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РЕСТИТУЦИИТЕ В
НЕСЕБЪР СПИРАТ

На гости
на община
Брацигово

Бургаският съд реши да се съборят хотели,
строени в обекти за отдих на учащи се
Бургаският съд е спрял
всички реституции и строежи
на терени на Националната
спортна академия в община
Несебър. Ректорът проф. Лъчезар Димитров е получил уведомително писмо от съда, съобщи самият той вчера.
За безогледното обсебване
на учебно-спортни обекти на
академията проф. Димитров

съобщи и в остро интервю за
ДУМА на 15 януари т.г. Особено съм изумен от това, че ще
се събарят построени сгради там има хотели на бившия кмет
на Несебър Николай Трифонов,
добави ректорът. НСА притежава около 240 дка в община
Несебър и има акт за публична
държавна собственост за тях.
Бившият кмет Трифонов се за-

нимаваше със заграбване на
наши земи, но и сегашният Николай Димитров продължава
тази политика на обсебване на
публична държавна собственост, твърди проф. Димитров.
Спирането на реституциите и
строежите се отнася и за терени за ученически отдих - бившите пионерски лагери.
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Лютви Местан
и Милен Вълков
за езика на
омразата в медиите
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Няколко думи
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АЛЕКСАНДЪР СИМОВ

Блокадата
на границата
отпуши
изкупуването
на картофи
СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА
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В потока от всякакви странни новини най-после се
появи една, която си заслужава вниманието. Бургаският
съд със свое решение спря всякаква реституция и строежи на терените на Националната спортна академия край
Несебър. Нещо повече - магистратите разпоредиха построените досега сгради да бъдат бутнати.
Ясно е, че бутането няма да стане веднага, въпреки че
три четвърти от българите биха приветствали такива действия. Важното е друго, решението показва една променена
атмосфера. За 20 години Черноморието бе превърнато в
една неразличима стена от бетон и стъкло. А най-лошо е,
че това става без всякакво съобразяване с инфраструктура или национални интереси. Нещата излязоха от контрол
и е крайно време институция като съда да се намеси.
Това решение, независимо кога ще влезе в сила, трябва
да е като една червена лампичка за всички, които си
мислят, че всичко им е позволено. И когато един ден
багерите тръгнат към хотелите, никой няма да съжалява
за тях. В Испания вече се случи.

Преподавателите
и учените минават
на временни
трудови договори?
3

Поправки в
кризисния план
на ЕС предлагат
наши евродепутати
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Наградата
на София за
Майкъл Пейлин
от „Монти Пайтън”
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Екип на БЧК раздаде пакети с консерви, вода, хляб и санитарни принадлежности на
шофьорите на тирове от километричната опашка, образувала се пред ГКПП - Кулата,
заради протестите на гръцки фермери. 50 блокади продължават да парализират Гърция.
Земеделците втвърдяват позициите си и заявяват, че няма да отстъпят от исканията си
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Телепортираха
частица на
един метър
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ÁÚËÃÀÐÈß
ГЕРБ пита Станишев за газа БСП ПРЕДУПРЕЖДАВА:
2

Няколко въпроса
към премиера Сергей
Станишев, свързани на
договора на България
с Русия за доставките
на природен газ, задоха вчера на пресконофренция от ГЕРБ. Преди повече от две години бившият енергиен
министър Румен Овчаров заяви, че се е наложило подписване на
нов договор с руската
страна за доставките
на газ, защото това гарантирало доставките
в дългосрочен план и
че цената ще се увеличава плавно заради
по-голямата сигурност.
Това припомни организационният секретар
Красимир Велчев. Спо-

ред него се установило точно обратното нито доставките се
оказали сигурни, нито
цената е била увеличена плавно.
Има ли нов договор
за доставки на газ или
не, или има допълнително споразумение?
С кого е подписан този
договор? Кои са посредниците и има ли
българи между тези
посредници?
Един
такъв договор не може
да бъде секретен, коментират от кметската
партия. Според тях,
когато договорът се
изплаща с парите на
хората и на бизнеса,
той не трябва да е
секретен. Секретарят

на ГЕРБ Велчев обясни, че това били на
практика
главните
въпроси, които от ГЕРБ
искат да зададат заради всички пострадали
хора от бизнеса. От
ГЕРБ искали още да
разберат как правителството ще компенсира
бизнеса заради огромните загуби, кой ще
понесе политическа
отговорност за договора с Русия и това, че
четвърта година няма
алтернативни трасета
за доставка. Според
партията на Борисов
някой трябвало да понесе и наказателна
отговорност, защото
това било срещу интересите на бизнеса.

«‡·ÎÛ‰ËÚÂ Ò‡ ÓÔ‡ÒÌË
√≈–¡ ÒÂ Á‡ÌËÏ‡‚‡ Ò ÌÂÂÙÂÍÚË‚ÌË ÔÓÎËÚËÍË Ë
ÔÓÔÛÎËÁ˙Ï. «‡·ÎÛ‰ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡Ìˇ‚‡ √≈–¡,
Ò‡ ÓÔ‡ÒÌË. “Ó‚‡ ÒÂ Í‡Á‚‡ ‚ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ Ì‡ ÔÂÒˆÂÌÚ˙‡ Ì‡ ¡—œ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰ ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÓÚÓ ‚˙ÔÓÒË, ÍÓËÚÓ
·ˇı‡ ÓÚÔ‡‚ÂÌË ÓÚ ÍÏÂÚÒÍ‡Ú‡ Ô‡ÚËˇ ‰Ó ÔÂÏËÂ‡
—Ú‡ÌË¯Â‚ ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ‰ÓÒÚ‡‚ÍËÚÂ Ì‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á
ÓÚ –ÛÒËˇ Á‡ ¡˙Î„‡Ëˇ. ŒÚ ìœÓÁËÚ‡ÌÓî 20 ÔËÔÓÏÌˇÚ, ˜Â ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ ¡—œ Ë ÏËÌËÒÚ˙-ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ —Â„ÂÈ —Ú‡ÌË¯Â‚ ÔÂ‰ÔËÂ ÒÂËÓÁÌË ÒÚ˙ÔÍË,
Á‡ ‰‡ Ì‡Ô‡‚Ë ¡˙Î„‡Ëˇ ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÔÓ-ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ‡.
œËÏÂË ‚ Ú‡ÁË ÔÓÒÓÍ‡ Ò‡ ‰Ó„Ó‚ÓÂÌËÚÂ ÓÚ ÔÂÏËÂ‡ ‰ÓÒÚ‡‚ÍË Ì‡ „‡Á ÓÚ √˙ˆËˇ Ë ‡ÍÚË‚Ì‡Ú‡ ÏÛ
‡·ÓÚ‡ Ò ≈— Á‡ ‡ÁÂ¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ „‡ÁÓ‚‡Ú‡ ÍËÁ‡, ÒÂ
Í‡Á‚‡ ‚ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ‰Ó ÏÂ‰ËËÚÂ. ŒÚ ¡—œ ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡Ú, ˜Â Ë Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂÏËÂ‡ ‰Ó ”Ì„‡Ëˇ, Í˙‰ÂÚÓ Û˜‡ÒÚ‚‡ ‚ ÒÂ˘‡Ú‡ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓ ‡‚ÌË˘Â ÔÓ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡ ìÕ‡·ÛÍÓî, Â ÔÓÂ‰ÌÓÚÓ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎÒÚ‚Ó Á‡
Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚Ë.

Ректори искат нов план
за Студентския град
В борда на „Студентски
общежития и столове”
взимали по 700 лв.
възнаграждение
ВИЛИ ГАВРИЛОВА
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Пролетното време изкара столичани
на разходка, но от следващата
седмица синоптиците обещават
зимата да се завърне.
Времето във Варна отново ще се
застуди, прогнозираха пък вчера
специалистите от филиала на
Националния институт по
метеорология и хидрология в морския
град. От петък нататък
температурата на въздуха по
Черноморието ще спадне под 5 градуса
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СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ
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Повечето членове на
Съвета на ректорите поискаха вчера студентските общежития да бъдат публична
държавна собственост, която да се владее от държавните вузове. За същото настоява и Националното
представителство на студентските съвети (НПСС).
Във висшите училища са
тези, които са заинтересовани да се опазят общежитията и университетските
земи от реституции и

“външно” строителство, смятат те.
В момента общините се
разпореждат с терените на
вузовете, деактуват държавната публична собственост в
общинска и след това я разпродават, заяви ректорът на
Лесотехническия университет
проф. Нино Нинов. Висшите
училища дори не са страна в
съда, когато им отнемат територии, някои научават за посегателствата постфактум.
Държавната собственост на
общежитията пък се управлява от фирма “Студентски об-

щежития и столове” към МОН.
Членовете на борда на директорите й, сред които е и главният серкетар на МОН Димитър Танев, получават възнаграждения за участието си,
които още през 2002 г. са били
700 лв., съобщи доц. Лиляна
Вълчева, председател на
браншовия синдикат в КНСБ.
Тя добави, че синдикатът иска
отчет как МОН е похарчил 50
млн. лв. за ремонт на общежитията и гледа с подозрение
на топлите отношения между
НПСС и министъра.
Ситуацията в градовете с
много вузове обаче е различна от тази, където има един
или два, отчетоха ректорите.
Когато общежитията са на
една територия с вуза, е лесно да се направят университетски кампуси и те да са собственост на висшето училище,
отбеляза председателят на
съвета проф. Борислав Борисов. Когато обаче има група

вузове, блоковете са далеч от
тях или пък в един са настанени студенти от няколко университета, става по-сложно. В
Пловдив пък един от вузовете
владее общежитията и дава
места на другите. Няма обаче
логика публична държавна
собственост да не може да се
даде на държавните вузове.
Според проф. Борисов не
е ефективно всеки от сталичните вузове, които имат общежития в Студентския град,
да имат отделни администрации за тяхното управление.
Настояваме за нов подробен
устройствен план на Студентския град и върху реституирани терени да се разрешава
само строителство на библиотеки, кина, стадиони и пр.,
заяви той. Ректорите до 15
февруари ще предложат решение - всеки за своите общежития, обобщените резултати ще бъдат представени на
просветния министър.

Данъчни проверяват
6-годишна дъщеря на
хасковския кмет
На шестгодишната дъщеря на кмета
на Хасково е назначена данъчна ревизия за последните пет години, съобщи
бащата Георги Иванов на пресконференция вчера. Момиченцето е осиновено,
съобщиха на брифинга, а Георги Иванов
уточни, че то живее у тях от 2007 година.
По думите му разпореждането на териториалната дирекция на НАП е от петък
по искане на Петър Мидов от окръжна
прокуратура. Ревизират се и доходите, и
фирмите на двамата синове на кмета,
както и на още пет-шест души около
Иванов, които той определи като приятели. Атаката срещу мен е дело на депутата от ДПС Рамадан Аталай и на колегата
му Христо Бисеров. Двамата подемат кампанията на национално ниво, а на местно ниво е от депутата от БНС Иван Стаматов, изрази съмненията си кметът. По
думите му ДПС не може да преживее
загубата на изборите за кмет и макар че
е с най-голямата група в общинския съвет
в Хасково, е вън от властта. Дал съм
имената и на внуците ми. Имам внук на
четири години и внучка на една седмица,
ако искат и тях да проверят, каза още
Иванов. Данъчната ревизия се извършва
от служители на данъчното от Пловдив,
за да няма конфликт на интереси. Това
е нормална процедура, обясни говорителят на Териториалната дирекция на
НАП в Хасково Божана Илиева. В първите работни дни на 2009 година кметът
бе обвинен в получаване на подкуп от
5000 лева от фирма “Дусман” която
снабдява с храна хасковските социални заведения и болниците.

Õ‡Ó‰ÌÓ Ò˙·‡ÌËÂ
z Заместник-председателят на
Народното
събрание
Юнал Лютфи беше избран за заместникпредседател на Парламентарната
асамблея на Съвета на Европа
(ПАСЕ). Това стана при откриването
на I част на сесията на ПАСЕ за 2009
г. в Страсбург вчера, съобщиха от
пресцентъра на Народното събрание.
Той ще заема поста на ротационен
принцип в рамките на една година.
Лютфи е член на българската делегация в организацията от 1991 г., а от
2001 г. е и неин ръководител. Досега
е бил заместник-председател на
ПАСЕ през 2003 г. Основните теми в
дневния ред на сесията, която
продължава до 30 януари, са последствията от войната в Южен Кавказ,
ситуацията в ивицата Газа и световната финансова криза.
z Проблемите на децата и семейството ще обсъдят на среща на 27
януари 2009 г. в Народното събрание депутати, представители на компетентните държавни органи, на протестиращите майки и членовете на
Икономическия и социалния съвет.
Разговорът ще започне в 11.00 часа
в зала “Изток” на Народното събрание, съобщиха от пресцентъра на
парламента. Това е трета поред среща след проведените миналата седмица две обсъждания на поставените от протестиращите майки въпроси. На 20 януари 2009 г. председателят на комисията по труда и социалната политика Хасан Адемов и депутати разговаряха с представители на
граждански сдружения на майките в
България. На срещата, в която участваха и председателят на Икономическия и социален съвет Лалко Дулевски и представители на Министерството на труда и социалната политика, бяха обсъдени 18 предложения
на организациите на майките. Уточнено беше, че предложенията, към
които пряко отношение имат парламентарните комисии, ще бъдат обсъдени на специално общо заседание
на ресорните комисии.

ÃËÌËÒÚÂÒÍË Ò˙‚ÂÚ
z Вицепремиерът
Меглена
Плугчиева
ще
участва в Сараево в регионална
конференция “От
икономически
преход към европейска интеграция - две десетилетия промени в
Югоизточна Европа”, която ще се
проведе на 27 и
28 януари, съобщиха от нейния кабинет. Конференцията се организира от
германското дружество за техническо сътрудничество. Пред участниците
във форума заместник министър-председателят ще представи стъпките,
изминати от България по пътя на европейска интеграция, както и опита
на страната ни при използването на
предприсъединителните инструменти.
z В Министерството на финансите, зала “Колегиум” днес от 14.30 часа
ще бъде представена функционалността на Информационната система
за управление и наблюдение (ИСУН).
ИСУН е разработена в съответствие с
европейските регламенти в областта
на управлението и контрола на структурните инструменти на ЕС, националната нормативна уредба, както и
специфичните процедури на управляващите органи на оперативните програми и сертифициращия орган.
z Пилотен проект “Планиране
и усъвършенстване на социалните
услуги” ще бъде реализиран в Русенска, Пернишка и Видинска област. Това каза министърът на труда и социалната политика Емилия
Масларова по време на пресконференция за представяне на проекта в Русе. Проектът се реализира съвместно от МТСП, Агенцията
за социално подпомагане, УНИЦЕФ, община Русе и с финансовата подкрепа на посолството на
Кралство Холандия. По време на
представянето на проекта присъства и посланикът на Холандия.
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Доцентите - професори,
другите с временен договор
Тайна среща при Даниел Вълчев за създаване
на нов закон разбуни институти и вузове
ВЕЛИАНА ХРИСТОВА

Званието доцент да се премахне,
всички дсегашни доценти да станат
професори, а останалите учени и преподаватели да минат на временни трудови договори. Това е било замислено в МОН миналата седмица, съобщиха вчера младите учени от движението “2х3х”. Няколко ректори, представител от БАН и Съюзът на учените са
участвали в закрита среща по покана
на министър Даниел Вълчев за изработване на основни идеи на нов Закон за научните степени и звания.
Били формулирани 10 точки, по които
за броени дни в МОН щели да напишат закона и той спешно да бъде
внесен в НС.
В дневния ред на Общото събрание
на БАН вчера бе включена специална
точка за срещата и зам.-председателят на академията акад. Александър
Попов, който е участвал в нея, обясни
подробно какво е обсъдено на нея.
Временните договори нямало да се

използват за освобождаване на неугодни, а щели да улеснят шефовете
да реагират срещу неефективни учени.
Сред останалите идеи за закон той
посочи, че степента “доктор” ще се
дава от жури от няколко души във всеки вуз или институт, а “доктор на науките” - от национален научен съвет
по специалността. Втората научна степен щяла да се нарича “доктор хабил”.
Званието професор също се дава самостоятелно във всеки вуз, но ще важи
само в него, т.е. ако човек стане професор например на СУ, той няма да е
такъв в Пловдивския университет. Щяло
да има обаче национални професори,
чието звание важи навсякъде. На срещата не било одобрено в научните
институти досегашните ст.н.с. I ст. да се
наричат “професор-изследовател”. Гласуването при избора за степен или
звание щяло да бъде явно, а не тайно,
както досега. Новият закон щял да се
направи и оповести от МОН до 15 февруари. Според акад. Попов не е много
вероятно нов закон да бъде приет в

НС до края на мандата му.
Общото събрание (ОС) на БАН реагира бурно и прие становище, че
възразява срещу замислените “новости” и срещу практиката на сепаративни срещи при министъра да се решават важни за академичната общност въпроси. ОС възстановява искането си да бъде разгледан вариантът
на Закон за научните степени и звания, разработен от БАН преди три
години.
Бурна бе реакцията и в Съвета на
ректорите, където н.с. Христо Лафчиев от “2х3х” съобщи за намеренията,
очертани на срещата в МОН. Как ще
променят Кодекса на труда, а и цялата акредитация на вузовете ще рухне,
бяха първите реплики на вузовски
ръководители. Според тях с избирателните си срещи Вълчев цели да
противопостави едни ректори на други. Темата обаче не бе в дневния ред
на съвета и председателят проф. Борислав Борисов предложи да се изчака МОН да оповести законов текст.

Михаил Миков: Ваньо Танов е бозайник в лампази

Пловдивските депутати от
БСП ще подкрепят на второ четене промените в Закона за
местното самоуправление и местната администрация. Това заяви пред журналисти народният
представител от групата на Коалиция за България Захари Георгиев. Той поясни, че очаква гласуването на второ четене на
промените на този закон да стане през февруари. Според Захари Георгиев има нагласа сред
депутатите в общините с районно деление - като София, Пловдив и Варна, да бъдат повишени
месечните възнаграждения на
общинските съветници. Обсъжда
се те да станат 70 процента от
средната работна заплата в местната общинска администрация.

ГРАЖДАНСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ СЪС
СВОБОДЕН ДОСТЪП
ДО КОМИСИИ В НС
Неправителствените организации да могат да участват по
право на заседания на комисиите към Народното събрание,
предложи вчера лидерът на СДС
Мартин Димитров на пресконференция. В тази връзка сините
предлагат промяна на парламентарния правилник. Димитров
обясни, че досега практиката
била представители на тези организации да се обаждат от депутатите, те от своя страна вземали разрешение от председателите на комисиите към НС и са
оформяли
пропускателния
списък за участие в работата.
Според него гражданските сдружения трябва да могат да присъстват в парламента само срещу
регистрация, а забраната да
бъде въведена само за хора с
антиобществени прояви. Лидерът
на СДС призова останалите
партии, представени в НС, да
подкрепят предложението, дошло от “Раковски” 134.

ИСКАТ
ОМБУДСМАНЪТ
ДА СЕЗИРА КС
ЗА ЗАКОНА ЗА
ПАРТИИТЕ
СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Бозайник в лампази,
който дълго време се е хранил от тялото, което сега
ръфа.
Така
определи
вътрешният министър Михаил Миков уволнения шеф на
ГДБОП Ваньо Танов. Преди
дни Танов обяви, че МВР
било в будна кома. По повод исканията за неговата
оставка Миков каза, че не
му е останало време да
обмисля такъв въпрос. Много пъти съм казвал, че нито
на този пост, нито на друг
оставката е някакъв проблем, каза министърът. Според него извън този проблем е въпросът за решенията, алтернативите и постигането на резултати в
работата на органите.
Михаил Миков и колегата му Даниел Вълчев посетиха вчера Седмо районно
управление на МВР в Студентския град и се запознаха с условията на труд на
полицаите там. Ще се строи
нова сграда за 7 РПУ в Студентския град в столицата,
стана ясно след срещата.
Главният секретар на МОН
Димитър Танев обясни, че
целият предвиден парцел е
с площ пет декара, а незавършената постройка там,
която била предназначена
за модна къща, е с добри

БСП-ПЛОВДИВ
„ЗА” ПО-ВИСОКИ
ЗАПЛАТИ ЗА
ОБЩИНАРИТЕ

Вътрешният министър Михаил Миков огледа терена,
предназначен за нова сграда на 7 РПУ, заедно с колегата си Даниел Вълчев

връзки като съоръжение,
годна е за завършване и
няма нужда да бъде разрушавана. Министър Миков

обеща пред журналисти, че
в кратки срокове ще приключат проверките на терените за изграждането на

нова сграда на 7-мо РПУ на
МВР, за да се вземе решение и да се започне строителството.
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има противоположна икономическа философия в сравнение с
другите политически партии, открои разликите Василев. Той
беше категоричен, че НДСВ е за
ниски данъци, но за висока събираемост, която през изминалите
години е постигната благодарение на ниските данъчни ставки.
Според него истинското изкуство било как с малко пари да се
формира бюджет или цялата бюджетна сфера. Милен Велчев
обясни, че за НДСВ запазването
на валутния борд означава много политически жертви, които си
заслужават. Той не скри надеждата, че и останалите политически партии ще застанат зад запазване на валутния борд.

○

НДСВ представи вчера своя
проект “Тезиси на нова икономическа платформа на партията” на изнесено заседание на
своето ръководство в Благоевград, съобщи БГНЕС. Запазване
на икономическата стабилност,
доверие и структурни реформи и
защита интересите на българския бизнес са основните насоки в работата на партията занапред. На заседанието министърът на държавната администрация Николай Василев
представи реформите в публичния сектор и оповести, че за
НДСВ не била ценност голямото
харчене на парите на данъкоплатците, а малкото харчене.
Това означа, че жълтата партия
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Парламентаристи
НДСВ представи
предизборни „тезиси” подкрепиха граничаря

168 български граждани са
поискали омбудсманът на България Гиньо Ганев да сезира Конституционния съд за обявяване
на непротивоконституционни няколко текста от Закона за политическите партии. С тях се регламентира държавната субсидия за
парламентарно представените
политически сили. Това съобщи
на брифинг вчера д-р Стойчо Кацаров от Гражданска инициатива
“Справедливост”. Оттам се обявиха срещу това финансирането на
партиите да става със средства
от държавния бюджет. Според
новия закон ще се дават по 5%
от минималния осигурителен доход за всеки получен глас за
дадена политическа сила. Това е
около 40 млн. лв., които ще се
разпределят между парламентарните политически партиите за
една година, обясни Кацаров.

Михаил Цонков

Бургаските депутати се обявиха вчера в подкрепа
на граничен полицай Михаил Цонков, чието дело за
убийството на турски рибар-бракониер по време на
защита на българската морска граница беше върнато
на ниво “досъдебно производство”. Цонков беше подкрепен отново и от Инициативния комитет на бургаските медии. Магистратите от Военно-апелативна прокуратура твърдят, че при новите следствено-процесуални действия може да бъде достигнато и до други
изводи, които обвиняват Цонков. От всички бургаски
народни представители, на срещата бяха дошли само
Пенко Атанасов от БСП и Ангел Тюркеджиев от НДСВ.
Въпреки това те потвърдиха, че всички техни колеги
от втори многомандатен район стоят в подкрепа на
граничен полицай Цонков. Пенко Атанасов обясни,
че в случая става въпрос за една национална кауза,
която не стои под въпрос и си струва да бъде защитена. Бихме искали нашият съд, прокуратура да бъдат
на висота, заключи той.

