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СПОР ДО ПОСЛЕДНО
ЗА ТАКСА СМЕТ

Утре казват окончателно колко пари ще
плащат столичани за боклука и данък сгради
Дали да се намалят промилите на плащаната от софиянци такса смет обсъждаха разгорещено тези дни съветниците от комисиите на Столичния
общински съвет (СОС). Все
още обаче не е ясно какво ще
стане на заседанието в градския парламент в четвъртък,
когато трябва да се вземе
окончателно решение за размера на местните такси.
Вдигането и свалянето на

промилите на такса смет започна вчера. След като в понеделник на заседанието на комисията по инженерна инфраструктура съветниците от ГЕРБ застанаха зад предложението на
администрацията промилите да
не се променят заради вдигането с 50% на данъчната оценка на имотите, вчера политическата група на партията на
Бойко Борисов промени решението си. Така на заседанието

Благой Рагин:

Хотелиерите
вече правят
30% отстъпки
11

на комисията по околна среда
съветниците от ГЕРБ предложиха промилите на таксата да
паднат от 2 на 1,6., като се мотивираха с финансовата криза.
Само седмица по-рано
обаче старейшините от групата на БСП внесоха подобно
предложение, а именно промилите да се намалят на 1,5. То
обаче бе отхвърлено от комисиите към СОС.

Всеки трети обект на опит
за финансова
измама
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„Набуко” е
приоритет за
Евросъюза

СНИМКА БГНЕС
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Незаконен билборд бе демонтиран край великотърновското село Леденик от Областно
пътно управление - Велико Търново. Билбордът е собственост на софийска фирма,
която е предупреждавана многократно. Общо около 300 са законните билбордове на
територията на областта, 25 са в процедура на узаконяване
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Няколко думи

ÑÎÖÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ
ØÀÌÀÍÈ
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ

Стрес тече след всяко ново социологическо
проучване. Шаманите на социологията успяват да
ни стреснат по-добре дори от филмите на Хичкок.
Последното проучване на “Галъп” трябва да се
чете с валидол под езика. Само допреди две седмици други социолози даваха на СДС 1 процент,
днес вече той е 7. “Атака” в проучването има 14%,
а само преди две седмици - 7.
Друг интересен момент. Вотът за ГЕРБ бил протестен, защото партията не е представена в парламента, но вотът за партията на Сидеров също е
протестен, въпреки че е парламентарна. Стряскащ
е и фактът, че според проучването активните избиратели биха отишли да гласуват и през нощта. Да,
давайте идеи - имаме нужда от тях!
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8 близначета
се родиха в
Калифорния
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ГАЛЪП: 25% от българите биха гласували и през нощта
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Около 20-25 на сто от българите, или
около 1 400 000 души, са политически
активни - четат вестници и следят политически предавания и биха гласували,
дори ако изборите са през нощта или
например във вторник. Този извод направи вчера социологът Андрей Райчев
от “Галъп”. Той представи с колегата си
Кънчо Стойчев резултати от последното
изследване на агенцията от януари за
нагласите за предстоящите избори.
Райчев смята, че пасивният електорат в България е около 30 на сто, като
голяма част от него включва средната
класа, която има месечни доходи от
около 1600 лева. Тези хора са предимно
софиянци, богати са и не се интересуват
от изборите, заявиха социолозите. В от-

говор на въпрос за протестен вот Андрей Райчев даде пример с лидера на
ГЕРБ Бойко Борисов и отбеляза, че гласуването за неговата партия е нещо като
протестен вот, защото не е парламентарно представена. Целият вот за лидера на “Атака” Волен Сидеров също изцяло е протестен, но не по дадени поводи,
а като цяло и за всичко в живота, коментира социологът.
Кънчо Стойчев пък допълни, че през
последните месеци съществува нова
тенденция в страната, която не е
свързана толкова с политическото
съзнание на хората, а с промененото
им отношение към икономическата тематика.
Относно политическите нагласи из-

следването сочи, че между 20 и 25%
от хората искат предсрочни парламентарни избори, а 55 на сто - не искат.
По отношение на рейтинга на политическите партии се проявява тенденция
за непостоянство на избирателите на
ГЕРБ, като партията се подкрепя от 24
на сто от избирателите. Стабилност се
наблюдава сред избирателите на БСП,
като партията е подкрепяна от 20 на
сто от хората. Трета политическа сила
е “Атака” с 14%, а четвърта ДПС с 9%.
Повишаване в доверието отбелязва
СДС - 7%. Все още не е ясно дали
партиите ДСБ, НДСВ и новосформиралото се движение “Напред” ще успеят
да преминат бариерата и да влязат в
парламента.

Въоръжен отвлече
39 души в автобус
СНИМКА БТВ

33-годишният мъж искал среща с
човек, който според него блъснал
бременната му приятелка

СНИМКА БГНЕС

Мирослав Блажев

Министърът на вътрешните работи Михаил Миков
пристигна на мястото, където бе задържан похитителят

36 пътници и 3-членният
персонал на автобуса СофияВарна преживяха на живо филма “Скорост” вчера следобед.
Известно време след тръгването на автобуса от Централната автогара в София 33-годишеният Мирослав Блажев
опрял дулото на пистолет в
главата на шофьора и заплашил пътниците, че ще взриви
автобуса с бомба, която бил
сложил в багажника на автобуса. Малко след това мъжът
пожелал автобусът да спре на

бензиностанция в ловешкото
село Сопот, близо до Ябланица. Почти два часа продължи
ужасът за пътниците в автобуса на фирма “Биомет”.
“Държа хората като заложници”, каза пред БТВ похитителят. Той заяви, че желанието
му е да привлече вниманието,
както и да се срещне с мъж на
име Петър Генчев Ганев от
софийското село Хераково.
Според Блажев на 1 август
миналата година въпросният
мъж се опитал да прегази бре-

менната му приятелка Росинка Костова, която била бременна в шестия месец. Първоначално, базирайки се на показания на Блажев, в съобщението на МВР се посочваше, че
Костова била загубила детето
си, но впоследствие се оказа,
че то се е родило.
“Опитах всякакви други работи, за да получа правосъдието, което заслужавам и не
го получавам”, каза още Блажев. Той допълни, че няма
конкретни мотиви нито към

фирмата, нито към автобуса,
нито към пътниците. “Съжалявам, че ги подлагам на стрес”,
извини се Блажев. “Хората ще
си отидат живи и здрави”, обеща той, докато държеше като
заложници 36-те пътници.
След сигнала за отвлечения автобус полицаи от Ловеч
заградиха пътя на автобуса.
Към мястото тръгнаха и психолози. Малко след пристигането на полицаите до бензиностанцията, където беше
спрял автобуса, Блажев се
предаде доброволно. Той бе
качен в патрулката и закаран
в полицията в Ловеч, за да
бъде разпитан. Стана ясно и
че мъжът, който Блажев обвинява за инцидента с приятелката му, не е тръгнал към бензиностанцията, на която беше
спрял автобусът.
Мирослав Блажев е 33-годишен и работел като охранител в София няколко години, съобщи Дарик радио. Останал е без работа и се е
завърнал в Севлиево. Приятелката му живее при него.
Била е в Дома за деца, лишени от родителски грижи, в
Севлиево. Мирослав е лежал
в Психиатричната болница в
Севлиево преди десет години
с диагноза разстройство на
личността.
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z Извънредният и пълномощен посланик на
Република България в Черна гора
Мая
Добрева
връчи акредитивните си писма на
президента Филип
Вуянович,
съобщиха
от
МВнР. След церемонията се проведе кратка среща,
на която президентът Вуянович изрази дълбоко задоволство от приятелските отношения между България и Черна гора. Той даде висока
оценка на подкрепата, която нашата
страна оказва за реализиране на
евро-атлантическите и европейските
стремежи на Черна гора.
z Вицепремиерът Меглена Плугчиева замина за Сараево, за да вземе участие в регионална конференция “От икономически преход към европейска интеграция - две десетилетия промени в Югоизточна Европа”.
Конференцията се организира от Германското дружество за техническо
сътрудничество.
z Проекти за над 11 млн. лв. е
разработил екипът на министъра на
културата Стефан Данаилов. Това е
било съобщено по време на вчерашните обсъждания за инвестиционните
програми на ведомствата, съобщиха
от правителствената информационна
служба. До края на 2009 г. Министерството на културата ще осъществи 10
проекта. Министърът на отбраната
Николай Цонев и експертният му екип
също представиха инвестиционната
програма на Министерството на отбраната за 2009 г. Инвестиционната
програма
на
МО
предвижда
завършването до края на годината на
25 проекта на обща стойност 51 043
600 лв. и започването на 13, които ще
приключат през следващите години,
на стойност 359 080 000 лв. Изграждането на материална база, която да
осигури нормални условия за работа
на органите на съдебната власт, е
приоритет в инвестиционната политика на Министерството на правосъдието през тази година. Бюджетът, с
който ведомството разполага за тази
цел, е 48 040 000 лв., посочи министър Миглена Тачева.
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Евродепутатът
от групата на ПЕС
и заместник-председател на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент (ЕП) Евгени
Кирилов ще представи пред свои
колеги инициативата “Долината на
розите”. Това съобщиха
от
пресцентъра на БСП. Представянето ще
се състои през тази седмица в ЕП в
Брюксел и включва дискусия на тема
“Долината на розите - уникален регион в Европа”, както и официално
откриване на авторска фотоизложба,
посветена на този регион. Под формата на подаръци за гостите са предвидени и традиционните български
мускалчета и розова вода.

Проверяват МВР-системите за лични данни 8000 чакат за детска
градина в столицата
ИНА МИХАЙЛОВА

Комисията за защита на личните данни
(КЗЛД) ще извърши проверка на полицейските
системи за опазване на личните данни. Това
съобщиха вчера на специална пресконференция от държавния орган. Проверяващите няма
да “ровят” в информационните масиви, а ще
установят правилността на механизма за работа
с тях, съхраняването и унищожаването им. Това
са част от мерките във връзка с предстоящата в
края на април проверка по изпълнение на ангажиментите на страната ни по Шенгенското споразумение. Предстои КЗЛД да подпише договореност за сътрудничество и с ДАНС, след което
ще бъдат ревизирани и нейните системи за лични данни.
От комисията заявиха, че не се търси нейното становище по законопроекти, по които това е
задължително, или се прави постфактум. Държавният орган не е дал мнение и по наредбата на
МВР, регламентираща следенето в интернет. От
КЗЛД допълниха, че искат да видят как праcyanmagentayellowblackdop 2

вилата ще заработят и едва тогава ще се самосезират.
Не са констатирани големи нарушения от
банките, заяви Венета Шопова, председател на
КЗЛД, по повод постъпили жалби за събиране
на лични данни от институции в сектора. В тази
връзка комисията е дала предписания на мобилните оператори, като два от тях - “Глобул” и
“Вивател”, са санкционирани с максимална глоба от 100 хил. лв., уточни Шопова. Все още не
е ясен механизмът за прехвърляне на осигурени лица без тяхно знание между осигурителните фондове. Намалявали обаче жалбите за т.нар.
втори трудови договори, за които хората научавали, когато отивали по друг повод в НАП.
Във връзка с предстоящите избори за НС и
ЕП от комисията заявиха, че няма да правят
предписания, тъй като такива вече има, а ще
налагат максимални административни наказания за неправомерно изнесени данни в избирателните списъци и за директен политически
маркетинг от партиите чрез SMS-и и писма до
избирателите.

Над 8000 деца чакат за
прием в детски градини в София, обяви вчера зам.-кметът
по образованието Йорданка
Фандъкова при първата копка
за изграждане на детска градина в жк “Обеля”.
Зам.-кметът наблегна на
факта,
че
общината
е
изпълнила всички предписания на пожарната, така че пожароопасните детски градини
да се реконструират. Преди
три години пожарната даде
предписания на 18 детски заведения, които са били пожароопасни. Общината вече е
успяла да ги реконструира.

Половината от парите от
приватизация на общинско
имущество отиват за строеж и
ремонт на учебни заведения
в София. За 2008 г. от бюджета на общината са отделени 5
млн.лв.
В София има 44 сгради,
които са били детски градини,
но сега са пустеещи и не са
общинска собственост. Зам.кметът Фандъкова даде пример с бившите детски градини в “Младост” и “Дружба”.
Там терените вече са частна
собственост, а общината е успяла да възстанови две сгради в “Младост”.
cyanmagentayellowblack
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НДСВ обясни, че
остава в коалицията
Жълтите започват национална подписка за избори в един ден
МИЛЕНА НИКОЛОВА

Народният представител от
Кюстендил Ваня Цветкова катастрофира вчера в Радомирско, съобщиха от ОД на МВР Перник. Цветкова е пътувала
от Кюстендил към София с
личния си автомобил “Пежо”. С
нея е била още една жена. При
с. Байкал в района след бензиностанцията колата излетяла от
пътя на банкета. От полицията
съобщиха, че няма пострадали
при пътния инцидент, нанесени
са минимални щети на колата.
Ваня Цветкова беше депутат от
листата на НДСВ, но преди
няколко месеца премина в парламентарната група на БНД.

ОБСЪЖДАТ
УСТРОЙСТВЕНИЯ
ПЛАН НА СОФИЯ
СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Шефът на парламентарната група на НДСВ Пламен
Моллов обяви вчера сутринта пред медии, че жълтите
могат да излязат от състава
на мнозинството заради опита да се рестартират 3 и 4
блок на АЕЦ. До ранния следобед членове на партийното ръководство от “Врабча”
отричаха подобен сценарий,
наричайки го хипотеза. Самият Моллов се скри и отказа да обясни какво е имал
предвид с репликите си.
Пред ДУМА прессекретарят на Симеон Сакскобургготски Цветелина Узунова
информира, че няма подобно намерение от страна на
НДСВ, нито престои такъв
завой. Деница Димитрова от
Политическия съвет на партията също каза, че въпросът
за напускането на тройната
коалиция не е поставян нито
за обсъждане, нито за гласуване. Много хора от НДСВ
искат да излезем от управлението, защото партията
търпи негативи, но в подобно положение са и ДПС, и
БСП. Това е коалиция, различни са партиите в нея, заключи депутатката.
Пламен Моллов е коментирал само хипотеза, изказана от репортер, но при
днешните обстоятелства не
е налице ситуация да смятаме, че има нарушение на коалиционното споразумение.
С тези думи говорителят на
жълтите Станимир Илчев на
брифинг обясни поведението на колегата си. Според
него не е на дневен ред напускането на тройната коалиция.
Коалиционното управление е сложно, има сблъсък
на идеи, имаме различия в
тройната коалиция, които са
съвсем естествени, призна
на свой ред Марина Дикова,

ДЕПУТАТКА
КАТАСТРОФИРА
В РАДОМИРСКО

От ръководството на НДСВ декларираха,
че не разменят Соломон Паси срещу коалиционния мир

член на ръководството на
партията. По думите й разминаванията идват от това,
че самите партии са с различна визия за управление
и с различни ценности. Но
това не означавало, че
НДСВ не може да отстоява
своите предложения по различни политики в рамките на
тройната коалиция.
Хората на Симеон Сокскобургготски започват национална подписка във връзка
с направените от партията
предложения за промени в
конституцията. Основната им
идея е националните и европейските избори за парламент да се проведат в
един ден. Подписката ще се
събира в рамките на месец
във всички общини в страната и ще бъде организирана от общинските ръководители на партията по места.

До този момент са събрани
69 парафа на депутати, но
според Огнян Герджиков

можело да се очаква подкрепа и страна на парламентаристи от БСП и от ДПС.

На 12 февруари ще се състои
общественото обсъждане на общия устройствен план на София
в аулата на УНСС, съобщи вчера главният архитект Петър
Диков. Проектът за ОУП е внесен в комисиите на Столичния
общински съвет. По предишния
план, внесен в дирекция “Архитектура и градоустройство”, са
постъпили над 3500 предложения. Строежите в няколко квартала бяха временно замразени
след протести на граждани.
Това предизвика обсъждания
по райони. Еколози също протестираха срещу плана. Според
Диков в проекта са коригирани
всички места, попадащи в “НАТУРА 2000”.

