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ИСКАМЕ СИ ПАРИТЕ
ОТ „ГАЗПРОМ”
Ако загубите от газовата криза надхвърлят
0,6 на сто от БВП, ще търсим помощ от ЕС
Държавата ни ще предяви
претенции за понесените преки и косвени загуби от спирането на доставките на газ за
България директно към дружеството “Газпром”, съобщи вчера министърът на икономиката
и енергетиката Петър Димитров. Това ще бъде направено
най-вероятно от името на
българското правителство, по-

ясни той.
Димитров обяви още, че ще
поискаме солидарна помощ от
ЕС, ако загубите ни от кризата
са по-високи от 0,6 процента от
БВП на България. Кризисният
щаб в Министерството на икономиката и енергетиката след
пускането на природния газ се
занимава с определяне на косвените загуби на българската

икономика от газовата криза.
Дневните преки загуби, които
предприятията търпят от спирането на производството си, са в
размер на 15 228 840 лева.
Междувременно президентът
Георги Първанов обсъди с азербайджанския си колега Илхам
Алиев проекта “Набуко” по време на посещението си в Баку.
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Ученици от Профилираната гимназия по туризъм и предприемачество "Райко Цончев" представиха
двата нови модела ученически униформи. Те са ушити по проекта "Традиции и стил създават духа на
училището", осъществяван с финансовата помощ на Министерството на образованието и науката по
програма "Училището - територия на учениците"
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Когато Михаил Миков беше избран за министър преди 10
месеца, политици доволно коментираха, че няма какво да
направи за остатъка от мандата. Предначертаха му чистосърдечен провал и му лепнаха сив етикет. Месеци покъсно той ще се запомни с решителност, която му донесе
дъжд от искания за оставка. Волята му да уволнява подкупни и крадливи полицаи докара гилдията да се раздели на
две. На атаките той отговаря с решимост, каквато има на
доста места по света. Защото там, където има полиция,
обществото е особено тревожно. Там малката грешка в
детайла се вижда под голямата гражданска лупа. Там,
където има смърт, има и освободени началници (Стр. 4).
Където има престъпни групировки, има адекватно дознание,
а нататък продължава веригата на арестите. Въпросът за
оставащите пет месеца е докъде ще разплете кълбото
министър Миков. Защото като се започне от началото, май
трябва да се продължи до края.
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МИХАИЛ МИКОВ:
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Няма данни някой да е
плащал на протестиращи

Председателят
на
Народното
събрание
Георги Пирински
е
изпратил
приетия Закон за горите на президента Георги Първанов за издаване на указ за публикуването му в “Държавен вестник”,
съобщиха от пресслужбата на парламента. Промените в закона бяха
приети на второ четене в края на
миналата седмица с почти пълно
болшинство. В периода 19-20 януари
бе извършено изискващото се оформяне и сверка на текстовете на приетия закон с оглед публикуването и
влизането му в сила.
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гаранция срещу фалшифициране на издавания документ,
бе одобрено с промяна в наредбата за държавните изисквания към съдържанието
на основните документи, издадени от висшите учебни
заведения. Холограмните
стикери, чието графично
оформление и съдържание
ще се определя от министъра на образованието и науката, ще се предоставят на
висшето училище от МОН За
целта ще бъде правена проверка в регистъра на всички
студенти и докторанти.
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Всички дипломи и
дубликати от дипломи
за завършено висше
образование, издадени след първи юни
тази година, трябва
да притежават холограмен стикер. Без него
те няма да бъдат признавани от държавата
за валидни, реши кабинетът на редовното си заседание вчера. Това изискване обаче няма да важи за
дипломите и копията от тях
до края на май тази година.
Новото условие, което е
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Дипломите вече
с холограма

○
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Няма потвърдени данни за това - да е плащано на хора за
провокация на протестите на 14 януари. Това заяви вътрешният
министър Михаил Миков, който участва в заседанието на вътрешната комисия. Той уточни, че в МВР няма и данни за това а има
жалби срещу полицаи в прокуратурата.
Вътрешният министър съобщи, че на заседанието на комисията не е докладвал за действията на полицията на 14 януари,
както бе обявено. Аз твърдя, че на 14 януари в рамките на тази
полицейска операция, като цяло полицията действаше правилно, коментира той и допълни, че е готов да изслуша всеки, който
има някакви оплаквания от полицията. По време на заседанието
във вътрешната комисия са били обсъдени промените, свързани
с преструктурирането в МВР с прилагането на новия закон и
правилника с оценка и категоризация на съответните структури,
както и въпроси свързани с финансирането и с работите.

Топлото си купувал
и водни ски
Наказателна колегия на Софийския
градски съд даде ход на делото за безстопанственост и имуществени вреди,
нанесени от Валентин Димитров за
близо 2 млн. лв. Изслушани бяха трима
свидетели, като най-скандалните свидетелски показания бяха представени от
Илиана Качакова, отговорник по доставките в “Топлофикация” - София.
Тя разкри подробности от представителните разходи, направени в периода 2003-2006 г. от ръководството на
дружеството. Макар и адвокатите на
подсъдимите да се възпротивиха на
въпросите на прокурора за конкретните доставки, стана ясно, че са закупувани освен храни и безалкохолни напитки всевъзможни неща за “представителни нужди”.
Качакова каза, че Александър Павлов и Александър Найденов са хората,
които са правили заявките и доставките, предназначени за кабинета на
изпълнителния директор. С лични шофьори са разполагали Валентин Дими-

тров и Георги Рогачев. Стана ясно, че
до 2002 г. не е имало лимит на бюджета за представителни нужди. Разходите
са предназначени за работни срещи с
представителите на Световната банка
и други институции.
Освен за най-належащи нужди и
рекламни материали е имало закупуване на водни ски, джет, бинокли, отоплителни печки, косачка, пръскачки и други уреди и съоръжения за почивната
база на дружеството в Приморско.
В хода на съдебното заседание найскандалното разкритие бе наличието на
служебен апартамент в кв. “Красно
село” на 4 преки от “Топлофикация” София. Той се е използвал като приемна на дружеството, където са се провеждали работни срещи. Жилището
разполага с кухня, хол, трапезария и
две спални. В него са отсядали командировани служители и служители на
“Топлофикация” - София, които са имали достъп до цялото зареждане от храни и напитки.

Дружеството
имало и
апартамент
за срещи,
рехабилитаторка
се грижела за
служителите
Разбра се и за закупуване на материали за почивната станция в “Кокаляне”, която се състои от основна сграда
и бунгала. Стана ясно, че освен шофьори, част от управата на “Топлофикация” - София, са ползвали услугите на
рехабилитаторка.
Всички представителни разходи през
периода са заплащани от “Топлофикация” - София, като е имало и такива,
поети лично от Димитров. По думите на
свидетелката това е ставало около година преди напускането му през 2006 г.

СНИМКА БГНЕС

Фондът „Ин витро”
тръгва до три месеца

Фондът “Ин витро” вече е факт, след
като вчера бе одобрен от кабинета

До три опита на
едно лице с репродуктивни проблеми ще
бъдат финансирани
чрез Фонда за асистирана репродукция към
Министерството на
здравеопазването, чиито бюджет за тази
година е 20 млн. лв.
Това каза министърпредседателят Сергей
Станишев вчера след
заседанието на кабинета, на което бе взето
решението
за
създаването на фонда.
До три месеца
фондът ефективно ще
започне работа, след
като бъдат уточнени
критериите за подбор
на пациенти. Пациентите ще избират сами
в коя болница да получат услугата от всички сертифицирани за
тази дейност лечебни
заведения. Средствата, които останат във

фонда след изтичане
на годината, няма да
се връщат в бюджета,
а ще останат за следващата година. Там ще
се приемат и средства
от дарения.
Ако има излишък и
парламентът реши,
могат да бъдат отпуснати още средства,
каза министърът на
здравеопазването Евгений Желев каза.
Фондът ще създаде
регистър на безплодните семейства. Министърът отбеляза, че
последното проучване
на броя на такива семейства у нас е правено през 1987 г. Тогава
те са били седем на
сто от хората във фертрилна възраст. Министър Желев е поръчал проучване, чиито
резултати ще станат
известни до месец и
половина.

80% от лишените от свобода са без здравни осигуровки
АИДА ПАНИКЯН

Държавата да заплаща вноските на
здравно неосигурените затворници, когато имат нужда от медицинска помощ.
Това предвижда частта за медицинско
обслужване на лишените от свобода в
законопроекта за наказанията и задържането под стража. Проектодокументът бе
разгледан на първо четене в парламентарната комисия по здравеопазване.
Според вносителите на закона, когато затворник има нужда от специализирана
cyanmagentayellowblackdop 2

медицинска помощ, тъй като е неосигурен, налага се Министерството на правосъдието да плаща за лечението му по
цялата клинична пътека или за високоспециализирано изследване, за което не
са предвидени пари в бюджета на ведомството. В страната има 14 медицински центъра към 13-те затвора и поправителния дом в Бойчиновци, както и 2
специализирани болници в Софийския и
в Ловешкия затвор. Според проектозакона при нужда медиците от тези медицински центрове може да повикат за консул-

тация специалисти от други лечебни заведения. Кой ще определи кои да са тези
консултанти, не е ясно, коментираха депутатите от здравната комисия. Проектодокументът предвижда медицинската
дейност на лечебните заведения към
затворите да е на подчинение на правосъдния министър, а не на здравния,
което е нелогично според депутатите. С
препоръка да бъдат коригирани тези и
други пунктове от проекта между първо и
второ четене парламентарната комисия
по здравеопазване прие законопроекта.

ÃËÌËÒÚÂÒÍË Ò˙‚ÂÚ
z Министърът
на правосъдието
Миглена Тачева
ще открие днес
публичното
обсъждане на
проекта “Стратегия за реформа
на съдебната система за периода 2009-2013 г.”
в сектор “Равен
достъп до правосъдие”, съобщиха от министерството. Обсъждането ще започне в
10 часа в хотел “Радисън Сас”.
Проектът е изготвен от Министерството на правосъдието в изпълнение на Плана за действие по показателите за напредък в областта
на съдебната реформа, борбата с
корупцията и организираната
престъпност.
z Правителството одобри проектите на програма за сътрудничество в областта на културата и на
споразумение за правно сътрудничество с Виетнам, съобщиха от
Правителствената информационна
служба. Проектът на споразумение
предвижда изграждането и развиването на партньорски отношения
между двете министерства на правосъдието и органите на съдебната власт с акцент върху процеса на
подготовка на законодателни актове, реформата в съдебната система и осъществяването на правната
взаимопомощ.
z Правителството одобри тройно увеличение на размера на командировъчните пари на ден на
офицерския състав на водните
транспортни средства, плаващи по
море под българско или чуждо
знаме, за времето на изпълнение
на международни рейсове. За ранг
капитан командировъчните на ден
се увеличават на 300 щатски долара, при 100 досега. За старши помощник-капитан те стават 225 щ. д.
(75 досега), а за втори и трети
помощник-капитан - съответно 135
щ. д. и 120 щ. д. (от 45 щ. д. и 40 щ.
д.). От 95 на 285 щатски долара се
увеличават
командировъчните
пари за главния механик, а от 60
на 180 - за електромеханик.
Вътрешните и външните проверяващи контролни органи ще получават по 210 щ. д., а специалистите - 90 щ. д. дневно. Членовете на
останалия персонал запазват своите досегашни възнаграждения.
z Правителството одобри едностранни декларации по пет жалби
срещу България, подадени в Европейския съд по правата на човека.
Петте жалби срещу България са на
Евлоги Йорданов, Петър Кривенчев, Ани Ботева, Наталия Димитрова и други. В първия случай заради необосновано дълъг период
на продължителност на дело на Евлоги Йорданов ще бъдат изплатено 800 евро обезщетение. Заради
същия казус на Наталия Димитрова ще бъде изплатено обезщетение от 1000 евро. Заради
продължило по-дълго време дело
Кирил Танчев, Милчо Коларов и
Крум Коларов ще получат общо
3500 евро. Случаят на Петър Кривенчев отново е свързан с нарушение и затова той ще получи 1800
евро. На Ани Ботева ще бъде платено обезщетение от 2800 евро.
cyanmagentayellowblack
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Депутатите гласуват
днес за 3 и 4 блок на АЕЦ
Ако Брюксел не е съгласен, търсим
още компенсации, каза Ивайло Калфин
МИЛЕНА НИКОЛОВА
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СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

На днешно заседание депутатите от Народното събрание ще гласуват предложението на енергийната комисия да се даде мандат на правителството да започне преговори с ЕС за пускане на
спрените 3 и 4 блок на АЕЦ
“Козлодуй”. Това стана ясно
вчера по време на извънредните дебати в НС. За първи
път от години политически
страсти разделиха депутатите не по партиен, а по енергиен принцип. Част от представителите от ОДС се обявиха за рестартиране на реакторите, БНД също застана
на страната на правителството, подкрепено от коалицията “Напред”, ЕНП и голяма група независими народни представители. Парламентарното мнозинство се раздели на две по енергийния
въпрос като Коалиция за
България и ДПС застанаха
зад отварянето на двата блока,а НДСВ категорично декларираха единство с ДСБ и
друга част от СДС.
От името на НДСВ Соломон Паси сравни двата реактора с двутактовия двигател
на стария си трабант. Той
обясни, че спирането на 3 и
4 блок било част от договора
за влизане в ЕС и нарече
“андрешковщина” опитите да
се възстанови работата им.
Приключилата криза с доставките на газ в България

донесе тежки щети, заяви
министърът на външните работи Ивайло Калфин. Според
него върху щетите от газовата криза се наслагват и щетите от глобалната криза.
Калфин поясни, че България
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до момента е получила компенсации заради затворените блокове, но те приключват през 2009 г. като не покриват загубите заради спрените мощности. Затова и нашата страна трябвало да
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Георги Първанов: Кабинетът да се обоснове пред ЕК
Кабинетът да отправи обосновано искане
към Европейската комисия за повторното пускане на 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй”. Това
заяви за Дарик радио президентът Георги
Първанов. Според него в рамките на толерантен диалог с ЕК ние можем и трябва да
я убедим, че така могат да бъдат покрити
щетите на България и съседните й страни от
газовата криза. Със затварянето на 3 и 4
блок на АЕЦ “Козлодуй” страната ни се е
превърнала в жертва на едно изкривено и
недалновидно решение на част от европей-

ските ни партньори, каза държавният глава.
По думите му АЕЦ “Белене” не е алтернатива
на АЕЦ “Козлодуй”. Първанов посочи, че газовата криза е хвърлила сянка върху отношенията ни с Русия и както София, така и
Москва трябва да осъзнаят необходимостта
от смели и енергични решения в икономическата сфера. Той заяви още, че подкрепя провеждането на парламентарните избори и
изборите за Европарламент в един и същи
ден, тъй като два отделни вота ще изтощят
допълнително електората.

търси компенсации за след
този период. Той посочи, че
пускането на двата реактора
няма да е едностранно действие, а след консултации с
ЕК. По думите му, ако от
Брюксел откажат, страната
ни може да търси компенсации, обясни Калфин.
Скоро ще излезе наяве
истината и това кой е подписвал газовите договори, какви са компенсациите за страната и кой е виновен за това.
Това каза ексминистърът на
енергетиката Румен Овчаров.
По думите му трябва да се
подпомага енергетиката като
индустрията, която у нас работи. Овчаров обяви, че договорите за доставка на газ
за България са в секретна
секция и призова депутатите
да отидат и да ги прочетат.

Дупнишки общинари искат оставката на кмета
Бившият кмет на Дупница и съветник
от БСП Първан Дангов и двамата общински съветници от “Атака” Методи Стойнев
и Милен Попов поискаха вчера оставката на кмета на Дупница Атанас Янев. Тримата са единствената опозиция в общинския съвет в града. Те са категорични, че
Янев трябва да се оттегли заради връзките си с криминално проявени лица, каквито са задържаните братя Галеви. Друг
аргумент срещу кмета е заради образуваното срещу него досъдебно производство за присвояване на европари и за
нарушение на Закона за обществените

поръчки и облагодетелстване на фирма
“Тоби” на съветниците баща и син Стойчо Милев и Крум Милев. Кметът няма авторитет и е свързан с лица от организираната престъпност, каза Методи Стойнев. Той съобщи, че по всяка вероятност
оставката ще бъде поискана и чрез декларация на следващата сесия на общинския съвет на 29 януари.
Никой не е венчан за службата, която
заема. За мен не е жизненоважно да съм
кмет. Не обръщаме внимание на съветниците от “Атака”. С тези думи кметът на
Дупница Атанас Янев коментира исканата

оставка заради връзките си с братя Галеви. В негова подкрепа се обявиха председателят на общинския съвет в града Явор
Тодоров, който припомни, че на местните
избори за съветниците от “Атака” са гласували 641 души, а за Атанас Янев 12 000
избиратели. Въпросът с правомощията на
кмета е решен законово в Закона за местното самоуправление и местната администрация, обобщи Тодоров. Според него
на много хора може да им се иска Атанас
Янев да подаде оставка, но той е положил
клетва не към съветниците от “Атака”, а
към цялата дупнишка общественост.

БСП догонва ГЕРБ
За ГЕРБ ще гласуват около
1,2 млн. души, а за БСП ще
дадат подкрепа между 900 хил.
и един милион избиратели.
Това сочат данните от социологическото проучване на
агенция “Сова Харис”. Според
директора Васил Тончев за
ДПС биха пуснали бюлетина
400 хил.души, а около 350 хиляди избиратели биха подкрепили “Атака”. За да се влезе в
следващия парламент при тази
активност, ще бъдат необходиcyanmagentayellowblack

Националният омбудсман Гиньо Ганев ще връчи годишните
награди за журналисти, които
чрез своята работа са допринесли за разкриването на прояви на
лоша администрация или нарушения на правата на гражданите
от държавни и общински органи
или от организациите. Церемонията по връчването на отличията ще се проведе на 26 януари
2009 г. (понеделник) от 18.00 ч.
в Клуба на омбудсмана в столицата. Наградените журналисти ще
бъдат излъчени от петчленно
жури, в чийто състав са доц.
Георги Лозанов, доц. Весела
Табакова, гл. ас. Димитър Найденов, преподавателят по Философия на правото в Софийския университет Емил Георгиев и началникът на отдел “Информационна
политика” в администрацията на
омбудсмана Анета Милкова. Призовете са в четири категории печатни медии, телевизия, радио
и интернет. Наградените ще получат почетен плакет на омбудсмана и парична сума. Отличието на омбудсмана е форма на
обществено признание към онези журналисти, които чрез работата си са доказали, че са истински говорители на справедливото обществено мнение и защитници на правата на хората.

СЛАВЧО АТАНАСОВ
ОТКАЗА ПОДАРЪК

Левите депутати препотвърдиха решението си отваряне на реакторите

○

ОМБУДСМАНЪТ
ВРЪЧВА
ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ
НАГРАДИ

ми около 130 хил. гласа приблизително, прогнозират социолозите. СДС и Движение “Напред” са малко над чертата.
Шест или седем партии ще
бъдат представени в следващия парламент, сочи допитването. Сигурните партии са
ГЕРБ, БСП, ДПС и “Атака”,
които нямат проблем да прескочат бариерата. СДС също
стои над 4-процентната бариера, Движение “Напред” имало обещаващи резултати. Към

този момент, на около 100 хил.
гласа могат да разчитат Демократи за силна България и
НДСВ. Затова под въпрос засега е участието им в следващото Народно събрание.
Ако преди 40% от хората
са били твърдо решени да гласуват, то сега на вота се очаква около 55% избирателна
активност. Около 30-35 на сто
към момента искат да пуснат
бюлетина на европейските избори, но ако изборите за

Васил Тончев

българския и за ЕП са на една
дата, това ще окаже влияние
върху активността за втория
вот, твърди социологът.

Кметът на Пловдив Славчо
Атанасов получи часовник от
младежката организация на
ГЕРБ в града по време на общинската сесия. По този повод
Славчо Атанасов заяви, че не
приема подаръка, защото си
имал достатъчно точен и верен
часовник в общинския съвет. За
жалост моята прогноза се
сбъдва, колкото повече се приближава датата на изборите,
толкова сесиите на общинския
съвет ще се превръщат в арена
на евтин политически цирк, каза
градоначалникът. Той обясни,
че разбира ГЕРБ, които са млада партия и изживяват проблемите на растежа. Всички ние,
по-старите партии, отдавна сме
минали този етап на развитие и
аз добре ги разбирам, подчерта
Атанасов. Според него лошото
е в това, че те имат претенцията
да управляват държавата, което
може да им се случи съвсем
скоро и за това нямат време за
детски болести. Младежката организация на ГЕРБ изрази намерение на общинските съветници да подарят “Приказка за
стълбата”, за да не забравят
откъде са тръгнали и докъде
могат да стигнат.

ЛЕВИТЕ ИЗЛИЗАТ
С РЕШЕНИЕ ЗА
ДВАТА ВОТА
След консултации с всички
парламентарно представени политически сили БСП ще излезе
с позиция за провеждането на
изборите за национален и европейски парламент. Това каза
вчера премиерът на пресконференция в Министерския съвет. По
думите му аргументът, че ако
изборите са в един и същи ден,
ще се спестят средства, е найнесъщественият. Демокрацията е
скъпо удоволствие и най-евтино
би било, ако не провеждаме
изобщо избори, заяви той. Спестените средства биха се равнявали с разходите за изграждането на 1 км от Южната дъга на
Софийското околовръстно шосе,
коментира премиерът. Смешно е
да се правят промени в конституцията заради един конкретен
случай - съчетание на избори,
каза Станишев по повод идеите
на НДСВ. Според него характерът на изборите е доста различен, както и мотивацията на
избирателите.
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Министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев,
кметът на София Бойко Борисов
и кметът на район “Подуене” Ева
Митова ще открият днес система
за управление на опашките в
центъра за административно обслужване на районната администрация. Системата за управление
на чакащи клиенти е внедрена по
проект на министерството. Общо
5 офиса на общински служби в
София са включени в системата.

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА
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СИГНАЛ ЗА БОМБА
ЗАТВОРИ ЖП ГАРА
ПЛОВДИВ
ЗА ТРИ ЧАСА

○

“Февруарският доклад ще
бъде по-скоро технически. Но
аз не съм привърженик на
идеята да работим от доклад
на доклад. Това, което трябва
да покажем пред Брюксел
сега, е не думата “промяна”, а
по-скоро устойчивост на резултатите и последователност на
промяната.” Това заяви вчера
пред Нова телевизия министърът на правосъдието Миглена Тачева. Тя допълни, че
законите са добри и държавната машина има механизми, с
които да се справи и с организираната престъпност, и с корупцията, посочи тя. “През
всичките тези години сме направили съвършено хармонизирано законодателство с европейските практики. Полагаме усилия и за обучението на
магистрати, но имаме още много да работим в тази насока”,
каза още Тачева.