ЛИДЕР ПРЕДРЕЧЕ
НИСКА АКТИВНОСТ
НА ВОТА
За предстоящите парламентарни избори ще са характерни
ниска избирателна активност,
скъсани връзки между граждани
и политическа класа заради силно намаляло доверие, отлив на
активните слоеве от населението
от избирателния процес. Това каза
политологът Мария Пиргова, зам.председател на партия ЛИДЕР.
Според нея дори за да бъде намалена избирателната активност
заради определен политически
интерес, някои от партиите ще
направят изборите скучни.
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330 000
От 1 февруари стартира
сайт за лечение
на зависимите от дрога
В България наркозависимитe са около 30-40 000
души, а веднъж в живота са
опитвали наркотици над 330
000 души. Забелязва се тенденция замесването с наркотични вещества често да
предхожда престъпление.
Това важи особено за наркотици, които пораждат зависимост като хероина и кокаина. Това сочат констатациите на Националния фокусен
център по наркотици и наркомании, представени вчера.
Проучванията на центъра
показват още, че наркотично зависимите могат да
извършат престъпление като
средство за поддържане на
навиците и за закупуване на
всекидневната доза наркотик.
От 1 февруари ще започне да работи интернет-сайт

cyanmagentayellowblack

ургаско семейство заведе дело за насилие срещу сина
си, който е наркоман. 20-годишният Антон Н. системно пребивал майка си и баща си. Наркозависимият е
единствено дете в семейството. Започнал е да употребява наркотици от 14-годишен. За две години
Антон продал почти цялата покъщнина от дома си.
Майката и бащата спят на постлани одеяла в кухнята,
защото другите стаи са празни. Въпреки десетките
молби на майката Антон отказвал всякакво лечение.
Заради системния побой над родителите те се принудили да потърсят помощ от съдебните власти.
ци и наркомании. Организаторите твърдят, че информацията ще бъде анонимна, но
ще съдържа възможностите
за лечение, разпределението по градове, социалния статус на наркоманите.

Над 24 млн. лева ще изхарчи Министерството на отбраната (МО) за закупуването на
апартаменти за нуждите на
служителите и военнослужещите до края на мандата на
правителството. Това ще стане
със средства от продажбата
на военни имоти с отпаднала
необходимост и с част от компенсационните суми, които се
предоставят на военните, плащащи квартирен наем, обясни
вчера министърът на отбраната Николай Цонев. Първоначално ще се закупуват готови
апартаменти, които ще влязат
в оборотния фонд на МО.

УЧЕНИК РАЗЛЯ
ЖИВАК В КЛАС
Живак се разля в класна
стая в ОУ “Георги Бенковски”
вчера сутринта, съобщиха от
“Гражданска защита” - Бургас.
Дете от 5 клас е счупило термометър по време на час. Веднага е подаден сигнал към
агенцията и в училището е
изпратен екип. Мястото е обработено със сяра и няма
опасност за здравето на децата. Учебните занятия са
продължили нормално.

РИБАР СЕ УДАВИ
В ЗАМРЪЗНАЛО
ЕЗЕРО
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за лечение на наркозависими в България. Сайтът ще
бъде достъпен само за лекарите, които могат да вписват
информация за пациентите
си, заявиха от Националния
фокусен център за наркоти-
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Мъж се удави, а други двама
бяха спасени след инцидент на
замръзнало езеро на Белишка
река край пътя Лъки-Борово,
където те ловели риба, съобщиха от ОДП в Пловдив. Трагедията се разиграла в неделя около 16.30 часа, когато ледът се
пропукал и в реката паднали
тримата пловдивчани. Дошлите
спасители влезли в ледената
вода и успели да извадят двама
от тях, които след това са отведени в Центъра за спешна медицинска помощ в Лъки. Няма
опасност за живота им.
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ЖЕНА ОТНЕСЕ
КАМЪК, ХВЪРЛЕН
ПО ТАКСИ
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СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА
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Жена е била приета в “Пирогов”. 49-годишната В.Г. е
потърсила помощ с две рани
на тилната част на главата.
Жената е била наранена от
камък, запратен по таксито, в
което е пътувала. Произшествието се е случило в тунела
за жк “Люлин”. След преглед
и медицинска помощ е била
освободена за домашно лечение.
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Движението по главния път Е79 в участъка “Враца-Мездра” вчера бе затруднено заради катастрофа. Движението се извършваше
двупосочно в едното платно. Катастрофата е станала в неделя вечерта на около 10 километра от
Враца по посока към Мездра. ТИР

с унгарска регистрация се е поднесъл на стръмен участък от пътя,
преобърнал се и преградил пътното платно в тази посока.
Трийсет и тригодишният шофьор, унгарски гражданин, не е пострадал, но щетите по автомобила
са големи.
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Няма да подкрепя проектирането на нова, много поголяма ски зона в Природен
парк “Витоша”. Това обяви
вчера на среща с представители на Коалицията от 30
неправителствени организации и граждански групи “За
да остане природа в България” кметът на София Бойко
Борисов. Природозащитниците представиха мотивите
си, че заданието за подробен устройствен план на ски
зона Алеко няма как да е
законно, тъй като предвижда ново строителство в природния парк. Наред с това
общественото мнение не
подкрепя ново строителство
в планините ни, което бе
показано в национално
представително проучване

на общественото мнение от
2008 г., проведено от Алфа
рисърч. След представените
аргументи кметът заяви, че
няма да съгласува заданието за изготвяне на плана в
този му вид. След като унищожи 450 морени през октомври м.г. (престъпление по
чл.278 в от НК), инвеститорът в ски зоната “Витоша
ски” АД продължава да погазва законите със заданието си за изработване на плана на ски зона Алеко, внесено в общината едва на
16.01.2009 г., твърдят еколози. През 2008 г. “Витоша ски”
АД обяви за обществена
консултация доклада по екологична оценка, който се
прави при вече готов устройствен план, изработен без
одобрението и дори без знанието на Столична община.

Катастрофа затрудни
движението по главен път Е-79

29 души са пострадали от
газови бутилки през зимата
29 души са пострадали при инциденти с уреди, работещи на газ. Само
за първите дни на годината са възникнали 12 произшествия, свързани с
експлоатацията на газови бутилки и уреди. От общо 47 случая 29 души са
пострадали в инциденти при експлоатацията на газови уреди и съоръжения, съобщиха от пресцентъра на МВР. Основните проблеми, свързани с
експлоатацията на газови съоръжения, които могат да доведат до инцидент,
са свързани с използване на нестандартни и неизправни уреди. Оттам
съветват и да не се допуска зареждането на бутилките с газ пропан-бутан,
извън специално устроените за целта пунктове. След два инцидента в
събота и неделя с пострадали от взрив на газови бутилки вчера кола изгоря
при подобен инцидент. Двама мъже останаха невредими след катастрофа
с автомобила им, при която се е възпламенила газовата бутилка.
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МАРИЕЛА ИЛИЕВА
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Отхвърлиха плана за
ски зона „Алеко” на Витоша
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Спестените задължителни фарове през зимата могат да доведат до акт
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Председателят
на
Д А М С
Весела
Лечева
з а я в и
в ч е р а
п р е д
Нова телевизия,
че покушението срещу нейния съпруг - бизнесмена
Манол Велев, е било фактически атака срещу нея. На
11 юли 2007 г. Велев бе прострелян в София, след което
прекара три месеца в кома и
все още се възстановява.
Лечева смята, че покушението реално е насочено
срещу нея. Тя обаче не пожела да разкрие подробности, а само каза, че като
държавен служител, за да
защити интересите на страната, явно е засегнала интересите на група влиятелни
хора. Лечева добави, че
поръчителят е на високо
ниво, а физическият извършител може и да не е
между живите.
“Имам своята версия и
подозрения, но не искам засега да ги казвам, за да не
спъвам работата на ДАНС.
Определено целта на покушението е да бъда ударена
по този начин”, заяви Лечева. Тя отрече причината да е
свързана с далавери със
спортни имоти, управлявани
от ДАМС. “Не е имало заплахи, нито по някакъв начин
намеци, че нещо подобно ще
се случи.”
Шефът на ДАМС сподели,
че разследващите “се притесняват да стигнат докрай,
защото нямат гаранция, че
системата ще ги защити.
Обезкуражени са, защото
могат да се окажат сами в
тази борба”, каза Лечева.

Б

○

Покушението
над съпруга
ми е атака
срещу мен

Според
статистиката
следствените дела в националните и окръжни следствени служби за контрабанда
и трафик на наркотични вещества през 2006 г. от предварителните производства,
които са били разследвани,
са 947. Приключилите дела
са 845, а тези, които са влезли в съдебна зала - 493.
Обвиняемите лица са 643,
чужденците са 10, а непълнолетните български граждани
са 124. В страната в момента
има 29 метадонови центъра,
а общо местата, където може
да се потърси помощ за метадоново лечение, са 3400.
През 2007 г. 1398 души са
потърсили помощ от наркотична зависимост. До края на
2008 г. потърсилите помощ
наркомани е вероятно да
станат 1800.

Родители съдят
пристрастения си син

○

ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА:

българи са
опитвали
наркотици

МО ДАВА
24 МЛН. ЛЕВА
ЗА ЖИЛИЩА
НА ВОЕННИТЕ
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Двойно се е увеличил диабетът при децата

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

АИДА ПАНИКЯН

За малчуганите все още се грижат добри специалисти, макар
и не толкова добре платени

От 6,2 на 100 хил. деца диабетът
през последните 20 години е достигнал до 9,12. Това заяви за ДУМА доц.
д-р Калинка Коприварова, национален
консултант по детска ендокринология,
диабет и обмяна на веществата. През
последните 10-15 години рязко се увеличиха и случаите на сърдечносъдови
заболявания, хипертония и най-вече
астма при децата, съобщи на пресконференция доц. Евгений Генев, председател на Българската педиатрична
асоциация. Освен спадът на раждаемостта специалистите отчитат и силно
влошено качество на детското здравеопазване у нас, както и увеличена
детска смъртност и сред малчуганите
до 1 и до 5-годишна възраст. Сред причините специалистите нареждат недобрата работа на детските консултации
и липсата на училищни лекари. В момента бебетата се консултират от джипитата и макар те да имат определени
дни и часове само за прием на деца,
това не може да се спазва стриктно и
често децата са в контакт с възрастни
и болни хора, коментира доц. Генев.
Високата заболеваемост на децата е
причина за двойно повече хоспитализации, смятат лекарите.

Друг проблем според специалистите е рязко намалелият брой на педиатри, както и недостатъчната квалификация на съществуващите. Тъй като
тези медицински специалисти не са
достатъчно платени, голяма част от тях
са станали общопрактикуващи лекари.
Детското здравеопазване да се обяви
за приоритет и да се субсидира целево, настояха на пресконференцията
представителите на асоциацията. Те са
категорични, че държавата трябва да
плаща лекарствата на децата в доболничното лечение. Тъй като клиничните
пътеки за детски болести са едни от
най-ниско платените, тези отделения
са сред губещите и минималният престой в болниците се е превърнал в
задължителен, след което лекарите
бързали да изписват децата, коментира доц. Владимир Пилософ.
В Националната стратегия няма
отделна глава за детското здравеопазване, недоволстват специалистите. Те
настояват децата до 14 г. да бъдат
обслужвани задължително от педиатър, а не както е в момента - от общопрактикуващ лекар. А в малките населени места, където няма специалист
по детско здравеопазване и детски
болести, джипито да има задължителен договор с педиатър.

350 млн. лева по
програма срещу рака
Ваксинацията може да спаси от коварното
заболяване 7 от 10 момичета
АИДА ПАНИКЯН

Националната антиракова
програма се очаква да бъде
приета през март от МС. За
осъществяването й през следващите 5 години са предвиде-

ни 350 млн. лв. от бюджетите
на Министерството на здравеопазването и на НЗОК, както и
пари по оперативни програми.
Това съобщи министърът на
здравеопазването д-р Евгений
Желев по време на кръглата

маса на тема “Ограничаване и
контрол на онкологичните заболявания в България”, организирана от групата за парламентарен консенсус за борба със
социалнозначимите заболявания в НС. МЗ ще получи и 19

Масларова не очаква скок на безработица
Министърът на труда и социалната политика
Емилия Масларова не очаква да се сбъднат
прогнозите на някои работодатели за скок на
безработицата заради кризата. Министър Масларова заяви това на пресконференция в Русе.
Тя посочи, че все още свободните работни места в страната са около 6600. Регистрираните
безработни през декември 2008-а са били 232
000 души, или 6,27%, което е с 15 000 души
повече спрямо ноември същата година, но с 23
600 души по-малко от декември 2007-а, съобщи
Масларова, като цитира все още непубликувани
статистически данни. Средно за цялата 2008 г.
безработицата е била 6,31%, спадът й спрямо
2007-а е с 1,44%. Така е осъществен планът на
правителството за безработица през 2008 г. под
7%, каза министърът. Тя смята, че са преувеличени прогнозите на някои работодатели, че

започва масово освобождаване на работници.
Емилия Масларова съобщи още в Русе, че на
основата на Националния план за действия по
заетостта за първи път се разработва система за
по-голяма мобилност на работната сила. Една от
идеите е да се дават ваучери на работници, които
си намерят работа до 100 километра или да се
плащат транспортни разходи на работодатели
за превоз на работници от други населени места. Тя посочи и мерки от плана, с които се стимулират работодатели за създаване на 3000
работни места за лица, които са станали отскоро
безработни и имат деца, посещаващи редовно
училище, и за финансиране на предприятия,
които въпреки трудностите запазят 3 месеца
работните си места, като те се подпомагат с
предоставяне 50 на сто от минималната работна
заплата за всеки работник, съобщи БТА.

ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ:

Силен, а не силов Български лекарски съюз
Лекарското съсловие, и най-вече пациентите, се нуждаят от работещ БЛС, който да
участва активно в обсъждането и решаването
на ключови въпроси на българското здравеопазване. Това заяви министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев на среща с управителния съвет на БЛС, съобщиха от пресцентъра
на ведомството. “Вашият съюз трябва да бъде
силен, а не силов”, бе категоричен д-р Желев,
който отново изтъкна, че днес е необходимо да
се прави политика за здравеопазването, а не
политика от здравеопазването.
Председателят на БЛС д-р Божидар Нанев
и членовете на управителния съюз благодариха
на министър Желев за насрочването на лекарския събор в изпълнение на законовите разпоредби. Съборът е проведен в съответствие с
всички правила и изисквания, без каквото и да
е администриране и политическа намеса и това
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е основание за неговата
легитимност,
изтъкнаха от БЛС. От
БЛС изтъкнаха, че е
необходимо да се установи диалог с ръководството на НЗОК и
изразиха надежда Министерството на здравеопазването
да
съдейства за него. Според БЛС има недофинансиране на някои
Д-р Евгений Желев клинични пътеки и е
напълно възможно това
да генерира финансови проблеми в работата на
болниците. БЛС смята, че е належащо още
сега да стартират разговори с НЗОК за новия
рамков договор за 2010 г.

млн. лв. по програмата за скрининг на раковите заболявания,
с която е кандидатствало за
средства по оперативната програма “Развитие на човешките
ресурси” на МТСП. Освен това
през т.г. министерството е
предвидило 120 млн. лв. за раковоболните в страната.
Добре организираният скрининг може да предотврати или
да разкрие в много ранен стадий до 80% от случаите на рак
на маточната шийка. При ваксиниране на момичета в ранна
възраст 7 от 10 случая може да
бъдат напълно предотвратени,
сочи статистиката. Лекарите и
специалистите настояват за промяна в националния имунизационен календар на Република
България и в него да се включи
като задължително ваксинирането на момичетата срещу рак
на матката. През 2007 г. България е на второ място в ЕС след
Румъния по разпространение на
този вид злокачествени тумори
и на трето място по смъртност
от това заболяване. Над 20 души
на 100 хил. се разболяват от рак
на маточната шийка и близо 10
на 100 хил. умират.

Отбраната
и Червеният
кръст срещу
бедствията
Министър Николай Цонев и
председателят на Българския
червен кръст (БЧК) Христо Григоров подписаха споразумение
за сътрудничество между двете институции, съобщи пресцентърът на Министерството
на отбраната (МО). Подписаният документ регламентира
сътрудничеството при подготовка и оказване на помощ на
населението при бедствия,
аварии и катастрофи, при обучение на военнослужещи по
международно хуманитарно
право, при поддържане и готовност за оказване на хуманитарна и медицинска помощ
на бежанци и мигранти.
Разширяването на взаимоотношенията между двете институции се основава на разпоредбите и практиката на
международното хуманитарно
право, международните договори, по които България е страна, както и на българското законодателство, се посочва в
съобщението. На церемонията
в МО Христо Григоров награди
министър Цонев с плакет по
случай 130-ата годишнина на
БЧК и заради традиционно
добрите взаимоотношения
между двете институции.

СОЦИАЛЕН

ЕКСПЕРТ

Ако сте с трайно увреждане

 Имате право на

 Месечна добавка за
наем за общинско жилище размерът е съобразно този,
определен в договора за
наем, по разходооправдателен документ. Право на месечна добавка имат лицата с
трайни увреждания с 50 и над
50 на сто намалена работоспособност, ако са самотни и
договорът за наем е сключен
с тях.

 Добавка за балнеолечение и рехабилитационни
услуги - в размер на до 165
лв. Право на добавката за
балнеолечение и рехабилитационни услуги се предоставя
веднъж годишно при наличие
на медицинско предписание
от лекар специалист на:
- лицата с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност;
- военноинвалидите.

Лицата с трайни увреждания с определена чужда помощ
получават двойния размер на добавката за покриване на
разходите за един придружител, ако ползват такъв. Добавката се ползва при условие, че не се получава на друго
правно основание и се изплаща след представяне на разходооправдателен документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги в едномесечен срок от
крайната дата на ползването им.
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Общи за ЕС газопроводи
искат наши евродепутати
Атанас Папаризов и Маруся Любчева
от ПЕС предлагат промени в
кризисния план на общността

Атанас Папаризов

Българските евродепутати от групата
на Партията на европейските социалисти
(ПЕС) Маруся Любчева и Атанас Папари-

зов внесоха съвместно предложения за
поправки в докладите
по Европейския план
за икономическо възстановяване, които

се обсъждат в Комисията по икономически въпроси и Комисията по бюджети на
Европейския парламент, съобщиха от
делегацията на българските социалисти
в Европейския парламент, цитирани от
“Фокус”.
Предложените изменения към двата
доклада имат за цел
постигането на финансиране на проекти за развитие на газопреносната инфраструктура и връзките с газопроводите
на страни членки
като един от начините за компенсиране
на загубите, понесени от България и други европейски страни в резултат на кризата с газовите доставки през Украйна, както и изработ-

ването на трайна
стратегия за подобряване на енергийната сигурност на Европейския
съюз
(ЕС).
Европейският
план е пакет от фискални интервенции за
200 млрд. евро, предложен от Европейската комисия (ЕК) и
предназначен да стимулира бързото възстановяване на икономиката на ЕС от
последиците на финансовата криза.
Сред предложените поправки българските евродепутати
настояват ЕК да обсъди възможните
мерки за подобряване
на енергийната сигурност посредством ускорено изграждане на
вътрешна газопреносна мрежа на Европейския съюз.

300 души от ОЦК - Кърджали,
остават без работа?
300 души ще изгубят работата си,
ако бъде спряно производството на
Оловно-цинковия комплекс в Кърджали, съобщиха от ръководството на комбината, цитирани от Дарик. През февруари ще бъде гледано делото срещу
министъра на околната среда Джевдет
Чакъров, който - според мажоритарния
собственик “Инертръст Холдинг”, е
спрял незаконно проект за модернизация за 120 млн. евро.
Ако този проект не бъде реализиран,
комбинатът не може да отговори на екологичните изисквания. В същото време
от “Интертръст” искат да инвестират в
най-модерната техника. Председателят
на съвета на директорите на компанията Валентин Захариев обвини ДПС в политически мотив, но бе категоричен, че
от партията не са му искали подкуп.
В този момент на стагнация на всички пазари и на масови съкращения на
трудова сила да се спира една инвести-

ция за 120 милиона евро, която ще донесе на района на град Кърджали, само
за местни фирми над 20 милиона лева
приходи, за нас е неразбираемо и за
това смятаме, че проблемът има повече политически характер, отколкото
екологически, добави още Захариев.
Директорът на Оловно-цинковия
комплекс в Кърджали Славея Стоянова заяви, че през последната година
замърсяването с олово е намаляло с
40% и в момента е “почти според нормите”. Разбира се, те казват, че е над
допустимите норми, но става въпрос
за 0,5 микрограма на кубичен метър,
а това, което е регистрирано през
2008 година, е 0,54 - това е почти в
рамките на нормата, каза още Стоянова. Миналата седмица общинският
съвет в Кърджали реши да спре оловното производство на комбината. По
казуса все още не се е произнесъл областният управител.

Българските евродепутати-социалисти
настояват също така
ЕК да предостави
оценъчен анализ на
влиянието на газовата криза върху страните членки и да
предложи конкретни
мерки и проекти за
финансова солидарна подкрепа за найзасегнатите страни.
Те предлагат и да
бъдат предоставени
за изпълнение подходящи проекти, в
това число предложени и от българското
правителство, за реализиране на алтернативни възможности за газови доставки.
Предстои комисията по икономически
въпроси и комисията
по бюджети да обсъдят внесените изменения.

Над 1500 безплатни
винетки раздадоха
в Плевен
1547 са безплатните винетни стикери за инвалиди, раздадени в община Плевен в края на миналата
година, съобщиха от областната
дирекция “Социално подпомагане”.
269 винетки са дадени на хора с
увреждания в община Левски, 53 в
община Белене, предаде БГНЕС.
Общо 2985 безплатни винетки за
лица с увреждания са дадени в общината. На петима души е отказана
винетка по различни причини.
Право на безплатна винетка годишно имат лица с над 50% загубена
или трайно намалена трудоспособност.
За да получи лицето с увреждания винетка, трябва и автомобилът
да е на негово име или на съпругата
му. Подалите молби след 15 януари
ще си получат винетката през февруари.

МВФ понижи
прогнозата си
за световния
растеж
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Цената на златото вчера
надхвърли 900 долара за тройунция. Най-високото ниво на
търговия от 10 октомври 2008 г.
е 906 долара за тройунция, коментира AFP. От 15 януари насам обаче златните контракти
растат сериозно, тъй като много
от инвеститорите залагат на
метала, за да се защитят от
кризата. От миналата седмица
много компании започнаха да
публикуват финансовите си резултати за последното тримесечие на 2008 г. Данните са разочароващи, а ръководствата на
фирмите съобщават за сериозни
съкращения на персонал. Това
отново накара инвеститорите да
потърсят “златната” сигурност.

ПОСКЪПВАТ
АКЦИИТЕ НА
ИНДУСТРИАЛЕН
ХОЛДИНГ
БЪЛГАРИЯ
Обемни прехвърляния на акции от капитала на Индустриален холдинг България покачиха
цената по позицията му с повече от 4%. Със сделки за 2 млн.
лв. започна седмицата на
Българска фондова борса. Обект
на интензивна търговия отрано
е акцията на Зърнени храни
България. Вчера инвеститорите
очакваха информация от ръководството на Оловно цинков
комплекс, след решението на
общинските
съветници
в
Кърджали, за затваряне на
оловното производство в комбината.

НАД 3 МЛРД. ЛВ.
ПРИХОДИ ОТ
БУРГАСКАТА
МИТНИЦА
Приходите на бургаската
митница за миналата година са
повече от три милиарда лева,
собщиха за БТА от митническата дирекция. Парите, които вече
са внесени в държавния бюджет, са от ДДС при внос, вносни
мита, акцизи и глоби. Това е
най-високият финансов резултат
досега на бургаската митническа дирекция. Сумата е с 2,3
милиона лева повече от заложения годишен план на дирекцията за 2008-ма. През миналата година са пресечени 501
опита за нарушения. Задържано
е най-голямото досега количество наркотик за годината - общо
550 килограма хероин и 40 000
таблетки с наркотични вещества. Иззети са 110,486 килограма
контрабандно пренасяни златни
и сребърни изделия.

СОФИЙСКИТЕ ТЕЦОВЕ ОТНОВО НА
ПРИРОДЕН ГАЗ
Големите горивни инсталации в София Отоплителна централа (ОЦ) “Люлин”, ОЦ “Земляне”, ТЕЦ “София-изток” и ТЕЦ
“София” възобновиха работата
си, като ползват за гориво природен газ, стана ясно след получените в РИОСВ-София писма от съответните централи. В
съобщението пише още, че е
възобновена и работата на системите за собствени непрекъснати измервания. В началото на годината големите
горивни инсталации бяха принудени да минат аварийно на
течно гориво заради създалата
се кризисна ситуация с доставките на природен газ в страната, припомнят от РИОСВ-София.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Международният валутен фонд е понижил
прогнозата си за растежа на световната
икономика през тази
година до 1 - 1,5 на сто.
Това съобщи пред журналисти в Абу Даби
(ОАЕ) заместник-директорът на управлението
за кредитно-парични
системи на капиталните пазари на МВФ Аксел Бертух-Самъюлс.
Според Бертух-Самъюлс
глобалната
икономическа обстановка продължава да
се влошава. Очаква се
МВФ да публикува
официалните си прогнози в сряда.