Предлагат Соломон Паси
за шеф на НАТО
‡Ì‰Ë‰‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ —ÓÎÓÏÓÌ œ‡ÒË Á‡ „ÂÌÂ‡ÎÂÌ ÒÂÍÂÚ‡ Ì‡ Õ¿“Œ
·Â¯Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌ‡ ‚˜Â‡ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÔÂÒÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ Ì‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Õƒ—¬ ‚ ˆÂÌÚ‡Î‡Ú‡ Ì‡ Ô‡ÚËˇÚ‡. —ÔÓÂ‰ —Ú‡ÌËÏË »Î˜Â‚
‡ÚÎ‡ÌÚËÍ˙Ú ÌˇÏ‡ ÌË˘Ó Ó·˘Ó Ò ÍÓ‡ÎËˆËÓÌÌËÚÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ ‚ ‡ÏÍËÚÂ
Ì‡ ÏÌÓÁËÌÒÚ‚ÓÚÓ, ÌÓ ÔÓ‰˜ÂÚ‡, ˜Â ˘Â ‡Á˜ËÚ‡Ú Ì‡ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÂÌ‡
ÔÓ‰ÍÂÔ‡ Á‡ ÌÓÏËÌ‡ˆËˇÚ‡ ÏÛ.
«‡ ÚÓÁË ÔÓÒÚ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ˜Ó‚ÂÍ Ò ÚÂÌËÌ„ ‚ ÂÍÒÚÂÏ‡ÎÌË ÒËÚÛ‡ˆËË
‚ ÒÎÓÊÌ‡ ÒÂ‰‡, ‡ ÌÂ ÔÓÒÚÓ ‚ËÒÓÍÓÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ·˛ÓÍ‡Ú ÓÚ Ò‡ÎÓÌËÚÂ Ì‡
ÀÓÌ‰ÓÌ ËÎË œ‡ËÊ. «‡ÎÓ„˙Ú Â Ó„ÓÏÂÌ, Á‡˘ÓÚÓ Â¯ËÚÂÎÌÓ ÒÏÂ ÒÂ
ÔËˆÂÎËÎË ÌÂ Í˙Ï ÌˇÍÓË ÓÚ ‚˙Ì¯ÌËÚÂ Í˙„Ó‚Â Ì‡ ÏË¯ÂÌ‡Ú‡, ‡ ‚
‰ÂÒÂÚÍ‡Ú‡, ‰ÓÔ˙ÎÌË Ó˘Â »Î˜Â‚. œÓ ‰ÛÏËÚÂ ÏÛ ÔÓÔÛÎˇÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ œ‡ÒË
‰ÓÒÚË„‡Î‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÍËÔÂÊ‡, ‡ ÓÚ Í‡ÏÔ‡ÌËˇ ÌˇÏ‡Î ÌÛÊ‰‡,
Á‡˘ÓÚÓ ÚÓÈ Ò‡ÏËˇÚ ·ËÎ ˆˇÎ‡ Í‡ÏÔ‡ÌËˇ. —ÓÎÓÏÓÌ œ‡ÒË Ò˙˘Ó Í‡Á‡, ˜Â
Á‡ ÌÂ„Ó Ì‡È-‚‡ÊÌ‡Ú‡ ÔÓ‰ÍÂÔ‡, ÍÓˇÚÓ Ó˜‡Í‚‡, Â Ú‡ÁË Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍÓÚÓ
Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó. “ÓÈ ÛÚÓ˜ÌË, ˜Â Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÛ‡Ú‡ ÏÛ ‚Â˜Â Â ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÏÓ˘Ì‡
ÔÓ‰ÍÂÔ‡ ÓÚ Ì‡È-‚ËÒ¯Â Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÂÌÓ ‡‚ÌË˘Â. œÂÁ ‡ÔËÎ ÒÂ Ó˜‡Í‚‡ ‰‡ ·˙‰Â Ó·ˇ‚ÂÌ ÓÙËˆË‡ÎÌÓ ÌÓ‚ËˇÚ „ÂÌÂ‡ÎÂÌ ÒÂÍÂÚ‡ Ì‡ ¿ÎË‡ÌÒ‡.

Левицата в БСП: Една четвърт от народните
представители да се избират мажоритарно
бъде гарантиран с допълнително участие
в други листи, за да не бъде приет само
като опит на политиците отново напълно
да се подсигурят и да подведат избирателите”, коментира левият депутат. Според
него вероятно този компромис ще бъде
направен в закона, но политически не
трябва да бъде масово практикуван. Като
приоритет Янаки Стоилов посочи и законопроекта за пряко участие на гражданите в управлението. Той гарантира, че ако
до две седмици този законопроект не

влезе за разглеждане в пленарната зала,
той всяка седмица ще го предлага за
включване в дневния ред. Лидерът на лявото крило в БСП посочи, че има два
възлови проблема до края на мандата мерки за противодействие на задълбочаващата се икономическа криза и ефективното противодействие срещу корупцията.
В политиката за следващия мандат БСП
трябва да заложи на цялостната модернизация на страната и на нова социална
политика, отбеляза Стоилов.

○

Левицата в БСП настоява за реално
въвеждане на мажоритарното начало в
парламентарните избори и не по-малко
от една четвърт от народните представители да бъдат избрани мажоритарно. Това
обяви председателят на лявото крило в
БСП Янаки Стоилов. Той предлага избирателят да има право и на една преференция в рамките на пропорционална
листа. Според Стоилов прагът за пренареждане на листата трябва да бъде нисък.
“Мажоритарният избор не трябва да

на община
’¿— Œ¬Œ
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един планиран период. Ние
сме стартирали период на
2007-2013 г., обясни вицепремиерът. Това е този бюджетен
период на Европейската комисия, в който ние се списваме и
промяната модели по принцип
се прави в края на един такъв
период, допълни Плугчиева.
Тогава ще е най-обоснована и
най-лесно проведена. Но тъй
като има несъвършенства и
тъй като това е и политическо
решение, пак казвам, че следващото правителство може да
направи или да вземе решение за такава промяна, бе категорична Плугчиева.

○

Сегашният модел на управление на еврофондовете не е
перфектен, но се работи за
подобряването му. Да се
пристъпва към радикалната му
промяна в края на мандата на
сегашното правителство и месеци преди парламентарните
избори обаче не е удачно.
Това заяви вицепремиерът
Меглена Плугчиева вчера
пред Дарик радио по повод
предложението за централизиране на управлението на
еврофондовете.
Освен това е най-добре
промяна в управлението на
фондове да се прави в края на
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Без промени в управлението В СДС подреждат листите
на европарите до лятото
след вътрешен вот

ÄÓÌÀ
на гости

Всички кандидати за депутати от СДС ще се избират
след предварителни вътрешни избори. Това заяви вчера
по време на брифинг председателят на Националния изборен щаб на СДС Найден
Зеленогорски. Той уточни, че
това е ново правило съгласно устава на партията и вече
важи за всички номинирани
за изборни длъжности, в това
число и тези за Народно
събрание. Зеленогорски даде
за пример избора на лидера
на сините Мартин Димитров,
който беше избран след
предварителен вот. Опреде-

лената структура на СДС в
определеното място трябва
да проведе вътрешен избор
и който победи, той ще бъде
най-напред в листата. Ние
залагаме на широката демокрация и на това да чуем всеки член, беше категоричен
Зеленогорски.
По думите му няма конкретен срок за провеждане на
вътрешния вот в структурите
на партията, но това трябва
да стане възможно най-бързо.
Евроизборите ще бъдат в началото на юни най-вероятно,
така че нямаме много време,
каза още той.
cyanmagentayellowblack
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Удължават проверката за смъртта на Куцаров

Възрастна жена от Разлог
стана поредната жертва на телефонна измама. Непознат
мъжки глас се обадил на домашния телефон на Генка Иванова и се представил за полицейски служител от Разлог.
Мнимият полицай съобщил на
жената, че синът й е предизвикал катастрофа в София, при
която е загинал човек. На уговорено място, в центъра на Разлог,
Генка Иванова дала поисканите
10 000 лева, за да се плати с тях
гаранцията за освобождаване на
сина й от полицейския арест.
Едва след плащането Иванова
се сетила да позвъни на сина си
и разбрала, че е измамена.

ПОТЪНАЛ КОРАБ
ЗАМЪРСЯВА
РЕКА ДУНАВ

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

Проверката относно задушения Пламен Куцаров ще
бъде удължена до края на
седмицата. Такова предположение изказа министърът на
вътрешните работи Михаил
Миков след церемонията по
награждаването на “Пожарникар на годината” в НДК
вчера. Причина за това ще
бъде изготвянето на съдебномедицинската експертиза.
Куцаров почина в полицейска кола миналата сряда,
след като беше подложен на
детектор на лъжата. Смъртта
му доведе до отстраняването
на трима висши ръководители в МВР. Той беше задържан
по досъдебно производство
за участие в група за отвличане. Министър Миков обеща,
че ще се запознае с резултатите от проверката до момента. Той заяви, че “има определени наблюдения за начина на работа специално в
тази сфера, но ще изчака да
приключи проверката.
Относно разследването
на покушението срещу Манол Велев и удължения срок
от главния прокурор министърът каза, че “няма да
хвърля ръкавица на никого.
Днес е прието всеки да се
оправдава с някого за собствената си работа, а аз мисля,
че можем да нарушим тази

Министърът на вътрешните работи Михаил Миков помогна за разрязването
на тортата във форма на пожарникарска каска на церемонията
по награждаването “Пожарникар на годината”

традиция. Работим чудесно с
прокуратурата”, каза Миков.
Той коментира и ситуацията

с дупнишките бизнесмени така наречените братя Галеви, като заяви, че след арес-

та им има определено напрежение в криминалния
контингент у нас.

ГЕРБ се разцепиха
за боклука в София
Част от групата склони да намали
промилите на такса „смет”
ИСКРА МИЛЕВА

Политически раздор разцепи вчера
групата на ГЕРБ в Столичния общински
съвет. Причина за прехвърчалите искри
стана такса “смет”. Част от съветниците
на Бойко Борисов предложиха такса
“смет” за тази година да бъде свалена
от 2 промила на 1,6 промила. Това стана по време на заседание на комисията
по околна среда към СОС. Групата на
ГЕРБ в съвета се мотивира за по-ниската такса с финансовата криза и отражението й върху жителите на София.
Ден по-рано обаче на заседание на
комисията по инженерна инфраструктура съветниците от ГЕРБ бяха непреклонни и подкрепиха предложението на общината промилите на таксата да не се
променят. Съветниците не одобриха

предложението на Петър Курумбашев от
БСП ставката да падне на 1,5 промила
и одобриха предложената от кметството
тарифа - с гласовете на ГЕРБ. Представителите на БСП и СДС се въздържаха.
През тази година сумите за чистотата на града, плащани от столичани, ще
нараснат с 50% заради увеличените с
50 на сто оценки на имотите. Бюджетът
за почистващите дейности ще е 147
млн. лева. От тях 62 млн. лева са от
граждани, а останалите - от фирмите.
План-сметката за чистотата е направена според необходимите разходи и
при по-нисък промил няма да можем да
ги покрием, обясни директорът на “Контрол върху търговската дейност” Костадинка Тулешкова, съобщи сайтът “За
града”. Тулешкова уточни, че ставката
зависи само от разходите и при опре-

РОМАН ВАСИЛЕВ:

делянето й не могат да се имат предвид прогнозите за събирането на стари
задължения и приходите от продажбата на вторични продукти на сепарирането на отпадъците, както предлагат от
опозицията. Общината има да си събира около 120 млн. лева от граждани и
фирми, но планира за 2009-а да прибере не повече от 25 млн. лева.
Съветникът от групата на БСП Петър
Курумбашев изчисли, че кметството ще
може да покрие разходите, ако тарифата за граждани е 1,5 промила от
данъчната оценка. Така общината ще
събере около 52 млн. лева и заедно с
очакваните от фирмите 99 млн. лева ще
се получат общо 151 млн. лева, които
ще покрият планираните разходи от 147
млн. лева.
Крайният вариант за такса “смет” и
данък “сгради”, който софиянци ще платят тази година, ще стане ясен в
четвъртък. Тогава предложенията ще се
обсъдят и гласуват от градския парламент на София.
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шия началник на кабинета на лидера на ДПС. Тогава прокурор
Алексиев каза пред журналисти, че
безспорно е доказано, че Ахмед
Емин се е самоубил. Смъртоносният изстрел е бил произведен от
личното му законно притежавано
оръжие на 17 октомври 2008 г. в
имота на ул. “Стар Беловодски път”
в столичния квартал “Бояна”.
Ахмед Емин - началник на кабинета на лидера на ДПС Ахмед
Доган, бе открит мъртъв на 17 октомври в имота на ул. “Стар Беловодски път” в столичния квартал
“Бояна”. В началото на декември
миналата година и министърът на
вътрешните работи Михаил Миков
заяви, че разследването за
смъртта на Ахмед Емин скоро
ще приключи.

○

Разследването за смъртта на
Ахмед Емин е приключило. Това
заяви пред БГНЕС зам.градският
прокурор Роман Василев. Той
допълни, че се очаква разследването да бъде изпратено от Държавната агенция “Национална сигурност” (ДАНС) в прокуратурата.
Все още в Районна прокуратура-София продължава разследването по делото, заведено по повод
самоубийството на началника на
кабинета на Ахмед Доган, каза
също пред БГНЕС говорителят на
Софийска районна прокуратура
прокурор Руси Алексиев и добави,
че се чакат заключенията на няколко експертизи.
В края на октомври м.г. започна
досъдебно производство за склоняване към самоубийство на бив-
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Вдигат павилиони от
Разследването за смъртта центъра на столицата
на Емин е приключило

cyanmagentayellowblack

МНИМ ПОЛИЦАЙ
ИЗМАМИ ЖЕНА
С 10 000 ЛЕВА

Столичният инспекторат продължава с акцията по “почистване” на града от незаконни павилиони. Вчера бяха преместени шест павилиона
в централната градска част, в районите “Триадица” и “Възраждане”. Павилионите се пазят в складовата база на “Софинвест”.
През миналата година с предвидените за
целта 100 000 лв. са премахнати 218 подобни
обекта на територията на София. В общинския
бюджет за 2009 г. са заложени неколкократно
по-големи средства за тази дейност.
Столичният инспекторат съвместно с общинската фирма “Столичен електротранспорт” ЕАД
демонтира табели и транспаранти по стълбовете на контактната мрежа. За последния месец и
половина са свалени 130 рекламни елемента от
стълбовете на уличното осветление и контактната мрежа на масовия градски транспорт. Те се
съхраняват в складовата база на Столичния
инспекторат. Административна отговорност от
нарушителите ще може да бъде потърсена едва
след като влязат в сила измененията в общинската наредба за рекламата.

Потънал стар плавателен
съд замърси водите на река
Дунав в района на Русе. От
кораба вчера изтичаха трюмови
води. Сигнал за инцидента е
подаден от Морска администрация. На мястото на замърсяването е изпратен нефтосъбирач.
Екипи от Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав
опънаха бонови заграждения и
нефтеното петно бе локализирано.

БЛИЗО ПЕТ
ГОДИНИ ЗАТВОР
ЗА КАТАСТРОФА
Пловдивският окръжен съд
осъди на 4 години и 11 месеца
затвор и 340 000 лева обезщетение Тодор Динков заради
причиняване на смърт по непредпазливост. Подсъдимият,
който е избягал от местопроизшествието и е оставил жертвите си в безпомощно състояние,
получи наказание под предвидения в закона минимум, тъй
като се призна за виновен. На
13 юли миналата година Динков, който е собственик на
автосервиз в село Ягодово,
блъсна с оставен за ремонт
автомобил друга лека кола,
движеща се в насрещното платно. Пътуващата във колата жена
загина, а съпругът й бе в тежко
състояние.

НОВО ВЕЩО
ЛИЦЕ ПО
ДЕЛОТО СРЕЩУ
ЕКСЗДРАВЕН
МИНИСТЪР
На заседанието си вчера
Софийският градски съд не
даде ход по същество по делото срещу бившия здравен министър от кабинета “Костов” Илко Семерджиев. Той е обвинен в престъпление по служба.
Вчера съдът назначи ново вещо
лице, което трябва да изготви
експертизата по делото. Първоначално избраният експерт е
направил отвод, като е
изтъкнал факта, че е некомпетентен в тази област.

ОТВЛИЧАТ
20-ГОДИШНА,
ИСКАТ ДА Я
ЖЕНЯТ
Полицията залови трима
младежи, отвлекли 20- годишно момиче с цел женитба.
Момичето е било отвлечено от
улица в село Стряма, съобщи
ОДП Пловдив. То било насила
качено в лек автомобил, който
тръгнал в неизвестна посока.
След получения за случилото
се сигнал полицаите са заловили заподозрените в отвличането. Установено било, че девойката е била откарана в
Пловдив в дома на А.Ш., който
искал тя да му стане жена.
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Майки искат регистър
на децата с увреждания

cyanmagentayellowblack

СОЦИАЛЕН

ЕКСПЕРТ

Хората с увреждания имат
право на целеви помощи
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Противодействието на трафика на хора и домашното насилие
са темите на два проекта, които
ще изпълнява хасковското сдружение “Икар” през тази година,
съобщи за БТА координаторът на
проекта Антоанета Станчева. Общата цел на проектите е да променят гледната точка на привлечените целеви групи от малките
общини на региона по остри социални въпроси, да ги насърчи
да защитават своите общочовешки и граждански права, отбеляза
Станчева. Единият проект - “Алиса в страната на трафика”, ще се
осъществява в средните училища
на няколко градове в Хасковска
област. Учениците ще бъдат основните участници в социална
игра с различни ситуации, които
ще бъдат заснети с видеокамера.
Проектът е одобрен и финансиран от фонд “България” към Балканския тръст за демокрация.
Стойността му е 24 000 долара.
Темата на втория проект е “Цветята в кутии”, който ще бъде
изпълняван в трийсет села и градове в областта. Финансиран е
от холандската фондация “Мама
Кеш” със 17 000 евро.