СТОЛИЧНИЯТ
РАЙОН „ПОДУЕНЕ”
СЪС СИСТЕМА
ЗА ОПАШКИ

Заради непочистени висулки по покривите на сградите в центъра на
София продавачки предвидливо са сложили табела “Пада лед”
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Трябва да
покажем
устойчивост
пред Брюксел

○

МИГЛЕНА ТАЧЕВА:

○

4

Отстраниха шефовете
на столичните
антимафиоти

Реакцията на
вътрешния министър
дойде след смъртта
на разпитан на
детектор на лъжата

Министърът на вътрешните работи
Михаил Миков отстрани ръководството на
Дирекция “Противодействие на организираната и тежката престъпност” към
Главна дирекция “Криминална полиция”
заради смъртта на задържано лице. Това
съобщиха вчера от пресцентъра на
вътрешното ведомство.
Директорът на Дирекция “Противодействие на организираната и тежката
престъпност” към Главна дирекция “Криминална полиция” комисар Петър Владимиров, заместникът на дирекцията главен
инспектор Калин Михов и началникът на
сектор “Контратероризъм” комисар Атанас
Димитров са отстранени от заеманите
длъжности, а старши комисар Деньо Терзийски - директор на Главна дирекция
С химна на Република
България и ставане на крака
започна 17-ото заседание на
общинския съвет в Бургас. Веднага след това председателят
на съвета Валери Симеонов
обяви, че подава оставка. “Решението ми е продиктувано от
факта, че на 20 декември 2008
г. общинският съвет на община
Бургас прие без каквито и да е
разумни мотиви, и според мен
под външен натиск, решение

“Досъдебно производство”, е пенсиониран. В заповедта на министъра на вътрешните работи Михаил Миков е посочено,
че решението за отстраняването на тримата шефове е в сила до приключването
на проверката, която започна Инспекторатът на МВР и Главна дирекция “Досъдебно производство” по случая за смъртта
на П.К., задържан в сряда по досъдебно
производство за отвличане. Проверката
трябва за завърши в петдневен срок.
За директор на Дирекция “Противодействие на организираната и тежката
престъпност” към Главна дирекция “Криминална полиция” от вчера е назначен
комисар Станимир Флоров, досегашен
началник на сектор “Наркотици”.
Действията на вътрешния министър

Общинарският шеф в Бургас
и доказана необходиподаде оставка учена
мостта нито на едното, нито на
за предоставяне на общински
парцел, земя за изграждане
на мюсюлмански молитвен
дом-джамия, както и за изграждане на около 20 социални
жилища за живеещите цигани
в незаконното гето в комплекс
“Меден рудник”, без да е про-

другото”, каза Сименов. Той
допълни, че това решение е в
разрез с личните му политически и морални убеждения на
българин-националист. “Аз не
мога да остана на този отговорен пост, работейки с чувство,
че съм председател на “джа-

Прогнозите до 15 дни - по-точни
Българските метеоролози
ще могат да правят по-точни
прогнози за времето в средносрочен период (до 15 дни).
Това ще е резултатът от прилагането на одобреното вчера от правителството проектоспоразумение за сътрудничество между България и
Европейския център за средносрочни метеорологични
прогнози.
Европейският център е организация за изследвания и
оперативна дейност в областта на средносрочните прогнози на времето и е създаден с
цел да обедини научните и
cyanmagentayellowblack

спрямо шефовете на антимафиотите дойдоха след като в сряда 29-годишен мъж
почина след разпит с детектор на лъжата в Института по психология към МВР.
Мъжът е бил разследван за отвличане,
извършено в столицата преди време. От
МВР съобщиха, че по време на разпитите задържаният е заявил, че няма никакви заболявания, но употребява наркотици. След приключване на полиграфското
изследване, направено в Института по
психология на МВР, на път за сградата
на полицията на Лъвов мост на задържания му е прилошало. Полицейските служители го откарали незабавно в “Пирогов” за оказване на спешна медицинска
помощ, но по пътя за болницата мъжът е
починал.

технически ресурси на европейските
метеорологични
служби и институции за изготвянето на по-точни предвиждания за по-дълъг период, необходими за обществото и икономиките на държавите членки. В момента в него членуват
18 страни от ЕС и други 13, с
които центърът има споразумения за двустранно сътрудничество. С присъединяването
си към центъра Националният
институт по метеорология и хидрология при БАН ще получава анализи и прогнози за времето на най-високо професионално ниво.

мийско настоятелство”, а не на
български общински съвет”,
каза още Симеонов. “Взимам
си химикалката и водата. Ето
ви стола!”. С тези думи Симеонов се обърна към зам.-председателя Георги Киров, след
което седна при своята група
от “Атака”. На мястото на Симеонов общинарите в Бургас
избраха за нов председател
Снежина Маджарова от партия ГЕРБ.

Анонимен сигнал за бомба
затвори вчера сутринта жп гарата в град Пловдив за близо 3
часа, съобщиха от пресцентъра
на Национална компания “Железопътна инфраструктура”. Нормалната работа на жп гара Пловдив бе възстановена в 6,05 часа,
след като полицията извърши
щателна проверка и установи, че
няма заложена бомба. Фалшивият сигнал за взривно устройство
е подаден в 3,20 часа на телефона за спешни случаи 112 от
анонимен глас. Той е съобщил,
че на гарата в града има поставена бомба и че тя ще избухне
в 12,00 ч. на обяд вчера.

МИРИС НА ГАЗ В
ПОДЛЕЗ ИЗПЛАШИ
СОФИЯНЦИ
Елтабла и кабели са станали
причина за кратка паника в подлеза на Орлов мост в София,
съобщиха от “Гражданска защита”. Спасителната група от отдел
“Аварийно-спасителни дейности”
към Териториалната дирекция на
Министерството на извънредните
ситуации в София е установила,
че миризмата е от сервизна инфраструктура - тунел със снопове
кабели и елтабла. В този район
на центъра няма газови инсталации. Въпреки мириса на газ не е
установено наличие на вредни
емисии във въздуха. Стойностите
са измерени в сервизния тунел.
Миризмата е дошла от топящи се
кабели. За случая е уведомен
Столичният инспекторат.

БЛИЗО 1000
ТЕЛЕФОННИ
ИЗМАМИ
ЗА 2008 Г.
Близо хиляда са регистрираните случаи на телефонни измами в страната за миналата година. Това съобщи началникът на
отдел “Криминална полиция” в
Главна дирекция “Криминална
полиция и обща престъпност”
Константин Димитров, цитиран от
БНР. Реалният брой на измамите
по телефона обаче е по-висок,
защото не всички потърпевши подават сигнал в полицията, уточни
Димитров.

Прокурор иска да се отнемат
колите на пияни шофьори
ВЕСЕЛКА ВЕНКОВА

Ново предложение за промяна в Наказателния кодекс внася апелативният прокурор на Пловдив Росен Димов. То засяга шофирането в нетрезво състояние, съобщи говорителят на Апелативната прокуратура под тепетата Пенка Богданова.
Магистратът настоява на водачите да им бъдат
отнемани моторните превозни средства ако са
причинили смъртни случаи и са нанесли тежка
или средна телесна повреда. Наказанието да се
налага при доказано наличие на алкохол в кръвта
на водачите над 1.2 промила.
При повторно подобно нарушение мярката за
конфискация на МПС да се налага за констатиран

алкохол над 0.5 промила. Росен Димов ще внесе
предложението чрез главния прокурор на републиката. То е адресирано до министерствата на правосъдието и вътрешните работи. Мярката е заимствана от италианската наказателна система.
Само за миналата година след употреба на
алкохол от водачите на МПС са станали 2790
катастрофи в Пловдивския апелативен район. От
тях в момента се водят 72 дела за причиняване на
смърт и тежки телесни повреди. В Пловдив те са
12, в Пазарджик - 16, в Хасково - 14, в Стара
Загора - 23, Кърджали са 4, в Смолян - 3. Немалка част от осъдените за шофиране в нетрезво
състояние повторно са заловени на волана след
употреба на алкохол.
cyanmagentayellowblack
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Правителството одобри
майчинството на бащите
дневници и екземпляр от
издадени удостоверения
за трудов стаж. Остава
задължението им да ги
съхраняват в продължение
на 50 години. Осигурители-

Осигурители се задължават да пазят
неполучени трудови документи 50 г.
вява размерът на удължения платен годишен отпуск,
съответно 36 и 30 работни
дни, за всички възпитатели, педагози и специални
педагози, както и за директорите и управителите на
местата за предоставяне на
социални услуги за деца.
Досега това право имаха
само работещите в домовете за деца с физически
увреждания и с умствена
изостаналост.
Допълнения се извършват и в наредбата за
трудовата книжка и трудовия стаж, в която отпада
задължението работодателите да предават в държавните архиви неполучените
от работниците или служителите трудови книжки,

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Татковци споделят раждането
ДАНА РУСЕВА

АИДА ПАНИКЯН

30% от лекарствата,
произвеждани в България, са под 2 лв., а половината - под 5 лв. Според
Българската генерична
фармацевтична асоциация цените на българските лекарства не са актуализирани повече от 2 години - само някои били
повишавани с 3 до 4%,
което е минимална част
дори от инфлацията, категорични са от асоциацията. Законови промени
да улеснят и ускорят регистрацията и пускането
на пазара на генеричните лекарства (лекарства,
които се произвеждат по
формула на оригиналното). У нас това време е
около 1 година. Това е
една от мерките, които
предлагат специалистите
на законодателната и
изпълнителната власт,
cyanmagentayellowblack

стана ясно по време на
първата кръгла маса на
тема “Ролята на генеричните лекарства за оптимална употреба на обществените ресурси в здравеопазването”. Форумът
бе организиран от асоциацията и от експертния
съвет по здравна политика към министъра на
здравеопазването. На
него присъстваха представители на МЗ и социалното министерство, депутати, производители на
лекарства, директорът на
Агенцията по лекарствата.
По-бързата процедура по пускането на пазара на аналоговите лекарства е икономически
многократно по-изгодна
както за пациентите,
така и за държавните институции, които с обществени средства заплащат за медикаментите.

Друга мярка е въвеждането от държавата на
механизъм за стимулиране на лекарите (в т.ч.
и финансово), които изписват генерични лекарства, заплащани от касата или здравното министерство, поясни Румен Казаков, председател на асоциацията. В
момента в България пазарният дял на генерични лекарства е около
30%, а във Франция пазарният дял на генериците е над 40%, коментират запознати. Още в
първата година след пускането на пазара на генерично лекарство цените и на оригиналното, и
на генеричното спадат с
20%, след втората година - с около 40%, а в
следващите дори до
80%, твърдят производителите на генерични лекарства.
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Към 15 януари т.г. безработицата в страната е 6,79
на сто, съобщи вчера по БНР министърът на труда и
социалната политика Емилия Масларова. Към 15 януари
м. г. е била 7,38. Прирастът на безработните лица в
периода на т.нар. криза е 7460 човека и смятам, че
нашата безработица към края на този месец ще бъде
такава, каквато беше в началото на месеца, благодарение на мерките, които сме предприели, каза още Масларова. Тя изрази задоволство, че социалните партньори бяха сговорчиви и много бързо заедно с екипите на
министерството и Агенцията по заетостта са успели да
изтеглят с 15-20 дни по-рано националния план за
действие по заетостта. Той вече е факт, подготвят се
постановленията във връзка с предоставяне и на възможности на онези предприятия, които се очертава да имат
малко по-дълъг период на неполучаване на поръчки.
Министър Масларова ще участва в работата на Неформалния съвет на министрите по заетостта и социалните въпроси, който се провежда от вчера в Лухачовице, Чехия. На три пленарни сесии и на работен обяд
участниците ще обсъждат въпросите на трудовата мобилност и изменението на директивата за работното
време. Вчера правителството одобри позицията на
България за заседанието на неформалния съвет на
министрите по заетостта и социалните въпроси.
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Половината от българските
лекарства са под 5 лева

6,79 на сто безработица

○

Все повече татковци присъстват на раждането
на децата си, твърдят акушеро-гинеколозите от
Добрич. Определят поведението им като адекватно и мъжко, въпреки вълнението. “Явно в такава
ситуация се мобилизират. Справят се много добре”
- добавят лекари. Те отчитат и това, че майките са
станали по-отговорни към бременността си, може
би защото възрастовата граница при ражданията
вече е около 30 години и над нея. През миналата
година в родилното отделение на добричката болница са изплакали 1419 бебета. Нула процента е
майчината смъртност, отбелязва началникът на
отделението д-р Трифон Йорданов. 384 са извършените аборти.

○

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Първият Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни
с говорно-езикови нарушения при мозъчна увреда отвори врати във Варна.
Новата придобивка е разработена от Сдружение “Младежки алианс - Варна” и се
предоставя безплатно на 30 души дневно

те, чиято дейност се прекратява, но нямат правоприемник, предават ведомостите и трудовите договори в териториалното поделение на НОИ.

○

предприятието, в което работи. Към заявлението се
прилагат копие от акта за
сключен граждански брак
или декларация от бащата
и майката, че бащата е припознал детето и живеят в
едно домакинство. Прилага
се също и документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на бебето.
Предприятието няма
право да откаже ползването на отпуск. За да може
бащата да ползва отпуск
за отглеждане на дете след
6-ия му месец, е необходимо писмено заявление, акт
за раждане на детето и
декларация за съгласие от
майката. С изменения в
същата наредба се уеднак-

○

Правителството одобри
промени в няколко подзаконови нормативни акта, за
да ги съобрази с последните изменения в Кодекса на
труда, съобщиха от правителствената информационна служба. Основна част от
новите текстове са свързани с удължаването от 315
на 410 дни на отпуск поради бременност и раждане,
възможността част от него
да бъде ползван от бащата,
както и правото на бащата
да вземе 15-дневен отпуск
при раждане на детето му.
Промените в наредбата за
работно време, почивките
и отпуските предвиждат отпускът при раждане на дете
да се ползва по писмено
заявление на бащата до

Участваме в
Европейската
година за
борба с
бедността
Министерският съвет
прие решение за участие
на България в Европейската година за борба с бедността и социалното изключване - 2010. По този
начин България дава своя
принос в съвместните усилия на общността за справяне с бедността и социалното изключване, съобщи правителствената информационна служба. В
тази връзка България вече
заложи и конкретни политически и количествени
цели в борбата с бедността и социалното изключване в своя стратегически
доклад по социална закрила и социално включване
2008-2010 г., приет от правителството на 25 септември 2008 г. Министърът на
труда и социалната политика е определен за национален изпълнителен орган, който да отговаря за
организиране на участието в инициативата, включително и за подготовката
на национална програма
за провеждане на годината и управление на финансирането й. Ще бъде създаден и консултативен съвет
към националния изпълнителен орган, който ще обедини усилията на всички
заинтересовани страни в
подготовката и провеждането на инициативата държавни органи, общини,
неправителствени организации, социални партньори и др. За постигане на
целите на Европейската
година на национално
ниво е определен максимален размер на съфинансирането от Европейския
съюз за България - 255 155
евро, като страната ни
следва да осигури съфинансиране в същия
размер.

„БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ” подкрепи
Фондация „Димитър Бербатов”
Новата 2009 г. стартира за БЕЛЛА България
с участие в нова благородна кауза. Компанията
се включи активно в инициативата, организирана от фондацията на най-популярния български
футболист Димитър Бербатов по издирването и
насърчаването на даровити български деца. В
партньорство с фондацията холдингът стана част
от събитието по подбора и номинирането на
младите таланти от цялата страна. С подкрепата
си БЕЛЛА даде шанс за изява на младите хора
и показа своята съпричастност към бъдещето на
България.
Церемонията по награждаването на най-даровитите деца на България се проведе на 19
януари във Военния клуб в София и събра на
едно място всичките 579 деца, чиито номинации
бяха одобрени по условията на проекта, наречен
“Награди за успелите деца на България”. В своята реч Бербатов изрично спомена, че “В тази
вечер единствените звезди са децата!”. Постиженията и талантите на децата бяха разделени в три
области за изява (изкуства, наука и спорт) с по
три възрастови групи (от 1 до 4 клас, от 5 до 8 клас
и от 9 до 12 клас). Специално жури, включващо
по един експерт от всяка сфера, прецени кои от

всички номинирани да получат награда и определи 27-те финалисти и 9-те победители в категориите. Независимо дали бяха наградени или не,
всички постижения ще бъдат включени в книжка
с годишните успехи на децата на България, която
Фондация “Димитър Бербатов” ще издава всяка
година.
Наградите бяха връчени лично от Димитър
Бербатов.
Включването на “БЕЛЛА България” във финала на патриотичната инициатива е следствие на
ценностите, които изповядва компанията и нейния стремеж към стимулиране на перспективните
млади хора в по-нататъшното им развитие. Холдингът от години спонсорира образованието на
даровити младежи и е една от големите фирми в
България с последователна политика относно
закрилата на децата. Споделяйки принципите на
фондация “Димитър Бербатов”, БЕЛЛА вярва, че
наградите са успешно средство за оценка на
постиженията на победителите и за поощряване
на бъдещото им развитие. Целите на проекта, а и
на БЕЛЛА, са да създаде сред децата нагласа на
уважение към успеха, дължащ се на талант и
усилия; да се стимулира развитието им в различни области; да се мотивират да търсят изява; да
се намали агресията и насилието сред тях и, не на
последно място, да се пренасочи енергията им в
една градивна посока.
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Още мислят
за бъдещето на
„Кремиковци”

СНИМКА БГНЕС

И след срещата с представителите на “Смарт груп” в
Министерството на икономиката и енергетиката няма постигнато споразумение за бъдещето на металургичния комбинат
“Кремиковци”. Пред Дарик ресорният заместник-министър
Нина Радева обясни, че проведените разговори са “доброжелателна партньорска среща”. Все още обаче не е имало
финални преговори с другия
кандидат за стратегически инвеститор - бразилския гигант
CSN. Радева отказа повече информация около срещите.
От своя страна синдикалистът Васил Яначков съобщи,
че по време на разговорите със
“Смарт груп” двете страни
допълнително са сближили позициите си. Бъдещето на комбината не може да бъде решено, преди да се проведат срещи и с бразилския инвеститор.
Вероятно окончателното решение предстои.

ПРЕДЛАГАТ
СЪЗДАВАНЕТО
НА ПОЗЕМЛЕНА
БАНКА

Изпълнителният директор на агенция за инвестици Стоян Сталев (вдясно) връчи вчера
сертификат за инвестиция клас “А” на представител на “КЦМ” АД, Пловдив

Предявяваме претенции
към „Газпром”
Ако загубите от газовата криза надхвърлят
0,6 на сто от БВП, ще искаме помощ от ЕС
Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров заяви вчера, че
държавата ще предяви претенции за понесените преки и косвени загуби от спирането на доставките на газ за България
директно към дружеството “Газпром”. Това
ще бъде направено най-вероятно от името на българското правителство, поясни
той.
Димитров обяви още, че ще поискаме
солидарна помощ от ЕС, ако загубите ни
от кризата са по-високи от 0,6 процента от
БВП на България. По неговите думи
съгласно европейските традиции, ако загубите са повече от 0,6 процента от БВП,
се обявява “катастрофа в съответната
държава” и се иска солидарна намеса от
ЕС. Кризисният щаб в Министерството на
икономиката и енергетиката след пускането на природния газ се занимава с определяне на косвените загуби на българската икономика. По думите на министъра
от 406 наблюдавани предприятия 266 са
декларирали, че търпят преки загуби от

кризата с доставките на природен газ за
страната ни. Дневните преки загуби са в
размер на 15 228 840 лева. По експертна
оценка, направена от самите дружества,
загубите на фирми се изчисляват на 196
952 165 лева. Председателят на парламентарната комисия по енергетика Рамадан Аталай заяви, че загубите ще достигнат 500 млн. лева.
Дебатът на България в момента е
има ли кризисна ситуация и дали да поискаме помощ от Европа, разбира се,
ЕС може да реши да ни подкрепи не по
начина, по който сме поискали ние,

каза министър Димитров.
Петър Димитров припомни, че в договора за присъединяване на България към
ЕС има клауза, според която през първите
три години след присъединяването ни, при
настъпване на сериозни и трайни затруднения, в който и да е сектор на икономиката, или затруднения, можещи да причинят сериозно влошаване на икономическата ситуация в дадена област, България
и Румъния могат да поискат разрешение
да предприемат защитни мерки, за да
възстановят положението и да адаптират
засегнатия сектор.

Руснаците прехвърлят топката към Украйна
София ще потърси компенсации под формата на
допълнителни количества
газ по занижени цени, цитира вчера руското издание “Известия” министър-

председателя Сергей Станишев. От своя страна “Газпром” отказали да коментират изказванията от София. По-рано руският вицепремиер Игор Сечин и вис-

ши мениджъри в газовия
монополист заявяваха, че
всички претенции от страна на потребителите ще
бъдат пренасочени към
“Нафтогаз” Украйна.

Красимир Дачев: Събраха 200 000 лева
Опасност от дела от екосанкции в Пловдивско
Загубите от газовата криза са преки и косвени. Преките загуби се изразяват в непроизведена продукция, а косвените - във възможността
клиентите да заведат съдебни дела за неустойки. Това зяави вчера заместник-председателят
на Българската търговско-промишлена палата
Красимир Дачев пред БНТ. При сключването с
“Булгаргаз” на договори за доставка клиентът
се задължава да плаща заявените количества
газ, обясни Дачев. По неговите думи в момента
всички предприятия получават фактурите си, начислени не върху доставеното, а върху заявеното количество газ и за всеки ден просрочване на
плащането “Булгаргаз” начислява лихви. Според
него доставчиците на газ са “свещена крава”.

ВЕСЕЛКА ВЕНКОВА

Около 210 000 лв. от санкции,
наложени от РИОСВ-Пловдив,
през 2008-а са постъпили в бюджетите на общините от областта.
Сумата е 80 на сто от събраните
до края на годината над 262 000
лв. имуществени санкции за
замърсяване на въздуха и водни
обекти. Процентът е определен от
Закона за опазване на околната
среда, а парите се превеждат в
общините, на чиято територия е
санкционираният замърсител.

Най-големи са сумите, влезли в бюджетите на община Раковски - 117
802 лв., Пловдив - 45 673, Марица
- 12 255 лв. Парите са за екологични проекти и дейности по
възстановяване и опазване на
околната среда.
През изтеклата година екоекспертите са извършили над 1600
проверки и са съставили над 111
акта за установени нарушения на
екологичното законодателство,
издадени са над 102 наказателни
постановления и са наложени 23
санкции.

Готови са 4000 проекта по селската европрограма
ДАНА РУСЕВА

През март предстои провеждане на
заседания на мониторинговите комитети
по усвояването на средства по Програмата за развитие на селските райони и по
програма САПАРД, съобщи вчера във
Варна заместник-министърът на земеделието и храните Димитър Пейчев на годишния семинар на земеделските кооперации, организиран от националния им
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съюз. За 10 месеца са приети 4000 пректа
по програмата - основно по мерките за
млад фермер и модернизация на стопанствата. Задачата е до края месеца до
бъдат разгледани около 60 процента от
проектите за млад фермер, каза още заместник-министърът. Той добави, че по ос
1, където има три целеви групи, са одобрени 1270 проекта, за около 790 от тях са
сключени и договорите, като помощта е
за 140 млн. евро. Те са преимуществено

за млади фермери и купуване на техника.
Производителите могат да продават
зърното си на интервенционната цена от
101 евро. Търговете вече са обявени, съобщи още Пейчев. До края януари ще приключи разплащането за единица площ за
около 60 процента от производителите,
обяви той. На земеделци, за които е констатирана промяна в данните, ще се прави пълна проверка и след това ще се
извършва плащане.

В Министерството на земеделието и храните има одобрена стратегия за комасация
на земеделските земи, в която
се предлага създаването на
Поземлена банка, съобщи преди ден министърът на земеделието и храните Валери Цветанов. Част от свободните земи
на Държавния поземлен фонд
могат да служат като основа
на Поземлената банка, която
чрез напълно пазарни механизми да формира оптимални
по размери земеделски имоти,
собственост на фонда. Впоследствие тези земи могат да
се продават, заменят, предоставят на разсрочено заплащане на земеделски стопани
и млади фермери за създаване на земеделски стопанства,
отговарящи на производствените им нужди, обясни Цветанов. Чрез подобни стопанства
те ще имат възможност да се
възползват максимално от
възможностите, предоставени
по Програмата за развитие на
селските райони. Във фонда
има около 235 000 хектара
земеделски земи - частна и
държавна собственост.

РАБОТЕН ПОСТ
НА ТЕЛ. 112
И В ПЪТНАТА
АГЕНЦИЯ
Национална
агенция
“Пътна
инфраструктура”
(НАПИ) отваря работен пост
на Националната система 112
в сградата си, съобщиха от
агенцията. Изпълнителният директор на агенцията инж. Янко
Янков се договори с министър
Емел Етем телефон 112 да
заработи и в НАПИ. Така ще
бъде постигната пълна координация между дежурните оператори на горещия телефон 0
700 130 20 на НАПИ и Националната система 112. Обединението на дежурните екипи е
подчинено на необходимостта
от взаимодействие на всички
служби по поддръжката на републиканската мрежа и осигуряване на адекватна и бърза
реакция на всеки сигнал от
гражданите.