ЦЕНАТА НА
ЗЛАТОТО С
ТРИМЕСЕЧЕН ВРЪХ

Министърът на земеделието и храните Валери Цветанов (в средата) и заместник генералният
директор на Генерална дирекция “Здравеопазване и защита на потребителите” към Европейската
комисия Паола Тестори Коджи (дясно) откриха форум “Ветеринарна седмица - България 2009 година”.
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Бизнесът прогнозира
фалити заради кризата
От БСК отчетоха
230 млн. лв. преки
загуби заради газа
Преките загуби от
газовата криза на предприятията, членове на
Българската стопанска
камара (БСК), са 230
млн. лева, съобщи вчера председателят на
камарата Божидар Данев и призова бизнеса
да съди изпълнителната власт за това, че не
го е предупредила за
предстоящата ситуа-

ция. Това са основно
фирмите, чието производство технологично
изисква газ, каквото е
производството на торове, коментира Данев. Кризата ще се
усети най-силно след
април-май. Може да се
очакват редица фалити особено в малкия и
в средния бизнес. Според Данев вдигането

на лихвите по депозитите на банките говори
за проблеми с банковата ликвидност. Вдига се и цената на кредита за българския
бизнес - от 13 до 18 на
сто.
Данев бе категоричен, че в българската
икономика са налице
фактори за сериозна
икономическа криза
тази година. Една от
основните причини за
нея са междуфирмените дългове, които
ежегодно бележат огромен ръст. От камарата представиха дан-

ни за задълженията
през 2007 г. Тогава
предприятията са натрупали 116 млрд. лева
дългове, което е 43%
увеличение спрямо
2006 г.
В България може да
възникне сериозна икономическа криза през
2009-а,
която
да
продължи и следващите години, каза председателят на БСК. Прогнозите на камарата са
за рязко нарастване на
междуфирмените
задължения през 2008
и 2009 г. Много предприятия нямат необхо-

димите средства за постепенно погасяване на
взаимните си задължения, което допълнително затруднява тяхната
дейност. Ако не е сивият сектор, ние можем
да очакваме срив в
българската икономика,
каза
Данев.
Задълженията на предприятията се увеличават драстично, като за
2008 г. се очаква те да
бъдат 165 млрд. лв., а
през 2009 г. - значително над 200 млрд. лв.
Увеличава се делът на
задълженията
към
свързани предприятия.

РАВНИТЕ МЕСЕЧНИ
ВНОСКИ ЗА ТОК
СЕ ЗАЯВЯВАТ
И ПО ПОЩАТА
Клиентите на ЧЕЗ могат да
заявяват равни месечни вноски
и по пощата, съобщиха от електроразпределителната компания. От 14 януари ЧЕЗ изпраща
заедно с изравнителната фактура и бланка за деклариране на
равни месечни вноски. Желаещите да ги декларират могат да
изпратят попълненото заявление до компанията по пощата,
по факс или да го подадат в
центровете за обслужване на
клиенти. Декларацията ще може
да се подаде до два дни преди
началото на срока за плащане
на първата равна месечна вноска от следващия тримесечен
период. Единствено титулярят на
партидата може да подава декларация за промяна на вноските, уточняват от компанията.

ING СЪКРАЩАВА
7000 СВОИ
СЛУЖИТЕЛИ
Холандската банково-застрахователна компания ING съобщи, че през 2009 г. ще съкрати
7000 работни места в рамките
на план за намаляване на разходите с 1 млрд. евро. Компанията взема мерки за противодействие срещу постоянно променящите се икономически и пазарни условия. Целта е да се намалят рисковете и разходите и да
се засили концентрацията върху
ключовите дейности спестяване
и инвестиране, се казва в комюнике на групата. Според неокончателни изчисления през 2008 г.
ING е регистрирала нетни загуби в размер на 1 млрд. евро.

СНИМКА БГНЕС

ГЛОБИХА
„ГЕРМАНОС” ЗА
ПОДВЕЖДАЩА
РЕКЛАМА

Във връзка с провеждането на Открито европейско първенство в клас Finn по ветроходство от 21 до 29 август тази година,
на което Варна е домакин, рибарското селище край Трета буна, където поколения рибари са осигурявали поминък за своите
семейства, ще бъде преместено. Чрез сдружение “Черноморски изгрев”, съвместно с председателя му Димитър Пасев, е
изготвен списък на риболовците, извършващи стопански риболов, които ще имат право да ползват безвъзмездно
предоставения от концесионера терен
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Търговци, които изкупуват картофи, се появиха в Смолянска област след блокадата на пунктовете по българскогръцката граница, съобщиха кметове на села от региона,
предаде БТА. От кметствата в Могилица, Борино, Търън
информират за пристигнали през миналата седмица прекупвачи на картофи за българския пазар. Продадените количества картофи са първите реални сделки за пласиране на
продукцията, обясняват кметове. След прибирането на реколтата през есента досега не са се появявали търговци с
оферти за изкупуване, каза Митко Чочев - кмет на Могилица.
По думите му в селото има складирани над 100 тона картофи, които не могат да стигнат до пазара. В отделни места
това са първите случаи на изкупуване на количества от складираната картофена реколта. Внезапното търсене на родопски картофи, макар и за по-ограничени сделки, се свързва
със спрения внос на гръцка селскостопанска продукция.
Засетите с картофи площи в община Борино са намалели
почти наполовина в сравнение с миналата година заради
липсата на пазар за продукцията, обясни кметът Октай Алиев. Местните фермери смятат, че продажбата на родопски
картофи рязко е спаднала през последните две години след
безмитния внос на продукция от Гърция. Затварянето на граничните пунктове от блокадата на гръцките фермери доведе
до изкупуването на ограничени количества картофи - българско производство, посочват кметове. Около 35-45 ст. за килограм е изкупната цена, на която се търгуват родопските
картофи през последната седмица.
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¡ÎÓÍ‡‰‡Ú‡ Ì‡ „‡ÌËˆ‡Ú‡ ÓÚÔÛ¯Ë Пчеларите искат 40 евро
годишна субсидия
ËÁÍÛÔÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í‡ÚÓÙË
Субсидия от 40 евро годишно за пчелно семейство
искат от Съюза на пчеларите, иначе браншът умира.
Пчеларите настояват да се
плати опрашителната дейност, която е за милиони левове.
В България пчелните семейства са 574 000, а през
последните 2 години има
критично намаляване на популацията и затова е виновна Националната ветeринарно-медицинска служба, която не се грижи за тяхното
здраве. Пчеларите настояват
да се плати опрашителната
дейност, която е за милиони
левове.
Страната ни е била на
първо място в Европа в периода 1965-1970 г. по брой
на пчелите на глава от населението. Имали сме 840 000
пчелни семейства, а сега сме
на едно от последните места, заявиха от Съюза на пче-

ларите. Изгубили сме и старата си местна пчела, която
е била доходоносна и устойчива.
В момента няма млади
хора, които да продължат
тези традиции поради кризата и нерентабилността на
този бизнес. От съюза се
позовават на приетата на 20
ноември 2008 г. резолюция
на Европарламента, която
има 14 препоръки на ЕК за
пчелопроизводството. Тя
призовава всички страни
членки да окажат съдействие
за спасяване и оздравяване
на сектора.
Председателят на съюза
Пламен Йорданов представи
книгата на д-р Ангел Грънчаров “Пчелите изчезват - има
ли значение”. В нея се казва,
че медът и пчелният прашец
удължават живота на човека
с десетки години, а през 2020
г. те ще станат най-авторитетното лекарство и храна.

Председателят на Комисията за защита на потребителите
Дамян Лазаров нареди “Германос” да прекрати предоставянето на заблуждаваща информация за характеристиките на стоките, които предлага в търговските си обекти. Търговецът е
публикувал на интернет-страницата си рекламно съобщение, с
което предлага за продажба
преносим компютър с определени параметри, които не отговарят на реалните за посочения
модел, наличен в магазина.
Проверката на комисията е по
повод постъпила жалба на потребител. На фирмата е наложена глоба, в размер до 15 000 лв.

ЛОГИСТИЧЕН ПАРКРУСЕ ПОЛУЧИ
РАЗРЕШЕНИЕ
ЗА СТРОЕЖ
Логистичен парк-Русе получи разрешение за строеж. Инвеститор на комплекса е “Бългериън Пропърти Девелъпмънтс”
ЕООД. Първата копка ще бъде
направена през април тази година, а първият етап на комплекса ще бъде завършен до
края на 2009 г. Комплексът се
намира на един километър от
Дунав мост, до главната Българо-румънска магистрала, близо
до пристанище Русе-изток и
Свободна зона-Русе, като отстои само на 3 км от центъра на
града. Той е разположен в новата индустриална зона на Русе
и ще бъде изграден върху терен
от 53 676 кв.м. Комплексът ще
включва модерни складове,
обслужващи офиси и надземни
паркинги с 220 паркоместа за
автомобили и 92 места за камиони. До този момент в проекта
са вложени около 2 000 000
млн. евро, като се очаква цялата инвестиция да бъде около
12 572 000 млн. евро.
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ХАВИЕР СОЛАНА
ЗАМИНА НА
ОБИКОЛКА В
БЛИЗКИЯ ИЗТОК
Върховният представител на
ЕС за сигурността и външната
политика Хавиер Солана замина
за Близкия изток, за да участва
в международните усилия за
установяване на трайно прекратяване на огъня между “Хамас” и
Израел, предаде АП. Първата му
среща бе с египетския президент Хосни Мубарак в Кайро.

СНИМКИ ПРЕСФОТО/БТА

РУСИЯ ЩЕ СТРОИ
ВОЕННОМОРСКА
БАЗА В АБХАЗИЯ

Президентът Георги Първанов и съпругата му Зорка Първанова бяха посрещнати и приети на аудиенция от Техни
императорски величества император Акихито и императрица Мичико. Малко по-късно българският президент се срещна и с
министър-председателя на Япония Таро Асо

Дават рамо на „Набуко”

Още през тази година Русия
ще започне изграждане на военноморска база в пристанището Очамчира в грузинската
сепаратистка република Абхазия, съобщи ИТАР-ТАСС, като
се позова на анонимен източник от генералния щаб на руския военноморски флот. Тези
планове може и да предизвикат
опасения във Вашингтон, който
подкрепя Грузия и се опасява
от активизиране на руските военноморски дейности, отбелязва Ройтерс.

В Будапеща започна енергийната среща на върха
за изграждането на газопровода
В Будапеща започна
енергийната среща на върха
за газопровода “Набуко”.
След газовата криза между
Русия и Украйна в началото
на месеца лидерите на ЕС
призоваха за намиране на алтернативни възможности за
снабдяване с гориво за осигуряване на енергийна сигурност на 27-те. В срещата участват държавните глави на
Туркменистан, Чехия, Австрия,
на България и Унгария.
Домакин на форума е унгарският премиер Ференц
Дюрчани. По-рано Дюрчани
подчерта, че “Набуко” е не
просто търговски проект, а
опит за грижа за енергийната сигурност на Европа и
затова за неговото строителство са необходими европейски пари и подкрепящите го
надеждни източници. Според Дюрчани такива инвеститори могат да бъдат Европейската инвестиционна
банка и Европейската банка
за реконструкция и развитие.

България може да
започне внос на газ от
Азербайджан от тази
година, ако бъдат подписани съответните
транзитни договорености, твърди руският
в. “Независимая газета”. Недочаквайки споразумението за “Набуко”, страните от региона решиха да предприемат превантивни
мерки от възможен
форс-мажор. В края на
миналата
седмица
България се е договорила за доставките на
1 милиард куб.м азербайджански газ през
Турция.
Баку започна да
получава все по-примамливи предложения
от страните от Южна
Европа. След Гърция и
Италия, за което вече
писа “Независимая газета”, България изрази желание да получи
достъп до азербайджанския газ. Именно
това бе причината за
непланираната еднодневна работна визита
black+dopulnitelen8

Срещата в Будапеща е
изключително важна за нас,
защото на нея ще се обсъдят
възможностите да получаваме директни доставки природен газ през Турция от азербайджанското находище Шах
Дениз. България е представена на форума в Будапеща
от премиера Сергей Станишев, който пристигна в унгарската столица още в понеделник. Станишев започна разговори за алтернативите на газа още вчера. В
късния следобед в понеделник той се срещна с президента на Азербайджан Илхам Алиев, с унгарския си
колега Ференц Дюрчани и с
председателя на парламента Каталин Сили.
“Набуко” е един от приоритетните проекти в Общата енергийна политика на
ЕС, тъй като той ще свърже
централноевропейските пазари със страните-производителки от Черноморско-Каспийския регион и Централ-

на Азия. Изграждането му ще
осигури диверсификация на
доставките на природен газ
и ще повиши енергийната
независимост.
Трансграничният газопровод е съвместна инициатива
на газовите компании на
България - “Булгаргаз”, “Боташ” (Botas) - Турция, “Трансгаз” (Transgaz) - Румъния,
МОЛ (MOL) - Унгария, и О Ем
Ви (ОМV) - Австрия. Миналата година към учреденото от
тях дружество Nabucco Gas
Pipeline International GmbH
като шести партньор се присъедини германската RWE.
За активизиране на работата по проекта Европейската
комисия определи Йоханес
ван Арстен за специален
координатор.
По предварителни оценки
дължината на газопреносното съоръжение ще е 3300 км.
От тях около 400 км ще преминават през българска територия. Прогнозираният капацитет на “Набуко” е 25-31

—ÓÙËˇ Ûı‡Ê‚‡ ¡‡ÍÛ
в Баку на българския
президент
Георги
Първанов, която се
състоя в края на миналата седмица. По време на разговорите при
закрити врата се е
обсъждал въпросът за
доставките на газ.
Предполагаемият
обем доставки на газ
през първия етап от
азербайджанското находище “Шах Дениз”
за България ще е 1 милиард куб.м, с по-нататъшно увеличаване
на обемите до 3 милиарда куб. метра.
За сравнение: през
2007 г. “Газпром” е
доставил на България
2,8 милиарда куб. м
газ. Ако договорът
между Баку и София
бъде подписан, България напълно ще покрие своите потребности за сметка на “синьо гориво” от Каспийския регион. Днес 90%
от газа там постъпва
от Русия, пише още изданието.

Източник на “Независимая газета” от
азербайджанското
правителство съобщил, че в най-скоро
време се набелязва
подписването
на
транзитно споразумение с Турция, през територията на която
азербайджанският
газ ще се транспортира за Балканите.
Трябва да се отбележи, че Баку възнамерява с максимална
изгода да използва
създалата се ситуация на световния газов пазар.
Проблемът е в това,
че днес газ от Азербайджан купува Турция, която го препродава на своите съседни страни. Това положение не устройва
Баку, който възнамерява пряко да продава
своя газ на Гърция,
България и Италия,
използвайки енергийните комуникации на
Турция.

млрд. куб. м годишно. За изграждането му ще са необходими според различни оценки от 4,5 до 10 млрд. евро.
Миналата седмица турският премиер Тайип Ердоган попари европейците,
като заяви, че Анкара може
да се откаже от “Набуко”, ако
Брюксел не възобнови преговорите за членство на
страната в ЕС. В отговор на
изявлението му председателят на ЕК Жозе Барозу призова Турция да не свързва
позицията си по “Набуко” с
преговорите за членство в
ЕС. По-късно Барозу и Ердоган заявиха, че ЕС и Турция
са постигнали съгласие за
необходимостта от строителството на газопровода.
Така България може да
си осигури не само алтернативни на Русия газови доставки от Каспийския регион, ами
в бъдеще при наличие на
тръба с голям дебит дори да
спре да купува синьо гориво
от “Газпром”.

Ескалация на
напрежението в Косово
Обстановката в
Косово може да се
влоши още в близките дни - провокациите в региона продължават, а започналите работа миналата седмица Сили за
сигурност на Косово
(ССК) заявиха готовността си за въвеждане на ред на цялата територия на самообявилата
се
държава, съобщава
в.”РБК Дейли”.
Представители на
ЕС, НАТО и ООН,
формално управляващи Косово, си дават
вид, че нищо не се
случва. Освен това
миналата седмица
контингентът
на
КФОР престана да
охранява
редица
сръбски
анклави,
обяснявайки това с

нормализирането на
междуетническите
отношения. От началото на 2009 г. отношенията
между
сръбската и албанската общност в Косово сериозно се изостриха. Последни от
серия произшествия
бяха взривовете в
сръбската част на
Косовоска Митровица, в резултат на които бяха ранени наймалко петима души.
Според експерти
албанската администрация на Косово в
най-скоро
време
може да използва
изострянето на междунационалните отношения в региона за
силова акция по реинтеграция на “северните (сръбските) територии”.

Индийски момичета от
щата Пенджаб изпълняват
традиционен народен танц по
време на тържествата по
случай 60-годишнината от
обявяването на Индия за република

ИСЛАНДСКОТО
ПРАВИТЕЛСТВО
ПОДАДЕ ОСТАВКА
Правителство на Исландия
подава оставка заради икономическата криза, която разтърсва страната от четири месеца, съобщи премиерът Гейр
Хорде, цитиран от Франс прес
и Ройтерс. Той уточни на пресконференция, че няма да се
кандидатира, тъй като е болен
от рак и че ще връчи оставката
си на президента Олавур Гримсон. Премиерът предприе този
ход, след като преди няколко
дни свика предсрочни избори
през май.

Актьори, нагиздени с традиционните имперски костюми, отбелязаха началото на
Лунната нова година и Годината на бика в императорския парк “Дитан” в Пекин
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Блокада
правителството обяви, че
няма да даде нито евро
повече от обещаните 500
милиона евро за подпомагане на фермерите.
Животновъдите обявиха,
че искат по 50 евро за
всяка овца и по 250 евро
за крава, а също и компенсации за лятната суша
и контрол върху пазарните цени на животновъдната продукция. Протестиращите настояват и за тригодишен
мораториум
върху изплащане на кредитите на банките. От общогръцкия съюз на животновъдите
призоваха
представителите на сектора или да укрепят блокадите на земеделците,

Гръцките фермери не само продължават да блокират основните пътища и границите на страната,
но и засилват протеста си

БЧК помага на бедстващи шофьори
Българският червен кръст раздаде и вчера храна, минерална вода
и хигиенни материали от първа необходимост на бедстващите на граничен пункт “Кулата-Промахон” шофь-

○
○

Млекопроизводители
от Източна Македония Щип, Кочани, Свети Никола, Струмица и Радовиш, вчера в продължение на два часа блокираха пътя Щип-Велес
край селището Три чешми, съобщи МИА. Протестите са организирани от
Федерацията на фермерите, тъй като млекоцентралата “Сведмилк” не им
е изплатила даденото
мляко. Около стотина

Корупция обхваща и Камарата на лордовете

○
○
○
○
○
○

да приемат пари за опити да
променят законодателството,
предаде ДПА.
Баронеса Роял изрази
дълбоко безпокойство от отправените от в. “Сънди таймс” обвинения, че четирима лордове
от управляващата Лейбъристка

партия са проявили готовност
да бъдат “купени”. Според разследване на репортери на вестника под прикритие четиримата предложили да помогнат
за промени в законодателството в замяна на до 120 000 британски лири годишно.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Председателят на горната
камара на английския парламент - Камара на лордовете във
Великобритания, баронеса
Джанет Роял не изключи
възможността да нареди да се
разследват твърденията, че
четирима лордове били готови

„Муджахидините на народа”
отпаднаха от черния списък на ЕС
Главната опозиционна групировка в Иран - “Муджахидините на народа”, беше заличена днес от списъка на Евросъюза с терористични организации след дълга съдебна
битка, предаде АФП, цитирайки дипломатически източници. Решението е било взето
от външните министри на страните от ЕС на срещата им в
Брюксел. Юридическите обос-

новки за държането на “Муджахидините” в черния списък
се подновяват на всеки 6
месеца, откакто тази организация беше създадена през
2002 г. На 4 декември м.г.
европейските съдии отмениха
замразяването на средствата
за групировката - мярка, която се прилага, когато дадена
организация попадне във
въпросния списък.

○
○
○
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○
○
○
○
○
○
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○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○
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Коренните жители на Боливия с въодушевление гласуваха на
обявения от Ево Моралес референдум, с който се разширява
възможността им да участват в управлението на страната

фермери от Източна и
Югоизточна Македония
изляха млякото на регионалния път. Те са разгневени от активирането на
ипотеките за взетите
кредити, с които са купили кравите. Фермерите от
източната част на Македония заявиха, че днес и
в следващите дни ще
блокират пътя Щип-Велес
от 9 до 12 часа, като всеки ден ще увеличават
блокадата с един час.

○

○

цата с Гърция. Сутринта в
понеделник чакащите
тежкотоварни автомобили
да преминат българскогръцката граница при
ГКПП “Кулата” са били
около 300, а при ГКПП
“Илинден” - 30-ина. Всички автобусни превози за
Гърция са отменени. Фирмите връщат парите на
хората, закупили билети.

И македонците
се бунтуват

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

вен това конституцията
провъзгласява Боливия за
пацифистка държава и забранява на нейна територия да
има чужди военни бази.
Припомняме, че повечето
боливийци принадлежат към
местното индианско население, но в политиката и бизнеса на страната от дълго време
доминира малък елит с европейски корени. През 2005 г.
Моралес бе избран за първия
президент на страната, представител на коренното население.

○

○

Боливийците подкрепиха
проекта за нова конституция
Близо шестдесет на сто от
боливийците подкрепиха проекта за нова конституция на
референдум, състоял се в неделя, предадоха световните
агенции.
С проекта, изготвен от президента Ево Моралес, се дават по-големи права на коренното индианско население,
утвърждава се държавният
контрол върху ключови отрасли на икономиката и се обявяват за национално богатство
запасите от природен газ и
други природни ресурси. Ос-

ори и техните придружители. Предоставяните на границата помощи са
закупени със собствени средства на
организацията. Положението на ГКПП
“Кулата” засега остава най-тежко.

ха да протестират търговци и превозвачи. Автомагистралата между Атина и
Солун бе отцепена от блокади и трактори на две
места. Останаха затворени и пунктовете по границите с България, Турция и
Македония.
Вече седмица стотици
автомобили и ТИР-ове остават блокирани на грани-

○

или да създадат свои отделни блокади. Резултатът не закъсня - фермерите и животновъдите
блокираха Коринтския канал, като по този начин
отцепиха континенталната част на страната от полуостров Пелопонес.
Блокади има по цялата територия на Гърция,
срещу които пък започна-

○

Писмо на министъра на
транспорта Петър Мутафчиев с искане Гърция да
осигури на своя територия
транспортен коридор за
български превозвачи бе
внесено вчера в Европейската комисия. Това се
налага заради големите
щети, които търпят българските превозвачи в резултат на стачките в южната
ни съседка. Писмото бе
внесено в Генералната дирекция “Транспорт” от постоянния представител на
страната ни към европейските институции Бойко
Коцев.
Фабио Пирота, говорител на заместник-председателя на Европейската
комисия и отговарящ за
транспорта Антонио Таяни, заяви за БТА, че засега не може да коментира
какво ще е развитието
след внасянето на документа. По думите му става
дума
за
проблеми,
свързани с движението на
стоки вътре в ЕС, с други
думи, за вътрешния пазар.
След като се запознаем с
писмото, възможно е то да
бъде препратено в Генералната дирекция “Вътрешен пазар”, изтъкна той.
Междувременно положението на Балканите
стана още по-сложно.
Протестите в южната ни
съседка ескалираха, а от
вчера в тях се включиха и
животновъдите, след като

СНИМКИ БТА

България внесе писмо
в Европейската комисия
с искане за транспортен
коридор през Гърция

Новозеландец бил стъписан, след като си купил МР3 от магазин в американския щат Оклахома, и от него вместо музика започнали да излизат тайни документи на въоръжените сили на
САЩ, предаде Канал 1 на телевизията в Нова Зеландия.
“Колкото повече го разглеждах, толкова повече чувах неща,
които не са за моите уши”, разказва 29-годишният Крис Оугъл,
след като се запознал с апаратчето, което си купил за 18 долара.
В него имало записи на 60 архивни единици с тайна информация
като например списък с имената на американските военнослужещи в Афганистан с номерата на техни мобилни телефони. Друг
документ съдържал лични данни на военни като номера на социални осигуровки, мъж или жена е военнослужещият и ако е жена,
дали е бременна. В друга папка имало опис на имуществото на
военни лагери. Крис Оугъл заявява, че е готов да предаде апаратчето на Пентагона, ако оттам си го поискат.

