cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack

R

ЛЕВИЯТ
ВЕСТНИК

Необходими са
ни 900 млн. евро
за газови проекти
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ХАЗНАТА МОЖЕ ДА
ЗАГУБИ 1 МЛРД. ЛВ.

Законопроект на депутатката Мария Капон
заплашва „Булгартабак” с намаляване на
пазарния му дял, твърдят от тютюневия холдинг
Според експерти има опасност бюджетът да загуби до края
на годината около 1 млрд. лв. от
акцизи. Това може да стане, ако
бъдат приети проектопромени в
Закона за акцизите и данъчните складове и се удължи с още
три месеца периодът, в който да
може да се ползват старите
бандероли за цигари. Сега този

срок е до края на март. Предложението за промените е на независимия депутат Мария Капон, което тя е внесла на 13 януари. Ако промените бъдат приети, бандеролите ще важат до
края на юни. Опасенията са, че
при евентуално удължаване на
срока с три месеца “Булгартабак-холдинг” ще загуби още от

Петър Курумбашев:

Узакониха
далаверите
на „Софийска
вода”
8

пазарния си дял, който вече се
е свил до около 60 на сто, а
това ще повлияе негативно на
предстоящата му продажба. Фабриките вероятно ще намалят
производството си, което ще доведе до намаляване на работните места и до натрупване на
социално напрежение.
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Част от
камионите
минаха през
Кулата
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Няколко думи
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Железниците
притеснени
от телефонен
тероризъм

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Азиатската
Нова година
започва
от днес
СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА
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Премиерът Сергей Станишев намекна вчера, че предвид края на газовата криза Еврокомисията може да
откаже на България искането за повторното отваряне на
3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй”. Разбира се, подобен
аргумент от страна на ЕК може да има убийствена сила,
ако сглупим единствено и само да обвържем отварянето
на реакторите със спирането на руския транзит на газ
през Украйна. България обаче имаше и има силни аргументи в полза на двата реактора, далеч преди да замирише на газова криза.
Вчера премиерът предложи да се съсредоточим върху
диверсификацията на газовите доставки и проекти. Правилно. Но по никакъв начин не бива да позволяваме тази
тема да се обързва със съдбата на двата реактора.
Целият масраф с газа, за който говори Станишев, ще ни
струва 900 млн. евро. Тези същите, дето ги нямаме. От
ЕК ще ни дадат около 500 млн. Май. И всичко това,
само за да бъдем по-уверени при следваща криза.
Само че тези пари и тези проекти не отменят нуждата
от отварянето на 3 и 4 блок. Размяната е неравностойна
и неразумна.
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И Салвадор
зави наляво
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Кой взе
наградата
на ÄÓÌÀ за
карикатура
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През първия ден от официалното си посещение в Япония президентът Георги Първанов присъства на
заключителната част от годишния турнир по сумо с участието на Калоян Махлянов – Котоошу
—Ú. 10
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Част от тировете
преминаха Кулата
МВНР:

Не пътувайте
до Гърция

СНИМКА БГНЕС

Алтернативен
начин на отопление
намериха
протестиращите
при Кулата

Над 200 камиона чакаха
и вчера на километрична
опашка на гръцката граница

На ГКПП Илинден също чакаха няколко тира и няколко
леки коли.
На гръцко-турската граница товарният трафик е
преустановен, като почасо-

Усложнена остана обстановката и вчера на българогръцката граница. ГКПП Орменион - Капитан Петко войвода е затворен от 13,30 ч. в
петък заради стачката на
земеделските производители в Гърция. За преминаване вчера по обяд чакаха
около десетина тира и няколко леки автомобила.
Пунктът бе отворен за един
час - между 14 и 15 ч., когато част от тировете успяха
да преминат границата.
Останалите два пункта
Ексохи - Илинден и Промахон - Кулата останаха блокирани. На Кулата имаше огромна опашка от около 200
тира от българска страна и
300 от гръцка. В събота меж-

во се пропускаха автобуси и
леки автомобили, но режимът на пропускане се променя. Усложнена остана ситуацията и на македоногръцката граница. Освен че

Водим преговори
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лицето и ръцете.
Ден по-рано в Панчарево
взрив на газова бутилка отнесе
стена на къща. В болницата постъпиха майка и дъщеря, пострадали
при експлозията.
Инцидентите провокираха проверки на газстанциите за зареждането на газовите бутилки за домашно потребление.

○

Мъж и тригодишно дете са приети в клиниката по изгаряния и
пластична хирургия на “Пирогов”
след инцидент с газова бутилка,
съобщиха от пресцентъра на болницата. Инцидентът е станал вчера в Банкя.
Бащата В.Н. на 33 г. е с 10%
изгаряния по ръцете и лицето, а
синът му има 12% изгаряния по

○
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Баща и дете пострадаха
при взрив на газова бутилка

това е външна граница за ЕС
и пътуващите трябва да
бъдат снабдени с необходимите документи, от петък
започнаха блокади с режим
три часа свободно, три часа
затворено.
Интензивен бе трафикът
по големите гранични контролнопропускателни пунктове. В ремонт са част от
трасетата на ГКПП Гюешево, поради което пропускателната възможност на пункта е намалена. Затруднено
бе пропускането на ГКПП
Капъкуле-Капитан Андреево
заради ремонт, предприет от
турската страна на пункта.
Препоръчва се на българските граждани, които пътуват за Турция, да използват
и граничните пунктове Лесово и Малко Търново.
Междувременно вчера
вечерта българските превозвачи се срещнаха с министъра на транспорта
Петър Мутафчиев.

Плугчиева против
многото заместници
в ДФ „Земеделие”
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000 лева. Домът разполага със 152 жилищни стаи, от които 82 са
двойни и 70 са единични. Всяка стая е със
собствен санитарен
възел и тераса. За 37годишната история на
дома в него са живели
около 1400 възрастни
хора.
399 обекта са включени за т.г. по програмата “Красива България” и Социалния инвестиционен фонд на
територията на цялата
страна.

○

беляза шестте изпреварващи увеличения
на пенсиите за трите
години на мандата и
за политиката за обновяване на социалните
заведения.
В дом “Възраждане” в Русе са осъществени два проекта.
Първият е бил за 389
000 лв. през 2004-2005
г., а през 2007 г. - със
съдействието на Агенцията за устойчиво
развитие в града е
осъществен вторият
проект на стойност 390

○

През 2008 г. чрез
Социално-инвестиционния фонд са осъществени около 100 проекта, а през тази година програмата на фонда ще бъде още поразширена, тъй като
са отделени нови,
допълнителни средства. Това съобщи министър-председателят
Сергей Станишев при
откриване на обновения старчески дом
“Възраждане” в Русе.
В разговора си с домуващите премиерът от-
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Повече проекти ще приема
Социално-инвестиционният фонд

○

ду 10,30 ч. и 12 ч. пунктът е
бил отворен след договорка
между Гранична полиция и
гръцките гранични власти.
Пропуснати са били по стотина тира от двете страни.

○

В

ървят разговори с гръцката страна за решаване на проблема с блокадата на
българско-гръцката граница, съобщи министър-председателят Сергей Станишев.
Премиерът допълни, че успоредно се оказва
и друга помощ, като даде пример с Министерството на здравеопазването, което е
изпратило линейки за медицинско съдействие при колоните от чакащи автомобили.

Говорителят на Министерството на външните работи
Драговест Горанов призова
гражданите да се въздържат
от пътувания в Гърция. Гръцките власти са изразили пред
медиите съжаление за създаваните проблеми по границите. Според Горанов това е
вътрешен проблем на южната
ни съседка. Министерството
на външните работи помоли
гръцката страна още на 22
януари да направи всичко
възможно за решение. На 23ти изпратихме нота, в която
изразяваме нашето недоволство от блокирането на всички сухопътни гранични контролнопропускателни пунктове, каза Драговест Горанов.

Седем заместник-директори на фонд “Земеделие” са прекалено много. Достатъчно е да
има заместници, които да отговорят за “Земеделие”, САПАРД, “Регионална политика” и наймного още един. Това заяви вчера пред БНР
вицепремиерът за усвояването на еврофондовете Меглена Плугчиева по повод на спирането
на назначението на Мартин Банов за зам.-шеф
на фонд “Земеделие”, отговарящ за агенция
САПАРД.
Назначаването на Банов бе “замразено” на
заседание на управителния съвет на Фонд “Земеделие” в четвъртък вечерта. Тогава е станало
ясно още, че Банов не е декларирал конфликт
на интереси и не е представил описание на
професионалните си умения, заради което не е
получил и нужната акредитация от националния ръководител по еврофондовете Димитър
Ивановски.
Пред БНР Плугчиева каза още, че правомощията й не включват с нея да се съгласуват
назначения на постове, свързани с пряката оперативна работа с еврофондовете, какъвто е случаят с Мартин Банов, но от нея се изисква хората на тези постове да отговарят с професионалните си качества. Според вицепремиера подобен подход на назначение дава основание на
Европейската комисия да отправя упреци за
партийно и политическо вмешателство в работата на структурите, които боравят със средствата по еврофондовете. Плугчиева допълни, че
нейно искане е всеки месец да има мисия на
ОЛАФ у нас.

Õ‡Ó‰ÌÓ Ò˙·‡ÌËÂ
z “Ограничаване и
контрол на
онкологичните заболявания в
Република
България:
постижения и перспективи в превенцията
на рака на маточната шийка” е
темата на кръгла маса, която инициират днес народните представители от Парламентарния консенсус
за борба със социалнозначими
заболявания. Съорганизатори на
форума, който е под патронажа на
председателя на Народното събрание Георги Пирински, са Българският национален раков регистър,
Българската асоциация по онкогинекология, Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания и
приятели, Европейската асоциация
за рак на маточната шийка и Европейската коалиция на пациентите с рак. Дискусията ще бъде открита в 15 ч. в зала “Изток” на
парламента.
z Председателят на парламентарната комисия по околната среда и
водите Георги Божинов замина вчера за Прага, за да вземе участие
в работна среща “Гарантирана устойчива енергия за Европа”. Срещата ще продължи и днес в парламента на Чешката република и е по
повод на чешкото председателство
на ЕС. Във форума ще участват
председателите на комисиите по
околната среда, икономиката и
енергетиката при парламентите на
държавите членки на ЕС, на Европейския парламент и на страните
кандидатки. Очакванията от срещата са свързани с предизвикателствата в областта на енергийната сигурност, изменението на климата, възобновяемата енергия, управлението на водните ресурси и
биоразнообразието, уточняват от
комисията.
z Законопроект за равенството на
половете, внесен от Трифон Димитров Митев и Атанаска Михайлова
Тенева, ще обсъди на заседанието
в сряда парламентарната комисия
по гражданско общество и медии.
Същия ден ще заседава и комисията по енергетика. На заседанието
ще бъде представена информация
от топлофикационните дружества относно действията им в условия на
ограничени или прекратени доставки на руски природен газ.

ÃËÌËÒÚÂÒÍË Ò˙‚ÂÚ
z Министърът
по европейските въпроси Гергана Грънчарова
ще
ръководи
българската делегация за участие в първото
за годината редовно заседание на Съвета
по общи въпроси и външни отношения на ЕС в Брюксел днес,
съобщиха от пресслужбата на
ведомството. Чешкото председателство ще представи пред съвета своите приоритети, ще бъдат
обсъдени въпросите, свързани с
енергийната сигурност, ситуацията в Близкия изток, отношенията на ЕС с Русия и Украйна,
възможно съдействие от страна
на ЕС във връзка с бъдещо затваряне на военния затвор в
Гуантанамо. Грънчарова ще подпише от името на България Споразумение за учредяване на Доверителен фонд на Инвестиционния механизъм за страните, обект
на Европейската политика за
съседство.
z Министърът на вътрешните
работи Михаил Миков и министърът на образованието и
науката Даниел Вълчев ще посетят в понеделник столичното
Седмо РУ на МВР в Студентския
град. Това съобщи пресцентърът
на МВР.
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СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:

И СДС ПРОТИВ
СЛЕДЕНЕТО
В ИНТЕРНЕТ

Трябва внимателен
анализ за реакторите

Ръководството на СДС ще
даде днес пресконференция
след заседание на Националния изпълнителен съвет на
партията. Темата на заседанието ще е “следенето в интернет”. От СДС ще дадат повече
информация и за действията,
които предприемат, за да осигурят по-голям достъп на гражданите и на неправителствените организаци до процесите
на взимане на политически решения.

Не е добре да оставяме впечатление,
че действаме напук, заяви премиерът
Трябва да сме изключително внимателни и много точни в нашия анализ, защото вече и от Европейската
комисия акцентират на това, че газовата криза е приключила. Факт е обаче, че се запаза доста голяма несигурност в отношенията между Украйна и
Русия, независимо от подписаното
между тях споразумение. Това заяви
вчера премиерът Сергей Станишев.
Българската страна все още не е
готова с писмо до Брюксел, в което да
се настоява за отварянето на 3 и 4 блок
на АЕЦ “Козлодуй”, допълни премиерът. По думите му именно несигурни-

те отношения между двете доскоро
спорещи страни са довели до решението на парламента за рестартиране на
реакторите. Той допълни, че страната
ни много внимателно ще формулира
аргументите, защото не бива да оставяме впечатлението, че действаме напук, тъй като по договора има конкретни условия.
Когато очакваме солидарност и финансова подкрепа за тези мащабни
проекти от страна на ЕС, трябва да сме
много предпазливи по отношение на
другите, особено самосиндикални действия, заяви още премиерът. Ако ще

БОРИСОВ ОТКАЗВА
ДА ПОДПИШЕ
ОБЩ ДОКУМЕНТ
ЗА НАЦИОНАЛНО
СЪГЛАСИЕ

отваряме реакторите, ще го направим
съобразно договора за присъединяване и в диалог с ЕК, категоричен бе той.
Според него обаче трябва много ясно
да бъдат формулирани причините и аргументите за това, тъй като има много
начини България да бъде санкционирана. Той изтъкна, че аргументите в момента се формулират от Министерството на икономиката и енергетиката, защото трябва да оценим икономическите щети, които са нанесени на България от газовата криза, непредсказуемата страна и трябва да водим системен диалог и да убеждаваме.

“Няма да подпиша общ документ за национално съгласие по призива на президента
Георги Първанов”, заяви вчера
лидерът на ГЕРБ след откриването на храма “Свети апостол
Йоан Богослов” в квартал “Левски”. Борисов обаче благодари
на президента за “доброто отношение” и за това, че е подкрепил идеята изборите да са
в един ден.

Овчаров иска международна реабилитация на 3 и 4 блок
изяснят възможностите за диверсификация на природния
газ. Едната възможност е през
Гърция и Турция. През Румъния е почти хипотетично. Към
края на годината България
трябва да има достатъчно ясни
претенции към “Газпром”, за да
каже от какви количества има
нужда през 2013-2015 г. и за
да не попаднем под тежестта
на клаузата, според която
трябва да се плаща, ако не се
купува газ, каза още Овчаров.

Газовата криза нямаше да
е нито толкова кратка, нито
вече преустановена, ако в нея
не се бе включила Европейската комисия. Това заяви вчера пред БНР министърът по
европейските въпроси Гергана Грънчарова. Тя допълни, че
Еврокомисията, съзнавайки, че
са нарушени права на държави членки, активно е насърчавала Москва и Киев за побързо разрешаване на проблема. Грънчарова допълни,

че според проручвания 2/3 от
българите одобряват повторното пускане на двата реактора на АЕЦ-а.
Сериозни притеснения относно отварянето на 3 и 4 реактор на АЕЦ изрази министърът на околната среда на
Австрия Николаус Берлакович,
стана ясно още вчера. Берлакович подчерта, че австрийската позиция е същата като по
отношение на словашката
централа в Бохунице.

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

Конкурентите на
НДСВ били ГЕРБ,
СДС и „Лидер”

Кукерските празници в Перник продължиха и вчера

За НДСВ основни конкуренти за изборите са ГЕРБ,
СДС и “Лидер”. Това е записано в предизборната стратегия на партията, представена на семинар в Пловдив.
Жълтите уточниха, че това са
партии, с които НДСВ може
да има засичане на целевите групи и изключи всякакви
варианти за допирни точки с
БСП, ДПС и “Атака”.
В момента царското движение ще работи основно за
повишаване на рейтинга си,
като за целта мисли да покани напусналите през годините членове да се върнат в
НДСВ. НДСВ отново отбелязва личността на царя като
основната си силна черта и
твърдят, че имиджът на партията се определя не от
охолните позиции, а от компромисите, които се договарят в управляващата коалиция. На семинара в Пловдив
жълтите сравниха партиите с
пирани, сред които те били
тази, която плува усмихнато
срещу течението.

СНИМКА БГНЕС

Реакторите на АЕЦ “Козлодуй” са абсолютно безопасни.
Това заяви в събота бившият
министър на икономиката Румен Овчаров. Той допълни, че
ако решението на Народното
събрание не бъде придружено от широка международна
кампания за разясняване безопасността на реакторите, то
от него няма смисъл.
“България има една-единствена алтернатива - в рамките на няколко месеца да се

Снимката на кмета на Варна Кирил Йорданов бе поставена в поредната дупка в града

Янаки Стоилов: Настояването за оставка
на Миков замъглява същността на протеста
Обсъждахме възможността да създадем парламентарна група, която специално да се занимае с въпросите на реституцията в Студентския град. Обобщаващите изисквания на студентите за нея,
за студентските такси и други, говори за
промяна на политиката към тях. Това каза
вчера пред БНР председателят на правната комисия в парламента Янаки Стоилов. Той допълни, че не може да каже
дали на протеста е имало леви студентски организации. По думите на Стоилов
самите организации са показали политическа дистанцираност.
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Искането за оставка на вътрешния
министър Михаил Миков не е съразмерно със ситуацията на протестите. “Фокусирането върху това ще замъгли много
от исканията на различни групи, то не е
необходимо”, каза още Стоилов.
Междувременно в събота студентските организации се изпокараха помежду си и се обвиниха в нелегитимност по време на срещата на Националното представителство на студентските съвети в УНСС. По думите на
председателя на националното представителство Георги Илиев протестите

в София не са били национални, защото са организирани от членове на неправителствени организации. Илиев
обвини един от лидерите на студентските протести Румен Захариев от
“СРОКСОС”, че многократно се е кандидатирал за председател на Студентския съвет, но неговите колеги са
отхвърляли кандидатурата му.
От своя страна Румен Захариев заяви пред Дарик радио, че целта на срещите на ръководството на студентските
съвети е да се хвърлят лични нападки
към организаторите на протестите.

ÄÓÌÀ
на гости

на община
¡–¿÷»√Œ¬Œ
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В БДЖ притеснени от
телефонен тероризъм
За миналата година бомбените заплахи
към железниците са били шест
от 10 януари до 16 януари
2009 г. с бомба са заплашени гара Димитровград, гара
Сливен и влак София - Варна. Няколко дни по-късно
заради предупреждение за
поставена адска машина е
затворена и гара Пловдив. За
щастие във всички тези случаи след извършените проверки взривни устройства не
○
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○
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Двама от пострадалите при
взрив на газова бутилка в Скравена, починаха в “Пирогов”, стана ясно в събота. Специалистите
от клиниката по изгаряния в
спешния институт положиха
всички усилия за спасяването
им, но изгарянията бяха много
тежки, съобщиха от здравното
заведение. Осем души бяха ранени при взрив на газова бутилка в заведение в ботевградското
село Скравена на 12 януари.
Трима от тях починаха, като
първият смъртен случай беше
дни след трагедията - на 16
януари.

НЕПЪЛНОЛЕТНИ
СРЯЗАЛИ ГУМИТЕ
НА 10 КОЛИ
В НЕСЕБЪР

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА
○
○

Омаловажава се това, което Пламен Галев и Ангел
Христов са направили за
Дупница. Това каза вчера
пред Дарик радио бившит
колега на двамата дупнишки
бизнесмени Йордан Йорданов. Той беше донесъл писмо, с което изказва своята
гражданска позиция относно
задържането на братя Галеви. Йордан Йорданов обясни, че познава Галеви от
1990 г. като колеги от поделението във Врана и добави,
че няма общ бизнес с тях. По
думите му случващото се с
тях в момента е несправедливо. На въпрос дали братя
Галеви са рекетирали бизнесмена Пламен Милев, той не
пожела да коментира въпроса, като поясни, че това е
работа на отговорните органи, които според него биха
могли да бъдат манипулирани по някакъв начин.

Тракийки от Кърджалийска област отбелязаха 75-годишнината на Женското тракийско
движение в България

Укрепват Асенова крепост с евросредства
ВЕСЕЛКА
ВЕНКОВА

СНИМКА АВТОРКАТА

За подобряване инфраструктурата около
Асенова крепост община
Асеновград
подготвя
проект, който включва
реконструкция на пътя
до крепостта, разширяване на съществуващия паркинг
и изграждане на голям информационен
център.
Подстъпите към църквата и самата крепост ще останат в автентичния си вид, като
на по-опасните места ще се монтират парапети, но така, че да не променят съществуващата инфраструктура. В самата крипта на
църквата ще се оформи зала, която ще се

използва като информационно-културен
център за мероприятия, свързани с културата и религията, и презентации на културния
паметник.
Целият проект ще бъде депозиран за
финансиране по оперативна програма “Регионално развитие” и е на приблизителна
стойност около 6 млн. лв. Проектът в архитектурната си част е готов, предстои да бъде
изпратен за съгласуване в НИПК, а до месец ще бъде готов и работният проект за
художественото осветление.
В началото на февруари община Асеновград ще приключи и проекта за укрепване на свлачище, което се намира под
Асенова крепост. Ако не се извърши бързото й укрепване, има вероятност крепостта
да се пропука.
За да реализира проектите си, община
Асеновград ще поиска от НИПК и МК разрешение за управление на обекта, което
може да стане само с решение на Министерския съвет и на предстоящата сесия на
заседание на 28 януари ОбС трябва да вземе решение за искането.

„ИЮ БИЗНЕС”:

Отново критики към
правосъдната ни система
Българската правосъдна система, която е често обвинявана
от Брюксел за нейната мудност и неефективност, отново бе
подложена на критики миналата седмица, след като двама
души, обвинени в брутално убийство, извършено преди девет
години, бяха оправдани, предаде “ИЮ Бизнес”. Във вторник
еврокомисарят по въпросите на правосъдието Жак Баро отбеляза, че българската съдебна система не залавя и не слага зад
решетките всеизвестни криминални авторитети. По-късно същия
ден съд във Велико Търново освободи двама души, обвинени
в бруталното убийство на българския студент Мартин Борилски,
извършено в Париж през 2000 г., въпреки “съкрушителните”
доказателства за тяхната вина, пише изданието.
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30 дежурни адвокати има
всеки месец в столицата. Това
каза вчера пред “Фокус” директорът на Националното бюро за
правна помощ (НБПП) Вася
Илиева. Около 1000 адвокати са
вписани в регистъра за правна
помощ и те биха могли да бъдат
повикани, но чрез адвокатския
съвет. На адвокат се заплащат
средно около 200 лева. При
престъпление, за което се предвижда наказание до 5 години,
за всяка съдебна инстанция се
плаща от 100 до 200 лева, а за
досъдебната фаза от 75 до 150
лева, обясни Илиева. Когато има
дело за принудително лечение,
възнаграждението на адвоката
е от 80 до 120 лева. По административни дела - от 100 до 200
лева, допълни тя.