ВЪВ ВАРНА
УНИЩОЖАВАТ
ИРЛАНДСКОТО
МЕСО
Във варненския екарисаж
започна унищожаването на 70те тона ирландско свинско
месо. То беше задържано през
декември миналата година по
заповед на ветеринарните
служби на Европейския съюз,
защото има съмнения, че
съдържа диоксин, съобщи БНТ.
Освен България от месото са
внесли още 11 държави от EС
и девет извън еврозоната. Според българските ветеринари у
нас цялото внесено количество
е иззето и ще бъде унищожено. Първите 20 тона свинско
месо пристигнаха под наблюдението на ветеринарни специалисти и икономическа полиция. Месото е от района на
Хасково, Пловдив и Стара Загора. Преработката на месото
ще стане под налягане и при
температура от 133 градуса.
Окончателното унищожаване
на ирландското месо ще е при
много по-висока температура в
пещите на циментовия завод.
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Звездите на хотелите
ще важат 5 години
Вдигат глобите за работещите в туристическия бизнес
За 5 години да важи категоризацията на туристическите обекти, а 10
години да е срокът на категорията на
ски пистите, предвиждат предлаганите от правителството промени в Закона за туризма. Целта е да се повиши
качеството на предлаганите туристически услуги. Туристическите обекти
се категоризират в категориите “една
звезда”, “две звезди”, “три звезди”,
“четири звезди” или “пет звезди”.
Хотели и апартаменти за гости ще
бъдат новият вид туристически обекти, е друга промяна в закона. Лицата,
които ще извършват хотелиерство в
апартаменти за гости, ще трябва да
представят изрично писмено съгла-

сие за това от всички собственици в
сградата. По този начин ще бъдат
избегнати евентуални конфликти между собствениците и ползвателите на
сградата.
Дейността на туроператорите и
туристическите агенти ще бъде разграничена в категории. Категория “А”
ще са туроператорите, които
извършват международен и вътрешен
туризъм и осъществяват пълен обхват от дейности, включително и агентска дейност. “Б” ще бъдат туроператорите, които се занимават с вътрешен
туризъм и дейността им е само на
територията на страната. Категория
“C” ще са туристическите агенти.

Кметовете ще следят дали съответният туристически обект е категоризиран, гласят още промените.
Повишават се глобите за работещите в туристическия бизнес, които
не спазват закона. Санкцията за туристически агент, който не предостави ваучер на туриста, ще бъде глобен
от 3000 до 5000 лв. Досега глобата
беше от 500 до 5000 лв. Туроператорите, които не издават ваучер, също
ще бъдат санкционирани с посочената сума. От 3000 до 10 000 лв. става
глобата за хотелиерите, които предоставят туристически услуги, несъответстващи на изискванията за определената им категория.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Вещаят опасност да се
разцепи еврозоната?

Запалени рибари от клуба по спортен риболов
от Разград откриха сезона за улов на риба
на замръзналия язовир “Бели Лом”

Растящите публични
задължения подхранват
опасенията за предстоящ
крах на валутния съюз на
ЕС. Това може да стане
факт, въпреки всички уверения от страна на Европейката централна банка,
че
разцепление
е
невъзможно,
предава
EUbusiness, цитирани от
econ.bg. Европейските правителства увеличават публичните си дългове и това
е цената, която страните
плащат за изкупуване на
дялове от закъсали банки.
Противниците на еврозоната отдавна предупреждават, че блокът едва ли ще
издържи, ако един от членовете изпадне в криза и
предприеме нетрадиционни
мерки, като например “печатане на пари” за спасението си. Ситуацията става
критична, тъй като няма
възможност за девалвация.
Засега обаче подобни
хипотези са категорично изключени от президента на
ЕЦБ Жан-Клод Трише, както и от комисаря по финансовите въпроси на ЕС Хоакин Алмуня. В същото време, според прогнозите на
ЕК, размерът на публичния
дефицит в съюза ще
набъбне от 1,7% от БВП до

„УниКредит”: България ще започне
да излиза от кризата 2010-а
Осигуряване на по-ефективно
използване на средствата от еврофондовете, провеждане на реформи, които да подобрят конкурентоспособността на страната и
обвързване на темпа на ръст на
заплатите в съответствие с промените в производителността.
Това са част от мерките, които ще
помогнат на икономиката на страната в усложнената от международната икономическа криза обстановка, според Андреа Казини,
главен оперативен директор на
“УниКредит Булбанк” и заместникпредседател на Евроклуба към
БТПП, цитирана от econ.bg.
В периода 2007 - 2013 г. България трябва да получи от Европейския съюз над 6 млрд. евро. Ако
тези средства бъдат оползотворени, това се равнява на около 5%
средно от БВП на страната за годините до 2012 г., посочи Казини.
Той обясни, че този капиталов
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поток може значително да облекчи влиянието на големия търговски дефицит по текущата сметка.
Освен това достъпът до тези средства може да повлияе изключително добре на българската икономика в момента, в който паричният ресурс е изключително скъп
на международните пазари.
Първите признаци за излизане от кризата в Източноевропейския регион ще са налице още в
началото на 2010 г., но България ще се нуждае от още поне
три години, за да върне ръста на
икономиката си, прогнозира Казини. Той посочи обаче, че за
щастие българските банки посрещат кризата подготвени - с
отлични нива на капитализация
и печалба. Това ще им помогне
да са фактор на стабилност в
икономиката и ще им даде
възможност да продължат да
привличат чуждо финансиране.

4% през 2009 година и до
4,4% през 2010 година.
Осреднените данни обаче
маскират сериозните проблеми, които имат отделните членове. В Ейре например дефицитът ще достигне
до 13% през 2010 година, а
в Испания - до 5,7%. В
Пакта за стабилност и растеж е записано бюджетният дефицит на отделните
членове да не надвишава 3
на сто от БВП.
Икономистите коментират, че приемането на еврото е “еднопосочна улица” и
няма процедура за излизане от съюза. В дългосрочен
план не е изключено да има
отказали се страни или дори
разпадане на еврозоната,
но в краткосрочен или средносрочен период това не е
възможно. Тази сутрин в
интервю за френското издание Le Figaro управителят на ЕЦБ Жан-Клод Трише призова страните от
еврозоната да спазват
стриктно правилата на Пакта за стабилност и растеж,
сред които са и препоръките за лимит на публичните
разходи. Той подчерта, че в
правилата са записани мерки за действия в кризисни
ситуации, в каквато еврозоната реално се намира.

„МЕДИКОТЕХНИКА” ЕАД(л) ТОПОЛОВГРАД
На основание чл.268, ал.1 от ТЗ, във връзка с чл.15
от ТРУПДТДДУК и Протокол щ РД-21-291/11.09.2008 г.
на Министерството на икономиката и енергетиката
Обявява търгове с явно наддаване за продажба на
имущество на дружеството, както следва:
Движимо имущество - машини и съоръжения, на
16.02. и 23.02.2009 г. в сградата на дружеството Тополовград, ул. “Васил Левски” 43, от 10,00 часа.
Недвижимо имущество - земи в регулацията на
Тополовград. Търговете ще се проведат на 18.02. и
25.02.2009 г. в сградата на МИЕ - София, ул. “Славянска” 8, от 13,00 часа.
Депозитът за участие в размер на 10% от стойността на актива се внася в касата на дружеството
до деня, предшестващ деня на търга.
Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден от 9,00 до 15,00 часа, след публикацията, от
касата на дружеството. Оглед на активите - всеки
работен ден от 9,00 до 13,00 часа.
За информация: тел. 0470/5-20-54
и 0886 98 44 83, 0888 13 59 50,
както и на интернет адрес www.mee.gowetment.bg.
Ликвидатори - Симеон Пашов и Мирослав Тумбалов.

ОТКРИВАТ НОВИ
КОНЦЕСИОННИ
ПРОЦЕДУРИ
ЗА ДВА ПЛАЖА
Правителството прекрати откритите вчера процедури за предоставяне на концесия за услуга
на морските плажове “Елените”
и “Златни пясъци”. Отмяната е
поради несъответствие на подадените оферти с обявените в
документацията условия за участие, съобщи правителствената
информационна служба. Министерският съвет реши да бъдат
открити нови концесионни процедури за двата плажа. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен
Гагаузов ще е председател на
комисиите, които ще организират конкурсите, ще разгледат и
оценят офертите и ще класират
кандидатите.

2000 ФЕРМЕРИ
ПОЛУЧАВАТ
ПЛАЩАНИЯТА
СИ ДО КРАЯ
НА ЯНУАРИ
До края на януари около 2000
земеделски производители ще
получат директните си плащания за площ обработваема земя
по кампания 2008, съобщи министърът на земеделието и храните Валери Цветанов в доклад
пред парламентарната комисия
по земеделие и гори. Срокът за
плащане на субсидиите е от 1
декември 2008 г. до 1 юли 2009
г., посочи Цветанов. Министър
Цветанов каза, че Държавният
поземлен фонд възлиза на около
235 000 хектара земеделски
земи - частна държавна собственост, като директорите на областните дирекции “Земеделие” организират процедурите по ползване и разпореждане с тях на
територията на 28-те административни области на страната.

53% РЪСТ НА
ПЪТУВАЩИТЕ ПО
ВЪТРЕШНИ ЛИНИИ
ОТЧИТА ЛЕТИЩЕ
ВАРНА
53% ръст на пътуващите по
вътрешни линии отчита летище
Варна, съобщиха от варненския
аеропорт. Общо 1 450 192 пътници, което е с 2,88% по-малко от
предходната година, са обслужени на летище Варна през
2008 година. Пътниците по международни линии на северното
ни летище през миналата година намаляха с 6,10% основно
поради свиването на чартърните програми към Северното
Черноморие на някои от туроператорите. В същото време пътуващите по вътрешни линии се
увеличиха с 53% - до 122 348
души за годината. Ръст бележат
и пътниците, превозени по редовни международни линии.

ПРИЕХА НАРЕДБА
ЗА ЗЕЛЕНИТЕ
СЕРТИФИКАТИ
Министерският съвет прие наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), съобщи правителствената информационна служба.
Целта е да се гарантира произходът и да се стимулира производството на екологично чиста
електроенергия. Сертификатите
за произход на електрическа
енергия, произведена от ВЕИ,
ще се издават от Държавната
агенция за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР). Сертификатите ще се издават за срок от
6 месеца за производители с
мощност над 1 мегавата и за 12
месеца за производители с мощност до един мегават. В интернет страницата на ДКЕВР ще се
поддържа регистър на сертификатите за произход.
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СЮЗАН РАЙС Е
ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ
НА САЩ В ООН

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Комисията по външните работи на американския Сенат
одобри номинацията на Сюзън
Райс за поста представител на
САЩ в ООН. Райс ще бъде
пъвата чернокожа жена на тази
длъжност. Независимо от
съвпадението на фамилните
имена, тя няма роднинска
връзка с бившия държавен секретар Кондълиза Райс. По
време на кандидатпрезидентската кампания на Барак Обама Сюзън Райс бе сред главните му съветници по въпросите на външната политика.

ЕХУД ОЛМЕРТ
ПРИЕ МИРНАТА
ИНИЦИАТИВА
НА АРАБСКИТЕ
СТРАНИ

Генералният секретар на НАТО Яп де Хоп Схефер се срещна с пакистанския министър-председател Юсуф Реза Джилани.
Двамата обсъдиха ситуацията в страната и състоянието на племенните региони във връзка с предстоящите
президентски избори в съседен Афганистан

Още 26 арестувани
по делото „Ергенекон”
Турция се оказа на второ място по жалби
в Европейския съд за правата на човека
баев (през 1999 г.) и бившият американски вицепрезидент Ал Гор, когото Гьоксел
съветвал в периода 19982000 г. по въпроси, засягащи
Близкия изток.
Обиски имаше и в сградата на телевизионния канал
с национален обхват “Аврасия ТВ” в Анкара и в централата на синдиката “Металиш”. Полицията проучи базата данни в компютрите и документацията, докато дневният тв екип чакаше пред сградата заради акцията. Телевизията, собственост на
председателя на синдиката
“Метал-иш” - задържания
Мустафа Йозбек, се счита за
опозиционна на правителството на турския премиер Реджеп Тайип Ердоган. При
ареста Йозбек коментира, че
случващото се няма нищо

Първанов обсъди
„Набуко” в Баку
Президентът на
България
Георги
Първанов завърши еднодневното си посещение в Азербайджан,
съобщи ИТАР-ТАСС.
По време на двучасовата си визита
българският президент се срещна с президента на Азербайджан Илхам Алиев. Двамата държавни ръководители обсъдиха
начините за развитие
на връзките между
двете страни и отбелязаха наличието на
перспективи за разширяване на сътрудничеството в областта на
енергетиката.
Според министъра
на външните работи на
Азербайджан Елмар
Мамедяров посещението на Георги Първанов е свързано с опитите на България да
диверсифицира енергийните си доставки.
Миналата седмица
Алиев съобщи, че доставките на газ за
България и Гърция
могат да започнат
cyanmagentayellowblack

през 2009 година, ако
бъде подписано транзитно споразумение с
Анкара,
припомня
ИТАР-ТАСС.
Обемът на доставките на азербайджански газ за Балканите
не е официално обявен. По-рано България
заяви желание да купува 1 млрд. куб.м газ
годишно от Азербайджан, а Гърция - до 1,5
млрд. куб.м.
Първанов и Алиев
са обсъждали и въпроси, свързани с предстоящата среща на
върха по проекта за
газопровода “Набуко”,
която ще се състои на
26 и 27 януари в Будапеща, посочва ИТАРТАСС. Проектът на
стойност над 8 млрд.
евро предвижда доставката на 30 млрд.
куб. м природен газ
годишно от Централна
Азия до Европа през
Азербайджан и Турция.
Азербайджан може да
участва както като доставчик, така и като
транзитьор.

общо с правовата държава,
посочва в. “Хюриет”. Вчера
Ердоган се срещне с началника на генщаба ген. Илкер
Башбуг. Двамата са разговаряли във връзка с последните арести по случая.
Осемдесет и шест души,
сред които офицери от запаса, политици и адвокати,
отговарят пред съд в Западна Турция по заговор за
преврат, планиран от ултранационалистическата организация “Ергенекон”. Процесът срещу тях започна
през октомври 2008 г. Прокурорите твърдят, че заподозрените са замесени в
серия атаки и са планирали
да убият премиера Ердоган,
Нобеловия лауреат за литература
Орхан
Памук,
изтъкнати кюрдски политици и главнокомандващия на

турската армия, за да създадат хаос в страната, чрез
който да предизвикат военен преврат през 2009 г.
На фона на арестите стана ясно, че Турция е на второ място по брой на подадени жалби в Европейския съд
за правата на човека в Страсбург за 2008 г., съобщи турският телевизионен канал
НТВ. От общо 97 000 жалби
близо 11 хиляди са подадени от Турция, с което тя се
нарежда на втора позиция
след Русия, която е подала
над 26 000 оплаквания. След
това се нареждат Румъния,
Украйна, Италия, Полша,
Словения, Германия, Молдова, Франция, България и Чехия, информира НТВ. През
2007 г. Турция е подала 9150
жалби в съда, с което отново
е заела втората позиция по
брой жалби след Русия. В
периода 1998-2008 г. Турция
е шампион по брой издадени решения от съда - общо
1858.

ТРАГИЧНА
СТАТИСТИКА
Общо 235 816 души са загинали при природни бедствия
през 2008 г., като почти всички
са станали жертви на циклона
“Наргис” в Мианма и на земетресението в китайската провинция Съчуан, сочат данните на
ООН, цитирани от АФП. “Наргис” е взел най-много жертви
през изминалата година, 138
366 души, следван от земетресението в Съчуан с 87 476 души.

БЕБЕ НАБИРА
НА GSM ТЕЛЕФОН
911, АРЕСТУВАТ
БАЩА МУ
Единайсетмесечно канадско
бебе си играело с мобилния
телефон на баща си и случайно
набрало номера на полицията.
Бебето набрало 911 и след това
прекъснало връзката. Полицаите обаче засекли откъде е
позвъняването и като при спешни случаи веднага се озовали
в къщата на семейството. Там
“загадката” била бързо разплетена, но докато били на адреса,
полицаите открили, че в една
от стаите бащата си е направил
плантация с марихуана. Той бил
веднага арестуван и ще бъде
изправен пред съд по обвинение за производство на наркотици.

Десетте световни лидери за 2009 г.
Барак Обама, Владимир Путин, Никола
Саркози и Ангела
Меркел влязоха в десетката на световните
лидери, за които се
предполага, че ще
бъдат център на внимание тази година,
съобщи ИТАР-ТАСС.
В класацията на
американската организация
“Юрейша
груп” попаднаха и за-

местник-председателят на китайския
Държавен съвет Ван
Цишан, президентът
на Пакистан Асиф Зардари, духовният лидер на Иран аятолах
Али Хаменей, бившият премиер на Израел
Бенямин Нетаняху и
иракският министърпредседател Нури ал
Малики.
Според анализато-

рите от “Юрейша
груп” това са политиците, които ще определят световната политика през 2009 г.
Годината ще бъде
“особено тежка” за
лидерите на САЩ,
Китай и Русия. Основното предизвикателство пред тях ще бъде
световната финансова
криза, заключават
анализаторите.

Оплакахме се на Европа,
че в Македония ни плюят
Комисията по външни отношения на Европейския парламент е
приела поправка в проект за резолюция относно напредъка на
Република Македония през 2008
г., съобщи евродепутатът Николай
Младенов чрез своя информационен център в Русе.
В поправката, внесена от самия Николай Младенов, се изразява загрижеността на Европейския парламент за липсата на
напредък в борбата срещу т. нар.
“говор на омразата” в медиите и в
образователната система в Република Македония.

“България подкрепя и ще подкрепя присъединяването на Македония
към ЕС, но изкуственото нагнетяване не антибългарски настроения
носи сериозни рискове за развитие
на добросъседските отношения. Със
съжаление отбелязвам, че македонските власти не предприемат необходимите мерки за осигуряване на
публичното спазване на стандартите на ЕС и Съвета на Европа за
противодействие на т. нар. говор на
омразата. За втора поредна година
Европейският парламент обръща
сериозно внимание на този проблем”, уточни Младенов.

СНИМКА БГНЕС

Двадесет и шест души
бяха задържани при вчерашната вълна от арести по делото “Ергенекон” в Турция.
Полицията предприе акции в
13 провинции на страната.
Сред арестуваните е Ерхан
Гьоксел, собственик на популярната
социологическа
агенция “Версо” и политически съветник на редица бивши турски политически лидери. В Истанбул са били
задържани председателят на
дружеството “Тюркменели”
Саваш Авджъ и журналистът
Юнал Инанч.
Вестник “Ватан” информира, че услугите на Гьоксел за
предизборната си кампания
през 1996 г. е ползвал и бившият български премиер
Иван Костов. Други негови
клиенти били казахският
президент Нурсултан Назар-

Израелският премиер Ехуд
Олмерт заяви, че приема инициативата на арабските страни за
мир, подкрепена от Саудитска
Арабия, според която арабските
страни ще нормализират отношенията си с Тел Авив, ако Израел се изтегли от окупираните
през 1967 г. палестински територии. Според Олмерт е настъпил моментът, в който арабските страни и Израел да започнат
преговори и той ще изпълни
обещанието, дадено в Рияд на
краля на Саудитска Арабия.

Любопитен книгоман чете
биографията на Барак Обама
в град Кингдао, източната
китайска провинция Шандонг.
Различни биографични варианти за живота на Обама се радват на широка популярност в
Поднебесната империя след
като той положи клетва, като
44-ия президент на САЩ
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Меламинът прати на
смърт двама китайци
Шефовете на произвелата отровно мляко компания
са знаели, че продуктът им е опасен
Съд в Китай осъди на смърт
двама души, замесени в скандала със замърсеното сухо
мляко, което причини смъртта
на шест деца и разболя почти
300 000, съобщиха световните
агенции. Единият от осъдените
на смърт е Чжан Юйцзюн.
Съдът го намери за виновен за
производството през периода
от октомври 2007 г. до август
2008 г. на 600 тона сухо мляко, в което е имало меламин.
Чжан е спечелил от отровното
мляко 994 700 долара. За втория осъден на смърт не се

дава никаква информация.
На доживотен затвор бяха
осъдени бившата директорка
на китайската компания за
млечни изделия “Санлу”, която беше в центъра на скандала, Тян Вънху, и други двама.
Тян Вънху е била осъдена
също на глоба от 20 милиона
юана (3 милиона долара).
Съдът в град Шъцзячжуан в
провинция Хъбей, където се
намираше фалирата впоследствие компания “Санлу”, осъди на различни срокове затвор - от 5 до 15 години, други

трима бивши ръководители на
компанията.
Китайските власти арестуваха общо 60 души, заподозрени за производство на отровни детски храни. По време
на разследването е установено, че производителите на
млякото “Санлу” са знаели за
заразяването на продуктите
му предварително, но не са
информирали за инцидента
преди появата на първите случаи на болни деца. Освен ръководителката на “Санлу” и трима от шефовете на компания-

та, още 17 души, участвали в
производството, продажбите и
добавянето на меламин към
суровото мляко, са изправени
пред съда.
Подсъдимите бяха признати за виновни за производството и продажбата на “протеин
на прах”, състоящ се предимно от меламин - химическо
вещество, което се използва
при производството на лепила
и пластмаси. Прахът бил добавян към суровото мляко, за да
може то да покаже по-високо
съдържание на протеини. В

хода на следствието е било
установено, че само през август-септември 2008 г. “Санлу”
е произвела 944 тона отровено с меламин детско мляко на
прах, което почти изцяло било
изкупено от потребителите.
В началото на септември
м. г. в Китай гръмна скандалът
със заразеното мляко за деца.
Шест деца починаха, 50 хиляди бяха хоспитализирани.
Общо пострадаха около 300
хиляди деца.
Според решението на съда
обвиняемите са признати за
виновни за “създаване на заплаха за обществената сигурност с опасни цели” или за
престъпления, свързани с “производството и реализирането
на фалшива или некачествена
продукция”.
Няколко часа преди началото на съдебния процес пред
сградата на съда се бяха
събрали хора. Историята с
меламина се приема като особено чувствителна тема в
Китай. Населението открито
призова властите да бъдат
отговорни и настоя за най-тежките наказания за виновните.
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рена с 94 гласа “за”. Двама сенатори от Републиканската партия - Джим
Демънт и Дейвид Витър,
гласуваха против. При изслушването на Хилъри
Клинтън на 13 януари
членът на комисията по
външните работи, републиканецът Ричард Лъгър,
посочи проблема с възмо-

жен конфликт на
интереси
между новите функции
на
Хилъри
Клинтън и
благотворителната фондация на съпруга й, бившия
президент Бил Клинтън.
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ще правя пътуване в
Европа и мислите ли, че
щях да мога да отида,
ако Фидел е зле?” каза
пред журналисти Раул
Кастро, който изпрати на
летището г-жа Кирхнер.
“Той прави упражнения,
размишлява много, пише
много, съветва ме и ми
помага”, добави Раул
Кастро. Припомняме, че
Фидел Кастро не бе писал своите “разсъждения”
в пресата от 15 декември
и липсваше напълно от
празненствата по случай
50-годишнината от революцията на 1 януари.

○

агенции. Кастро е стигнал до извода, че Обама
е “искрен човек с добри
идеи”. Но въпреки това
въпросите към първия
афроамериканец в Белия
дом остават.
Междувременно
Раул Кастро опроверга
слуховете за влошаване
на здравословното състояние на брат си Фидел,
който прие аржентинския
президент
Кристина
Кирхнер в “своето медицинско убежище”. “Мислите ли, че щях да съм
усмихнат, ако беше сериозно. В скоро време

○

Б и в шият кубински лидер Фидел Кастро, който
е гледал
по телевизията церемонията по встъпване
в длъжност на новия
президент на САЩ Барак Обама, похвали неговата искреност, но
добави, че има въпроси
към него относно това
как той възнамерява да
управлява страната си,
съобщават световните

○

○
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Номинацията на Хилъри Клинтън на поста
държавен секретар в администрацията на президента Барак Обама бе
одобрена от Сената. Номинацията на бившата
съперница на Обама на
първичните избори на демократите кандидат-президент на САЩ бе одоб-
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никът изрази и вижданията си относно решаването на израелско-палестинския конфликт.
Според него най-добрият начин е да бъде образувана нова единна
държава, вместо две отделни,
които
непрекъснато воюват помежду си. “Бихме
могли да наречем тази държава Изратина (очевидно комбинация между Израел и Палестина)”, предложи Кадафи.
“Ако пък евреите не възприемат идеята за единна държава, биха могли да
се преместят в Хавай, Аляска или на
някой остров в Тихия океан. Там те найсетне ще заживеят в мир, понеже ще
са изолирани”.