Право на целеви
помощи за
облекчаване
на увреждането
 АКО СТЕ ИНВАЛИД,
ИМАТЕ ПРАВО НА:

 Целева помощ за покупка и/или приспособяване
на лично моторно превозно
средство - в размер 1200 лв.
Право на добавката имат
хора с трайни увреждания,
чието придвижване е затруднено.
 Еднократна целева по-

мощ в размер до 600 лв. за
преустройство на жилище.
Право на добавката имат
хора с трайни увреждания с
над 90 на сто намалена работоспособност и деца с
трайно намалена възможност за социална адаптация,
които се придвижват с инвалидна количка.
 Целеви помощи по лимит за покупка и ремонт на
медицински изделия и/или
помощни средства, приспособления или съоръжения за
облекчаване и компенсиране на уврежданията.
 Целеви помощи за облекчаване на увреждането.
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15 млн. лв. ще бъдат предоставени безвъзмездно по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” за обучение и
квалификация на безработни на възраст до 29 години. Това каза
министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова
по време на пресконференция в Попово, предаде агенция “Фокус”. Заместникът й Димитър Димитров обясни, че по програмата
се открива нова схема, от която приоритетно могат да се възползват региони с висока безработица, какъвто е Търговище.
Министър Емилия Масларова подчерта, че част от проблемите
на кризата действат много дисциплиниращо, като пример в това
отношение тя посочи свободните работни места на първичния
пазар на труда, които са намалели двойно и сега са 6600. Тя
увери, че по Националния план за действие по заетостта са
предвидени мерки в помощ за хората, които останат без работа.
Министър Масларова посочи, че най-смелата постъпка на това
правителство е увеличаването на праговете за достъп до социални помощи, така по думите й хората, които бяха свикнали да
живеят от социални помощи, се научиха да поработват. “Внесли
сме предложение социални помощи да се получават в срок от
шест месеца”, заяви министърът.
Емилия Масларова откри официално звеното “Дом за възрастни с умствена изостаналост и защитени жилища” в село Медовина (община Попово). Домът е ремонтиран със средства от Социално-инвестиционния фонд и в него днес живеят 50 души с различни увреждания. В защитените жилища пък пребивават още 15
души. Всяко от тях разполага с 5 души персонал, а домът - с общо
27 души персонал. Ремонтът на сградата в селото е започнал
още през 2006 г. Сградата обаче е построена през 1989 г. и 15
години е била изоставена. 770 хил. лв. са били отделени от Социално-инвестиционния фонд за ремонта, отделно община Попово е отпуснала още 160 хил. лв. В момента домът разполага с
всички необходими условия за осигуряване на качествена социална грижа - модерно обзавеждане, стаи за отдих и почивка, за
усамотяване, за трудова терапия, фитнес, двор с параклис и др.
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15 млн. лв. за квалификация
на млади безработни
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Сухо мляко с произход от
Китай не е открито в аптечната и
търговската мрежа на територията на област Враца при извършена проверка от 8 до 23 януари,
съобщиха от Районната инспекция за опазване и контрол на
общественото здраве (РИОКОЗ).
Инспекторите от отделите за контрол на хранителните продукти и
храните и на нехранителните
продукти са проверили за две
седмици 102 обекта. Сред тях 4
китайски ресторанта, 18 аптеки,
8 аптечни склада, както и детски
кухни, хипермаркети, магазини,
цехове за производство на закуски, допълват от РИОКОЗ. От инспекцията уточняват, че проверката е била насочена за откриването на сухи млека с наличие
на меланин, произведени в Китай и предназначени за кърмачета и малки деца. Допълнително са проверени и китайските ресторанти за храни с млечна
съставка. От РИОКОЗ - Враца,
допълват, че от системата RAPEX
за своевременно уведомяване за
наличие на опасни стоки в
търговската мрежа е постъпила
информация за опасен течен тамян с произход от Канада.

че приоритизираните проблеми
трябва да бъдат осигурени финансово в бюджет 2010 г. Народната представителка от Коалиция за България Донка Михайлова заяви, че майките
трябва да излъчат свои представители, с които да продължи
комуникацията оттук нататък. Тя
бе категорична, че тези проблеми, които не могат да се
решат веднага, да се съотнесат към съответните институции
за бъдещо решаване.
Председателят на социалната парламентарна комисия
Хасан Адемов бе категоричен,
че трябва да се постави темата за социалните услуги. В
рамките на тези социални услуги има най-голяма възможност за финансиране, бе категоричен той.

сподели, че една инвалидна
количка струва 6000 лв., а социалното министерство отделя 400
лв. “Нито едно семейство в
България не може да си позволи толкова пари”, бе категорична тя. Обретенова съобщи, че
една проходка струва 6000 лв.,
а МТСП осигурява 72 лв.
Да има приоритет в решаването на проблемите, които
поставят протестиращите майки, предложи на срещата председателят на Икономическия и
социален съвет Лалко Дулевски. По думите му само така
може да се постигнат трайни
решения. Той бе категоричен,
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щата. Според майките многодетните семейства са една силно пренебрегвана група. Според тх не бива детските помощи
да се различават и да се намаляват помощите за трето и следващо дете. Майките настояха
също да се създаде държавна
интеграционна политика за семействата с деца с увреждания.
Според тях интеграционните добавки трябва да бъдат индексирани с 50% и всички ефективни
скъпоструващи лекарства за
деца със здравословни проблеми да бъдат реимбурсирани.
Красимира Обретенова, майка
на дете с увреждане от Добрич,

○

Проверяват сухо
мляко от Китай

През 2010 г. ще има единна
за Европейския съюз електронна здравна карта. Това каза в
интервю за агенция “Фокус”
директорката на Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК) д-р Румяна Тодорова.
Освен осигурителния статус
вътре ще има и някои допълнителни елементи, свързани със
здравословното състояние на
пациента. Предполагам, че заради спешни случаи, заради
инциденти ще има посочена
кръвна група, някои хронични
важни заболявания, каза Тодорова. Тя обясни, че НЗОК е
включена в пилотен проект за
международен обмен на данни, организиран от Европейския парламент. Предстои скоро да започне обменът на информация. Така ще се прецени
какви допълнителни данни ще
бъдат заложени вътре в картата за здравноосигуреното лице.
“Предполагам, че тепърва ще
започнат срещите и обменът на
информация, за да си каже всяка държава своето виждане и
накрая да се изработи макет
на картата, която ще бъде абсолютно еднаква за всички”,
каза д-р Тодорова.

„Икар” срещу
насилието
Майките настояват за приоритетно справяне с проблемите на децата с увреждания
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Да бъде направен регистър
на децата с увреждания. За това
настояха протестиращи майки
на среща с представители на
различни държавни институции
в Народното събрание, предаде агенция “Фокус”. Идеята е
чрез този регистър да се установи необходимият финансов
ресурс за справяне с проблемите на децата с увреждания.
Майките настояват да се изградят повече дневни центрове за
деца с увреждания, както и да
се осигури достъпът на децата с
увреждания до училищата. Гинка Сапунджиева, майка на дете
с аутизъм, призова да се увеличи заплащането на специалистите, които могат да работят с
деца с аутизъм. По думите й в
момента в страната ни има малко такива специалисти, ето защо
е необходимо да се обучат повече кадри, които да разбират
проблема. Росица Бокова, Движение на българските майки,
представи исканията на жените
за обединяване на ДАЗД и
МТСП за осигуряването на качествена закрила на децата; повишаване на заплащането и
квалификацията на работещите
в социални институции; да се
увеличи и квалифицираният
персонал в социалните институции; бързо приемане на новия
Семеен кодекс; назначаване на
екип от специалисти в родилните домове, които да работят за
превенцията на изоставянето на
деца. Майките настояват още
благотворителните SMS кампании на гражданите да се освободят от ДДС, както и да се
създаде единен координационен и контролен орган, отговарящ за всички държавни институции, заети с децата в тях. Друго поставено искане е да се регламентира родителското участие в управлението на учили-

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Пред представители на различни институции жените
настояха за държавна интеграционна политика
за семействата със здравословни проблеми

Гласят единна
за ЕС здравна
електронна карта

Ако сте пенсионер със загубена работоспособност над
90% и постоянна нужда от чужда помощ, имате право
да получите към определената ви пенсия добавка в
размер на 75% от социалната пенсия за старост, или
69,40 лв. (76,13 лв. от 1 юли 2009 г.).
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По-малко наши
туристи в чужбина

АНДРИС ПИЕБАЛГС:

Не обвързвайте
пускането на блоковете
с газовата криза

Отчитат спад на чужденците,
посетили България
Пътуванията на българи зад
граница и посещенията на чужденци в България през декември миналата година са спаднали с сравнение със същия
месец на 2007 г., по данни на
Националния статистически
институт (НСИ). През декември
зад граница са пътували близо
393 хил. души, или с над 9% помалко от декември 2007 година. Пътуванията на българи са
спаднали с 9,1%
Една трета от пътуванията

са до Гърция и още толкова до
Турция, около 10% от всички
са до Румъния и почти толкова
до Македония. Любопитното е,
че има 20 посещения до Япония, а от европейските страни
53-ма българи са отишли до
Норвегия, а 37 - до Финландия.
Спад има в почти всички дестинации в пътуванията на
българите зад граница, особено за страните, където те са
традиционно високи. Например
за Гърция са пътували над 12%

¿

по-малко българи, отколкото
година по-рано. В същото време обаче пътуванията в Турция
са се увеличили с 6%, като две
трети са с цел гостуване.
Почти същият брой чужденци или 385 хил. души са посетили България през декември
2008 г., но също е отчетен спад
от 5,5% спрямо същия месец
на 2007 г. Една трета от чужденците са минали транзитно
през страната ни, а половината
са били туристи.

Според еврокомисаря по
енергетика Андрис Пиебалгс
аргументът на парламента ни
за трети и четвърти блок на
АЕЦ “Козлодуй” да бъдат
пуснати повторно в експлоатация като компенсация за
последиците от газовата
криза е напълно погрешен,
предаде БНР.
Пиебалгс посочи, че ако
въпросът е, че страната ни е
силно засегната от кризата
и отварянето на реакторите
ще оправдае предотвратяването на много сериозни последици, тогава отговорът
му би могъл да е “да”, но за

искане да се пуснат трети и
четвърти блок на АЕЦ “Козлодуй” не може да се говори,
тъй като Европейският съюз
не може да бъде наказван за
спрените руски доставки на
газ.
Пиебалгс каза още, че
засега не иска да прави заключения какво ще реши
Еврокомисията, но ако
България внесе официално
искане за повторно пускане
на АЕЦ “Козлодуй”, те ще го
разгледат,
като
се
придържат към Договора за
присъединяването ни в Евросъюза.

До края на годината
инвестиционната програма на Министерството на икономиката и
енергетиката предвижда реализацията на 23
проекта на стойност над
30 млн. лв.,стана ясно
от представения план
на министерството пред
екипа, упълномощен от
премиера Станишев да
осъществи поредицата
от срещи, посветени на
инвестиционните планове на отделните ведомства за стимулиране на
вътрешната икономическа активност в страната в условията на финансова криза.
Сред основните ак-

центи в програмата на
министерството са изготвянето на идеен и
пълни работни технически проекти за изграждането на Национален
метрологичен комплекс
в с. Герман, район “Панчарево” в столицата на
стойност 500 хил. лв.
4,6 млн. лв. от държавния бюджет са заложени за реализация на
проект за енергийно
ефективно улично осветление в 20 общини в
цялата страна. Още над
5 млн. лв. от Международен фонд “Козлодуй”
са предвидени по същата мярка.
Около 1,2 млн. лв. в

програмата на МИЕ са
предвидени за основен
ремонт на сгради на
министерството на ул.
“Г. М. Димитров” в столицата, където е Патентното ведомство,
Агенцията за следприватизационен контрол и
редица други агенции на
подчинение на икономическото министерство.
По препоръка на финансовия министър Пламен
Орешарски за част от
проектите на МИЕ на
стойност около 700 хил.
лв. ще се търси финансиране по оперативните програми “Конкурентоспособност” и “Техническа помощ” на ЕС.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Инвестиционната програма
на МИЕ е над 30 млн. лв.

Повече от 50 търговци на временни търговски обекти в Бургас протестираха
пред общината с настояване павилионите им да не се събарят

ЕК се свързва с нашата Пазарът на недвижими имоти върви надолу
система за наблюдение
на европарите
Европейската
комисия
(ЕК) ще получи достъп до
общата информационна система за наблюдение и управление на проекти по еврофондовете у
нас до края на
2009 г., стана
ясно при представянето на новата система за
управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) в
Министерството на финансите. С нея ще се
извършва ежедневно управление и наблюдение
на изпълнението на всеки един проект от седемте
оперативни програми от управляващите органи на
всички нива - проект, процедура, подприоритет,
приоритетна ос и оперативна програма. Благодарение на системата управляващите органи могат
да идентифицират проектите, по които изпълнението е забавено, не се усвояват средства или пък
не се постигат заложените индикатори.Това позволява на ранен етап да се правят необходимите
промени.
Изграждането на подобен софтуер е задължение на всички страни членки. У нас той е изграден
от “Информационно обслужване” по Оперативна
програма “Техническа помощ”. Вече са обучени
служителите, които ще имат право да въвеждат
данни в системата, която струва 3 млн. лева. В
нея вече е въведена информация за 92-те отворени процедури по оперативните програми. Тяхната
стойност е 3,8 млрд. евро.
cyanmagentayellowblack

В края на 2008 година пазарът
на недвижими имоти у нас излезе
от продължилия близо 5 години
цикъл на подем. Това съвпадна
със световната икономическа криза, сочат резултатите от анализ
на компанията за недвижими имоти “Форос”.
Продажбените цени на жилищните имоти в България през изминалата година са се повишили
средно с 14,88 на сто, което се

дължи най-вече на динамичното
възходящо развитие на пазара
през първата половина на годината. В края на второто полугодие
вече има спад в сферата на строителството и недвижимите имоти
в почти всички населени места на
страната. Той намира израз в пониския обем на преките чуждестранни инвестиции и в по-малкия
брой издадени разрешения за
строеж.

Все пак през изминалата година са завършени голям брой нови
жилищни сгради в цялата страна.
Най-многобройни те са в София 985 484 кв. м, Варна - 210 775 кв.
м, и Пловдив - 115 898 кв. м. Тенденция на пазара в момента е увеличаването на търсенето и съответно - строителството на жилищни сгради в периферията и на големите и на малките градове заради по-ниските цени на жилищата.

Наемат все по-малко кадри БРОКЕРИ СЪВЕТВАТ:
Продавайте евро,
на ръководни позиции
купувайте долари

Намаляло е наемането
на хора на ключови и ръководни позици в България.
Това показват данни от
глобално изследване на
“Антал” на тенденциите за
наемане и освобождаване
на персонал на ръководни
позиции, проведено в края
на 2008 г., с резултати,
отнасящи се към последното тримесечие на 2008 и
към първото на 2009 г. Изследването е проведено за
втори път в над 100 страни. Нивата на подбор в
България са се променили
значително от предишното
тримесечие, спадайки от
89% на 28%. Освен намаляването на наемането на
хора на ключови и ръко-

водни позиции процентът
на настоящите и бъдещи
уволнения също бележи
спад от 49% до едва 4%.
Различни са тенденциите в Източна Европа. Само
17% от фирмите в Унгария, например, се очаква
да наемат управленски
персонал през следващото тримесечие на фона на
посочените 59% през есента. В същото време в
Румъния обаче нивата на
наемане на ръководен персонал са осезаемо увеличени от 37% до 54%. Подобна тенденция се отразява и в Хърватия, където
увеличението на наемането стига до 58% при 41%
за предното тримесечие.

Инвеститорите могат да започнат да
продават евро и да купуват долари,
съветват брокери от швейцарската банка UBS. Според експертите от банката
стойността на единната европейска валута ще падне с 5% заради световната
финансова криза, предава Bloomberg,
според информация на сайта “Експерт”.
Търговията на ЕС с основния им
търговски партньор САЩ се свива, което ще засегне и стабилността на единната валута в 16 европейски държави.
До три месеца обменният курс може да
достигне до 1.25 долара за едно евро,
коментират още брокери. Инвеститорите трябва да изчистят позициите си, ако
бъде достигнато нивото от 1.345 долара
за едно евро. Вчера еврото се търгува
за 1.3245 долара. От началото на годината единната европейска валута е загубила 5,8% от стойността си.
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Всеки трети е бил обект на
опит за финансова измама
Близо 60% от потребителите признават, че са имали поне веднъж проблеми с картови разплащания - неработещ банкомат или терминал, или
пък технически проблем с банкова
карта, или разплащания по интернет,
показва проучване на Българската
национална асоциация на потребителите (БНАП) сред българските потребители, съобщиха от асоциацията.
Около 22% от анкетираните не се чувстват напълно сигурни, когато плащат
безналично, 47% - понякога, а 29% винаги. Цените на услугите при безналично плащане тревожи 29% от потребителите, които ги намират за високи, докато за по-голямата част 63%, те са нормални.