Европа
изключва диалог
с „Хамас”
Еврокомисарят по развитието Луи Мишел изключи
възможността за диалог между Европейския съюз и “Хамас”, определяйки ислямистката организация като “терористично движение, което
убива невинни цивилни”, предаде АФП.
“Хамас” е терористично движение. То пропусна възможността за диалог с международната общност и безспорно
се превърна в елемент на
разделението на палестинския
народ”, заяви Мишел пред
журналисти при посещението
си в Газа. “Не можем да преговаряме с терористично
движение, което използва
тероризма като средство. Не
можем да приемем, че начинът, по който се държи “Хамас”, има нещо общо със
съпротивата. Когато убиваш
невинни цивилни, това не е
съпротива, а тероризъм”,
допълни еврокомисарят.
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ЛЮТВИ МЕСТАН е роден на 24
декември 1960 г. Специалист е
по българска филология и право,
три мандата е парламентарист. Зам.-председател на
ПГ на ДПС, председател
на Комисията по образованието и науката, член
на парламентарната комисия по гражданско общество и медии, зам.ръководител на българската делегация в Парламентарната асамблея
на ОССЕ.

СНИМКА БГНЕС

Публична дискусия “Враждебната реч и езикът на омразата в електронните
медии” организираха преди дни Съветът за електронни медии (СЕМ), Съюзът на
българските национални електронни медии и Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО). ДУМА се обърна към Лютви Местан и
Милен Вълков с молба да отговорят на въпросите ни.
1. Според декларация на СЕМ от средата на декември проблемите, свързани
с подбуждането към ненавист, както и тревожното засилване на словото на
омразата, могат да се решат единствено с общите усилия и добрата воля на
операторите, регулаторните органи и неправителствените организации.
Няма ли законодателят механизми за регулиране, нужна ли е според вас и
законодателна инициатива по тези проблеми?
2. СЕМ вече инициира създаването на съвет като консултативен орган от
експерти, чиято основна дейност ще е да акцентира както върху превенци-

ЛЮТВИ МЕСТАН:

ята, така и върху наказателната дейност. Така формулирана, идеята звучи
все пак малко стряскащо - заради свободата на словото и правото на информация. Още повече, че СЕМ вече издаде само за шест години 55 наказателни
постановления... Би ли могъл да се намери баланс между “моркова и тоягата”?
3. Езикът на омразата, враждебната реч от медиите ли тръгват всъщност?
Защото всички чуваме какво се “лее” понякога от устата на законодатели,
представители на изпълнителната власт и кметове, които се изживяват като
“първи между равни”...
4. Социолингвистът Михаил Виденов се възмути по време на дискусията, че
омразата и агресията са станали “начин на поведение на българина” и че
медиите също откликват на този процес. Присъединявате ли се към виждането му?
5. Има ли надежда медийният сектор да се обедини срещу омразата?

МИЛЕН ВЪЛКОВ е роден на 16 ноември
1953 г. Има висше образование по
журналистика. Репортер, редактор, кореспондент в Кайро, генерален директор на БТА и изпълнителен на
София прес. От 2002 г. - председател на УС на СБЖ, а от
април 2005 г. за кратко
- в УС на БНТ. Член е на
Съвета за електронни
медии (СЕМ) от квотата на президента.

МИЛЕН ВЪЛКОВ:

Вярвам безусловно Враждебната реч не
в саморегулацията е „журналистически
на медиите
патент”
Езикът на омразата не тръгва от журналистите,
признава зам.-председателят на ДПС
1. Разбираемо всяка идея за законова регламентация на тази доста деликатна сфера се възприема като опит
за цензура. Защото съвременното демократично гражданско общество би
трябвало да има много по-високо доверие в ресурсите на саморегулацията, която за съжаление все още не е
достатъчно ефективна. Факт е тенденцията към ескалация на езика на омразата, но законовото регулиране би
следвало да е абсолютно крайна мярка. Аз вярвам безусловно в саморегулацията на медиите - там ресурсите са
по-високи, отколкото тези на закона.
Въпросът ви сигурно е провокиран от
недостатъчната ефективност на саморегулацията, пък и има медии, които
отказват да се присъединят към етичния кодекс на журналиста. Разбира се,
ще избегна споменаването на имената им. Много бих искал медийната
общност сама, без намесата на законодателя, да изработи механизмите за
регулиране на медийното пространство чрез правила, валидни за всички.
2. Моля да ме извините, но аз не бих
приел тази метафора - за моркова и
тоягата, като сполучлива за отразяване на проблема, по който разговаряме. Медиите съвършено основателно
реагират изключително болезнено
при всеки опит за намеса в полето на
свободата им (тоягата) или при опит
за привилегироване на една медия за
сметка на други, или при опит “някой
някого да нахрани” (моркова).
3. Ще се наложи да припомним едно
основополагащо в лингвистиката определение - езикът просто е материален израз на мисленето, т.е. отразява реални обществени отношения. В
конкретния случай - отношението на
политиците към едни или други факти
на действителността. Няма как езикът
на омразата да тръгва от медиите, ако
те просто отразяват това, което реално съществува в обществото. Особено
black+dopulnitelen

опасно е, когато езикът на омразата
има за адресат етнически, религиозни или културни различия. Но и в тези
случаи, ако медията просто отразява,
а не продуцира, тя не може да бъде
обвинена, че репродуцира език на
омразата. Разбира се, има и неприятни изключения. И все пак, ако сме
загрижени за това, да не се чува този
език, следва да държим отговорни не
толкова медиите, а преди всичко носителите на този език, между които,
естествено, са и политиците.
Ако двуполюсният модел предполагаше “стилистиката на врага”, то днес
би следвало да имаме стилистика на
опонента, което е преминаване, разбира се, от една ценностна система в
друга. За съжаление в началото на
2005 г. езикът на омразата се
превърна в цялостно политическо
направление, което, за още по-голямо съжаление, получи парламентарна легитимация в рамките на 40-ото
НС. Имам предвид, разбира се, присъствието на “Атака” в българския парламент. Жалко - защото всеки може
да изразява различно мнение, но не
непременно с езика на омразата, и
това е разлика в мисленето, в ценностната система. Ако има партии, които
не приемат съществуването на етническо, религиозно или културно различие в обществото и имат идея да
асимилират тези различия, независимо дали се зоват “Атака” или по друг
начин, те автоматично напускат полето на демократичния спектър. Трябва
ни обща отговорност за отстояването
на езика на толерантността, за да не
допуснем той да бъде заменен с езика на омразата.
4. Не бива да се правят каквито и да
било генерализирани оценки. Това не
би било коректно.
5. Ако ме питате има ли шанс, то
отговорът ми е - това е шансът на
медийната общност.

Често получаваме сигнали от граждани
за езика в медиите, казва шефът на СБЖ
1. И в СБЖ, и в СЕМ често получаваме сигнали от зрители и слушатели, които се възмущават от
езика, с който им се поднасят определени новини или мнения. Но в
закона няма ясна и конкретна дефиниция на понятията “враждебна
реч” и “език на омразата”. Не случайно и участниците в дискусията
подчертаваха, че става въпрос за
саморегулация. Аз бих добавил - и
за лична култура, но това е друга
тема...
Повечето международни препоръки предоставят подобни прояви за
третиране от журналистическите
колегии, регулаторните органи и неправителствените организации.
Всъщност СЕМ и по закон е
задължен да свиква публични дискусии по различни въпроси, на които да кани представители на гилдията, на операторите, на засегнати браншови сфери и, разбира се,
на широката общественост. Смятам, че евентуална законодателна
инициатива предварително би била
обречена.
2. Баланс между “моркова и тоягата” трудно се постига, но не става
въпрос за това. А и живият език на
журналистите трудно може да бъде
рамкиран от нормативи, още повече, ако са намесени и емоции. СЕМ
много често се сблъсква с проблеми, на които и обществото, и законодателите не са отговорили. Но това
не означава, че не трябва да се
говори за подобни проблеми и да се
търси тяхното разрешаване или регламентиране. Това ще е и ролята на
новия консултативен съвет от експерти към СЕМ, който “ще нищи”

казуси и практики по радио- и телевизионна комуникация, по европейска аудиовизия, по право, религии и
етноси, по защита на потребителите, медицина, по проблемите на децата, по защита правата на хора с
увреждания, по авторски и сродни
права, социология и социална психология, езикознание, човешки права, политология.
3. Журналистиката е медиатор.
Първото й задължение е да информира. А управниците ни са такива,
каквито сме си ги отгледали, каквито сме си ги избрали. Наша е вината, когато някои от тях се изживяват като “първи между равните”. Има
например държави, в които журналистическите колегии отказват да
информират и да коментират прояви
на политици и управници, които
използват враждебна реч и език на
омразата.
4. Може би правилно се възмути.
А колегите от медиите не могат да
не “откликват” - могат да бъдат упреквани, разбира се, но малки са
възможностите им за влияние. Защото всеки има право на силни
чувства, но е много важно по какъв
начин те ще бъдат изразени.
5. Вярвам, че има. Добре е, че на
дискусията присъстваха и политици.
Но те да бъдат любезни да не търсят
вината само в медиите. Иначе читателите, зрителите, слушателите ще
са прави да обвиняват и нас, и тях,
“първите между равни”. Макар че в
България, знае се, всички си мислят, че разбират от футбол, политика и журналистика...
Интервютата взе ЛИЛИЯ ТОМОВА
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ДАТАТА

Ах, недей!
27

ИВАН ГЕОРГИЕВ

С пираня, най-хищната
риба в света, се асоциираха от НДСВ. Сами! На предизборния им плакат е
изографисана жълтата
хищница, която “плува срещу течението” напук на посестримите си около нея.
А те - във всички цветове,
най-вече - в червено. Избори идат, запя по ракиено време весел червен
дядо. И допълни - абе, затопли се, ма не дотам, не
са слънчасали още, друго
требе да им е станало... Ах,
недей, спонтанно се изокаха и “червени бабички”,
някои от които, апропо, в
детеродна възраст. Защото да знаят тези така “коректни” царисти - пиранята е от големите реки на
Южна Америка. У нас я
има само в Пача Бара до
с. Гарван, Габровско, довлечена е от неизвестен пътешественик и народът се
чуди как да я изтреби.
Щото хем грозна, хем алчна, хем лакома, хем пречи
на риболова и отдиха на
населението. Не че нещо,
уважаеми, ама да ви предупредим закъде сте се
запътили - за Пача Бара,
Габровско. Нали сме все
пак коалиция...

Бащинство...

Когато ти кипне
чайникът

ВАСИЛ ПОПОВ

Когато те засърбят
ръцете, когато ти се
иска да набъхтеш някого или когато (според наложения ни от американски сериали жаргон) ти
дойде да нариташ нечий
задник, значи ти е кипнал чайникът. Вижте
сега един фин и интелигентен, но и достатъчно
твърд човек какво изречение произнесе. “Бозайник в лампази, който
дълго време се е хранил
от тялото, което сега
ръфа.” Така определи министър Михаил Миков
уволнения шеф на
ГДБОП Ваньо Танов,
който преди дни обяви,
че МВР било в будна
кома. Ние сега няма да
обсъждаме кой в каква

кома е и кой го е докарал до това състояние.
Макар че темата си иска
задълбочено проучване,
а защо не и сериозно
разследване как бозайниците в лампази се
превърнаха в хиени и лешояди и какъв е личният им принос в рушителните за системата процеси.
Много е тъжно, когато по национални проблеми управляващи и
опозиция не постигат
съгласие. Тук, у нас,
трябва да си спорят и
да търсят компромисните решения. Но навън,
чрез участието си в различните международни
институции, би трябвало да са единни, както

правят всички европейци и американци. Така и
за медийните изяви. Някой наплюва отечеството си и това охотно се
цитира и тиражира в
световен мащаб.
На българина вече му
прекипява пишман политици да се правят
пред света и пред Европа по-католици от папата, като хулят всичко,
което би трябвало да
участва в собствената
им ценностна система.
Очевидно на някои им
липсва въобще такава
система, заменена от
хамелеонщина. И се питаме кому служи някой,
който цял живот се е
изграждал като професионалист в дадена си-

стема, пък била тя и за
вътрешната сигурност и
ред, който днес плюе
върху собственото си
лице.
Защото МВР генералите трябва да са еманацията на държавността и правозащитата. Но
защо нашите, като свалят лампазите, се размазват в политическо
оцветяване и то конкретно агресивно опозиционно? Прилича ли на един
генерал да се държи като
ущипана госпожица? И
ако ведомството е в
кома, какъв е неговият
личен принос? Но това
са въпроси без значение. Важното е как ще
ни кипне чайникът предизборно.

Ден на падането на 900-дневната блокада на
Ленинград (1944) - Ден на воинската слава в Русия.
1859 - Отава е провъзгласена за столица на
Канада.
1875 - в Букурещ излиза брой първи на научнопопулярното сп. “Знание” (1875-1976) под редакцията на Любен КАРАВЕЛОВ.
1878 - Долнодунавският руски отряд под командването на ген.-лейт. Аполон Ернестович ЦИМЕРМАН освобождава Хаджиоглу Пазарджик - днешният Добрич. Същия ден е освободен и Омуртаг.
1883 - в Пазарджик се ражда българският икономист статистик Димитър МИШАЙКОВ (18831945). Доцент, професор (1919) и титуляр на
катедрата по теоретична статистика в Софийския университет до 1944 г. Декан на Юридическия
факултет (1919-1922). Председател (1928-1944)
на Върховния статистически съвет и член на
Международния статистически институт. Един от
основателите на Демократическия сговор и народен представител в ХXI и ХXII НС и два пъти
министър - на търговията и промишлеността (19301931) и на народното просвещение (юли-октомври
1936). Умира на 2.XI.1945 г. в София.
1895 - обнародван е Закон за създаване на
търговско-индустриални камари, които са учредени
в София, Пловдив, Варна и Русе.
1912 - със закон се потвърждава решеното
предишната година преименуване на Българското
книжовно дружество (1869, Браила) на Българска
академия на науките.
1920 - основана е първата Кюстендилска комуна.
1924 - във
вечния си дом е
положен ЛЕНИН, а
първият мавзолей на Червения
площад в Москва
е построен (от
дърво) само за
три дни при температури до минус 28 градуса (скицата на сградата
е представена на правителствената комисия в
четири сутринта на 24 януари с.г. от акад. Щусев,
получил задачата часове преди това), а последните
работници напускат площада заедно с навлизащия
в него военен ескорт, съпровождащ тялото на
Ленин. Мавзолеят е преустроен за 1 май с.г., а през
1930-а е издигната позната днес гранитна гробница.
1967 - СССР, САЩ и Великобритания подписват
договор за открития космос, който ги задължава
да не извеждат в него ядрено и други оръжия за
масово поразяване, да не създават военни бази и
да не правят маневри и изпитания на Луната и на
други космически тела. Същия ден към него се
присъединяват още 57 страни.
1983 - прокопана е пилотната връзка на
най-дългия в света
подводен
тунел Сейкан,
свързващ японските острови Хоншу и Хокайдо.
1989 - на съвместно заседание на Държавния и
Министерския съвет е обсъдено и прието “Предложение за еднократни съкращения на въоръжените
сили и военния бюджет”, според което бюджетът
на Министерството на отбраната се съкращава с
12 процента. Към 1 януари с.г. Българската армия
наброява 117 000 души, като до следващата година въоръжените сили са намалени с 10 000
военнослужещи, 200 танка, 200 артилерийски системи, 20 самолета и 5 единици на ВМС.

ТАКИВА РАБОТИ

Обамаманията - да леят куршум на човека
ВЕСЕЛИН
СТОЯНОВ

В сряда пак щяло да има протест.
Някога, като станеше дума за Тодор Живков, все се намираше някой, който да
каже и да подчертае, че първият държавен и партиен ръководител (дали пък не
беше обратно, забравил съм...) искал да
направи България 17-а република на великия СССР. И започваха едни критики,
едни приказки за суверенитета и прочие
ядовити думи.
Днес по темата се мълчи. Най-много
Бареков нещо да изкашля рано сутрин
по газовия проблем, ама то е за Русия и
там е разбираемо, щото той ще я разнищва тази история чак до изборите.
Сега темата е Барак Обама и откакто
седна на президентския стол в Белия

cyanmagentayellowblack

дом, тази тема направо прегаря от страници и екрани в стремежа на журналистите да я направят от вкусна по-вкусна.
То не беше баба му, роклята на жена
му, лесбийките, които пътували във влака по същия път, по който някога пътувал Ейбрахам Линкълн. То страници и
репортажи, то чудо. Накрая в ситно каренце, че объркал думите при произнасяне на клетвата върху библията на
същия този Ейбрахам Линкълн, ама за
това бил виновен върховният съдия, забравих му името. И за да поправят онзи
неприятен човек, полския външен министър Радослав Сикорски, който каза,
че Обама имал полска връзка в семейството си, защото прадядо му изял полски мисионер, медиите в САЩ се втурнаха и доказаха, че Обама е потомък на
англииския крал Едуард I, наричан
Дългокракия, и неговия осми прадядо

Овини, който бил вожд на племето луо,
което и днес живее в Кения. А пък
“Галъп” скри топката на всички, като
обяви, че Обама имал най-високия президентски рейтинг след идола на Америка Кенеди.
Лошо няма. Аз самият харесвам Барак Обама. Считам, че той наистина ще
се опита да бъде нов тип президент в
една консервативна среда и, дай Боже!,
да успее да плува сред водите на имперските амбиции, които винаги са водили
политиката на САЩ.
Обаче почвам да се плаша. Ако за
американските медии този възторг е обясним, защото все пак за първи път те имат
чернокож президент не само на филм, а
в действителност, то не ми е много ясен
патешкия възторг на родните медии. То
радост, то ясно изразени надежди, които
преливат в чудо. Все едно САЩ ще се

откажат от амбициите си да бъдат световна сила и ще почнат да раздават милости като на епископска закуска. Ако
пък се вслушате във вътрешните им гласове, ще чуете надеждата на Тодор
Живков - да се превърнем в... е-е, този
път в 51-ви щат на Америка.
Та кое ме плаши? Ще урочасаме
човека, да знаете... Щото, с когото сме
се събрали, не е прокопсал. Да не говорим за Германия - две войни, за незабравимия СССР, ей сега, няма и две
години сме в Европейския съюз и го
връхлетя световната икономическа криза.
За това, плюйте през рамо и го заведете човека да му леят куршум, че инак
лошо - цялата прогресивна общественост е вперила очи в него, не в нас, да
знаете.
Такива работи...
cyanmagentayellowblackdopalnitelen 4
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135 години читалище „Васил Петлешков”

Б
Р
А
Ц
И Трудното начало
Г е зад гърба ни
О
В
О
ВАСИЛ ГЮЛЕМЕТОВ:

През изминалата година с колегите от общинска администрация се постарахме да изпълним волята на брациговчани за
промяна. Целта ни остава
същата - трябва и ще се
превърнем в по-добре
уредена, преуспяваща и
модерна община. Предстои ни много работа, но
трудното начало е зад
гърба ни и първите резултати вече са на лице.
Сформирахме работещ екип от професионалисти, проучихме и анализирахме системата на
работа във всички направления. Това ни помогна да развием действащите административни
системи, политики и практики и да ги приведем в
съгласие с утвърдените
принципи на доброто управление.
Заварихме общината
с три разработени проекта: за канализация в село
Козарско; канализация
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на село Бяга - главен колектор, западен и проект
за общинските пътища от
1986 г., който се наложи да
бъде приведен към новите
технически изисквания.
Основната ни дейност бе
актуализирането на съществуващите проекти и разработване на нови, за да
може общината адекватно
да отговори на изискванията на оперативните програми. Голяма част от финансовия ресурс, отделен
от капиталови разходи, се
насочи в посока проектиране. Затова можем да кажем, че 2008-а е година на
проектирането. През този
период създадохме ясна
визия за бъдещото развитие на Брацигово, набелязахме точните етапи, създадохме екипите за тяхната реализация и съответния финансов и логистичен
инструментариум.
Стратегическите цели
на новия управленски екип
в общината са насочени
главно към създаване на
по-добри условия за живот
и бизнес; изравняване на
стандартите в благоустройството между централната
градска част, кварталите и
съставните селища; развитие и модернизация на инфраструктурата; прозрачно, достъпно и динамично
управление на община
Брацигово; развитие на
сътрудничеството за европейско териториално сближаване, задълбочаване на
партньорството и добросъседството; партньорство с
бизнеса, НПО и публичния
сектор.

Превръщаме се в притегателен
център за инвестиции, казва кметът
Ние сме единствената
администрация в страната с
три сертифицирани системи
за управление съгласно
стандартите ISO 9001, ISO
14001 и ISO 27001.
Центърът за местни данъци и таски за десетте месеца на 2008 г. е събрал 33
128 500 лв.

Строителство

За същия период изпълнените строителни работи в общината, в това
число и за аварийни ремонти са на стойност 2 473
857,40 лв.Извършени са:
z Ремонтни работи на
ОДЗ “Божура Фурнаджиева” - Брацигово, по проект
“Красива България” МТСП,
на
стойност
101 770 лв.
z Строително-ремонтни работи в основно училище “Христо Ботев” - с. Бяга,
със средства от Комисията
по бедствия и аварии на
стойност 53 000 лв.
z Укрепване и реконструкция на съществуваща
подпорна стена и изграждане на нова по коритото
на р. Умишка със средства
от Комисията по бедствия
и аварии на стойност 329
000 лв.
z Канализация на с.
Бяга - главен колектор - Западен (МОСВ - ПУДООС),
на стойност 860 781 лв.
z Ремонт и реконструкция на водопровод група

“Бяга” - II етап, от САПАРД.
Въвеждане и експлоатация
на стойност 337 797 лв.
z Реконструкция на водопровод от разпределителна шахта над с. Розово
до водоем Висока зона в
Брацигово - Министерство
на регионалното развитие
и благоустройството на
стойност 570 000 лв.
z Укрепване и възстановяване на стената на микроязовир “Гачево блато”
със средства на община
Брацигово, очакваме възстановяване на средствата
от Комисията по бедствия
и аварии на стойност
34 373 лв.
z Вертикална планировка на междублоково
пространство на ул. “Слави
Дишлянов” на стойност
30 000 лв.
z Извършен и приет текущ ремонт на улични
платна по улици в Брацигово на стойност 65 448 лв.
z Ремонти в кметство
Бяга на стойност 15 924
лв., включващи ремонт в
кметство Бяга и благоустройствени мероприятия.
z Ремонт в кметство
Козарско на стойност 21
842 лв., включващ асфалтиране на ул. “Първа” и
благойстройствени мероприятия.
z Ремонт в кметство
Равногор за канализация
на стойност 4500 лв.
z Ремонт в кметство
Исперихово на стойност

9426 лв., включващ ремонт
на улици, алея в парка, навес на Клуба за пенсионери и направа на тротоари.
z Ремонт в кметство
Розово на стойност 10 167
лв., включващ ремонт на
улици, изграждане на
пътека до водоразпределителна шахта на яз. “Чорбаново” и ремонт на подпорна стена и водоскок.
z Монтиране на 8 броя
ограничители на скоростта
- 4 в град Брацигово, 2 в с.
Бяга и 2 в с. Исперихово, на
обща стойност 9874 лв.
Извършена е подмяна
на указателни табели и
пътни знаци в Брацигово и
селата. Всекидневно се
поддържа уличното и парково осветление в града и
селата.
Възстановено със средства на спонсори в размер
на 7000 лв. бе черешовото
топче - символ на Априлското въстание в парк “Априлци” и шадраван.
В момента се провеждат процедури по Закона
за обществените поръчки и
след сключване на договорите за избори на изпълнители започва основен ремонт и саниране на основно училище “Христо Ботев”, ОДЗ “Йордан Шопов”
в с. Исперихово и ОДЗ
“Здравец” в Брацигово по
оперативна програма “Регионално развитие” към
Министерството на регионалното развитие и благо-

устройството на обща
стойност 976 104 лв.

