Гергов, като е препоръчан на бизнесмена от легендата Христо Бонев. Точно
Зума заведе Петров на “Лаута”
през м.г., но президентката Галя
Топалова го изгони след домакинската загуба от Локо Сф
през март. В същото време се
разбра, че сделката за Локо Пд
няма да бъде финализирана
преди средата на март, предаде Дарик радио. Гергов е поставил условие първо да приключи
течащата данъчна ревизия, за
да е наясно с активите и пасивите на клуба преди окончателните разговори около цената.

Мениджърът на Астън Вила
Мартин О’Нийл разкри, че в
началото на следващия месец
клубът ще започне преговори
за удължаване на контракта на
Стилиян Петров, който изтича
през лятото на 2010 г. Искаме
да задържим Стан в клуба на
всяка цена, защото той играе
страхотно, каза О‘Нийл.

БЛАГО С ДВЕ
АСИСТЕНЦИИ
Българският национал Благой Георгиев изигра силен мач
за руския Терек Грозни, в който
премина от Славия през януари. Той се отличи с две асистенции при победата с 3:0 над
китайския гранд Шанхай в контрола в турския курорт Анталия.
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Купата на Топалов ще
респектира Камски
Орлите от Орлов мост, кацнали
върху пешки, са логото на мача
Купата, която Веселин
Топалов получи за световната си титла през 2005 г., ще
бъде изложена пред зала №6
на НДК, където от 16 до 28
февруари ще се проведе финалният мач на претендентите за световното първенство
на ФИДЕ между него и американеца Гата Камски, съобщи вчера президентът на
Българската федерация по
шах (БФШ) Стефан Сергиев.
Трофеят заедно с други знакови отличия на български
шахматисти ще бъде част от
импровизирана експозиция,
покрай която всеки ден ще
минават двамата съперници.
Подготовката за грандиозното събитие вече е към своя
край, след като положените
от българска страна усилия
бяха подобаващо оценени от
вицепрезидента на Международната шахматна федерация
Георгиус Макропулос. В началото на седмицата той по-

Веселин Топалов

Гата Камски

сети София, за да инспектира
залата за игра, както и хотелите, където ще бъдат настанени двамата претенденти.
Пред президента на БФШ
Стефан Сергиев гръцкият гост
изрази голямото си задовол-

ство от свършената до момента работа, а забележките му
бяха свързани с някои технически детайли като осветлението на сцената и разстоянието между публиката и
състезателите.

œ–» »«¬Œ–¿ Õ¿ »—“Œ–»ﬂ“¿

ЗАДАЧА
ÿ‡ıÏ‡Ú˙Ú Â ‰Â‚Ì‡ Ë„‡, ÍÓÂÌËÚÂ Ì‡ ÍÓˇÚÓ ÒÂ
„Û·ˇÚ ‰‡ÎÂ˜ Ì‡Á‡‰ ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ. œ˙‚Ë˜Ì‡Ú‡ ÙÓÏ‡
Ì‡ ¯‡ıÏ‡Ú‡, Ú. Ì‡. ì˜‡ÚÛ‡Ì„‡î, Â ‚˙ÁÌËÍÌ‡Î‡ ‚
‰Â‚Ì‡ »Ì‰Ëˇ ÔÂÁ V ‚. ÓÚ Ì.Â. —ÚÓÎÂÚËÂ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ
‚ ‡‡·ÒÍËˇ ËÁÚÓÍ ÒÂ ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ‚Ë‰ÓËÁÏÂÌÂÌ ‚‡Ë‡ÌÚ
Ì‡ ˜‡ÚÛ‡Ì„‡Ú‡ - ¯‡Ú‡Ì‰Ê. ƒ˙ÒÍ‡Ú‡, ·ÓˇÚ, ‚Ë‰˙Ú,
Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡˜‡ÎÌ‡Ú‡ ÔÓ‰Â‰·‡ Ì‡ ÙË„ÛËÚÂ ÔË ¯‡Ú‡Ì‰Ê‡ ·ËÎË ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ Ë‰ÂÌÚË˜ÌË Ò ‰ÌÂ¯ÌËÚÂ.
–‡ÁÎËÍËÚÂ ·ËÎË ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‚ ıÓ‰Ó‚ÂÚÂ Ì‡ ÌˇÍÓË ÙË„ÛË. » ÚÓ„‡‚‡, Í‡ÍÚÓ Ë ÒÂ„‡, ËÏ‡ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌË Ë
ÒËÎÌË ¯‡ıÏ‡ÚËÒÚË, ‚ÒÂÔËÁÌ‡ÚË Ï‡ÈÒÚÓË Ì‡ Ï˙‰‡Ú‡
Ë„‡. ≈‰ËÌ ÓÚ Úˇı ·ËÎ ÊË‚ÂÎËˇÚ ‚ —Â‰Ì‡ ¿ÁËˇ
ËÁÍÛÒÂÌ ÔÓÁÌ‡‚‡˜ Ì‡ Ú‡ÈÌËÚÂ Ì‡ ˜ÂÌÓ-·ˇÎ‡Ú‡ ‰˙ÒÍ‡
¿·Û Õ‡ÒËÏ ‡Î ’‡‰ËÏ. ¬ ‰ÓÒÚË„Ì‡Î‡Ú‡ ‰Ó Ì‡Ò Ô‡ÚËˇ
ÓÚ ÓÌ‡ÁË ÂÔÓı‡ (IX ‚.) ¿·Û Õ‡ËÏ, Ë„‡ÂÈÍË Ò ·ÂÎËÚÂ
ÙË„ÛË, ÔÓÎÛ˜ËÎ ÒÎÂ‰Ì‡Ú‡ ÔÓÁËˆËˇ.

œÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ·ÂÎËÚÂ ËÁ„ÎÂÊ‰‡ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊ‰ÌÓ ÔÓÚË‚ÌËÍ˙Ú ËÏ Á‡ÔÎ‡¯‚‡ Ë 1...Th8x, Ë 1≈Thg7x, Ë
1≈Tdg7x, Ë 1≈Td8+ 2.Te8 Te8x. ÕÓ ¿·Û Õ‡ËÏ, Ì‡ÏË‡ ÂÎÂ„‡ÌÚÌÓ Â¯ÂÌËÂ Ì‡ Á‡ÔÎÂÚÂÌ‡Ú‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ Ë
ÔÓ·ÂÊ‰‡‚‡.
ŒÚ„Ó‚Ó˙Ú Ó˜‡Í‚‡ÈÚÂ ‚
ÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ ìÿ‡ıî

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

На 17 януари се навърши една
година от смъртта на противоречивия американски шахматен гений
Робърт Фишер. Той си отиде на 64
години, колкото са полетата на шахматната дъска, след живот, изпълнен
единствено с шах и посветен изцяло
на тази игра.
Робърт Фишер е роден на 9 март
1943 г. в Чикаго. Печели националното първенство на САЩ за мъже,
когато е едва 14-годишен. Година покъсно става най-младият гросмайстор в историята на шахмата до този
момент. Той е 11-ият световен шампион по шахмат и единственият американски шахматист, спечелил това
отличие. Стъпва на шахматния
Олимп на 1 септември 1972 г., когато побеждава в драматичен двубой
руснака Борис Спаски в Рейкявик,
Исландия. Губи титлата си без игра
на 3 април 1975 г., когато тя му е
отнета, заради неприемливите условия, които поставя за мача си с претендента Анатолий Карпов. Оттогава потъва в неизвестност. От нелегалност излиза чак през 1992 г., когато сръбският милионер Йездимир
Василиевич му предлага $3,35 млн.
за реванш със Спаски, когото отново побеждава.
През юли 2004 г. при опит да
отлети от Токио за Филипините е
заловен от японските имиграционни
служби в опит да напусне страната с
изтекъл американски паспорт. Помощта идва от страната, в която той
става знаменитост. Парламентът на
Исландия решава да предостави
гражданство на легендарния грос-