60% от потребителите съобщават за проблеми
при операции с банкови карти
Мнозинството от хората не са запознати с рисковете от измами, свързани с платежни инструменти като
банкови карти и плащания през интернет. По-малко от половината от потребителите на банкови карти познават начините за измама, които ги грозят в ежедневието. Почти всеки трети потребител (29%) е ставал обект на
опит за финансова измама, като близо 10% са претърпели финансови
щети в резултат на измама. Най-познати са явленията Phishing (и-мейл,

който иска банковите ви пароли) с над
47% и Pharming (фалшиви линкове
или уеб домейни, използвани за получаване на пароли) с над 43%.
Едва малко над една трета от потребителите са чували за Vishing (телефонно обаждане, чрез което искат банковите ви пароли) и Scam (получаване на
номера на банкова сметка, по престъпен начин и кражба на пари от нея),
като само 16% са чували за SmiShing
(SMS, който иска банковите ви пароли).
Важно е да се отбележи, че само 10%

от запитаните познават и петте явления. Проучването е проведено сред активно ползващи технически средства и
форми за разплащане. Над 73% от анкетираните са на възраст 18-35 години,
а 25% са между 35 и 65 години.
БНАП организира кръгла маса
“Превенция и борба с измамите при
парични транзакции” в рамките на
проект, финансиран от Програма
“Превенция и борба с измамите” на
главна дирекция правосъдие на Европейската комисия.

Няма искане от ЧЕЗ за отмяна
на едномесечното отчитане
съобщи заместник-председателят на комисията
Валентин Кирчев.
Той отказа да коментира какви последствия
ще има за енергийната
компания, ако не премине към едномесечно отчитане от 31 март тази
година. Няма промяна в
позицията на ДКЕВР по

отношение на взетите
решения, свързани с отчитането на сметките за
ток и цената на допълнителните услуги, заяви
още Кирчев.
По думите му все
още няма никакво основание за предприемане
на каквито и да било
действия спрямо ЧЕЗ.

Българска фирма нае цяла
палата за АГРА 2009
ВЕСЕЛКА ВЕНКОВА

За първи път българска фирма наема цяла палата за своето участие в
Международната селскостопанска изложба АГРА 2009, съобщиха от Международен панаир-Пловдив. Компанията
“Агритрак” търгува с машини и инвентар
за земеделието и е със седалище в
Стара Загора. Тя е част от холдинга
“Булагро груп”, чийто директор Христофор Бунарджиев бе избран за агробизнесмен на България за 2008 г. в ежегодната класация на вестник “Български фермер”.
Интересът към АГРА 2009 личи и от
факта, че чуждестранните изложители
ангажират по-големи площи в сравнение с миналата година. Те са с 26% повече при почти равен брой на фирмите.
Същата тенденция се забелязва и при
българските участници в изложбата,

като техните експозиции се разширяват
с 5%. По размер на наетите площи водещи сред чуждите изложители са Гърция,
Турция, Унгария, Германия, Украйна,
Румъния.
Досега близо 800 компании от 37
държави се включиха в 18-ото издание
на Международната селскостопанска
изложба, което ще се проведе от 18 до
22 февруари в панаирния комплекс в
Пловдив.
Най-много са фирмите от Италия,
Германия, Холандия, Турция, Гърция,
Унгария, Франция, САЩ, Австрия и
Полша. Тази година участниците в
АГРА за първи път ще могат да използват още една услуга, предлагана от
Международен панаир-Пловдив - реклама и презентация при преференциални условия по телевизия “Евроком
България”, която е собственост на националния изложбен център.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Към този момент от
страна на ЧЕЗ няма подадено официално заявление в Държавната комисия за енергийно и
водно
регулиране
(ДКЕВР) с искане да
бъде отменено решението на регулатора за
премахване на тримесечното отчитане. Това

Търговци в Пловдив вече започнаха да продават сувенири и
подаръци за наближаващия празник Свети Валентин

Мутафчиев посети най-модерния център
в Европа за управление на трафика
Най-модерният в Европа център за управление на трафика на Берлин
посети министър Петър
Мутафчиев по време на
работното си посещение
в Германия, съобщиха от
Министерството на транспорта вчера. Българската делегация се запозна с постиженията на
комплексното регулиране на трафика в Берлин и
с възможностите за използване на немския
опит в борбата със задръстванията в големите градове.
Намиращият се в сградата на закритото наскоро столично летище Тем-

пелхоф център управлява
светофарите на над 2000
кръстовища, както и
транспортната ситуация
на над 1500 километра
улици и пътища на столицата на Федералната република, чрез измервателни системи в целия
град и с помощта на над
100 видеокамери. Чрез
систематизиране и анализ на пътната информацията на едно място централата целенасочено се
намесва в трафика на
Берлин, за да отстранява
навреме възникнали усложнения в пътната обстановка, да минимизира
последиците от тях и дори

да ги предотвратява преди още да са възникнали.
В рамките на своето
посещение в Германия
Мутафчиев се срещна с
министъра на строителството и транспорта на федерална провинция Северен Рейн - Вестфалия
Оливер Витке. Състоя се
и среща между ръководството на БДЖ и немските железници, на която
бяха дискутирани всички
аспекти на сътрудничеството. Обсъдени бяха и
възможностите за създаване на смесено дружество за логистика, както и
конкретно партньорство в
областта на транспорта.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Приоритет на ДАГ - строеж и
реконструкция на горските пътища

Последните 20 тона от ирландското месо с диоксин пристигнаха вчера във варненския
екарисаж, където започна унищожаването му. Пратките са от Хасково, Пловдив и
Стара Загора. Общо над 60 тона ще стане унищоженото количество месо досега,
съдържащо канцерогенни вещества
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Основният приоритет в работата на
Държавната агенция по горите (ДАГ)
през 2009 г. ще бъдат строежът и реконструкцията на горски пътища, съобщи
председателят на агенцията Стефан
Юруков на поредната среща по инвестиционните програми на министерствата и
на държавните агенции. В меморандум,
сключен между ДАГ и Министерството
на финансите, са заложени 9 500 000 лв.
капиталови разходи на ведомството. От
тях 45%, или 4 300 000 лв., ще са за
строежа и за реконструкцията на горски
пътища. За поддръжка, ремонт, реконструкция и рехабилитация се предвижда

да бъдат усвоени 18% от капиталовите
разходи, а останалата част ще са за противоерозионни съоръжения, горска техника и ремонт на сградния фонд. От
предложените 32 проекта 26 са готови
технически, а пет са разработени до степен на техническо задание.
След промените в Закона за горите
към момента са създадени общо 178
структури на територията на страната,
от които 37 са държавни ловни стопанства, а 141 - горски стопанства. Дейностите по залесяването и борбата с горските пожари ще са другият акцент в работата по горите и за тази година.
cyanmagentayellowblack
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„Набуко” е приоритет
за ЕС

Поместен събор на Руската православна църква бе
открит в московския храм
“Христос Спасител”. Висшият
църковен орган трябва да
избере 16-и патриарх на Москва и цяла Русия - приемник на
Алексий Втори, починал на 5
декември миналата година

Проектът ще помогне
за осигуряването на
енергийната сигурност
на европейските
потребители

ОБАМА И
МЕДВЕДЕВ
СЕ СРЕЩАТ
НА 2 АПРИЛ
Руският външен министър
Сергей Лавров потвърди, че
президентите на Русия и САЩ
Дмитрий Медведев и Барак
Обама ще участват във втората
среща на Г-20 най-развити индустриално страни в Лондон на
2 април. “Така, че те двамата ще
бъдат в Лондон на 2 април, и
съм убеден, че ще намерят
възможност да общуват директно”, каза той пред журналисти.

ЧЕРНОГОРСКИЯТ
ПАРЛАМЕНТ
СЪКРАТИ
МАНДАТА СИ
България и Унгария ще търсят европейско финансиране за реализирането
на проекта “Набуко” още в предварителния период - проектиране и
предпроектиране, каза премиерът Сергей Станишев

сътрудничество с европейските партньори в
различни области.
Пред участниците
във форума българският министър-председател Сергей Станишев
отбеляза, че газопроводът “Набуко”, в който България е ключов
участник, трябва да се
реализира колкото
може по-скоро. Той
изтъкна огромното

‘ÂÌÒÍËÚÂ ÒÓˆË‡ÎËÒÚË Á‡ÒËÎ‚‡Ú
Ì‡ÚËÒÍ‡ ÒÂ˘Û —‡ÍÓÁË
Френската социалистическа партия (ФСП) внесе вчера вот на недоверие срещу
правителството заради икономическата му политика.
Ройтерс отбелязва, че целта
на този ход е да бъде засилен натискът върху президента Никола Саркози преди свиканата за тази седмица национална стачка.
Съюзниците на Саркози от
управляващата дясна партия
Съюз за народно движение
(СНД) разполагат с удобно
мнозинство в парламента и
вотът на недоверие на практика няма шансове да успее. Той

обаче ще насочи вниманието
към работата на правителството в момент на сериозни икономически проблеми. За
четвъртък е насрочена национална стачка, като се очаква
стотици хиляди да излязат по
улиците по призива на синдикатите. Те ще поискат повече
действия за запазване на работните места и на сегашните
равнища на заплатите. Синдикатите и социалистите твърдят,
че правителството не полага
достатъчно грижи за гражданите и заплашват с ответни
действия, ако то не се вслуша
в техните искания.

САЩ предлагат на
Иран „приятелство”
Американският президент
Барак Обама използва
първото си телевизионно
интервю, за да отправи послания за мир към ислямския
свят, заявявайки, че американците не са врагове на
мюсюлманите, предадоха
световните информационни
агенции. Пред базирания в
Дубай телевизионен канал
“Ал Арабия” Обама обяви, че
ще “протегне ръка за приятелство” с Иран, ако Техеран “първо разтвори своята”.
Изявлението дойде на
black+dopulnitelen8

Черногорският парламент
реши да бъде съкратен мандатът му, с което президентът
на страната Филип Вуянович
има възможност да насрочи
предсрочни парламентарни
избори. Решението е взето по
предложение на правителството и е подкрепено от депутатите от управляващата коалиция.

фона на започващата обиколка на новия пратеник на
Белия дом за Близкия изток
Джордж Мичъл. Очаква се
той да посети Египет, за да
дискутира примирието в Газа.
Обама заяви, че администрацията на Белия дом понякога
е допускала грешки и наблегна, че неговият екип ще
възприеме един по-отворен
дипломатически подход.
Обама добави още, че
Израел и палестинците трябва да подновят преговорите
за мир.

значение, което придоби проектът “Набуко”, тъй като ще улесни достъпа на страните от региона и ЕС до
газовите ресурси на
Каспийския регион и
Близкия изток. “Набуко” е алтернативен
маршрут за диверсификация на доставките на природен газ за
европейските потребители”, подчерта Сер-

гей Станишев.
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)
е готова да финансира
до 25 процента от проекта за газопровода
“Набуко”, заяви на форума нейният президент Филип Мейстад.
Той изтъкна, че трябва
да бъдат изпълнени
всички икономически,
технологични и политически критерии.

ЯНУКОВИЧ
Е В БОЛНИЦА
Лидерът на опозиционната
Партия на регионите Виктор
Янукович се намира на лечение в болница “Феофания” в
Киев, съобщи депутатът от партията Николай Азаров. “Мисля,
че още в понеделник той ще
бъде изписан”, каза Азаров, без
да уточни причината за пребиваването му в болницата.

Синдикати бранят заплатите

65 ДУШИ
СЕ НАТРОВИХА
В ЦЪРКВА

Синдикатите в Румъния няма да приемат евентуално
замразяване на заплатите в следващите 6 месеца и ще
излязат отново на улицата, ако тази мярка бъде заложена в проектобюджета за 2009 г. Това заявиха представители на синдикалните организации в страната.
“Това е правителствена мярка, насочена срещу синдикатите, и ние ще реагираме подобаващо”, подчертаха
синдикалистите.

65 души са откарани в болница след като се натровиха с въглероден окис. Инцидентът е станал
в църква в северна Франция в
град Лил. Сред хоспитализираните има и 16 деца от църковния
хор. Състоянието на никой от пострадалите обаче не е сериозно.
Според властите причината за
инцидента е повреда в отоплителната система и лошата вентилация на църквата.

œÂÚÓÎÌËÚÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË
ÔÓÂ‚ÚËÌˇı‡
50-те най-големи петролни и газови компании в
света през миналата година са поевтинели с 46% и
струват в момента 2,8 трилиона долара. Руснаци в
първата десетка повече
няма, констатира руският
в. “Ведомости”.
Класацията е съставена
от анализаторите на консултантската агенция PFC
Energy. В нея влизат публичните петролни и газови
компании в света. Лидер е
“ЕксонМобил”, който през
2008 г. е загубил само 15%
от капитализацията си, докато общата стойност на 50те компании е спаднала с
46% до 2,8 трилиона долара.
Втора е “ПетроЧайна”. Тя е
поевтиняла с 65% и е загубила лидерската си пози-

ция. А руският “Газпром” от
третото място се е сринал
на 11-о (минус 73 на сто).
Националните компании
са поевтинели по-силно, отколкото частните, правят
извод анализаторите на PFC.
Всички контролирани от
държавата компании в Китай, които са влезли в класацията, са поевтинели с
53%, Бразилия - с 60%,
Русия - с 69%, се казва в
отчета. Западните компании
имат по-балансирано данъчно
облагане и по-развита нефтопреработка, затова те демонстрират по-плавно намаляване на паричните потоци
и като следствие - капитализация, обяснява представителят на “Лукойл” Генадий
Красовский (25-о място,
минус 63 на сто).

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

категорична яснота относно източниците на
газ за тръбата. Русия
не е против проекта за
строителство на газопровода “Набуко” по
политически съображения, но вижда в него
икономически проблеми, заяви по повод
срещата в Будапеща
говорителят на руския
премиер Дмитрий Песков, цитиран от вестник “Взгляд”.”Съгласно
политиката,
която
следва Русия, колкото
повече газопроводи
има, толкова по-стабилна ще бъде ситуацията”, подчерта той.
Азербайджан винаги е подкрепял и е готов и за в бъдеще да
подкрепя проекта за
газопровод “Набуко”,
заяви азербайджанският президент Илхам
Алиев на енергийната
среща в Будапеща.
“Ние винаги сме подкрепяли проекта, искаме да участваме в него,
не се нуждаем от финансова подкрепа, можем сами да решим
въпроса с финансирането”, добави той. Алиев посочи, че Азербайджан трябва да бъде
разглеждан единствено
като страна-производител. В тази връзка той
призова към по-тясно

СНИМКА БГНЕС

Участиците в завършилия в Будапеща двудневен енергиен форум
на високо равнище приеха съвместна декларация, в която се посочва,
че газопроводът “Набуко” става водещ проект
в енергийната политика
на ЕС.
При откриването на
форума чешкият премиер Мирек Тополанек,
чиято страна е ротационен председател на
ЕС, призова страните от
Източна Европа и ЕС да
окажат политическа
подкрепа за реализацията на проекта. От
своя страна домакинът
на срещата - унгарският премиер Ференц
Дюрчани, поиска от Евросъюза да деблокира
200-300 милиона евро
за изграждането на газопровода “Набуко,
предаде АФП. “ЕС трябва да финансира поне
началото на проекта
чрез кредити и от своя
бюджет”, посочи Дюрчани. Той аргументира искането си с факта, че от
този газопровод зависи
енергийната сигурност
на цяла Европа.
Проектът за 3300километровата тръба
от Каспийско море до
Баумгартен, Австрия,
ще струва 8 милиарда
евро. За момента няма

Икономическата столица на
Страната на баските, Билбао,
беше обхваната от големи наводнения и в цялата област е
обявено бедствено положение
заради преливането на реки.
Наводненията са следствие
от мощната буря “Клаус”, която връхлетя през уикенда
Южна Европа и взе 28 жертви
в Испания, Франция и Италия
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Левицата ще сформира
новото правителство
на Исландия
Президентът на Исландия Олафур Рагнар
Гримсон съобщи, че е
възложил мандат на лидерката на Социалдемократическата партия Ингибьорг Гисладотир да
сформира новото правителство на страната. Тя
ще проведе преговори
със Зелената партия за
съставяне на коалиция на
малцинството, предаде
Ройтерс.
“Реших да поискам от
лидерите на Социалдемократическия алианс и
Зелената партия да за-

почнат разговори за
сформиране на ново правителство на малцинството, подкрепено от Прогресивната партия. Давам
мандат на Ингибьорг Гисладотир да проведе разговори”, заяви Гримсон
пред журналисти в президентската резиденция.
Предишният премиер
на Исландия Гейр Харде,
лидер на Партията на независимостта, връчи оставката си след като преговорите за спасяване на
правителството му се провалиха.