○

Муамар Кадафи посъветва новия
президент на САЩ Барак Обама да
даде шанс на Осама бен Ладен да “се
реформира”. Според либийския лидер,
световен терорист № 1, “търсел диалог”.
Кадафи също така нарече “позитивни
сигнали” плановете на новата американска администрация да затвори затвора Гуантанамо в Куба.
Кадафи отправи това послание Към
Обама в разговор по сателит със студенти от университета в Джорджтаун.
“Тероризмът не е гигант, а джудже.
Осама е човек, комуто трябва да бъде
даден шанс да се реформира”, заяви
Кадафи. “Може би ние ще можем да
осъществим диалог с него и да открием
причината, която го накара да поеме в
тази посока (към тероризъм)”. Полков-

○

○

Кадафи: Дайте шанс на Бен Ладен!

През първия си официален работен ден новият американски лидер Барак Обама
подписа серия от заповеди за ограничаване влиянието на лобистите и по-голяма
откритост на правителството
○

Той буквално забрани на
служителите си да работят за лобистки групировки, свързани с Белия дом,
ако напуснат неговата администрация. “Считано от
днес лобистите ще бъдат
подложени на най-стриктни ограничения в сравнение с всяка от досегашните администрации”, каза
Обама по повод служители от различни лобита,
които са в постоянен контакт с администрацията и
Конгреса. “Бивш лобист,
който влиза в моята администрация, няма да има
право да работи по въпроси от неговия ресор или
за министерство, с което
е бил в контакт през изминалите две години”,
каза Обама на служителите в Белия дом.

○

шата добра воля”, каза
президентът. Той обясни
още, че ако самият той
или бивш президент искат да запазят в тайна
някои информации, то
трябва да се консултират
с министъра на правосъдието или юридическия
съветник на президента,
за да уточнят дали законът го позволява. “Информацията няма да бъде
задържана, защото аз решавам така, но защото
една отделна власт счита, че моето искане е конституционно обосновано”,
поясни той.
Другата важна стъпка,
предприета от президента на САЩ в началото му
на президентския му мандат, бе налагането на ограничения на лобистите.

○

Американският
президент
Барак Обама обяви в
първия ден
от
своя
мандат “замразяване на
заплатите” на своите основни сътрудници в Белия
дом и обеща нова ера на
прозрачност в администрацията. “В този период
на икономически трудности американските семейства са принудени да затягат коланите. Същото
трябва да направи и Белият дом”, подчерта той,
обръщайки се към своите
основни сътрудници. “Някои ще бъдат засегнати
от това замразяване на
заплатите и аз искам да
знаете, че оценявам ва-

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Обама обяви ера на прозрачност

Лидерът на палестинското радикално движение “Хамас” Халед Мешаал,
който е в изгнание в Сирия, предупреди,
че движението настоява да отговаря за
фондовете, които ще бъдат отпуснати от
международната общност за възстановяването на ивицата Газа, където инфраструктурата бе почти напълно разрушена след израелската военна офанзива,
която започна на 27 декември, отбелязва испанският вестник “Ла Вангуардия”.
Мешаал се обърна към лидерите от
арабските държави, които обещаха финансова помощ за построяването на
жилищни и обществени сгради, училища и болници, да изпращат помощите
за възстановяване на Газа на “Хамас”.
Той настоя също незабавно да бъдат
отворени граничните пунктове в зоната,
за да достига хуманитарна помощ. Халед Мешаал допълни, че в момента
приоритет на “Хамас” е възстановяването на щетите и бежанците да се върнат
обратно в домовете си.
В заключение лидерът призова международната общност да започне диалог с “Хамас” и да признае неговата
легитимност.

Нова заплаха за
косовските сърби
Създаването на новата армия на Косово е заплаха за сръбската национална сигурност и Сърбия ще използва всичките си дипломатически усилия, за да се
пребори с нея, заяви сръбският външен
министър Вук Йеремич, цитиран от Ройтерс. Със свалянето на знамето на Корпуса за защита на Косово (КЗК) и с поставянето на знамето на Силите за сигурност на Косово (ССК) в Прищина официално започна да функционира новата
въоръжена формация, пише “Блиц”. ССК
ще имат 2500 активни членове и 800 запасняци, оборудвани с леко въоръжение.
Сръбският външен министър Вук Йеремич заяви, че “Сърбия смята ССК за нелегална паравоенна формация, която
представлява заплаха за националната
сигурност, мира и стабилността на целия
регион”. Той посочи, че това е нарушаване на Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН и допълни, че Сърбия ще
направи всичко, за да се промени това
решение, както и че президентът Борис
Тадич ще отправи остър протест до генералните секретари на НАТО и ООН.
cyanmagentayellowblack
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ацисткият лекар Йозеф
Менгеле, който през
Втората световна война уби хиляди концлагеристи от “Освиенцим”,
е продължил опитите си
върху хора и след като
е избягал от правосъдието в Латинска Америка. Възможно е именно заради експериментите на
Менгеле в един от бразилските градове се ражда необикновено количество близнаци,
твърди аржентинският историк Хорхе Камараса, цитиран
от Нюзру.
Всяка пета бременна жена
в град Кандидо Годой ражда
близнаци, най-често - руси и
синеоки, пише британският в.
“Дейли телеграф”. Камараса
предполага, че причина за
това са визитите на Менгеле,
който през 60-те често оказвал медицинска помощ на местните жени.
В новата си книга “Менгеле: Ангелът на смъртта в
Южна Америка” историкът
изследва дейността на нацисткия престъпник през последните години от живота му.
Известно е, че Менгеле успя-

Н

Кандидо Годой се гордее, че е град на близнаците

Медицинският експериментален блок в Освиенцим

„Ангелът на смъртта”
пак кръжи над нас
Нацисткият лекар Йозеф Менгеле е създал в Бразилия
„град на близнаците”, твърди аржентински историк

ва да избяга от Германия през
1945 година и след това се
укрива в Аржентина, Парагвай
и Бразилия, където умира
през 1979 година, успявайки
да избегне трибунала.
Камараса е убеден, че в
Кандидо Годой Менгеле е
продължил опитите си по увеличаване на раждаемостта,
които, според замисъла на фашистите, е трябвало да помогнат на “арийската раса” да
завладеят света. По данни на
историка отначало Менгеле е
работил с говеда в аржентински ферми. Той обаче избягал
от страната, след като израелците отвлекли оттам друг
избягал нацист - Адолф Айхман (през 1960 г. той бил тайно изведен от Аржентина и
закаран в Израел, където покъсно бе екзекутиран).
В Бразилия Менгеле започнал често да ходи в Кандидо
Годой като ветеринар и лекар.
Малко след неговото появяване броят на близнаците
рязко започнал да расте, подчертава историкът. Той предполага, че градът може би е
служил като “лаборатория,
където Менгеле най-накрая е
успял да изпълни мечтата си
за създаване на свръхраса от
руси, синеоки арийци”.
Местните жители, с които
Камараса е разговарял, му
разказали, че през 60-те години в града се появил някакъв лекар, който лекувал
животните и хората, а също
така се занимавал с изкуствено оплождане. Бившият
кмет, лекарят Аненсия Флорес де Силва, който навремето се опитал да разгадае тайната на “града на близнаците”
и разпитвал жителите, разказал, че тайнственият доктор
се наричал Рудолф Вайс.
black+dopulnitelen

Процентът на раждащите
се близнаци е различен за
различните държави. Средно
шансът за раждане на близнаци е 1 към 80. Кандидо
Годой, където на бял свят се
появяват деца с еднаква
външност доста по-често, отдавна е прочут като “градът
на близнаците” - именно така
пише и на табелата, която
посреща всички пристигащи.
В града дори има специален
музей - Дом на близнаците.
Йозеф Менгеле е най-известният от нацистките лекарипрестъпници. Той е роден в
Бавария през 1911 година.
Менгеле изучавал философия
в Мюнхенския университет и
медицина във Франкфуртския.
През 1934 г. той става член на
Националсоциалистическата
партия.
След началото на Втората
световна война като военен
лекар Менгеле служи в есесовската дивизия “Викинг” на
територията на Франция, Полша и Русия. През 1942 г. получава железен кръст за спасяване на двама танкисти от
горящ танк. След раняването
му Менгеле е признат за негоден за строева служба и
през 1943 г. е назначен за
главен лекар на концлагеря
Освиенцим. Затворниците
бързо му лепват прозвището
“ангел на Смъртта”.
Освен основната си функ-

ция - ликвидиране на
“непълноценните раси”, военнопленниците, комунистите и
просто недоволните - концлагерите са изпълнявали в нацистка Германия и още една
функция. С идването на Менгеле Освиенцим се превръща
в “голям научноизследователски център”. Кръгът на “научните” интереси на Йозеф Менгеле е бил необичайно широк.
Той започнал с работа по “повишаване на плодовитостта на
арийските жени”. След това
ръководството на нацистката
партия поставило пред доктора нова, съвсем противоположна задача: да се намерят
най-евтините и ефективни
методи за ограничаване на
раждаемостта сред “недочовеците” - евреите, циганите и
славяните. След като осакатил десетки хиляди мъже и
жени, Менгеле стигнал до
извода: най-сигурният начин
да се избегне зачатие е кастрацията.
“Изследванията” вървели с
пълен ход и Вермахтът поръчал нова тема: да се открие
всичко за въздействието на
студа върху организма на
войника (хипотермията). Методиката на експериментите
не била сложна: взимал се
концлагерист, от всички страни човекът се обграждал с
лед, а “лекарите” в есесовски
униформи постоянно мерили

Всяка пета жена в бразилското градче ражда близнаци при това руси и синеоки

Жертвите на Менгеле

температурата му. Когато
“опитното зайче” умирало, от
бараките водили нов концлагерист. Изводът: след охлаждане на тялото под 30 градуса
да се спаси човек е най-вероятно невъзможно. Най-доброто средство за загряване гореща вана и “естествената
топлина на женското тяло”.
Луфтвафе, военновъздушните сили на Германия, пък
поръчали изследване на тема:
влиянието на голямата височина върху работоспособността на пилота. В Освиенцим
построили барокамера. Хиляди затворници били обречени
на страшна смърт - при
свръхниско налягане човекът
просто го разкъсвало.
По собствен почин Йозиф
Менгеле, който още на младини се увлякъл от расовата
теория, правил опити с цвета
на очите. Той неизвестно
защо решил на практика да
докаже, че кафявите очи на
евреите при никакви обстоятелства не могат да станат
сини очи на “истински ариец”.
Менгеле прави опити със стотици евреи, на които им инжектира небесносин оцветител. Освен че са ужасно болезнени, тези опити често
водили и до ослепяване.
Жертви на чудовищните
опити на Менгеле стават десетки хиляди хора. Той се
занимавал и с изследване на
въздействието на физическо-

то и психическото изтощение
върху човешкия организъм и
“изучавал” близнаците. От 3
хиляди малолетни близнаци са
оцелели едва 200 души! На
близнаците им преливали кръв
и присаждали органи един от
друг. Карали сестрите да раждат деца от братята си. Провеждали се операции по принудителна смяна на пола.
Преди да започне експериментите си, доктор Менгеле
обикновено гладил детете с
ръка по главата и го черпил с
шоколад.
Главният лекар на Освиенцим правил и други изследвания - често заразявали концлагеристите с различни болести, за да се провери ефективността на нови лекарства.
През 1945 година Йозеф
Менгеле внимателно унищожил всички събрани “данни” и
избягал от Освиенцим. До
1949 г. той преспокойно работил в родния си Гюнцбург в
бащината фирма. След това с
нови документи на името
Хелмут Грегор той емигрира в
Аржентина. Между другото
паспортът му е истински - той
го получава през Червения
кръст. В онези години тази
организация се е занимавала
с благотворителност, издавала е паспорти и документи на
десетки хиляди бежанци от
Германия.
Така или иначе Менгеле
успява да стигне до Южна
Америка. В началото на 50те години на миналия век,
когато Интерпол издава ордер за ареста му (с право да
бъде убит при задържането
му), Йозеф отива в Парагвай.
Пак със същия паспорт на
името на Грегор Йозеф Менгеле не един път е идвал в
Европа, където останали
жена му и синът му. Швейцарската полиция следила
всяка негова крачка, но не
правила нищо.
Менгеле доживява до 1979
г., когато се удавя в топлия
океан на един от бразилските
плажове.
(По материали
в чуждия печат)
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СНИМКА ЛИЧЕН АРХИВ

Жанейро през 1992 г. Тя формулира необходимостта от преход към хуманистична цивилизация, наречена “устойчиво развитие”. А при нас отречените идеали на консумативното общество триумфират в средствата за масова информация и се налагат в общественото съзнание на хората. Трудно е да си представим по-нелепа ситуация - че със средствата на данъкоплатеца държавните масмедии развращават душите на собствените му деца.
 Какво прави сдружението за своите членове?
- “Воюваме” с различни ведомства за

Проф. ЖЕНИ ЗАХАРИЕВА е изтъкната пианистка с
богата концертна дейност в Европа, Далечния
изток, Африка и Америка. Записала е компактдискове за “EMS” - Брюксел, “AVM Classics” - Лондон,
“Veton” - Ротердам, “Gema” - Берлин, “Heritage
Society” - САЩ. Жени Захариева е удостоена с
отличията “Officier des Arts et Lettres`2007” - звание
от Френското правителство; награда “Шопен”, Шопеново
общество, Париж, 2005-а; “Златно перо 2004” на Класик ФМ;
“Кристална лира 2003” за върхови изпълнителски постижения; наградата на Министерството на културата за 2002
г. за приноса й кам развитието на българската музикална
култура. Водила е майсторски класове по пиано в Москва,
Париж, Токио, Йокохама, Лятна музикална академия в Сан
Даниеле - Италия, Атина... Захариева е избрана за посланик
на българската култура във Франция за френското председателство на ЕС. През октомври м.г. пианистката изнесе
два блестящи концерта с оркестъра на операта на Маси
в голямата концертна зала “М. Равел” в Париж.

Проф. ЖЕНИ ЗАХАРИЕВА:

Да излезем и ние да
търсим правата си?
 След последния ХIХ конгрес на
Съюза на българските музикални и
танцови дейци стана ясно, че
браншът “Музика и танц” е с най-нисък
статут и ще работите основно в
областта на синдикалната и творческата дейност на съюза. Какви ще
бъдат конкретните стъпки в тези две
направления?
- Доскоро в България нямаше диалог
между работещи и работодатели в нашия бранш. Ние, като членове на международната федерация на музикантите
“FIM”, инициирахме преди година и половина важна конференция за социален диалог с участието на “FIM”, “FIA” и
Европейската организация на работодателите “PЕARLE”, КНСБ и Министерството на културата. Споделиха се успешните европейски практики. Добрият
резултат бе, че се основа и наша организация на работодателите в бранша БАРОК. В момента водим преговори с
нея за подписване на колективен трудов договор. Това е европейският модел.
 Така ли ще бъдат защитени вашите права?
- Да, това е първа стъпка на национално равнище. Ние сме членове на
КНСБ, затова разчитаме на тяхната
подкрепа. Естеството на професията ни
е свързано с пътувания и турнета в чужбина. Твърде често нашите оркестри са
принуждавани да концертират под чуждо име по волята на мениджъра. Поставени при мизерни условия като дневни
пари, третокласни хотели, без осигуровки, те стават обект на измама от страна
на същите тези мениджъри. Затова разчитаме на помощта на международната
федерация на музикантите, която е осъдила не един мениджър в Брюксел. Но
тяхната защита е възпрепятствана от
факта, че нашите членове са принудени
често пъти да тръгват на турне, без да
знаят условията. Това е акцент в работата на международната федерация на музикантите и ще бъде отнесен до Европейската комисия.
 Кажете за най-ниско платените
състави.
- Това са съставите на общинска
издръжка. Оценяваме усилията на кметовете, които се стараят да запазят съставите. Разбираме, че това зависи и от
ресурсите на самата община, но не
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Културата трябва да се пази и
развива, защото няма друга
европейска страна с такова огромно
богатство. В това е шансът ни да
оцелеем, казва известната
пианистка, шеф на СБМТД
Интервю на НАДЕЖДА УШЕВА

можем да приемем, че тя може да плати
хонорар на фолк певица, който е равен
на издръжката на цял оркестър за 1
година! Имаме такъв случай в Хасково и
не само там. А това води към ликвидация на сериозното изкуство. Няма друга
европейска страна, която може да се
похвали с толкова богата култура на
площ квадратен метър. В нея е нашият
шанс да оцелеем като нация, иначе ще
останем население. Трябва ли постоянно да напомняме, че постиженията в
културата “измиват” недотам блестящата визия за страната ни?с Творческите
успехи на членовете ни са внушителни.
 Каква е помощта от държавата?
- На последния конгрес на международната федерация на музикантите “FIM”
в Йоханесбург през октомври се изнесоха данни, че браншът “Музика и танц” в
България е с най-ниските заплати в
Европа и е на прага на бедността. При
нас съставите са от три типа - на общинска издръжка, на смесено финансиране
и изцяло държавни. В държавните и тези
на смесено финансиране заплатата е
по-висока, а трудът им е еднакво квалифициран и би трябвало всички да получават достойно заплащане. Мисля, че
цялото богатство, което наследи страната по време на прехода, е застрашено.
Тръгнахме да копираме пътя на високо
развитите капиталистически страни, ако
техният капитализъм е бил прогресивен
преди 3 века, днес този модел е вече
изчерпан и е отречен от самите тях, найярка демонстрация на което бе световната среща на високо равнище в Рио де

прилагане на европейски норми, за
оценка и защита на нашия труд. Постоянно получаваме сигнали, че се посяга
върху правата ни. Нашият конгрес излъчи апел духовната сфера - науката, образованието, изкуството - да стане приоритет за държавата. Преди да изчистваме земята, почвата, въздуха, трябва
да изчистим нашето съзнание от алчност, от егоизъм, от агресия, от печалбарството за сметка на другия. Протестът
в Студентския град постави остро въпроса за несъвместимостта на нерегулираната пазарна стихия и духовността. Не
познавам друг Студентски град по света
с пълен комплект пороци - денонощни
дискотеки, алкохол, наркопласьори, проститутки. Управляващите бяха стреснати
и взеха мерки. И дали сега ние, музикантите и хореографите от цялата страна, трябва да излезем и да търсим правата си на площада пред парламента?
 Друг важен проблем е пенсионирането на артистите и в частност
на балетистите? Докъде стигна разрешаването му?
- Проблемът за пенсионирането на
балетистите се движи на наше ниво и

„

ниво Министерство на културата от поне
8 години. Още тогава бяха направени
пълни медицински изследвания за огромното натоварване в професията. Изработи се национална програма за балетното изкуство с искане за първа категория труд за балетистите. Но досега
няма реализация.
 Каква е вашата идея за в бъдеще?
- Получихме информация, че депутатът Андрей Баташов е внесъл предложение в пленарна зала за пенсиониране на балетистите при 25 години трудов
стаж по специалността. СБМТД своевременно реагира, като си позволихме да
коригираме малко предложения текст,
изхождайки от нашата практика и опит.
Тъй като тази промяна трябва да засяга
балетисти и танцьори, които започват
своята трудова дейност - 3-4-годишни.
Силно се надяваме, че този път ще бъдем
чути.
 Не бива да забравяме и ветераните...
- За тях също полагаме грижи според нашите възможности. Всяка година
определяме, макар и скромни, средства.
На 22 април м.г. с концерт в зала “България” учредихме фонд. Идеята е на наши
концерти да събираме средства, които
се дават доброволно, за подкрепа на
ветераните в музикалното и танцовото
изкуство. Неведнъж сме внасяли в Министерството на културата и в парламента списък с личности, които заслужават персонални пенсии. Между тях са
балерината Любка Колчакова, колоратурното сопрано Екатерина Апостолава
и много други творци, пред които България заслужава да се поклони. До този
момент обаче няма резултат.
 Стопанисвате ли вече имотите
на съюза?
- Когато бяхме избрани за ръководство на СБМТД, установихме, че имотите му бяха оредели и лошо стопанисвани. Нямаше нито един нотариален акт, а
годината беше 1999-а. Съюзът е имал
доста имоти преди това: къщи в Балчик,
Созопол, Копривщица, 14 ателиета...
Нашата цел бе спешно да извадим нотариални актове на оцелелите имоти.
Това беше огромна битка в продължение на две години, но успяхме. Това
породи проблеми с някои хора, които
сега са от другата страна на барикадата
и се мъчат по всякакъв начин да пречат.
Вследствие на техните доноси и клевети СБМТД бе предмет на проверки, които установиха, че сме положили голям
труд за опазването на имотите ни.
 От дълги години сте артистичен директор на престижния международен конкурс “Музиката и земята”.
Какво дава на младите и как ще
продължи да се развива?
- Тази година ще се проведе за 18и път. Той винаги се организира в чест
на Международния ден на Земята - 22
април, и е под патронажа на министъра
на околната среда и водите. Хубавото е,
че той е единствен в света и действително е конкурс с фестивален характер.
Целта е младото поколение да бъде
приобщено към идеите за опазването
на земята и нейните ресурси.
 В края на миналата година сте
имали изяви като пианистка. С какво
ще ги запомните?
- Бях избрана за посланик на българската култура за френското председателство на ЕС. Това беше много голяма
чест. Може би това е свързано и със
званието, която получих от френското
правителство. Нашият културен сезон
във Франция бе изключително силен и
България се представи на много високо
равнище. Специална благодарност на
посланик Ирина Бокова, която има голям принос за това. Извън тази програма имах свои творчески ангажименти,
свирих в Париж с френски оркестър и
френски диригент в голямата нова концертна зала “М. Равел”. Вълнението ми
беше голямо, защото изпълнявах и концерта за пиано от Равел. Това бе моят
най-голям творчески успех, цялата зала
стана на крака и искаше да продължа
да свиря на бис. Другата ми изява беше
в Япония, където бях поканена за президент на журито на мащабния международен конкурс “Йохан Себастиян Бах”.
Подготвям се за следващи изяви - с мои
ученици, както и мои солови - в Италия,
Франция, Германия...

Да изчистим съзнанието си от
алчност, егоизъм и агресия...
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ИВАН ГЕОРГИЕВ

Министерството на отбраната щяло да прави
маркетингови проучвания
на пазара на недвижими
имоти с цел купуване на
жилища за хилядите униформени с нерешени битови проблеми, съобщиха
вчера от ведомството. Ако
подобни действия ще решат проблема, добре. Не
може обаче да не си зададем въпроса - е ли работа
това на военните или може
да се ползват експертни
проучвания на хора, които
от години се занимават с
въпроса. А чиновниците от
МО да отчетат собствените
потребности и възможности за намеса на пазара.
Или да предложат алтернативни варианти. Години наред от МО чертаят програма след програма за решаване на жилищните проблеми на военните. Резултатите досега са с един и
същи край - милитари! Я
пирамида, я продадени на
безценица имоти, я неравностойни заменки... И
въпреки съкращенията във
войската безквартирните с
пагони растат ли растат.

Боклук да искаш...

Бягство от
отговорност
От няколко дни насам
по телевизия СКАТ върви
пропагандно клипче в любимия на медията стил “да
посочим виновниците с
пръст и да ги заклеймим”.
Та под звуците на яростно
маане се заклеймявят всички онези общински съветници от Бургас, които са
гласували за това да има
нова джамия в кв. “Меден
рудник”. След тази натоварена с възмущение стилистика всеки нормален зрител би очаквал от “Атака”
до поеме някаква политическа инициатива за промяна в красивия крайморски град и да си свърши
работата.
Вместо това обаче вчера цяла България стана
свидетел на политически
водевил с доста смешни

актьори. Председателят на
Общинския съвет в Бургас
и шеф на СКАТ си подаде
оставката. Групата на мнозинството от ГЕРБ обаче
не пожела да излъчи човек, който да поеме поста.
От “Атака” също не издигнаха кандидатура. Такова
колосално бягство от отговорност историята на местните парламенти едва ли
познава. Когато през 2007
г. ГЕРБ победи в Бургас и
направи коалиция с “Атака”, настроенията бяха
различни. Опиянението
бързо се изпари, а покъсно Бургас се прочу с ексцентрични идеи като тази
за референдум за петролопровода Бургас - Александруполис.
Нищо обаче не може
да се сравни с бягството от

АЛЕКСАНДЪР
СИМОВ

отговорност. Въпреки, че в
крайна сметка ГЕРБ с триста усилия се съгласиха
да издигнат и изберат
свой кандидат. Дори и
световните политолози
биха се затруднили, защото и те едва ли биха си
представили ситуация, в
която победителите в изборите не искат да поемат
управлението. Подобно
поведение е сравнимо
единствено с това да изведеш на среща Дженифър
Лопес, а единственото, за
което да й говориш цяла
вечер, да е популацията на
тритони в подбалканските
реки. Бургаската ситуация
напомня и на още една
гербаджийска история - в
Стара Загора, където ГЕРБ
също спечели. На първото
заседание левицата прави

предложение за нещо, но
в знак на протест мнозинството напуска залата...
Родна картинка.
Фарсът, който се разигра в Бургас, показва последователно поведение
на няколко политически
сили. С отказа си да поемат отговорност те ощетяват бургазлии и обричат
града на хронична политическа криза. Всъщност,
драмата разкрива и още
нещо - тоталният провал
на ГЕРБ и “Атака” в града.
Така че СКАТ от утре
може да пуска друг клип. В
него нека да показва лицата на всичките си общински съветници, както и
на тези от ГЕРБ, а гласът
зад кадър гробовно да
обявява: “Те не поискаха
да управляват Бургас”.