ОЩЕ ДВАМА ОТ
ПОСТРАДАЛИТЕ
В СКРАВЕНА
ПОЧИНАХА

○

Братя Галеви
не били босове

са намерени. “Черният хумор” за поставени бомби е
за сметка на комфорта и спокойствието на пътниците.
Освен това всяко затваряне
на гара или закъснение на
влак заради бомбена заплаха носи икономически загуби както за клиентите, така и
за НКЖИ, и жп операторите”, се казва още в станови-

○

Безпокойството си от отправяните заплахи за бомби
към влаковете изразиха вчера от Национална компания
“Железопътна инфраструктура” (НКЖИ).
От началото на 2009 г.
системата на железниците е
подложена на системен телефонен тероризъм. В рамките на само една седмица

щето на НКЖИ.
През 2008 г. анонимните
сигнали за заложени взривни устройства в железниците
са шест. През август е имало
три терористични обаждания
за бомби на Централна гара
в София, във влака Бов Своге и за гарата в Карлово.
През септември с бомба е
заплашена гарата в Копривщица. Централна гара в София е заплашена отново с
взрив през ноември, както и
спирка Богданово. Това сочи
статистиката на НКЖИ.

30 ДЕЖУРНИ
АДВОКАТИ ИМА
ВСЕКИ МЕСЕЦ
В СТОЛИЦАТА

Събират
подписи срещу
боевете
с животни
Кампанията “Срещу насилието - жестокостта към животните е престъпление”
стартира в събота. Целта на
кампанията е да се инкриминират проявите на особена
жестокост към животните и
организирането на боевете
с животни в Наказателния
кодекс на Република България. За един ден доброволците успяха да съберат над
2600 подписа. Кампанията се
организира от гражданска
група “Град за отговорни
хора”, чиито уебсайт е
www.city4people.eu . И вчера
продължи събирането на
подписи, като кампанията ще
се проведе и на 31 януари
и 1 февруари.

Откриха руски център
във Варненския
свободен университет
Руски център за популяризиране на руската култура и език бе открит вчера във Варненския свободен унивреситет. Центърът е първи по рода си на
Балканите. За да пререже лентата във Варна пристигна делегация ат Русия, водена от изпълнителнителния директор на фонда Вячеслав Никонов. На
събитието присъства и зам.-министър на образованието Ваня Добрева. Тя връчи на руския гост почетен
знак на МОН - “Кристален плакет”.

Служители на РПУ - Несебър,
задържаха за 24 часа двама
непълнолетни и приятелят им на
18 години. Тримата приятели
срязали гумите на десет леки
автомобила. Тримата младежи са
нанесли и побой и порезна рана
в областта на дясното бедро на
случайно минаващия по улицата
53-годишен строителен работник
от Русе. Той не е потърсил медицинска помощ заради леката
степен на нараняването.

ЗАЛОВИХА
ХАСКОВЛИЯ
С 313 КГ КАЛКАН
С ФАЛШИВИ
ДОКУМЕНТИ
Екип на зонална жандармерийска част и сектор “Пътна
полиция” в Бургас са заловили
52-годишен хасковлия, който
пренасял в багажника си 313 кг
калкан. Рибата била в найлонови чували в багажника на автомобила. За произхода на рибата
хасковлията не представил необходимите документи. За случая е уведомена “Изпълнителна
агенция по рибарство и аквакултура”.

ШЕСТИМА
ПОСТРАДАХА
ПРИ КАТАСТРОФА
КРАЙ АЙТОС
Шестима души са пострадали при катастрофа на пътя Карнобат-Айтос, съобщиха от Националния медицински координационен център. Между тях са и
две момчета на 2 и 8 години, с
контузии на гръдния кош. Останалите имат контузии на главата
(жена на 22 години и мъж на 29
години) и бедрото (мъж на 31
години и жена на 25 години).
Пострадалите са настанени в
МБАЛ Бургас.
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ÇÀ ÕÎÐÀÒÀ
За 10-и път „Бебе
на годината”

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ
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Орисниците на Веселина и Самуила, майките им и здравният министър в очакване на събитието
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Към момента от дома за
деца с умствена изостаналост
са изведени общо 39 деца, от
които 24 деца и 15 младежи. Те
са настанени в различни домове и защитени жилища. За децата в Могилино са предприети
различни мерки, диагностика и
лечение, здравословно хранене,
осигуряване на специализирана заместваща грижа. Предстои
изграждането на модерни социални услуги, финансирани от

УНИЦЕФ. Предвидено е изграждането на един център за
настаняване от семеен тип на
територията на Варна и още два
на територията на община Русе,
два в София. В процес на договаряне е изграждането на два
центъра за настаняване от семеен тип в Тетевен и Две могили. Първите нови социални услуги се очаква да бъдат разкрити през юни 2009 г. Министър
Масларова подчерта, че крайният срок, до който трябва домът
в Могилино да бъде окончателно закрит, зависи от изграждането на тези нови социални услуги и от възможността на децата, от тяхната подготвеност.
Кметът на с. Могилино Драгомир Дамянов заяви, че общината ще кандидатства с проект
за защитено жилище на територията на селото в близост до
дома “Св. Петка”, а самият дом
да се реновира и в него да бъдат
настанени възрастни хора. Масларова изрази готовност проектът за защитено жилище да
бъде включен веднага към Социално инвестиционния фонд
(СИФ), а кметът се ангажира да
го внесе до петък. Социалната
министърка припомни, че отпуснатите пари за СИФ са в размер на 48 млн. лв. и те ще бъдат
разходвани по проект “Красива
България” и за социална инфраструктура, предаде агенция
“Фокус”.

Осъдиха социален работник,
издал тайната на осиновяването

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Българският лекарски съюз (БЛС) свиква спешен
управителен съвет утре, 27 януари, съобщават от
съсловната организация. Срещата е във връзка с
утвърдените от УС на НЗОК правила за работа на
касата през 2009 г. “Без да се пренебрегва законовата самостоятелност на НЗОК за вземане на решения, БЛС смята, че добронамереният диалог трябва
да предшества всички важни решения, определящи
работата на изпълнителите на медицинска помощ.
Ето защо за обсъждане на основните проблеми в
здравеопазването организацията отправи покана за
среща с управителния съвет и изпълнителното ръководство на НЗОК, с комисията по здравеопазване
към НС, както и с парламентарните групи на управляващата коалиция”, се посочва в съобщението на
БЛС. На 26 януари т.г. новият УС на БЛС ще се
срещне с министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев, допълват от съсловната организация.

○

Новото ръководство
на лекарския съюз се
среща с министъра

○

в размер на 9,75 лв. (15% от
гарантирания минимален доход). Право на месечната добавка за достъпна информация имат:
 лицата с трайни слухови
и/или зрителни увреждания,
съобразно вида на заболяването, довело до намалена работоспособност 71 и над 71%;
 децата с 50 и над 50%
намалена възможност за социална адаптация.
Добавката се отпуска целево, за да бъдат задоволени
потребностите на хората с нарушени сетивни функции
(зрение, слух) от достъпна
специализирана информация
с оглед повишаване на
възможностите за социално
включване и интеграция.

○

 Месечна добавка за
достъпна информация

са от УНИЦЕФ. “Ще продължим
да настояваме за промени в Семейния кодекс, които да улесняват процедурата по осиновяване
на деца в страната - едно дете не
бъде потърсено шест месеца, да
бъде вписано за осиновяване.
Според социалния министър
трябва да се въведе и задължителна дородова диагностика на
бременните жени, за да се намали до минимум възможността за
раждане на деца с увреждания.

○

в размер на 9,75 лв. (15% от
гарантирания минимален доход). Право на месечна добавка за диетично хранене и
лекарствени продукти имат:
 лицата с трайни увреждания със 71 и над 71% намалена работоспособност;
 децата с 50 и над 50%
намалена възможност за социална адаптация.

Важно е децата да бъдат подготвени физически
и психически, преди да бъдат изведени в нормална социална среда,
категорична е министър Масларова

○

 Месечна добавка за
диетично хранене и
лекарствени продукти

Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова посети Дома за деца с умствена изостаналост в русенското село Могилино, съобщиха за
ДУМА от Министерството на труда и социалната политика
(МТСП). Масларова изрази тревога, че родителите на 98% от
настанените в социалното заведение деца и младежи са се отказали от тях и са дали съгласието си да бъдат осиновени, но
няма кандидат-осиновители. В
момента в дома има 11 деца и 19
младежи над 18 г., като голяма
част от тях са с тежки и многобройни увреждания. За тях се
грижи персонал от 37 души. Министър Масларова заяви, че е
възможно младежите над 18-годишна възраст, които са в състояние да се обслужват сами, да
бъдат настанени в защитени жилища. Това зависи от индивидуалните способности на всяко
едно от тях, повечето от които
произхождат от семейства с фамилна обремененост. се грижи
екип от 37 човека, шест от които

○

в размер на 13 лв. (20% от
гарантирания минимален доход). Право на месечната добавка за обучение имат:
 лицата с трайни увреждания с 50 и над 50% намалена работоспособност, съобразно степента на намалена работоспособност;
 децата с 50 и над 50%
намалена възможност за социална адаптация.
Средствата за обучение
се предоставят целево и за
определен период от време,
когато е установена потребност и е дадена препоръка
за обучение.

Родителите
на 98% са
се отказали
от тях

○

 Месечната добавка
за обучение

39 деца са изведени
от дома в с. Могилино

○

Добавките за
диетична храна
и лекарства
стават 9,75 лева

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

СОЦИАЛЕН
ЕКСПЕРТ

“Пожелавам ти, когато пораснеш, да направиш така, че твоите родители да се гордеят с теб, така както може би моите се
гордеят с мен. Когато се изправиш, наистина да си доволна от себе си и да си горда,
че си българка”. С тези думи олимпийската
шампионка по гребане Румяна Нейкова
ориса Веселина Георгиева - първото бебе,
родено през 2009 г., а министър Стефан
Данаилов Самуила Сидерова - последното
бебе на 2008-а по време на десетата юбилейна кампания “Бебе на годината”. Радостното събитие събра и вече израсналите
бебета на минали години с техните орисници, а здравният министър д-р Евгений Желев връчи паметни табели на представителите на болниците, в които се родиха Самуила и Веселина.
От началото на кампанията през 2000
г. до края на 2008 г. в страната ни проплакаха 646 630 бебета. За повече от 2 хиляди от тях новогодишната нощ е двоен празник - 1208 празнуват рожден ден на 31
декември, а 980 имат рожден ден на 1
януари. Между тези деца са и 19 бебета,
носещи приза “Бебе на годината” - 14
момичета и 5 момчета.

ДАНА РУСЕВА

Добричкият окръжен съд отмени оправдателната присъда, постановена от
районен съд - Добрич, на 36-годишните
Димо Ст.П. и Невяна Г.К., жители на Варна. Инстанцията призна за виновен Димо
Ст.П., че през февруари-март 2008 г. във
Варна при беседа със социалния работник Невяна Г.К. от отдел “Закрила на детето” към дирекция “Социално подпомагане” е разгласил тайната на осиновяването на съпругата си. С това си действие
той й е причинил вредни последици посредством социалния доклад, който е
трябвало да бъде изготвен по бракоразводното им дело. Съдът освободи Димо от
наказателна отговорност и му наложи
глоба от 1000 лв. По предявения от бившата му съпруга граждански иск той тряб-

ва да й плати обезщетение от 1500 лв.
Съдът призна за виновна и Невяна Г.К.,
че във възложения й от районния съд социален доклад по бракоразводното дело
за средата, в която се отглежда детето, е
разгласила тайната на осиновяването с
намерение да навреди на майката. Невена бе освободена от наказателна отговорност и трябва да плати глоба от 1500 лв.
и още толкова на потърпевшата. Според
съда социалният работник е превишил
правомощията си и коментирал в доклада
си факти за средата, в която живее майката, без това да е включено в задачата,
поставена от районния съд.
“Това е единственото дело в България
срещу служител от такъв отдел за написан от него доклад”, заяви защитата на
Невяна. Присъдата не подлежи на обжалване и протест.
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Хазната може да
загуби 1 млрд. лв.
от акцизи
Ако се удължи с три месеца срокът, в който да
важат старите бандероли за цигари, има опасност
от намаляване на пазарния дял на „Булгартабак”

През тази седмица цената
на олиото продължи да пада и
на едро стигна 1,98 лв.; в пeтък
се покачи до 2,01 лв. за бутилка
от един литър, съобщиха от
Държавната комисия по стоковите борси и тържищата
(ДКСБТ). Захарта през същия
период се търгува в диапазона
1,47-1,48 лв. за кг на едро.
Брашното, тип “500”, поскъпна
с една стотинка и се продава
по 0,75 лв. за килограм. Яйцата
също поскъпват с една стотинка и се продават на едро по
0,21 лв. бройката. Цената на

cyanmagentayellowblack

лите, те ще понесат щети, които
със сигурност ще повлияят и на
заетостта в сектора, твърди Мария Капон в мотивите си.
Ако промените бъдат приети
и срокът, в който ще важат бандеролите се удължи с 3 месеца,
според експерти от бранша загубите от акцизи до края на
годината ще са за около 1 млрд.
лв. Опасенията са, че при евентуално удължаване на срока до
края на юни “Булгартабак-холдинг” ще загуби пазарен дял,
който вече се е свил до 60 на
сто, а това ще навреди и на
предстоящата му продажба.
Фабриките вероятно ще намалят производството си, което ще
доведе и до натрупване на социално напрежение.

Нов 2,5-мегаватов ветров
генератор на фирма “Велга”
край Сомовит, община Гулянци, бе пуснат официално вчера, съобщи бгнес. Това е една
от най-мащабните инвестиции
в Плевенска област през последните години. Тя надхвърля
5 млн. евро, а в цялост отива
над 170 млн. евро и е основаният проект да кандидатства
за инвестиция клас “А”. Това
според мен е сериозно основание компанията да кандидатства за инвеститор клас А.
С тези думи депутатът и бивш
вътрешен министър Румен
Петков представи проекта
вчера. Това е най-голямата инвестиция за община Гулянци
за последните 20 години.
От компанията “Велга”
съобщиха, че новият ветрогенератор ще произвежда по 2,5
мегавата енергия на час при
добър вятър от над 12 метра в
секунда. В момента държавата изкупува един мегават от
произвежданата ел.енергия от
вятърните генератори за 186
лв. на мегават. Инвестицията
за новия генератор е 3,2 милиона евро и той вече е включен в енергийната система на
България. През 2006 година
“Велга” изгради и пусна на
същото място 3 ветрогенератора за 2 млн. евро. С новата
мощност ветреният парк от четирите генератора произвежда общо 4,350 мегавата.
В близките 4 г. собствениците на компанията планират
да построят на същото място
120-мегаватов парк от ветрогенератори. Инвестицията в
него ще бъде за около 171
млн. евро.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

бандероли бе намален с три
месеца. Предложението бе аргументирано с презапасяването
на чуждите компании с бандероли.
Според Капон българските
фабрики са планирали количества, поръчали са бандеролите,
произвели са стоките и са ги
продали в дистрибуторската си
мрежа. Според нея обаче заради намаления на 3 месеца срок
- до края на март, ще се наложи
унищожаване на стока, а ръчната работа за отлепяне на бандерола и изискването за установяването на неговата идентичност
е твърде скъпа и отнема много
време. Така на практика ще се
окаже невъзможно да се възстановят акцизите на производите-

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

21 пощенски клона
в Пловдивско
приемат данъчни
декларации
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ВЕСЕЛКА ВЕНКОВА

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

900 милиона евро са необходими за целия пакет
от мерки, свързани с газовите проекти на страната. В
националния бюджет не са планирани такива средства. Затова ние се обръщаме към нашите европейски
партньори, каза министър-председателят Сергей Станишев в Русе, предаде “Фокус”. По думите на Станишев проектите трябва да влязат в общия пакет от мерки
на Европейския съюз, който е планиран във връзка с
икономическата криза. Днес по този въпрос ще заседават министрите на външните работи на Европейския
съюз.
Според Станишев в момента е важно България да
устои своя интерес по отношение на газовите проекти
за диферсификация. “Ние представихме цял пакет
проекти, които са свързани с няколко неща: цялата
модернизация на българското подземно газово хранилище в Чирен. То ще изисква около 250 млн. евро,
за да можем при условия на подобна криза в бъдеще
да можем почти изцяло да задоволяваме вътрешните
потребности, но това изисква много пари, каза той,
цитиран от Дарик. По думите му нужно е още изграждане на връзката между България и Гърция - проект за
около 120 млн. евро, изграждане на терминал на
гръцка територия и връзването му с България като
алтернативен източник на по-сериозни доставки, и на
четвърто място - това са връзките между българската
и румънската газова система. През последните две
години за модернизацията на газопреносната система в България са инвестирани 60 млн. лева, 20 млн. от
които в хранилището в Чирен. В ОП “Регионално развитие” има средства, които са предвидени за газови
връзки. Целият пакет за по-висока диверсификация
обаче изисква над 900 млн. евро, които не са планирани в националния бюджет.
Премиерът ще разговаря в Будапеща с чешкия
министър-председател Мирек Тополанек във връзка с
проекта “Набуко”. Освен “Набуко” ще бъдат обсъждани и възможностите за алтернативни доставки и количества от Азербайджан.

○

Необходими са ни
900 млн. евро за
газови проекти

○

Според експерти има опасност бюджетът да загуби до края
на годината около 1 млрд. лв. от
акцизи. Това може да стане, ако
бъдат приети проектопромени в
закона за акцизите и се удължи
с още три месеца периода, в
който да може да се ползват
старите бандероли за цигари.
Сега този срок е до края на
март.
На 13 януари независимият
депутат Мария Капон е внесла
законопроект за изменение и
допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.
Предложението на Капон е да
се направи промяна в заключителните разпоредби на закона и

обложените със стария образец
бандерол акцизни стоки да се
реализират на пазара още 3
месеца. Това означава те да
важат до края на юни.
В мотивите си депутатката е
отбелязала, че заради наложения през декември миналата
година 3-месечен срок за валидността на старите бандероли и
предвид условията на финансова криза могат да бъдат предизвикани сериозни загуби за производителите. В тях тя отбелязва, че със заповед на министъра
на финасите е въведен 6-месечен срок за продажбата на цигари със старите бандероли. По
предложение на “Булгартабакхолдинг” обаче срокът за продажба на цигари със старите

○

МАЯ КАЛПАЧКА

Пуснаха нов
ветрогенератор
в Плевенско

Юбилейното десето издание на конкурса за най-добро домашно вино и пелин се
проведе в село Осмар. Той е утвърден с наименованието “Малка Винария 2009”

Олиото на едро поевтиня
ориза се понижи с две стотинки,
до 2,29 лв. за килограм.
Замразените
пилета
поскъпнаха с четири стотинки, до
3,84 лв. за кг средна цена; малотрайните колбаси са с 1,4 на сто
по-висока цена и се търгуват по
4,97 лв. за кг, а цената на шпековия салам се повишава с 2,7 на
сто, до 9,10 лв. за килограм. Цената на скумрията скача с 6,5
процента, до 3,90 лв. за килограм
на едро.

Цената на едро на кашкавал
“Витоша” се понижи тази седмица с приблизително 0,9 процента, до 9,04 лв. за кг; цената на
кравето сирене падна с 1,7 на
сто - до 3,98 лв. за килограм.
Зелето поевтинява с четири
стотинки и се търгува по 0,44 лв.
за килограм на едро. Оранжерийните краставици поевтиняват с
2,76 на сто за една седмица и се
търгуват средно по 2,76 лв. за
килограм. Оранжерийните дома-

ти се продават средно до 2,00
лв. за килограм.
Картофите се търгуват средно по 0,54 лв. за килограм. Цената на портокалите се движи в
границите 1,10-1,12 лв. за кг, а
мандарините поевтиняват с 1,6
на сто, до 1,26 лв. за килограм.
Цената на лимоните пада със
7,9 на сто, до 1,40 лв. за кг, а
бананите поскъпват по тържищата с 2,6 на сто, до 2,00 лв. за
килограм на едро.

В 21 пощенски клона в Пловдивска област от днес (26 януари) работят специализирани гишета, които приемат декларации
за доходите, получени през 2008
г. В Пловдив допълнителните гишетата са в Централна поща и
клоновете № 2 на “Пещерско
шосе” - 30, № 3 на ул. “Иван Рилски” 7 (в Кършияка), № 4 на ул.
“Димитър Талев” 49 (в Кючук
Париж), № 6 на ул. “Ландос” 14 (в
кв. “Изгрев”) и № 23 в район “Тракия”, бл. 50. Пощенските станции
в Пловдивска област са в Асеновград, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Перущица, Първомай,
Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисар, Садово, Калояново,
Раковски и Брезово. В пощенските клонове са получени формуляри на данъчни декларации и
приложенията към тях както за
физически лица, така и за фирми
по Закона за корпоративното подоходно облягане.
Подаването на годишни
данъчни декларации в пощенските клонове и по пощата улеснява
гражданите и фирмите като им
спестява посещение в НАП. Миналата година една четвърт от
78 800 декларации от физически
лица са били в подадени в пощенските клонове или изпратени по пощата. Увеличава се и
броят на подадените декларации
с електронен подпис. По време
на данъчната кампания през
2008 г. тази услуга са ползвали
2008 физически лица. От началото на годината в офисите на НАП
в Пловдивска област вече са приети 1421 декларации, а шест са
подадени с електронен подпис.
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Цената на
демокрацията
Полемиката дали изборите за национален и
Европейски парламент
да се проведат наведнъж или в отделни
дни, се засилва. Представители на основните
политически сили, държавници и общественици вече споделиха позиции. Независимо че се
намериха анализатори,
които да потърсят “под
вола теле”, визирайки
противоположните становища сред управляващата коалиция, започналата дискусия е доказателство за силата на
демокрацията.
НДСВ твърдо настоява двата избора да бъдат
в един ден. Идеята бе
подкрепена и от президента Георги Първанов.
Лидерът на ГЕРБ Бойко
Борисов не закъсня да си
пришие авторството на
предложението. Жълтите
публично обявиха аргу-

ментите си - спестяване
на средства на данъкоплатците.
Царистите
дори активизираха действията си и организираха подписка за промяна
на конституцията. БСП е
застъпник на другата
теза - че изборите трябва да се проведат в различни дни.
Всяка от страните има
своите аргументи. Доколко те са състоятелни? Тезата на НДСВ, че ще
бъдат спестени 20 млн.
лв., е меко казано популистка и наивна. Тя дори
граничи с парадоксалния опит да се оценява
демокрацията, да се прави връзка между богатството на държавата и
обществения й характер.
Не са малко примерите
в световен мащаб за
страни, в които не се
харчат пари за избори,
защото не се провеждат
такива, но от това те не

са станали богати. Напротив, хората там дори
живеят в мизерия. На
другия полюс са държави като Швейцария например, която провежда
референдуми по-често,
отколкото в България се
появяват призиви за
това, което обаче не е
довело до бедност швейцарците. Явно зад популистко-примитивния аргумент за спестяване на
средства на данъкоплатците се крият други мотиви.
Твърде съмнителна е
и активността на НДСВ
за промяна на основния
закон. Активност, белязана от конюнктурни обстоятелства като проценти
на доверие и стабилност
на електората. Съмнително е, че дори сливането на двата вота ще
донесе потресаващи успехи на партии, които се
люшкат между популист-

ИНА
МИХАЙЛОВА

ки обещания и неспособност за предлагане на
реални политики.
За солидните партии,
за партиите, които са способни да формират и защитят качествени и автентични идеи, които да мобилизират достатъчно
поддръжници, провеждането на изборите в различни дни няма да доведе нито до промяна в посланията, нито до съществени различия в резултатите. Несъстоятелни са и
аргументите, че за едните избори партиите щели
да излъчват едни послания, а за другите - други.
Нали всички свързват
бъдещето на България и
просперитета на хората с
европейските ценности?
Или не е така?