Втора група судански
бежанци от 42 души, между които 19 деца, пристигна през нощта срещу
вторник в румънския град
Тимишоара. Те бяха настанени заедно с предишната група от 97 судански бежанци, пристигнали през декември, в
спешен център. Суданци-

те са дошли от лагер на
иракски бежанци, тъй
като там никой не им гарантирал сигурността.
Бежанците не могат да
останат в Румъния повече от шест месеца, като
през това време ще се
потърсят страни, които
могат да им предоставят
постоянно убежище.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Суданци бягат в Румъния

Черен дим се издига над столицата на Мадагаскар Антананариво. В островната държава се стигна до сблъсъци
между полиция и демонстранти, привърженици на опозицията. Властите забраниха протеста, след като
президентът Раваломанана заяви, че опозицията се опитва да спретне преврат

Защо Путин не спи?
Руският премиер е оптимист за
излизането на страната му от кризата

ната икономическа криза
“ни задължава да прилагаме новите технологии,
заставят ни да оптимизираме производството, да
повишаваме качеството
на персонала, да се занимаваме с преподготовката на кадрите. Това касае и нефта, и газа, това
са металите, някои от
другите направления на
традиционната ни дейност. Но и тук ни се иска
да преминем към съвременни, високотехнологични начини на производства. И това е също
допълнителна крачка в
развитието на страната,
на икономиката в следкризисния период”, добавя той.
На въпрос на агенцията дали след всичките
тези реконструкции е
възможно в Русия да ос-

танат съвсем малко милиардери, Путин отговаря:
“Защо ли се е наложило
разбирането, че аз съм
изтребител на милиардери? Това не е така. Аз си
поставих целта - всички
да живеят по правилата,
които се наричат закони.
И всички граждани на
страната
трябва
да
изпълняват тези правила,
наречени закони”, пояснява премиерът и подчертава, че тези предприемачи, които имат чувство за социална отговорност, ще бъдат подпомагани от държавата.
В края на интервюто, в
раздела лични въпроси,
Владимир Путин отговаря
на отдавна тиражираната
догадка “Защо не може
да спи?”. Той признава, че
вина за това има огромното емоционално натоварване и свръхнапрежението, на което е подложен в работата си. “Това
се премахва със спортуване”, пояснява Путин.

мика. Балансираната политика от изминалите години доведе до това, че
руската икономика вече
съвсем не е тази, която
беше през 1998 г.”, подчертава Путин. “Именно
поради това ние имаме
възможност да изпълняваме всички свои социални
отговорности, поети още
в предишните условия, в
условията на подем на
икономиката. Ако ние все
така отговорно, както и
през изминалите години,
работим и в кризисния
период, то това може да
доведе като краен резултат до по-добро структуриране на самата икономика, което ще бъде от
полза”, подчертава руският премиер.
Владимир Путин отбелязва по-нататък, че финансовата криза, светов-

СДСМ заложи
на Фръчковски
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Професор Любомир
Фръчковски бе официално обявен за кандидат на
Социалдемократическия
съюз
на
Македония
(СДСМ) на предстоящите
президентски избори. В
обръщение пред делегатите на партията след обявяване на кандидатурата
му Фръчковски каза, че
македонците не заслужават да се унижават техните извоювани с мъка демократични институции и
в тях да се предлагат “клоуни, слуги, послушници на
партийните шефове”. Той
добави, че трябва да се
спре тенденцията към еднопартийна диктатура.
Кандидатурата
на
Фръчковски бе подкрепена и от Нова социалдемократическа партия (НСДП).

○

“Излизането на руската икономика от кризата
ще започне в края на
2009 - началото на 2010
година”, заявява премиерът на Русия Владимир
Путин в интервю за агенция “Блумбърг”, публикувано вчера и в сайта на
руското правителство.
“Според нас в края на
текущата година - началото на 2010 г. ние реално ще усетим позитивните тенденции на развитието. В някои отрасли ние
се надяваме, че още в
средата на тази година
ще видим “светлина в
края на тунела” - добавя
премиерът. “Русия не просто сама по себе си преживява икономически
трудности. Това всички го
знаят, всички го виждат и
разбират. Русия стана
част от световната иконо-

В бразилския град Белем започна Световният
социален форум, в който
участват около 120 хиляди противници на глобализацията. В мероприятието са представени четири хиляди социални движения и неправителствени организации от 150
държави.
Замислен като контрапункт на Световния форум
в Давос, началото на Световния социален форум е
поставено през 2001 г. в
Порто Алегре, Бразилия.
През следващите години
ССФ напуска родното си
място и шефства в още два
континента - Азия и Африка. По негово подобие се
учредяват регионални социални форуми - Американски, Европейски, Азиатски, Африкански, Кариб-

Протестите разделиха
Гърция на две
Фермерите в Гърция
блокираха вчера достъпа
до всички големи автомагистрали и контролнопропускателните пунктове с
България и Турция в деветия ден от конфронтацията
с правителството. Над 70
блокади разделиха страната на две, като фермерите са “окупирали” ключови свръзки на автомаги-

И търговците
негодуват
Търговците в Гърция
предупредиха, че ще
предприемат протести,
ако правителството не
върне необлагаемия минимум от 10 500 евро
през тази година. Съюзът
на гръцките индустриалци също призовава за
обединяване на всички
производствени сили в
страната за преодоляване на кризата. “Краят на
една епоха е настъпил за
страната ни”, смята президентът на съюза.

ски, Пан-Амазонски,
Средиземноморски.
Вдъхновителите
и
изпълнителите, авторитетни неправителствени организации,
бързо разбират, че за
да се противопоставиш на господстващия
глобален ред, не е достатъчно просто да
осъждаш неолиберализма; да изнасяш
факти за ужасяващи
бедност, неграмотност
Белем, където ще се проведе Световният социален форум
и заболеваемост; да
от 27 януари до 1 февруари, е град в Североизточна
призоваваш богатите
Бразилия, столица на щат Пара
към щедрост; да
пълниш улиците с внуконкретни идеи за промядоволствената криза и
шителни демонстрации и
на на наложените световвъпроси за опазване на
да организираш впечатляни правила.
околната среда. В работаващи концерти. АлтернаПо време на форума в
та на форума участват и
тивни мозъчни центрове
Белем ще бъдат обсъдени
държавните глави на Бразапочват да дешифрират
важни теми като световназилия, Боливия, Венецуелозунга на ССФ “Един
та финансова криза, прола, Парагвай и на Еквадор.
друг свят е възможен!” с

стралата,
свързваща
гръцката столица Атина с
втория по големина град
Солун в северната част на
страната.
Поради протестите
всички контролнопропускателни пунктове с България останаха затворени,
блокирани бяха и границите с Македония, Албания и Турция.

Алчността
погуби
мениджър
Бившият директор на
“Дойче пост” - германските пощи, получи 2-годишна условна присъда заради укриване на данъци.
Клаус Цумвинкел трябва
да плати и 1 млн. евро
глоба. Цумвинкел ръководи “Дойче пост” в продължение на 19 години. В
края на този период очевидно не е издържал на
изкушението да се облагодетелства допълнително и от 2002 до 2006-а
чрез тайни банкови сметки в Лихтенщайн е нанесъл щети в размер 3,9
млн. евро на германската
хазна. Прокурорът по делото констатира, че като
се има предвид личното
богатство на обвиняемия,
единственият аргумент за
неговото престъпление е
алчност.

УНИЦЕФ
търси помощ
Фондът на ООН за
подпомагане на децата
(УНИЦЕФ) отправи призив да му бъдат осигурени 1 милиард долара за
оказване на спешна помощ на жените и децата.
УНИЦЕФ се аргументира
с нарастващата заплаха
от природни катаклизми.
Фондът определя като
особено сериозна заплаха глобалното затопляне.
cyanmagentayellowblackdop
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Светът се разпада,
доларът умира
Експертите
на Световния
икономически
форум
предсказаха
бъдещето
Бушуващият на планетата
финансово-икономически ураган вдъхновява аналитиците
да създават нови прогнози и
сценарии за бъдещето на световната икономика. Когато
създаваната в продължение
на десетилетия система рухва като картонена кула, неволно се питаш: а какво ще
стане по-нататък?
Световният икономически
форум в Давос публикува доклада си “Бъдещето на глобалната финансова система:
близки перспективи и сценарии за дългосрочно развитие”.
Експертите не зарадваха световната общност - според тях
кризата няма да свърши бързо
и няма да се ограничи с няколко години.
Специалистите от Световния икономически форум обичат да плашат хората. Веднъж
годишно, в навечерието на годишната среща на всички участници във форума в Давос,
експертите публикуват доклада си за икономическата обстановка в света, в който представят и своите прогнози за
дългосрочна перспектива. Икономистите включват фантазията си да работи на пълни обороти - всеки сценарий, като
правило, е още по-апокалиптичен от предишния. Специалистите явно предпочитат да бъдат
готови за най-лошото.
Този път икономистите
имат изходна точка - финансовата криза. Те тръгват именно от нея. Ясно е, че светът
вече се е променил и никога
няма да бъде такъв, какъвто
бе досега. Трудно е да се
осъзнае това след 20 години
световна макроикономическа
стабилност, когато намаляваха безработицата и инфлацията, растяха печалбите на
инвеститорите, а рецесиите,
въпреки че се случваха от
време на време, бяха кратки
и приключваха без особени
щети за икономиките, пишат
в доклада си експертите от
Давос. Но именно тези 20
години благоденствие и докараха света в крайна сметка
до криза. Пълната свобода,
която бе предоставена на
финансовите пазари, се оказа
за тях мечешка услуга. Кор-

порациите, които се увлякоха
прекалено много от евтините
кредити, така и не забелязаха кога са прекрачили критичната граница.
Евтини кредити повече
няма да има, прогнозират специалистите. И тази прогноза е
за най-близко време. Няма да
има заемни пари - продължават фалитите на компаниите.
Някой ще загине, някой ще
бъде спасен от държавата,
която вече стана пълноценен
участник в икономическите
процеси. Във всички сектори
ще се появяват полудържавни
компании, където представители на властите ще влизат в
конфликти с представителите
на частния капитал. Кой ще
има повече аргументи е риторичен въпрос. През идните 12 години най-тежко ще бъде за
развиващите се държави, прогнозират експертите - отливът
на капитали, девалвацията на
валутите, високата инфлация
вече се усещат там. Но
възможно е днешната слабост
да е просто стъпка към световно господство.
Какъв ще е светът през
2020 година? Предлагат се
четири сценария за развитието на събитията.

Първи сценарий.
Умерено
песимистичен
Светът е разделен на три
блока: Демократичен търговски алианс начело със САЩ,
Еврозоната и Световна международна икономическа общност под предводителството
на Китай. Реалната сила ще е
в Изтока. САЩ ще са в изолация. Доларът и еврото вече
няма да се резервни валути.
Единствената свързваща
връзка между държавите ще
остане туризмът и доставките
на енергоресурси. Именно заради това основна тема ще
бъде енергийната сигурност.
Какво обаче в тази ситуация
ще стане с Русия - авторите
на доклада не пишат.

Втори сценарий.
Умерено
оптимистичен
Развитите страни на Запада все пак ще измислят как да
реформират финансовата система така, че да не допускат
глобални кризи. Бретън-Уудс II
ще стане основа за нова финансова политика. Ще бъде

създаден Международен фонд
за финансова стабилност. Новият световен ред обаче ще
бъде много крехък. Не се изключва вариантът за нова финансова криза, която по размери ще задмине сегашната.

Трети сценарий.
Песимистичен
Светът е разделен окончателно. Няма никакви блокове
и алианси. Всяка страна оцелява както може, без да търси
помощ от съседите си. Границите са затворени, икономиките - национализирани. Местните власти взимат популистки
решения, поощряват национализма. Към финансовите проблеми се добавят природни
катастрофи. Започват военни
конфликти за достъп до енергийни ресурси. Тъй като между държавите няма реално
взаимодействие, вариантите
за разрешаване на такива
конфликти са известни.

Четвърти сценарий.
Неумерено
оптимистичен
О чудо, финансовата криза
е научила всички на много

неща. САЩ ще преодолеят
кризата, страните от БРИК
(Бразилия, Русия, Индия,
Китай) също ще се справят с
всичките си проблеми и всички ще разберат, че силата е
в единството. Девизът ще е само заедно можем да преодолеем всички трудности.
Ще бъдат разработени нови
начини за управление на световната финансова система,
както и мерки за укрепване
на атмосферата на доверие.
Реалната сила все пак ще се
премести в посока към развиващите се страни.

Епилог
Трудно е да се предвижда
как ще се развиват събитията
след 10 години. Но подобна
футурология все пак е много
познавателна. Най-малкото
защото демонстрира с какви
идеи се пълнят главите на
уважаемите западни експерти
и икономисти. А главната идея
все пак е една - ако някой не
е забелязал, светът вече се е
променил и развитият Запад
вече загуби позициите си.
Акцентите се местят на Изток.
(По материали
от чуждия печат)

z

—ËÌ„‡ÔÛˆËÚÂ ˘Â ÒÂ ÏËˇÚ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ

Французите икономисват от кафе

Правителството на Сингапур препоръча на жителите на страната да
правят икономии от всичко. Властите призоваха сингапурците дори порядко да се къпят под душа и да
купуват по-евтиния замразен сапун.
Освен това хората бяха помолени да
се откажат да използват скъпите
модели мобилни телефони.

Хиляди френски кафенета бяха
принудени през последните месеци да
затворят вратите си за посетители.
Причина за това стана разразилата се
икономическа криза, ниските заплати
и намалената покупателна способност,
заради които много французи днес
предпочитат да обядват вкъщи, а не в
заведения. Само за три месеца през
2008-а във Франция фалираха 3000

black+dopulnitelen8

Такава социална агитация бе разпространена този месец чрез изказвания на политици и реклами. 2009а може да се окаже най-лошата година за Сингапур за цялата 43-годишна история на тази страна. Според прогнозите на Световната банка
икономиката на държавата през тази
година я очаква спад от 2 процента.

ресторанта и кафенета.
Французите винаги са били известни с любовта си към живота и страстта си към изисканата кухня. Сега,
съдейки по всичко, те са принудени да
затегнат коланите. Днес все по-малко
хора ходят по заведенията, а и онези,
които все още си го позволяват, днес
вместо вино все по-често си
поръчват... обикновена вода.
black+dopulnitelen8
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БЛАГОЙ РАГИН е роден в с. Ярлово, Самоковско. Почти 30 години се занимава
с ресторантьорство. Основател е на първото сдружение на частните хотелиери у нас през 1988 г. Председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). Семеен, с двама синове. Открил е първия частен
семеен хотел у нас в Симеоново още преди демократичните промени.

на българския туризъм. Той е като
едно хубаво момиче, което баща му
го държи заключено вкъщи, момчетата не го виждат и може да си остане стара мома. Хубавото трябва да
се показва, за него да се лобира, за
да се набие в очите на клиентите. А
сега какво от това, че материалната
ни база е добра? Кой печели от нея
- собственикът или държавата? Трябва да продължат дебатите по темата
кое е най-доброто за собствениците,
за държавата и за клиентите.
 Какво е мнението на бранша
за пректопромените в закона?
- Ние вече 15 години настояваме
функциите по категоризацията да ги
изпълнява браншът и средствата от
категоризирането да отиват директно във фонд за реклама. Но едно е
да искаш, а съвсем друго да имаш
достатъчно силно лоби, за да си
прокараш линията. Явно ще ни трябва още време. Ние неслучайно издигнахме кандидатурата на г-жа
Крушкова за евродепутат, за да
може в Брюксел да си създадем
лоби и да наложим в страната европейския опит.
 Приемането на поправката
означава ли наново да бъдат прекатегоризирани всички обекти в

много добре за туризма. Призивът,
който направихме към българските
граждани да изберат нашите туристически дестинации пред чуждите,
даде резултат и за пръв път около
Нова година отчитаме ръст на нашите туристи. Увеличението е между 1020 на сто в сравнение с миналата
година. Повече българи са предпочели нашата страна. Хубаво е да се
ходи в чужбина, но трябва да се
мисли и за българската икономика.
Колегите вече пуснаха до 30 процента бонус за български туристи.
 Какво представлява този бонус?
- До 30 процента по-ниски цени
за българи, които предпочитат нашите курорти. Това е жест и благодарност към българските туристи,
които ни избраха за Нова година.
 Вие имахте предложения за
данъчни облекчения за наши туристи, които почиват в България.
Докъде стигна тя?
- Колегите намаляват цените, но
и държавата трябва да направи някакъв жест, защото кризата е всеобща. Може да се направи и някакво
друго облекчение - към бизнеса или
към туристите. Може всеки българин,
който ползва хотел, да получава

БЛАГОЙ РАГИН:

Три звезди в България
са равни на четири в ЕС

Хотелиерите вече дават до 30 на сто отстъпка
за родните туристи, казва председателят на БХРА
 Господин Рагин, миналата седмица Министерският съвет предложи промени в Закона за туризма,
с които се въвежда срок от 5 години за категоризацията на туристическите обекти. Това добро решение ли е?
- Това е една рутинна промяна на
закона, защото се натрупаха доста
нерешени проблеми. Искаха да се
категоризират апартаментите и да се
въведе някакъв ред в т.нар. “апартамент хаус”, освен това имаше лоби
за ресторантите, които са извън хотелите, да не се категоризират. Но
така е в демокрацията - кой каквито
силни козове има, ги използва. И
третото е вече категоризирането да
е срочно, с цел да се събират пари
за хазната и с надежда тези средства да отидат за реклама - поне такъв
е замисълът, но ще видим какво ще
стане впоследствие. За нас е по-важна наредбата, а не законът, защото
имаме претенции да се намалят част
от изискванията.
 Кои изисквания?
- Изискванията за категоризиране в наредбата за категоризиране.
От бранша искаме да бъдат приравнени стандартите с тези в Европейския съюз (ЕС). Например нашите
изисквания за три звезди са горедолу сравними с изискванията за
четири звезди в ЕС. Получава се
оскъпяване на продукта и при тази
криза не можем да си възвърнем
средствата, които сме инвестирали.
Имахме разговори с шефката на
Държавната агенция по туризъм Анелия Крушкова и тя е съгласна да се
работи върху наредбата, след като
мине законът през парламента и да
се съгласуват с бранша онези неща,
които ни притесняват.
 Предлаганата промяна в срока за категоризация на обектите
според вас единствено с цел събиране на средства в хазната ли е?
black+dopulnitelen

Интервю на МАЯ КАЛПАЧКА

- Клиентът е този, който дава
категорията на обекта. Може комисията да даде на хотел определен
бой звезди, които клиентите да не
одобрят. Практически най-големият
съдник за категоризацията на обектите са гостите. Даден обект може
да има само една звезда, но ако
клиентите го приемат, одобряват
сервиза, интериора, обслужването и
качеството - категоризацията няма
никаво значение. Собственикът от
своя страна би могъл да поддържа
цени на нивото на качеството на
услугата, която предлага.
 Но е възможно клиентите да
бъдат подведени, нали? Това е големият проблем у нас, че знакът за
качество или както е във вашия
бизнес звездите се оказват разтегливо понятие?
- За добро или за лошо България
е единствената страна в ЕС, а може
би и в света, която има напълно обновена, най-модерната база за последните 10 години. Но какво от това
като на нас слабото ни място е лошата инфраструктура. И именно заради това нашият продукт не се продава в най-добрия си потенциал.
Усилията трябва да бъдат комплексни. Не се прави достатъчно реклама

„

страната?
- Не. Като изтече законовият срок
от влизането в сила на разпоредбата, тогава ще трябва да получат категория.
 Какво е състоянието в туристическия бранш у нас? Кризата
доста уплаши бизнеса.
- От наша структура предлагат да
поискаме помощ при плащанията на
кредитите за тези, които имат финасови проблеми. Част от нашите колеги не могат да си обслужват кредитите заради тежкото икономическо
положение в момента и ще искаме
да бъде наложен мораториум за
една-две години.
 Това означава преговори и с
банките?
- Ще искаме пари от европейските фондове. Стана известно, че Брюксел е приготвил пари за подпомагане на страните в криза и ще искаме
от тези фондове. За тези, които се
затрудняват да си покриват кредитите, ще искаме да им бъдат отпуснати
евростредства, за да им се помогне,
докато трае кризата. Така ще бъдат
спасени банките, бизнесът, за да не
загуби собствеността си, и икономиката.
 Какви са очакванията за зимния сезон.
- Коледните празници тръгнаха

Отношението към туризма у нас
е като към хубаво момиче,
което баща му държи заключено

някакъв бонус и от данъчните. Важно е парите да останат в България,
да се продават българските стоки и
услуги, за да оцелеем.
 Има ли опасност да не оцелеят определен дял от фирмите в
бранша. Кои са на ръба? Имате ли
данни какъв дял може да фалира?
- Най-големият проблем е с онази част от колегите, които са в последни стадии за довършване на
хотел. Има такива, които са ползвали кредити до 7 млн. евро и им остават още около 2 млн. евро, за да
ги пуснат, но имат проблем с осигуряването на пари. Тогава банките
казват - не можем да разрешим
кредитиране. Това е страшно. Имаме обещание от Анелия Крушкова
за среща с Меглена Плугчиева и
Меглена Кунева - двете големи
дами в българската политика, да
лобират за европомощи. Ако успеят да ни помогнат, ще бъде глътка
въздух за бранша.
 А какъв дял са инвеститорите в затруднение.
- Не са много. Има такива обекти
в Цигов чарк, във Варна, Слънчев
бряг и на други места, но не са повече от 1-2 процента от цялата материална база, затова мисля, че не е
проблем за Европейския съюз да ни
помогне.
 Свива ли си браншът печалбата, за да оцелее?
- В момента никой не си поставя
въпроса за печалбата - проблемът
е оцеляването. Да си запазим бизнеса, да не съкращаваме персонал,
защото фирмите от 10 - 15 години
инвестират в кадри, а това е голям
проблем в туризма. Който има големи кредити и му пада оборота, може
да се наложи да съкрати служители.
В повечето случаи колегите работят
без печалба, за да си запазят персонала и бизнеса. Да се надяваме,
че кризата няма да продължи повече от една година.
black+dopulnitelen11
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През ключалката
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ИВАН ГЕОРГИЕВ

Обичате ли някой да гледа
през ключалката, докато се
преобличате? А да си пъха физиономията, когато си разменяте целувка с гаджето или
юмруци с някой агресивен тип?
А да ви отваря писмата, които
съдържат ваши си неща, които
не са за чужди очи? Горе-долу
така изглеждат внесените поправки в Закона за електронните съобщения, според които
службите ще имат свободен
достъп до телефонните ни разговори и до личната ни електронна поща. Продължават споровете и броженията по този
повод.
Всеки разбира, че у нас има
прекалено голяма престъпност
и трябва да се даде възможност на службите да се справят с нея, проследяването чрез
слушалката и компютъра е част
от мерките. Но какво са виновни обикновените граждани, та
личният им живот да излезе на
длан пред чужди уши и очи?
Пък и конституцията не разрешава това.

Лачените обувки
на атлантика Паси
Преди около седмица
споменаха името на Соломон Паси като кандидат за
генерален секретар на
НАТО и като че ли новината мина между другото. От
вчера НДСВ твърдо застана зад атлантика и любител на всичко европейско.
Дори поискаха от правителството да му даде едно
рамо - за отскок. И всичко
щеше да бъде в рамките
на едната приказка за това
как българчето станало
шеф на НАТО, ако в биографичната справка на нашия Паси липсваше разказът за оня, тръгнал от
нищото, за да стигне до
върха. В битието липсва и
българското в кандидата,
който сега незнайно защо
иска точно България да го
оттласне в йерахичната
атлантическа стълбица. Но
житието на Паси е просторна история за това как
един доцент по математи-

ка загърбваше винаги националния интерес, когато
ставаше дума да угоди на
по-големия брат - разбирай в неговия случай САЩ
или Европа.
Преди 18 години той
издълба думите НАТО като
свою верую върху гърдите
си. После препаса мъченическа верига на гърдите си
и с леко приплъзване мина
през паркета на нашия
парламент. Във Великото
народно събрание той откри посолството на САЩ и
тогава НАТО се превърна
в кауза на живота му. Всичко щеше да е в сферата на
идеализма, ако Паси не
осребри своята инициатива. Той се събуждаше и заспиваше с думата НАТО, а
публичните дебати за модерната военна кауза се
подкрепяха със скъпоструващи банкети, обединяващи атлантизма с парите.
Атлантическият клуб и най-

вече спорадичните му посещения в посока Мадрид
го направиха и водач на
листата на НДСВ. А за
вътрешна употреба - подобие на Христос.
И така атлантизмът
отстъпи с половин крачка
за сметка на яркосиния
еврепеец и външен министър Паси, а “Трабантът” му придоби вселенски измерения. На
него дължим основната
формула за ползотворно
общуване с Брюксел, която се изразява с кратки
думи: “Йес сър” или “Йес
мадам”,
“Слушам”
и
“Изпълнявам”. В този ред
на действие той пожертва
и двата реактора на АЕЦ,
в противоречие на решението на Народното
събрание, за да угоди на
партньорите, както повелява неговото верую. Явно
Паси има партньори, при
това отбрани. Явно с Паси

МИЛЕНА
НИКОЛОВА

партньор се става само
ако си на горното стъпало
на йерархията. Защото той
никога не разбра, че освен послушанието има и
думи, знаещи що е национална гордост, самочувствие, знание, можене, национална идентичност.
Думи, непознати за неговото съзнание. Може би
всичко щеше да е поправимо, ако той не намираше всевъзможни подходи,
за да унизи чрез личното
си слагачество една цяла
родина. Същата, в която
като че ли погрешка се е
родил. Същата, за чиято
препоръка може дори и да
се помоли. Само веднъж.
А после...НАТО! И както
той си знае: “Йес сър” и
“Йес мадам”.

И за банкомата
ти трябва акъл
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ

Всеки трети българин е станал
обект на финансова измама при
ползване на дебитни карти за банкоматите или разплащане по интернет, сочи анкета на Националната асоциация на потребителите.
Извинете, но държавата задължава работодателите да превеждат
заплатите ни в дебитни карти, а
вече достатъчно народ ползва
мрежата, за да пести време от
висене по опашки за разни разплащания.
Разбира се, малцина са наясно
що е Phishing, Vishing или
Smishing, които искат банковите ви
кодове. Хората все още са в плен
cyanmagentayellowblack

на някогашната сигурност - щом е
система за разплащане, значи
всичко е наред. Доверчиво пращаш кода си и после се чудиш, че
някой ти гушнал парите. Или в
портмонето си слагаш и картата за
банкомата (някои добавят и листче
с кода!), та мургавите ни съгражданки по-лесно да ни измъкнат
всичко до шушка. Ей, вече живеем
в общество на измами, на далавери и ограбване! От друга страна,
противно на съветите, които дават
от банките да си вардим кодовете,
то как да стане, като е невъзможно да ги запомним! Щото при смяната на шефа по традиция веднага
се сменя и банката, и картата. И е
ясно, че някой взема неофициалната комисиона - чиста далавера.

И е ясно също защо има още българи, които имат вяра само в “бурканбанк”. Оттам поне не им вземат
пари за транзакции.
Много е добре, че щяло да има
кръгла маса за превенция и борба
с измамите при парични транзакции - финансирана от европейска
програма. Но, първо, колко души
може да побере една кръгла маса
и да ги научи как да се пазят от
мошениците. И второ - щом всички
сме натикани задължително в дебитната карта на някоя банка, не е
ли редно първо всеки да бъде ограмотен в “тънкостите” на изсмукването им? Проблемът засяга милиони българи. Трябва ли да чакаме все с европари да си вършим
домашната работа?

1864 - в Браила излиза първият брой на литературно
сп. “Зорница” с редактор Христо Ваклидов, издавано от
създаденото от него в Румъния през 1862 г. акционерно
дружество “Гутенберг”. Дружеството издава и отпечатва и в. “Българска пчела”.
1884 - в Тулча се ражда българският
военен деец генерал-майор Йордан ПЕЕВ
(1884-1938). Завършва Военното училище и започва кариера в VII пехотен
полк. Води рота в 1 пехотен софийски
полк и се проявява в битката при
Селиолу в Балканската война, участва
и в Междусъюзническата война, а в
навечерието на Първата световна
завършва Николаевската генералщабна
академия в Петербург. След влизането на България в
световния конфликт стига до началник Оперативната
секция в Щаба на действащата армия. По-късно преподава във Военното училище и е главен редактор на сп.
“Военен журнал”, “Български воин” и “Съвременна пехота”. Оглавява и пехотната школа във Търново, инспектор в Щаба на жандармерията и началник на Военната
академия. От януари 1937-а е началник на Щаба на
армията. Убит е на 10.X.1938 г. около 15 часа на
тротоара пред Министерството на правосъдието в
София. Заедно с него е застрелян и директорът на
Географския институт майор Димитър Стоянов. Убиецът, изстрелял от два револвера общо 10 куршума, е
Стоилко Киров (1905-1938) - неуспял полицай (уволнен
заради неизпълнение на заповед през 1927-а от VI
софийски полицейски участък), който се самоубива.
1887 - най-голямата снежинка в света - 38 см, е
измерена във Форт Кю, щата Монтана.
1895 - обнародван е Закон за насърчение на местната индустрия по румънски образец. За едрите частни
предприятия (поне 25 000 лв. капитал и 20 работници)
се въвежда 15-годишен безмитен внос на суровини и
стоки, освобождаване от данъци, отпускане безплатни
терени за строеж, 35 на сто намаление на превозните
такси по БДЖ, предпочитане при търговете дори при
15 процента по-скъпа оферта. С него се покровителстват 72 предприятия с вложен основен капитал от 10
500 000 лв., през 1900 г. нарастват на 103 предприятия с 19 800 000 лв., а през 1904 г. - 166 предприятия
с 36 000 000 лв. основен капитал.
1897 - в Одеса се ражда руският
писател, драматург и поет Валентин
КАТАЕВ (1897-1986) - братът на Евгени
Петров (1903-1942, “12 стола”, “Златният телец” и “Едноетажна Америка”, създадени заедно с Иля Илф (1897-1937). Освен
че им подсказва идеята за “Златния
телец”, твърди в своята мемоарна книга
“Елмазен мой венец”, че Остап Бендер е описан въз
основа на техен общ одески приятел. Авторът на
повестта “Синът на полка” (Сталинска награда, 1946)
пише стихове от 9-годишен, като те са публикувани в
одески вестници, а през 1914-а дебютира в петербургската преса. Напуска гимназия и отива доброволец в
армията, като служи в артилерията и получава две
ранявания на фронта. Посреща Октомврийската революция в болница в родния си град. След лечението
започва да пише отново, а в Червената армия командва
батарея в боевете против Деникин. След Гражданската
война е назначен за шеф на сатиричния отдел на одеския
клон на руската телеграфна агенция - пише текстове
за агитплакати, лозунги, листовки и т.н. След едногодишен престой по същите дела в Харков от 1922-а е
в Москва, където негови фейлетони излизат във в.
“Гудок”, “Труд” и “Рабочая газета”. През 1925-а критиката и читателите го откриват чрез неговата повест
“Прахосници”, който дори се качва на сцената на МХАТ.
Следва и успешната комедия “Квадратурата на кръга”
и други театрални творби. Следват “Време е, напред!”,
“Самотна лодка се белее”, “Аз съм син на трудовия
народ”, работа като военен кореспондент на “Правда”
по време на Втората световна война, “Третият танк”,
“Флаг”, “Жена”, “За съветската власт”. През 1955-а
става главен редактор на създаденото сп. “Юность”,
като продължава да пише. Пише и либретото на операта “Семьон Котко” на Сергей Прокофиев. Умира на
12.IV.1986 г. в Москва.
1918 - с декрет на Ленин е създадена работническоселската Червена армия, с чиято организация се заема
Лев Троцки. Същия ден нейни отряди завземат финландската столица Хелзинки в подкрепа на избухналата в
нощта на 27 януари с.г. работническа революция.
1986 - 73 секунди след своя
старт на височина 14 км се взривява американската совалка “ЧЕЛИНДЖЪР”. Пред
очите на хиляди
присъстващи роднини и официални
лица, както и на милиони пред тв екрана загиват 7
астронавти - Джудит Резник, Шарън Криста Маколиф,
Френсис Скоуби, Майкъл Смит, Елисън Онизуки, Роналд
Макнейр и Грег Джаварис. Маколиф е учителка, завоювала правото да лети в Космоса в надпревара с хиляди
свои колежки от Щатите.
2001 - на политическата карта на България се
появява Коалиция за България, в която освен БСП
влизат още 14 организации, готвещи се за парламентарните избори.
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ато остави средното и
висшето образование да
си отдъхнат от душащия
му натиск, министър Даниел Вълчев се зае с
науката и доведе и нея
до точката на кипене.
Ката ден подгрява академичната общност с нови
“оригиналности”, родени в
тесен кръжец от приближени
към двора му сподвижници.
Докато гилдията ври и кипи от
прозренията на последната засега “тайна вечеря” - за нов закон
за степените и званията; докато
асистентите гадаят кога студентите ще получат титла професор, а те самите пълзешком ще
измолват постоянен трудов договор, министърът продължава
да движи напред документа,
наречен Национална стратегия
за развитие на научните изследвания в България.
Малцина от затрупаните с
дертове учени са забелязали,

К

Докато мислят как да я управляват, науката подобрява живота ни

Нещо като стратегия
1
за наука
МОН предлага свинско
със зеле, но не знае кому
дава месото, кому зеленчука

че леко допълнен вариант на
въпросната стратегия е заменил предишния в сайта на МОН.
С изместен напред обхват - до
2019 г. В интерес на коректността трябва да признаем, че
в документа има известен напредък, някои съвсем очевидни
грешки и недомислия са пооправени, появила се е дори
възможност и към научните
институти да се създават центрове за наука. Така вече изглежда, че изследвания ще има
не само във вузовете, както се
подразбираше от написаното в
първия вариант, но и в научни
институти. Иначе в стратегията
за наука продължава да липсва
националният център за наука БАН. “Пропуск”, който не се
случва в нито една подобна
стратегия на друга държава.
Много усилия бяха положени в последната година да се
внушава, че е неефективна баш
работещата най-добре българска научна структура. Дали бленуване по имотите, дали отстраняване на водещ конкурент причината във всички случаи е
извъннаучна. Затова министърът търси лобита да прокара стратегията в МС и в парламента. Непрекъснато

пълзят слухове
за тайни срещи
при него на хора, които ни академичните съвети на вузовете,
ни управителните съвети на БАН
и Селскостопанската академия
са упълномощавали да защитават тяхна позиция. Може да се
смята, че участниците изразяват просто личното си мнение.
Но всеки път отзвуците плъзват
като хлебарки из академичните
среди, бунейки духове, догадки
и протести.
Ако говорим сериозно, уводната част на документа
продължава да съдържа само
добре известни данни от европейските документи, съпътстващи Лисабонската стратегия, и
преповтаря задачите, изписани
в тях. В новия вариант поне
думата “иновации” най-сетне се
е появила след “наука и технологии”. Документът обаче
продължава да страда от основен дефект - той стъпва върху
cyanmagentayellowblack

СНИМКА ИНТЕРНЕТ

ВЕЛИАНА ХРИСТОВА

Министър Вълчев обича да прави фокуси

нищото. Не може да има анализ
за състоянието на науката у
нас, в който няма и дума за
самата наука. Всъщност са
посочени само факти “около” нея
- че държавата дава нисък процент от БВП за изследвания
(най-ниският в ЕС впрочем), че
бизнесът не инвестира в тях, че
е слаба връзката наука-бизнес,
че статусът на научната кариера е нисък и непривлекателен
за младите и т.н. Вярно, но
толкова може да каже и всеки
случайно запитан българин.
Защо всичко това се случва
вече 20 години в държавата ни
- от глупост или целенасочено?