За потребителите
ЙОРДАН
СЪЕВ

Периодично много хора остават без ток, вода или парно, боклуците не се извозват редовно,
градският транспорт не спазва
разписанията... Плащането на
сметките и билетите обаче означава, че двете страни са в договорни отношения и ако някоя е
неизправна, тя подлежи на санкциониране. На практика обаче
ощетени винаги са потребителите.
Ако те не плащат сметките си навреме, им се начисляват лихви, а
и се прекъсва предоставената услуга например. Ако обаче монополистите
не
изпълняват
задълженията си, за тях обикновено няма санкции. Единственият начин гражданите да получат обезщетение е да заведат съдебно
дело. То обаче струва скъпо, обикновено продължава дълго, а изходът е неизвестен.
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Има ли начин да се намери
решение на този проблем? Да и
той е подобен на този, който се
използва за гарантиране на депозитите. За целта има създаден
фонд, в който банките превеждат
по 0,5% от размера на привлечените депозити. Когато се окаже, че
някоя банка не е в състояние да
извършва услугата връщане на вложените пари, това става чрез фонда. При това подобен подход се използва в сектор, в който не само че
няма монополист, но и конкуренцията е жестока.
Защо да не се приложи подобен подход и по отношение доставчиците на комунални услуги? Да се
създаде фонд за защита на потребителите, в който дружествата да
отчисляват по 0,5% от платените от
клиентите суми. При установяване
на нарушения в количеството и
качеството на доставките и услугите, щетите, понесени от потребителите, да се изплащат автоматично
и в кратък срок.

Подобна стъпка ще има и друг
положителен резултат. Вместо да
съкращават работници, каквато е
обичайната практика в дружествата, след като станат частни монополисти, по силата на обстоятелствата те ще бъдат принудени да
поддържат повече екипи за своевременно отстраняване на авариите и персонал за поддържане на
системите в изправност, както и да
влагат средства за тяхната модернизация. Необходимо е и винаги
да има дежурни отговорни служители, които при спиране на ток,
вода, парно, газ и пр. да могат да
отговарят каква е причината и кога
ще бъде отстранена аварията.
Сега, вместо подобен цивилизован порядък - плащаме и получаваме еквивалентна услуга, тръпнем
дали и по време на най-светлите
празници няма да останем на тъмно
и студено. Когато и ответната страна почувства, че за всяка нередност по нейна вина ще плаща, нещата ще се променят.

290 години от създаването на
Княжество Лихтенщайн (160 кв. км,
около 35 хил. жители) - на този ден
императорът на Свещената римска
империя Карл VI (1685-1740) обявява
обединението на графствата Вадуц
и Шеленберг под това име в чест на
неговия верен служител Антон Флориан Лихтенщайн (1656-1721). Фамилията на шефа на тайния имперски
съвет откупува земите на двете графства няколко
години преди това. Лихтенщайн става суверенен член
на империята (заедно с Люксембург са двете оцелели
отломки от нея), по-късно влиза в Германската конфедерация (1815-1866), а през 1876-1918 г. е свързан чрез
договор с Австро-Унгария. През 1923-а подписва митнически, а през 1924 г. и монетарен съюз с Швейцария,
като швейцарският франк се използва като местна
валута. От 1989-а начело на конституционната монархия е Ханс-Адам II (1945). Столица е Вадуц (4880
жители),.
832 - в Париж се ражда френският художник импресионист Едуард МАНЕ (1832-1883) - автор на
платната “Закуска на тревата”,
“Олимпия”, “Барът на Фоли Бержер”, “Убийството на император
Максимилиан” (единственият импресионист, рисувал на военна тематика) и др. Наследникът на семейство от високите кръгове на
обществото хваща четката още
в колежа, а възпротивявайки се на предначертаната му
юридическа кариера, опитва да постъпи в морско училище. През 1848-а се отправя на поход до Рио де
Жанейро, а от 1850-а учи в Парижката школа по изящни
изкуства при Tомас Кутюр. Прави копия на картини на
стари майстори в Лувъра и пътува из Холандия, Австрия,
Италия, Германия, Испания и Англия. По-късно унищожава
всичики картини, рисувани в школата, и започва на
чисто. Първата му значима творба се появява през
1858-а - “Любител на абсента”. Емблематичната му
“Закуска на тревата” е отхвърлена от Парижкия салон,
тъй като била твърде дръзка за времето си и той я
излага в Салона на отхвърлените (1863). През 1867-а
отваря собствен павилион на Световното изложение в
Париж. Пътува до бъдещата “столица на импресионизма” Аржантьой, където работят Моне и Реноар, но
така и не възприема докрай принципите на новото им
изкуство и никога не участва в изложбите на импресионистите. Прави литографии за френското издание на
“Гарванът” на Едгар Алън По. Получава Oрдена на Почетния легион през 1881-а, благодарение и на застъпничеството на неговия приятел Антон Пруст. Умира от
сифилис в Париж на 30.IV.1883 г.
1872 - в Кукуш се ражда (4
февруари по нов стил) момче на име
Георги, останал в българската история като легендата Гоце ДЕЛЧЕВ
(1872-1903). Учи в Солунската
българска мъжка гимназия и във Военното училище в София, но е изключен заради участието му в соцкръжок. Учителства в Щип, където се
сприятелява с основателя и фактически ръководител на ВМОРО Даме
Груев. Включва се в изграждането на мрежа от революционни комитети в Македония и Одринско с цел общо
въстание, а организаторските му способности го превръщат в лидер. През 1896-а участва в Солунския конгрес
на ВМОРО и заедно с Гьорче Петров изработва програмата и устава на организацията. След него е избран за
задграничен представител, подвижен член на ЦК на
ВМОРО и организатор на революционното движение. От
1899-а по негова идея започва изграждането на четнически институт, а като главен ревизор на четите
обиколя из Македония и Одринско. Заедно с Г. Петров
през 1902-а започва работа по промяна на програмата
и устава на организацията, която си поставя за цел
сплотяването “на всички недоволни елементи в Македония и Одринско, без разлика на народност” и извоюването на пълна политическа автономия - появява се
Тайната македоно-одринска революционна организация.
Противопоставя се на взетото в негово отсъствие
решение на Солунския конгрес от началото на 1903 г.,
за вдигане на въстание през пролетта, тъй като смята,
че организацията не е на необходимото равнище. С Даме
Груев успяват да отложат въстанието за лятото и
организирането му чрез действия на четите в планинските и полупланинските райони, за да не се позволи
концентрирането на големи турски сили и да се ограничат репресии срещу мирните жители. Загива на 4 май
1903 г. край село Баница, Серско, в сражение с турска
потеря.
1904 - приет е закон за Университета, който
преобразува Висшето училище в София в Български
университет “Братя Евлоги и Христо Георгиеви от
Карлово” (днес СУ “Св. Климент Охридски”).
1913 - в Истанбул е извършен държавен преврат от
партията на младотурците начело с ЕНВЕР паша новото правителство отказва да приеме условията на
мирното споразумение от Лондон и военните действия
през Балканската война са подновени.
1978 - Швеция става първата държава в света,
забранила аерозолните спрейове, след като учените
доказват, че използваните в тях газове причиняват
разрушаването на озоновия слой на земната атмосфера.
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От родилния дом с молба за градина
Столичната община въвежда
нови критерии, които да
улеснят родителите при
записването на малчуганите
ИСКРА МИЛЕВА

Нови критерии за записване в детските градини в София
замисля експертна група в
Столичната община. В звеното, което разработва критериите, са включени и специалисти от Държавната агенция за
закрила на детето, Комисията
за защита от дискриминация и
социалното министерство,
каза за ДУМА ръководителят
на дирекция “Образование” в
кметството Мария Минчева.
Все още се обсъждат точните
критерии за даване точки за
класирането на малчуганите.
Окончателният вариант ще
стане факт, след като бъде
гласуван от Столичния общински съвет най-вероятно през
февруари.
Един от основните критерии ще е

адресната
регистрация
Ще се изисква поне един
от родителите да има постоянна адресна регистрация в столицата, за да може детето да
кандидатства за записване в
детска градина. Невралгичният момент, който обтегна до
краен предел нервите на майките и татковците през м.г. времето за записване, през
тази отпада. Документи ще
могат да се подават по всяко
време. Точки при класирането
ще се дават и за децата на
работещи родители, и за тези
на редовните студенти. Такива
критерии вече се прилагат във
Варна и столичани ще ги заимстват, тъй като дават резултат, обясни Минчева.
В предстоящото кандидатстване се запазва критерият
за предимство на деца с родители инвалиди. Т.г. обаче той
ще е променен. С предимство
вече ще се ползват и деца със
степен на инвалидност. Предлага се и промяна на границата на нетрудоспособност. М.г.
тя беше 90%, а сега предложението е да бъде в границите
от 71 до 100%.
С по-голямо предимство ще
са и децата, чиито родители са
починали - сираци и полусира-

ци. Т.г. този критерий се
въвежда и за децата от приемни семейства. С предимство
ще се ползват и малчуганите
от социалнослаби фамилии.
Дете, което има тежко заболяване, дори без да е минало
пред ТЕЛК, а само срещу представена екпертиза, също ще
получава повече точки при
класирането. То ще се ползва
с предимство, ако по същия
начин се докаже, че член от
семейството му е с тежко
заболяване. И децата със специални образователни потребности ще имат бонус при класирането.
Близнаците, братята и сестрите също ще получават повече точки по променените
критерии. Нов момент, който
трябва да носи удобство на
родителите, е, че детската
градина, която те са посочили
на първо място, ще носи поголям брой точки. Децата, чиито близки - майка, баща,
баба, работят в общинските
детски градини, също ще се
класират с приоритет. Това се
прави, за да се реши и проблемът с персонала в детските градини, най-вече за тези,

за детските градини в София
съществува опция “предварително кандидатстване”, според
която родителите могат да
въведат данните на детето и
да заявят градините, където
искат то да бъде прието. Повечето родители обаче са притеснени от факта, че дете,
което навършва 3 г. през октомври например, а записването е през септември, може

дидатства за класирането
през лятото, когато се очаква да заработят и новите критерии.

Въпроси и отговори
Адресът, на който родителите могат да подават молби
за кандидатстване на децата
за детските градини, е
www.kg.sofia.bg. Влезли и регистрирали се в системата,
родителите само трябва да
следват указанията. На
същия сайт те могат да задават въпросите, които ги притесняват, както и да разчитат на формата за обратна
връзка. Семействата без
компютър вкъщи ще могат
да подадат молбата си на
място - при директора на
детската градина. От общината обаче съветват тези родители да изберат по-добрия
вариант: да намерят чрез
близки връзка през елек-

тронната система, тъй като
м.г. се е получило огромно
струпване на документи при
директорите.
Всеки родител може да се
регистрира в системата по
всяко време. Във всеки момент могат да се пренаредят и
детските градини, посочени
като желания. Очаква се сроковете за класиране да са като
миналогодишните. Евентуалното първо класиране отново ще
е през юни. Записването ще
става на място в детската
градина. Родителите ще бъдат
уведомени чрез съобщение на
електронната поща, че детето
е прието. Списъци на приетите
ще има и в самата детска
градина, за която се кандидатства. Срокът за записване е
две седмици. Ако през това
време детето не е записано,
то автоматично ще отпада и
мястото му ще се заема от
следващото в списъка.

Нови 2200 места в забавачките
Днешната мечта за балерина утре може да е реалност

които тепърва ще се строят.

Предварително
кандидатстване
В информационната система за електронно класиране

“Ó˜ÍËÚÂ
9 Постоянен адрес в София повече от 2 години - 13 т.
9 Адресна регистрация в последната една година - 8 т.
9 Сираци и полусираци - 20 т.
9 Многодетни семейства - 6-8 т.
9 Работещи родители, редовни студенти - 5 т.
9 Инвалидност - 15 т.
9 Близнаци, братя и сестри, родени в две последователни години - 4 т.
9 Адресна регистрация в района на градината от година - 3 т.
9 Адресна регистрация в района на градината отпреди
две години - 4 т.
9 Адресна регистрация в друг район - 2 т.
Това са точките, които се обсъждат в момента. Те могат да
бъдат променени до гласуването на решението от СОС. Ако точковата система проработи успешно, тя може да бъде въведена и за
децата, кандидатстващи за място в по-горни групи през 2010 г.
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Първите уроци...

да не бъде класирано. Детето
ще бъде класирано, увериха
от общината. Няма да се гледа месецът или датата, а годината. Дори малчуганът да
не е навършил три години през
септември 2009-а, ще бъде
включен в класацията. Забележката в системата, че кандидатурата на детето ще се
активира, когато то навърши
3 г., не трябва да притеснява
родителите, тъй като това се
отнася за текущите групи.
Новият регламент, който
предстои да бъде гласуван от
общинарите, ще важи само
за децата, които кандидатстват за ясли и първа група на
детските градини, обясниха
от кметството. Родителите,
чиито наследници ще бъдат
първа група, имат две
възможности. Ако детето е
родено през януари, то може
да кандидатства сега по старите критерии и да бъде прието в градина, в която има
свободни места. Ако няма
свободно място, то ще кан-

През т.г. в София ще бъдат открити 24 нови детски
градини и разширения в съществуващите, съобщи зам.кметът по строителство на Столичната община Ирина Савина. До края на годината чрез тях ще бъдат разкрити нови
2200 места, допълни тя. Приоритетни за изграждането на
детски градини са районите, в които недостигът от места е
най-голям - “Люлин”, “Младост”, “Триадица”, “Красно село”,
“Подуяне” и “Надежда”.

В градината или на разходка - винаги е весело
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ветовната здравна
организация продължава да констатира,
че здравната система
е най-добре организирана в държави, в които преобладава средната класа и различията между бедните и
богатите не са водещи в оказването на
медицинска помощ. Това, разбира се, не важи за България,
където средната класа е в
ембрионален период. Какво се
случва в българската здравна система?

С

финансира
неофициално
частната практика
Този процес не може да
бъде спрян, особено в условията на рецесия и финансова криза, защото възнагражденията
на медицинските специалисти
в обществените лечебни заведения и практики продължават
да бъдат обидно ниски. Така ще
е най-вероятно и в следващите
десетина години, независимо
коя политическа сила или коалиция е на власт. Дори и закони, наредби и постановления, в
които има добри правила, няма
да спрат сивия медицински пазар, особено в условията на
икономическа криза.
В политически аспект в
здравеопазването не се реализира преход от централизация
към децентрализация и автономия. Управлява се с администриране, а не с методите на
здравния мениджмънт. Заради
централното планиране общинското е слабо. Няма преговори,
а се налагат решения. Така
здравето е превърнато в

най-обикновена
стока

Случва се - строят нова болница в Бургас

Нямаме нормална
грижа за здравето
Сбъркан е начинът, по който се организира
болничната и доболничната помощ в България
с малки капиталови разходи. По
английския модел се финансират от бюджета редица здравни дейности, включително и с
парични постъпления в обществената институция централната каса. “Скандинавският модел” е твърде далеч от България, защото общините не носят
отговорност за здравето. Предпочитат това да е дълг на
държавата. Така е по-лесно. И
са налице редица парадокси.

диагноза се иска скенер, което
е скъпо изследване. Но важно
е потвърждаването на клиничната пътека. Иначе няма плащане.
В България се получават
пари за брой пациенти, а не за
медицински дейности. Местните власти от 2000 г. са изправени пред много проблеми. Преобразуването на болничните
лечебни заведения в общински
търговски дружества не бе съо-

Д-р КЪНЧО
МАРАНГОЗОВ

новата е здравната осигуровка.
На лице е автономност и на
болничните каси, и на общините. Федералните провинции са
известни със силното си местно самоуправление. Общината
има водеща роля в управлението на здравеопазването.
Къде е България? Засега тя

от капитала;
2. общините от областта, чието население лечебното заведение обслужва - за 49 на
сто от капитала; акционерното
участие на общината е пропорционално на населението, живеещо в съответната община.
Засягат се 26 болници в
областните градове. Всеки уважаващ дейността си конституционен съд е съвсем естествено да отмени такъв противоконституционен и будещ недоразумения с глупостта си текст.
Повече от седем години няма
промяна, защото решенията на
Конституционния съд не важат
със задна дата. Възниква
въпросът:

законни ли са тези
болници?

не попада в нито
един от моделите

което е нехарактерно за страОт Германия взехме осигуните с развита пазарна иконоряването, но с една централна
мика.
каса. Общините финансират чаВ държавите в Западна Евстично някои дейности, главно
ропа са разпространени три модела на управление
и финансиране на
здравното
обслужване:
 В “Скандинавския модел”
общините носят
отговорност за
здравното състояние и медицинското обслужване на
населението си. С
общински данъци
и такси се финансира дейността.
 В модела
“Великобритания”
здравното министерство като централна институция
носи пълната отговорност
за
здравния статус и
медицинското обслужване в страната. Финансирането е централно
от държавния бюджет.
 В модела
Често хората плащат “в джоб” за операции
“Германия” в осcyanmagentayellowblack

Позната картинка на “бързо” обслужване

СНИМКА БГНЕС

Министерството на здравеопазването в преходния период, продължил дълго време,
насочва своето внимание главно в обществения сектор. И
така трябва да бъде. Но по този
начин то се дистанцира от частното медицинско обслужване
и публично-частното партньорство липсва. Няма правителство, което да може да се справи
с черния пазар в здравеопазването. Това позволява да се
ширят корупция и други незаконни практики. Например лекари, работещи в обществения
сектор, главно в болници, имат
частна практика без договор с
НЗОК. Така общественият сектор

Не е нормално лекарите да протестират

Например: свръхизползване на
медицински услуги, водещи до
инфлация в разходите. Получава се финансов дефицит, което
налага увеличаване на осигуровките. Случи се и в България.
Но няма структурни реформи и
парите потъват в блатото на сивия медицински пазар. Медицинските разходи са обвързани с доходите, което е характерно за бедните страни, а не с
потребностите. Намалява се
личната отговорност, водеща
до

немотивирано
ползване на
медицински услуги
Изключително много се увеличиха медико-лабораторните
и технологичните изследвания.
Особено това важи за НЗОК.
Например при ясна и за лаик

бразено с потребностите от
медицинска помощ и с възможностите на общинските бюджети. Експоприация на бившите
окръжни болници от държавата демотивира общините да инвестират и остави най-големите общини, а именно в областния град, без собствена многопрофилна стационарна леглова база.
Пълният текст на ал. 5 от чл.
101 на Закона за лечебните
заведения, приет от мнозинството на СДС в 38-то Народно
събрание, е следният:
“С преобразуването на публичните здравни заведения в
лечебни заведения - акционерни дружества, собствеността
върху капитала им се придобива от:
1. държавата и се управлява от министъра на здравеопазването - за 51 на сто

И най-малката общинска
болница няма доболнично звено и това води до финансови
загуби. Наруши се клиничната
връзка доболнична-болнична
помощ. Стигна се до парадокси
в доходите. В областните многопрофилни болници медицинските специалисти са с ниски
заплати. Няма преструктуриране на малките неефективни
болници в такива за долекуване и продължително лечение.
Винаги съм бил привърженик на приватизацията. Особено на излишния сграден фонд,
който е много голям, на доболнични лечебни заведения и редица излишни общински болници. Приватизацията е крайна фаза на децентрализиция,
но се забави много. С нея общините трябваше да се мотивират за влизане на свежи
пари в здравеопазването. За
приватизация ще започне да
се мисли отново най-рано след
3-4 години. Да се продават
доболнични и болнични лечебни заведения в процес на започнала рецесия и икономическа криза, меко казано, е антипазарен акт и едва ли има
община, която ще тръгне по
този път. Ето защо за достъпно,
справедливо, качествено, своевременно, антикорупционно
българско здравеопазване ще
трябва дълго да изчакаме. За
съжаление кризата удря и по
здравето на хората. Тъжно, но
фактите са такива!
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тношението към Русия
от
подавляващото
мнозинство от българския народ не се нуждае от защита и от
особено представяне.
Това е отношение на
любов и признателност, завещано ни от
нашите деди и прадеди,
извиращо
от
дълбините на вековете, когато
през ХIV в. се ражда митът за
“дядо Иван”. Иска ми се обаче
да обърна внимание на нещо
не по-малко важно - на отношението на Русия към България, огласявано в руското обществено пространство. Именно общественото пространство
чрез общественото съзнание
изгражда образа на всяка страна на битово равнище, т.е. сред
народа.
Въпросът за публичната
политика е твърде важен за
българо-руските отношения. Тя
е тази, която възбуди, укрепи и
поддържаше любовта на българите към Русия. Публичната политика е тази, която създаде
образа на “големия брат” и
свърза с него надеждите на
южните славяни. Напоследък се
усеща, че именно с тази публична политика на Русия към
България нещо не е наред. Последното, на което се натъкнах,
е интервюто на българския ми-

О

България сред руския народ
безпокои българите. Тази тенденция продължава вече 15
години. За да не съм голословен, ще приведа няколко факта. Те са производни на един
специфичен феномен, свързан
с днешната история на Русия.
Поставена в последното десетилетие на ХХ в. на колене, великата страна започна да търси
виновните. В областта на международните отношения голяма
популярност придоби тезата за
“неблагодарните и неверни
съюзници”. Това е удобна, но и
много опасна теза. Тя заличава собствената вина и

мотивира
подсъзнателна
агресивност
По време на междусъюзническата Балканска война през
1913 г. в България беше много
популярна песента “Съюзници
- разбойници” за сърбите и
гърците. Но се оказа, че не те
са разбойниците, а че българските политици са били недалновидни.
(1) Преди около 10 години
на сайта info@duel.ru се появи
статията на Андрей Нарышкин,
посветена на България с “поетичното” заглавие “ШЛЮХА”
(проститутка). Чувствам се от-

вите на младите руснаци България с Румъния и Словакия?
Знаят ли те, че през Втората
световна война Румъния и Словакия воюваха срещу тяхната
държава и избиваха техни
съграждани? И че България не
прати нито един свой войник на
Източния фронт, макар че беше
съюзник на нацистка Германия?
Базите сега са факт, но историята на двата народа - също.
(7) През 2008 г. от България
се заинтересува електронното
издание “Правда.ру”. Последната публикация в него е от
19.09.2008 г. и принадлежи на
Владимир Анохин. В нея България е оприличена на мишка и
на лисица, която може лошо да
си изпати: “Доставяйки оръжие
на грузинския агресор и предоставяйки бази на НАТО, България продължава да флиртува с
Русия и да се надява да стане
мост за руските енергоресурси
за Европа. За малка България
това е твърде голям залък може да се задави” (в българската публикация във в. “Нова
зора” от 30.09.2008 г., този абзац е “облагороден”).
(8) На 27.09.2008 г. руският
електронен в. “Лайф” твърди, че
бившият агент на КГБ Александър Литвиненко е отровен с
български полоний (в. “Труд” от
27.09.2008 г.).
(9) “Корупцията в Русия е

Някои руски историци дори изкараха светите братя руснаци

Как (не) се правят приятели
Поглед към днешните отношения между България и Русия

Проф. ЕВГЕНИЙ ГИНДЕВ

нистър-председател пред наблюдателя на “Время новостей”
Михаил Кукушкин по време на
срещата Станишев - Путин (в.
“Нова зора” от 23.09.2008 г.).
Ако внимателно прочетете интервюто, ще откриете във
въпросите на Кукушкин с нищо
неоправдана превзетост към
България с лош оттенък.
В Русия не само вече не обичат моята страна, те се страхуват или, ако искате, се притесняват от България. Притесняват
се от цивилизационната тежест
на България в сфери, които руснаците предварително са резервирали като изключително техни и в които само те могат да се
разпореждат. С други думи,