Карт бланш
ЙОРДАН СЪЕВ

Във Великобритания не са догматици. Там са наясно, че основната причина за кризата е намаленото потребление. Така че трябва да се намали влиянието на
причините върху следствието. Поради това британците намаляват
ДДС от 17,5 на 15%, при положение че имат диференцирана ставка за редица стоки и услуги, а при
някои тя дори е нулева. Целта е да
се свалят цените за крайния потребител и да се запази оборотът,
което води до запазване на производството и на заетите в него. А
ниската безработица е първостепенно условие за социална поносимост дори и при криза.
Другият фактор е намаляването на преките данъци. Британските експерти са установили, че намаляването на ДОД с 4% ще се
отрази с 6% ръст на покупателната способност. Но освен това трябcyanmagentayellowblack

ва да се отчете и психологическият фактор, който оказва влияние с
2% върху склонността за по-голямо потребление.
Какво е положението у нас? В
бюджета за 2009-а приходите от
ДДС със ставка 20% остават основен стълб. Другият са акцизите
върху тютюневите изделия, алкохола и горивата. Вероятно се разчита на това, че колкото по-нещастен се чувства българинът (по този
показател сме на 34-о място в
Европа), толкова повече ще
продължава да удавя мъката си с
алкохол, цигари, ще избива комплекси с каране на кола, независимо че това ще му струва все поскъпо.
В един момент идилията ще
свърши, защото безработицата ще
я помете. В края на март се очаква
тя да нарасне до 10,6% общо за
страната, за някои райони - до 1819%, а в отделни отрасли - и повече. У нас стотици фирми съществуват, защото работят на ишлеме по

поръчки от Западна Европа. Но
там кризата вече е факт и това се
отразява и у нас. Поръчките за
ишлеме в края на ноември м.г. са
намалели с 16% спрямо юни, а до
март 2009-а се очаква спад до 2223%. В превозваческите фирми се
забелязва намаление на поръчките с 18-20%, а при морския транспорт почти има застой.
Европейският съюз даде карт
бланш на своите членове да провеждат самостоятелна данъчна
политика, включително по отношение на ДДС-ставките. Почти всички стари, а и някои от по-новите
членки още преди това имаха диференциран подход към тях. В условията на криза той става още
по-гъвкав. Рано или късно и
българските управляващи ще
бъдат принудени да предприемат
действия в тази насока, но тогава
положителният ефект ще бъде
значително по-малък, отколкото
ако те се осъществят сега, или в
най-близко бъдеще.

30 години от постановлението на Министерския
съвет за въвеждане на лятно часово време в България.
205 години от рождението в Париж на
френския писател Йожен
СЮ (Мари-Жозеф Сю,
1804-1857) - автора на
прочутия четиритомен
роман “Парижките потайности”, както и на
“Скитникът евреин”,
“Матилда”, “Артур”, “Латреомон” и др. Наследникът на хирург в двора
на Бонапарт (негова
кръстница става бъдещата императрица Жозефина) тръгва по
стъпките на баща си, като завършва медицина и служи
във военния флот. Обикаля света с различни кораби
(1823-1829), участва в испанската кампания и в Битката при Наварин, като междувременно прави и първите
си литературни опити, публикувайки очерци и памфлети.
След кончината на баща си през 1829-а получава огромно
състояние, превръща се в едно от видните дендита на
Париж и се отдава на писането. През 1830-а се появява
първият му приключенски роман - “Кернок пирата”,
последван от “Плик и Плок”, “Саламандъра”, “Хлебарката”, “История на френския флот”, “Тайните на народа”
и др. Големият пробив идва с “Парижките потайности”,
излязъл като подлистник в “Журнал де Деба” (18421843). След революцията през 1848-а, в която участва,
е избран за депутат социалист, но след бонапартисткия
преврат в края на 1851-а е изселен в Савоя. Там
продължава да пише, но нито едно произведение не
достига предишната му слава. Умира на 3.VIII.1857 г. в
Анеси, Савоя.
Национален празник на Индия - Ден на обявяването
на републиката (1950), с първи президент Раджендра
ПРАСАД. На същата дата през 1965-а хинди става
официален език в Индия, което предизвиква бунтове в
южната част на страната. Месец по-късно правителството обявява, че въвежда паралелно за официален английския език.
Национален празник на Австралия - Ден на Австралия.
На този ден през 1788-а експедицията с първите
преселници - около 750 изселени по различни причини от
английските власти и над 300 военни и чиновници за
бъдещата колония начело с кап. Артър ФИЛИП пристигат там, където днес се намира Сидни (наречен в чест
на английския вътрешен министър лорд Сидни). Осем дни
преди това те акостират в Ботаническия залив на Нов
Южен Уелс. Така или иначе, в първите 50 години няма
особено много желаещи за доброволно заселване на
острова континент, затова той всъщност представлява място за каторга на криминални и политически
затворници.
1865 - в
Абандо, близо до
Билбао, се ражда испанският
писател и политик Сабино Арана
ГОИРИ
(1865-1903) често определян
като “баща” на
радикалния баски
национализъм. След йезуитски колеж живее в Барселона. Връща се по-родните
места и на 31.VII.1895-а основава в Билбао Баската
народна партия заедно със своя брат Луис Арана (18621951), който по-късно на три пъти е неин лидер и
създава флаг за независима държава на баските. Сабино
издава и в. “Ел Корео Баско” от 1899-а, като пише
стотици статии и над 10 литуратурни и политически
творби, в които стига дотам да твърди, че съществува
отделна баска раса. Умира на 25.XI.1903 г. след усложнения на заболяване, получено в затвора. Там пък попада
след обвинение в държавна измяна, след като се опитва
да изпрати на американския президент Теодор Рузвелт
телеграма с молба Щатите да помогнат на Куба да
извоюва независимост от Испания.
1926 - шотландският изобретател Джон Лоджи
БЕЪРД демонстрира в Лондон първа действаща тв
система, основаваща се на механично предаване на
изображенията.
1957 - излиза брой първи на в. “Народна култура”,
който от 2.III.1990 г. носи името в. “Култура”.
1995 - кабинетът на Жан ВИДЕНОВ е гласуван от
37-ото НС. На 28.XII.1996 г. на извънредно заседание
същият парламент гласува оставката на правителството.
2000 - Европейската
комисия взема решение
да извади България и
Румъния от “черния”
Шенгенски визов списък.
На 5.VII.2000 г. Европарламентът гласува резолюция Румъния и България да бъдат извадени
от негативния визов
списък, на 1 декември с.г. Съветът на министрите на
вътрешните работи и правосъдието на ЕС взема подобно решение, което става факт на 15.III.2001 г.
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ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ:

Договорът за
спогодба узакони
далаверите на
„Софийска вода”

ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ е роден през 1968 г. в Плевен. Познат
е повече като продуцент на тв предаването “Ку-ку”. Завършил
е Софийската математическа гимназия и специалността
изчислителна техника в Техническия университет. В момента е съветник от листата на БСП в Столичния общински
съвет (СОС). В частната си дейност на инженер-предприемач
инвестира във възобновяеми енегийни източници - малък
ВЕЦ в община Девин от преди три години и бъдещ проект
на фотоволтаичен парк.

спрямо разходите?
- Първото, което е ужасяващо, че
такова дружество може да поддържа
толкова огромна печалба, каквато
споменавате - 25% спрямо разходите. Няма ютилити компания по света,
която да може да претендира за
печалба над 10%. Когато се занимаваш с ток, с вода, с топлинна енергия, това не е търговия, при която
можеш да купиш нещо за 100 лв. и

„

Столичният общински съвет стана чадър
за неизгодните решения на общината,
казва съветникът от листата на БСП
 Г-н Курумбашев, като член на
постоянната комисия по инженерна инфраструктура, водоснабдяване и енергийно планиране в СОС
имахте ли предварително доклада
на консорциума, натоварен със задачата да предяви и уреди окончателно споровете между “Софийска
вода” АД и СО?
- Не, нямахме предварителна информация за становището на двата
независими адвокатски консорциума
- българският и австрийският. Заседанието на комисията, на което се
разглеждаше техният доклад, започна към 14,10 ч., а ние получихме
материалите пет минути по-рано.
Трябваше да се запознаем с текста
след диагоналното му прочитане.
Дневният ред на комисията беше
изключително напрегнат поради разгара на т.нар. газова криза и присъствието в него на още два доклада на ръководствата на ЧЕЗ и на “Топлофикация”.
В него влизаха три изключително
тежки теми, които трябваше да се
обсъдят много набързо, в рамките на
час и половина, и да бъдат гласувани

„

механично от общинските съветници. Тогава предложих обсъждането
на доклада за “Софийска вода” да
бъде отложено за друго заседание
на комисията, преди това на общинския съвет. Исках да имаме време за
запознаване с констатациите и да
престанем да се правим на пенкилери, като дадем доклада на специалистите, които ползваме. Аз се доверявам на двама инженери - единият от
водоснабдяването, другият от топлотехниката. Въпреки че също съм инженер и работя в областта на възобновяемите източници на енергия,
искам моите колеги специалисти
също да дадат компетентното си
мнение преди да формирам своето
за комисията. Иначе случилото се не
ме изненада, защото е типичен стил
на работа на администрацията на
общината, оттам и на решенията, които взема. Общинските съветници
отдавна са превърнати в машина за
гласуване. На тях им се внасят материали в два и пет, които те трябва да
гласуват положително в два и десет
и към два и петнадесет да свърши
заседанието.
 Това не обезсмисля ли ролята
им?

Всеки път концесионерът
че ще инвестира огромни
мрежа, срещу което иска
ДКЕВР. Тя се съгласява,

С
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- Те са малко като мъжа в семейството, който научава всичко последен.
 Представителите на СО в
Съвета на директорите на “Софийска вода” докладвали ли са някога за
работата на концесионера пред
СОС?
- Никога не са се появявали пред
нашата комисия, въпреки че е ресорна, за да представят какъвто и да
е доклад, годишен отчет за дейността или конкретно предложение по

представя бизнес план и казва,
пари във водопроводната
по-висока цена на водата от
но инвестициите не се случват

Столичният общински съвет одобри на 15 януари т.г. сключване на
допълнително споразумение със “Софийска вода”, с което на “Московска”
33 се отказват от всичките си претенции към водния концесионер от
влизането в сила на договора през 2000 г. За 8 години софиянци не
усетиха щедро обещаваните инвестиции на концесионера, но в сметките
им за вода през 2009 г. един кубик се вдигна до рекордните 1,40 лв.
Ежегодно СОС разглежда отчета за изпълнените по договора инвестиици
в предходната година и приема бизнес плана на дружеството за следващата. И вместо да се търси отговорност от “Софийска вода” за неизпълнените обещания да намали загубите, всеки път се приемат плановете й за
инвестиции, след които ДКЕВР одобрява поскъпването на водата за
гражданите, а концесионерът трупа собствена печалба. Така скъпата вода
в София идва като резултат на неизпълнена оферта.
В началото на т.г. СОС имаше отново шанса да потъси отговорност от
дружеството за повтарящата се практика на ограбване на софиянци в
изтеклите години на концесията, отразена в доклада на независимите
одитори, наети от общината. Вместо това “Софийска вода” получи зелена
улица да продължи 25-годишната си концесия за сметка на столичани и
изтънелия им джоб в годината на световната финансова и енергийна
криза. Обратно на предизборните си заклинания, че ще развали концесията със “Софийска вода”, столичният кмет Бойко Борисов опрости всичките й далавери с договор за спогодба. На ход е заседанието на комисията
по корупция в парламента на 5 февруари, в чийто дневен ред са и
продължаващите далавери на “Софийска вода”.

Договорът за спогодба пренебрегна
рекордните лихви по заемите
на концесионера, които той трупа
на гърба на софиянци

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

Интервю на МАРИЕЛА ИЛИЕВА

проблеми с водоснабдяването,
извършвано от “Софийска вода”, или
за това как те самите отстояват интересите на СО като акционер в това
дружество.
 Но получават ежемесечно немалки възнаграждения.
- Не съм видял някой от тези представители на общината да е свършил
работа за пет пари в “Софийска вода”
в интерес на СО.
 В крайна сметка обаче на 15
януари т.г. СО сключи договор за
спогодба с концесионера “Софийска
вода”, с който не само се отказва
от близо 100 млн. лв., но и оставащите 20 млн. ще се компенсират
като бъдеща инвестиция след 2014
г. (т. 6 от спогодбата). Така ли е?
- Това е спогодба, в която найлоши са точки 3.1 и 3.2, в които СО
заявява, че няма да претендира за
каквито и да е неустойки, санкции и
вземания към т.нар. концесионер за
целия период от момента на сключ-

ща инфраструктура, която ще се построи със средства по ИСПА. Така че
в първия случай с парите по ИСПА
бенефициент е общината, а във втория, измисления - операторът, който
организира продължаващия грабеж
на софиянци в лицето на “Софийска
вода”. Аз между другото съм много
впечатлен от действията на кмета
Борисов, който в предизборната си
кампания тръбеше, че този договор
ще бъде развален. Тогава го определяше като колониален. През 2005 и
2006 г. той има оправдание за бездействие, защото нямаше сегашното мнозинство в СОС. В момента го
има - 33 съветници от общо 61, но не
прави нищо за разваляне на концесията.
 Имайки предвид отчетените
инвестиции за 2007 г. и първото
полугодие на 2008 г., не е ли налице
възможността концесионният договор да бъде разтрогнат от СО
поради неизпълнение на поетите
ангажименти, на основание чл. 36,
заложен в самия договор?
- Чл. 36 гласи, че ако в две после-

ване на договора през 2000 г. до
момента на подписване на тази спогодба през 2009 г. Така всички претенции, които ние имахме, са оценени на 26 млн. лв., а след признаването и на вземания от 4 млн. лв. на
“Софийска вода”, общината би трябвало да получи някъде 22 млн. лв. и
да се откаже от каквито и да е претенции към концесионера.
Същевременно нарушенията, които са установени много ясно за този
период, са повече от драстични. На
първо място трябва да се отбележи
това, че концесионерът не е е
изпълнил основен свой ангажимент
по договора с него за намаляване на
т.нар. загуби на водата, които
продължават да са над 60%, при
неговите обещания за 32%. Сами
можете да си представите за какъв
грабеж и за какво разхищение става
дума само от следния факт - при
положение, че се засичат 225 млн.
куб.м, които изтичат от язовир
“Искър”, в София се фактурират 88
млн. куб.м. Фактически нивото на
фактурираната вода в столицата през
2008 г. е на нивото на тази от 1969
г. Това е другият показател, по който
се формира цената на водата и по
който канцесионерът рекетира
ДКЕВР за по-виоката й цена. Ако
някой успее да ме убеди, че в момента жителите на София ползват толкова вода, колкото през 1969-а, и че
те са същият брой, ако някой успее
да ме убеди, че бизнесът в София е
толкова голям, колкото тогава, ще
бъда много щастлив да чуя неговите
аргументи.
 Не е ли смущаващо, че СО се
съгласява на огромни отстъпки,
падайки от над 57 млн. лв. на 15 млн.
наложени санкции по анекс 4 за
неизпълнено ниво на услугите
(анекс 3), за което става ясно от
от доклада на секретаря на общината? Така се опрощават над 43
млн. лв. за нанесени вреди поради
неизпълнение на инвестициите от
над 50 млн. лв. и то само през последните 4 години?
- Винаги е много фрапиращо и
интересно, когато от общината или
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Фактурираната
вода в столицата
през 2008 г. е
на нивото на
тази от 1969 г.
Това e показател,
с който
концесионерът
рекетира ДКЕВР
за по-висока
цена на водата
и прикрива
загубите си
държавата казват, че искат да опростят на частно дружество десетки
милиони левове. В случая парите са
на софиянци, за които общинският
съвет казва “ние не бихме искали да
ги вземем”. И когато чиновници подаряват такива пари, тези дарове не
се случват без тяхно участие.
 Едновременно с това не са ли
изключително нахалство претенциите на “Софийска вода” за загуби
по неразпределена печалба от 138
млн. лв. за периода 2004-2007 г., след
като от докладите на независимите одитори става ясно, че за същия
период дружеството отчита печалба от над 63 млн. лв. от оперативната си дейност, т.е. над 25%

да го продадеш за 150 лв. Можеш да
го купиш за 100 лв. и да го продадеш
за 105, защото го продаваш на гражданите и върху гърба на тези хора не
могат да се стоварят тези значителни печалби. За съжаление обаче тази
практика в София продължава. Както и другото нахалство, за което споменавате, т.нар. тарифно увеличение,
а именно, че цената на водата не се
вдига толкова, колкото искат от “Софийска вода”. А искът на дружеството е към СО, която от 2005 г. няма
законово право да определя цената
на водата, това е правомощие на
Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране.
Ще ви кажа какъв е простият
механизъм за непрекъснато източване на средства при увеличаване
цената на водата. Всеки път концесионерът ни представя страхотен
бизнес план и казва, че ще инвестира огромни пари във водопроводната мрежа на София. Последният
път гледахме такъв проект за 250
млн. лв. В резултат на обещаните
инвестиции концесионерът винаги
претендира за по-висока цена. В
резултат на тези обещания ДКЕВР
определя по-висока цена на водата,
но “Софийска вода” не изпълнява
обещаните инвестиции. Затова пък
цената на водата за столичани вече
е вдигната. Този процес продължава непрекъснато вече трета или
четвърта година и поради липсата
на политическа воля да бъде развалена тази концесия това колело ще
се върти, докато им минава номерът,
докато изтече договорът на концесията.
 Не подозирате ли подобен рекет и с т.нар. средства по ИСПА,
с които се спекулира и те излязоха
златни за столичани. Те служеха
за рекет на СО за приемане бизнес
плана за 2008 г., действаха за приемането на приблизително толкова неизгодното решение за споразумение за бизнес план 2009-2013 г.
и послужиха за натиск върху ДКЕВР
за приемане по-високите цени от
1,40 лв. за кубик вода в София за
2009 г.?
- Трябва да се разделят много
ясно нещата. Бенефициент на средствата по ИСПА е СО и те не могат
да бъдат дадени на “Софийска вода”,
защото смисълът на програмата по
ИСПА е да се финансира публична
собственост, а не са за подпомагане
на частни проекти, като тези на “Софийска вода”. Тя пък е дружество,
което е оператор на вече изградената публична собственост или на бъде-

дователни години концесионерът не
изпълни на 75% обещаните нива на
инвестиции, може да му бъде прекратен договорът. Общината на няколко пъти имаше тази възможност
и съответно, прекратявайки договора по този член, нямаше да има
никакви неустойки. Бих добавил и
кой подкрепи тази спогодба - освен
механично гласуващото мнозинство
на ГЕРБ в СОС, което беше наречено “машина за гласуване”, още м.г.
по това време другите две политически групи, подкрепили спогодбата от 15 януари т.г., са СДС и НДСВ.
Против бяха само групите на БСП и
ДСБ.
 Не е ли по-изгодно решението
комунални дейности, като водоснабдяването и чистотата, да се
извършват от общинско предприятие, какъвто е европейският
опит? Концесията на вода отдавна е отхвърлена от болшинството
европейски държави?
- Имах възможност в Брюксел да
изнеса лекция за общинската икономика и да поговоря с мои колеги от
Берлин и Париж. Немските колеги
споделиха, че проучване в техните
общини установява, че 60% от граж-
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щинското дружество е това, че то не
реализира цялата печалба, която
реализира едно частно, а само такава част, че да може да поддържа
жизнеспособно дружеството, да има
то съответните инвестиции. Другата
част от печалбата остава всъщност
при гражданите. Частно дружество
няма такъв интерес. Неговата цел е
да извлече максимална печалба, а
не да инвестира в дълготрайни активи. Смисълът на функционирането на
частните компании е друг. Така че
по отношение на публични структури, общинските дружества с всичките им кусури са много по-ефективни.
В предизборната кампания на парижкия кмет също е записано да
бъде развалена концесията, само че
за парижката вода.
 И са го направили.
- Това се случва навсякъде, ще
стане един ден и в София. Защото
софиянци трябва да разберат, че от
такива услуги като топлинна енергия, вода, битови отпадъци всъщност
им се бърка в джоба всеки ден.
 Внушава се обаче, че общината ще плаща неустойки.
- Ако се използва този чл. 36,
това няма да стане. Разказват се
някакви басни за плащането на неустойки или че ще се провали ИСПА,
които просто са приказки от 1001
нощ.
 Знаете ли дали в допълнителните споразумения между СО и
“Софийска вода” са отразени или
договорени лихвите по заемите за
инвестиции на концесионера? Нормално ли е дружеството да вземе
заем от фирмата-майка срещу 17%
лихва?
- Когато безработен си купува
плазмен телевизор, може би 17%
лихва е нормална, но когато община, която има 1 млрд. лв. бюджет,
взема заем, такова ниво е първо обида за общината, и второ - чист
грабеж. Зададох въпрос на секретаря на общината г-н Росен Желязков
защо не сме претендирали поне в
тази спогодба да бъдат опростени
тези грабителски лихви, защото ако
примерно е даден кредит за около
17 млн. евро, който вече е 37 млн.
евро, защо не сме претендирали. В
една такава спогодба първо се изреждат претенции, а после кои искания от двете страни са основателни. Ние дори не сме ги претендирали. И затова не се говори нищо за
лихвите в този документ, все едно
че сме щастливи да дадем още 35
млн. лв. като лихви, тъй като сме
достатъчно богати като община и
като граждани на София.
 На практика обаче не се ли
използва СОС за чадър за взетите
неизгодни решения на общината?
- Естествено, че става така. Другата група, която не подкрепи бързото решение за споразумението, беше
тази на “Атака” с аргумента да бъде
отложено разглеждането на тази
точка от дневния ред на общинския

Липсва политическа воля за
разваляне на концесията, а кметът
Борисов обещаваше това още в
предизборната си кампания
даните предпочитат да получават
комунални услуги от общински дружества, 20% - от частни, и на 20% им
е безразлично. Истината е, че навсякъде са минали по нашия път,
било е с частни дружества, постигнали са едни резултати, при които
първо става по-скъпо и второ става
по-мръсно, и са се сетили за това, че
всички дейности, които са комунални - почистване, доставка на ток, на
вода и т.н., в крайна сметка е подобре да бъдат общински.
Общинските предприятия функционират навсякъде в ЕС, без много от
тези държави да са били обвинени,
че са принадлежали към социалистическия блок. Предимството на об-

съвет поради внасянето й в последния момент и невъзможността да
бъдат анализирани констатациите на
консорциума за работата на дружеството. Но и на заседанието на общинския съвет беше отхвърлено механично това предложение, защото
всичко влиза и излиза така, както
може би гласуваше Народното
събрание до 1989 г., за да се узакони
това, което е решила администрацията и кметът.
 Как виждате съдбата на тази
концесия, ще я изтърпим ли докрая?
- Докато е това мнозинство и докато е този кмет, не очаквам някаква
промяна на позицията спрямо “Софийска вода”.
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СТРАНИЦИ ЗА МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА

Мисията непосилна
Харизмата на Обама и природата
на „последната империя”
ПЕТЪР БОЧУКОВ

През целия тежък път до Белия
дом Обама казваше по един забележителен начин на хората това, което
те искаха да чуят. Той успя да внуши
своята решимост и твърд ангажимент
да сложи край на най-позорния период в новата американска история - да
изведе страната от кризата, да изтегли войските от Ирак и да постигне мир
в Афганистан, където Русия обяви, че
може да разчита на нейната помощ.
Дотук бе в крак с обществените очаквания. Съвсем не е случаен фактът, че
бе избран във време, в което антивоенните настроения в САЩ и по света
бяха достигнали своя пик. По време
на изнурителната предизборна кампания идеите му хармонираха с антивоенните чувства в целия свят. Без да
е някакво съвпадение в дните непосредствено преди Обама да положи
клетва, Европейският форум за мир
се обърна с Апел по повод 24 март,
когато се навършват 10 години от
бомбардировките над суверенна
Сърбия. Авторите му припомнят, че с
тях САЩ нарушиха не само Устава на
ООН, но и Вашингтонския договор. В
апела между другото се казва, че
сега опасността от водена със сред-

ства за масово унищожение война е
твърде голяма и се призовават мирните движения в Европа да участват
на 21 и 22 март в планираната Европейска конференция за мир, която ще
предшества тържествата за 60-ата
годишнина на НАТО.
Убедително свидетелство за нарастващите страхове и антивоенни
настроения по света е и широката
кампания в интернет. Онлайн обществото е крайно чувствително към военната тема и в последно време превърна
глобалната мрежа в територия на
пацифизма. Все по-често и от все
повече съмишленици тя се използва
не само за изразяване на остри позиции срещу войната, но и за организиране на протести и други акции. Многобройни сайтове мобилизират недоволството, като създават паралелна
онлайн общност от противници на
войната, които не искат нищо повече
от това да се сложи край на варварството. А това хармонира с идеите на
Обама, както и с първите му решения,
взети вече в Овалния кабинет - да
замрази всички процеси срещу
задържаните в незаконния затвор във
военната база Гуантанамо и да наложи прозрачност в работата на администрацията. С решението си за Гу-

антанамо той показа, че ще се опита
да води войната срещу тероризма с
различни от досегашните средства. А
и новият държавен секретар Хилъри
Клинтън около процедурата по
утвърждаването й в Сената изтъкна
на няколко пъти, че САЩ ще залагат
на “дипломацията на интелигентната
сила”.
Но мечтите за мир и ограничаване
не терористичните заплахи след избора на Обама може скоро да се окажат
илюзорни. Не само защото добрите
намерения никога не са достатъчни и
защото Ал Кайда вече обяви, че поставя на мушката новият американски лидер. Нейни “гласове” предупредиха участниците в терористичната
мрежа, че “изборът на американски
държавен глава, чието второ име е
Хюсеин, не означава скъсване с политиката на Джордж Буш”. Това
потвърди и говорителят на ислямистката групировка “Хамас” - Осама Хамдан, заявявайки, че становището на
Барак Обама за съдбата на палестинците “не представлява промяна и ще
доведе до същите грешки, каквито
направи предшественика му”.
Причините за съмненията са поскоро в самата природа на изпадналата в дълбока икономическа криза

военна суперсила. Демократичният
дух и величието на американската
нация, за която говори и Обама в
своята историческа реч, са и остават
в тотално противоречие с космическия военен бюджет, по-голям от военните разходи на останалия свят, с над
700-те военни бази по света, с нуждите на военнопромишления комплекс,
който - ако остане без поръчки - може
да повлече към разруха цялата икономика на страната, произвеждаща повече от една трета от световния брутен обществен продукт. Както казва
Пол Кенеди, империите не могат да
поддържат своята жизненост, тъй като
военните им разходи унищожават
икономиките им. А главният ревизор
на САЩ Дейвид Уокър сравнява положението в САЩ днес с края на Римската империя и предупреждава, че
има “смущаващи съвпадения” между
американското настояще и факторите, причинили упадака на Рим. И в
първите дни от президенството на
Обама, натоварено с огромни надежди, САЩ остават световен лидер,
който “не е следван от никого и е
уважаван от малцина”...
Стр. 12

Последователите на шиитския религиозен водач Моктада Ас-Садър в Ирак
горят американското и израелското знаме в първия работен ден на Барак Обама
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И МАКЕДОНСКИ
ФЕРМЕРИ
ПРОТЕСТИРАТ
Пътните участъци БитоляПрилеп и Битоля-Демир Хисар
вчера бяха блокирани заради
протест на млекопроизводителите в Македония. Фермерите
поискаха правителството да
помогне да им бъдат изплатени
4-те милиона евро за предаденото мляко на шведска млекопреработвателна компания.

ОСТАВКА
В РЕЙКЯВИК
СНИМКА БГНЕС

Исландският министър на
търговията Бьоргвин Сигурдсон
подаде вчера оставка, два дни
след като премиерът обяви, че
на 9 май ще се състоят предсрочни парламентарни избори.
Хиляди исландци обаче отново
протестираха, като отхвърлиха
обещанието на Хорде за предсрочни избори и призоваха за
незабавна оставка на правителството.

Стотици иранци се събраха пред френското посолство в Техеран, за да изразят своя протест срещу възможността Европейският
съюз да изключи иранската опозиционна групировка “Муджахедин-е Халк” от своя списък на терористични организации.
Демонстрантите скандираха “Смърт на Саркози” и “Европа трябва да се срамува, оставете лицемерите” - термин, използван в
Иран за назоваването на “Муджахедин-е Халк”

ЕТИОПИЯ
СЕ ИЗТЕГЛИ
ОТ СОМАЛИЯ

Япония посрещна
президента Първанов

Етиопия приключи изтеглянето на своите войски от Сомалия, предаде АФП. Етиопските
войски бяха разположени в
Сомалия преди две години.
Причината за изтеглянето на
трите хиляди войници е оттеглянето на президента на Сомалия
Абдулахи Юсуф Ахмед, който
призна, че не може да се справи с насилието в страната.

Държавният глава открива Годината на България
в страната на изгряващото слънце
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ва, зам.-министрите на
икономиката и енергетиката и културата
Анна Янева и Иван
Токаджиев.

Десет души са загинали в
резултат на падане на лавина
в планината Зигана в северната част на Турция, съобщи пред
журналисти представител на
администрацията на провинция
Гюмюшхане, където е станал
инцидентът. От департамента
за извънредни ситуации на
свой ред казаха, че седем души
са спасени и хоспитализирани.
Очевидци уточниха за Си Ен
Ен Тюрк, че точно преди да
падне лавината, се чули два
гърмежа.

z Япония е конституционна монархия, разделена на 47
префектури. Територията й е около 378
000 кв. км. Държавен глава е императорът, който назначава министър-председателя, избран от
законодателния орган Диета.
z Населението
на страната е около
127 млн. души. Средна продължителност
на живота е една от
най-високите в света: при мъжете - 77 г., а при жените - 83 г.
z БВП се оценява на $4383 трлн.

ФЕРИБОТ
ПОТЪНА
ВЪВ ВИЕТНАМ
Най-малко 39 са жертвите в
резултат на корабокрушение
на ферибот в река във Виетнам. Още петима пътници се
водят за изчезнали. Извадени
са телата на 39 души, уточни
представител на провинция
Фам Лан Фуонг, където е станало нещастието. Други 36
души са спасени.

Взривове разтърсиха
Косовска Митровица
Две експлозии разтърсиха жилищен квартал в разделената
етнически Косовска Митровица, предаде Асошиейтед прес,
цитирайки косовската полиция. Няма пострадали.
Говорител на косовската полиция каза, че взривовете са
станали през около час, близо до жилищен блок, населен
предимно с етнически албанци. Полицията подозира, че взривовете са причинени от ръчни гранати.
Косовска Митровица често става арена на сблъсъци между
албанското мнозинство и сръбското малцинство в Косово.

„Разтворителят” призна,
че е убил 300 души
Мексикански наемник призна, че е унищожил с помощта
на киселина труповете на 300
убити по заповед на бос на
наркокартел.
45-годишният Сантяго Меса
Лопес, арестуван през седмицата в Тихуана, на калифорнийската граница на САЩ, сам
си е избрал прозвището “Разтворителят”. Той е 10-и в списъка на най-издирваните от ФБР
престъпници. “Носеха ми тела-

та - към 300, за последните 910 г.”, признал престъпникът.
Убиецът уточнил пред следователите, че жертвите са били
предатели или длъжници на
наркобарона. Ел Тео ми плащаше по 600 долара на седмица, добавил той, посочвайки
името на известен главатар на
наркокартела Синалоа - Хоакин “Ел Чапо” (малкия) Гусман,
избягал от мексикански затвор
през 2001 година.

СНИМКА БГНЕС
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ко Великов и Васил Калинов,
постоянния
представител на Република България в
ЮНЕСКО Ирина Боко-
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Около 100 престъпници - албански граждани, от които 80%
се издирват за убийство и са осъдени задочно, се укриват във
Великобритания. Това зяави началникът на албанската полиция Ахмет Пренци пред британския в. “Дейли телеграф”. По
думите му престъпниците са получили британско гражданство
въпреки усилията на албанската страна те да бъдат екстрадирани, за да изтърпят затворническите присъди в Албания. Той
изразява съжаление, че “британските съдилища многократно
са отказвали тези престъпници да бъдат екстрадирани”.
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Престъпници се крият в Англия

○
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Газовият спор между Русия и Украйна вля свежи сили
в плановете за изграждането
на газопровод през Турция и
Балканите, по който газ от
Централна Азия ще достига
до Западна Европа, предаде
агенция Ройтерс. Във вторник,
27 януари, ще се проведе среща на представители на ЕС и
Централна Азия в Будапеща.
Целта на срещата е да бъде

вдъхнат нов живот на проекта
“Набуко” на стойност 10 милиарда евро.
“По света няма такава PR
кампания, която би могла да
даде толкова голяма гласност
на “Набуко”, както това направи руско-украинският газов спор”, заяви говорителят
на унгарското правителство
Бернадет Будай.
Проектът “Набуко” предвижда газ от Каспийския регион да
минава през Турция, България,
Румъния, Унгария и Австрия.
Очаква се “Набуко” да осигурява 5% от природния газ, от
който се нуждае Европа.

○
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пътува и до оцелелия
при бомбардировките
град Киото, където ще
посети исторически
забележителности.
В рамките на визитата ще се състои икономически форум “Япония-България”, организиран от Японския
съвет за международен
обмен. От Япония президентът ще отлети на
официално посещение
във Виетнам.
В страната на изгряващото
слънце
българският президент
е придружаван от зам.
министър-председателя и министър на
външните
работи
Ивайло Калфин, министъра на околната
среда и водите Джевдет Чакъров, народните представители Бой-

○

се срещне и с министър-председателя
Таро Асо и с председателите на двете камари на парламента.
Държавният глава
ще присъства на откриването на изложба “Кирилицата: азбука на
България, азбука на
Европа”, която е част
от проявите в Годината
на България в Япония.
В последния ден на
посещението ще бъде
открита изложбата
“Тракийските съкровища”, на която се очаква да присъстват принц
Акишино и съпругата
му.
Вчера президентът
Първанов разгледа
шинтоисткия
храм
“Мейджи” и присъства
на турнир по сумо.
Първата ни двойка

○

Президентът Георги
Първанов пристигна на
първото си официално
посещение в Япония,
което ще продължи до
29 януари, съобщиха от
прессекретариата на
държавния глава.
Визитата ще отбележи началото на Годината на България в
Япония. През 2009 г. се
навършват 50 години от
възобновяването на
дипломатическите отношения между България и Япония, които ще
бъдат отбелязани с
множество събития.
Държавният глава и
съпругата му Зорка
Първанова ще имат
аудиенция при Техни
императорски величества император Акихито и императрица Мичико. Президентът ще

ЛАВИНА ПОГУБИ
ТУРСКИ
ПЛАНИНАРИ

Атентатор камикадзе се
взриви на пазар в Източен
Афганистан, като уби един
човек, а най-малко осем души
са били ранени. Нападението е
извършено в град Самканай, в
провинция Пактия. Нападателят е искал да убие офицер от
разузнаването на Афганистан,
но мишената му не е пострадала при атентата
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Ураган погуби 18 души в Европа

Метеоролозите смятат, че аномалиите са категорично
доказателство за климатичните промени

СНИМКА БГНЕС

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

Работници, наети за
поддръжката на магистрала, намерили случайно
100 000 долара, докато
разчиствали боклука. Те
предали парите в полицията, за което след това
били поздравени от нея
за проявените честност и
професионализъм.
Според полицията на
щата Индиана възможно
е да става въпрос за пари
от наркотици. При разследването по банкнотите са открити следи от
дрога. В момента се прави оглед на мястото, на
което са открити.

действия на Обама като
президент. Това е типичен за всеки нов президент процент, отбелязва
Асошиейтед прес.
Междувременно стана
ясно, че администрацията
на Обама смята да затегне финансовата регулаторна система, включително да приеме по-строги
федерални правила за
хедж фондовете, кредитните рейтингови агенции
и посредниците, работещи с ипотеки. Предвидените промени включват
засилен надзор върху
сложните финансови инструменти, които породиха
сегашната икономическа
криза, съобщи в. “Ню Йорк
таймс”. Целта е да бъдат
създадени правила, които
да премахват конфликта
на интереси в рейтинговите агенции, които даваха
високи оценки на финансови инструменти, оказали се в крайна сметка
нестабилни и предизвикали объркване на пазара.

○

$100 000
ÒÂ‰ ·ÓÍÎÛÍ‡

Две трети от американците одобряват работата на новия американски президент Барак Обама през първите му три
работни дни, предаде
Асошиейтед прес. Това
сочат резултатите от ново
допитване на общественото мнение, публикувани в събота. Допитването
е извършено от Галъп.
68 процента от американците одобряват първите три работни дни на
Обама и мерките, взети
през това време. Този
процент почти се доближава до най-високата
подкрепа за нов президент след първите му три
работни дни. Досега найголяма е била подкрепата за Джон Кенеди. През
първите си дни като президент той се е радвал на
подкрепата на 72 процента от американците.
Допитването на Галъп
показва, че само 12 процента от американците са
недоволни от първите

○

диктатор Саддам Хюсеин. Затворът
получи печална слава и заради разпространените снимки на насилия на
американски войници над затворници.
“Абу Граиб” вече ще се казва “Багдадски централен затвор” и в началото ще има капацитет 3000 затворници
с тенденция да достигнат 15 000 в
края на годината.

○

Ирак възнамерява да отвори отново
затвора “Абу Граиб”, но под ново име
и ремонтиран, предаде АП. Той бе затворен през 2006 година. Сега местните власти оправдават решението си с
препълнените затвори, които ги принуждават да търсят място за задържаните. “Абу Граиб” е център за изтезания още от времето на бившия иракски

Американците оцениха
първите стъпки на Обама
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Пак отварят „Абу Граиб”

ли в много редки случаи
със скреж, но за първи
път върхът е напълно
покрит от сняг. Температурите в района паднаха
също през нощта до рекордните минус 3 градуса по Целзий. ОАЕ са
известни с жежкия си
климат и продължителното си лято от април до
ноември. Пикът на този
сезон е през юли и август, когато температурите достигат 50 градуса по
Целзий.

○

та част на Обединените
арабски емирства, станаха свидетели на неочаквана гледка. 20-сантиметрова снежна покривка,
образувала се на връх
Джийс, намиращ се на 25
км североизточно от града. Това е толкова рядък
феномен, че местните
жители дори нямат дума,
с която да обозначават
метеорологичното явление сняг.
Досега 1737-те метра
на върха са се покрива-
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тите райони.
Милиони домакинства
във Франция все още са
без електричество. Според
компанията “Електрисите
дьо Франс” за отстраняването на авариите ще бъде
нужен повече от един ден.
Стотици хиляди домакинства в Испания също са
без електричество. Техници от Великобритания, Германия и Португалия ще
помагат за отстраняването на авариите. Около 14
000 души са евакуирани в
района на Аликанте заради пожар, възникнал след
късо съединение в електрически пост.
Метеорологът Режи
Крепе коментира пред в.
“Фигаро”, че два урагана
като сегашния и този от
1999 г. се случват за период от едва десет години. Според него в миналото подобни урагани са
се появявали веднъж на
30-40 години. Зачестяването им, по негово мнение, е безспорно доказателство за климатичните
промени и глобалното
затопляне.
Междувременно жителите на района на град
Рас ал Хайма, в северна-

○

Ураганни ветрове и
проливни
дъждове
връхлетяха Испания и
Франция през почивните
дни, оставяйки след себе
си петнадесет жертви,
сред които четири деца.
Бурята удари северната
част на Испания, в района на Барселона, и югозападна Франция, превръщайки се в най-опустошителното бедствие от
десет години насам. Скоростта на ветровете достигна до 184 километра
в час, а фронтът се придвижва към Италия, посочват метеоролозите.
Четири деца загинаха
след срутване на покрив
на спортен комплекс в
предградието на Барселона Сант Бой де Лобрегат. Други 14 души са загинали в различни райони на Испания и Франция.
На Хексагона са нанесени щети на над 1,5 милиона домове, блокирани са
пътища, прекратено е
движението на влакове и
самолети. На мястото на
инцидентите продължават да работят спасителни екипи. Президентът
Никола Саркози замина
по спешност за засегна-

СНИМКА БГНЕС

20 сантиметра сняг
покриха планински
връх в Обединените
арабски емирства

Кой ще е
наследникът
на Ким?
Големият син на севернокорейския лидер
Ким Чен-ир заяви, че той
“няма интерес” към наследяването на властта от
баща си, съобщи южнокорейската информационна
агенция. “Никой не може
да каже нищо сигурно и
само баща ми ще реши
всичко”, казал пред журналисти в Пекин Ким Ченнам. Той също така не
потвърдил разпространените преди това версии,
че приемник на Ким Ченир ще е най-малкият от
синовете на лидера на
КНДР Ким Чен-ун. “Няма
защо да се гадае и измисля, когато решението
още не е взето”, цитира
АП сина на вожда. Найголемият син на севернокорейския лидер, около
40-годишен, заяви, че е в
Китай на частно посещение и няма планове за
срещи с официални представители.

Започна изборът на патриарх на Русия
В Боливия се състоя референдум за приемане на
нова конституция на страната. Одобряването й ще
позволи на президента Ево Моралес да предприеме
големи промени и да се кандидатира за нов мандат
в края на 2009 г. Предложеният за одобрение проект
на конституцията по думите на Моралес е насочен
към подобряването на живота на всички боливийци
независимо от цвета на кожата, политическата или
религиозната ориентация. В него се предвижда активно държавно регулиране на икономиката, засилване на прерогативите на държавата по отношение
на природните богатства, уреждане на автономните
права на провинциите, акцент върху съхраняване на
местната индианска същност, задължително изучаване на местните индиански езици.
black+dopulnitelen11

Руската православна църква започна в неделя да избира патриарх, предаде ИТАР-ТАСС. В залата за църковни
събори в храма “Христос Спасител” се
откри Архиерейски събор, който предстои с тайно гласуване да избере тримата претенденти за патриаршеския
престол. Преди да започнат своята работа, църковните служители са участвали в кратко заупокойно богослужение в
памет на Алексей Втори, Московски
патриарх и патриарх на цяла Русия,
който почина на 6 декември миналата
година. Съборът ще продължи два дни
- 25 и 26 януари.
В бюлетина за изборите са вписани

145 кандидатури. Като най-вероятни
приемници на починалия на 5 декември
патриарх Алексий Втори експертите
сочат митрополит Кирил, митрополит
Климент, митрополит Ювеналий и митрополит Филарет.
Окончателното гласуване за патриарх ще извършат участниците в Поместния събор, който ще заседава на 27-29
януари. За ръководител на Руската православна църква ще бъде избран кандидатът, получил 50 на сто плюс един
гласа. Ако това не стане отведнъж, ще
има втори тур, в който ще участват вече
само първите двама кандидати с наймного гласове.
black+dopulnitelen11
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НАЧАЛОТО НА ПРЕДИЗБОРНАТА ТРЕСКА В СКОПИЕ

Повече въпросителни,
по-малко кандидати
ВМРО-ДПМНЕ издига Георги
Иванов, СДСМ - засега
без кандидат

БОЖИДАР ВЕЛЧЕВ

Трескава активност е обхванала
политическите среди в Скопие. Причината са предстоящите президентски и местни избори, които ще се
проведат едновременно на 22 март.
Пазарлъците около издигането на
кандидатурите текат вече месеци
наред, но напрежението се засили
особено от началото на януари. До
момента обаче в надпреварата има
повече спекулации относно имената
на кандидатите, отколкото реални
личности.
Изборът на нов държавен глава е
от особена важност за страната, която има икономически проблеми,
вътрешно недоволство и сложни отношения със съседите си. Спорът с
Гърция относно името осуети поканата към Скопие за членство в НАТО.
В същото време в сряда Комисията
по външни отношения на Европейския парламент прие резолюция, в
която призовава Македония да осигури независими медии и да избягва
установяването на тесни връзки между политически партии и комерсиални телевизии. В текста влезе и предложението на евродепутата от левицата Евгени Кирилов, с което се
изразява загриженост заради “недостиг на напредък в борбата с говор