Оперативни
програми

През изминалата година общината разработи
няколко проекта по различни програми - национални, ФАР, оперативни,
европейски и др., като по
всичките общината бе водеща организация.
През периода ноември
2007 - ноември 2008 г. са
разработени общо 20 броя
проекти, от които 8 са одобрени (6 изпълнени и 2 в
процес на изпълнение).
Десет са внесени за разглеждане в оценителни комисии по 10 програми, от
които 6 по оперативни програми, 1 с два обекта по
проект “Красива България”, 1 по програма за интеграция на етнически
малцинства, 2 по национални програми - Комисия
по бедствия и аварии.

Внесени проекти
за одобрение
z За изграждане на отдих, детски площадки и
спортни съоръжения в УПИ
VII - “Озеленяване и детска
площадка” в кв. 121, и УПИ
VI - “Озеленяване, търговия и услуги” в кв. 110 по
проект “Красива България”, със съфинансиране
на община Брацигово на
стойност 213 844 лв.
z За интеграция на етнически малцинства към
Центъра за образователна
интеграция към Министерст-

ВАСИЛ ГЮЛЕМЕТОВ е роден на 2.12.1946 г.
в Брацигово. Завършил е Ленинградския финансово-икономически институт. Започва трудовата си дейност като техн. ръководител
в СУ „Белмекен” - Сестримо и в „Домостроене”
1 АД. По-късно е пом. техн. ръководител в
„МССМ” - Русия. От 1977 г. до 1992 г. е офицер,
след което е гл. специалист и после директор
на „Главбулгарстрой” ЕООД.
От 2007 г. и до момента
е кмет на община Брацигово.
Женен, с двама сина.
вото на образованието и науката на стойност 112 000 лв.
z Изграждане на подпорна стена на ул. “Оборище” по Комисията за бедствия и аварии на стойност
200 000 лв.
z Канализация с пречиствателни съоръжения в с.
Исперихово - Министерство
на околната среда и водите,
на стойност 3 323 000 лв.
z Спортна площадка
към Държавната агенция
за младежта и спорта на
стойност 140 000 лв.
z Програма за развитие на селските райони “Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”, с проект
“Община Брацигово - привлекателно място за живот
и бизнес чрез подобрена
пътна инфраструктура” на
стойност 6 035 136,94 лв.
При подготовката на
проектите общината извървя доста труден път на
запознаване със сложната
материя на новия програмен период на Европейския съюз и българското
законодателство. Не трябва да се подминава и факта, че проектите бяха подготвени от служителите,
паралелно с рутинните им
професионални задачи, за
което искам да им благодаря.

Инвестиционна
политика
Като общинското ръководство една от постоянни-

те ни цели е да подобряваме условията за бизнес в
общината. Поради тази
причина запазихме същия
промил за таксата за битови отпадъци за фирми за
2008 г., както и намаление
на патентния данък.
Организирахме няколко срещи с представители
на бизнеса в община Брацигово за разясняване на
оперативните програми и
възможностите за кандидатстване с проекти по тях.
Поддържаме актуална
интернет страница за популяризиране на инвестиционните възможности на
общината и бизнеса.
Водили сме разговори
с бизнесмени от чужди
държави да инвестират в
общината. Радвам се, че
Брацигово се превърна в
притегателен център за
много фирми.
Проведени бяха много
срещи с инвеститори, с които се обсъдиха важни за
развитието на града проблеми. Положено беше
началото на съвместни
проекти.
През настоящата година отвори врати и нов завод за производство на
глина за керамични изделия “Керамит”, който даде
десет нови работни места.

Туризъм
През 2008 г. са категоризирани 9 туристически
обекта и 3 обекта са в процес на категоризиране. Работим за представянето и
популяризирането на община Брацигово в координация с държавните и местни структури.
С 20% се увеличиха
приходите от туристическите такси. Увеличени са и
туристическите посещения
с 30%.
В с. Равногор предстои
откриването на 3 нови хотела, които ще създадат
нови работни места.
Имаме заявка от софийска фирма да инвестира в
сферата на туризма.

Към средата на XIX в.
Брацигово е вече доста голямо и заможно селище, с
развити занаяти и земеделие.
Гурбетлъкът и търговията из големите градове, контактите, които създават брациговци, се отразяват благотворно върху тяхното самообразование и култура и на
духовния живот в селото.
В домовете на брациговци влизат не малко книги, а
също така и вестници. Създава се така наречената
интелигенция, сред която
особено място заема Васил
Ангелов Петлешков (18451876 г. по баща Васил Найденов Велчев).
Развивайки търговска,
лечителска и друга дейност, той често посещава
Татарпазарджик и Панагюрище, където наред с другото се запознава с устройството и дейността на читалищата и техните изяви.
И идва денят, когато д-р
Васил Петлешков /както го
пишат Захари Стоянов и
други съвременници/ с учителите Константин Попов,
Атанас Мишев, Данаил
Юруков, Васил Дипчев и
други будни и интелигентни
млади хора основават

първото брациговско читалище и му дават звучното
име ”Трендафил”. Денят е
24.12.1874 година - Бъдни
вечер, може би, за да пребъде във времето, светилника на просвещението...
Петлешков е водеща
фигура в читалищните дела:
- той е не само основател,
пръв председател и пръв
дарител на културно-просветното дружество, но и
активен участник във всичките му дейности - урежда
библиотечния фонд, съдейства за организацията на
женското ученолюбиво дружество и първите театрални
представления.
В читалището след жените влизат и децата и така
не след дълго брациговци
заживяват активен духовен
живот. Представени са постановките на „Многострадална Геновева”, „Невянка
и Светослав” и др.
Читалището става място
за събрания, тайни срещи и
заседания на МРК, създаден от Георги Бенковски, а
избата - склад за храни и
оръжие.
След Априлското въстание от 1876 година и героичната гибел на Васил Петлешков читалището преус-

тановява своята дейност.
През1878 година първият брациговски кмет Данаил Юруков свиква събрание
в осиротялата Петлешкова
сграда и възобновява дейността на читалището.
След войните културният живот в Брацигово се активизира.
Огромен е приносът на
читалището в полагането
на основите на музейното
дело в града и опазването
за поколенията на ценни
исторически материали,
които са гордост и днес.
Идва нова епоха след
Втората световна война.
Време, когато читалището
заработва в нови реалности, но запазва самобитността си.
В годините след 1945
брациговското читалище
става една от най масовите
организации, с около 700
членове. През март 1951 г.
се връща завинаги името на
Васил Петлешков като патрон на читалището.
Най-голямата придобивка през тези години е
обявяването на читалището за „Образцово” и построяването на великолепната сграда, осигуряваща условия за всестранна дей-

ност и превърнала Брацигово в център за подготовка на художествени ръководители за Пазарджишки
и Пловдивски окръг. Изграждането на сградата е
подарък на Брацигово от
правителството, управляващо България след
1945 г. за заслугите на
града и в памет на стотиците жертви, паднали във
войните и революционните борби през различните
епохи. Читалищната сграда е разположена на
хълма ”Малката пъдарница” над местността Сарговица. Инвеститор е Комитетът за наука, изкуство и
култура.
Строежът на сградата
започва през 1954 г. като
срокът за реализация е 36
месеца. Новата сграда
официално е открита през
1956 г.
Библиотечната дейност е във възход. Към читалището се създава собствено кино и книжарница, които допринасят за
разнообразяване на културния живот в градчето.
Днес брациговското
читалище се нарежда
сред първите в окръга, областта и страната.

1834 г., мостa на Марица
край Одрин, мост в Солун, за което са наградени от Великата порта.
През 1875 г. от 3054 жители 393 са били дюлгери.
Именно това става причина през 1912 г. в Брацигово
да бъде открито Сградостроително училище, сега
Строителен
техникум.
Владеейки
до съвършенство каменоделското изкуство и познавайки много
добре качествата на камъка като строителен материал, благодарение на старите им връзки с
Италия и ита-

лиански майстори, брациговци внедряват нашироко употребата на камъка
и тухлите в строителството. Те заменят дървените
колони, паянтовите арки
и сводове с масивни, изградени от камък или тухли, усъвършенстват тяхната конструктивна форма и
я подчиняват напълно на
архитектурно-художествените изисквания. По
такъв начин те първи възстановяват похватите на
монументалната църковна
архитектура през епохата
на Възраждането и градят истински монументални сгради: църкви, мостове, кули, камбанарии и
търговски магазини.
Близко и понятно на
народа и отразяващо неговите стремежи и неговия вкус.

Възраждане
Един от първите майстори през Възраждането
е известният брациговски
строител Никола Тончев
Устабашийски (учител на
Колю Фичето). Негово творение са прекрасните архитектурни сгради, на които се радваме и днес,
като църквите “Св. Марина” в Пловдив, “Св. Богородица” в Пазарджик, “Св.
Димитър” в Пещера, “Св.
св. Петър и Павел” в Сопот, ”Св. Никола” в Карлово и др. Друг известен майстор е Иван Христов Боянин, построил “Св. Неделя” - София, Католическата църква в Пловдив, Боянски водопровод, читалище “Трендафил” - Брацигово 1872 г. Същите са награждавани за майсторството си от султана с мундир, диплом и сабя. Други
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известни майстори са Атанас Христов Гърнето, построил храма, и Иван Драгов, построил камбанарията на църквата в Брацигово. Има данни за брациговски майстори, демонстрирали голямо умение в
градежа на Рилския манастир в двата етапа 1816 и

БЩИНА БРАЦИГОВО
попада в Западнородопската област. В нея се
включват части от Бесапарски, Къркарски и Баташки рид. Общината
граничи с общините
Кричим, Пещера, Батак
и Девин. С тях я
свързват асфалтирани пътища от
републиканската пътна мрежа, а
с Пловдив и Пещера - и ж.п. линия. Най-високите й части са
източните склонове на рида
Къркария и северните склонове
на Баташката планина. Между
тях е врязана долината на р.
Стара и нейните притоци, включително р. Равногорска и р.
Умишка. Територията на общи-

ната е разположена между 300 м.
и 1400 м. надморска височина, а
Брацигово - 420 м.
Общината заема територия от
22 177 ха. Повече от половината –
55,3% от общата площ, попада в
горски фонд. Изключително интересен и забележителен е фактът,
че в община Брацигово се концентрира най-чистият въздух на Балканския полуостров. Този факт е
изнесен от последните изследвания на NASA, направени в началото на 2004 г. за което ръководството на община Брацигово получи
специално известие, подкрепено
със снимков материал от NASA –
USA.
Административен и културен
център на общината е Брацигово.

cyanmagentayellowblack

black+dopulnitelen14
black+dopulnitelen

ВТОРНИК 27 ЯНУАРИ 2009

ÍÀ ÔÎÊÓÑ

СНИМКИ БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

14

Преди да вдене конеца, шивачката трябва да изключи шевната машина. Най-често
това е причината за трудова злополука, обяснява на всеки нов работник
бригадирката Антоанета Лозанова

“Необходимо е да направите нови замервания за нивото на праха, шума и пр.,
защото вече сте в ново помещение. Молбите на работниците за отпуск трябва да са
придружени със заповед...
При всяка промяна на възнаграждението,
независимо
дали е по ваша инициатива
или поради корекция на минималните осигурителни прагове, или минималната работна заплата, трябва към трудовия договор на всеки работник да се сключи допълнително споразумение...” Това са
част от предписанията на инспекторите Елена Аврамова,
Даниела Стоянова и Огнян
Димитров от областната инспекция по труда София-област при планова проверка в
шивашкото
предприятие
“Брил” в Сливница.
Фирмата е от 10 години на
пазара, проверявана е през
2008-а, но от 2-3 месеца е в
нова, собствена сграда, което
налага настоящето посещение, обяснява старши инспектор Аврамова. Всяко от 11-те
предписания, които дадохме,
е с различен срок и щом
бъдат изпълнени, работодателят трябва да уведоми инспекцията,
след
което
се
извършва последваща проверка. Санкции се налагат,
ако предписанията не са
изпълнени. Препоръките на
инспекторите към Ирина Петрова, собственичка на малкото предприятие за производство на дамско бельо, са от
т.нар. леки. “Очевидно поради преместването работодателката не е съобразила някои подробности - например,
че е необходимо да се направи нова оценка на риска, съобразена с новите условия на
труд, които са далеч по-добри, отколкото в предишната
сграда. Тук е топло, светло,
има две стаи за почивка - за
пушачи и за непушачи...”, коментират инспекторите.
...Проверката приключва
за около 3-3,5 ч. Допреди няколко месеца тя би продължила поне час повече. А за да
проверят инспекторите дали
трудовите договори са регистрирани в НАП и дали се плащат редовно осигуровките в
НОИ, им бяха необходими 710 дни - трябваше да пратят
официални писма до двете
институции, а те имат право
да им отговорят за няколко
дни. Предостатъчно работодателят да регистрира договора и да се измъкне от отговорност. Сега такава проверка се осъществява за минути
благодарение на лаптопите с
мобилен интернет, с които е
снабден всеки трудов инспектор в страната. От т.г. за работник, който няма трудов
договор, работодателят плаща по 15 хил. лв. при 1500 лв.
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И работниците са отговорни за здравето и живота си - от т.г. глобата за
неносене на лични предпазни средства е от 100 до 500 лв. за първо нарушение и от
500 до 1000 лв. - при рецидив

Покрийте се,
проверка!
Надлъгването на работници
и шефове с трудовото
законодателство продължава
АИДА ОВАНЕС

досега.
“Работата ни значително
се улеснява, че вече на трима инспектори се полага един
автомобил”, хвалят се проверяващите. На всеки инспектор
се падат годишно средно по
160 проверки... Запознатите с
работата на Главната инспекция по труда (ГИТ) помнят
времето, когато един от предишните й директори трябваше да води неистова борба с
управниците, за да ги убеди
да купят на инспекторите мобилни телефони, за да бъде
по-ефикасна работата им...
Сега те постепенно придобиват
самочувствието
на
държавни служители, които
трудно може да бъдат подкупвани. Вече имат право и на
допълнително материално
стимулиране (ДМС). “Не санкционираме заради ДМС-то то се разпределя не според
наложените от инспектора
глоби, а от ефекта на работата му...

Напоследък хора, които са
решили да стартират собствен бизнес, биват насочвани
от адвокатите си за консултация към нас, казва Елена Аврамова. Със 7% са намалели
некоректните работодатели,
оповести в края на м.г. социалната министърка Емилия
Масларова.
Все още има случаи, когато работодатели не допускат
инспектори по труда в предприятието или нареждат на
работниците да се скрият при
тяхната поява. 20 хил. лв. вече
е глобата за възпрепятстване
на проверка на ГИТ. За също-

ношения са с работодателя. С
така попълнената форма инспекторите проверяват дали
договорите са регистрирани в
НАП и дали се плащат осигуровките в НОИ. “Онзи ден
проверявахме строителни
обекти на Боровец. От близо
40 души, работещи на единия,
11 бяха без трудов договор. И
всички казаха, че “днес” са
започнали работа”, разказва
Димитров.
Въпросът е доколко некоректните работодатели ще
получават негласната подкрепа на работниците. “Найчесто сигналите за нарушени трудови права - извънредна работа без заплащане (за
извънредна работа работодателят трябва да пусне заповед и да осигури възнаграждение плюс 75% от договореното, а на официални

Глобата е крайна
мярка
а смисълът й е да намали нарушенията, с превантивно
действие е, убедени са инспекторите. Те припомнят, че
и в почивни дни има дежурни
колеги, които по телефона
дават консултации на работодателите по всички въпроси,
свързани с трудовите правоо т н о ш е н и я, безопаснит е и
здравословните условия на
труд. От т.г. част от средствата от глобите се разпределя в
инспекцията, а останалото ще
се предоставя на фирмите
чрез фонд “Условия на труд”
на проектен принцип. Така се
насърчават инвестициите на
работодателите за подобряване условията на труд и намаляване броя на работещите, чието здраве може да
бъде увредено в резултат на
тяхната работа.

За минути инспекторът може да провери регистрацията
на трудовия договор

то глобата за работник е от
2500 до 10 хил. лв. Според
новото законодателство от т.г.
проверяваните са длъжни да
представят на инспекторите
личните си карти. С влизането в обекта най-напред се
раздават на работещите
т.нар. трудови справки. В тях
те попълват имената и ЕГН-то
си, откога работят във фирмата, в какви трудово-правни от-

празници - още 100%) или
неплащане на заплата, са от
работници, които са уволнени. Но тогава проверката е
по-трудна. Знаем, че докато
са на работа, хората се боят
да съобщават за нередностите, но анонимността им е
гарантирана”, обяснява Огнян Димитров и припомня,
че на горещия телефон ощетените работници могат да

„Ало, ГИТ?”
На тел. 0700 17 670 експертите на Главната инспекция по труда консултират по въпроси, свързани със законността на трудовите правоотношения,
осигуряването и спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и контрола
по предоставянето на посреднически услуги за намиране и наемане на работа. На този телефон се
приемат и сигнали за нарушения на трудовото законодателство, по които се
извършват проверки от инспекторите.
На тел. 0800 14 008 се
приемат съобщения за трудови злополуки, включително и такива, за които
има съмнения, че са укрити и не са съобщени в дирекциите “Инспекция по
труда”.
сигнализират за нарушените
си трудови права.

Трудовите
злополуки
намаляват
като цяло, но е тревожна статистиката на смъртните случаи. Често вината е и на работниците, казва Димитров.
Повечето от случаите са в
строителството при работа
без лични предпазни средства. “Слагат каски и предпазни колани, когато ни видят.
Сякаш пазят нас, а не себе
си... Стругари работят без
предпазни очила - изпотявали се и им пречели да работят, или не ползват предпазния екран - не работел...”,
разказват инспекторите. Честа практика е проверяващите
да санкционират и да спират
обектите заради неспазване
на безопасните и здравословни условия на труд. Като се
върнат 20-30 минути след
края на проверката, работата
на обекта продължава! Често
тежките злополуки в строителството стават следобед когато работниците са обядвали, пийнали са по бира и
се качват на скелето, показва
опитът на дългогодишния инспектор. Досега не е имал
случай на трудова злополука,
завършила със смърт, при която работникът да е бил надлежно екипиран с лични
предпазни средства... От т.г.
значително са увеличени
санкциите за работници, които не ползват раздадените им
от работодателя лични предпазни средства. Досега те
бяха между 20 и 250 лева.
black+dopulnitelen14
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Балет „Динамик”
се възражда

И

СНИМКА “MIRROR PR AGENCY”

звестният български балет “Динамик” се завръща на родната сцена. След тежка мускулна травма, отнела близо
две години за възстановяване, хореографката Даниела
Тодорова е решила да възроди формацията. За целта тя
и продуцентска къща “Нео продукшън” организират мащабен кастинг в столицата. На 2 февруари в зала “Ареа” на
бул. “Мария Луиза” 75 от 14 до 16 ч. желаещите да станат
част от “Динамик” могат да се явят пред компетентно
жури, председателствано от продуцента на балета Илко
Илиев. Сред изискванията на организаторите на кастинга
са навършени 15 години, хармонично тяло, поддържан
външен вид, а предишен балетен опит е предимство, научи ДУМА
от Мартина Павлова. В момента денс формацията взима участие
в събития в София и страната в състав от пет професионални
танцьорки, след успешното провеждане на кастинга се очаква
“Динамик” значително да се увеличи.
От създаването си преди повече от 20 години от хореографа
Петър Сомов и диджей Станчо “Динамик” преминава през множество промени в екипа, без да спира да печели престижни
награди и да работи с най-известните ни музикални изпълнители.
През 2005 г. хореографка на “Динамик” става Даниела Тодорова,
която го ръководи и до днес.

Слободан Унковски
най-сетне и у нас

Унковски на
работната маса

бъдещия спектакъл, поясняват
от трупата.
Слободан Унковски е професор по актьорско майсторство и режисура във Факултета
за драматично изкуство при
университета в Скопие. Спектакълът, който му донася международна известност, е
“Хърватският Фауст” по пиесата на Слободан Шнайдер в
Югословенското драмско позорище в Белград през 1982 г.
Той е гостуващ професор в
Бруклин
колидж,
Сити
юнивърсити ъф Ню Йорк и Харвард в САЩ. В периода 1996-

1998-а бе министър на културата на Република Македония. В
последните години е осъществил няклко постановки с гръцки
артисти. Унковски работи върху
класически текстове, но в последно време творческите му
търсения са насочени към модерната драма, много от неговите постановки са световни
премиери по съвременни текстове. Поставял е с огромен успех в Италия, САЩ, Русия,
Белгия, Сърбия, Словения,
Швеция, Германия, Гърция и др.
Най-сетне го посрещаме и на
българска сцена.

○

Васил Михайлов навлиза
в поредната си роля
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епизодите на “Монти Пайтън” е на
кардинал от испанската инквизиция.
Освен със своите кинопревъплъщения, днес Майкъл Пейлин (1943) е
популярен като един от най-обичаните телевизионни водещи не само на
Острова, но и в цял свят.
“Новата Европа” (2007) на Майкъл
Пейлин е най-новата му пътешественическа поредица, която изследва 20
страни от Централна и Източна Европа. Зрителите, които миналата година
видяха филма “Източна наслада” с
кадри от България и имат въпроси или
несъгласия с автора, сега ще могат да
се срещнат и да разговарят с него.
Като специален гост на 13-ия международен “София филм фест” Майкъл
Пейлин ще представи панорама от
избрани епизоди от своите филми
“Животът на Брайън”, “Летящият цирк
на Монти Пайтън”, “Около света за 80
дни”, “Сахара”, “Хималая”, “От полюс
до полюс” и “Новата Европа на Майкъл
Пейлин”.

○

○

○

○

○

○

○

○

Ã‡ÈÍ˙Î œÂÈÎËÌ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ „Забранена любов”
Õ‡„‡‰‡Ú‡ Ì‡ —ÓÙËˇ
отново започва

Британският актьор и сценарист
Майкъл Пейлин, особено популярен у
нас като един от легендарните “Монти
Пайтън”, ще бъде специален гост на
13-ото издание на “София филм фест”
(5-15-22 март). Той ще бъде удостоен
с Наградата на София за приноса си
в киното и телевизията, научи ДУМА
от Преслава Преславова. Специалитетът, превърнал се в запазена марка
на талантливия британски комик, е
образът на типичния, учтив и бавно
загряващ англичанин, външно сноб,
вътре в себе си - ранима душа. Другият му прочут скечов персонаж от

СТОЛИЦАТА
ОТВИСОКО

ПРЕМИЕРИ НА
„СОФИЙСКИ
СОЛИСТИ”

СНИМКИ МОДЕРЕН ТЕАТЪР

ния Колева, Валери Йорданов,
Касиел Ноа Ашер, Маргита
Гошева, Наум Шопов - гост,
Бойка Велкова, Стефан Спасов,
Асен Блатечки, Пламен Сираков, Тодор Близнаков. Сериозната сценична история на текста на пиесата, неговата модерност и актуалност на проблемите, върху които разсъждава, са част от причините екипът
на Модерен театър да се обърне
към реализацията на тази пиеса в София.
Темите за взаимоотношенията в семейството, за домашното насилие, за проблемите на
семейството във всички сфери
на социалния и обществения
живот на нашето общество са
особено важни. Неслучайно
семейството е модел, по който
се строи съвременният свят,
модел, който формира човека,
неговия мироглед и светоусещане. Атмосферата в семейството до голяма степен определя нашия начин на съществуване в големия свят. Това са само
част от проблемите и темите,
които вълнуват създателите на

Документална изложба “90
години дипломатически отношения между България и Финландия” се открива днес от 17 ч. в
изложбена зала “Архиви” на ул.
“Московска” 5. Експозицията се
организира от Държавна агенция
“Архиви” с участието на Националния архив на Финландия и
архива на МВнР.

Покривите са тема на изложба, която ще бъде открита на 2
февруари в галерия “Академия”.
Нейна авторка е една от топ
фотографите на БТА Бистра Бошнакова, съобщи сайтът “Всеки
ден”. Покриви на частни домове,
административни и бизнес билдинги или всичко, което определя
облика на столицата, е запечатала с фотоапарата си Бистра и ще
покаже резултата пред публика.
Общо 80 са цветните снимки, за
някои от тях се е налагало фотографката да лети с балон. Експозицията представлява подбрана
част от фотоалбум, с проекта за
който авторката и нейният екип
печелят конкурс за отбелязването на 130-годишнината от обявяването на София за столица.