***
‘»ƒ≈ Ï‡ÈÒÚÓ˙Ú √ÂÓ„Ë ‘ËÎÂ‚ ÒÔÂ˜ÂÎË 11-Ëˇ ÓÚÍËÚ ÚÛÌË Ì‡ ÷— ¿, ÍÓÈÚÓ
ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â Ì‡ 17 Ë 18 ˇÌÛ‡Ë ‚ ıÓÚÂÎÒÍË
ÍÓÏÔÎÂÍÒ ì¡˙Î„‡ÒÍ‡ ‡ÏËˇî. œÓ·Â‰ËÚÂÎˇÚ
Ò˙·‡ 5,5 ÚÓ˜ÍË ÓÚ 6 Ô‡ÚËË, ‡ ÒÎÂ‰ ÌÂ„Ó
ÒÂ Ì‡Â‰Ë Ò˙ÓÚ·ÓÌËÍ˙Ú ÏÛ ÓÚ ÷— ¿ ƒ‡„Ó
ƒ‡„ËÂ‚ Ò ÚÓ˜Í‡ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ. √ÛÔ‡ ÓÚ 7 ‰Û¯Ë
Ò ‡‚ÂÌ ·ÓÈ ÚÓ˜ÍË - ÔÓ 4 ‡Á‰ÂÎË 3-9
ÏˇÒÚÓ.
***
¬ ıÓÎ‡Ì‰ÒÍËˇ „‡‰ ¬‡ÈÍ ‡Ì «ÂÂ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÚÂ˜Â Ô˙‚ÓÚÓ „ÓÎˇÏÓ ¯‡ıÏ‡ÚÌÓ Ò˙·ËÚËÂ Á‡ „Ó‰ËÌ‡Ú‡ - 71-ËˇÚ Ú‡‰ËˆËÓÌÂÌ ¯‡ıÏ‡ÚÂÌ ÚÛÌË. œ‡ÁÌËÍ˙Ú Ì‡ ¯‡ıÏ‡Ú‡ (Ò‡ÏÓ
Ú‡Í‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â Ì‡Â˜ÂÌÓ Ï‡˘‡·ÌÓÚÓ
Ò˙·ËÚËÂ ‚˙‚ ¬‡ÈÍ ‡Ì «ÂÂ) ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÚË
„ÓÒÏ‡ÈÒÚÓÒÍË ÚÛÌË‡, ‚ ÍÓËÚÓ Û˜‡ÒÚ‚‡Ú
Ó·˘Ó 37 „ÓÒÏ‡ÈÒÚÓË, ‰‚‡ ÚÛÌË‡ Á‡
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË Ï‡ÈÒÚÓË, Â‰ÌË Á‡ ÊÂÌË „ÓÒÏ‡ÈÒÚÓË Ë Â‰ËÌ Á‡ ‘»ƒ≈-Ï‡ÈÒÚÓË.

майстор. В исландската столица Фишер води уединен живот до смъртта
си. В негова чест ще припомним две
от многото му блестящи изпълнения
на шахматната дъска.

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

Йорк през 1958 г. срещу един от найсилните американски шахматисти
през миналия век Самуел Решевски.
1. e4 c5 2. Kf3 Kc6 3. d4 cd4 4. Kd4
g6 5. Kc3 Og7 6. Oe3 Kf6 7.Oc4 0-0 8.
Ob3 Ka5 9. e5 Ke8

В партията си срещу Рубинети
(Палма де Майорка, 1970 г.) световният шампион с белите фигури използва неудачното разположение на
противниковия цар без да губи време.
12.Od5! ed5 13.ed5+ Цd7 14.b4
Ka4 15.Ka4 ba4 16.c4 Цc8 17.Da4
Dd7 18.Db3 g5 19.Og3 Kh5 20.c5 dc5
21.bc5 Dd5 22.Te8+ Цd7 23.Da4+ Oc6
24.Kc6 1:0.
В шахмата има и тактически мотив, познат като “уловката на Фишер”. Тази тактическа жертва носи
името на 11-ия световен шампион,
който я прилага с белите фигури в
партията си от първенството на Ню