Русия има
цивилизационен
комплекс от
България
Причината не е в България.
Не отричаме нито могъщия руски език, нито великата руска
култура, нито значението на руското православие. Нещо повече. Ние разбираме, че цивилизационното оцеляване на
България в ужасяващите условия на съвременния глобализъм едва ли е възможно без
цивилизационната помощ на
Русия. Затова се учудваме защо
Русия посяга на своите корени,
защо се мъчи да ги представи
не такива, каквито са. Това е
опасна политика. Недоброжелателите на Русия се мъчат да
докажат, че тя е получила своята държавност от викингите,
своята култура и религия - от
Византия, своята менталност от монголските варвари. Следователно тя няма своя самобитност. Защо Русия им помага?
Синтезиращият се образ на
cyanmagentayellowblack

вратително, когато някой нарича моята родина по такъв начин.
(2) В началото на юни 2001
г. бях сред гостите на конгреса
на славянските народи на Белорусия, Русия и Украйна. На
откриването на форума вървяхме заедно с архимандрит Галактион, а около нас шепнеха:
“Сърбите минават, сърбите минават”. Почуствах се неудобно
- това дори не е обидно, това е
неграмотно. В нито една реч на
конгреса българите не бяха
споменати като славянски народ. Обикновено изброяването
спираше със сърбите и македонците.
(3) През 2002 г. електронното издание “Агентура.ру” пише:
“Българските спецслужби придобиха на Запад най-позорен
образ, като оставиха след себе
си дори ЩАЗИ и КГБ”. Това какво значи?
(4) През с.г. Анатолий Уткин,
директор на Центъра за международни изследвания към Института за САЩ и Канада на
Руската академия на науките,
направи следното “научно” откритие: “В света ни обичат три
народа. Това са белорусите,
гърците и сърбите. И то независимо от това, което става в
дадения момент. Ние интуитивно се разбираме един друг.
Една религия, един исторически опит”. Наистина ли така мислят в научните сфери на Русия?
(5) В Съвета на Европа единствени руските наблюдатели се
присъединиха към сръбските
опити да се интернационализира измисленият проблем с “македонско национално малцинство” в България (февруари
2007 г.). Какво е това - част от
изкуствено поддържани тези,
че има македонци, но няма
българи, и че старобългарската писменост и култура са македонски, а македонците са
южни сърби? Така ли трябва да
го разбираме?
(6) На 5 април 2007 г. активисти от руското младежко движение “Млада Русия” митингуваха пред западни посолства в
Москва срещу НАТО. Заедно с
посолствата на САЩ, Канада,
Франция, Румъния и Словакия
сред “пострадалите” беше и посолството на България. Вероятно поводът са били американските военни обекти в България, но кой е приравнил в гла-

много по-малка от корупцията
в Китай и в България”, твърди
Владимир Познер, известен руски тележурналист и водещ,
пред телевизия RTVi на
9.12.2008 г.
(10) В концентриран вид руската политика към България е
изразена в едно интервю на
Дмитрий Рогозин за в. “Труд” от
20.06.2001 г. По това време Рогозин е председател на думската комисия по външна политика.
Сега е представител на Русия
към НАТО: “България трябва да
се държи по-мъдро, по-зряло, а
не както се държи сега. Какво
означават ръкоплясканията, думите “братушки” и “руският брат
е най-голям”, а после със същия
кикот, пищейки от радост, се
хвърлят на Запад? Те какво си
мислят, че ние не знаем кой
какво прави в България? Четем,
интересуваме се от нашите братушки... Българският политически елит се държи нечистоплътно
и недалновидно. Затова, когато
България порасне и разбере
собствените си интереси и това
какво значение за развитието
на нейния район има Русия,
тогава и ще говорим”.
Подобно изказване едва ли
подхожда на руски политик от
ранга на Рогозин. Но то е характерно за мотивацията на
руския политически “елит”, който търси причините за всичко
станало с великата страна навсякъде другаде, но не и у себе
си. Не трябва да се смесва прекалено българският народ с
българските управници, както
българският народ никога

не е смесвал
руския народ с
неговите управници
Учудващо е защо реалните
двигатели на руската политика
пренебрегват казаното от президента
Владимир
Путин
(21.09.2002 г.): “Именно с България трябва да развиваме найинтензивно нашите културни
връзки. Именно с тази страна,
предвид близостта на културите, тази сфера на сътрудничество е особено важна и съм сигурен, че тя ще бъде базата, върху
която може да се развива целият комплекс от междудържавни
отношения”. Ще бъде жалко, ако
казаното остане без практическа реализация.
Ако в Русия мислят, че за

запазване на руското влияние
в България в помощ за нейното
цивилизационно оцеляване са
достатъчни само икономическо
присъствие, суровинен и енергиен натиск и специални операции по модел от миналите години, такива хора просто не са
в час. Времето е друго и предишната логика не работи.
Има и още нещо, което колоритно описва Борис Усвяцов:
“Ако се безпокоим за съдбата
на Русия, не трябва да ни е безразлично какво се върши у нашите съседи. Необходима е
преди всичко точно разработена стратегия на отношенията
ни с тях. И в тази стратегия, на
първо място, трябва да е икономиката, позволяваща да си
сътрудничим и в други области.
За оживяване на подобни
връзки, за тяхното развитие и
извеждането им на ново качествено равнище ще трябват немалко средства. Обаче нямаме
голям избор: или ще се охарчим, или ще живеем в чуждо
обкръжение.” (цитат по в. “Нова
зора” от 11.02.2003 г.).
Има за какво да се замислят
и държавниците, и политиците,
и обикновените руснаци. За своето цивилизационно оцеляване
в условията на ярко изразено
пренебрежително отношение
на днешните й съюзници България се нуждае от руската култура, от руската наука, от руското
образование и от руската менталност. Нужно е засилване на
менталното присъствие.

Липсват ни
руските книги
а когато ги има, са баснословно скъпи. Така трудно се намират съмишленици. Самите руснаци признават, че един от
главните изводи от днешната
руска политика в чужбина е: “да
се дружи с Москва няма смисъл,
защото тя не прави абсолютно
никаква разлика между приятели и врагове” (цитат от книгата
на Г.П.Трофимчук “Руските
шашки”). Ние сме от един корен и в бъдещето трябва да
вървим заедно.
Най-важното е връщането
на руското присъствие на всички етажи на българския обществен и духовен живот. Реализирането на подобни предложения изисква напрягане на
мисълта и действието. Разбирам, че Русия е велика държа-

ва, а България е малка страна
и че на голямата шахматна
дъска те са несъпоставими.
Много често обаче високомерието към идеалните проблеми
придобива кървави измерения
и нанася непоправими загуби.
Предполагам, че основният
проблем на Русия в България е
липсата на силна, осезаема обществена подкрепа. Има различни русофилски граждански
организации с колоритни имена, но те не се възприемат обществено. Това особено проличава в трудни за Русия моменти
- например при въпроса за руските газопроводи през България, строежа на АЕЦ “Белене”,
конфликта с Грузия и газовата
“война” с Украйна. От русофилите - ни вест, ни кост. Повечето

медии са настроени
русофобски
и това още повече помага за
формирането на антируска обществена атмосфера. Малко останаха хората, които честно и
аргументирано разясняват руските позиции. Може би затова
сегашните български русофили
имат ново многозначително
прозвище: русофили с американска ориентация. Дошло е
времето за сериозно, компетентно
и
професионално
обсъждане на балканските
проблеми, на ситуацията в
България и на отношенията
България - Русия. Нужни са
общи разговори, дипломатически доклади и вестникарски
анализи. Бях неприятно изненадан от една показателна
случка в навечерието на Нова
година. Разпратените от руското посолство честитки на различни адреси бяха написани на
английски език (?). Не знаех,
че официален език в Руската
Федерация е английският. Когато сам не се уважаваш, няма
как да те уважават и другите.
Свидетели сме на опитите
за стабилизиране и проспериране на Руската Федерация. Но
точно в този момент проблем е
не брутният вътрешен продукт
и валутният резерв, а възможността да имаш и да печелиш
приятели, да пораждаш симпатии. Русия няма кой знае колко
приятели и родствени народи
по света и да се пропилява и
малкото, което е останало, е
недалновидно.
cyanmagentayellowblackdopalnitelen 4
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Хитът „Chance To Love You” сред фаворитите на БГ Евровизия
Deep Zone Records и R.E.D.
са продуцентите на найновото парче на JuraTone с
участието на Lady-B
След като заедно с колегите от Deep Zone Project спечели българския конкурс за Евровизия 2008, китаристът на
проекта Любомир Савов атакува и тазгодишното издание
на надпреварата. Новият му
псевдоним е JuraTone, а за
вокалните партии на парчето
си “Chance To Love You” е
избрал скандалната певица
Lady B.
С хита “Chance To Love You”
стартира първия солов проект JuraTone. Музикантът с
дългогодишна практика е автор на музиката и аранжимента, съавтор е и на текста
с американеца Michael
Johnson. В записа участва и
популярният джаз саксофонист Петър Момчев (Alto &
Tenor saxТs). “Песента Chance
To Love You” има различно
звучене от музиката, която
правя с Deep Zone, затова
компанията стартира за мен

солов проект, с нов псевдоним, с нови музиканти”, разказва JuraTone.
Според него първата му
песен е изключително музикантска и е издържана в любимия му фънки/соул стил.
“Когато чух за първи път крайния вариант на песента, казах на Lady B - “Момиче, ти си
българската Ейми Уайнхаус!”,
споделя музикантът. Освен че
“Chance To Love You” е в почти
същия жанр, то и Lady B доскоро беше една от най-скандалните певици у нас. “В студиото успяхме да я “укротим”,
поне за едно парче”, шегува
се JuraTone.
“Chance To Love You” e сред
песните, които ще се явят на
полуфинала на БГ Евровизия
утре заедно със селектираните в края на декември 18 песни. За първи път тази година
финалът на конкурса Евровизия 2009 ще се гласува на

Клипът на песента е много стилен

50% от професионално жури,
което ще се състои от членове от държавите участнички в
конкурса. Останалите 50% ще
се определят чрез зрителски
вот, както досега. Eurovision
Song Contest 2009 е 54-то издание на песенния конкурс на
Евровизия. Състезанието за

РЕД-феновете избират
личност на годината
Потребителите на сайта red-bg.net
ще изберат личността на 2008 г. в
края на януари. Конкурсът тече във
форума на RED и всеки потребител
може да номинира в четири категории - Личност на годината, Събитие
на годината, Политически дебют и
Гаф на годината. Класацията е разделена на две - за български и све-

товни събития и личности. На финала в категориите ще се конкурират
трите предложения, събрали наймного номинации. РЕД-феновете ще
определят победителите чрез гласуване в сайта. До 26 януари всеки
регистриран потребител може да дава
предложения в категориите, а след
това и да гласува за фаворитите си.

най-добра песен на 2009 година ще се проведе в Москва.
Първият полуфинал е на 12
май 2009 г., а вторият на 14
май 2009 г. Русия е домакинът на финала на 16 май.
Страната си извоюва правото, след като Дима Билан
спечели миналогодишния кон-

ОТ ФОРУМА

Любими неРЕДовни цитати
Skit
Отварям тема с цитати, за да се позабавляваме.
“Учудвам се как хора, които ги познавам като разумни, в момента в който
включат копчето на политическото говорене, изключват копчето на разума” Таско Ерменков във връзка с идеите да
бъдат съдени Украйна или Русия заради кризата с газта
“Газовата криза е здравословна и
трябваше да я има” - Петър Димитров
пред БТВ

skit
“Както и да е, мнението ми е обективно, защото не знам за какво точно
става въпрос, но бихте могли да го вземете в предвид.” - LePe по повод младежкото обединение на БСП в РЕДфорума

AndreiValchev
“Предпочитам да се занимавам с
други, по-стойностни неща от футбола.
Да стана председател на гладиаторските школи в България? Съвременните
гладиатори са футболистите. Футболът
в България е зрелище, но пошло зрелище

Lavandula
“Говорете за политика, помага срещу депресия”

Nac
Въпрос на журналист към Батето:
“Ще се пенсионира ли Иван Славков?
Отговор: “Иван Славков да не работи
в “Плод и зеленчук”, та да се пенсионира”

mila
Празникът Сурва в пернишкото село Елов дол и тази година събра
много почитатели на кукерите. РЕД-фенове също уважиха празника
и се насладиха на старите ритуали по гоненето на злото

black+dopulnitelen

курс за 2008 година в Белград
с песента “Beliеve”. Успоредно с новия си проект JuraTone
продължава да работи съвместно със своите колеги върху
новите музикални проекти на
Deep Zone Project като
изпълнител, композитор, аранжьор и диригент.

Като казахте Батето - ето го от миналата седмица: “Правителството пада до

седмица. Ама на ски в Банско”
А Станимир Илчев ми е много любим. Като го заслушам, и се надявам да
не спре да говори. И това е сериозно.
Ето го: “Органите на реда вместо да патрулират преживят поредния дюнер и
говорят с частни лица”
“След броени минути министрите и
ораторите от НДСВ и ДПС ще ви поканят в задушаващата прегръдка на фактите”- Станимир Илчев
Кефи ли ви или съм му самотна фенка?

Fenche
“Който и да е на власт, винаги управляват търговците.” Хенри Уорд Бийчър
“Ние не сме нация, която е свикнала
да обслужва. А във Филипините хората
са свикнали да обслужват, това е техният маниер на поведение и начин на мислене”
Анелия Крушкова, шеф на Държавната агенция по туризъм
И едно вестникарско заглавие, извинете ме, че не е крилата фраза, но ми
е любимо:
“Съпругата на френския президент
дойде вчера в Израел. Съпругът й също
пристигна на посещение.” в. “Йедиот ахронот”, коментирайки визитата на френския президент Никола Саркози и
съпругата му Карла Бруни

Alex
Моят любим цитат е от един македонски вестник, който обявява на смаяната македонска публика, че певицата
Лили Иванова се снима за “Плейбой”.
На езика на тяхната преса фразата звучи така:
“Бугарите направиьа бум со списанието “Плеьбоь” кога пред два месеци
обьавиьа еротски фотографии од бугарската пеьачка (сега веЭе баба), 62-годишната Лили Иванова”
Ето - това “сега веке баба” прави цитата толкова изящен

black+dopulnitelen14

cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack

ПЕТЪК 23 ЯНУАРИ 2009

25

ÕÂ‚˙ÁÏÓÊÌ‡ Î˛·Ó‚

Я

Ян Гиу е най-известният и тиражиран шведски писател в света
след Астрид Линдгрен. В момента
той дори продава повече книги от
авторката на “Пипи дългото чорапче”. Прочутата му трилогия
“Рицарят тамплиер” се състои от
романите “Пътят към Ерусалим”,
“Рицар на Храма” и “Кралство в
края на пътя”. Именно по нея е
създаден едноименният филм на
режисьора Питър Флинт. Лентата
разказва история за войни и заговори, приятелство и предателство, както и една изключителна

любовна история.
Арн Магнусон се ражда в Западна Готия в една от най-големите благороднически фамилии.
Годината е 1150-а - време на
вътрешни размирици в кралството. На 7-годишна възраст момчето
по чудо оцелява след жесток инцидент и в знак на благодарност
към Господ е изпратено в манастир, където е отгледано от монаси. Когато Арн навършва 18 години, той отново е върнат при семейството си и среща любовта на
своя живот - Сесилия. Властваща-

¬˙ÁıÓ‰˙Ú Ì‡ ‚˙ÍÓÎ‡ˆËÚÂ

¡ÂÁ ÂÈÚ
¡ÂÍËÌÒÂÈÎ Ë
ÀÂÌ ”‡ÈÁÏ‡Ì
ÌÂ Â Ò˙˘ÓÚÓ

ÀÂ„ÂÌ‰‡Ú‡ Á‡ ƒÂÒÔÂÓ

З

аради ужасна злополука в
далечното кралство Дор се
настанила тежка сивота. Тогава обаче се родил мишокът Десперо, който отказвал да живее в страх. Той
бързо се сприятелил с принцеса Пеа и дори се научил
да чете книгите, вместо да
ги яде. Пропъден от Мишколандия заради своите
симпатии към хората, Десперо бива спасен от друг
изгнаник - плъхчето Роскуро. Но когато принцесата
грубо отхвърля тяхното приятелство, мишокът започва
да крои отмъщение.

cyanmagentayellowblack

та по това време династия Сверкар обаче им попречва да се оженят. В опит да спечели сърцето на
своята възлюбена, Арн бива въвлечен в убийството на краля. Не
след дълго двойката става жертва
на жестоката война между кралската власт и църквата.
Любопитно е, че това е найскъпата кинопродукция, правена
в Европа. Успоредно с тръгването на филма на българския пазар
излиза и вторият роман от трилогията - “Рицар на Храма” (ИК
“Персей”).

У

Успехът на първите две части на
“Подземен свят” се дължеше основно на
красивата Кейт Бекинсейл и умелата режисура на съпруга й Лен Уайзман. В
продължението “Възходът на върколаците” обаче и двамата почти липсват - той
е продуцент, а тя се появява за миг. Секунда, която обаче е достатъчна, за да
съжаляваме, че Кейт не е в главната роля
този път. Достатъчна и за да ни подготви
за четвърта част на поредицата.
“Възходът на върколаците” се връща назад във времето, за да опише как е започнал конфликтът между аристократичните вампири и варварите върколаци.
Първите владеят местния регион, но се
ражда Луциан - първият върколак, роден
като роб в къщата на Виктор, най-силния
водач на вампирите. За разлика от останалите той може да се превръща от човек в звяр и обратно, когато пожелае.
Виктор го използва, за да създаде нова
порода от роби, използвани от вампирите за пазачи по време на дневните часове. Когато обаче Луциан заявява, че
иска да извоюва свободата си, могъщият
вампир решава да го унищожи. Виктор
обаче не знае за връзката между него и
дъщеря му Соня (Рона Митра)...

ì–Ëˆ‡ˇÚ
Ú‡ÏÔÎËÂî
Â Ì‡È-ÒÍ˙Ô‡Ú‡
ÍËÌÓÔÓ‰ÛÍˆËˇ,
Ô‡‚ÂÌ‡ ‚ ≈‚ÓÔ‡

Video
DVD

&

¡ˇ„ÒÚ‚Ó Í˙Ï
ÍÓÎÂÊ‡
¿Ï·ËˆËÓÁÌ‡Ú‡ Ë Ò‡ÏÓÛ‚ÂÂÌ‡ ÃÂÎ‡ÌË œÓÚ˙ ÌˇÏ‡
Ú˙ÔÂÌËÂ ‰‡ ‰ÂÏÓÌÒÚË‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ Ë Á‡Â‰ÌÓ Ò ÔËˇÚÂÎÍËÚÂ ÒË ÔÂ‰ÔËÂÏ‡ Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂ, Á‡ ‰‡ ÒÂ
Á‡ÔÓÁÌ‡Â Ò ÍÓÎÂÊËÚÂ, ‚ ÍÓËÚÓ ˘Â Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÒÚ‚‡. ÕÓ ÚÓ‚‡
ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂ ‚ Ò‚ÂÚ‡ Ì‡ ‚˙Á‡ÒÚÌËÚÂ ÔËÂÏ‡ ÌÂÓ˜‡Í‚‡Ì
Ó·‡Ú, ÍÓ„‡ÚÓ ÌÂÈÌËˇÚ Ò‚˙ı„ËÊÓ‚ÂÌ ·‡˘‡ Ì‡ÒÚÓˇ‚‡ ‰‡
ˇ ÔË‰ÛÊË. ÃÂ˜Ú‡ÌÓÚÓ Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÃÂÎ‡ÌË ÒÂ ÔÂ‚˙˘‡ ‚ ÍÓ¯Ï‡, ËÁÔ˙ÎÌÂÌ Ò ÎÛ‰Ë ËÁÌÂÌ‡‰Ë.

Страница на
ЕМИЛ ДИНЧЕВ

—‚Ó·Ó‰ÌË ÒÚ‡Ë 2:
Õ‡˜‡ÎÓÚÓ

Ã‡Î˙Í „ÂÓÈ Ò
„ÓÎˇÏÓ Ò˙ˆÂ

Œ˜‡Í‚‡ÈÍË ‰‡ ÔÂÍ‡‡Ú ÌÓ˘Ú‡ ‚ Ú‚˙‰Ë ÎÂ„Î‡ Ë ÒÂ‰
ÍË˜ÓÁÂÌ ‰ÂÍÓ, ‡ÎÂ·, ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ Í‡ÒË‚‡ „Ó‰ÂÌËˆ‡ ƒÊÂÒËÍ‡ Ë Ò‡Í‡ÒÚË˜ÌËˇÚ ËÏ ÔËˇÚÂÎ “‡Ì˙ ÓÚÒˇ‰‡Ú ‚ ìÃÂ‰ÓÛ
‚˛ ËÌî. “Â ÌˇÏ‡Ú ÔÂ‰ÒÚ‡‚‡, ˜Â ÚÓ‚‡ ÌÂ Â ÔÓÒÚÓ ÔÓÂ‰ÌËˇÚ ÛÒ‡ÏÓÚÂÌ ÏÓÚÂÎ, ‡ ÛÊ‡Òˇ‚‡˘ Í‡Ô‡Ì, Í˙‰ÂÚÓ „ÓÒÚËÚÂ
Ò‡ ·ÂÁÏËÎÓÒÚÌÓ ËÁÏ˙˜‚‡ÌË ‰Ó ÒÏ˙Ú ÓÚ Ò‡‰ËÒÚË˜ÌËˇ Ï‡ÌË‡Í ÏËÒÚ˙ —ÏËÚ Ë ÌÂ„Ó‚Ëˇ ÌÂÌ‡ÒËÚÂÌ Ò˙Û˜‡ÒÚÌËÍ, ÍÓÈÚÓ
Á‡ÒÌÂÏ‡ Ì‡ ÎÂÌÚ‡ ÁÎÓ‚Â˘ËÚÂ Û·ËÈÒÚ‚‡. ¬˙‚ÎÂ˜ÂÌË ‚
ÒÏ˙ÚÓÌÓÒÌ‡ Ë„‡ Ì‡ ÍÓÚÍ‡ Ë ÏË¯Í‡, ÚËÏ‡Ú‡ ÏÎ‡‰ÂÊË
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ·ÓˇÚ, ‡ÍÓ ËÒÍ‡Ú ‰‡ ÓˆÂÎÂˇÚ.
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Откриват Руски
център във Варна

ЗАПОЧНАХА ДНИТЕ
НА НАШЕТО КИНО
В ПРАГА
Явор
Гърдев

Ръководителят на фонд
„Русский мир” Вячеслав
Никонов ще пререже
лентата в неделя
сей Громико, директор на европейските
програми на фонда “Руский мир”, който
е и зам.-директор на Центъра за британски изследвания към Институт Европа на
Руската академия на науките. На проявата ще присъства и извънредният и
пълномощен посланик на Руската федерация в България Ю. Исаков.
Ректорът на ВСУ “Черноризец
Храбър” проф. Анна Недялкова и Вячеслав Никонов (който ще стане почетен
професор на ВСУ) ще прережат лентата
на новия Руски център в присъствието
на зам.-министъра на външните работи
на България М. Керемидчиев и зам.-министъра на образованието и науката доц.
В. Добрева. Поканени на проявата са
кметът на Варна К. Йорданов, управителят на област с административен център
Варна адмирал Хр. Контров, председателят на общинския съвет Варна Борислав Гуцанов, Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Кирил, генералният кон-

СНИМКА СФФ

Надежда
Косева

¡˙Î„‡ÒÍË ÚËÛÏÙ
Ì‡ ì—˙Ì‰‡ÌÒî
Филмът “Омлет” на режисьорката Надежда
Косева, сценариста Георги Господинов и продуцентката Мартичка Божилова спечели награда
на журито на тазгодишното издание на кинофестивала “Сънданс”, научи ДУМА от “София филм
фест”. Основан от Робърт Редфорд, първият значим фестивал от категория А за годината е символ на независимото кино. Много режисьори,
алтернативни на Холивуд, са били откривани на
този фестивал през годините и след това са
получавали световно признание. Поканата за
конкурсната програма за късометражно кино
вече беше успех за българския филм. Наградата на журито (“Special mention”) циментира нашето представяне и е възможно най-добрият
старт за българското кино през новата 2009 г.
Петминутният филм “Омлет” е част от омнибус филма “15”, продукция на “Агитпроп” и в.
“Капитал” и е създаден в чест на 15-годишнината на изданието. “15” ще има специална прожекция на предстоящото издание на “София
филм фест”.
Надежда Косева завърши кинорежисура в
НАТФИЗ “Кръстю Сарафов” в класа на проф.
Георги Дюлгеров. Първият й късометражен филм
“Ритуалът” бе част от паневропейския омнибус
“Поколение: изгубени и намерени”. Там нейни
колеги бяха Кристиан Мунджиу (“Златна палма”
в Кан за “4 месеца, 3 седмици и 2 дни”), Ясмила
Збанич (“Златна мечка” в Берлин за “Гърбавица”), Корнел Мундруцо (“Делта” и “Йохана” участвали в Кан), Стефан Арсениевич (“Любов и
други престъпления”, с премиера в Берлин). Тази
година Надя ще снима късометражният си филм
“Втори дубъл” по сценарий на Георги Господинов и с продуцент Стефан Китанов.
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сул на Руската федерация във Варна А.
Щелкунов, както и генералният консул
на Украйна В. Пасичник.
Фондът на Руския център във ВСУ
ще получи в деня на откриването над
1000 заглавия академична и художествена руска литература. Колекция от мултимедийни издания (класика на руската
кинематография, аудиокниги, учебно-методически пособия), обучаващи програми по руски език ще допълва библиотечното богатство.
Фонд “Русский мир” осигурява на
посетителите на центъра безплатен
достъп до електронните версии на централните руски средства за масова информация, до справочни системи. В плановете се предвижда провеждане на
изложби, семинари, творчески срещи,
организиране на курсове по руски език.
Досега са открити 15 руски центъра в
Япония, САЩ, Белгия, Таджикистан, Естония, Киргизстан, Казахстан, Азербайджан и Армения.