на същата партия. Бошковски,
известен още и с прякора Брат
Любе, беше обвиняем от Междунарония съд в Хага, но
впоследствие оправдан. Той
обяви кандидатурата си само
Спорът за президентския стол в Македония най-вероятно ще се води отново час след като бе официално
между кандидатите на двете основни партии - ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ оповестена датата за изборите. От средите на управляна омраза срещу съседните държа- партийни избори на 25 януари. Споващите се опасяват, че бившият
ви, особено в медиите и образова- ред мнозина този избор всъщност е
вътрешен министър може да отмъкне
телната система”.
предопределен, след като ръководнемалка част от потенциалните избиКандидатпрезидентската кампа- ството на партията обяви за свой ратели на ВМРО-ДПМНЕ и особено
ния имаше интересен старт. Опози- фаворит професора по политически
от “антиалбанското ядро”. Самият
ционният Социал-демократически науки от Скопския университет ГеорБошковски коментира издигането си
съюз (СДСМ) отправи неочаквана ги Иванов. Смята се, че ученият е като положителен отговор, който
оферта към управляващата ВМРО- човек на т. нар. “интелектуално ядро”
трябвало да даде на “искането на
ДПМНЕ за издигането на общ над- в партията. Зад кандидатурата му
народа”. Бившият вътрешен министър
партиен кандидат. Като такава фигу- твърдо стояха министрите Зоран Стаще участва като независим кандира в СДСМ видяха бившия външен вревски (чието име също се спрягадат, но първоначалните социологичеминистър и бивш председател на ше като евентуален кандидат), Горски проучвания го поставят много
Общото събрание на ООН Сърджан дана Янкуловска и Антонио Милошоблизо до кандидата на управляващаКерим. Както се и очакваше, предло- ски, както и влиятелни фигури от
та ВМРО-ДПМНЕ.
жението беше отхвърлено. Според со- обществения живот. Зад Иванов стои
СДСМ - спешно се търси
циологическите допитвания, които на- и премиерът и лидер на партията
последък се провеждат интензивно, Никола Груевски. Междувременно упкандидат-президент
упорито
търсят
спорът за президентския стол най- р а в л я в а щ и т е
Миналата сряда потенциалният канвероятно ще се води отново между поддръжници за своя кандидат. До
дидат на Социал-демократическия съюз
кандидатите на двете основни маке- този момент подкрепа за Иванов даде
на Македония Сърджан Керим попари
донски партии - ВМРО-ДПМНЕ и ВМРО-ДП на Владимир Голубовски.
Важно
е
обаче
кого
ще
подкрепят
надеждите на опозицията за подсигуСДСМ.
партиите от т. нар. “албански блок”.
рена победа. Дипломатът от турски проВМРО-ДПМНЕ - вътрешни
изход обяви на специална пресконфеЛюбе
Бошковски
ренция, че се отказва от надпреварата
избори без интрига
подводен камък за
за президентския стол. Като причина
Управляващата ВМРО-ДПМНЕ
Керим посочи, че македонските партии
управляващите?
преживя дълги вътрешни спорове кой
все още предпочитали да се пазарят
да я представлява в кандидатпрезиПред ВМРО-ДПМНЕ стои нелеко помежду си, та дори и за сметка на
дентската надпревара, като през по- предизвикателство. То идва от странационалните интереси. “Тъкмо затова
следните месеци в публичното про- на на Любе Бошковски, който беше
не искам да бъда част от една такава
странство се завъртяха редица име- вътрешен министър на страната по
практика и да се кандидатирам на всяка
на. В крайна сметка управляващата време на кризата от лятото на 2001
цена... Не е време за сметки, за игри”,
партия реши да проведе вътрешно- г., когато на власт бе отново кабинет
каза в изявлението си отказалият се

ÃËÒËˇÚ‡
ÌÂÔÓÒËÎÌ‡
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—˙ÏÌÂÌËˇÚ‡ ‚ ÒÍÓÓ¯Ì‡ Ò˙˘ÌÓÒÚÌ‡ ÔÓÏˇÌ‡
·ˇı‡ ÔÓ‰ÒËÎÂÌË Ò˙˘Ó ‚ Ô˙‚ËÚÂ ‡·ÓÚÌË ‰ÌË Ì‡
Œ·‡Ï‡, ‚ ÍÓËÚÓ ÚÓÈ Ó·Ò˙‰Ë Ò ÍÎ˛˜Ó‚Ë ÙË„ÛË ÓÚ
œÂÌÚ‡„ÓÌ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡ ÒÔÂ¯ÌÓ Ë ·ÂÁ·ÓÎÂÁÌÂÌÓ ËÁÚÂ„ÎˇÌÂ Ì‡ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÚÂ ‚ÓÈÒÍË ÓÚ »‡Í.
«‡ÔÎÂÌÂÌË ÓÚ ˜‡‡ ÏÛ, ÌˇÍÓË ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË ÌÂ
Ó·˙Ì‡ı‡ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â Á‡ ËÁÚÂ„ÎˇÌÂÚÓ
ÓÚ Ë‡ÍÒÍÓÚÓ ÚÂÒ‡‚Ë˘Â ÚÓÈ ‡Á˜ËÚ‡ Ì‡ Ò˙˘ËÚÂ
ÚÂÁË ıÓ‡, ÍÓËÚÓ ˙ÍÓ‚Ó‰Âı‡ ÓÔÂ‡ˆËËÚÂ ‚ ÃÂÊ‰ÛÂ˜ËÂÚÓ ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰‚Â „Ó‰ËÌË: ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ÓÚ·‡Ì‡Ú‡ –Ó·˙Ú √ÂÈÚÒ, ÍÓÈÚÓ ÓÒÚ‡‚‡
Ì‡ ÔÓÒÚ‡ ÒË, Ì‡˜‡ÎÌËÍ˙Ú Ì‡ —˙‚ÂÚ‡ Ì‡ Ì‡˜‡ÎÌËÍ˘‡·Ó‚ÂÚÂ Ì‡ ÚËÚÂ Ó‰‡ ‚ÓÈÒÍË - ‡‰ÏË‡Î Ã‡ÈÍ
Ã˙Î˙Ì, Ë ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Ì‡ ÷ÂÌÚ‡ÎÌÓÚÓ ÍÓÏ‡Ì‰‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Ó˙ÊÂÌËÚÂ ÒËÎË „ÂÌÂ‡Î ƒÂÈ‚Ë‰ œÂÚÂ˙Ò. ¬ ÒÎÛ˜‡ˇ ÚÓÈ Ì‡ËÒÚËÌ‡ ÌˇÏ‡ ÓÒÓ·ÂÌË
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ËÁ·Ó. ÕÓ ÏÓÏÂÌÚËÚÂ, ‚ ÍÓËÚÓ
Ó·ËÚ‡ÚÂÎËÚÂ Ì‡ ¡ÂÎËˇ ‰ÓÏ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÁ‚˙¯‡Ú
‚ÂÎËÍË ‰ÂÎ‡, Ò‡ ˇ‰ÍÓÒÚ. »ÒÚÓËˇÚ‡ ÌÂ ÒÂ ÔÓ‚Ú‡ˇ. Œ·‡Ï‡ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÓÚÎ‡„‡ ËÎË ‰‡ ËÁ˜‡Í‚‡
ÔÂÌ‡ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËˇ ‰ÌÂ‚ÂÌ Â‰.
“ÓÈ Úˇ·‚‡ Ò‡Ï ‰‡ „Ó ÔÂÌ‡Â‰Ë, Á‡ ‰‡ ÌÂ ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ ÏËÎËÓÌËÚÂ „Î‡ÒÛ‚‡ÎË Á‡ ÌÂ„Ó. “‡Í‡, Í‡ÍÚÓ
ÔÓÒÚ˙ÔË ‘‡ÌÍÎËÌ –ÛÁ‚ÂÎÚ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ √ÓÎˇÏ‡Ú‡
‰ÂÔÂÒËˇ ÔÂÁ 30-ÚÂ „Ó‰ËÌË. œÂ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌËˆËÚÂ
cyanmagentayellowblack

Ì‡ Œ·‡Ï‡ ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ Ì‡ ‰‚Â ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËˇ ÒÎÂ‰
Í‡ˇ Ì‡ ÒÚÛ‰ÂÌ‡Ú‡ ‚ÓÈÌ‡ ÌÂ ÏÓÊ‡ı‡ ‰‡ ÔÂ‰ÂÙËÌË‡Ú ÓÎˇÚ‡ Ì‡ —¿Ÿ Ë Ì‡ Õ¿“Œ ÔË ìÌÓ‚ËÚÂî
Á‡ÔÎ‡ıË Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ - ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂÚÓ Ì‡
Ó˙ÊËˇ Á‡ Ï‡ÒÓ‚Ó ÛÌË˘ÓÊÂÌËÂ Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËˇ
ÚÂÓËÁ˙Ï. “ÓÈ Ó·‡˜Â Úˇ·‚‡ ‰‡ „Ó Ì‡Ô‡‚Ë. «‡ÒÂ„‡ ÌˇÏ‡ Ò˙ÏÌÂÌËˇ, ˜Â Œ·‡Ï‡ ˘Â ÔÓËÒÍ‡ ‰‡
ÔÓÏÂÌË ì‰ÌÂ‚ÌËˇ Â‰î Ë ÔËÓËÚÂÚËÚÂ ‚ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍ‡Ú‡ ‚˙Ì¯Ì‡ ÔÓÎËÚËÍ‡. ÕÓ ‚ÓÈÌ‡Ú‡ Ò Ú‡ÎË·‡ÌËÚÂ Ë ì¿Î ‡È‰‡î ‚ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ÒÏËÒ˙Î Â Ë ‚ÓÈÌ‡
Á‡ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡‰ ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ ÂÒÛÒË ‚ ÷ÂÌÚ‡ÎÌ‡
¿ÁËˇ. » Í‡ÚÓ ‚ÒË˜ÍË ‚ÓÈÌË Úˇ Ó·Ó„‡Úˇ‚‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Ë Ú˙„Ó‚ˆËÚÂ Ì‡ Ó˙ÊËˇ. ŒÒÚ‡‚‡ „ÓÎÂÏËˇÚ ‚˙ÔÓÒ - ˘Â ÏÓÊÂ ÎË Œ·‡Ï‡ ‰‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë
Ò‚ÓˇÚ‡ ÔÓÎËÚËÍ‡, ·ÂÁ ‰‡ Á‡ÒÂ„ÌÂ ËÌÚÂÂÒËÚÂ Ì‡
ÓÌÂÁË, ÍÓËÚÓ ÙËÌ‡ÌÒË‡ı‡ ÂÍÓ‰ÌÓ ÒÍ˙Ô‡Ú‡ ÏÛ
ÔÂ‰ËÁ·ÓÌ‡ Í‡ÏÔ‡ÌËˇ. ¬˙‚ ‚ÒÂÍË ÒÎÛ˜‡È ÚÓÈ
ÏÓÊÂ Ë ‰‡ ÓÚı‚˙ÎË ÏÂÒË‡ÌÒÍ‡Ú‡ Ë‰ÂÓÎÓ„Ëˇ Ì‡
ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌËÍ‡ ÒË Á‡ Ì‡Ò‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌË Ë‰Â‡ÎË Ò ‚ÓÂÌÌ‡ ÒËÎ‡, ÌÓ Â‰‚‡ ÎË ˘Â ÔË‚ÂÚÒÚ‚‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÂÚÓ Ì‡ ÏÌÓ„ÓÔÓÎˇÌËˇ Ò‚ˇÚ, Á‡
ÍÓÈÚÓ ‡·ÓÚˇÚ ‚ ÃÓÒÍ‚‡, ƒÂÎıË, œÂÍËÌ Ë ¡˛ÍÒÂÎ,
ÌËÚÓ Ô˙Í ˘Â ÚÓÎÂË‡ ‚˙ÁıÓ‰‡ Ì‡ ¿ıÏ‡‰ËÌÂ‰Ê‡Ú
ËÎË ËÏ ◊ÂÌ ». —ÚÓ„ÓÚÓ ÏÛ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËÂ Í˙Ï
‰ËÍÚ‡ÚÓËÚÂ ‚ Ô˙‚‡Ú‡ ÏÛ ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍ‡ Â˜ Ì‡ÔÓÏÌˇ Á‡ ÌÂ˘Ó ÔÓÁÌ‡ÚÓ...

кандидат. Всъщност, още когато името на Керим започна да
се спряга, той поиска обяснения от президента Бранко
Цървенковски, тъй като се оказа, че не е имало предварителни консултации. Отказът на
бившия председател на Общото събрание на ООН да участва
в президентската надпревара
вероятно ще е тежък удар за
опозицията, тъй като социологическите проучвания го сочеха като твърд фаворит за поста, с подкрепа, достигаща до
близо 50 на сто при евентуален
балотаж. Засега не е ясно дали
друг кандидат би имал такава
обществена поддръжка. Веднага след отказа на Керим ръководството на партията реши
всички общински организации
спешно да представят свои
предложения. В македонските
медии се появиха два възможни варианта: да бъдат подкрепени надпартийни кандидатури или отново да се
заложи на дипломати.

Албанският блок - в
сложни преговори
Двете основни партии от т. нар. “албански блок” - ДСИ и ДПА, едва ли ще
издигнат свои кандидатури. В същото
време между тях и партиите от “македонския блок” текат тежки пазарлъци,
тъй като подкрепата на албанската
общност е решаваща за изхода от изборите. Беше съобщено, че лидерът на
участващия в управляващата коалиция Демократичен съюз за интеграция
(ДСИ) Али Ахмети е поставил на преми-

Проблемът с името на Македония
продължава да притеснява съседите ни

ера Груевски редица условия, сред които и едно доста крайно: в замяна на
подкрепата на ДСИ за кандидата на
ВМРО-ДПМНЕ на тези избори, на следващите, които трябва да се състоят
през 2014 г., за президент на републиката да бъде избран албанец. Това щяло
да бъде силно послание не само към
македонците и албанците, но и към
Вашингтон, Брюксел и региона. Бившият лидер на албанските бунтове в
Македония от 2001 г. Ахмети отрече да
има сключена сделка и съобщи, че
думите му са извадени от контекста. В
същото време лидерът на другата основна албанска политическа сила Демократическата партия на албанците
(ДПА) Мендух Тачи даде да се разбере,

че едва ли ще подкрепи Георги Иванов.
“Кой е този? Онзи, който правеше
анкети? На него не му трябва подкрепа, тъй като винаги определяше ДПА с
рейтинг от 1,52 на сто”, коментира Тачи
пред македонската телевизия А1. В
същото време от ДПА са категорични,
че ще бъдат решаващ фактор на изборите.
И все пак албанската общност ще
има свой състезател в тази надпревара. Това е бившият здравен министър
Имер Селмани. Сформираната от него
партия “Нова демокрация” може да
застраши сериозно позициите на ДПА
в политическия живот. Според анализатори кандидатирането на Селмани
е именно проверка доколко е факт

неговата популярност сред албанската общност.

Любчо Георгиевски - на
кметската писта
Бившият лидер на ВМРО-ДПМНЕ и
македонски премиер от 1998 до 2002 г.
обяви намерението си да се кандидатира за градоначалник на столицата Скопие. Георгиевски през 2006 г. получи
българско гражданство и е издигнат от
своята сегашна партия ВМРО-НП. За
кметския стол експремиерът ще трябва да премери сили с излъчения от
управляващата ВМРО-ДПМНЕ кандидат Коце Траяновски - настоящ кмет
на скопската община Гази баба.

Човекът, който чете
мислите на президента
ТОДОР ПЕЕВ

Когато Барак Обама стъпи на подиума, за да
произнесе историческата си реч след иногурацията,

един анонимен млад човек стоеше сред високите
гости, следейки внимателно акцентите в забележителното слово. Поради младостта си той изглеждаше
не на мястото си, но всъщност имаше по-голямо
право от мнозина около него да бъде свидетел на
този момент от историята.
Джон Фавро - както Обама казва за него - чете
мислите на президента. Той е най-младият
speechwriter (речописец) в историята на Белия дом
(роден е през 1981 г.) Никак не е случайно, че Обама,
чийто мандат започва с икономическа криза и две
войни, заложи при старта на своето президентство
на блестяща и вълнуваща риторика, за да мотивира
американците. Да състави завладяващата реч, Обама бе възложил на Фавро, когото открива съвсем
случайно преди четири години в щаба на тогавашния
кандидат на демократите за президент Джон Кери.
Днес Фавро принадлежи към най-тесния съветнически кръг на президента. Обикновено преди да
започне да пише поредната реч, той записва идеите
и мислите на Обама, за да ги формулира така, че да
звучат убедително. След това изготвя проекта и го

представя на президента за последна преработка.
Майсторлъкът на Фавро ясно пролича по време на
18-месечната предизборна кампания, през която той
работи почти всяка нощ до 3 часа. Благодарение на
една от речите, писана от него, в щата Айова настъпва
обратът в надпреварата с Хилъри Клинтън, довел
Обама до успеха. За президентските избори Фавро
пише две речи - едната в случай, че неговият човек
победи, а другата - в случай на поражение. Речта при
иногурацията е преработвана пет пъти. Фавро е работил върху нея седмици наред. Екипът му през това
време е интервюирал историци, съставители на речи
и хора, свързани с властта.
Фавро се уповава на своя инстинкт за това какво
да се каже на хората, които изживяват тежки времена, така че те да разберат, че се мисли за тях и
че “заедно можем да обърнем кормилото”. Решението на Обама да повери високата отговорност на
Фавро изглежда странно, но само на пръв поглед.
Джон Фавро е известен като актьор, сценарист,
продуцент и режисьор, автор на десетки филми. От
една страна, той служи като баланс в средата на
опитни играчи, които са работили и в администрацията на Бил Клинтън, а от друга - намира по-привлекателен и достъпен за слушателите начин да предаде
посланията на политиката на “тежката артилерия”.

Фавро признава пред “Вашингтон пост”, че предизвикателството да пише речи за Обама е твърде
голямо, тъй като той е “умел оратор и талантлив
писател”. Обама обаче опира до неговата помощ, тъй
като не му стига времето. Според Обама пък основното качество на Фавро е умението му да слуша и
да се нагажда към стила на онзи, за когото пише.
Фавро успява много скоро да усвои характерния
стил на Обама с къси и ясни фрази. За целта той
анализира внимателно неговите речи в Сената, а
биографичните му книги носи навсякъде със себе си
и знае наизуст цели пасажи от тях.
Въпреки че при съставянето на кабинета си Барак
Обама заложи главно на ветерани от екипа на Бил
Клинтън, при изграждането на неформалния си кръг
от съветници той се обгради със свои състуденти от
Юридическия факултет в Харвард. Над 20 души, на
чиито познания и най-вече полезни контакти разчита,
са негови добри познати от студентските години. Те
бяха движеща сила и при набирането на средства за
кампанията му.
Обама, чийто успех се дължи до голяма степен на
ораторското му майсторство, вдигна летвата изключително високо, като посочи речите на Ейбръхам
Линкълн за свое вдъхновение и призна, че те будят
у него “страхопочитание”.
cyanmagentayellowblack

black+dopulnitelen14
black+dopulnitelen

ПОНЕДЕЛНИК 26 ЯНУАРИ 2009

ÃËÎÁÓÑ

14

Антидот за ядрения пророк
консервативния лидер
Махмуд Ахмадинеджад,
избран през 2005 г. Самият той вече получи подкрепата на аятолах Али Хаменей, който му препоръча
да действа все едно, че ще
остане на поста си. Но
много вероятно е президентът да не се кандидатира за втори мандат. Според израелския в. “Йедиот
Ахронот” причините са в
разклатеното здравословно състояние на 52-годишния държавник. Той опроверга слуховете, че е тежко болен, но и не потвърди
участието си във вота.
Опозицията разпалва
надеждите за антидота на
ядрения пророк, както наричат Ахмадинеджад. Спасителният пояс приема
лика на бившия президент
и духовник Мохамед Хатами, който потвърди канди-

КАЛИНА ЙОТОВА

“Мъчи ни носталгията
отново да бъдем суперсила и ядрените амбиции на
страната са пряко свързани с това желание”. Думите на изтъкнатия икономически анализатор и политически коментатор Саид
Лайлаз обобщават амбициите на днешен Иран. На
прага на нова епоха в отношенията с Вашингтон,
насред водовъртежа на
световната икономическа
криза и ниските цени на
петрола, Техеран гледа
към предстоящите президентски избори с напрегната тревожност.
На 12 юни тази година
близо 46-те милиона ирански избиратели ще пристъпят към урните, за да посочат своя нов лидер в десетите президентски избори в страната. Държавният
глава се избира пряко от
гласоподавателите
за
срок от 4 години и може
да бъде преизбран само
за още един мандат. По
конституция той е вторият
по важност човек в държавата, главата на изпълнителната власт, но на практика всяко негово решение
е подчинено на религиозните и консервативните
структури и на върховния
духовен водач.
Реформисти и консерватори точат сабите си за
най-сериозната електорална битка. Досега и двете течения загубиха сериозна подкрепа сред масите, коментира германското списание “Шпигел”.
Първите, чието възкачване към властта започна
през 1997 г. с голямата изборна победа на новодошлия Хатами, са считани
за партийни пропагандисти, а обещанията им се
провалят заради ветото на
най-консервативния духовен съвет или религиозния
лидер - аятолах Али Хаменей. Вторите пък се разглеждат като самохвалковци, които не успяха да реализират розовите си обещания за благоденствие
дори за най-бедните. Още
не е ясно черно на бяло
кой ще мери сили с ултра○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ят председател на парламента Мехди Каруби, МирХусейн Мусави (бивш министър-председател) и
други. От лагера на консерваторите най-сигурен
засега е кметът на Техеран - Мохамад Бакир Калибаф. Според промените
в електоралния закон експрезидентът Хашеми Рафсанджани няма право да
се кандидатира, тъй като
ще е над 75-годишна
възраст в деня на вота.
Макар изборите в
иранската теокрация никога да не са били изрядни
по демократичните стандарти, политическите наблюдатели в Иран се опасяват, че предстоящата
кампания ще бъде помръсна от останалите, посочва “Шпигел”. Властите
вече закриха няколко критични в тона си към Техе-

да пусне на първа страница снимка на новоизбрания стопанин на Белия дом
с неговата дъщеря със заглавие на материала
“Защо ние нямаме Барак
Обама?”. “Ню Йорк таймс”
информира, че ирански уеб
сайтове упражняват натиск
върху студентите, за да охладят политическата им
активност, която напоследък се възражда. Напрежението идва в отговор на
речта на Хатами срещу Ахмадинеджад, събрала хиляди младежи в Техеранския университет. За
първи път властите предприеха мерки срещу иранската адвокатка Ширин
Ебади, носител на Нобеловата награда за мир за
2003 г., получила досега
множество смъртни заплахи. През миналия месец
закриха създадения от нея
Център за защитниците на
човешките права, а преди
седмици полиция иззе оттам всички компютри и
документи. Група от 150
студенти реакционисти демонстрираха пред дома й,
издраскаха стените на
сградата с обвинения, че
тя е американски шпионин. Всъщност Ебади е
поддръжничка на Хатами
и обича да се бори за
човешките права.
“Всички тези мерки са
част от усилията Хатами
да не спечели президентския пост”, посочва пред
“Ню Йорк таймс” Фарзанех
Рустаи, редактор във в.
“Етемад”. Неведнъж реформаторът Хатами призова
за разбирателство между
Запада и мюсюлманския
свят. Той е убеден, че при
разрешаването на кризите е важно да “надделее
здравият смисъл”. По думите му реформите трябва да
се правят вътре в Ислямската република, а демокрацията трябва да се
адаптира към историческите, социалните, културните и религиозните условия на всяка страна. Но отварянето към света и
мъдростта не успяха да му
помогнат да се справи с
вътрешните перипетии,
задълбочили се след победата на консерваторите

Настоящият президент на Ислямската република
Махмуд Ахмадинеджад все още
не е потвърдил участието си във вота

датурата си. Досега от реформистите се спрягат повече имена, сред тях са
Мохамед Реза Ареф (бивш
вицепрезидент), Мохамед
Хашеми (експредседател
на “Гласът на Ислямска
република Иран”), бивши○
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ран издания. Това се случи с всекидневника “Каргозан”, който повдигна
въпроса за манипулиране
на разпространяваната информация. Подобна съдба
споходи и списание “Шахрунд Армуз”, което дръзна
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СНИМКИ БГНЕС

Реформатори и консерватори навлизат в предизборна
надпревара за президентския пост в Иран

Бившият държавен глава Мохамед Хатами
е символ на надеждата за промяна в Иран

носител на ОПЕК за периода. В условията на глобалната криза, за Иран, който
продава по 900 млн. барела годишно, 60-доларовият спад на нефта означава
чисти загуби за приблизително 54 млрд. долара.
Като се прибави изолацията на страната, намалелите чужди инвестиции и инфлацията, която гони стойност от 30 на сто - завещанието на Ахмадинеджад не
изглежда розово. Дори в
Техеран консерваторите са
раздвоени за името на новия лидер. “Ню Йорк таймс”
цитира двама духовници,
които се зарекоха, още
преди официалната кандидатура на Хатами, че ако
той се яви, ще бъдат принудени да подкрепят Ахмадинеджад “със сълзи на
очи”. Със или без президент
реформатор Иран има нужда да се отърси от лошия
си имидж, за да заеме достойното си място в не само
в регионалния, а и в глобалния пъзел на световните сили.