на

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 - 200; 226;
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН: Валентин Аргиров; Желязко Тенчев; Румяна Божкова; Силвия Шопова;
Симона Симеонова; Спаска Венева; НАБОР: Хрисула Василева - 227, e-mail:
korespondenti@duma.bg; СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР: Иван Стоянов - 250; ПРОИЗВОДСТВО:
Владимир Тополски; Кореспондент в Пловдив: Веселка Венкова, e-mail: vesselka_v@abv.bg,
тел.: 032/601 893 Експонатор: 91975 в. 112; Печат: ИПК “Родина” АД - 1784 София, бул
“Цариградско шосе” 113а Номератор - 9752; Дистрибутори: ОБВ „Близнаци“ ЕООД - 02/
962-23-23; “Национална дистрибуция” ООД - 02/975 20 35 и “Прес 2000” ООД - 02/975 20
07; РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Мирослав Александров, Ива Костадинова, Румяна Кирилова - 208,
203; РЕКЛАМА: Габриела Найденова - 233, Петрана Сомлева - 205, Дея Йорданова - 207; факс
-975-26-04; e-mail - reklama@duma.bg, abonament@duma.bg; Каса - 97-05-249 ;
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¡˙Î„‡ÒÍËˇÚ „ÓÒÏ‡ÈÒÚÓ ÃËÎÍÓ œÓÔ˜Â‚ ÒÔÂ˜ÂÎË 8-ÓÚÓ ËÁ‰‡ÌËÂ Ì‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌËˇ ˇÌÛ‡ÒÍË ¯‡ıÏ‡ÚÂÌ ÚÛÌË ‚ ˜Â¯Í‡Ú‡
ÒÚÓÎËˆ‡ œ‡„‡. ¬ Ú‡Á„Ó‰Ë¯ÌÓÚÓ ËÁ‰‡ÌËÂ
œÓÔ˜Â‚ ÙËÌË¯Ë‡ Ò˙Ò 7 ÚÓ˜ÍË ÓÚ 9 Ô‡ÚËË.
“ÓÎÍÓ‚‡ Ò˙·‡ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÚ Ì‡ ‰ÓÏ‡ÍËÌËÚÂ —ÚÂÔ‡Ì ΔËÎÍ‡, ÌÓ ÔÓ-ÎÓ¯ËÚÂ
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ÏÛ ÓÚÂ‰Ëı‡ ‚ÚÓÓÚÓ ÏˇÒÚÓ. ƒÛ„ËÚÂ ·˙Î„‡ÒÍË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË - ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËÚÂ Ï‡ÈÒÚÓË ƒËÏËÚ˙
Ã‡ıÓÎÂ‚ Ë ¡Ó„ÓÏËÎ ¿Ì‰ÓÌÓ‚ ÔËÍÎ˛˜Ëı‡
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Ò 6 Ë 5,5 ÚÓ˜ÍË.

ƒ‡ ÒË ÒÔÓÏÌËÏ Á‡ ÎÂ„ÂÌ‰‡Ú‡ ‘Ë¯Â

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

Официалното откриване
на мача е на 16 февруари, а
първата партия от общо осемте ще се играе на следващия
ден. Регламентът предвижда
в случай на равенство да се
играе тайбрек на 28 февруари, който ще определи победителя от мача и бъдещ
съперник на Вишванатан
Ананд за световната титла.
Гата Камски пристига на
12 февруари заедно с четиричленния си щаб, предвождан от гросмайстор Емил Сутовски. За американеца
мачът ще е трудно изпитание,
тъй като от осемте си досегашни срещи с Топалов той
има 4 загуби и 4 ремита.
На пресконференцията,
дадена от БФШ вчера, бе
представено и официалното
лого на мача - стилизирана
графика на художника Тахсим
Ахмет, изобразяваща двата
орела от Орлов мост, кацнали върху пешки.

‡ÚÍË

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

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

10.Of7+ Цf7 11.Ke6 de6 (На 11ЕЦе6
ще последва 12.Dd5+ Цf5 13.g4+ Цg4
14.Tg1+ Цh3 15.Dg2+ Цh4 16.Dg4x) 12.
Dd8 Kc6 13.Dd2 Oe5 14. 0-0...
Белите имат дама за две фигури,
нормална пешечна структура без слабости срещу сдвоените черни пешки
по линия “е”, а сега успяха и да рокират, с което решават всичките си проблеми. И въпреки че борбата в партията продължила да 42-ия ход, Фишер
закономерно е спечелил.
Страницата подготви
ЛЕЙЛА ДИМИТРОВА

”‚‡Ê‡ÂÏË ˜ËÚ‡ÚÂÎË!
“˙ÒËÚÂ ÎË ƒ”Ã¿?
»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
ƒ”Ã¿ ‰‡ ÒÚË„ÌÂ ‰Ó ‚‡Ò.
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Цвети отпадна на сингъл, а днес излиза за първия си двубой на двойки в Мелбърн

Тайванец изхвърли Налбандян
във втория кръг в Мелбърн
Напред продължиха номер 1 в света
Йелена Янкович (Сърбия) след труден
успех с 6:4, 7:5 над Кирстен Флипкенс
(Белгия), третата поставена Динара
Сафина (Русия), отстранила с 6:3, 6:0
Екатерина Макарова (Рус), и седмата в
схемата Вера Звонарьова (Рус), разгромила с 6:0, 6:0 румънката Едина Галовиц. Миналогодишната финалистка Ана
Иванович (Сърбия) влезе в третия кръг
след успех с 6:3, 6:2 над италианката
Алберта Брианти.
Сензацията при мъжете поднесе 26годишният Лу Йен-Хсун, който надигра
с 6:4, 5:7, 4:6, 6:4, 6:3 десетият поставен
Давид Налбандян (Арж). Тенисистът от
Китайско Тайпе, който е 61-и в световната ранглиста, излиза в III кръг срещу
Томи Робредо (Испания). Световният
номер 2 Роже Федерер (Швейцария)
продължава напред след 6:2, 6:3, 6:1
срещу Евгени Корольов (Русия). В следващия кръг швейцарецът среща Марат
Сафин, като ще опита да вземе реванш
за загубата си в полуфиналите на турнира през 2005 г. Вчера руснакът, който преди 4 години спечели и титлата,
надигра със 7:6, 6:2, 6:2 Гилермо Гарсия-Лопес (Испания). Настоящият шам-