Защо сме
се сринали
на последно място преди Кипър
по инвестиции в науката и по
брой учени на глава от населението, искаме ли да се качим
поне малко нагоре в класацията? Такава цел не се забелязва.
Когато се прави основополагащ документ за развитието на
науката, трябва поне да има анализ каква наука имаме в момента. Има ли нещо добро в нея, все
пак? Как са се отразили 20 години финансови удари върху нея,
къде има качество и къде не.
Запазени ли са и развиват ли се

онези български научни школи,
които обикновено се посочват
като утвърдени в световната наука - да речем по физико-химия,
математика, металознание, геология, биология и генетика (да
имаш в историята си учен от
калибъра на акад. Дончо Костов
и да не отчетеш тази генетика
има ли я днес или не?!). Как се
прави стратегия, без да знаеш
кои научни звена и кои учени
работят най-добре и в кои научни области в международните
конкурси на ЕС и света? Това
има ли някакво значение за
бъдещото развитие на изследванията в България или няма?
Как се полагат приоритети, без
да кажеш: в тази област сме
силни,

има ниша
за България
Или пък - това са съществуващите силни и водещи научни
звена в БАН, тях ще подкрепяме - нали точно такъв подход
изискват документите на ЕС.
Но, както виждаме, БАН я няма
изобщо в стратегията. Как се
замислят нови университетски
изследователски структури,
без да си посочил поне петте
университета, които доказано
от световните статистики водят
по научна продукция - СУ, МУ-

София, ХТМУ, университетските болници, Пловдивски университет!
Вместо всичко това четем
невярната констатация, че по
влезли в науката ресурси не
стоим зле, но изоставаме значително в резултатите и следователно трябва да се повиши
ефективността на влаганите
средства. Знаят ли в МОН, че
вече не едно международно изследване констатира, че на
единица вложени средства
българските учени произвеждат най-много научна продукция в сравнение с колегите си
от другите страни и тази опасна степен на интензивност е
вредна за научното развитие?
Очевидно не знаят. Съвсем некоректна е и общата констатация, че публикациите на нашите учени не бележели ръст в
последните години!

Усреднените данни
не вършат работа
- в БАН и 5-те водещи университета броят на публикациите
трайно расте, а намалява в
онези звена, които са на опашката по научна продукция. Без
да отчита съществените разлики, стратегията е като онова
свинско със зеле, в което един
яде свинското, друг зелето.

Истинският анализ би трябвало да доведе до различни и
адекватни мерки към отличниците и към двойкаджиите в науката. Нищо подобно няма в
документа.
В него се декларира, че една
от основните цели на стратегията е повишаването на конкурентоспособността на българската икономика. Тя обаче по
никакъв начин не е свързана с
каквато и да било визия за
развитието на икономиката у
нас. Не била интензивна концентрацията на малки и средни
предприятия около големи икономически играчи, които са в
състояние да развиват собствени изследвания, казва документът. Къде са тези играчи у
нас? Чия точно конкурентоспособност ще се повишава - на
десетките шивашки цехове на
ишлеме, на над 90-те процента
малки и микрофирми от общо
300 000? На купените от чужденци предприятия или на големите търговци тип “Хюлет пакард”, стъпили у нас? Всичко е
възможно, но според обекта,
към който се насочва науката,
трябва да се планират и мерките. Защото приоритет “Научни
изследвания в подкрепа на
силната и работеща българска
икономика” абсолютно нищо не
означава. Би трябвало поне да
се каже

в кои технологични
области
има мегдан да създаваме нови
малки иновативни и технологични фирми.
Добре е да се знае също в
кои производства ще влязат
нанотехнологиите да речем, които са определени като един от
приоритетите и ще се финансират с предимство. Ще бъдем ли
конкурентоспособни срещу
онези милиарди, които се дават в света в тази област? Или
във възобновяемите източници
на енергия? Излишно е да се
напомня колко чужди фирми
напъват да строят у нас вятърни
електроцентрали, които щели
да стигнат мощност 300 мегавата и според ДКВЕР ще оскъпят тока на българина. Тези
“вятърни” чужденци ще търсят
ли нашите наука и технологии?
Доскоро имахме напълно конкурентоспособни разработки
на лекарства, пък и сега се
създават нови, особено на фитооснова поради богатата биологично активна флора на страната ни. След утрепването на
високонаукоемкия НИХФИ
съвсем ли се отказваме от
нишата за българските лекарства до 2019 г.?
Казва ли ти някой.

—ÎÂ‰‚‡ ìÃËÁÂËˇ-ÒÚÓÍ‡ÏËÁÂËˇ ÔËÏî
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Синята зона на недосегаемите
„Филтърната спекула” - инкубатор
за общински съветници и шефове
велпапе и хартия. Дадените за стотинки книги веднага след продажбата им
се предлагат вече за левове по многобройните
сергии, завладели градските територии. Сигурно
тази развихрила се

ИВАН БЕЛОВСКИ

Под път и над път в
столицата се продават
най-различни книги. Не
само на прословутия площад “Славейков”, но и на
всяка оживена автобусна
спирка, на всяко подходящо кьоше или пешеходен
подлез никнат като гъби
импровизирани сергийки,
отрупани с бананови кашони, от които стърчат
кориците на всевъзможни
книжлета. Повечето от
предлаганите книги са от
втора до двадесет и втора
употреба, а тези с ниските цени са ужасяващо
оръфани и похабени. Не
липсват и застояли любовни романчета, безлични
заглавия и скучни четива
за по два лева, но с добър
търговски вид, които явно
са печатани в огромни тиражи през изминалите
няколко години. Издателите и разпространителите
им са ги изложили за продан по оживените места
съвсем далновидно, тъй
като иначе цялата тази
продукция трябва да отиде за претопяване.
Впечатляват и разлепените навсякъде из столичния град обяви “Купувам книги”, само дето техните автори са забравили
да информират, че изкупуват художествена литература за жълти стотинки
на килограм, подобно на
търговците-изкупвачи на

пункт на бившата антикварна книжарница на ул.
“Граф Игнатиев” 18, където ставаше пресяването и
закупуването (доста изгодно) на книги от предлагащи ги закъсали граждани. По-добрите и интересни заглавия моментално попадаха в ръцете на
“филтърните търговци”, естествено, срещу почти
символично заплащане,
като веднага след това се
предлагаха на петорна и
шесторна цена. В това кибичене и чакане на “жертви” се изпълваше всекидневието на действащите
мошеници от столичния
“филтър”. Мнозинството от
тях се кипреха (може би
за самочувствие) със
странни прякори: Чопър,
Каскета, Доцента, Лисицата, Готвача, Окото, Компира, изживяващи се по
този начин като забележителности в бранша.
Сред тях имаше такива,
които

книжна търговия
в бананови
кашони
е някакъв начин за преживяване в сегашните години, но обикновено продавачите са наемни работници, които получават
най-много 10% от дневния
оборот. Налице е добре
организирана книжарска
мафия, където босовете са
истински акули и не
отстъпват нито стотинка от
цените. Същото важи и за
учебниците. Почти цялата
изложена на площад
“Славейков” стока (учебници и книги, излезли
преди 20 години) се предлага на нереално високи
цени, непосилни за изтънелия джоб на обикновения гражданин. Да не говорим за нашумелите заглавия: “Шифърът на Леонардо”, “Името на розата”,
“Махалото на Фуко”,
“Майсторът и Маргарита”,
“Световната конспирация”,
както и произведенията на
Патриша Хайсмит, Артър
Хейли, Корнел Улрич,
Стивън Кинг, Агата Кристи и др., чиито

не бяха прочели
и една книга
в живота си
и само вроденият усет за
гешефтарство ги беше насочил в този забележителен тогава бизнес. Срещаха се и грамотни букинисти, добри познавачи на
редки библиографски издания, но те бяха изключителна рядкост. Между
цялата тази шарения от
типове
на
книжния
“филтър” тогавашната милиция определено имаше
вербувани свои доносници, които винаги излизаха
“сухи” при провежданите
рутинни проверки и акции.
Един от книжарите,
впечатляващ с поведението си на алчен, мазен,
изключително гъвкав и активен (непрекъсващ бизнеса си дори след милиционерски хайки, когато
колегите му биваха разгонвани и прибирани в патрулните коли), бе дългокос младеж на Христова
възраст със

космически цени
са си чиста
спекула
В меката на книжния
бизнес у нас от години се
върти и доходоносна
търговия с пиратски дискове. Това го виждат дори
уличните просещи слепци, но не и профилираните за борба с пиратството
служби и звена. Да не говорим, че книжният пазар
на пл. “Славейков” е едно
от местата в столицата,
където всекидневно се
пласират десетки приготвени дози с наркотици.
Някои от книжарите,
търгуващи на пл. “Славейков”, са стари лъвове в
този доходен бизнес. Физиономиите им навремето
често се мяркаха в територията, наречена “филтър”, пред изкупвателния
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специфична
брадичка тип
“катинарче”
към когото всички се
обръщаха на малко име Николай. Набиващото се
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г-н Николай Александров
бе предложен и

на очи при него бе, че
търгуваше не със старопечатни антикварни книги,
както повечето негови колеги, а само с току-що
излезли от печат нашумели дефицитни заглавия.
Разполагаше с големи
количества търсена новопечатна литература, като
че ли цялото тогавашно
книгоразпространение му
беше бащиния, а цените,
на които ги предлагаше,
бяха доста солени и никога не правеше отстъпка.
Г-н Николай Александров въртеше доста успешно тогава своя бизнес
на перилата пред столичното кино “Култура” почти
всеки делничен ден след
18 часа, а в събота и неделя - на битака в Подуяне. На десетина метра от
него, прикрита в сянката
на жилищни входове, стоеше съпругата му - мургава като испанка, държаща
в двете си, накичени със
златни пръстени, ръце огромни торби, натъпкани с
нашумели, продаваеми
книжлета.
Сред търговците на
книги от софийския черен
пазар Николай Александров беше номер едно,
бизнесът му вървеше отлично, а включването в
него на съпругата го правеше семеен, за което
само можеше да се мечтае в ония далечни социалистически години. Но
това е история. Времената вече са други, за жалост старите нрави остават.
Голяма бе изненадата
на всички (познаващи го
като безскрупулен търгаш), когато същият този
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централната градска част
(известна като “Синя
зона”) са събирани без
правно основание и приходите от три години насам на “Паркинги и гаражи” се оказват незаконни.
През цялото това време
ръководството на фирмата непрекъснато увеличава територията на доходоносната “Синя зона”, която на практика е истинска
златна кокошка. Шефовете на “Паркинги и гаражи”
се радват на тлъсти възнаграждения за сметка на
хилядите неправомерно
ощетени столичани и гости на града.
Интересно

избран със
синята листа
на общинските столични
съветници през 90-те години. Един мандат, че и
втори, спечелен с популисткия лозунг “Заедно можем повече!”
Явно личните качества, умения и завидният
опит от черния пазар са
били високо оценени и
уважени, поради което
притежателят им е попаднал в числото на общинските съветници. Но нещата не спират дотук. След
приключване на мандатите ценният кадър, радетелят на синята идея Николай Александров е изстрелян на директорския
стол в общинската фирма
“Паркинги и гаражи”. На
тази сериозна хранилка
той е недосегаем вече
цели пет години.
Трябва да бъде отбелязано, че от два месеца
в публичното пространство упорито се коментира
дейността на ръководената от г-н Н. Александров

с какви очи
бившият
спекулант
и столичен общински
съветник Николай Александров гледа софиянци и
останалите граждани, на
които така чевръсто е прибирал левчетата за дефицитни книжлета? А и
продължава нагло да им
бърка в джобовете, прибирайки парите за паркинг в
“Синя зона”, както и от
поставянето на скоби и
вдигането на автомобилите с обявените също за
незаконни от съда “паяци”.
Очевидно критерият у
нас за избор на управници, за включване в партийни листи на бъдещи
депутати и съветници е
ужасяващо сбъркан, защото в противен случай
криминалното минало на
някои от тях щеше да притеснява поне мъничко нечии гузни съвести.

фирма “Паркинги
и гаражи”
Повод за това даде
Върховният административен съд, който постанови,
че т.нар. Синя зона в столицата е регламентирана
от некомпетентен орган СОС. Съдът обяви за нищожни всички разпоредби, отнасящи се до “Синя
зона” в общинската наредба. Парите за паркинг в
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Защо средната ни надница не е 4 лв. на час?
ЙОРДАН СЪЕВ

От 1 януари минималната
работна заплата се увеличи с
20 лв., а най-ниските пенсии с 11 лв. Поради кризата повечето от фирмите ще задържат
растежа на трудовите възнаграждения, а има вероятност и
за намаление. В същото време
монополистите вдигат цените с
благословията на регулиращия
орган, който се смята за държавен, но всъщност не се знае чии
интереси защитава.
Подобен орган е създаден
по времето на първия мандат на
американския президент Фр. Д.
Рузвелт с цел електрическите,
нефтените и другите енергийни
компании да снабдяват безотказно и регулярно населението, но на цени, които са съразмерни с неговите доходи. Така
black+dopulnitelen14

при средна надница от 2,8$ цената на квтч електроенергия не
трябвало да надвишава 1,8
цeнта, а на галон бензин - 1$.
Това е било преди повече от 60
години, но и днес, когато средната надница в САЩ е 140$, за
квтч се плаща 3,9 цента, за галон бензин - 4,9$.
Какво е положението у нас?
При средна надница от 23 лв.
цената на квтч е 18 ст., а на
литър бензин около 2 лв. Излиза, че средноплатеният американски работник с една надница може да плати за 3599 квтч
или за 28,5 галона бензин. Докато средноплатеният българин може да си купи 127 квтч
или 11,5 литра бензин.
В условията на криза в западните страни държавата и
фирмите натискат цените с цел
да се запази потреблението, а

оттам и работните места. В
Западна Европа правят коледни и новогодишни разпродажби на стоки с намаление до
90%. В Германия цената на килограм свински пържоли е около 6 евро при средна месечна
заплата от 2600 евро и средна
пенсия от 1200 евро. Това означава, че средноплатеният
работник там може да си купи
433 кг пържоли, а пенсионерът
- 200 кг. У нас възможностите
на средноплатения работник
стигат за 52 кг, а на тези със
средна пенсия - за 25 кг.
Дори без тези примери е
ясно, че у нас доходите не покриват насъщните разходи.
Това е така, защото няма адектватна политика по доходите. В
условията на пазарно стопанство и цената на работната
сила се определя според търсе-

нето и предлагането. Въпреки
това обаче в САЩ, Канада и
Западна Европа има закони,
според които се определя минимална часова ставка. У нас
обаче се залага на регламентирането на минимална месечна работна заплата, което се
използва от някои работодатели да принуждават наетите от
тях работници да работят за нея
по 10-12 часа на ден и с
шестдневна работна седмица.
Следователно още в най-скоро
време и ние трябва да приемем
подход за определяне на минимална часова ставка. Естествено, по размер тя не може да
бъде като в Германия (3,6
евро), но в нашите условия
трябва да бъде минимум 4 лв.
Договарянето за храна, работно облекло и транспорт е нещо
допълнително, което обаче е