Световноизвестният
македонски режисьор
поставя пиесата „Фестен”
в Модерен театър
Световноизвестният македонски режисьор Слободан
Унковски започна в Модерен
театър репетиции над своя спектакъл “Фестен”, научи ДУМА от
Елина Калинова. Пиесата е
адаптация по сценария на едноименния филм на Томас Виндерберг, Могенс Руков, Бо Хансен. Драматизацията е направена от англичанина Дейвид
Елдридж. Филмът излиза през
1996 г. с огромен успех и печели специална награда на фестивала в Кан. Пиесата е поставяна с успех във Варшава, Париж, Любляна, Берлин, Мадрид,
Стокхолм, Тел Авив, в Рим, на
Бродуей, в Мелбърн, Южна
Африка и т.н. Най-запомнящото
се представяне на пиесата е в
лондонския “Алмейда тиътър”,
което донася на създателите й
престижната театрална награда “Оливие” и призовете за найдобра пиеса, най-добър режисьор и най-добър актьор на
“Ивнинг стандарт” и “Критикс
съркъл”.
Ролите у нас са поверени на
Васил Михайлов -гост, Стефа-

ДИПЛОМАЦИЯТА
МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ
И ФИНЛАНДИЯ
В ИЗЛОЖБА

Новите епизоди на
“Забранена любов” започват на 2 март и ще
се излъчват всяка делнична вечер от 22 ч.,
научи ДУМА от Даниел Димитров.
След коледната ваканция снимките на
първата българска серийна
драма
продължиха в началото на 2009 г., а от 19
януари започнаха повторенията на показаните вече 58 епизода.
През краткото време,
в което “Забранена
любов” не беше на
екран, фенове са пращали писма до Нова

телевизия с искане
сериалът да бъде подновен.
Всички, които симпатизират на Филип
Белев и Яна Асенова,
могат да намерят профилите им във фейсбук
(съответно Filip Belev и
Yana Asenova), а с Филип могат да си говорят и в скайп - неговото име там е BelFi4o,
поясняват от медията.
Сценаристите на продукцията съобщиха, че
вече пишат сюжета на
втория сезон, а краят
на първия ще бъде ознаменуван през лятото с едночасов епизод.

Камерният ансамбъл “Софийски солисти” ще изнесе концерт
днес от 18 ч. в Софийската градска художествена галерия в рамките на фестивала “Камерна сцена София 2009”, научи ДУМА от
Мария Томова. Гост-диригент ще
бъде Иван Стоянов, солист - Огнян Константинов - виола. В програмата са Вариации и фуга на
тема от Кунау (1935) от Хендрик
Андрисен (1892-1981), Кантус в
памет на Бенжамин Бритън (1978)
от Арво Пярт (1935), Сюита в
старинен стил за виола и оркестър, Пасторал и Балет (из
филма “Похожденията на зъболекаря”), Менует и Фуга (из филма
“Спорт, спорт, спорт”) и Пантомима (из “Похожденията на зъболекаря”) от Алфред Шнитке (19341998) и “Идилия” (1878) от Леош
Яначек (1854-1928).

СКАЛНИ МИСТЕРИИ
ВЪВ ФОТОСИ
Фотоизложбата
“Скални мистерии:
Древността проговаря” се открива
утре от 16 ч. в Националния музей
“Земята и хората”
на бул. “Черни
връх” 4. Изследователският екип ще
представи първите
си изводи за откритите скални
структури, праисторически светилища
и обсерватории в Източните Родопи, които нямат аналог никъде
по света. Ще присъстват ст.н.с. др Ана Радунчева, ст.н.с. д-р Стефанка Иванова, ст.н.с. д-р Мария
Гюрова, инж.-геофизик Мария
Златкова и др.

УТОЧНЕНИЕ
В публикацията за програмата на Театрална работилница
“Сфумато” в съботния брой на
ДУМА е написано, че е частна
трупа. А “Сфумато” е държавен
драматичен театър. Извиняваме
се за допуснатата грешка.
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Вселената за теб
В Международната година на
астрономията фонд дава 1,6 млн. лв.
за тази наука в БАН и университетите

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Средните годишни заплати на учените в ЕС
според годините на стажа им са седните:
Стаж 0 до 4 г.
19 648 евро
Стаж 5 до 7 г.
27 627 евро
Стаж 8 до 10 г.
35 728 евро
Стаж 11 до 15 г.
44 018 евро
Стаж над 15 г.
52 599 евро

cyanmagentayellowblack

форми на обучение, сред които: национална лагер-школа за
ученици, регионална астрономическа лагер-школа за ученици до VII клас. Наши ученици
ще се включат и в международния лагер-школа през юли в
Москва, в наблюдението на
слънчевото затъмнение от Шанхай, в научна експедиция по
стъпките на Галилей, в астропарти за ученици “Байкал
2009”, в пътуваща школа “Телескоп Джобър”, организирана
от регионален инспекторат
Плевен. А за студенти е предвидена лятна двумесечна практика в НАО “Рожен” и т.н. Постиженията на учениците ни в
овладяването на тайните на
природната наука ще бъдат
представени на национални
състезания по астрономия, сред
които фотоизложбата “Светът
през телескоп”, националната
олимпиада по астрономия, националният конкурс за ученически проекти в интернет “Ловци на небесни съкровища”, национален конкурс за фантастичен разказ и т.н. Предвидени
са и редица инициативи за популяризация на астрономията:
пътуваща изложба на старинни
астрономически уреди от колекцията на Националния политехнически музей; лазерно
астрошоу за ученици в Плевен;
шоу “Кулинарните фантазии на
астрономите” с домакин Шуменският университет; рок концерт
“Астрономите пеят и танцуват”
в Нощта на учените и др.

Ще получаваме рано
метеопрогнози
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Годишни
заплати /стаж/

○

Огромни разлики в заплащането на учените в
различните страни на ЕС
установява изследване на
Европейската комисия,
отчитащо сумите, които са
получавали изследователите през 2006 г. Средното годишно възнаграждние на учените в ЕС е
около 23 000 евро годишно, но ножицата между
най-ниските доходи на
учените - тези в България,
и най-високите в Швейцария е прекалено широко
отворена, констатират експертите.
Разликите се отнасят и
за нарастването на доходите с увеличаването на
стажа и опита - английският учен може да се надавя на 335% увеличение на

заплатата от началото до
края на кариерата си, докато в Дания нарастването е само 90%. “Ако искаме Европа да може да посрещне предизвикателствата на бъдещето, свободното движение на учените, техният труд трябва да
се оценява оптимално,
смята комисарят по науката Янез Поточник. Различията в заплащането не
стимулират нормалното
движение на учените, добавя той. Повечето страни
в ЕС дават на учените си
между 20 000 и 30 000
евро годишно.
Като се има предвид,
че през 2006 г. в Румъния
учените са малко по-добре от нашите, а след това
тя увеличи два пъти заплатите им, всякакъв коментар става излишен.

○

ВЕЛИАНА ХРИСТОВА

○

Нашите учени са най-ниско платени в Европа

○

астрономия след построяването на НАО “Рожен”. Ще бъде
създадена мрежа от малки,
дистанционно управляеми и
роботизирани астрономически
телескопи в България. Това отново ще стане чрез проект на
фонда в конкурс “Идеи” и ще
бъде дело на учени от ИА,
Алма матер и Шуменския университет и на Народната обсерватория във Варна. Национални научни форуми по астрономия ще представят пред обществото постиженията на тази
наука. Сред тях са редовната
конференция на Съюза на астрономите, юбилейно честване
на 150-годишнината на основателя на българската астрономия проф. Михаил Бачеваров,
национална научна конференция по астрономия - съвместно
дело на съюзите на астрономите и физиците. Особено внимание ще бъде отделено и на
проблемите на обучението по
астрономия. Те ще бъдат обект
на национална конференция,
както и на национален семинар за учители по природни
науки, на работно съвещание
за ролята на планетариумите в
съвременния свят, на 35-ата
национална конференция по
астрономия за ученици, на националната конференция “Астрономия - традиции и предизвикателства” и т.н.
В рамките на Международната година по астрономия ще
бъдат реализирани както традиционни, така и атрактивни
○

ни за деца от 4 до 10 години
през май. Инициативата “Космически дневник” пък ще помогне с помощта на медиите
обществото да научи повече за
постиженията на съвременната
астрономия, както и за това
пред какви предизвикателства
са изправени учените. Видни
техни представители ще се
срещнат с ученици от много
градове. На професионалния
живот на астрономите ще бъде
посветена и Нощта на учените
2009. В рамките на международната инициатива “Астрономията и световното наследство”,
която е част от глобалната инициатива на ЮНЕСКО за опазване на световното културно и
природно наследство, през юли
у нас ще бъдат организирани
студентски и ученически експедиции до археоастрономичес-

томатичните наземни телескопи - така ще се
включат в световната мрежа
на такива учители. Пак в рамките на програмата “Галилей за
учители” наши
преподаватели
ще вземат участие в пътуващ
семинар
до
Италия и местата, свързани с
живота на Галилей. В образователни и културни институти в цялата страна
ще бъдат подредени специализирани изложби, а някои градски алеи ще бъдат украсни с
билбордове на астрономическа
тематика.
България по достойнство ще
отбележи Международната година на астрономията и чрез
национални научни, образователни и популяризаторски инициативи. Сред тях на първо
масто е обогатяване и обновяване на материалната база. В
края на 2008 г. фондът за научни изследвания в МОН утвърди
инфраструктурен проект, който
обединява интересите на астрономите от БАН и университетите, в които има обучение
по тази специалност. Финансирането му е на стойност 1 600
000 лв. и е най-голямата инвестиция, давана еднократно за

○

Квазар

Галактика

○

ки обекти.
В контекста
на програмата
“Галилей за учители” и в рамките на проекта
“Космос” по 7
РП ще бъде организирано по
места обучението на наши преподаватели по
физика и астрономия. Целта е
те да могат да
разработват дидактически материали на базата на данни,
получени от ав-

○

Няколко поколения учени и
изследователи, университетски
преподаватели и учители, докторанти, студенти и ученици се
събраха в БАН, за да отбележат началото на Международната година на астрономията и
в България. По решение на
ООН годината бе открита на 15
и 16 януари в Париж. В страната ни изявите са под патронажа на президента Георги
Първанов.
400 години след първото
наблюдение на небесни тела с
телескоп, което прави Галилео
Галилей: спътниците на Юпитер, петна на Слънцето и кратери на Луната, е подготвена
мащабна национална програма. Чрез нея обществото ни ще
научи повече за най-древната
природонаучна дисциплина,
която освен това има съществен принос за развитието на
научното познание, оказва
дълбоко влияние върху развитието на науката, философията
и културата и е мощен двигател за развитието на технологиите. Акцентът е върху младите хора, уточни председателят
на Съюза на астрономите в
България проф. Диана Кюркчиева, за да ги стимулираме за
професионална реализация в
областта на природните науки
и технологиите. Организатори
на националните инициативи,
свързани с Международната
година на астрономията, са
Съюзът на астрономите, Институтът по астрономия, Националният комитет по астрономия,
Кетедрата по астрономия на
Алма матер, Астрономическият
център на Шуменския университет, народните обсерватории
и регионалните инспекторати
по образование.
През цялата 2009 г. в рамките на международната инициатива “Галилео - COST” ще
бъдат организирани масови
астрономически наблюдения.
За целта ще има свободен
достъп за деца, ученици и
граждани до всеки наличен
телескоп в народните обсерватории, училищата и университетските центрове. България се
включи и в международната

инициатива “Астрономия за
всички”, като нашите училища
получиха безплатно филма
“Очи към небето” на Европейската космическа агенция. Той
е преведен безвъзмездно от
учени от ИА. Пак в рамките на
тази инициатива в много училища и образователни институции ще
бъдат изградени слънчеви часовници.
Детски празници под наслов “Усещане за вселена” ще бъдат
организира-

○

ТАТЯНА ДИКОВА

Националният институт по метеорология и хидрология при БАН се присъедини
към Европейския център за средносрочни
метеорологични прогнози.
Резултат от прилагането на одобреното от правителството проектоспоразумение
за сътрудничество между България и европейския център за средносрочни метеорологични прогнози е постигането на още
по-голяма точност в прогнозите за времето в период до петнадесет дни. Европейският център е създаден с цел да обедини
научните и техническите ресурси на европейските метеорологични служби и институции за изготвянето на по-точни предвиждания. В момента в него членуват 18 страни от ЕС и други 13, с които центърът има
споразумения. Достъпът до информацията,
която центърът осигурява, ще позволи прогнозирането на особено опасни метеорологични явления - рязко застудяване, горещи вълни, проливни валежи, бурни ветрове и др. Ранното предупреждение на
държавните инстутуции и гражданите ще
даде възможност своевременно да се вземат мерки, което ще намали ефектите от
въздействието на природните стихии
Първите постъпки за членство на България в Европейския център бяха направени
след наводненията в страната ни през
лятото на 2005 г. по препоръка на Националния кризисен щаб.
cyanmagentayellowblack

black+dopulnitelen17
black+dopulnitelen

ВТОРНИК 27 ЯНУАРИ 2009

ÆÈÂÎÒ

17

Над 6000 кукери
разтърсиха Перник

Виц
Ако чуете стъпки в гардероба си,
значи дрехите ви излизат от мода.

ЧРД!

Авторитетно жури и публика наградиха
най-достойните на 18-ия международен фестивал
на маскарадните игри „Сурва 2009”

Проф. АЛЕКСАНДЪР ЧИРКОВ,
кардиохирург

Най-грандиозен в сравнение с предишните 17 години
по всеобщо мнение бе провелият се в Перник от 23 до 25
януари Международен фестивал на маскарадните игри. В
“Сурва 2009” участваха почти
100 кукерски групи с над 6000
маскарадни артисти, а международното присъствие бе осигурено от 11 европейски
държави.
“Това, което видяхме, не е
само съхранение на традицията. Фестивалът тази година
представи много новости в
групите. Покрай традиционните маски видяхме и такива,
които са злободневни, актуални. В една от маскарадните
групи лично ни посети новият
американски президент Обама, беше засегната газовата
криза, проблемите с електроснабдяването и др.”, каза
председателят на журито доц.
д-р Веселин Тепавичаров от
СУ “Св. Климент Охридски”.
Журито основно се е ръководило от елементите, включени в регламента: представяне на моменти от маскарадната традиция, поддържане и
предаване на местната културна специфика и традиция при
маската и облеклото, артистичност на изпълнението. Освен тези критерии журито е
взело предвид и два допълнителни принципа при определянето на наградените - на
липсата на конфликт на интереси, и в регламента вече е

СВЕТЛА ДИМИТРОВА-ПИЩИКОВА,
лекоатлетка

ПЕТЪР ДИМИТРОВ, министър на
икономиката и енергетиката

Öúðêîâåí
êàëåíäàð
27
Пренасяне
мощите на
св. Йоан
Златоуст

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

ХЛАПЕ РЕКОРДЬОР
В БОЙ С БИКОВЕ

добавено изискването да не
се използват пера от забранени животински видове.
Голямата награда от 1000
лева за сурвакарска група
спечели сурвакарската група
от село Кошарево - Брезнишко. Отличието за кукерска гру-

па отиде в с. Черган - Ямболско. За първи път на този фестивал бе дадена награда на
публиката, която бе резултат
от sms гласуване. Тя беше спечелена от сурвакарска група
от село Габров дол - Пернишко, в която най-възрастният

сурвакар е на 86 години. Вторият награден от sms кампанията е дама - Велина Петрова от Черган - Ямболско, носител на табелата на кукерската
група от селото. Бяха раздадени и много други отличия за
атрактивни маски и костюми.

ботата със световни
знаменитости е част от
ангажиментите й, които в момента я затрупват със страшна сила.
Таня е част от
българското присъствие на Седмицата на
висшата мода в Париж,
където ще представи
линията на Наталия
Водиянова за “Etam”,
уточни за ДУМА Деси-

Американските физици от Университета на щата Мериленд са успели
успешно да телепортират частица с
маса в покой на разстояние един
метър, предаде радио “Свобода”, цитирано от “Фокус”.
За първи път квантово телепортиране на фотон е било успешно осъществено през 70-те години на ХХ

Новозеландският гущер туатара на име Хенри, смятан за един
от последните живи наследници
на динозаврите, за пръв път стана
баща на 111-годишна възраст,
предадоха Асошиейтед прес и
ДПА.
Представителите на туатара (Sphenodon punctatus) обикновено съзряват сексуално на около
20 години, а пълна полова зрялост
достигат на 70. Хенри се е развивал по-бавно и е открил секса след
2002 г. Неговата партньорка, женският гущер туатара Милдред (на
възраст между 70 и 80 години),
през юли се е сдобила с 12 яйца.
От тях 11 се развиха добре в инкубатор в музея и художествена
галерия “Саутленд” в Инвъркаргил
на Южния остров (Нова Зеландия).

век. Ефективността на телепортирането засега е много ниска: от милиард опита успешни се оказват само
22. Учените отбелязват, че засега не
може да става дума за телепортиране на кифла например. Но дори това
да стане, телепортираният обект,
възниквайки на ново място, ще се
превърне в хаотичен сбор.

СТРОЯТ „ЗЕЛЕНИ
И ЛЕКИ” ЗАТВОРИ

Гилдията на американските актьори
определи фаворитите за „Оскар”
“Беднякът милионер” - филмът за момче от мумбайските бордеи, което забогатява благодарение на индийската версия
на “Стани богат”, се очерта като фаворит
за “Оскар” за най-добър филм, след като
спечели основното отличие на церемонията на 15-ите награди на Гилдията на
американските актьори, съобщи Ройтерс.
Лентата с няколко актьори-аматьори от
мумбайските бордеи взе приза за найдобър актьорски състав, въпреки че на
тази церемония холивудските актьори по
традиция награждават свои представители. Победата на филма на Дани Бойл на
церемонията на Гилдията на американските актьори е след 4 награди “Златен

глобус” отпреди две седмици и отличията
на Гилдията на американските продуценти от завчера.
Церемонията обаче не беше триумф
само за “Беднякът милионер”. Филмът все
пак спечели само една награда и поделя
лаврите с покойния Хийт Леджър (награден като най-добър актьор в поддържаща роля), Кейт Уинслет (актриса в
поддържаща роля), Шон Пен (най-добър
актьор) и Мерил Стрийп (най-добра актриса).
“Странният случай с Бенджамин
Бътън”, който води с 13 номинации в надпреварата за “Оскар”-ите, остана без отличие от Гилдията на американските ак-

Мексиканче на 11 години уби
шест млади бика при едно излизане на арената и стана най-младият матадор в света с подобно
постижение, съобщи Би Би Си.
Записът от боя с бикове е предаден на “Гинес” за проверка. Първоначално кметът на Мерида спря
опита за рекорд с довода, че е
незаконно младежи под 18 години да участват в изпълнения с
голям риск. Съдът обаче отмени
забраната няколко часа преди
боя, след като кметското решение
бе обжалвано от бащата на 11годишния Мичелито, който е вече
световна звезда. Той е стъпил на
арената за първи път, когато е
бил на четири, а първия си бик е
убил две години по-късно.

111-ГОДИШЕН
ГУЩЕР ЗА ПРЪВ
ПЪТ СТАНА БАЩА

слава Атанасова. Това
не е първата среща на
двете красавици - още
14-годишна Таня дефилира с Наталия на ревютата на Ив Сен Лоран в Париж. След края
на Седмицата на висшата мода в Париж
Таня заминава за Милано, където я очакват
нови модни предизвикателства.

Телепортираха частица на един метър

black+dopulnitelen

КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ, политик

ХРИСТО МАРКОВ,
легенда в тройния скок

Таня Илиева дефилира в Париж
Емблематичната
красавица и световен
супермодел Хелена
Кристенсен, която след
брилянтната си кариера
на
манекенка
превърна фотографията
в своя нова професия,
преди броени дни снима сесия за моден каталог с модела на “Визаж” Таня Илиева. За
чаровната нашенка ра-

ГЕОРГИ КАДУРИН, актьор

тьори, както и “Фрост/Никсън”.
Наградата за каскадьорски състав
получи “Черният рицар”. В тв категориите
отличията отидоха при Тина Фей, Алек
Болдуин и актьорите на “Рокфелер плаза
30” взеха наградите в комедийните категории. “Момчетата от Медисън авеню” най-добър актьорски състав в драма. Британецът Хю Лори - най-добър актьор в
драма (“Д-р Хаус”), Сали Фийлд - найдобра актриса в драма (“Братя и сестри”),
а Лора Лини и Пол Джамати станаха найдобър актьор и актриса в минисериал
(“Джон Адамс”). Наградата за телевизионен каскадьорски състав беше присъдена на “Герои”.

Италианското правителство
обяви план за изграждането на
затвори, съобразени с екологичните изисквания, съобщи ПронтоСофия. Целта е по този начин да се
създадат 17 000 нови места за
обитателите в тях. В момента италианските затвори имат капацитет
от 43 000 места, а в действителност са принудени да побират 58
000 души. Проектът на правителството е бъдещите затвори да бъдат
“леки” и екологосъобразни. Те ще
бъдат изградени от модулни конструкции и в тях ще се използват
стъкло, стомана и изолационни материали. Новите затвори ще бъдат
снабдени и с фотоволтаични панели, както и с лампи и отопление.
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Съществува ли формула
на идеалната жена?
Някои математици съвсем научно пресметнаха
какво трябва да е момичето до супергероя
Откакто през октомври
1962 г. по екраните за
първи път излезе филмът
за Джеймс Бонд, направен по произведенията на
английския писател Ян
Флеминг, в облика и маниера на поведение на супершпионина много неща
еволюираха. Само любовта към разкоша и красивите жени остана непроменена. Всички момичета
на Бонд, появявайки се в
поредния епизод на киноепопеята, се превръщаха
в нов еталон за красота и

О

винаги е бил сексуален
тип. Такъв си и остава”.
Струва ми се, че ако
природата бе дала на
Агент 007 по-сдържан
темперамент, доблестният
сътрудник на спецслужбите пак трудно би устоял на
съблазънта, с която умело
си служат първите красавици. Дори самата съдба
като че ли се грижеше на
пътя на Бонд да се срещат само най-добрите
представителки на прекрасния пол. Например
Урсула Андрес от филма
“Доктор Но” и Хонор
Блекмън от епизода “Златният пръст” бяха включени от сп. “Empire” в списъка с “Най-сексапилните
кинозвезди в цялата
история на киното”.
Със сигурност темата за любовните
увлечения на героя
на Ян Флеминг се
оказа доста интригуваща, щом накара
дори някои математици
съвсем
сериоз-

Олга Куриленко

бяха възприемани като законодателки на модата.
Преди няколко години,
когато в ролята на супершпионина се превъплъти
Пиърс Броснан, в пресата се прокраднаха констатации от типа: “Джеймс,

но да се захванат с разчети, в резултат на които
бе изчислена “формулата
с параметри на идеалното момиче на Бонд”. Според нея спътницата на

Мод Адамс

та, че през всичките години на неговия киноживот
от многобройните избраници на Джеймс едва 12
бяха блондинки, а 3 - красавици с червени коси.
Останалите мацки на шпионина са брюнетки. Но все
пак изводът на експертите
бе неочакван: нито една от
жените, които се появяваха до Бонд в продължение
на 45 години, не пасваше
изцяло на “формулата за
идеалното момиче”.
Общото впечатление
за жената до супергероя,
е че тя е умна, уверена в
себе си, сексуална и властна. Тя знае, как да използва своята външност и
акъл. Момичето на Бонд е
загадъчно и безупречно.
Тя, както всяка съвременна жена, обича и умее да
се преобразява в зависимост от ситуацията. Енергична, изискана и много
женствена, дамата на
Джеймс винаги е въплъщение на увереността в
себе си. Във филмите за
суперагента, независимо
дали е злодейка или героиня, тя излъчва сила,
еротика и чар.
Шансът да изиграеш
момичето на Бонд в култовата шпионска поредица се появява веднъж в
живота. Благодарение на

американка, от Китай е
Мишел Йо и още поне
трийсетина красавици са
от различни краища на
света...
До ден-днешен обаче
правото да се именува “мисис Бонд” принадлежи
само на една щастливка героинята на английската
актриса Диана Риг, която
Джеймс официално нарича своя жена. За съжаление Трейси от епизода “На
тайна служба при Нейно
Величество” не задълго се
наслаждава на статута
“съпруга на легендарния
шпионин”: скоро след сватбата тя загива. Повтаряйки
по този начин участта на
повечето жени, които получават шанса да минат
през леглото на Бонд.
Чарът на този супермъж е невероятно силен, но неговият ефект
може да се сравни с привличането на красавици
като пеперуди към огъня:
заради нощта, изкарана в
обятията на Бонд, те са

готови да жертват живота
си. А биха могли да направят справка за съдбата на неговите бивши
възлюбени и да стигнат до
съответните изводи...
В последния епизод за
супершпионина “Спектър
на утехата” за място в
сърцето на главния герой
кандидатстват дори две
красавици наведнъж: Камила - в ролята е украинката Олга Куриленко, и
агент Филдс, изиграна от
англичанката Джема Артертън. За тези, които още
не са гледали филма, ще
разкрия малка тайна: една
от дамите ще влезе в историята като единственото момиче на Бонд, с което Агент 007 не е спал. И
двете прекрасни създания
обаче заслужават вниманието на неуморимия и
вечно младия шпионинлюбовник. А и винаги е интересно да се сравняват
прелестите на съвременните момичета на Джеймс
Бонд с техните предшест-

Урсула Андрес

веници.
Някои обясняват феномена на филмите за Бонд
с това, че супергероят все
пак има и доста недостатъци. Наистина, не е изключено, че именно пороците на Агент 007 правят
образа му още по-привлекателен и го “украсяват”,
както белезите -лицето и
тялото на истинския мъж.
Бройката на покорените
от Джеймс дами е поредното потвърждение на
този факт. А честотата на
любовните похождения на
супергероя понякога дори
дава повод за съмнения,
че му остават сили и време за други подвизи.