пион Новак Джокович (Сърбия) се
справи със 7:5, 6:1, 6:3 с Жереми Шарди (Фр). 16-годишният австралиец
Бърнард Томич, който стана най-младият тенисист, преодолял първия кръг
на турнира, отпадна след 6:3, 1:6, 4:6,
2:6 от Жил Мюлер (Люксембург).

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

ският ски елит начело с
носителката на СК за 2008а Линдзи Вон (САЩ), Аня
Першон (Швеция), Джулия
Манкузо (САЩ) и Тина
Мазе (Словения). Алпийките пристигат на 24 февруари и ще бъдат настанени в
хотел “Стражите”. Единствената ни представителка е
Мария Киркова. В Банско се
очакват около 20 000 зрители от страната и чужбина. От родната федерация
обявиха, че са готови и двата пресцентъра, а общият
бюджет на стартовете е
около 4 млн. лева.
Вчера пък националът
ни Килиан Албрехт записа
трето място в слалома за
Еврокупата в Куршевел,
Франция.
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Калоян Махлянов-Котоошу допусна трета загуба на
супертурнира по сумо в Токио. Българският одзеки бе
съборен от монголския йокодзуна Асашорю, който е
едноличен лидер без поражение след 11-ия ден. Втори е другият монголски велик шампион Хакухо, който
спечели 10-а победа срещу Кайо. С аванс 9:2 пък са
японците Точиозан и Таманошима. Котоошу, който
разделя петото място с още четирима състезатели,
днес ще се бори с Кокай.

○

Котоошу загуби
от Асашорю

○

Звездите на “белия керван” начело с водачката в Световната
купа американката Линдзи Вон пристигат в Банско

○

Банско ще бъде домакин на 27 февруари и на
отложеното от м.г. спускане за Световната купа за
жени в Сен Мориц. Състезанието е насрочено за 12
часа на писта “Томба”. Това
бе обявено вчера официално на пресконференция на
родната федерация по ски.
Така стартовете в българския курорт стават три.
Първоначално в Банско
трябваше да се проведат
спускане на 28 февруари и
суперджи на 1 март.
У нас ще пристигне жен-
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Рилецо с пети успех
в Балканската лига
Мъжкият баскетболен тим на Евроинс Черно море загуби при гостуването си на Раднички 034 Груп с 63:78 т.
в Балканската лига по баскетбол. Така варненци са предпоследни в група “А”, а сърбите оглавяват класирането.
Рилски спортист обаче постигна пета победа в лигата,
като надигра у дома с 91:75 Динамо Букурещ и почти
сигурно ще завърши като лидер в група “Б”. На самоковци
остават гостувания на четвъртия Левски в София и на
третия Работнички в Скопие.
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Първата ни ракета Цветана Пиронкова отпадна във втория кръг на Откритото първенство на Австралия, след
като отстъпи с 5:7, 2:6 на французойката Марион Бартоли. Пловдивчанката
направи 43 непредизвикани грешки и
пропиля сетбол при 5:4 в първия сет.
След това Пиронкова се даде почти
без бой във втория на финалистката от
“Уимбълдън” през 2007-а. Така тя не
успя да подобри представянето си от
2006 и 2008 г. и спечели само 100 точки за ранглистата. Пиронкова
продължава на двойки, като днес в
първия кръг заедно с Акгул Аманмурадова (Узбекистан) се изправят срещу
Матилде Йохансон (Франция) и Селима Сфар (Тунис). Във втория кръг на
сингъл на корта излиза и Сесил Каратанчева за мача си с китайката Шуай
Пенг.
Една от изненадите вчера бе силната игра на бившата звезда Йелена
Докич (Австралия), която елиминира с
6:4, 6:7, 6:3 17-ата поставена Анна Чакветадзе (Русия). В следващия кръг тя се
изправя срещу номер 11 в схемата Каролин Вознячки (Дания), надиграла с
6:3, 6:3 Вирхиния Паскуал (Испания).