С изключителен успех, който надмина и най-смелите
очаквания на организаторите
от Българския културен институт в Прага, започнаха прожекциите в централния киносалон “Светозор” в чешката
столица, съобщиха за ДУМА от
МК. Препълнени бяха салоните на документалния филм
“Преводачката на черно-бели
филми” на Теди Москов и на
късометражния “Скрито” (дебют на Стефан Вълдобрев),
както и на нашумелия игрален
филм на режисьора Явор
Гърдев “Дзифт”. Той участва в
дискусията след прожекцията
на филма, на която буквално
бе затрупан с въпроси.

60 карикатуристи
се събират в СБХ
Трийсет и четвъртото издание на националната изложба на
карикатурата се открива днес в 18 ч. в салона на втория етаж в
Националния изложбен център за съвременно изкуство - СБХ,
ул. “Шипка” 6.
Отдавна е известно,
че думата, а и самото
понятие карикатура,
водят началото си от
латинския
глагол
carricare - ще рече товаря, претоварвам,
подчертавам. Естествено, подчертава се найхарактерното и се натоварва със значения
и смислова изразител-

ност за явления, невидими с просто око, но
не и за окото на одарените и талантливите,
подчертават от СБХ.
Националната изложба на карикатурата е традиционен ежегоден преглед на найвисоките постижения
на
съвременните
български художници,
работещи в областта
на различните жанрове на карикатурата.
Няма абстракции, няма
разни “-изми”. Важен е
човекът, неговите проблеми болки или радости и всичко от позицията на силна социална и политическа чув-

ИЗЛОЖБА В
„МАКСИМ”
Изложба на Стефка Григорова-Кордова може да се види
в галерия “Максим” (ул. “Ломска” 1, на гърба на Министерството на здравеопазването)
до 30 януари.

ствителност.
34-тото издание на
изложбата тази година
ще представи повече
от 60 съвременни
български автори от
различни творчески
генерации, между тях
Георги Чалъков, Иван
Кутузов, Алла и Чавдар
Георгиеви, Христо Комарницки, Любо Михайлов, Христо Велчев,
Коста Драгостинов, Валери Лютов, Стоян Дуков, Калин Николов,
Димитър Вълчев и др.
На официалното откриване ще бъдат определени и носителите на тазгодишните награди.

НОВ КОНКУРС ЗА
ДИРЕКТОР НА НФЦ
Нито един от петимата кандидати, които се явиха на 21
януари
на
конкурса
за
длъжността изпълнителен директор на ИА “Национален
филмов център”, не достигна
необходимите две трети от
максималния брой точки при
гласуването на членовете на
конкурсната комисия, научи
ДУМА от културното ведомство. Предстои нов конкурс, до
чието провеждане министърът
на културата Стефан Данаилов ще назначи временно и.д.
директор на НФЦ.

Спомен за
Тоше Проески
Balkanika TV ще посвети програмата си на
25 януари на голямата
македонска
звезда
Тоше Проески. През
целия ден творчеството
му ще бъде акцент, като
освен негови клипове,
зрителите ще могат да
видят и големия му концерт от 2007 г. в найголямата зала в Белград
- “Арена”. Той ще бъде
показан на части от 12
ч. на обяд до 22 ч.
На 25 януари Тоше
Проески щеше да
навърши 28 години. Македонската поп икона загина на 16
октомври 2007 г. при автомобилна катастрофа. Неочакваната му смърт бе
истински шок не само за македонците. Тоше бе популярен във всички
балкански страни, готвеше пробив на
европейския и американския пазар.
На 5 октомври 2008 г. международната фондация “Тоше Проески” и Министерството на културата на Македония организираха благотворителен
концерт на градския стадион в Скопие, който ще бъде ежегоден.

ФИЛМОТЕКАТА
ПРАЗНУВА 50
ГОДИНИ С 50
ЗАГЛАВИЯ

СНИМКА BALKANIKA TV

Във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” на 25 януари
ще бъде открит първият в България и на
Балканите Руски център по инициатива
на фонд “Русский мир”, научи ДУМА от
медийния център на ВСУ.
Фонд “Русский мир”, учреден с Указ
на президента на Руската федерация от
21 юни 2007 г., е организация, осъществяваща проекти по създаването на мрежи от руски центрове, дейността на които е насочена към запазването и популяризацията на руския език и руската
култура.
Откриването на Руския център
ще се състои с участието на Вячеслав
Никонов - изпълнителен директор на
фонда. Той е президент на фондациите
“Политика” и “Единство в името на Русия”, както и главен редактор на списание “Стратегия на Русия”, известен руски политически анализатор, доктор на
историческите науки. Сред официалните гости на тържеството ще бъде и Алек-

Balkanika Music Television и Фен ТВ
го излъчиха пряко, българските зрители също се включиха активно в
благотворителната кампания. По желание на организаторите парите
бяха дарени на нуждаещи се в
България. Събраната сума бе връчена на дневния център “Покров Богородичен”, който помага на родители
и близки да се справят с проблемите на възпитанието, обучението и интеграцията на деца и младежи със
специални нужди.

Българската национална
филмотека празнува 50-годишнината си с 50 знакови заглавия на родното киноизкуство,
които ще бъдат показани в
кино “Одеон”. Входът е безплатен, научи БТА от Филмотеката. В сборната програма
са “Откриване на Великото
народно събрание във Велико
Търново” - петминутна хроника от 1911 г., “Любовта е лудост” на Васил Гендов, “Найвярната стража” на Васил Пошев и “Нашето море” на Кирил
Петров.
Филмовият архив е
основан с правителствено постановление от 31 януари 1952
г. като Държавен киноархив по
история на кинематографията.
На 21 януари 1959 г. със заповед на Министерството на просветата и културата се определят задачите на Държавния киноархив.
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ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ

ÑÊÐÚÁÍÀ ÂÅÑÒ

На 23.01.2009 г. се навършват 20 години от
смъртта на нашата скъпа майка, съпруга и баба

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

на 58 години

ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ
Осем години без

Живеем със спомена и голямата си обич
към теб и сме благодарни за привилегията, която сме имали, че си била между
нас. Нека всички, които я познаваха,
си спомнят за нейната доброта,
преданост и любов към хората.
От семейството
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ÑÊÐÚÁÍÀ ÂÅÑÒ
С дълбока скръб съобщаваме, че на 21.01.2009 г.
почина нашият скъп
съпруг, баща и дядо
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на 87 г.

Поклон пред
светлата му памет!
От опечалените

¡»¡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
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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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

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

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

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
blackdop 19

blackdop 19
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Консервирана в своя малък свят, директорка
на училището (Мерил Стрийп) не понася новия,
твърде либерален, енорийски свещеник (Филип
Сиймор Хофман), заради това, че има дълги нокти, слага захар в кафето си и дори понякога се
смее. Докато тя мачка всички в училището като
надзорник в затвор, той се държи приятелски с
10-12-годишните ученици и особено с новопостъпилото първо чернокожо момче. Заради няколкото право или криво разбрани действия на свещеника, директорката решава, че той блудства с
момчето, и започва война, в която единият ще
падне разгромен, а всички замесени ще се разкъсват от съмнения.
Cinema City 19:00, 21:45
Cineplex 19:30

Господарите
на войната

Âàðíà

Áóðãàñ

12

ОВЕН
Ã‡ÎÍÓ ÌÂ‚ÌË ÒÚÂ ÓÚ ÒÛÚËÌÚ‡, ÌÓ ÚÓ‚‡ ÌÂ ÁÌ‡˜Ë,
˜Â Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Á‡ˇÊ‰‡ÚÂ Ò ‚ÒË˜ÍË ÓÍÓÎÓ ‚‡Ò. œÓ‰Ó·Â Ë‰ÂÚÂ ‰‡ Ò‚˙¯ËÚÂ ÌˇÍÓˇ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ËÎË ÌÂ˘Ó ÒÎÛÊÂ·ÌÓ, ÔÓÌÂ ˘Â ËÏ‡ÚÂ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ı˙Ò Á‡ ÚÓ‚‡.

ТЕЛЕЦ

11

»Ï‡ÚÂ ‰‡ ÛÚÓ˜Ìˇ‚‡ÚÂ ÌˇÍÓË ÌÂ˘‡ ‚˙‚ ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÚ‡ ÒË. ÕÂ ÒÂ Á‡ˇÊ‰‡ÈÚÂ, ÓÔËÚ‡ÈÚÂ ‰‡ ·˙‰ÂÚÂ
Ó·ÂÍÚË‚ÌË. —ÎÂ‰ Ó·ˇ‰ ˘Â ÒÂ ˜Û‚ÒÚ‚‡ÚÂ ‰ÓÒÚ‡ ÔÓÌÂ‚ÌË ÓÚ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ. œÓ‰ıÓ‰ˇ˘ ÏÓÏÂÌÚ ‰‡ ÔÓÒÔÓÚÛ‚‡ÚÂ ËÎË ‰‡ ÔÓ‡Á˜ËÒÚËÚÂ ·ÛÏ‡„ËÚÂ ÓÍÓÎÓ ‚‡Ò.

Ñàíäàíñêè

Днес времето над страната ще се определя от
средиземноморски циклон, преминаващ през Балканския полуостров. Ще бъде облачно и на много места
ще вали дъжд, в планините над 1600 - 1700 метра
- сняг. Значителни ще бъдат валежите в Югозападна България и Рило-Родопската област до 30 40 л/кв.м, там се очакват и гръмотевици. Ще духа
умерен, в Източна България и силен вятър от
югоизток. Минимални температури между 33°
° и 88°
°,
в източните райони до 11
° . Дневните температури
11°
ще се понижат с 33°
° -4
° и преобладаващите ще
-4°
бъдат между 88°
° и 13
° . За района на София
13°
минимална температура около 44°
° , максимална около
9 ° . Атмосферното налягане е по-ниско от средното
за месеца - ще се понижава и ще бъде много пониско от средното за януари.

ИЗГЛЕДИ ЗА 24 И 25 ЯНУАРИ

БЛИЗНАЦИ
ŸÂ ËÏ‡ÚÂ ‰ÓÒÚ‡ Á‡‰‡˜Ë ÓÚ ÒÛÚËÌÚ‡, ÌÓ ÌÂ ÒË
ÒÎ‡„‡ÈÚÂ ÌË˘Ó Ì‡ Ò˙ˆÂ, ÔÓÒÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡ÈÚÂ. —ÎÂ‰
Ó·ˇ‰ ÌÂ˘‡Ú‡ ‚Â˜Â ˘Â Ò‡ ‚ Â‰, Úˇ·‚‡ Ò‡ÏÓ ‰‡
ÒÚÂ ÔÓ-ÍÓÌÍÂÚÌË ‚ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ ÒË Í˙Ï Ô‡ÚÌ¸ÓËÚÂ. ÕÂ ‡ÁÚˇ„‡ÈÚÂ ÎÓÍÛÏË.

РАК
ŒÚ‰‡‚Ì‡ Â ‚ÂÏÂ ‰‡ ÔÓ„Ó‚ÓËÚÂ Ò Ì‡˜‡ÎÌËÍ‡ ÒË
ÓÚÌÓÒÌÓ Á‡ÔÎ‡Ú‡Ú‡ ÒË. ¬Â˜Â Â ‚ÂÏÂ Á‡ Ô˙‚ËÚÂ
Á‡ÔÎ‡ÚË Ë ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ Á‡ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ ËÏ. ¬Â˜ÂÚ‡
Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡Ú‡ ˘Â Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ Á‡ ÒÂËÓÁÌË ‡Á„Ó‚ÓË
Ò Î˛·ËÏË ıÓ‡. »Áı‚˙ÎÂÚÂ ÓÚ „Î‡‚‡Ú‡ ÒË ‚ÒË˜ÍÓ ËÁÎË¯ÌÓ.

ЛЪВ
ƒÓ Ó·ˇ‰ ÏÓÊÂ ‰‡ ‚Ë Â Ï‡ÎÍÓ ÍË‚Ó Ë ‰‡ ÒÂ Ó·ËÊ‰‡ÚÂ
Ì‡ ‚ÒË˜ÍÓ, ‡ Ì‡È-‚Â˜Â Á‡˘ÓÚÓ ÌÂ ‚Ë Ó·˙˘‡Ú
‚ÌËÏ‡ÌËÂ. —ÎÂ‰ Ó·ˇ‰ ˘Â ÒÂ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚‡ÚÂ ‰ÓÒÚ‡ ÔÓ‰Ó·Â Ë ‚Â˜ÂÚ‡ ‰ÓË ˘Â ÒÚÂ „ÓÚÓ‚Ë ‰‡ Ô‡ÁÌÛ‚‡ÚÂ.

максимални
9°/14°

ДЕВА
Сюжетът на филма ни запраща в центъра на
прочутото Тайпинско въстание от времето на отмиращата династия Цин (около 1870-а). В разгара
на 10-годишната гражданска война, последвала
обявяването на бунта, се ражда едно колкото необичайно, толкова и силно приятелство. След като
спасява живота на младия разбойник Дзян, амбициозният генерал Панг (Джет Ли) привлича него и
по-големия му брат Джао в задруга, целяща да
установи ред в размирните територии. С общите
усилия на армия и бандити мирът е постигнат, но
алчността и жаждата за власт стъпка по стъпка
превземат душата на Панг, подтиквайки го към
неоправдана жестокост.
Cinema City 21:00
Cineplex 21:45
Арена Запад 22:00
Арена Младост 22:00

максимални
18°/20°

Времето ще бъде твърде променливо. През почивните дни ще се задържи топло за сезона. На отделни
места в равнините ще има мъгли. В събота валежите ще спрат, вятърът ще отслабне и облачността ще се разкъса. Минималните температури ще
бъдат между 2 и 7 градуса, максималните – между
9 и 14 градуса. В неделя отново на много места
ще има валежи от дъжд, в планините над 1700 м
– от сняг. Вятърът от юг ще се усили до силен
на места северно от планините, където температурите ще бъдат най-високи и ще достигнат до
18-20 градуса.

ПРЕМИЕРА

Ловен сезон 3D

¬ÒË˜ÍÓ ˘Â ÒÂ ‡Á‚Ë‚‡ ÏÌÓ„Ó ÒÚÂÏËÚÂÎÌÓ Ë
‚ËÂ ˘Â ÒÚÂ „Î‡‚ÌÓÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ó ÎËˆÂ. ”‰Ó·ÂÌ
ÏÓÏÂÌÚ ‰‡ ÂÍÎ‡ÏË‡ÚÂ ÒÂ·Â ÒË. —ÎÂ‰ Ó·ˇ‰
ÌÂ˘‡Ú‡ ˘Â ÒÂ ÔÓÛÒÔÓÍÓˇÚ, ‚ÂÏÂ Á‡ ÔÓ˜Ë‚Í‡ ‚
Û˛ÚÌ‡ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡.

ВЕЗНИ
ƒÓ Ó·ˇ‰ ÔÓ‰„ÓÚ‚ˇÈÚÂ ÌÂ˘‡Ú‡, Á‡˘ÓÚÓ ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡
ÌˇÏ‡ ‰‡ ËÏ‡ÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ ÒÔÂÚÂ Ì‡ Â‰ÌÓ
ÏˇÒÚÓ. ’Û·‡‚ ‰ÂÌ Á‡ ‰ÂÎÓ‚Ë ‡Á„Ó‚ÓË Ë ÛÚÓ˜Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎË ÔÓ ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡. ¡˙‰ÂÚÂ ÔÓÍÓÌÍÂÚÌË ‚ ËÁÍ‡Á‚‡ÌËˇÚ‡ ÒË Ë ÌÂ ‚Î‡„‡ÈÚÂ ÎË˜ÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ.

СКОРПИОН
ƒÓÒÚ‡ ÒÚÂ Ò‡ÏÓÛ‚ÂÂÌË, ÌÓ ‰‡ÎË ÚÓ‚‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ ‚Ë
ËÁË„‡Â ÎÓ¯‡ ¯Â„‡. ÕÂ ÒÂ Ì‡‰ˆÂÌˇ‚‡ÈÚÂ, ÚÓ‚‡ Ô‡‚Ë
ÎÓ¯Ó ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ Ë ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ ÌÂ ‚Ë ÓÚ‚‡ˇ, ‡ ‚Ë
Á‡Ú‚‡ˇ ‚‡ÚËÚÂ Í˙Ï ˆÂÎÚ‡.

СТРЕЛЕЦ
Ã‡ÎÍÓ ‡ÁÒÂˇÌË Á‡ÔÓ˜‚‡ÚÂ ‰ÌÂ¯ÌËˇ ‰ÂÌ, Ò ÊÂÎ‡ÌËÂ ‰‡ ËÁ·ˇ„‡ÚÂ ÓÚ ‚ÒË˜ÍË ‰ÓÒ‡‰ÌË Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇ.
— Ì‡ÔÂ‰‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÂÌˇ ˘Â ‚ÎÂÁÂÚÂ ‚ ˜‡Ò Ë ‚ÒË˜ÍÓ
˘Â Á‡ÔÓ˜ÌÂ ‰‡ ‚Ë ÒÚ‡‚‡ ÔÓ-ËÌÚÂÂÒÌÓ.
ПЕТЪК, 23.1.2009

Дивият, но опитомен звяр - цирковата мечка
гризли Буг, живее при добър стопанин, обаче след
една беля е изпратена по живо по здраво в шубраците заедно със скокливия елен Елиът. Двамката се
озовават сами в гората тъкмо в началото на ловния
сезон и съответно следват куп неприятности. Буг и
Елиът обаче мъжки си помагат и се шегуват. Хуморът е лек и, като изключим няколкото по-напечени ситуации пред насочените дула на ловджиите,
филмът е точно предназначен за аудитория на
младша възраст и е дублиран на български. Анимацията е високо качество и ще напълни детските очи
с цвят и красоти дотолкова, че хлапетата да не се
въртят разсеяно по седалките.
Mtel IMAX 11:00, 12:50, 14:40, 16:30, 18:20,
20:10, 22:00
За премиерните филми четете на стр. 25

cyanmagentayellowblack

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
19.25 “Нека да говорят”
20.10 “Поле на чудесата”
21.05 Сериал: “Богата и
обичана”
22.00 Време
22.30 Филм: “Афоня”
00.10 Филм: “Патриотична
комедия”
01.55 Филм: “Хотел “Едем”
03.35 “Хайде да се оженим!”
04.25 “Модна присъда”
05.20 Сериал: “Богата и
обичана”

КОЗИРОГ
«‡ÔÓ˜‚‡ÚÂ ÔËˇÚÌÓ ÚÓÁË ‰ÂÌ, Ò ‰Ó·Ó Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ Ë ÛÒÏË‚ÍË. ŸÂ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ Á‡ÒÎÛÊÂÌÓ
‚ÌËÏ‡ÌËÂ, ÌÓ ÒÎÂ‰ Ó·ˇ‰ ‚Â˜Â ÌˇÏ‡ ‰‡ ‚Ë ÒÂ
ËÒÍ‡ ‰‡ ÒÂ Á‡ÌËÏ‡‚‡ÚÂ Ò˙Ò ÒÂËÓÁÌË ‰ÂÎ‡, ‡
ÔÓÒÚÓ ‰‡ ËÁ·ˇ„‡ÚÂ ÓÚ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚËÚÂ.

ВОДОЛЕЙ
ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ÒÂ ‰Ó Ó·ˇ‰ ‰‡ Ò‚˙¯ËÚÂ ‚‡ÊÌËÚÂ ÌÂ˘‡,
Á‡˘ÓÚÓ ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ ‚Ë ÓÒÚ‡ÌÂ ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂ.
ŸÂ ËÏ‡ÚÂ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÒÂËÓÁÌË ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË, ÍÓËÚÓ
ËÁËÒÍ‚‡Ú ÔÓ‰Ó·‡‚‡˘Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ. ÕÓ ‚ÒÂ Ô‡Í Ï‡ÎÍÓ
˜Û‚ÒÚ‚Ó Á‡ ıÛÏÓ ÌˇÏ‡ ‰‡ ‚Ë Â ËÁÎË¯ÌÓ.

РИБИ
¿ÍÓ ‚Ë ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ‰‡ ÒÂ ˇ‚ËÚÂ Ì‡ ËÁÔËÚ ËÎË ‰‡
ËÁÌÂÒÂÚÂ ÌˇÍÓˇ ÔÎÂ‰Ó‡Ëˇ, „ÎÂ‰‡ÈÚÂ ‰‡ „Ó ÒÚÓËÚÂ ÔÂ‰Ë Ó·ˇ‰, Á‡˘ÓÚÓ ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ˘Â ÒÂ
ÔÓˇ‚ˇÚ ÌÂÓÚÎÓÊÌË Á‡‰‡˜Ë. ¡˙‰ÂÚÂ ÔÓ-ÒÂËÓÁÌË ‚
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ ÒË.

cyanmagentayellowblack
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Отличия за родни звезди
раздадоха от „Блясък”
Популярното издание отпразнува 15-ия си рожден ден, като
покани над 1000 гости на церемонията за шестите годишни награди

ЧРД!
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ,
художник

ЙОРДАН ЕФТИМОВ, поет,
литературен критик
НАИМ СЮЛЕЙМАНОГЛУ,
щангист
ХУБЕН ЧЕРКЕЛОВ,
художник
ЯВОР ГЪРДЕВ,
режисьор

Öúðêîâåí
êàëåíäàð
23
На снимката от ляво на дясно: Калина Коцева - гл. редактор на сп. “Блясък”,
Глория, Анна Кожухарова-Марианска - директор издания “Санома Блясък България”,
Красимир Друмев - създател на “Блясък”

“Усмивка на “Блясък”. С найкрасиво тяло, според гласувалите, е Георги Мамалев, който
показа перфектната си форма
в шоуто “Денсинг старс”. Специалната статуетка “Звезда на
“Блясък” за 2008-а заслужено
отиде при поп фолк примата
Глория, която поздрави всички присъстващи гости с последния си хит “Усещане за
мъж”.
Румънеца и Енчев бяха
водещи на церемонията, която започна с ефектното появяване на сцената на Миро (екс
“Каризма”). Публиката се на-

слади и на изпълненията на
Устата, Любо, Софи Маринова, Красимир Аврамов, Нора,
Графа, Емануела, ГРУПАТА и
Deep Zone. За да връчат звездните награди на сцената се
изредиха победителят Николай от “Сървайвър” 3 и неговите дъщери, Георги, Наталия, Иванина и Мартин от
“Биг Брадър” 4, актрисата
Елен Колева, Ники Китаеца,
Дим Дуков, Вики от “Мастило”, Руслан Мъйнов, Спас,
Силвия
и
Жени
от
“Сървайвър” 3.
Най-очакваното събитие

уважиха още продуцентът
Нико Тупарев със своята
съпруга, певицата Камелия
Воче, водещата на “Господари на ефира” Мария Игнатова,
актрисата Деси Зидарова, волейболният идол Любо Ганев,
“Мисис България 2006” Елеонора Манчева, “Мис България
2007” Юлия Юревич, Жени
Калканджиева и Тачо, Христо
Сираков и Зара и мн. др.
Церемонията по връчването на шестите годишни награди на сп. “Блясък” ще бъде
излъчена по БТВ на 31 януари, от 22.30 ч.