Джема Артертън

Защо дамите обичат да се гримират

Фамке Янсен

каквото и да прави, все
се оказва под едно одеяло с най-големите красавици”. Тогава актьорът, защитавайки правото на героя си на личен живот, реагира доста рязко: “Щом не ви харесва, не гледайте. Бонд
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агента трябва да е брюнетка с кафяви очи, непременно от британски произход и при височина
1,70 м да съответства на
твърдия еталон - 87,557,5-85 см.
Сигурно тези изчисления се основават и на фак-

донжуанския списък на
Агент 007 може да се изучава географията на света: Урсула Андрес е швейцарска поданица, от Швеция е Мод Адамс, французойки са Карол Буке и Ева
Грин, Фамке Янсен е от
Холандия, Барбара Бах е

След двегодишно проучване учени от
страната на изгряващото слънце откриха
защо жените обичат да се гримират,
съобщи в. “Дейли телеграф”. Изследването на специалисти от японския козметичен гигант “Канебо”, ръководено от невролога д-р Кен Моги, показва, че преди
да пристъпят към гримиране, дамите усещат прилив на надежда и оптимизъм.
Екипът бил изненадан от резултата, защото очаквал, че жените изпитват положителни емоции, едва след като са положили грима си.
Проектът “Козметика, красота и неврология” е довел също до извода, че в
женския мозък протичат различни процеси, когато една дама възприема лицето си с грим и без грим. С помощта на
скенер невролозите са наблюдавали активността в мозъчната зона “caudate
nucleus”, която отговаря за положителните емоции като щастие, любов, майчина
обич. Доказано е било, че когато една
жена види лицето си негримирано, тя
предвкусва как ще изглежда в очите на
хората, когато се гримира. В този момент
се активизира “системата на възнаграждението” и се отделя допамин, хормонът
на удоволствието.
Гримът допринася за по-добро самочувствие при жените, за създаване на
връзки между хората и помага да се из-

пита удоволствие от живота. Подобен механизъм действа и когато един мъж сутрин се бръсне или си слага одеколон,
предполагат учените.
СТРАНИЦА НА АЛЬОНА НЕЙКОВА
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ПРОГРАМАТА

27 ЯНУАРИ

ВРЕМЕТО
06.45
09.35
10.15
11.00
12.00
12.25
12.55
13.25
13.40
14.25
15.30
15.45
16.00
16.10
16.40
16.55
17.20
17.50
18.00
18.25
18.55
19.50
19.55
20.00
20.35
21.35
21.40
22.30
23.00
23.30
01.20

Денят започва - сутрешен блок
Здраве
Дързост и красота - тв филм /2178 епизод/
Жените с Марта Вачкова /токшоу/
По света и у нас
Бързо, лесно, вкусно - кулинарно шоу
Фауната на Африка - документална поредица
Телепазарен прозорец
Иде нашенската музика - фолклор /п/
Време за път - тв филм /2 серия/
Език мой
Голямото междучасие
По света и у нас
Новини на турски език
Били и Бъди - анимационен филм
Флипър и Лопака - анимационен филм /15 епизод/
Открито с Валя Ахчиева
Частен случай
По света и у нас
Седмо чувство - семейна игра
Световна купа по ски алпийски дисциплини. Слалом /1
манш, мъже/, пряко предаване от Шладминг, Австрия
Лека нощ, деца!. Ние, животните
Песните на Евровизия 2009 /клип/
По света и у нас
Референдум - публицистично шоу
50 години БНТ. 1961
Световна купа по ски алпийски дисциплини. Слалом /2
манш, мъже/, пряко предаване от Шладминг, Австрия
По света и у нас
Едни от нас с Ива Димитрова
Тръгнахме само 1000 - двусериен игрален филм /Италия,
2007г./, 1 част
Малкълм и Еди - тв филм

05.30 “Клетва за отмъщение” /п./ - сериал, еп. 47
06.20 Детски клуб Дисни. “Приключенията на Мики и Доналд”
- сериал, еп. 5
06.50 “Тази сутрин”
09.30 “Бон Апети” - кулинарно предаване с Иван Звездев
10.00 “Часът на мама”
11.00 “Неопитомени красавици” - сериал, еп. 143
12.00 bTV Новините
12.30 “Шоуто на Слави” /п/
13.30 “Предателство” - сериал, еп. 104
14.30 “Буря в рая” - сериал, еп. 92
15.30 “Какво харесвам в теб” - сериал, сезон 3
16.30 “Горчиво” - шоу за младоженци
17.00 “Клетва за отмъщение” - сериал, еп. 48
18.00 “Това го знае всяко хлапе!” - телевизионна игра
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 “Шепот от отвъдното” - сериал, сезон 2, еп. 5
21.00 “Отчаяни съпруги” - сериал, сезон 4, еп. 9
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 “Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23.30 “Веществени доказателства” - сериал, сезон 4, еп. 3
00.30 “Това го знае всяко хлапе!” /п./
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“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” - сериен филм
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Кръцни - срежи” - сериен филм, 4 сезон
“Среща с Джордан” - сериен филм /п/

ОВЕН
ÃÓÚË‚‡ˆËˇÚ‡ ‚Ë Á‡ ‡·ÓÚ‡ ˘Â ËÏ‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘‡ ÓÎˇ
ÔË ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡·ÂÎˇÁ‡ÌËÚÂ ÓÚ ‚‡Ò ˆÂÎË.
”ÒÔÂıËÚÂ ‚Ë ˘Â ÒÂ ËÁÏÂ‚‡Ú ÌÂ Ò‡ÏÓ Ò ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ,
ÍÓËÚÓ ‚ËÂ Ò˜ËÚ‡ÚÂ Á‡ ‰Ó·Ë, ÌÓ Ë ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ÏÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ì‡˜‡ÎÌËˆËÚÂ, ÍÎËÂÌÚËÚÂ ËÎË ‰ÂÎÓ‚ËÚÂ ‚Ë Ô‡ÚÌ¸ÓË.

ТЕЛЕЦ

13

ƒÌÂÒ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÌÓ ‰‡ Ó·˙˘‡ÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
Ì‡ Ï‡ÎÍËÚÂ ‰ÂÚ‡ÈÎË ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡. ŒÔËÚ‡ÈÚÂ
ÒÂ ‰‡ ÒÎÂ‰‚‡ÚÂ Ò˙‚ÂÒÚÌÓ ÔÓÂÚËÚÂ ÓÚ ‚‡Ò ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË,
·ÂÁ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‰‡ÎË ËÏ‡ÚÂ ‰Û„ ÔËÓËÚÂÚ Ì‡ ÚÓÁË ÂÚ‡Ô
ÓÚ ‚ÂÏÂ.

Ñàíäàíñêè

Времето ще остане топло за края на януари. Минимални
температури в по-голямата част от страната между
0° и 5°, в София около 1°. Днес
преди пладне
облачността ще бъде разкъсана, над много райони
намаляваща до слънчево време. Заоблачаването от
югозапад ще продължи и до края на деня ще обхване
и източните райони. На места в Западна България
отново ще завали дъжд, по най-високите части на
планините - сняг. Вятърът ще се ориентира от
югозапад-юг и главно в източната половина от
страната, след пладне ще се усили. Максимални
температури между 11° и 16°, в северозападните
райони 5° - 8°, за района на София около 12°.
Атмосферното налягане - малко по-ниско от средното
за януари - ще се понижава. Над планините облачността ще се увеличава и след пладне ще бъде значителна.
По масивите в Западна България ще завали дъжд, само
по най-високите им части - сняг. Ще духа умерен до
силен, по билата и върховете временно бурен югозападен-южен вятър. Над Черноморието преди пладне ще
преобладава слънчево време, а след пладне облачността ще се увеличи. Ще духа слаб, след пладне умерен
южен вятър. Максимални температури от 12° до 16°.

ИЗГЛЕДИ ЗА 28 И 29 ЯНУАРИ

БЛИЗНАЦИ
ŒÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚËÚÂ Ë ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚËÚÂ ‚Ë ‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ˘Â ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡Ú. ¬ÂÏÂÚÓ,
Ò ÍÓÂÚÓ ˘Â ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÚÂ, ˘Â Â ÒËÎÌÓ Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ,
ÍÓÂÚÓ ÔË ‚ÒˇÍÓ Â‰ÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ˘Â ÔÓÓ‰Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ‰‡ Ì‡Ô‡‚ËÚÂ ÌÓ‚ ÒÚËÍÚÂÌ ÔÎ‡Ì Á‡ ‡·ÓÚ‡.

РАК
Ÿ‡ÒÚÎË‚ËÚÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚË ‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ, Ï‡ÚÂË‡ÎÌÓ Ë ÎË˜ÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ˘Â ‚Ë ‰‡‰‡Ú Ì‡‰ÂÊ‰‡, ˜Â
˘Â ÛÒÔÂÂÚÂ ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÚÂ Ú‡Í‡ ÊÂÎ‡ÌÓÚÓ ÓÚ ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ
ÔÓ-‰Ó·Ó Ì‡˜‡ÎÓ ‚ ÊË‚ÓÚ‡ ÒË. ’Û·‡‚Ó Â Ì‡ ÚÓÁË ÂÚ‡Ô
ÓÚ ‚ÂÏÂ ‰‡ ÌÂ ËÁ·˙Á‚‡ÚÂ Ò ÔÓ‰ÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·‚˙Á‚‡˘Ë ‰Ó„Ó‚ÓË.

ЛЪВ
ƒÂÌˇÚ ˘Â Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ·Î‡„ÓÔËˇÚÂÌ Á‡ ËÁˇ‚‡ Ì‡
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌËÚÂ ‚Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡. ŸÂ ÒÂ ‡‰‚‡ÚÂ Ì‡ ÔÓÒÔÂËÚÂÚ,
ÍÓÈÚÓ ˘Â ÓÚ‚ÓË ÌÓ‚Ë ‚‡ÚË Á‡ ÓÚÎË˜Ì‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ
‚ ‰ÂÎÓ‚Ë ÔÎ‡Ì, ÌÓ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Ë Á‡ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔËıÓ‰ËÚÂ ‚Ë.

максимални
9°/13°

ДЕВА
ƒÌÂÒ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÌÓ ‰‡ Á‡ÎÓÊËÚÂ Ì‡
‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡ ı‡ÏÓÌËˇ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ˘Â
ÔÓ‰ÔÓÏÓ„ÌÂÚÂ ËÌËˆË‡ÚË‚ËÚÂ ÒË ‚ ‰ÂÎÓ‚‡Ú‡ ÒÙÂ‡.
ƒÓ·Â Â ‰‡ Á‡Î‡„‡ÚÂ Ì‡ ÓÚÎË˜Ì‡Ú‡ ËÌÙÓÏË‡ÌÓÒÚ,
ÌÓ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Ë Ì‡ ÔÓ‰ÍÂÔ‡Ú‡ Ì‡ ‚ÎËˇÚÂÎÌË ÓÒÓ·Ë.
максимални
8°/11°

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

«Œƒ»¿

В сряда времето ще бъде облачно, на много места ще
превали дъжд. В Източна България ще продължи да духа
умерен вятър от южната четвърт, който до края на
деня ще отслабне. Минимални температури между 3 и
8° , максималните ще се понижат с 3-4 градуса. В
четвъртък от североизток ще прониква сравнително
студен въздух, ще е облачно, със слаби валежи.

ВЕЗНИ
ÕÂ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÈÚÂ Ò‡ÏË ÔÂ‰ÔËÂÏ˜Ë‚ÓÒÚÚ‡ ÒË,
Ò‡ÏÓ Á‡˘ÓÚÓ ÒÂ ÒÚ‡ıÛ‚‡ÚÂ, ˜Â ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ‰ÓÔÛÒÌÂÚÂ Í‡‰ËÌ‡ÎÌ‡ „Â¯Í‡, ÍÓˇÚÓ ‰‡ ÔÓ‚ÎËˇÂ Ì‡
·˙‰Â˘ÂÚÓ ‚Ë. »ÒÚËÌ‡Ú‡ ‚ ÚÓ‚‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ˘Â Â
ÌˇÍ˙‰Â ÔÓ ÒÂ‰‡Ú‡.

СКОРПИОН
ŸÂ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÌÓ ‰‡ ÓÚÍËÂÚÂ ÌÓ‚Ë
ÓÔÓÌË ÚÓ˜ÍË, Á‡ ‰‡ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓÒÚË„ÌÂÚÂ ‡Á‚ËÚËÂ, ÍÓÂÚÓ Ì‡Ô˙ÎÌÓ ˘Â Á‡‰Ó‚ÓÎË ÌÛÊ‰ËÚÂ Ë Ó˜‡Í‚‡ÌËˇÚ‡ ‚Ë ‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ Ë Ï‡ÚÂË‡ÎÂÌ ÔÎ‡Ì.
«‡ÎÓÊÂÚÂ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡ ı‡ÏÓÌËˇ.

СТРЕЛЕЦ
ÀËÔÒ‡Ú‡ Ì‡ Â¯ËÚÂÎÌÓÒÚ ˘Â ‚Ë Â ÔÓ‚Â˜Â ‚ ÛÒÎÛ„‡,
ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ Ò ÌÂ„‡ÚË‚ÂÌ ÁÌ‡Í. ƒÓ·Â Â ‰‡ ÔÂˆÂÌˇ‚‡ÚÂ Ó·ÂÍÚË‚ÌÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ ÒË, Í‡ÚÓ ÒÚÂ
„ÓÚÓ‚Ë ‚˙‚ ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ÏÓÏÂÌÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚÂ
ÔÓÂÚËˇ ÓÚ ‚‡Ò ÍÛÒ ‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ Ë Ï‡ÚÂË‡ÎÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ.
ВТОРНИК, 27.1.2009

07.00
09.00
10.00
11.00
11.50
12.00
12.15
12.30
13.30
14.00
15.00
16.40
17.00
17.45
18.00
18.45
19.00
19.30
20.00
21.00
22.40
23.00
23.40
00.30

“Сутрин в 7”, сутрешен блок
“Чиста лъжа”, еп. 4, теленовела, Венецуела, 2007
“Маса за петима”, сезон 1, еп. 9, драматичен сериал
“SOS! Бавачки”, сезон 3, еп. 5, риалити шоу, Великобритания, 2004
“BG - Къде? Къде?”
Новини
Телешопинг
“Адвокатът и ченгето”, сезон 1, еп. 9, драматичен
сериал, Италия, 1998
“Новини по радиото”, сезон 2, еп. 8, комедиен сериал
“Капри”, сезон 1, еп. 16, сериал, комедия, драма
“Следобед с ТВ 7”, токшоу на ТВ 7
Телешопинг
“Пътеводна светлина”, еп. 91, 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. 17, сериал, комедия, драма
“Грейс си отиде”, драма, САЩ, 2007
“Микросвят”, анимационни миниатюри
Новини
“Свръхестествено”, сезон 1, еп. 12, научнофантастичен сериал, САЩ, 200
“Новини по радиото”, сезон 2, еп. 8, комедиен сериал

cyanmagentayellowblack

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

18.10 “Федералният съдия”
19.00 Новини
19.30 “Нека да говорят”
20.20 “Следата”
21.05 Сериал: “Богата и
обичана”
22.00 Време
22.30 Сериал: “Широката
река”
23.30 “Кого ще удари мълния”
00.25 Нощни новини
00.40 Филм: “Френски валс”
02.10 “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
√ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡‚ˇÚ Ò
‚˙ÔÓÒË, ÍÓËÚÓ ˘Â ‰‡‰‡Ú ˆˇÎÓÒÚÌÓ ÓÚ‡ÊÂÌËÂ ‚˙ıÛ
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ‚Ë Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ ‚ ·˙‰Â˘Â. ÕÂ ÒÂ
ÓÔËÚ‚‡ÈÚÂ ‰‡ Ì‡‰ÒÍÓ˜ËÚÂ ÒÂ·Â ÒË. œÓ-ÒÍÓÓ ÒÂ ÒÚÂÏÂÚÂ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ, Ì‡ ÍÓÂÚÓ ÒÚÂ ÒÔÓÒÓ·ÌË.

ВОДОЛЕЙ
ÃÌÓÁËÌ‡ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â ·˙‰‡Ú Ó·ÁÂÚË ÓÚ ÏËÒÎË,
ÓÚÌ‡Òˇ˘Ë ÒÂ Í‡ÍÚÓ Á‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ ÒÂ
Ì‡ÏË‡ÚÂ ‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ, Ú‡Í‡ Ë
ÒÔˇÏÓ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ‚Ë ‰‡ ÒË ÓÒË„ÛËÚÂ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ
‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÂÌ ÔÎ‡Ì.

РИБИ
œÓÒÚË„Ì‡ÚËÚÂ ÓÚÎË˜ÌË ÂÁÛÎÚ‡ÚË ÓÚ ‰ÂÎÓ‚Ë
ı‡‡ÍÚÂ ˘Â ‚Ë ÓÒË„ÛˇÚ ÔÓ‰ÍÂÔ‡Ú‡ Ì‡
¯ËÓÍ Í˙„ ÓÚ ıÓ‡, Í‡ÚÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ Úˇı ˘Â Ò‡
ÍÓÎÂ„ËÚÂ Ë ‰ÂÎÓ‚ËÚÂ Ô‡ÚÌ¸ÓË, ÌÓ Ì‡È-„ÓÎˇÏ
˘Â Â ‰ÂÎ˙Ú Ì‡ ‚ËÒÓÍÓÔÓÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ ÓÒÓ·Ë.

cyanmagentayellowblack
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На 27.01.2009 г. се навършва 1 година без

ƒ¿À»À¿
œ≈“–Œ¬¿
“ŒƒŒ–Œ¬¿
Благодарим ти
за всички години
на нестихваща
любов и
всеотдайни грижи.
Поклон пред
светлата
й памет!
От близките

ÑÊÐÚÁÍÀ ÂÅÑÒ
С дълбока скръб съобщаваме,
че на 25.01.2009 г. почина

ÔÓÙ. »¬¿Õ
ƒ»Ã»“–Œ¬ ŒÀ≈¬
на 87 години

Почивай в мир!
Поклонението ще се извърши на 28.01.2009 г.
от 12.00 часа в Ритуалната зала
на Централните софийски гробища.

От семейството

Œ¡–¿«Œ¬¿Õ»≈
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
УЧИЛИЩА ЗА ЕВРОПА
(чуждоезиково и консултативно обучение)
София, ул. "Г. С. Раковски" 88,
тел./факс 9815432, 9815521,
e-mail euroschool@tradel.net

Ã¿À » Œ¡ﬂ¬»

»Õ¿

ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ
087Ялта

УСЛУГИ

981 65 30

Синемасити

929 29 29

Синеплекс

964 30 07

MTEL IMAX

929 29 29

Влайкова

944 39 23

Дом на киното

980 39 11

Лъки Синема

962 13 94

Одеон Филмотечно кино

989 24 69

ГИПСАДЖИЯ, бояджия - бързо, тел.:0899757170.

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

“≈À≈‘ŒÕ» «¿ —“ŒÀ»÷¿“¿
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
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:

И ДЕРАТИЗАЦИЯ" ЕООД...........983 13 59, 983 18 24

- ЗАМИНАВАЩИ..................................................937 22 11

СТОЛИЧНА ИНСП. "ДЪРЖАВЕН ВЕТЕРИНАРНО-

- ПРИСТИГАЩИ...................................................937 22 12

САНИТАРЕН КОНТРОЛ"..............944 46 36, 944 17 06
ТЕЛЕФОННИ ПОВРЕДИ............................................13000

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ

ТЕЛЕФОННИ СПРАВКИ..........................................11800

ИН ТАЙМ...................................................................79 30 01

ПОРЪЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ РАЗГОВОРИ......0123

DHL.............................................................................88 23 09

ПОРЪЧКИ МЕЖДУСЕЛИЩНИ РАЗГОВОРИ...........121

...................................................................................987 79 27

ТЕЛЕГРАМИ ПО ТЕЛЕФОНА..................................91 140

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ

СЪБУЖДАНЕ ПО ТЕЛЕФОНА....................................120

BULPOST/EMS ......................................................949 65 67

—œ≈ÿÕ¿ Ã≈ƒ»÷»Õ— ¿ œŒÃŒŸ
БЪРЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
тел.: 150
МБАЛ ПО СПЕШНА
МЕДИЦИНА "ПИРОГОВ"
бул. "Ген. Тотлебен" № 21
Регистратура: тел.: 9154-213
Централа: 9154-411
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКА
АКАДЕМИЯ
ул. "Св. Георги Софийски" 3
Бърза помощ: тел. 9225-543
Централа: 9226-000
I-ВА МБАЛ ЕАД
Адрес: бул. "Патриарх
Евтимий" № 37
Тел.: 988-36-31
МБАЛ "Царица Йоанна"
Адрес: ул. "Бяло море" 8
Регистратура: тел. 9432-203
Централа: 9432-170
МСЦ "МЕДСТОМ"
Адрес: бул. "Дондуков" № 26-А
Тел.: 981-00-00

150
166
160
165

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

¡»¡À»Œ“≈ »
БИБЛИОТЕКА НА РУСКИЯ КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР
ул. "Шипка" 34, тел. 9433154
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
бул. "Васил Левски" 88, тел. 9882811 - централа, факс
8435495
СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА
пл. "Славейков" 4, тел. 9806688 - централа, 9805672
- директор

СБАЛ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА
ХИРУРГИЯ
Адрес: ул. "Св. Георги Софийски" № 1,
Стоматологичен факултет, ет. 11
Тел.: 952-60-01, 954-48-22
24-часов прием на пациенти
ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР
Адрес: ул. "Екзарх Йосиф" № 59
Тел.: 981-00-06
Денонощна спешна психиатрична помощ

УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ СУ "СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ"
бул. "Цар Освобоител" 15, тел. 8467584, факс 8467170
ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА НА БАН
ул. "15 ноември" 1, тел. 9898446 - централа, 9878966
- директор, факс 9862500
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
бул. "Свети Георги Софийски" 1, тел. 9523171 - директор, 9230250
ЦЕНТРАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА БИБЛИОТЕКА

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

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

ÃÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÂ ‡·ÓÌË‡ÚÂ ‚ ‡·ÓÌ‡ÏÂÌÚÌËÚÂ ÔÛÌÍÚÓ‚Â Ì‡ ¡—œ, ‚ ÍÎÓÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ì¡˙Î„‡ÒÍË ÔÓ˘Ëî Ë ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌËÚÂÎÒÍËÚÂ
ÙËÏË: ì¿ÚÂÙ‡ÍÚî, Œ¡¬ ì¡ÎËÁÌ‡ˆËî, ìƒÓ·Ë œÂÒî, ìÃÓ·ËÎÂ ÃÓ·ËÎÂÒî, ì–‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ì‡ ÔÂ˜‡Ú‡î Ë ì—ËÎ‚Ëˇî
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ОТВСЯКЪДЕ ПО НЕЩО

ИТАЛИАНСКО-ФРЕНСКА
„ЖЕНИТБА”?
Фамилията
Аниели иска
да увеличи уставния капитал с около
два милиарда
евро на FIAT,
както и евентуално обединение с френски конгломерат
PSAP e u g e o t
Citroen. Увеличението на капитала ще бъде осигурено от
холдинг компанията Exor, собственост на фамилията и притежател на 30% от капитала на Fiat, което ще позволи да
се получи сериозен дял в капиталовото разпределение на
“оженената” компания. Fiat работи усилено върху получаването на кредитна линия за пет милиарда евро, от който
банките UniCreditо и Intesa Sanpaolo ще осигурят около 1,5
милиарда. Пазарната капитализация на Peugeot в момента
е около 3 милиарда евро и сливането би било осигурено
напълно от пет милардния заем, което пък ще осигури на
комбинацията Fiat-Chrysler-Peugeot да стане третата по
големина групировка в автомобилния свят след Toyota и GM
с годишна обща продукция от 8.8 милиона коли.