ΔÂÌË, II Í˙„ - Õ‡‰ˇ œÂÚÓ‚‡ (–ÛÒ) —‡Ìˇ ÃËÁ‡ (»Ì‰Ëˇ) 6:3, 6:2, ¿Ì‰Â‡
œÂÚÍÓ‚Ë˜ (√ÂÏ) - ¿ÎËÁ ÓÌÂ (‘) 1:6,
0:6, ƒ‡ÌËÂÎ‡ ’‡ÌÚÛıÓ‚‡ (—Î‚Í) - Ã‡ÚËÎ‰Â …Óı‡ÌÒÓÌ (‘) 6:3, 4:6, 6:3, Õ‡Ú‡ÎË
ƒÂ¯Ë (‘) - ¿È —Û„ËˇÏ‡ (ﬂÔ) 6:1, 1:6,
3:6, ¿ÎËÒ‡ ÎÂÈ·‡ÌÓ‚‡ (–ÛÒ) - —ÚÂÙ‡ÌË
Ó‡Ì (‘) 6:1, 3:6, 6:1, À˛ÒË ÿ‡Ù‡Ó‚‡
(◊Âı) - Ã‡ËÌ‡ ≈‡ÍÓ‚Ë˜ (ÕÓ‚‡ «ÂÎ‡Ì‰Ëˇ) 6:1, 3:6, 9:7, œ‡ÚËÒËˇ Ã‡È (¿‚ÒÚËˇ) - ‡ˇ ‡ÌÂÔË (≈ÒÚ) 3:6, 1:6, ‡ËÌ
Ì‡Ô (»Ú) - √‡ÎËÌ‡ ¬ÓÒÍÓ·ÓÂ‚‡ ( ‡Á) 4:6,
1:6, —‡‡ ≈‡ÌË (»Ú) - ÃÓÌËÍ‡ ÕËÍÛÎÂÒÍÛ
(–ÛÏ) 6:2, 6:3.
Ã˙ÊÂ, II Í˙„ - ¿Ì‰Ë –Ó‰ËÍ (—¿Ÿ) Ò‡‚ËÂ Ã‡ÎËÒ (¡ÂÎ„Ëˇ) 4:6, 6:2, 7:6, 6:2,
’Û‡Ì Ã‡ÚËÌ ƒÂÎ œÓÚÓ (¿Ê) - ‘ÎÓË‡Ì
Ã‡ÈÂ (√ÂÏ) 6:1, 7:5, 6:2, Ã‡ËÌ ◊ËÎË˜
(’˙‚‡ÚËˇ) - ﬂÌÍÓ “ËÔÒ‡Â‚Ë˜ (—˙·Ëˇ)
6:2, 6:3, 4:6, 6:3, –Ó·ËÌ —¸Ó‰ÂÎËÌ„ (ÿ‚ÂˆËˇ) - Ã‡ÍÓÒ ¡‡„‰‡ÚËÒ ( ËÔ˙) 6:3, 5:7,
3:6, 3:6, ƒÓÏËÌËÍ ’˙·‡ÚË (—Î‚Í) - ƒ‡‚Ë‰
‘ÂÂ (»ÒÔ) 2:6, 2:6, 1:6, —Ú‡ÌËÒÎ‡Ò ¬‡‚ËÌÍ‡ (ÿ‚ÂÈˆ‡Ëˇ) - ¡‡È‰˙Ì ÎÂÈÌ
(¿‚ÒÚ) 6:3, 6:4, 6:4, ‘‡·ËÒ —‡ÌÚÓÓ
(‘) - ‘ËÎËÔ ÓÎ¯‡È·Â (√ÂÏ) 5:7, 7:5,
3:6, 7:5, 6:3, —ËÏÓÌÂ ¡ÓÎÂÎË (»Ú) - Ã‡‰Ë
‘Ë¯ (—¿Ÿ) 4:6, 1:6, 5:7, ¡Ë‡Ì ƒ‡·ÛÎ
(¿Ê) - “ÓÏ‡¯ ¡Â‰Ëı (◊Âı) 1:6, 1:6, 3:6,
œÓÎ-¿ÌË Ã‡ÚËÈÓ (‘) - ¿Ï ƒÂÎË˜ (—¿Ÿ)
6:1, 6:3, 3:6, 6:7, 7:9.
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в Австралия

–ÂÁÛÎÚ‡ÚË

ПОДАРЪЦИ И
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