на парламентарните избори през 2004 г. Сега мнозина възлагат надеждите
си на Хатами, определяйки го като единствения
динамичен водач, способен да се справи с цялата
каша от проблеми.
Основният спор на
предстоящата президентска надпревара със сигурност ще са икономическите неволи на Иран,
обвързани с взаимоотношенията със Запада и
санкциите. Ахмадинеджад
увеличи очакванията на
хората въз основа на добрата цена на петрола. Но
сега той е силно уязвим
заради критичното състояние на икономиката - цената на черното злато се
срина, промишлените инвестиции се стопиха, а разходите за внос скочиха до
небето. За финансовата
2007-2008 г. правителството прибра в хазната над 80
млрд. петродолари - половината от целия си приход,
и изумителните 31% скок
за втория по големина из○
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Френските социалисти действат с контраплан
Националното бюро на
френската социалистическа
партия се събра извънредно на
21 януари, за да подкрепи
представения от генералния
секретар Мартин Обри план за
стимулиране на икономиката в
страната, под наслов “Истински
действия срещу кризата”. В очите на левите планът за икономически подем, обявен от президента Саркози на 4 декември м. г., е “недостатъчен и
неприспособен”. Отговорът на
левицата е “по-всеобхватен,
глобален и адекватен на предизвикателствата”. Обри го определи като “здраво стъпил на
двата си крака, подкрепа за
потреблението и инвестициите”.
Той възлиза на 40 милиарда
евро, както обяви по-рано Мишен Сапен, национален секретар на социалистите по икономическите въпроси. Категорично, това е много повече от инициативата на Саркози, изчислена от правителството на 26
милиарда, но оценена от лагера на социалистите на едва 4
млрд. “нетно постижение”.
Дори въпросният контраblack+dopulnitelen

план да не съдържа ясно установени средства за приходи,
все пак той разкрива начините
си за финансиране: отменянето
на данъчния пакет, преразглеждането на обществената
помощ за предприятията в
несъстоятелност, които разпределят сумите от кредиторите,
като същевременно освобождават служители от работа; борбата срещу данъчните измами;
заемите.
50 млрд. евро бруто бюджетни разходи, които, според социалистите, ще позволят на
Франция да се изправи срещу
ситуацията на “почти настъпила рецесия”, в която сега се
намира страната. Четиридесет
милиарда инжектирани в икономиката се равняват на 2 на
сто от брутния вътрешен продукт на Франция. От цялата
сума 10 милиарда капитал е
предвиден за банките под формата на държавни субсидии.
Като цяло половината от средствата целят да стимулират директно потреблението, а другата - да насърчи инвестициите.
Сред мерките за непосред-

ствено стимулиране на покупателната способност е и предоставянето от март тази година
на чек “антикриза” за 500 евро
на 9-те милиона франзуци, получили премия за работа (парична помощ за връщане на
работа или продължаване на
професионалната дейност),
както и за онези, които са на
социалния минимум. Трипроцентното увеличение на законово регламентирана минимална работна заплата от 1 февруари е друга мярка от предложението на социалистите. Пенсиите ще се актуализират спрямо изменението на средната
работна заплата.
Бюджетната стойност на
намаляването на данъка върху
добавената стойност с един
пункт (от 19,6% на 18,6%) се
оценява на 6,9 млрд. евро. Левицата възнамерява да реши
проблема с безработицата,
като замрази закриването на
работните места в обществения
сектор и открие още 100 000
допълнителни
поста
в
нетърговския сектор за три години, чието възнаграждение

ще се поеме 75 на сто от държавата. За да се ограничат уволненията, левицата планира да
възстанови с известни изменения мерките на закона за социалната модернизация, установени по времето на кабинета
Жоспен. Те позволяват дирекциите по департаменти да налагат на работодателите
задължения, касаещи преразпределението по категории и
образование, директно свързани със стабилността на фирмите. Това от своя страна ще доведе до “оскъпяване” на уволненията. По отношение на инвестициите са предвидени мерки за улесняване на достъпа до
кредити чрез посредничеството на гаранционни фондове.
Като цяло планът, който бе
приет единодушно, обаче среща множество критики, защото
“е белязан от множество пропуски”. По думите на социалиста Франсоа Ребсамен, близък
до Сеголен Роаял, документът
е “осъден да остане просто
виртуален, тъй като не представя голяма новаторска идея”.
Това просто ще даде повод за

пореден път да се разрази битка за цифри и мнения на експерти, от което французите
още повече ще се отчаят, докато чакат конретни решения.
Според френския финансов
министър Ерик Воерт социалистите “са се заблудили от кризата” и тя ги предупреждава за
увеличението на обществените разходи, което може да накара Франция да изгуби своята конкурентоспособност. На
фона на готвения от социалистите вот на недоверие и демонстративното им напускане
на заседание на Националното събрание в знак на протест
срещу парламентарна реформа, чието разглеждане предизвика силни напрежения, мнозина считат, че истински ефективен план могат да изготвят
само управляващите в момента. Какви са шансовете на опозицията и дали тя не се отдалечава с всеки изминал ден от
управлението, предстои да
разберем скоро.
(По материали от чуждестранния печат)
black+dopulnitelen14
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За Ленин, мавзолея
и емоциите
Руският народ е изправен
пред труден избор - да бъде
ли погребан вождът на
пролетариата
АЛБЕРТ АВРАМОВ

През последните 15 г. идеята за изнасянето от мавзолея
на Червения площад на тялото на вожда на пролетарската
революция Ленин на приливи
и отливи възбужда общественото мнение в Русия, а и не
само там. Повече от ясно е, че
с течение на времето все помалко стават (или остават)
хората, за които името на пролетарския вожд е история,
съдба и чувство на съпричастност към неговите идеи. Ленин определено е трудна за
обхващане тема, трудна, поради огромното й влияние
върху нещата от живота на хората през изминалите десетилетия, свързани с името и идеите му. Трудна е и поради
това, че днес измеренията на
света са други, интересите са
други, истините са други, епохата е друга, а наред с тях - и
героите са други. Няма съмнение, че времето на Ленин в
контекста на съвременното
историческо измерение си
отива. Светът се изправя пред
нови реалности и предизвикателства, които до голяма степен обезсмислят или наймалкото - обезценяват смисъла и съдържанието на неговите идеи. Тук обаче е мястото
да отбележим, че някои от основните принципи, залегнали
в определени негови идеи (които, според някои мастити
учени, са останали нереализирани), станаха, макар и тихомълком, част от инструментариума на съвременните идеолози от различни краища на
света и продължават да властват, признато или не, при
това с неотслабваща сила.
Нека да погледнем, без да
се фокусираме особено детайлно, в същността на

та кампания, свързана с идеята за препогребването на Ленин, предизвиква нова силна
вълна от

разнопосочни,
противоречиви
и силни емоции
при това, както сред обикновените граждани, така и сред
представителите на политическия елит на Русия. В решаването на този въпрос, колкото
и богато да е нюансирането
му с различните оттенъци - от
озлобеността до обичта и преклонението, все пак не може
да не се отчетат и факторите
на забравата и безразличието. Не е тайна, че днес Русия
е твърде поляризирана в чисто човешки и социално-икономически смисъл - дори само
повърхностно запознатите с
живота в най-голямата европейска държава не могат да
не останат впечатлени от гигантската разлика в начина на
живот между станалите нарицателни за Русия олигархични кръгове и обикновените
руски хора. Политически погледнато - първите нямат вече
нужда от Ленин, а втората
част, болшинството от руския
народ, все още го тачат, но
вече без особено да се уповават на неговите идеи и насоки. Тези, вторите, множество-

бъдещето на хората от тази
многонационална
страна.
Спонтанно
възниква
и
въпросът “Какво общо има Ленин?” - и със споменатите погоре ценности, и със неизбежното политическо ръмжене,
като се има предвид, че на
първо място много хора
свързват името му със собствения си живот. Не означава

странно звучат аргументите на
антиленинците. Повдиган е, при
това нееднократно, и чисто
икономическия аспект на
въпроса за поддържането на
тленните останки в мавзолея.
Биохимическите “манипулации”
с тялото на Ленин като разходи за пъддържане на съотвентия температурен режим в
гробницата, охраната и самите
медицински мероприятия според официални данни възлизат
на няколко десетки милиона
рубли, а гласовете на противниците стигат до кресчендо,
когато се сетят, че от време на
време (три-четири пъти досега)
се е налагало да сменят костюма на покойника. Нещо повече
- поради отправения към руския народ призив от Владимир
Путин да се помисли за референдум за препогребването на
Ленин крясъците за цената на
всенародното допитване стават
неописуеми.
Социологическите допитвания дават различни данни през
различните години, последва-

ленинския принцип
за демократичността в устройството на държавата и обществото. Всъщност да поговорим за демокрацията, найспряганата напоследък дума.
Едва ли е нужно да търсим
точното определение на това
понятие - по-скоро да се взрем
в ретроспекцията на последните години, в които думата
“демокрация” (освен в енциклопедичното си покритие като
понятие) неусетно ще ни отведе до реалния свят, изпълнен
с теории, намерения, надежди, емоции и в крайна сметка
- май до царството на илюзиите. Та за демокрацията.
В съвременна Русия, колкото и на някои личности и
кръгове да им се ще да прилепят представката “псевдо”,
демократичните промени в общоевропейското разбиране на
този процес са в пълен ход. И
на този фон напълно естествено е да започне преосмислянето на някои исторически
наложени политически символи и разбирания. Мавзолеят и
положените в него тленни останки на вожда на световната
революция напълно логично
също подлежат на преосмисляне. В този смисъл пореднаblack+dopulnitelen

то, все по-ясно схащат, че са
им останали само сантиментите по една безвъзвратно отминала епоха.
В Кремъл прекрасно разбират, че поредната остра и
достигаща до крайни тези
дискусия може да произведе
отрицателен
политически
ефект в хода на крупномащабните промени, започнали в
руското общество. Излишно е
при това да се търсят сравнения с някакви т. нар. “европейски ценности”, цитирани под
път и над път, за щяло и нещяло, ако те са ориентирът към

ли това, че изваждането на
тялото на вожда от мавзолея
би довело до

равносметката
че всички са се покланяли на
лъжливи ценности, че са поставяли пред себе си лъжливи
задачи, и че в крайна сметка
са изживели живота си напразно? Нека отчетем все пак и
факта, че става дума за няколко поколения от този исторически диапазон.
На фона на точно тази главоблъсканица най-малкото

ли разрухата на Съветския
съюз. Ако трябва да се доверим
на резултатите, а няма защо да
не им повярваме, картината
наистина става малко тъжна.
Елементарният сравнителен
анализ ясно показва, че радетелите на варианта Ленин да
си остане в мавзолея с течение
на времето намаляват. Освен
това има и чисто физически
фактори - според учените тялото може да издържи в “мавзолейни” условия около сто години. След това ще настъпи трудно контролируема разруха...
Днес вече много ученици от

руските училища сериозно се
затрудняват да отговорят на
въпроса “кой е този В.И.Ленин
и каква е ролята му в историята?”. Нищо чудно, дори е съвсем
логично. Всъщност някои
съвсем не са и чували за него.

Мавзолеят на Ленин
Сградата външно наподобява египетските пирамиди, в които са погребвали древните
властелини. Но различието без
съмнение е много съществено.
Мумията на фараона, така или
иначе, смятана за божество,
след погребението е била недостъпна за погледите на простосмъртните. Неприкосновеността на мумията вътре в пирамидата е смятана за основна
предпоставка за неопорочаването на съществуването на фараона от другата страна на битието. Пирамидата е била пазителка на тайната, в нея са
господствали тайнствеността,
отсъствието на околния материален живот, скритостта, които са освобождавали място за
живота в отвъдното. А така ли
стои въпросът с балсамираното
тяло на Ленин? През изиминалите 85 г. милиони хора са преминали покрай тленните останки на човека, превърнал се в
един от символите на съвременната човешка история.
Тълпи от идеологически поклонници, любопитни и любознателни хора, деца и възрастни, години наред отиваха на
Червения площад и с часове
изчакваха реда си, за да преминат край сакралния саркофаг.
Всеки със своите очаквания,
всеки един, воден от собствените си чувства или емоции, и
всеки един - със своите надежди, че така ще съпреживее заедно с оклните докосването си
до великия лидер. Сигурно и
всеки, преминавайки край него,
в нещо се е заклевал, от нещо
се е отричал, в нещо е започвал да вярва с нова сила и увереност.
Кое отделя Ленин от понятието икона, тази, на която
всички се кланят, тази, от която
всички очакват да получат частица от чудотворната й сила?
Това е въпрос, на който всеки
трябва сам за себе си да отговори. Защото не става дума за
божество, а за обикновен човек. И нека не добавяме определения от типа обичан, мразен, популярен или не, необходим или излишен. Защото става дума за обикновен човек,
земен и тленен, като всички
нас. Човек, който може би все
пак трябва да легне в майката
земя, за да намери своя вечен
покой. А поколенията сами
след време да решат - нужен
ли им е той или не. Има една
дума - ИСТОРИЯ - и тя най-точно ще отсъди.
black+dopulnitelen15
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И Салвадор
зави наляво

Салвадор е най-малката държава в континентална
Америка. Тя е и единствената страна в Централна
Америка, която няма излаз на Карибско море

Партизаните от „Фарабундо Марти” се завърнаха в голямата политика
Този
януари
поредна
държава в Латинска Америка
направи крачка вляво. На парламентарните избори в Салвадор убедително води опозиционната партия на бившите партизани от Фронта за национално освобождение “Фарабудно
Марти” (ФНОФМ). Според
предварителните резултати
фронтът е получил над 42% от
гласовете на 4,2 милиона избиратели. Дясната Арена (Републикански националистически алианс), която доминираше в парламента досега, печели 38 на сто от гласовете.
Това е първата победа на
ФНОФМ на парламентарни
избори от 17 години насам.
Представителите на левицата
получиха солидна подкрепа и
на местните избори - те спечелиха в над 80 кметства, като си
възвърнаха контрола над основните бастиони на десните.
Местната власт в столицата
Сан Салвадор обаче остана в
ръцете на Арена.
Победата на изборите през
януари вдъхва на левицата увереност, че ще успее да закрепи този успех и на предстоящите през март президентски
избори. Още отсега е ясно, че
решаващата битка ще е между
кандидата на Арена, бившия
шеф на националната полиция
Родриго Авила, и лидера на
Фронта Маурисио Фунес. 49годишният Фунес, бивш телевизионен журналист и кореспондент на Си Ен Ен, твърдо е
убеден, че победата ще е на
левицата. Социолозите отбелязват, че в обществото наистина растат симпатиите към
бившите бунтовници, които “заровиха томахавката на войната” през 1992 година и се
превърнаха в опозиционна
партия.
Фронтът “Фарабундо Марти” бе създаден на 11 октомври 1980 година. Движението
носи името на един от основателите на салвадорската комунистическа партия и лидер на
селското въстание в страната

СНИМКА БГНЕС

ГАЛИНА МЛАДЕНОВА

Маурисио Фунес е сигурен в победата
на ФНОФМ на изборите през март

през 1932 година. В състава на
ФНОФМ влизат пет партии,
като всяка от тях делегира по
трима представители в директората на движението. Всичките партии обаче запазват самостоятелността си. Поемайки
по пътя на въоръжената борба, ФНОФМ приема виетнамската стратегия на дълга битка
“срещу империализма и местната олигархия”. Планът на
движението бил да увеличават
акциите си в селските райони
и да подготвят почвата в градовете, докато не настъпи “решителният час”. ФНОФМ получаваше огромна подкрепа от
Куба и управляваната през 80те години от сандинистите Никарагуа. Властите в Сан Салвадор пък разчитаха на помощта на Вашингтон. САЩ даваха

управление.
Неолибералният
модел
обаче не ощастливи кой знае
колко салвадорците. Положението в страната днес едва ли
би могло да се определи като
цветущо. Безработицата в
страната надхвърля 15% и
продължава да расте, огромна
част от населението (близо
40%) продължава да е неграмотна, а престъпността придобива опасни размери. Младежките банди “марас”, сраснали
се с престъпните организации
на наркомафиоти и трафиканти на хора, все повече тормозят салвадорците.
Хората искат промени и
тези промени предлага нашата партия, твърди лидерът на
ФНОФМ Маурисио Фунес. Той
вярва, че през март на президентските избори салвадорците ще подкрепят неговата кандидатура. Повечето от анализаторите са склонни да се
съгласят с Фунес. Засега обаче никой не се наема да прогнозира колко ляв ще се окаже завоят в Салвадор. Днешните последователи на легендарния революционер Фарабундо Марти изглеждат доста
“одеснели”. Самият Фунес наскоро подчерта, че той е “готов да сътрудничи със Вашинг-

на салвадорската армия повече от 1 милион долара дневно,
за да защитават християнството от опасната “пасмина от
йезуити и марксистко-ленински
атеисти”.
Кръвопролитната почти 12годишна гражданска война
отне живота на над 180 000
салвадорци. През 1992 г.
фронтът реши да смени тактиката и спря въоръжената борба. Така салвадорските партизани, които доказаха, че умеят
да воюват, показаха, че предпочитат диалога, а не оръжието. Те възприеха като свое кредо думите на тогавашния глава на католическата църква в
Салвадор архиепископ Оскар
Ромеро. Само няколко дни
преди да падне от ръката на
наемен убиец, той каза: “ХрисНеолибералната политика на десницата не донесе
на салвадорския народ благоденствие

Столицата Сан Салвадор
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тияните не се страхуват да се
сражават, те могат да го правят, но предпочитат да говорят
с езика на мира!”.
Диалогът на фронта с хората обаче вървеше трудно.
Обезверени от разрушителната гражданска война, салвадорците дадоха доверието си
на десницата, която здраво
държеше властта. Всъщност
подкрепата за десните в Салвадор в продължение на толкова години не е изненада.
Въпреки че бе дискредитирана заради тесните си връзки с
печално известните “ескадрони на смъртта”, Арена неизменно бе на власт от 1989 година.
Републиканският алианс се
постара да осигури приток на
големи чужди капитали и помощи, преди всичко от САЩ, а
също така да създаде условия
за легална емиграция на работна ръка в чужбина. Предприетите стъпки в известна
степен стимулираха икономиката на страната, намалиха
безработицата. Именно така
десницата получи подкрепата
на широки слоеве от населението и си осигури 20-годишно

тон и със сигурност не възнамерява да става втори Чавес”.
Някои обаче смятат, че
ФНОФМ само си играе на умереност, тъй като е принуден да
е по-внимателен, за да не плаши избирателите с прекалена
революционност. Не бива да се
изключва варианта много скоро Салвадор да застане под
знамената на венецуелския
“другар Уго” заедно с Боливия,
Никарагуа и Еквадор. Да не
забравяме и че в устава на
фронта е записано, че той е
“демократична, революционна,
социалистическа партия”.
Горчивият опит обаче показа, че абсолютизацията нито на
социалистическите, нито на
неолибералните идеи са реален път на развитие, който да
доведе до повишаване на жизнения стандарт на народа. И
изглежда, че лидерът на
ФНОФМ споделя това. Не случайно преди изборите този януари Маурисио Фунес не отиде
нито в Хавана, нито в Каракас.
Той посети умерените държави
от левия блок в Латинска Америка - Бразилия, Чили и Аржентина. А това е показателно.
cyanmagentayellowblack
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Съюзът на художниците
пак отличи карикатуристи
Валентин Георгиев от Русе получи наградата на ДУМА

Какво искат жените? Жените
искат всичко да е така, както те
искат!

ЧРД!
ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ, президент
на Българската федерация по борба
ГЕОРГИ ДИЛКОВ - ЛОРДА, юрист,
политик
ЕВГЕНИ КИРИЛОВ, евродепутат
ЙОРДАН ЙОНЧЕВ - ГЪМЗАТА, музикант
от Ку-ку бенд
КРАСИМИР УЗУНОВ, шеф
на агенция „Фокус”
ТОДОР КАВАЛДЖИЕВ, юрист,
вицепрезидент (1997-2002)

Öúðêîâåí
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СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Младият художник
Валентин Георгиев от
Русе грабна традиционната награда на вестник ДУМА за своя
цикъл от карикатури, с
които участва в 34-тото
издание на Националната карикатурна изложба. Творбите на
участниците са подредени в салона на втория етаж в Националния изложбен център
за съвременно изкуство - СБХ, ул. “Шипка” 6.
Валентин Георгиев
има редица международни участия и награди, сред които бианалето на карикатурата в
Полша. Негови творби
се отличават с подчертан интелуктуален подтекст, категорични са
познавачи.
Наградата на Съюза на българските художници (СБХ) - сатирична пластика от Ишхан Нигохосян, бе дадена на Христо Комарницки. Комисия в състав
- Генчо Стоев, Алла Георгиева и Любомир
Михайлов отличи Ивайло Цветков, бивш художник на ДУМА, който получи наградата на
Дома на хумора и сатирата в Габрово и отличието
на
вестник
“Стършел”. Стефан Десподов бе удостоен с
наградата на Столичната община на името
на Доньо Донев. Георги Чалъков пък връчи

Виц
Виц

26
Преп. Ксенофонт
и дружината му
Младият художник Валентин Георгиев от Русе грабна традиционната награда на ДУМА за своя
цикъл от карикатури, с които участва в Националната карикатурна изложба

своята лична награда
за еротична карикатура на Цочо Пеев.
Призът за цялостно
творчество на сп. “Тема”
отиде при Велин Андреев. Наградата на в.
“Про и Анти” взе Калин
Николов, а на в. “Трета
възраст” - Георги Ведроденски - Мортос. Отличието за политическа карикатура от името
на партия “Българска

нова демокрация” заслужи Чавдар Николов.
Националната изложба на карикатурата
е традиционен ежегоден преглед на най-високите 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 чувствителност.
Отдавна е известно,
че думата, а и самото
понятие карикатура,
водят началото си от
латинския
глагол
“carricare” - ще рече
товаря, претоварвам,
подчертавам. Разбира
се, подчертава се най-

характерното и се натоварва със значения и
смислова изразителност за явления, невидими с просто око, но
не и за окото на одарените и талантливите,
подчертават от СБХ.
34-тото издание на
изложбата тази година
представя повече от 60
съвременни автори от
различни творчески генерации.

ВЕЧЕР НА ПОЕТА
ВЕЛИН ГЕОРГИЕВ
Юбилейна вечер на поета
Велин Георгиев, който навърши
75 години, ще се състои на 3
февруари в зала 7 на НДК, етаж
V, от 18 ч. Тържеството се организира от Съюза на българските
писатели, Литературна гостоприемница при Народно читалище
“Д-р Петър Берон” - София и
Националния литературен салон
“Старинният файтон”. За поета и
твореца Велин Георгиев ще говорят Петър Караангов и д-р
Елена Алекова. Вели Чаушев ще
рецитира негови стихове в съпровод на пианистката проф. Снежана Барова.