Номинират Ал Пачино за „Златна малинка”
Комедията “Секс
гуру”, която претърпя
провал по гледаемост в
САЩ, претендира за
цели 7 “Златни малинки” - антинагради, които се връчват за найлоши постижения в областта на киноиндустрията, съобщи сайтът
“Лента.ру”, като се позова на агенция “Ройтерс”. “Секс гуру” е номиниран в категорията
“Най-лош филм”, като
ще се бори за съмнителния приз с конкурентите си - “Явлението”,

“Красавицата и звярът”,
“Нереален блокбастър”, “Запознанство със
спартанците” и “В името на краля”.
За званието “Найлош актьор” ще спорят
звездата от “Секс гуру”
Майк Майър и изненадващо голямата звезда
на Холивуд Ал Пачино.
Той е номиниран за
играта си във филмите
“88 минути” и “Праведно убийство”. Другите
претенденти са Еди
Мърфи за “Дейв”, Марк
Уолбърг (“Макс Пейн” и

“Явлението”).
За “Най-лоша актриса” са предложени Камерън Диаз (“Веднъж
във Вегас”), Парис
Хилтън за играта си във
филма “Красавицата и
звярът”, Кейт Хъдсън,
Джесика Алба и целият
женски актьорски ансамбъл
от
филма
“Жени”, сред които известните Анет Бенинг,
Ева Мендес, Дебра
Месинг, Мег Райън и
Джада Пинкет-Смит.
Носителите
на
“Златна малинка” ще

z

бъдат определени от
687-членно жури, а церемонията по връчването на наградите ще
се проведе на 21 февруари - ден преди
присъждането на “Оскар”-ите.

Три четвърти от кувертите за Виенския бал у нас са изкупени
Под патронажа на посланика на Австрия Негово Превъзходителство Клаус
Фабиян и на българския вицепремиер
Меглена Плугчиева ще се състои традиционният Виенски бал на 14 февруари в
х-л “Шератон”. Голямото светско събитие,
което тази година се провежда у нас за
девети път, се организира от сдружението “Виенски клуб”.
Специални гости на благотворителната проява ще бъдат изпълнителният градски съветник по градоустройство и транспорт Рудолф Шикер от община Виена и
председателката на Виенския инспекторат по образованието Сузане Брандщайдл.
Информация за бала в София се публикува в каталога на Виенските балове
по света, издаван от община Виена, каза
посланик Фабиян.
Организаторите съобщиха, че кувертът за бала е 200 лева, като в него се
включва и празничната вечеря. Три
четвърти от местата в залата вече са
продадени.
На миналогодишния бал залата в
cyanmagentayellowblack

- От какво живееш сега?
- От писане.
- О-о-о, пишеш във вестник?
- Не, пиша на баща ми, да ми
изпрати пари.

ЗДРАВКА ДАНКОВА,
художничка

АЛЬОНА НЕЙКОВА

Представители на българския шоубизнес се събраха за
четвърта пореден път на церемонията по връчването на
шестите годишни награди на
сп. “Блясък”. Звездното издание посрещна над 1000 гости,
дошли и по случай 15-ия рожден на списанието. Най-големите звезди у нас изгледаха
със затаен дъх раздаването на
престижните статуетки в столичната зала “Rainbow plaza”,
което се състоя късно вечерта
на 21 януари.
Българските знаменитости
се бориха за приз в 8 категории. Като “Най-голям скандал
в шоубизнеса” за 2008-а феновете определиха борбата
между Алисия и Златка за
сърцето и леглото на Валери
Божинов. Статуетката за “Удар
на годината” взе Емануела,
чиито сексуални похождения
й помогнаха бързо да се изкачи на звездния небосклон. В
целувката между бившата адреналинка Яна и годеника й
Иво читателите видяха истинска страст и им отредиха приза “Целувка на “Блясък”. Младоженците Графа и Мария, които вече очакват раждането
на първото си отроче, станаха
“Звездна двойка на “Блясък”.
Наградата за най-много
“Блясък в очите” през 2008-а
получи моделът Диляна Попова. Преслава, която не се срамува да показва бедрата си,
спечели отличието за “Поза
на “Блясък”. Перкусионистът
Калин Вельов грабна приза

Виц
Виц

“Шератон” от 340 места е била запълнена изцяло с гости, като са били събрани
30 000 лева от благотворителната инициатива. Дрескодът за събитието
изисква дамите
да бъдат с
дълги вечерни
рокли,
като
модните тенденции за
този
сезон
позволяват и
п о светли
тонове,
каза Мария Нейкова, генерален секретар на сдружението “Виенски бал”. По
думите й господата трябва да са облечени в смокинги или поне в костюми в потъмна цветова гама.
Гостите ще бъдат посрещнати в 20 ч.

в хотел “Шератон”, като за дамите от
община Виена са предвидени миниатюрни брошки, изобразяващи цигулка. Балът
ще бъде открит в 20.45 ч. с приветствия
на посланик Клаус Фабиян и на вицепремиера Меглена Плугчиева. В 21 ч. дебютантите от 18-о СОУ “Уилям Гладстон” ще
изпълнят “Полонеза на ветрилото” от Карл
Михаел Цирер с хореография на Ваня
Рошкова.
Музикалната програма ще
продължи с изпълнения на балет “Вая” и
на балетно студио “Маша Илиева”, както
и с песен от оперетата “Страната на усмивките” по музика на Франц Лехар,
изпълнена от Хрисимир Дамянов. Предвидена е и благотворителна томбола за
гостите. Водеща на програмата ще бъде
певицата в Музикалния театър “Стефан
Македонски” Еделина Кънева.
Със средствата, събрани на бала, ще
бъде купена апаратура за операционните зали за клиниката за гръбначна хирургия в Горна баня, ще бъдат подкрепени проекти на висшите училища по изкуствата и ще бъдат подпомогнати социални заведения, съобщиха организаторите.

Св. свщмчк.
Климент,
еп. Анкирски.
Св. мчк. Агатангел

„СУРВА 2009”
ЗАПОЧВА ДНЕС
В ПЕРНИК
Над 100 000 зрители се очакват на XVIII издание на Международния фестивал на маскарадните игри “Сурва 2009”, който ще
се открие пред Двореца на културата в Перник с пищен спектакъл “Магията на доброто”. Тази
година общият брой на участниците в дефилетата е 5555 човека, обяви на специална пресконференция кметицата на община
Перник Росица Янакиева. Фестивалът вече е включен в Националния календар на Министерството на културата и ще бъде
ежегоден. Отпуснатата субсидия
е в размер на 150 000 лв. Зрителите ще имат възможност да
изберат група на публиката чрез
sms-гласуване на кратък номер
1207 и така да определят своя
фаворит от дефилетата.

ОТКРИХА 69
ФАЛШИФИКАТА
НА САЛВАДОР ДАЛИ
В испанския град Естепона полицията е конфискувала
69 фалшиви
творби на големия творец
Салвадор
Дали, съобщи “Асошиейтед прес”.
Открити са и
други
12
предмета, за
които се предполага, че вероятно са истински творби на прочутия художник. Техни описания се
намират в базата данни на Интерпол за откраднати културни
ценности. Арестуван е френски
гражданин, който е съобщил за
продажба на въпросните творби
в Испания. Сред произведенията
има скулптури, литографии, гравюри, декоративен текстил и прибори за хранене. Името на арестувания не се съобщава. Сред
заловените от полицаите фалшификати е и статуетка на слон,
висока около 3 метра. Тя е била
оценена на 1,2 млн. евро.
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Удоджи поема
към Мездра

Нигериецът Шалозе Удоджи най-вероятно ще подсили новака в “А” група Локомотив Мездра за пролетния
дял на първенството, съобщи
вчера Спортал.бг. Ръководствата на шампионите и “железничарите” са започнали
преговори, като най-вероятно той ще играе до лятото в

Евгени
Йорданов
отрече за
оферти от
Пирин и Марек

то го остави да се готви в
София. Тимът от Мездра пък
търси усилено заместник на
Давид Силва, който премина
на “Армията”. ЦСКА и Локо М
са подписали и специален
допълнителен договор за
преминаването на португалците Руи Мигел и Силва в
Борисовата градина, разкри
главният мениджър на тима
от Мездра Георги Бачев. В
същото време клубът му
представи нови трима португалци - 21-годишният нападател Тозе Мареко, бранителят Уко Симонеш и халфът
Нуно Фонсека от Насионал
Букурещ.
Вчера останалият извън
борда на първия тим на
ЦСКА Евгени Йорданов заяви пред Спортал.бг, че през
януари е искал да си тръгне,
но изп. директор Александър
Тодоров го е молил да не
разтрогва. После разбрах, че
съм ненужен. Един от помощниците на Пенев закачи лист
в съблекалнята и който не
фигурираше в него, трябваше да се досети, че е неже-

Мездра под наем. Самият
футболист бе заплашен от
санкции преди няколко дни,
след като два поредни дни
не се яви на тренировка. Той
не успя да разтрогне договора си на арбитража на 15
януари заради забавена молба. Удоджи не попада в сметките на Димитър Пенев, кой-

лан, коментира Йорданов.
Той отрече да има оферти от
Пирин и Марек и добави, че
може да играе в дубъла на
“армейците” през пролетта.
Междувременно “Топспорт” лансира нов трансферен слух откъм “Армията”.
Според него шампионите
искали да привлекат бившия
френски халф на Интер Стефан Далма, който сега носи
екипа на Сошо. В Кипър
продължавали и разговорите за Джонатан Асус от Макаби Тел Авив. Вчера обаче
Novsport.com предаде, че от
Борисовата градина са отрекли и тази информация, подобно на връщането на Гай.
Междувременно се разбра, че първата проверка на
ЦСКА в Кипър ще бъде на 24
януари от 15,15 ч. срещу с
руския Балтика Калининград.
Димитър Пенев отново е обявил, че ще направи всичко
възможно да гледа на живо
днешната проверка на Левски с Цървена звезда или в
краен случай ще изпрати
оператор да я заснеме.
Ибрахимович
отново бе
златният
коз на
Интер

»·‡ıËÏÓ‚Ë˜ ‰ÂÚÓÌË‡ –ÓÏ‡
Златан Ибрахимович отново се превърна в герой за Интер, след като вкара победния гол за 2:1 срещу Рома в
четвъртфинал за Купата на Италия. “Нерадзурите” откриха
чрез Адриано (10), а в 61-ата Родриго Тадей изравни за
настоящите носители на трофея. Минута по-късно Ибрахимович прати в мрежата избита от вратаря Артур топка, но при
гола остана съмнение за засада на шведа. На полуфиналите
Интер ще срещне Сампдория, който отстрани с 4:1 след
изпълнение на дузпи Удинезе. Снощи се изигра мачът Лацио - Торино, а двубоят Ювентус - Наполи е на 4 февруари.

Марио Кирев подписа с Юве,
отива под наем в Грасхопърс

Локомотив София спечели
първата си контрола, надигравайки Волов Шумен с 2:0 в Албена. Първият си гол за “железничарите” вкара Мартин Камбуров (60), а Виктор Шписич (83)
доави още един. В събота Локо
Сф играе с Калиакра.

31 КЛУБА НА
БОЙКОТ
Калиакра ще бойкотира конгреса на БФС на 30 януари и
няма да изпрати свой представител, обяви кметът на Каварна
Цонко Цонев. Вероятно още 30
клуба от “Б, “В” и окръжните
групи ще постъпят по същия
начин. Ние сме коректив на
сегашната власт. Ако бяхме опозиция, щяхме да издигнем кандидат. Все пак след новата изборна победа на Борислав Михайлов ще продължим да работим с БФС, допълни Цонев.

АМКАР ГУБИ В
ДЕБЮТ НА ХЕРО
Димитър Димитров-Херо направи неофициален дебют начело на руския Амкар Перм със
загуба 0:2 от втородивизионния
германски Кикерс Офенбах в
контрола в Анталия. От българсите в мача игра само Георги
Пеев, който се появи през второто полувреме, но в 81-а минута получи червен картон за оспорване на съдийско решение.

ТОТНЪМ ОЦЕЛЯ
СРЕЩУ БАРНЛИ
Тотнъм се измъкна от отпадане в полуфиналите на “Карлинг къп”, след като стигна в
продълженията до загуба с 2:3
при гостуването си на Бърнли и
с общ резултат 6:4 продължи
напред. Носителите на купата,
които имаха аванс от 4:1 от
първия мач, инкасираха три гола
до 87-ата минута и бяха спасени
от правилата на турнира. Според тях при равенство головете
на чужд терен не дават предимство и отборите изиграха
продължения. В тях Роман Павлюченко (118) и Джърмейн Дефоу (120) измъкнаха “шпорите”
и ги пратиха на финал срещу
Манчестър Юнайтед.

ТОТО 2
7-И ТИРАЖ
6 от 49
I теглене: 5, 9, 16, 23, 36, 42
II теглене: 11, 25, 29, 31, 36, 37
III теглене: 5, 9, 20, 33, 42, 43

СНИМКИ БГНЕС

В

ратарят на Славия Марио Кирев подписа вчера договор с италианския гранд Ювентус. 19-годишният футболист парафира за 4,5 години, а веднага след това са
му предложени три варианта. Първият - да остане в
Ювентус като трети вратар и само да тренира с отбора.
Вторият - да бъде преотстъпен на испанския Хетафе, и
третият - да отиде в Грасхопърс. В крайна сметка е
било взето решение Кирев да отиде в швейцарския
клуб под наем до лятото. Определяният вече от медии
на Ботуша като “двуметровия заместник на Буфон” е
заминал за Цюрих с човек от ръководството на клуба.
Преди две години в Ювентус в Серия Б игра и Валери
Божинов, който бе преотстъпен от Фиорентина.

КАМБУРОВ ВКАРА
ЗА ЛОКО СФ

6 от 42
I теглене: 15, 20, 22, 26, 32, 36
II теглене: 3, 11, 28, 31, 36, 38
III теглене: 4, 7, 15, 17, 23, 37

○
○
○
○
○
○
○

Вчера “Тема спорт”
писа, че Мъри ще бъде
обявен за треньорна
конгреса на БФС и ще
напусне ловешкия клуб.
Такъв бил резултат от
водещите се преговори
между Михайлов и Гриша Ганчев.

○

риозните кандидати за
поста, бяха потвърдени
вчера от вицепрезидента на БФС Йордан Лечков. Искам президентът
да обяви името на наставника. Ние вече сме
наясно с него, обясни
Лечков в Ринг тв.

○

Станимир Стоилов
и Красимир Балъков са
обсъжданите варианти
за нов наставник на
националния ни футболен отбор. Имената,
които от доста време се
въртят в медийното
пространство като се-

○

○

○

○

○

Мъри или Балъков поемат националния Обмислят лимит за трансфери
УЕФА води предварителни разговори с представители на еврограндовете за ограничаване
на грандиозните суми за трансфери и заплати,
съобщи “Индипендънт”. Според негови източници Асоциацията на европейските клубове лансира предложение да има таван от 51% от приходите за трансфери и заплати. Ограничение било
искано от повечето клубове заради сагата около
Кака, звездните заплати и финансовата криза.
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Испанка спря Винъс Уилямс на
Откритото първенство на Австралия
И Сесил Каратанчева напусна
вчера Откритото първенство на Австралия. Тя отпадна във втория кръг
от 41-ата в света китайка Шуай Пенг
след 4:6, 0:6 за по-малко от час.
135-ата в ранглистата българка, която след този турнир ще представя
вече Кзахстан, успя да спечели само
едно свое подаване и записа 27
непредизвикани грешки. Ракета номер 1 на България Цветана Пиронкова, която отпадна на сингъл, вче-

Суарес Наваро, която отстрани шестата в ранглистата Винъс Уилямс
(САЩ) с 2:6, 6:3, 7:5. Седемкратната победителка в турнири за Големия шлем поведе с 5:2 в третия сет,
но Наваро не само отрази мачбол
при подаване на американката, но
взе и следващиге 5 гейма. Трикратната шампионка в Мелбърн Серена
Уилямс обаче не допусна изненада
и стигна III кръг след 6:3, 7:5 над
Хисела Дулко (Аржентина). ЗА раз-
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Калоян Махлянов-Котоошу постигна девета победа на
супертурнира по сумо в Токио. Българският одзеки надигра в 12-ия кръг грузинеца Кокай и дели трето място. След
като преди два дни той отстъпи на монголския йокодзуна
Асашорю, днес Котоошу излиза срещу другия велик шампион Хакухо. Вчера монголецът спечели без игра, след
като Котомицуки напусна турнира, и е втори с баланс 11:1.
Лидер без поражение е Асашорю, надиграл Баруто.

надигра с 6:4, 6:1 Ивета Бенешова
(Чехия). Шампионката от 2006-а
Амели Моресмо (Фр) пък отстрани
с 4:6, 6:3, 6:2 Елена Балтача (Великобритания).
Номер едно в мъжкия тенис Рафаел Надал (Исп) постигна нова убедителна победа с 6:2, 6:3, 6:2 срещу
Роко Каранушич (Хърв) и в третия
кръг среща Томи Хаас. Германецът
спечели с 6:1, 6:2, 6:1 Флавио Чипола (Ит). Напред продължиха и шестият поставен Жил Симон (Фр) след
6:7, 6:4, 6:1, 6:2 над Крис Гучионе
(Австр) и неговият сънародник Гаел
Монфилс, надиграл с 6:4, 6:4, 3:6,
6:2 Щефан Кубек (Австрия). Един от
претендентите за титлата Анди Мъри
(Вбр) взе нова победа - този път с
6:4, 6:2, 6:2 срещу испанеца Марсел
Гранолерс.
Българите Григор Димитров и Тихомир Грозданов пък се класираха
за втория кръг на сингъл на турнира
на червени кортове в Холивуд, САЩ.
Грозданов елиминира номер 1 в схемата Габриел Морару (Румъния) с
6:3, 1:6, 7:5, а Гришо се справи с
6:4, 6:2 с Милош Раонич (Канада).

Сливен надигра
шампиона Лукойл
Мъжкият баскетболен тим на Спартак Плевен поднесе
изненада, след като победи в отложен мач с 92:86 точки
шампиона Лукойл Академик. За “студентите”, които м.г.
завършиха без поражение, това бе втора загуба след неуспеха срещу Левски. За домакините силен мач направи
Илия Станков, който наниза 34 точки, от които 7 тройки.
В класирането Лукойл води с 24 точки пред Левски и
Спартак с по 22 т.
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Правото да
к а з в а ш т о в а,
което мислиш!
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‡·ÓÌ‡ÏÂÌÚ
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÚÂ:
ПОДАРЪЦИ И
СУВЕНИРИ
НА ВЕСТНИК
ДУМА

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ
ще излиза

талон за
безплатна
обява!

СНИМКИ БГНЕС

Треньорът Георги Димитров е нежелан в българския национален отбор по лека атлетика на европейски и
световни първенства, обяви вчера вицепрезидентът на родната федерация
Асен Христов. Той уточни, че не става
въпрос за официално становище на
федерацията, а е негово лично мнение. Ако ме питате обаче дали ще
върнем доверието си към този треньор, аз лично ще ви отговоря - не. Защото този треньор има три състезателки, уличени в употреба на допинг.
Докато съм член на УС, не го искам в
делегациите ни, добави той. Димитров
е наставник на Ваня Стамболова, Венелина Венева и Теодора Коларова,
които изгоряха за 2 години за употреба на допинг, а преди години подготвяше и Йорданка Донкова, която все
още държи световния рекорд на 100 м
с препятствия (11,21 сек).
Вчера Христов заяви, че “ако те
държат непременно да бъдат с личния си треньор на голямо състезание,
по-добре да не се подготвят при Георги Димитров”. Позицията му бе подкрепена и от президента на БФЛА Добромир Карамаринов, предаде Спортал.бг.
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Девета победа
за Котоошу
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лика от по-голямата си сестра американката спаси пет сетбола и
обърна резултата във втория сет от
2:5, за да затвори мача. Олимпийската шампионка и Елена Дементиева (Русия) записа 12-а поредна
победа от началото на сезона, като
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ра влезе във втория кръг на двойки,
след като с узбекистанката Акгул
Аманмурадова надиграха с 6:4, 6:3
дуета Матилде Йохансон/Селима
Сфар (Франция/Тунис).
Голямата изненада вчера поднесе 46-ата в света испанка Карла

ΔÂÌË, II Í˙„ - —‡Ï‡ÌÚ‡ —ÚÓÛÒ˙ (¿‚ÒÚ‡ÎËˇ) - —‡·ËÌÂ ÀËÒËˆÍË (√ÂÏ) 6:3,
6:4, œ‡ÚË ÿÌË‰Â (ÿ‚ÂÈˆ‡Ëˇ) - ¬ËÊËÌË –‡Á‡ÌÓ (‘) 3:6, 1:6, —‚ÂÚÎ‡Ì‡ ÛÁÌ‡ˆÓ‚‡ (–ÛÒËˇ) - “‡ÚˇÌ‡ Ã‡ÎÂÍ (√Â) 6:2,
6:2, ¿Î¸ÓÌ‡ ¡ÓÌ‰‡ÂÌÍÓ (”Í) - —Â‚ÂËÌ
¡ÂÏÓÌ (‘) 7:5, 1:6, 6:2, ƒÓÏËÌËÍ‡
÷Ë·ÛÎÍÓ‚‡ (—Î‚Í) - ﬁÌ„ ﬂÌ ◊‡Ì ( ËÚ‡ÈÒÍÓ “‡ÈÔÂ) 6:0, 6:2, ‡ÚÂËÌ‡ ¡ÓÌ‰‡ÂÌÍÓ (”Í) - ÀÛ‰ÂÒ ÀËÌÓ (»ÒÔ) 7:5, 7:5,
¬ËÍÚÓËˇ ¿Á‡¸ÓÌÍ‡ (¡Î) - “‡ÚˇÌ‡ √‡·ËÌ (»Ú) 4:1 Ë ÓÚÍ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ËÚ‡ÎË‡ÌÍ‡Ú‡.
Ã˙ÊÂ, II Í˙„ - ‘ÂÌ‡Ì‰Ó √ÓÌÁ‡ÎÂÒ
(◊ËÎË) - √ËÎÂÏÓ ‡ÌˇÒ (¿Ê) 7:5, 6:3,
6:4, Ã‡ËÓ ¿Ì˜Ë˜ (’˙‚) - »‚Ó ‡ÎÓ‚Ë˜
(’˙‚) 5:7, 7:5, 4:6, 6:4, 6:3, ‘ÂÌ‡Ì‰Ó
¬Â‰‡ÒÍÓ (»ÒÔ) - ¿ÌÓ ÎÂÏ‡Ì (‘) 6:1,
6:1, 6:2, ﬁ„ÂÌ ÃÂÎˆÂ (¿‚ÒÚËˇ) - ¿Ì‰Â‡Ò ¡ÂÍ (√ÂÏ) 5:7, 7:6 (5), 6:4, 6:3,
–‡‰ÂÍ ŸÂÔ‡ÌÂÍ (◊Âı) - ÃËı‡ÂÎ ¡ÂÂ
(√ÂÏ) 6:3, 6:2, 6:7, 7:5, ƒÊÂÈÏÒ ¡ÎÂÈÍ
(—¿Ÿ) - —Â·‡ÒÚËÂÌ ‰¸Ó ÿÓÌ‡ (‘‡ÌˆËˇ)
- 6:3, 6:2, 6:3, »„Ó ¿Ì‰ÂÂ‚ (–ÛÒËˇ) ≈ÌÂÒÚÒ √ÛÎ·ËÒ (À‡Ú‚Ëˇ) - 6:4, 6:4, 5:7,
3:6, 6:4
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Томи Хаас ще опита да омагьоса топката в следващия си мач с Рафа Надал
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И Сесил аут
в Мелбърн

–ÂÁÛÎÚ‡ÚË

ж и в о т ъ т
на думите

Швейцарският алпиец Даниел Албрехт бе поставен в състояние на изкуствена
кома в болница след страшно падане по време на тренировка на пистата
“Щрайф” в Кицбюел. Той загуби равновесие на последната отсечка на
легендарното трасе и след 40-метров полет падна на гърба си
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