ТАТА ТРЪГВА НА
ПАЗАРА СЛЕД МЕСЕЦ
Tata планира
да
достави
първите екземпляри на супербюджетния си
автомoбил Nano
в шоурумовете
на дилърите си
първо в Индия в
края на Малък
Сечко. Оригиналната дата за
лансиране на
колата на пазара беше още
през октомври
миналата година, но това беше торпилирано заради невъзможността да бъде пуснат в експлоатация главният за производството на модела завод. Основният завод за двигатели на
Nano трябваше да бъде направен в Сингур, Западна Бенгалия. Но заради затрудненията с местните фермери се наложи
създаването на нова производствена линия в централния
завод на марката. Протестите през септември миналата
година, заради ниските компенсации за земята, наложиха
пълното изтегляне на Tata Motors от Сингур и забавяне
сроковете за стартиране на производството на най-евтиния
в света на пазара сериен автомобил.

ŒÀ≈À¿

Новата E-класа
на Mерцедес СИГУРНА,
КОМФОРТНА И
ЕКОЛОГИЧНА
Mерцедес направи нещо доста интересно в началото на месеца - представи новата си Екласа в Детройт, но само на
журналистите. Колата не беше
показана на автосалона, а ще
има своята публична премиера
в Женева през началото на март.
Колата има внедрени над 20
нови или осъвременени технически постижения, които дефинират по нов начин идеята за
безопасно шофиране. Като пример могат да се посочат системи, които се предлагат като
стандартно оборудване, например Attention Assist, Adaptive Main
Beam Assist и автоматично аварийно задействане на спирачките при възникване на сериозна
опасност от удар.
С новата лимузина MercedesBenz доразви усещането за комфорт в Е-класата, вече установено като емблематична характеристика за модела. Днес E-класата е развита с “интелигентна”
компютърна разработка на купето, осигуряващо с 30 на сто повече здравина, допълнително
подобрена концепция на седалките и съвършено нова конструкция на окачването с амортисьори, които автоматично се адаптират към пътната ситуация.
Изключителната сигурност и
комфортът в Е-класата вече са
допълнени от екологичната
съвместимост и икономичност на
автомобила: 4 и 6-цилиндровите
двигатели са с директно
впръскване и изразходват с 23
на сто по-малко гориво от преди.
Комбинираната консумация на
гориво по NEDC (New European
Driving Cycle) е само 5.3 литра

ВОЛВО ОТВОРИ НОВ
ЗАВОД В РУСИЯ
Volvo откри
завод за производство на камиони в Калуга, Русия. Това
съвпада
с
въвеждането в
Русия на нови,
по-високи митнически такси
за внос на камиони. Volvo
Trucks основа
първото си производство преди 6 години в Зеленоград, в
района на Москва. С годишен капацитет от 500 камиона,
този завод в момента не покрива търсенето на руския пазар
за камиони, което нарасна значително. Новият завод има
капацитет от 10 000 камиона Volvo и 5000 камиона Renault
и ще произвежда камиони за Русия и съседните пазари в
региона, където новите нива
на вносните мита влязоха в
сила от 12.01.09 г. Volvo разполага с 39 оторизирани сервизни центъра в Русия, включително 2 собствени, в Санкт
Петербург и Москва. Третият
собствен на компанията сервизен център ще бъде открит
по-късно тази година в Калуга. В периода януари - ноември 2008 Volvo Trucks достави
5566 камиона на клиенти в
Русия, в сравнение с 3904 за
същия период през 2007 г. За
същия период са внесени и
около 5000 употребявани товарни автомобили Volvo.

на 100 километра, което съответства на емисии от 139 грама
CO2 на километър. Всички двигатели, които се използват при
новата Е-класа, отговарят на
емисионния стандарт EU5, а при
варианта E 350 BlueTEC емисиите вече са под нивото на емисионния стандарт EU6, който
трябва да бъде въведен през
2014 г.
Освен двигателите, пакетът
BlueEFFICIENCY при новата Екласа позволява да се постигне
значително намаляване на разхода на гориво.
Изследванията в аеродинамичния тунел са били особено
успешни, след като е получен
коефициент на челно съпротивление от само 0.25, което прави
новата Е-класа най-аеродинамичната луксозна лимузина в
света. Подобрението е с 4 на сто
спрямо показателите при предишния модел и позволява да
се спести още четвърт литър гориво на 100 километра при движение по магистрала със скорост
130 км/ч.
Други мерки в рамките на пакета BlueEFFICIENCY включват
новия дизайн на гумите, при които съпротивлението при движение е намалено със 17 на сто,
както и енергийно ефективното
управление на генератора, горивната помпа и усилвателя на кормилната система, както и ЕСО старт/
стоп функцията,
която изключва
двигателя на новия
E 200 CGI при режим на работа на
празен ход. На
дисплей в полето
на скоростомера
се извежда информация за моментната консумация

Летящ автомобил на път през Европа и Африка
Необикновена експедиция, наречена “Небесен автомобил 2009 /
Skycar 2009/” стартира
от Лондон по предстоящото й трасе от около
6000 километра до
Тимбукту. Участниците в
нея искат да преминат
маршрута с уникален
летящ автомобил - хибрид между плажно бъги
и моторен параплан.
Съгласно наложената
през последните години мода колата е “зелена” - моторът й работи с
гориво
биоетанол.
Пътят на експедицията
трябва да бъде изминат
за 42 дни, но още не е
ясно как бъгито ще премине основните препятствия по пътя - дали по
въздух или по земя. Интересно решена и много оригинална е транс-

мисията на автомобила
- един и същи двигател
задвижва както колелата му, така и тласкащия
въздушен пропелер. За
да се премине от режим
на пътно движение към
полет, е необходимо
спиране за няколко
минути, за да се изкара
и разстеле крилото-парашут. Според създателите си колата е найбезопасната летяща в

света, защото, дори и да
спре двигателят, тя спокойно ще се спусне на
земята с помощта на
парашута си. Масата на
необичайното мепесе е
480 кг, местата са две,
мощността на двигателя е 140 к.с., максималната му скорост на пътя
е 180 км/ч., а във въздуха 110 км/ч. Времето за
ускоряване от 0 до 100
км/ч. на земята е 4,5
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на гориво (на 100 километра),
както и инструкции за водача да
превключи на по-висока предавка с цел да се постигне по-икономичен и екологично съобразен
начин на шофиране.
Гамата от двигатели, които се
предлагат при новата Е-класа,
включват 4-, 6- и 8-цилиндрови
модели с мощност от 136 к. с. до
525 к. с. Тези двигатели се отличават с последно поколение система за директно впръскване тип
“комън рейл”, бързодействащи
пиезоелектрически инжектори,
подобрена рециркулация на отработените газове и иновативен
двоен турбокомпресор, които гарантират бърза реакция и добри
експлоатационни показатели.
При стандартно изпълнение
новата Е-класа има 7 въздушни
възглавници, обтегачи и ограничители на силата на опън на
предпазните колани, облегалки
за главата, които реагират при
удар и подвижни детски седалки тип ISOFIX. Друга новост е
активният преден капак за защита на пешеходците, който при
удар се задейства система от
пружини, която за части от секундата повдига предния капак
с 50 милиметра, като по този
начин увеличава деформационното пространство.
Индивидуалността и разнообразието винаги са били две от
характерните черти на Е-класaта.
Новата лимузина предлага на
клиентите на Mercedes не само
възможност за избор между десет двигателя и три варианта на
окачване, а и две линии на дизайна и оборудването, 12 комбинации на джанти и гуми с размери 16, 17, 18 или 19 инча, дванадесет варианта на външно покритие на каросерията, шест вида
материал за тапицерия на седалките в комбинация с до пет цвята
на отделните елементи.

сек., дължината на разбега за излитане е 200
метра, скоростта на
откъсване е 60 км/ч.,
крайцерската височина
на летене е 600-900 м,
таванът 4,5 км, автономността по въздух е 300
км, по суша 400. Изобретател и строител на
необикновения автомобил
е
инженерът
Джайлс Кардозо, основател на британската
компания Parajet, специализирана в областта на моторните параплани. За направата на
летящото бъги на Кардозо се били необходими около две години и
60 000 евроинвестиция.
Той мисли и за по-нататъшно развитие на
проекта си с нов модел
и серийното му производство.

www.auto-press.net
cyanmagentayellowblack
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Наши журналисти
под обстрел в Кипър

Ивайло Дражев обяви, че в
петък ще се яви на Конгреса
на БФС като кандидат за президент. Той обясни, че това ще
стане възможно, след като вчера е внесъл обжалване на неговото отстраняване като кандидат пред Административен
съд-София.

ЛЕВСКИ ЧАКА
ЙОВОВ ПРЕЗ
СЕДМИЦАТА

СНИМКА ГОНГ

Г

рупата от български спортни журналисти, отразяващи подготовката на ЦСКА в Кипър, попадна под
неочакван обстрел в центъра на Ларнака, предаде
Гонг. Шестимата колеги Ники Александров (Гонг),
Добромир Добрев (“7 дни спорт”, Боян Бойчев (“Дневен Труд”, Явор Пиргов (“Тема спорт”, Росен Ангелов (“Меридиан мач”) и Филип Петрунов (Нова тв)
наблюдаваха в Ларнака местното дерби между Анортозис и Омония (1:2). След края на мача обаче те се
оказват в центъра на бой между агитките на двата
клуба и полицията. За щастие никой от тях не е
пострадал от полетелите камъни, бутилки и различни запалителни средства. В същото време са пострадали взетите от тях под наем автомобили.

ДРАЖЕВ: В ПЕТЪК
СЪМ НА КОНГРЕСА

ЦСКА започна с
4:1 срещу Ягодина
Националният
фенклуб прави
честване за
юбилей на
Стратега

Шампионът ЦСКА постигна убедителна победа в първата си проверка през
зимата, надигравайки с 4:1 сръбския Ягодина в Агиа Напа, Кипър. През първата
част Димитър Пенев пусна на терена
Ивайло Петров, Филипе Машадо, Иван
Иванов, Кристиан Узунов, Йордан Минев,
Тодор Янчев, Йордан Тодоров, Давид Да
Силва, Емануел Омодиагбе, Дормушали
Саидходжа и Кабиру Алауса. “Армейци-

те” решиха всичко още до почивката. Нигерийският нападател Кабиру Алауса откри в 11-ата минута след пас на Давид
Силва, а 11 по-късно върна жеста на португалеца, който удвои. В 25-ата и Дормушали Саидходжа показа головия си нюх,
като оползотвори подаване на капитана
Тодор Янчев. Четвъртия гол падна от
дузпа за нарушение срещу Саидходжа.
Точен от бялата точка бе Йордан Тодоров. След почивката за “армейците” в
игра остана само Иван Иванов, а в мача
се появиха Даниел Беконо, Павел Виданов, Маркиньос, Маркес, Асен Георгиев,
Руи Мигел, Херман Пиетробон, Викторс
Мороз, Александър Тонев и Мартин Тошев. По-късно на местата на Маркес, Тонев и Тошев се появиха македонеца
Цветан Чурлинов и Веселин Стойков.

След направените промени ЦСКА намали оборотите, а сръбският тим стигна до
почетен гол минута преди края чрез Алфред Артур.
След двубоя Стратега сподели, че е
доволен от новите попълнения, като добави, че най-старателни са били тези без
подписан договор. След приключване на
този етап от подготовката ще си изградя
представа за новодошлите. После ще
имаме още контролни срещи и чак тогава ще взимаме окончателно решение,
коментира още той. Следващата контрола на ЦСКА е в сряда срещу руския Алания.
Междувременно Националният фенклуб на първия ни тим обяви, че организира на 2 февруари честване по случай
30 години треньорска дейност на Стратега. В негова чест на 31 януари, 1 и 2
февруари в зала “Христо Ботев” в София
ще се проведе детски футболен турнир с
участието на ЦСКА, Левски, Локо Сф,
Славия, Септември, Миньор Пк, Академик Сф и ФК Мировяне 2001. За 2 февруари е предвиден двубой между ветераните на ЦСКА и Левски, последван от
тържествено честване на юбиляра.
От Борисовата градина обявиха вчера, че до днес ще преведат поредния
транш по трансферите на Йордан Минев
и Дормушали Саидходжа в Ботев Пд.
Бранителят
Пепе изпреварва
с глава халфа
на депортиво
Хуан Валерон
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Локомотив София продаде
Даниел Богданович на английския Барнзли. Пробите на сърбина с малтийски паспорт са
завършили успешно и той вече
е играч на тима от Чемпиъншип.
Изпълнителният директор на
“железничарите” не пожела да
обяви трансферната сума.

Скандалната бразилска
звезда на Интер Адриано се
разписа в 43-ата минута за
победата с 1:0 срещу Сампдория, изкачила “нерадзурите” еднолично на върха с 46
точки - на три пред Ювентус
и на 6 пред Милан. След мача
стана ясно, че той ще бъде
наказан за три мача заради
удар срещу Даниеле Гасталдело, пропуснат от рефера

Есенният първенец в Бундеслигата Хофенхайм е поискал
нападателя на Манчестър Юнайтед Карлос Тевес, твърди американското сп. “Пийпъл”. Тимът
търси алтернатива на тежко контузения голмайстор Ведад Ибишевич, който ще отсъства до
края на сезона заради скъсани
коленни връзки.
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БОГДАНОВИЧ ВЕЧЕ
В БАРНЗЛИ

ХОФЕНХАЙМ
ИСКАЛ ТЕВЕС

СНИМКИ БГНЕС

Капитанът на Реал Мадрид Раул Гонзалес Бланко отново бе решаващият фактор в
тима на “кралския клуб”, като донесе в 50ата минута петата поредна победа в шампионата - този път с 1:0 над Депортиво ла
Коруня в последния мач от XX кръг. Така
Раул е вече само на попадение от рекорда
на легендата Алфредо Ди Стефано, който
през 1953-1964 г. вкарва 307 гола за “белия
балет” във всички турнири. Седмицата на
Реал е и на три попадения от постижението
на Ди Стефано от 216 гола в Примера дивисион, като ще има възможност да атакува
рекордите още следващата седмица срещу
Нумансия.
С успеха на “Сантяго Бернабеу” срещу
Депортиво “кралският клуб” събра 41 т. и
изостава с 12 от лидера Барселона. Тимът
на Севиля пък се провали с 0:2 срещу Сантандер у дома и остана трети с 38 точки.

Левски очаква Христо Йовов да се завърне в тима през
тази седмица. Това заяви старши треньорът Емил Велев при
завръщането на тима в неделя
вечерта от първия лагер в
Кипър. “Сините” ще се готвят
тази седмица в София и ще
играят контрола с Видима-Раковски в неделя. Очаква се
Йовов да пътува с Левски на
втория лагер в Анталия, а с
тима ще замине и изгонения
от подготовката в Кипър марокански бранител Юсеф Рабех.
Той ще започне тренировки
днес с първия състав.

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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Вердаско спря
Мъри в Мелбърн

ж и в о т ъ т
на думите

Вердаско спря Анди Мъри и за първи път достигна
четвъртфинал в турнир от Големия шлем

ско ще се изправи срещу
французина Жо-Вилфред
Цонга. Миналогодишният финалист в Мелбърн отстрани с

Гришо и Енев с титла в САЩ
Българската двойка Григор Димитров и Тодор Енев спечели титлата на турнира на зелен клей в Холивуд, Флорида.
На финала поставените под номер 2 българи разбиха с с 6:1,
6:2 италианците Стефано Яни и Матиа Ливраги и спечелиха
първата си титла за годината. През седмицата дуетът, на
който ще разчитаме и в двубоя за Купа “Дейвис” срещу Унгария в Будапеща, ще играе и на турнир в Плантейшън. На
сингъл в основната схема започва Григор Димитров, а вчера
Симеон Иванов разби с 6:0, 6:0 в квалификациите Лорънс
Каприо (САЩ).

6:4, 6:4, 7:6 Джеймс Блейк
(САЩ).
В същото време световният номер 1 Рафаел Надал
(Исп) продължи без загубен
сет, надигравайки с лекота
13-ия Фернандо Гонсалес
6:3, 6:2, 6:4. Така той взе и
реванш за поражението от
чилиеца в четвъртфинала на
същия турнир преди две години. Следващият съперник
на Рафа е французинът Жил
Симон (6), продължил напред след 6:4, 2:6, 6:1 и отказване на неговия сънародник Гаел Монфис заради контузия на китката на дясната

ръка.
И при дамите
контузии спряха от
участие две тенисистки.
Виктория Азарьонка (Беларус) се оттегли във втория
сет в двубоя си срещу номер две в света Серена Уилямс (САЩ). Белорускинята
взе първия сет с 6:3, а във
втория губеше с 2:4, когато
въпреки намесата на лекарите не издържа на 38-градусовата жега и бе принудена да напусне корта разплакана. В четвъртфиналите Серена ще се изправи срещу
Светлана Кузнецова (Русия),
която също не игра цял мач.
Нейната съперничка Жи
Женг (Китай) падна и удари
лошо лявата си китка в
първия сет, като след това
се отказа при 4:1 в полза на
рускинята.
В друг четвъртфинал ен
двубой една срещу друга ще
застанат Елена Дементиева
(Русия) и Карла Суарес Наваро (Испания), надиграли
съответно Доминика Цибулкова (Слвк) с 6:2, 6:2 и Анабел Медина Гаригес (Исп) с
6:3, 6:2.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Аня Першон (Швеция) не завършиха, а
Катрин Цетел (Австрия) бе едва 11-а.
Американката води с
914 точки пред Рийш
- 810, и Цетел и Першон - по 775 т.

○

която също нямаше
особени успехи до
този момент. Водачката за СК Линдзи
Вон (САЩ) завърши
осма, но увеличи
аванса си, тъй като
Мария Рийш (Герм) и

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

СНИМКА БГНЕС

Джесика Линдел-Викарби лети към
първата си победа за СК при алпийките

Балкан Ботевград
срещу Ямбол е найинтересната двойка
от осминафиналите
на турнира за Купата на България по
баскетбол при мъжете. Това определи
тегленият вчера жребий за надпреварата,
която за първи път
ще приключи с финална осмица, а
четвъртфиналите ще
се играят в един мач.
Осминафиналните
срещи са на 6 и 8
февруари,
като
първите три отбора
от временното класиране на шампионата
пропускат този кръг.

Четвъртфиналите са
насрочени за 12
март. Ден по-късно са
двата полуфинала, а
битката за трофея ще
се проведе на 15
март. В четвъртфиналите шампионите от
Лукойл
Академик
срещат победителя
от двойката ЦСКА Видабаскет, Левски
очаква развоя на двубоя Сливен - Черноморец, а Спартак Пл
изхода от мача Черно море - Дунав. Последната двойка ще
оформят победителите от срещите Рилски
спортист-Славия и
Ямбол-Балкан.

Руснаци блестят в хокейния „Мач на звездите”
Три награди спечелиха руските хокеисти по време на звездния уикенд на
Националната хокейна лига. Руският
лидер на Монреал Канейдиънс Алексей Ковальов бе обявен за най-полезен играч в 57-ото издание на мача на
звездите в НХЛ. 36-годишният капитан
на тима на Изтока се разписа два пъти
и даде една асистенция в редовното
време, като отбеляза и решителния гол
при дузпите за успеха на неговия тим
12:11 над формацията на Запада. Другият точен за Изтока при дузпите бе
руската звезда на Вашингтон Кепитълс
Александър Оовечкин.
Не мога да искам повече. Бях избран от феновете да играя в “Ол стар
гейм”, бях капитан на Изтока, получих наградата за най-добър играч...
Това са неща, които ще си спомням
до края на живота”, сподели Ковальcyanmagentayellowblack

ов, който получи за награда и пикап
“Хонда Риджлайн”. Той стана и първият руснак с приза за MVP в звездния
сблъсък след Павел Буре, който го
спечели през 2000 г. Целият шоу уикенд се проведе в залата на честващия
100-годишнината си Монреал Канейдиънс - “Бел Сентър”. Тя прие мача за
първи път от 1993-а, когато тимът спечели своята 24-та и последна Купа
“Стенли”. Тазгодишният двубой бе и
вторият най-резултатен “мач на звездите” с общо 23 гола, а рекордът от 26
попадения е от 2001-а, когато отборът
на Северна Америка побеждава с 14:12
тима на звездите от останалия свят.
Руският нападател на Питсбърг
Пингуинс Евгений Малкин пък спечели
състезанието за най-точен удар, а
Овечкин грабна приза на феновете за
най-атрактивно попадение от дузпа. В

ÄÓÌÀ
Правото да
к а з в а ш т о в а,
което мислиш!
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ненадващо супергигантския слалом за
жени в италианския
зимен център Кортина Д’Ампецо. 24-годишната шведка бе
най-бърза на пистата
“Тофане”, като с време 1:25,13 мин. взе и
първата си победа в
старт за Световната
купа. Досега тя имаше само едно трето
място от същата дисциплина преди две
години в Лейк Луиз.
Неочаквано втора на
81 стотни се нареди
19-годишната австрийка Анна Фенингер, а на 87 стотни
изостана швейцарката Андреа Детлинг,

○

○

○

○

○

○

○

Шведка изненада фаворитките Балкан среща Ямбол
Джесика Линделв дерби за купата
Викарби спечели из-
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Фернандо Вердаско поднесе вчерашната изненада в
осминафиналите на Откритото първенство на Австралия,
след като отстрани фаворита
на букмейкърите за титлата
Анди Мъри (Великобритания). Испанският левичар,
който е 15-и в ранглистата,
имаше нужда от 3 часа и половина, за да се справи със
световният номер 4 с 2:6, 6:1,
1:6, 6:3 и 6:4. Вердаско постигна първи успех срещу
Мъри след 6 загуби, а с победата си не позволи за
първи път в историята на
първия за годината турнир от
Големия шлем на четвъртфиналите да играят първите 8
поставени в схемата. Испанецът показа невероятен
първи сервиз, като в едно от
подаванията си прати топката със скорост от 216 км/ч.
Шотландецът пък не издържа
тежестта на очакванията към
него след бурното начало на
годината, в което спечели
срещу първите двама в света
Надал и Федерер. В спор за
място на полуфинала Верда-

СНИМКА БГНЕС

Рафаел Надал продължава без загубен сет

ПОДАРЪЦИ И
СУВЕНИРИ
НА ВЕСТНИК
ДУМА

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ
ще излиза
Алексей Ковальов бележи
решителната дузпа срещу вратаря
на Запада и Ванкувър
Кенъкс Роберто Луонго

турнира за най-силен удар триумфира
словашкият капитан на Бостън Брюинс
Здено Чара, който успя да изстреля
шайбата със скорост 168,8 км/ч.

талон за
безплатна
обява!
ТЪРСЕТЕ ГО!
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