ИЗБРАХА 12-ТЕ
ПОЛУФИНАЛИСТИ
НА БГ ЕВРОВИЗИЯ

СНИМКИ ЮРИЙ СТОЯНОВ

Вече са известни полуфиналистите на БГ Евровизия, те бяха
определени на голям концерт в
НДК, който се излъчваше на
живо по БНТ в събота вечерта.
Зритeлите видяха и чуха 21 песни, отсяти от около 80 предложения. Многочленно жури, в което
влизаше Васил Найденов, Елица
Тодорова и Стоян Янкулов Стунджи, Орлин, Калин Вельов и
други избра да продължат напред Краси Аврамов, Нора от
“Мюзик айдъл”, група “Сахара”,
Дани Милев, група “Мото”, Стефан Вълдобрев, Ивелина и Стефан Илчев. Те заедно с трите
продуцирани песни от БНТ - на
Графа, Мариана Попова и Поли
Генова, ще се състезават за
българската песен на Евровозия
на 21 февруари.

Нелина Крайчева “Мелник”, НУИ - Варна
Изложбата “Хубава си, татковино” в зала “Средец”
на Министерството на културата с работи на възпитаници
на 12 училища по изкуствата от София и страната
е посветена на 100-годишнината от обявяването
на независимостта на България. Експозицията представя
100 пейзажа - живопис, графика и фотография,
от старинни български градове и села и природни
забележителности. Изложбата може да се види до 27 януари

Десислава Янакиева “Есенна гора”, СХУИИ - Пловдив

„Чудото” от Хайдн ще звучи за първи път у нас
Симфония “Чудото” от Хайдн ще
изпълни за първи път у нас Нов симфоничен оркестър на 31 януари в зала
“България” от 19,30 ч., съобщи БТА.
Творбата е една от Лондонските
симфонии на композитора - 96-а, известна като “Чудото”. Заглавието си получава, след като на премиерата пада
един от полилеите в залата (доста тежко съоръжение) и като по чудо няма
пострадали.
cyanmagentayellowblack

В програмата са още Кончерто гросо номер 8 на Хендел - от неговите
прочути “големи концерти” (кончерти
гроси), и Симфония концертанте за цигулка и виола от Моцарт. На диригентския пулт ще бъде музикалният директор на Нов симфоничен оркестър Росен Миланов. Маестрото се представя
пред българската публика, след като
дирижира новогодишния концерт на
Филаделфийската филхармония, на

която е артистичен директор.
Солисти са Франсоа Сошар - концертмайстор на Лозанския камерен оркестър, и Ели Каранфилова - водач на
виоловата група в същия състав. Специални гости на концерта ще бъдат децата от дома в село Доганово. Те ще
имат възможност да наблюдават отблизо как зад сцената оркестърът и диригентът се подготвят, а после в залата
да чуят изпълненията на музикантите.

Мариана Попова отново ще
пее на БГ Евровизия
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ПРОГРАМАТА

26 ЯНУАРИ

ВРЕМЕТО
06.45
09.35
10.15
11.00
12.00
12.25
12.55
14.00
14.25
15.30
16.00
16.10
16.25
16.40
16.55
17.20
17.50
18.00
18.30
19.00
19.50
19.55
20.00
20.25
20.50
22.30
23.00
23.30
01.05

Денят започва - сутрешен блок
Здраве
Дързост и красота - тв филм /2177 епизод/
Жените с Марта Вачкова /токшоу/
По света и у нас
Бързо, лесно, вкусно - кулинарно шоу
Отдаденост - тв филм /490 епизод/ /п/
Радостта на Европа - фолклор /РТВЦ Благоевград/
Време за път - 5-сериен тв филм /2 филм от поредицата “Дом за нашите деца”/, 1 серия
В час ли си?
По света и у нас
Новини на турски език
Телепазарен прозорец
Били и Бъди - анимационен филм
Флипър и Лопака - анимационен филм /14 епизод/
Акция
Частен случай
По света и у нас
Седмо чувство - семейна игра
Отдаденост - тв филм /491 епизод/
Лека нощ, деца!. Приказчици
Песните на Евровизия 2009 /клип/
По света и у нас
БНТ такси
БНТ представя “На малкия остров” - /България, 1957 г./
По света и у нас
Библиотеката - предаване за книги
Жена на честта - тв филм /18 епизод/
Малкълм и Еди - тв филм

06.20 Детски клуб Дисни. “Приключенията на Мики и Доналд”
- сериал, еп. 4
06.50 “Тази сутрин”
09.30 “Бон Апети” - кулинарно предаване с Иван Звездев
10.00 “Часът на мама”
11.00 “Неопитомени красавици” - сериал, еп. 142
12.00 bTV Новините
12.30 “Шоуто на Слави” /п/
13.30 “Предателство” - сериал, еп. 103
14.30 “Буря в рая” - сериал, еп. 91
15.30 “Какво харесвам в теб” - сериал, сезон 3, еп. 23, 24
16.30 “Горчиво” - шоу за младоженци
17.00 “Клетва за отмъщение” - сериал, еп. 47
18.00 “Това го знае всяко хлапе!” - телевизионна игра
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 “Форт Бояр” - телевизионно състезание
21.00 “Отчаяни съпруги” - сериал, сезон 4, еп. 8
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 “Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23.30 “Веществени доказателства” - сериал, сезон 4, еп. 2
00.30 “Това го знае всяко хлапе!” /п./
01.30 “Неопитомени красавици” /п./ - сериал, еп. 142
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ОВЕН
ƒÌÂÒ ·˙‰ÂÚÂ Â‡ÎËÒÚË Ë Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ ÔÂ‰ ‚‡Ò
ÔÓ·ÎÂÏË Í‡ÚÓ ÔÓ ˜Û‰Ó ˘Â ÓÚÔ‡‰‡Ú. ÃÓÏÂÌÚ˙Ú ÌÂ
Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ ‰‡ „Û·ËÚÂ ËÌÚÂÂÒ ÓÚ ÌÂ˘‡Ú‡, ÍÓËÚÓ
ËÒÚËÌÒÍË ‚Ë ‚˙ÎÌÛ‚‡Ú, ·ÂÁ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‰‡ÎË Ò‡ ÓÚ ‰ÂÎÓ‚Ë,
ÎË˜ÂÌ ËÎË Ï‡ÚÂË‡ÎÂÌ ı‡‡ÍÚÂ.

ТЕЛЕЦ

10

¡˙‰ÂÚÂ ÔÓ-Â¯ËÚÂÎÌË, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ Á‡
Î˛·Ó‚Ú‡ ‚Ë. —ÎÂ‰‚‡ÈÚÂ ÒÚËÍÚÂÌ ÂÊËÏ Ì‡ ı‡ÌÂÌÂ
Ë ÔÓ˜Ë‚Í‡, ÌÓ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ÓÚ‰ÂÎÂÚÂ Ë ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ
‚ÂÏÂ Á‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ÓÚÍËÚÓ. ÕÂ ‰‡‚‡ÈÚÂ ÛıÓ Ì‡
ÌˇÍÓË ÒÎÛıÓ‚Â, Á‡Òˇ„‡˘Ë ËÌÚËÏÌ‡Ú‡ ‚Ë ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡.

Ñàíäàíñêè

Днес преди обяд в североизточните райони все още
ще превалява дъжд. По-късно и там валежите ще
спрат и облачността ще се разкъса. Над останалата
част от страната още преди обяд облачността
временно ще се разкъса и намалее. Вятърът ще се
ориентира от запад-северозапад и ще бъде слаб, в
Дунавската равнина и източните райони - умерен.
Минималните температури ще бъдат предимно между
1 и 66°
° , а максималните - 8-13
° . Атмосферното
8-13°
налягане ще се повиши, но ще остане по-ниско от
средното за месеца. Над планините ще има променлива облачност. Ще духа умерен, по старопланинското било и силен западен вятър. Максимална температура на 1200 м около 55°
° , на 2000 м - около 00°
°.
Над Черноморието ще духа умерен вятър от западсеверозапад. Над северната част преди обяд все още
може да превалява дъжд. По-късно преваляванията
ще спрат, облачността ще се разкъса. Над южната
част облачнастта ще е променлива. Максимални
температури - между 8 и 13
°.
13°

ИЗГЛЕДИ ЗА 27 И 28 ЯНУАРИ

БЛИЗНАЦИ
ÕÂ ·˙Á‡ÈÚÂ Ò ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·Â˘‡ÌËÂ, Á‡˘ÓÚÓ ÚÓ
ÏÓÊÂ ‰‡ ‚Ë Á‡‰˙ÎÊË ÌÂ Ò‡ÏÓ ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘, ÌÓ Ë ‚
·˙‰Â˘ ÏÓÏÂÌÚ. œÎ‡ÌË‡ÈÚÂ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÌÓ‚‡Ú‡
ÒÂ‰ÏËˆ‡, Í‡ÚÓ ÒÂ ÓÔËÚ‡ÚÂ ‰‡ Ò˙‚ÏÂÒÚËÚÂ ‚ÒË˜ÍË
‚‡ÊÌË ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË, Ú‡Í‡ ˜Â ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡‚ËÚÂ Ò Úˇı.

РАК
ÃÌÓÁËÌ‡ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â ÔÓÎÛ˜‡Ú ‚ÂÒÚ, ÍÓˇÚÓ ˘Â ‚Ë
ÔÓÏÓ„ÌÂ ‰‡ ÔÓ‰ÔË¯ÂÚÂ ËÁ„Ó‰ÂÌ ‰Ó„Ó‚Ó ÔÂÁ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ ÌˇÍÓÎÍÓ ‰ÂÌ‡. ÕÂ ·˙‰ÂÚÂ ÌÂ·ÂÊÌË Í˙Ï
Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓÚÓ ÒË Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ë Ô‡ËÚÂ ÒË, Ú˙È Í‡ÚÓ
Ú‡Ï ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ ˘Â Â ÔÓ-·‡‚ÌÓ ÓÚ Ó˜‡Í‚‡ÌÓÚÓ.

ЛЪВ
Œ·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡ ÓÍÓÎÓ ‚‡Ò ˘Â Ò‡ ÓÚÎË˜ÌË Ë ‡ÍÓ
„Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ, ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓÒÚË„ÌÂÚÂ
Í‡ÚÂ„ÓË˜ÌË ÔÓÏÂÌË, ˜ËËÚÓ Ô˙‚Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË ˘Â
ÛÒÂÚËÚÂ Ó˘Â ÔÂÁ ÌÓ‚‡Ú‡ ÒÂ‰ÏËˆ‡.

максимални
15°/16°

ДЕВА

максимални
4°/9°

ƒÌÂÒ ÒÂ ÓÔËÚ‡ÈÚÂ ‰‡ ÌÂ ÓÒÚ‡‚ˇÚÂ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ËÚÂ
ÒË ËÌÚÂÂÒË Ì‡ Á‡‰ÂÌ ÔÎ‡Ì, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‡ÍÓ ËÏ‡
ÌÂ˘‡, ÍÓËÚÓ ‚ÒÂ Ó˘Â ÌÂ Ò‡ Ì‡Ô˙ÎÌÓ ˇÒÌË Á‡ ‚‡Ò
‚ ÚÓ‚‡ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ. ¬ÌÂÒÂÚÂ ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ Ë
ı‡ÏÓÌËˇ ‚ ‰ÓÏ‡¯ÌÓÚÓ ÒË Ó„ÌË˘Â.

ВЕЗНИ
06.55
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.30
15.30
16.30
17.30
18.15
19.00
19.45
20.00
21.00
22.00
22.30
23.30
23.45
00.45

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

Във вторник вятърът ще се ориентира от юг,
югоизток, в Източна България и северно от планините
ще се усили и температурите в тези райони ще
достигнат до 15-16
° . От запад ще се заоблачи и
15-16°
привечер в Западна България ще завали дъжд. В сряда
в много райони ще вали дъжд. Вятърът ще се
ориентира от запад. Температурите ще се понижат
и максималните ще бъдат предимно между 4 и 99°
°.

ŸÂ ËÏ‡ÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂ ·ÂÁ ËÁÎË¯ÌË „Î‡‚Ó·ÓÎËˇ ÓÚ ÌÂ˘‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÌÂ Ò‡ ‚Ë Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Óˇ‚‡ÎË ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚ ÎË˜ÂÌ ÔÎ‡Ì. ŸÂ ÒÂ ‡‰‚‡ÚÂ
Ë Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ÔÓ·Â‰Ë ÓÚ ‰ÂÎÓ‚Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ.

СКОРПИОН
«‡ ‚‡Ò ‰ÂÌˇÚ ˘Â Â Ì‡ÒËÚÂÌ Ì‡ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌË ÂÏÓˆËË, ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ‰Ó·ËÚÂ ÌÓ‚ËÌË, ÍÓËÚÓ
˘Â ÔÓÎÛ˜ËÚÂ ÓÚ ‚‡¯ ·ÎËÁ˙Í ËÎË ÔËˇÚÂÎ. ÕÂ
·˙Á‡ÈÚÂ ‰‡ ÓÚÔ‡ÁÌÛ‚‡ÚÂ ÒÎÛ˜‡ˇ, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‡ÍÓ ÌˇÏ‡ÚÂ
ÒË„ÛÌË „‡‡ÌˆËË Á‡ ËÒÚËÌÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡.

СТРЕЛЕЦ
ƒÓ·Â Â ‰‡ ÔÓ‰‡‰ÂÚÂ ˙Í‡ Ì‡ ÔËˇÚÂÎ, ËÁÔ‡‰Ì‡Î
‚ ÌÛÊ‰‡ ËÎË Ì‡ Ó‰ÌËÌ‡, ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÌÛÊ‰‡Â ÓÚ
‚‡¯Ëˇ Ò˙‚ÂÚ. ÕÂ ÒÂ ÍÓÎÂ·‡ÈÚÂ ‰‡ ÊÂÚ‚‡ÚÂ ˜‡ÒÚ
ÓÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÒË ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË Á‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡
·ÎËÁÍËÚÂ ÒË.
ПОНЕДЕЛНИК, 26.1.2009

07.00
09.00
10.00
11.00
11.50
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
15.00
16.40
17.00
17.45
18.00
18.45
19.00
19.30
20.00
21.00
22.30
23.00
23.40
00.30
01.00

“Сутрин в 7”, сутрешен блок
“Чиста лъжа”, еп. 3, теленовела, Венецуела, 2007
“Маса за петима”, сезон 1, еп. 8, драматичен сериал
“SOS! Бавачки”, сезон 3, еп. 4, риалити шоу, Великобритания, 2004
“BG - Къде? Къде?”
Новини
Витафон
“Без багаж”, туристическо предаване - повторение
“Новини по радиото”, сезон 2, еп. 6, комедиен сериал
“Капри”, сезон 1, еп. 15, сериал, комедия, драма, Италия
“Следобед с ТВ 7”, токшоу на ТВ 7
Телешопинг
“Пътеводна светлина”, еп. 90, теленовела, драма, САЩ
“Микросвят”, анимационни миниатюри
“Вярно с оригинала”, политическо токшоу с Петър Волгин
“Великото изкуство на магията”, док. поредица
Новини
“Отблизо” - публицистично предаване
“Капри”, сезон 1, еп. 16, сериал, комедия, драма, Италия
“Кодът Пи”, трилър, САЩ, 1998
“Новини по радиото”, сезон 2, еп. 7, комедиен сериал
Новини
“Свръхестествено”, сезон 1, еп. 11, научнофантастичен сериал, САЩ, 2005
“Новини по радиото”, сезон 2, еп. 6, комедиен сериал
“Великото изкуство на магията”, док. поредица - п.

cyanmagentayellowblack

06.05 “Федералният съдия”
07.00 Новини
07.05 “Добро утро”
10.00 Новини
10.15 “Добро утро”
11.10 “Малахов+”
12.05 “Модна присъда”
13.00 Новини
13.20 “Контролна покупка”
13.50 “Нека да говорят”
14.30 “Детективи”
15.00 Другите новини
15.25 “Да разбереш. Да
простиш”
16.00 Новини
16.30 Сериал: “Огънят на
любовта”
17.20 “Хайде да се оженим!”
18.10 “Федералният съдия”

19.00 Новини
19.30 “Чакай ме”
20.20 “Следата”
21.05 Сериал: “Богата и
обичана”
22.00 Време
22.30 Сериал: “Широката река”
23.30 “Прости ми, ако
можеш”
00.25 “Познер”
01.20 Нощни новини
01.35 “Следата”
02.15 “Да разбереш. Да
простиш”
02.40 “Хайде да се оженим!”
03.30 Сериал: “Широката река”
04.20 “Модна присъда”
05.10 Сериал: “Богата и
обичана”

КОЗИРОГ
ƒÌÂÒ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ Ò·Î˙ÒÍ‡ÚÂ Ò Ô‡Ë˜ÌË
ÔÓ·ÎÂÏË, ÍÓËÚÓ ˘Â Ò‡ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ ÌÂ‡ÁÛÏÌÓÚÓ
‚Ë ÔÎ‡ÌË‡ÌÂ Ì‡ ÌˇÍÓË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë ËÌËˆË‡ÚË‚Ë. ÕÂ
‚ÎËÁ‡ÈÚÂ ‚ ÌÓ‚Ë Ò‰ÛÊÂÌËˇ. —ÚÂÏÂÚÂ ÒÂ ‰‡ ÌÂ
‚ÁËÏ‡ÚÂ Ô‡Ë Ì‡Á‡ÂÏ, ‰ÓË Ë ‰‡ ËÁÔËÚ‚‡ÚÂ ÔËÚÂÒÌÂÌËˇ.

ВОДОЛЕЙ
ŸÂ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡Ô‡‚ËÚÂ ‚‡ÊÌ‡ Û„Ó‚ÓÍ‡ ‚ Ò‡ÌÚËÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÔÎ‡Ì, ÍÓˇÚÓ ‰‡ ÔÓÏÂÌË ÍÓÂÌÌÓ Ì‡˜ËÌ‡ ‚Ë Ì‡ ÊË‚ÓÚ. œÓ·‚‡ÈÚÂ Í˙ÒÏÂÚ‡ ÒË ‚
ı‡Á‡ÚÌËÚÂ Ë„Ë, ÌÓ ·ÂÁ ‰‡ ÒÚË„‡ÚÂ ‰Ó Í‡ÈÌÓÒÚË.
ŒÚ‰ÂÎÂÚÂ ‚ÂÏÂ Á‡ Ò˙Ì Ë ÓÚÔÛÒÍ‡ÌÂ ÒÂ‰ Ô˙ÎÌ‡ ÚË¯ËÌ‡.

РИБИ
ƒ˙Î„ËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÍË Ë Ô˙ÚÛ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ·ÎËÁÍË
‡ÁÒÚÓˇÌËˇ ˘Â ‚Ë ÌÓÒˇÚ ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌË ÂÏÓˆËË. ƒÓ·Â Â ‰‡ ÓÚ‰ÂÎËÚÂ ‚ÂÏÂ Á‡ ÎË˜ÌËÚÂ
ÒË ‰ÂÎ‡, ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Ë ÔËÒÏ‡, Ì‡ ÍÓËÚÓ ‚ÒÂ Ó˘Â
ÌÂ ÒÚÂ ÓÚ„Ó‚ÓËÎË.

cyanmagentayellowblack
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На 26.01.2009 г. се навършват
3 години от кончината на
нашата скъпа съпруга, майка,
тъща, баба и прабаба

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

–⁄—“»Õ ¿
¿Õƒ–≈≈¬¿ √≈Œ–√»≈¬¿
Обичаме те! Липсваш
ни! Почивай в мир!
От близките

981
929
964
929
944
980
962
989

65
29
30
29
39
39
13
24

30
29
07
29
23
11
94
69

—œ≈ÿÕ¿ Ã≈ƒ»÷»Õ— ¿ œŒÃŒŸ
БЪРЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
тел.: 150

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

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

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

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

Приемна на ВС на БСП
График за прием на граждани от 26 до 30 януари

Вторник, 10-12 ч.
Семра Изетова,
член на ИБ на ВС на БСП
Приема и по въпроси на политиката на
БСП в смесените райони
Сряда, 10-12 ч.
Борис Цветков,
член на ВС на БСП
Приема и по въпроси на информационното общество
Четвъртък, 10-12 ч.
Юрий Борисов,
член на ВС на БСП
Приема по въпроси на политическата комуникация и медийната политика на БСП

ƒ≈ÕŒÕŒŸÕ» ¿œ“≈ »
"АЛТЕА"
Адрес: ул. "Деян Белишки" 58
Телефон: 958-31-02
"АНА"
Адрес: бул. “Витоша” 95
Телефон: 953-41-57

ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР
Адрес: ул. "Екзарх Йосиф" № 59
Тел.: 981-00-06
Денонощна спешна психиатрична помощ

"АРОНИЯ 2001"
Адрес: бул. "Пенчо Славейков" № 6
Тел.: 953-13-08
Приготвяне
на лекарства

ЦЕНТЪР ПО
ТРАНСФУЗИОННА
ХЕМАТОЛОГИЯ
ул. "Братя Миладинови" 112,
тел. 92 104 17, регистратура 92 104 70

"ВЕЛИ"
Адрес: жк "Младост" 4,
битов комбинат,
до бл. 416
(до ресторант "Амигос")
Тел.: 975-48-67

Œ¡–¿«Œ¬¿Õ»≈

"МЕДЕЯ-74"
Адрес: жк Бъкстон, ул.
"Ген. Суворов" № 56
(базара на ъгъла с ул.
"Вихрен")
Телефон: 955-54-32
"ПАНАЦЕЯ" - КАТЯ ИЛИЕВА
Адрес 1: жк "Овча купел1", бл. 507, вх.Д
Тел.: 957-47-01
"СТУДЕНТСКА"
Адрес: Студентски град,
бл.60 вх.В
Телефон: 868-01-15
"ФАРМА - Б. ИВАНОВ"
Адрес: ул."Костенски водопад", бл. 242,
срещу ДКЦ XXIX
Тел.: 958-25-68

“≈À≈‘ŒÕ» «¿ —“ŒÀ»÷¿“¿

BRITISH COUNCIL (Британски съвет)
София 1504, ул. Кракра 7, тел. 9424344, 0887424344
- информация, рецепция, 9424300 - учебен център,
9424200 - изпитна дейност,
e-maillyubov.kostova@britishcouncil.bg
БЪЛГАРСКО-АМЕРИКАНСКА КОМИСИЯ
ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН "ФУЛБРАЙТ"
София, бул. "Ал. Стамболийски" 17, ет. 1,
тел. 9808212, 9816830, факс 9884517,
e-mail fulbright@fulbright.bg
УЧИЛИЩА ЗА ЕВРОПА
(чуждоезиково и консултативно обучение)
София, ул. "Г. С. Раковски" 88,
тел./факс 9815432, 9815521,
e-mail euroschool@tradel.net

СБА................................................................................91 146

ДЕЖУРНИ АПТЕКИ.........................................................178

АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"............................................516 72 54

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО.............................................190

"СОФИЙСКА ВОДА".............................................812 21 21

ПРОГРАМА НА КИНАТА................................................191

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ......920 17 43, 920 23 32

ПРОГРАМА НА ТЕАТРИТЕ.............................................171

КАНАЛИЗАЦИЯ.....................................................920 21 29

ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛ..................963 20 00

ТОПЛОФИКАЦИЯ..........................958 68 08, 985 22 38

ВЪЖЕНИ ЛИНИИ................................................961 21 56

УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ...............832 10 31, 931 12 10

СТАНЦИЯ "СИМЕОНОВО"................................961 21 89

ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ............987 52 45, 981 29 80

СТАНЦИЯ "ДРАГАЛЕВЦИ"................................967 11 10

СТОЛИЧНА ХЕИ...................................................813 04 00

СТАНЦИЯ "БАЙ КРЪСТЬО"..............................967 11 25

АВАРИИ - АСАНСЬОРИ.......944 51 00, 089 24 85 99

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ..................843 58 54

ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ.....................................983 67 47

ФОНДАЦИЯ "РОМАНИ БАХ"..............................23 13 03

"ЧИСТОТА СОФИЯ"......................925 09 61, 927 10 90

“‡ÎÓÌ Á‡ ·ÂÁÔÎ‡ÚÌ‡ Ó·ˇ‚‡
‚˙‚ ‚ÂÒÚÌËÍ ƒ”Ã¿

ВИК ЕАД................................................................974 60 23

ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

"ВОЛФ 96" ООД.............................818 89 51, 818 89 50

ВЪТРЕШНИ ЛИНИИ...........................................937 22 13

"ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНИ ЛИНИИ:

»ÏÂ:
.........................................................
œÂÁËÏÂ:
..................................................
‘‡ÏËÎËˇ:
.................................................
ΔË‚ÂÂ˘ ‚:
................................................
“ÂÎÂÙÓÌ Á‡ ‚˙ÁÍ‡:
..................................
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Азиатският свят посреща 2009-а

РАДОСВЕТА КОНСТАНТИНОВА

Навсякъде по света началото на
новата година е весел празник, всеки оставя зад гърба си несбъднатите
мечти и... си създава нови. Различни
народи в продължение на векове предават от поколение на поколение новогодишните си традиции и поверия.
Затова са толкова разнообразни, но
обединени от вечната човешка надежда, че новата година непременно
ще бъде по-щастлива от старата. Найранният документ за празнуване на
Нова година е отпреди 4000 години.
Той е от древна Месопотамия и сочи,

Югоизточна Азия, по-конкретно в източния край на полуостров Индокитай и е на 13-о място по населеност
в света.
Фестивалът, който най-точно разкрива културната идентичност, е
Виетнамската Нова година, наричана празник Тет. Тя е известна и като
Китайската нова година, която се
отбелязва по Лунния календар и започва на 26 януари. Посреща се три
дни. Годината наброява 354 дни, в
продължение на 33 години преминава поредно през всички годишни времена. Според техния зодиак 2009-а е
Годината на бика.

Най-вълнуващо в празника са бомбичките,
зарята и драконовият танц

че по онова време първият ден на
годината - Акиту - е бил отбелязван
във Вавилон с новолунието, найблизко до пролетното равноденствие.
Дали някой от нас някога се е
замислял какво знае за Виетнам?
Какви традиции носи в себе си тази
толкова древна и непозната за нас
страна, изпълнена с магия, екзотични архитектурни и исторически паметници, пазещи и разкриващи трагичната, а в същото време и величествена история? Областта, позната
ни като Виетнам, е била населявана
още от палеолита и някои археологични находки в Thanh Hoa Province
датират от няколко хиляди години. Археолозите
свързват началото на виетнамската цивилизация с късния неолит, ранен бронзов
период,
Phung-nguyen
култура, която е
била центрирана
в провинцията
Vinh Phu на Виетнам, от около
2000 г. пр. Хр. 1400 г. пр. Хр.
Официалното й
наименование е
социалистическа
Република Виетнам или “Конг
Хоа Са Хои Ту
Ния Виет Нам”.
Разположена е в
cyanmagentayellowblack

Подготовката започва поне седмица преди събитието. Домовете се
почистват, за да се прогони лошото,
натрупало се от предходната година.
Всеки получава нови дрехи и обувки.
Плащат се минали дългове и се разрешават конфликти, защото благосъстоянието на празника отразява
късмета през годината. Характерната атмосфера на Тет се крие в символиката на новогодишната трапеза
и украсата на дома. Тя се изразява
в оризова торта, цветове на праскова, кайсия, дърво кумкуат, поднос с
пет плода, бамбук, бомбички и молитва.
Легендата гласи, че преди повече

Местните бързат да
посрещнат Годината на бика

Според Лунния
календар
празненствата
започват от днес
и продължават
три дни
от две хиляди години Виетнам бил
управляван от цар Чан Вон VI. Той
обучил всичките си 10 синове във
военното изкуство и литературата,
ала не всички обичали физическия
труд. Еднствено Лан Лен останал
скромен и трудолюбив. Заедно с
жена си се отдал на земеделие като
обикновен селянин. Преди нова година императорът извикал синовете си:
“Който намери най-хубавото ястие
между небето и
земята, ще наследи престола!”
Принцовете се
поклонили
и
тръгнали. Разпратили слугите си
по всички краища. Лан Лен нямал слуги, а и работата на полето
не му позволявала да се впусне в
пътешествие. Но
решил
да
изпържи питки от
ориз.
Едната
кръгла като небето, нарекъл “Banh
Day”, а другата
“Banh Chung” (оризова торта), чиято квадратна форма се смята за
символ на признателност на виетнамския народ за
голямото избилие на Земята. Те са
направени от лепкав ориз, пълни с
боб и свинско месо, увити в бананови листа.
Кайсията често е използвана в
Южен Виетнам заради топлото време. Друга традиция при украсата е
присъствието на кумкуат. Той расте
на малки дръвчета или храсти с гъсти
клони, които по някога са и бодливи,
а цветовете му са бели и слабо се
различават от цветовете на другите
цитруси. Растението символизира
желанието и надеждата, че богатството ще дойде в дома сега и за в
бъдеще. Плодовете, блестящи като
малки слънца или златни монети,
представляват прародителите, цветята са родителите, а пъпките - децата и внуците.
Подносът с петте плода, изобразява възхищението и благодарността на виетнамския народ към небето,
земята и техните предци и доказва
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стремежа за изобилен живот. Според една теория тези плодове са
символ на 5-те основни елемента метал, дърво, вода, огън и земя.
В дните преди Тет хората засаждат изключително висок бамбук пред
къщите си. Виетнамците вярват, че
дървото притежава силата на талисман и когато звънчетата се разлюлеят от лекия полъх на вятъра, привличат добрите духове - закрилници. От
векове наред се закачат хартиени
изображения на Ин и Ян, двете основни сили на Вселената. Понякога
се поставя и цветен шаран със златни люспи, символизиращ последния
етап от процеса, през който животните бавно и постепенно се превръщали в дракони. Поверието гласи, че
на него пътува бога на дома, който
в деня на Тет отива на небето, за да
разкаже как е минала годината за
всеки от членовете на семейството.
По обичай Нова година е денят, в
който виетнамецът става с 1 година
по-възрастен, а не денят, в който е
роден.

Новогодишната трапеза се
откроява с характерна символика

Най-вълнуващият елемент в честването на Тет са бомбичките, зарята
и драконовият танц, подобен на парад. Драконът гъвкаво се извива под
ударите на музиката, умело ръководен от танцьори-акробати.
В новогодишната нощ всички се
събират в тесен семеен кръг и палят
благовонни масла и тамян на олтара
на предците, защото вярват, че те се
завръщат в домовете си. Отправят
молитви за благословия, щастие,
просперитет и дълъг живот. През
следващите два дни виетнамците си
ходят на гости. Към първия гост в
дома си те се отнасят с особено
внимание. Защото според древните
предания какъвто е той, такава ще
бъде цялата година. На самия празник се поздравяват с “Честита нова
година” и си желаят дълголетие. На
децата се дават малки яркочервени
пликчета, в които се поставят пари
- залог за богатство и бъдещо
процъфтяване.
cyanmagentayellowblack
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Хичо следен
от Олимпиакос
Николай Димитров е пред трансфер в гръцкия гранд Олимпиакос,
съобщи вчера Спортал.бг, позовавайки се на хора от лагера на “сините” в
Кипър. Спортният директор на “червено-белите” Илия Ивич е изгледал
победата на Левски с 2:0 срещу
Цървена звезда в петък, за да финализира впечатленията на клуба от
Хичо. Преди това скаути на Олимпиакос са наблюдавали няколко пъти
изявите на младежкия национал. В
информацията се твърди, че Хичо е
започнал като титуляр именно заради присъствието на Ивич. Играта на
Николай Димитров ми хареса много.
Нуждаем се от футболист с неговите
качества. Тепърва предстоят разговори, след мача. Очаква се разговори
да има в близките дни, като от Левски можели да съгласят да продадат
играча и за по-малко от поставената
му цена от 1 млн. евро. През последните месеци се говореше за интерес
към него от испанския Осасуна, холандския Фейенорд и германския
Нюрнбрег.
В същото време продължават и
проблемите около връщането на Христо Йовов на “Герена”. Причина за
това били неговите изисквания за заплащането. Ръководството на “сини-

Херо отрече
привличане на
Рабех и Карлуш
в руския Амкар
те” било склонно да му даде най-много 10 хил. евро заплата, докато той
настоявал за 15 хиляди.
Междувременно се появи информация, че руският Амкар Перм, воден от
Димитър Димитров, може да привличе
от Левски изгонения от рагера в
Кипър марокански бранител Юсеф Рабех и слабо представилия се през
есента бразилец Жеан Карлуш. Покъсно Херо отрече подобен интерес
пред Novsport.com. Познавам добре
българските футболисти, но засега не
проявявам конкретен интерес към никой от тях. Тук има мениджърски екип,
който ми предлага играчи и аз само
трябва да избирам. В момента освобождавам чужденци и търся нови футболисти, коментира той. Не мога да
коментирам информацията, заяви пък
финансовият директор на “сините”
Константин Баждеков. По думите му
действително има водени разговори с
някои клубове, но за момента не може
да се обяви нищо конкретно. Баждеков изрази надежда до заминаването
на Левски за лагера в Турция другата
седмица да има някаква яснота по
трансфера на футболисти на клуба.
Вчера играчите направиха последна тренировка в Кипър преди вечерта да се приберат в София.

ЦСКА излиза
срещу Ягодина
ари от Виктория Пилзен,
седми в чешката Първа
лига. Крайното решение
ще вземе Стратега, тъй
като на 30 януари е
мача с Динамо Минск.
В Агиа Напа пристигна и новият изп. директор Венцислав Живков, след като преди
три дни там акостира и
Александър Тодоров.
Очаква се с Живков да
дойде за проби и защитникът Павел Ковачев. Бившият бранител
на Берое идва от литовския Каунас. В лагера
се очаква и мениджъра
Емил Данчев.

МЪРИ: Няма да

напускам Литекс
Нямам намерение да напускам работата си
в Литекс, заяви треньорът на “оранжевите” Станимир Стоилов по повод слуховете, че ще си
тръгне от Ловеч, ако бъде обявен за нов наставник на националния тим. Когато има нещо конкретно, ще коментираме, обясни Мъри. В събота
в Дубай неговият тим направи 0:0 срещу узбекистанския шампион Буньодкор, в който играебившият футболист номер 1 на света Ривалдо.
“Играчи сте, браво”, заяви той по повод изявите
на Сандриньо, Том, Дока и Диего. За първи път
чух Литекс и се учудих, че има четирима бразилци в състава. Съперникът показа интересен
футбол и действаше агресивно, сподели още
ексзвездата на Барселона и Милан.

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

¬ÒË˜ÍË ı‚‡ÎˇÚ ¡Â·‡ÚÓ‚
Капитанът на националния ни
тим Димитър Бербатов получи найвисока оценка в тима на Манчестър
Юнайтед от спортните медии на
Острова, след като отбеляза победния гол за успеха с 2:1 срещу бившия си тим Тотнъм в мач за Купата
на Англия. Той вкара своя десети гол
за Юнайтед, а повече - 14, има Уейн
Рууни. Преди дни Бербо донесе и
успехите с по 1:0 срещу Мидълзбро
и Болтън в шампионата.
Мениджърът на “червените дяволи” не пропусна да похвали Бербо
за майсторското му отиграване при
гола, а съотборниците му заявиха,
че той им е спечелил мача. Бербатов беше фантастичен. Виждал съм
го да бележи такива голове много
пъти на тренировки, коментира вра-

тарят Бен Фостър. Двубоят започна
негативно за шампионите, след като
в 5-ата минута руснакът Роман Павлюченко се измъкна и отклони с глава прострелно центиране отляво.
“Червените дяволи” изравниха в 34ата минута, след като изстрел на Пол
Скоулс се отклони в крак на бранител и топката влетя в мрежата. Само
минута по-късно Карик даде 40-вметров пас към Бербатов, който овладя
с едно докосване топката и от границите на пеналта я прати в долния
десен ъгъл на вратата.
В другите срещи от турнира Хартлипул - Уест Хям 0:2, Челси Ипсуич 3:1, Хъл Сити - Милуол 2:0,
Кетъринг - Фулъм 2:4, Портсмут - Суонзи 0:2, Шефилд Юнайтед - Чарлтън
2:1, Торки - Ковънтри 0:1.
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САМПДОРИЯ
ИСКАЛА ТОПЧО
Българският защитник Елин
Топузаков е в плановете на италианския Сампдория. В разработка на сайта Tuttomercatoweb.it
се споменава, че бившият капитан на Левски е сред вариантите за нов бранител в състава на
“моряците”. В момента Топчо
играе за Апоел Тел Авив, като
има договор до края на сезона.

БЕКЪМ С ДЕБЮТЕН
ГОЛ ЗА МИЛАН
Дейвид Бекъм вкара първия
си гол за Милан при победата
на “росонерите” с 4:1 над Болоня като гости в двубой от XX
кръг на Серия А. Милан събра
40 точки и се приближи на три
от лидерите Интер и Ювентус
преди снощния мач на “нерадзурите” срещу Сампдория. Домакините откриха чрез Марко
Ди Вайо от дузпа в 9-ата минута, но 4 по-късно Кларънс Зеедорф. До почивката Кака обърна
резултата с два гола, а Бекъм го
оформи в 60-ата минута. В другите срещи - Лацио-Каляри 1:4,
Палермо-Удинезе 3:2, ДженоаКатания 1:1, Сиена-Аталанта
1:0, Лече-Торино 3:3, НаполиРома 0:3, Реджина-Киево 0:1,
Ювентус-Фиорентина 1:0.

Барселона записа 8-и пореде успех в Примера дивисион,
след като надигра с 4:1 Нумансия. Каталунците си върнаха за
единственото поражение (0:1)
от началото на шампионата, а
точни за тях бяха Лионел Меси
(49, 76), Самуел Ето’о (53) и
Тиери Анри (71), а за гостите се
разписа Хавиер Баркеро (61).
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Даденият под наем от Ювентус на швейцарския Грасхопърс
българин Марио Кирев пази цял
мач за своя тим в контролната
среща със Санкт Гален, загубена от Грасхопърс с 0:1. В същото
време титулярът на Юве Джанлуиджи Буфон призна, че би
напуснал “Старата госпожа”, ако
получи оферта, подобна на тази
отправена от Ман Сити за Кака.

БАРСА НЯМА
СПИРАНЕ

СНИМКИ БГНЕС

Шампионите
от
ЦСКА трябва да изиграят днес от 15,15 часа
първата си контрола на
лагера в Агиа Напа,
Кипър. Ако времето позволи, тя ще бъде със
сръбския Ягодина, след
като буря на Острова на
Афродита осуети първата проверка срещу руския Балтика в събота. От
ЦСКА твърдо изискаха
местните мениджъри,
които уреждат престоя
на “армейците” в Кипър,
да осигурят нова контрола. В резултата е получено принципно съгласие за двубой на 31 яну-

КИРЕВ ЗАПОЧНА
СЪС ЗАГУБА

Информациите в броя са подготвени от репортерите на вестника.
Използвани са емисиите на БТА, "Фокус", "БГНЕС", БНР,
"Франс прес", интернет и др. Ръкописи не се рецензират и не се връщат
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Бартоли спъна и
Йелена Янкович

ж и в о т ъ т
на думите

Сръбкинята с австралийски паспорт
Йелена Докич стигна четвъртфинал на турнир от
Големия шлем за първи път от 2002-а насам

бел Гаригес (Исп, 21), Доминика Цибулкова (Слвк, 18) Елена Дементиева (Русия, 4),
Женг Жи (Китай, 22) - Свет-

лана Кузнецова (Русия, 8).
Бердих ме постави под
огромно напрежение, но
благодаря на Господ, че ус-

пях да се справя с тежката
ситуация. Той бе агресивен,
като имах чувството, че можеше да прати топката,
където си поиска. Това пък
заяви световният номер две
при мъжете Роже Федерер
(Швейцария), след като успя
да обърне двубоя си срещу
чеха Томаш Бердих и да
спечели с 4:6, 6:7, 6:4, 6:4,
6:2. Така шампионът от 2004,
2006 и 2007 г. продължава
да преследва изравняване
на рекорда на Пийт Сампрас
за 14 титли от турнири от
Големия шлем. В четвъртфиналите Федерер ще се изправи срещу номер 8 в схемата Хуан Дел Потро (Арж),
който отстрани Марин Чилич
(Хърв) с 5:7, 6:4, 6:4, 6:2. В
следващата фаза се класира и Анди Родик (САЩ) след
успех със 7:5, 6:1, 6:3 над
Томи Робредо (Исп). За място на полуфинал американецът ще спори с миналогодишния шампион Новак
Джокович (Сърбия), който
отстрани в тричасов мач с
6:1, 7:6, 6:7, 6:2 финалиста от
2006-а Маркос Багдатис
(Кипър).
Днес на корта в 18-ина
финали излизат преследващият първа титла в Мелбърн
Рафаел Надал (Исп, 1) срещу Фернандо Гонсалес
(Чили, 13), Жо-Вилфред Цонга (Франция, 5) - Джеймс
Блейк (САЩ, 9), Анди Мъри
(Великобритания, 4) - Фернандо Вердаско (Испания,
14), и Гаел Монфис (Фр, 12)
- Жил Симон (Фр, 6).
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Калоян Махлянов-Котоошу
завърши с победа участието
си в първия за годината супертурнир по сумо в Токио. В
среща от последния 15-и
кръг българският одзеки Котоошу изхвърли
от дохиото Кайо, а
двубоят изгледа и
президент Георги
Първанов, който е
на посещение в
Япония. Ден преди
това Котоошу отстъпи на Харумафуджи
и така завърши с
Завърналият се след
баланс от 10 успетравма Асашорю спечели
ха и 5 загуби.
23-ата Купа на императора
Титлата в турнира вдигна йокодзуна Асашорю. В последния
кръг той загуби от другия действащ велик шампион Хакухо и двамата монголци събраха актив
от 14 победи и 1 поражение. Това наложи двамата отново да се изправят един срещу друг. В
решителната схватка обаче Асашорю бе поконцентриран и победи Хакухо, който бе триумфирал в предишните три големи турнира. Смятам, че “стария” Асашорю се завръща, коментира след награждаването великият шампион.

Индия приема Ф1
след две години
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Трети остана италианецът Патрик
Талер. Лидерът за СК Бенямин
Райх (Австрия) не завърши и
отстъпи върха на Ивица Костелич.
Хърватинът финишира 7-и в слалома, но това му донесе и второ
място в комбинацията след спускането в събота. В нея триумфира
Силван Цурбриген (Швейц), а трети е Патко Црънчич (Хърв). Костелич излезе начело за СК с 675
точки, на 15 пред Райх. Трети е
Гранж - 656, следван от Аксел
Свиндал (Норв) - 655, и Дидие Дефаго (Швц) - 595 т. В
събота швейцарецът
триумфира в спускането на пистата “Щрайф”
в Кицбюел. Той изпревари със 17 стотни австриеца Михаел Валххофер и с 29 стотни
Клаус Крьол. Американецът Ти Джей Ланинг
падна лошо и скъса
кръстна връзка на коляното.
Австрийката Катрин
Цетел спечели гиганския слалом в италианския курорт Кортина
Д’Ампецо. След нея
завършиха Михаела
Кирхгасер и Елизабет
Гьоргл. Четвърта остана шведката Аня Першон, а водачката за
СК Линдзи Вон (САЩ)
бе десета. Американката води в генералното класиране с 882
точки пред Мария
Рийш (Герм) - 810, и
Елизабет Гьоргл, Катрин Цетел и Михаела Першон - 775 т. Ден
Кирхгасер (от ляво на дясно) окупираха подиума преди това швейцаркав гигантския слалом и взеха реванш за та Доминик Жизен
слабото представяне на австрийките, които не спечели спускането
влязоха в десетката на спускането ден по-рано пред Вон и Першон.

Шефът на Формула 1 Бърни Екълстоун
обяви официално, че
през 2011-а в Ню Делхи ще се проведе
първото в историята
“Гран при на Индия”.
Разбира се, че ще се
справим, коментира
той по повод факта,
че в Индия все още
няма писта и тепърва

предстои да бъде
построено
трасе.
Екълстоун
получи
одобрението и на
всички отбори във
Формула 1, тъй като
това ще популяризира
спорта в една от намногомилионните
държави и ще бъде
огромна реклама за
участниците.

Правото да
к а з в а ш т о в а,
което мислиш!
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Състезаващият се за България
австрийски скиор Килиан Албрехт
спечели 11 точки и вече има 14
за Световната купа, след като
тръгна 28-и след първия манш и
се нареди 17-и в слалома в австрийския зимен център Кицбюел.
Класирането му гарантира на
България участие в СК догодина
с двама алпийци.
Изненадващо победата грабна фрацузинът Жулиен Лизеру,
който изпревари с 8 стотни своя
сънародник Жан-Батист Гранж.
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Килиан Албрехт спечели точки Асашорю с 23-а купа
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Марион Бартоли спря на
осминафиналите на Откритото първенство на Австралия
световната номер едно Йелена Янкович (Сърбия).
Французойката, която е номер 17 в ранглистата на
УТА, имаше нужда от 82 минути, за да отстрани с 6:1,
6:4 водачката в основната
схема на първия за годината турнир от Големия шлем.
Знаех, че ще победя Йелена някой ден, заяви след
мача щастливата Бартоли,
която в първия кръг отстрани нашата Цветана Пиронкова. В следващия кръг тя излиза срещу седмата поставена Вера Звонарьова (Русия), елиминирала със 7:5,
6:4 сънародничката си Надя
Петрова.
В същото време Йелена
Докич продължи да радва
зрителите в “Мелбърн парк”,
след като се пребори с получена по време на двубоя
травма в третия сет и отстрани рускинята Алиса Клейбанова със 7:5, 5:7 и 8:6. Влязлата с “уайлд кард” тенисистка преди това отстрани
две от поставените в схемата - Анна Чакветадзе и Каролин Вознячки. Следващата й съперничка е световната номер 3 Динара Сафина.
Рускинята се потруди доста
за успеха с 6:2, 2:6, 7:5 над
15-ата Ализ Корне (Франция). Днес са останалите осминафинали между Серена
Уилямс (САЩ, 2) - Виктория
Азарьонка (Беларус, 13),
Карла Наваро (Исп) - Ана-

СНИМКИ БГНЕС

Докич продължи победния си ход
за радост на австралийците

ПОДАРЪЦИ И
СУВЕНИРИ
НА ВЕСТНИК
ДУМА

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ
ще излиза

талон за
безплатна
обява!
ТЪРСЕТЕ ГО!
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