обичайна практика в много
страни. Всички работещи и пенсионери, които са с доходи под
20-30% от средните, получават
парични помощи за заплащане на комунални услуги, лекарства, здравна помощ, както и
за хранителни продукти, облекла, обувки и почивки.
В старите страни членки на
ЕС, а вече и в Чехия, Словения,
отчасти в Полша, Унгария и Словакия, както в Малта и Кипър
доходите се регулират така, че
да покриват разходите за
издръжка на живота. В Гърция и
при най-малкото нарушение на
дисхармонията се стига до всенародни протести, чрез които се
постигат приемливи решения. В
последно време и Румъния се
приближава към такъв стандарт
на поведение. Така на края на
опашката оставаме само ние.
black+dopulnitelen14

black+dopulnitelen14
black+dopulnitelen

СРЯДА 28 ЯНУАРИ 2009

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

15

И животът назаем
вече не е лесен
ЙОСИФ АВРАМОВ
Не само в България,
но и в повечето развити
страни в света, банките в
последните 4-5 месеца
все по-трудно и при поутежнени условия предоставят кредити. На практика тази резервираност
е налице след 15 септември 2008 г. - деня на фалита на инвестиционната
банка “Лемън брадърс” и
на поглъщането на “Мерил линч” от “Джей пи
Морган Чейс”.
На практика няма
българска банка, обхваната от ликвидна криза,
нито една не се е обърнала за помощ към БНБ
или към правителството,
така както това стана в
Германия (Хипо Риал Естейтс), Белгия и Холандия
(Фортис) и в някои други
страни от ЕС, където вече
са налице сериозни проблеми с кредитирането.
Първият проблем, свързан със затрудненото
кредитиране у нас, се
свежда до

нарастването
на лихвите по
кредитите
Повишението им обикновено е от 1,5 до 3%, но
една от българските банки - Българска пощенска
банка, е повишила лихвите по потребителските си
кредити в последните два
месеца с цели 4,72%.
Това е безпрецедентно
поскъпване на цената на
кредита в ЕС. В уебсайта
EuroCredit.bg са публику-

вани размерите на лихвите на българските банки и
те към 19 януари т.г. са
между 13,75% и 16,72%
за потребителски заеми
без поръчител за суми
между 10 000 и 30 000 лв.
Годишният процент на
разходите (ГПР), включващ всички такси за обслужване на разходите,
за разглеждане на документи и комисиони за
банката, варира при потребителските кредити
между 18,43% и 22,84%.
Според данни в медиите
към 22 януари лихвите на
ипотечните заеми на 15
банки у нас се движи
между 8,60% и 11,90% за
кредитите в лева, но ГПР,
е между 10,56 и 13,81 %.
Надбавките, които събират банките от клиентите
си, желаещи ипотечни
кредити, са около 2% повисоки от лихвите по кредитите. При ипотечните
заеми в евро са налице
някои “мними” бонуси,
като лихви за първата гоblack+dopulnitelen

Ще има ли нормално
кредитиране у нас
през 2009 г.?
дина от 4,50% до 5,50%
(но само две банки ги
предоставят), а за следващите години до изплащането на заема те варират
от 7,61% до 9,70%. ГПР
при ипотечните заеми в
евро е около или малко
под този за левовите заеми - между 8,40% и
11,39%. Определено ипотечните

заемите в евро
засега са
по-изгодни
за кредитополучателите,
но са налице разходи и
за обмяна на левовете в
евро.
При 5,17% основен
лихвен процент на БНБ
(ОЛП) към 22 януари 2009
г. не е трудно да се направи извод, че надбавките,
които вземат българските
банки, са неимоверно високи и неколкократно поголеми от тези, които се
плащат в страните от еврозоната. ОЛП на ЕЦБ е
2%, а надбавката на
търговските банки в повечето страни в еврозоната
е не повече от 2-3%. Т.е.
лихвата по кредитите (потребителски или ипотечни) не надвишава 4-5%, а
за бизнесзаемите е с около 1-2% по-ниска. Разликата с България в това отношение е чувствителна
и българските кредитопо-

лучатели са поставени
при извънредно трудни
условия, ако изобщо вече
могат да получат кредит.
Някои потенциални кредитоискатели в последните няколко месеца или са
отхвърляни от банките,
поради недостатъчни доходи, или са принуждавани да осигурят самоучастие до 50% от стойността
на ипотекираното жилище (най-често исканият
процент на самоучастие е
между 25 и 40%, а допреди няколко месеца той бе
най-често между 10 и
20% и дори имаше банки
(Българска
пощенска
банка), които предоставяха под формата на кредит
100% от стойността на
имота). Тези нови изисквания превръщат в химера възможността за покупка на собствено жилище за някои семейства.
Ако жилището е на стойност 100 000 евро, българските банки изискват
получателят да има учас-

тие с 30 000 и 50 000
евро. Спестяването на такава крупна сума не е по
възможностите на мнозинството от нуждаещите
се от жилище, а тези, които ги имат, трябва да имат
доход на домакинство
поне 1500 евро, за да покриват главницата и лихвите по ипотечния си
заем.
Напоследък много
неволи изпитват малкият
и средният бизнес за някои фирми достъпът до
банков кредитен ресурс
става все по-труден и поскъп, но за други, и особено за новозапочналите, е
невъзможен. Някои от тях
се обръщат към други небанкови играчи на кредитния ни пазар, които по
НК следва да подлежат
на наказателна отговорност, но намират “вратички” да примамват закъсали клиенти, в т.ч. и за потребителски заеми. За тях
те искат залог на жилище, което при невръщане
на кредита остава у лихваря. Обръщането към такива съмнителни субекти
не е в интерес на малкия
и средния бизнес.
По отношение на облекчаване на кредитирането е необходимо да
бъдат приветствани следните две мерки:
1. Първата е на БНБ,
която намали минималните задължителни резерви
от 12 на 10 на
сто от привлечените средства като депозити в банките, както и
базата, върху
която се изчисляват, което е
в интерес на
б а н к и т е ,
респективно
на клиентите
им кредитоискатели.
2. Втората
мярка се свежда до възможността българските банки да разсрочват кредити на предприятия и граждани със сериозни финансови проблеми. Неотдавна председателят на Асоциацията на банките в България
(АББ) Виолина Маринова
обяви, че е имало разговор в тази връзка на
представителите на финансовите институции у
нас и се очаква тяхното
позитивно решение. Цялостно или частично опрощаване на задълженията на клиентите засега
не фигурира като набелязан вариант. Някои български банки като УниКредит Булбанк прилагат
и други мерки и за да защитят заемите, които отпускат, се предлага застраховка, която покрива и
риска от безработица.
Това е допълнителен
плюс и дава повече сигурност по време на кризата. В ОББ при наличието на финансови проблеми на клиентите им из-

ползват специфични банкови инструменти, с които
също се търсят възможни
решения за облекчаване
обслужването на заемите.
С оглед т.нар. отпушване на кредитирането е
наложително и:
1. Активизиране на
кредитирането от Българската банка за развитие (ББР), която стана
правоприемник на Насърчителна банка. Налице са
значителни разлики обаче по отношение на функциите и задачите й. Чрез
нея МС се стреми към
увеличаване на кредитите към европроектите, с
които нейните клиенти ще
кандидатстват по оперативните програми. Втората основна задача е
свързана с т.нар. “отпушване” на кредитирането
за представителите на
малкия и средния бизнес.
Последните са

най-потърпевши от
рестриктивната
политика
на банките и някои изобщо понастоящем са изхвърлени от кредитния ни
пазар. ББР бе учредена
от българското правителство през 2008 г. с приемането от НС на специален закон за нейното
функциониране, както и
на двете нейни структури:
Национален гаранционен фонд и Фонд за капиталови инвестиции. Те
обаче все още не функционират пълноценно, а в
ОП “Конкурентоспособност” са налице 200 млн.
евро, които могат да се
усвоят, ако те заработят
ефективно. Със започването да активна дейност
на ББР значително развитие ще получи и публично-частното партньорство. Ако още през първото
тримесечие на 2009 г.
ББР не се наложи на
българския кредитен пазар, представителите на
малкия и средния бизнес
ще продължават да търсят свеж паричен ресурс
от т.нар. лихвари,

при заробващи
условия
2. Не на последно място спешно българското
правителство следва да
реши създаването на
Фонд за целево подпомагане на банките, който да
разполага с капитал от 3
до 5 млрд. лв. (те могат да
се заделят от фискалния
резерв целево). Засега,
както бе подчертано, никоя българска банка не е
в ликвидна криза, но наличието на подобен фонд
ще е допълнителна гаранция това да не се случи. Дори в най-голямата и
най-силна страна в икономическо отношение в ЕС
- Германия, бе създаден
неотдавна такъв фонд за
подпомагане на банките
със 100 млрд. евро активи.
България не е в състояние
да си позволи такива крупни разходи, но у нас в
бюджет 2009 бяха заделени 5,2 млрд. лв. за инфраструктура. Освен 500те млн. лв. за ББР не бяха
предвидени други средства за интервениране при
необходимост на българския банков пазар.
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По обяд - в гаража
на Лили и Митко на
ул. “Мусоргски”. За
какво друго смислено
да си говорим в днешното никакво време
освен за Цар Футбол.
Стана нещо делнично
да се питаме един
друг през масите:
“Гледа ли снощи Бербатов?”. И най-често
се оказва, че никой не
си е позволил да пропусне мача на “Манчестър Юнайтед”. Заради нашия човек, естествено! Фоторепортерът Борис разказва, че докато гледал мача
с “Болтън”, майка му на няколко пъти влизала при него в стаята и всеки път го питала:
“Вкара ли гол?”. Тия подпитвания малко го
поизнервили, но не щеш ли в последната
минута дойде решаващият удар на Бербатов.
Разговорът продължава по познат сюжет.
Иван обяснява с какъв финес и с каква лекота Бербо пипа топката. Ама и какви пасове
раздава - допълва Кольо, радиожурналистът.
- А колко противникови защитници ангажира
и ги принуждава да го фаулират, как да му
вземат топката без фаул! - казва Митко и
усмивката му цъфва. Тук всички в гаража “червени”, “сини” (аз минавам за болен левскар) и “бели” се радваме като деца на нашия
човек в “Юнайтед”.
Но един ден някой хвърли на масата
вестник “Новинар” и що да видим: “Гений или
загубени пари? Присъствието на Димитър
Бербатов на “Олд Трафорд” може да създаде
повече проблеми, отколкото да реши”. Пак
завидяха за сензационните 30,75 милиона
паунда, дето сър Алекс Фъргюсън брои за
българина. Странно! Такова нещо за другите
народи е повод на гордост, а у нас ражда
завист. А нали не сме обратни! И излиза, че
сър Алекс (горкият!) се е излъгал жестоко,
защото “Бербатов рядко демонстрирал своя
гений с екипа на “Юнайтед”, той бил “тотално
немотивиран”, “често проявявал раздразнителния си нрав”, “изглеждал повече като човек,
който желае да се покаже, отколкото да се
опита да помогне с нещо на отбора си”, “всяко
негово погрешно движение е съпроводено от
смешни движения с ръцете и повдигане на
рамене”. И още по-категорични обобщения,
които са просто неверни: “Феновете повече
биха заложили на аржентинския булдог Тевес, отколкото на Бербатов”, “Сравняват често
Бербо с иконата Ерик Кантона, но все още не
е заслужил с нищо това”, “Манчестър Юнайтед” е най-добър, когато на терена са заедно
Руни, Тевес и Роналдо” (в прав текст това
означава “махнете Бербатов”). Злобата и завистта като гейзерчета избликват от почти
всяко изречение в този коментар. Да се чудиш и маеш защо! Да му измъкнеш килимчето? Не можеш! А просто така - по стар български обичай. Какво по-недостойно от това, когато някой твой сънародник се изкачи на
върха да започнеш да го дърпаш надолу. Като
в овехтелия виц за българския казан на оня
свят, в който дяволът остава без работа, тъй
като нашенците го отменят - всеки се стреми
да потопи другия във врящата смес.
Сигурно публикации като тая в “Новинар”
и въобще опитите за омаловажаване на качествата и авторитета на Бербатов, вече признат за генерал във футбола, са накарали
проф. д-р Димитър Шойлев да се обади в “Труд”:
“Ако Димитър беше сърбин, то съседите ни
щяха да говорят и пишат: “Па нема у свету
такав център-фор као Бербатов. Па ща е “Манчестър Юнайтед” без Бербатов...” Ако не го
вадим толкова голям като братята сърби, то
поне нека да се радваме от сърце на найпрославения днес българин.
Завистта няма почивен ден. Тя се появява
като змийско съскане, да я наречем завистчица, но може жлъчта й да се изсипе върху ти
и със самосвал. Най завиждат на богатите.
Бербатов е чистият български милионер (неговото състояние се равнява на 29 милиона
лева), знае се откъде е и първият и откъде
последният му милион - все плод от таланта
и майсторството на футболиста. Никой не е
насилвал този талантлив, млад и красив българин да учредява с парите си фондация и да
дава стипендии на талантливи малчугани. Но
го прави, напук на завистниците. А завистниците са врагове на самите себе си, защото
страдат от злото, което са причинили. Да не
забравяме тези думи на Монтескьо.

black+dopulnitelen14
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„Време разделно”
излезе на финландски

ТВОРЧЕСКА СРЕЩА
С ЯНЧО ГЕОРГИЕВ
Мемоарната книга “Идеалът, с който живяхме” от
Янчо Георгиев ще бъде представена на 29 януари,
четвъртък, от 17 ч. в Клуба
на БСП, община “Оборище”
(бул. “Дондуков” 62). Организатори са клуб “Единство” и
издателство “Захарий Стоянов”.

СНИМКИ БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

ПЪТЕШЕСТВИЕ ИЗ
СВЕТАТА ЗЕМЯ

Антон Дончев заедно с посланика на Финландия у нас - негово
превъзходителство Кауко Ямсен по време на премиерата

БОРИС ДАНКОВ

Ново, тридесето поред, чуждестранно издание на българския бестселър
“Време разделно” от Антон Дончев излезе във Финландия. По този повод в посолството на северната приятелска страна в столицата се състоя премиера, на
която присъстваха авторът на книгата,
дипломати и познавачи на творчеството
на писателя, издатели.
Негово превъзходителство посланикът
на Финландия у нас г-н Кауко Ямсен в
своето встъпително слово подчерта засилването на интереса към България и
българската култура във Финландия, като
отбеляза особената заслуга на своя предшественик - преводача Тайсто Толванен
за появата на “Време разделно” на финландски език (със заглавие “Дългата сянка на насилието”, издателство “Минерва”).
За мене тази среща е преди всичко
среща със съавтори на моята книга, с нови
читатели, които ще достигнат до “Време
разделно” - подчерта Антон Дончев, из-

разявайки благодарността си към подвига
на преводача за появата на романа във
Финландия.
От своя страна Тайсто Толванен разказа за работата си върху превода на
книгата. За мене беше голямо предизвикателство да представя една далечна
тема за финландските читатели и мисля,
че успях - изтъкна преводачът на емблематичното българско заглавие. За интереса към излизането на романа говори
фактът, че от неговата поява досега са
излези над 20 рецензии за книгата. Една
домакиня определя “Време разделно” като
майсторско произведение; друг читател
смята, че романът е написан с мистериозна страст. Общо взето книгата беше една
прекрасна изненада за читателите, посрещната положително от критиката изтъкна Тайсто Толванен.
Антон Дончев говори много красиво
за Финландия. За мене е любопитно как
за толкова кратко време - само 40 дни той е написал толкова красива и интересна книга - обърна се към писателя посла-

Премиера
на новото
издание в
посолството
на Финландия
в столицата
ник Кауко Ямсен, което провокира автора
да се върне към спомените си за самото
написване на романа. Той сподели, че в
момента работи върху нов роман, чиято
главна тема е пътят на тракийската цивилизация на Балканите.
С благодарствени слова към автора и
преводача се обърна зам.-министърката
на културата Надежда Захариева, изразявайки увереността си, че духовните
връзки между България и Финландия ще
продължат да се развиват и укрепват.
По време на тържеството студентката
от Пловдивската музикална академия
Емми Кнуутинен изпълни старинна финландска музика, която насити вечерта с
приятна романтична атмосфера.

Композиторът Георги Минчев получи
голямата награда „Сирак Скитник”

cyanmagentayellowblack

не призът беше връчен на “Риалити роман” на радио “София”.
Според БНР това е предаване без
аналог в радиоефира. Екипът на
новините на програма “Хоризонт”
бе удостоен с награда за принос
в спечелване доверието на радиоаудиторията и утвърждаване
авторитета на БНР като обществена медия. Като основно достойнство на новините се посочва достоверността и професионалното им представяне. Приза за
заслуги в областта на музикалното радиотворчество взе Валентин
Китанов - автор и водещ на предаването на радио “Варна” “В
залата на славата”.
Техническият екип с ръководител инж. Петър Ковачев бе отличен за внедряване на технологични и технически новости в новото
регионално радио “Видин”. Специалната награда на БНР бе
присъдена на медийната програма на фондация “Конрад Аденауер” за принос в повишаване на
професионалната квалификация
на журналистите в радиото. Наградата “Златен глас” на името на
Надежда Дженева, учредена от
едноименната фондация, взе
Светлана Дичева от програма
“Хоризонт”. Гергана Драмалиева,
звукорежисьорка в направление
“Звукозаписна продукция”, получи приза “Блага-Беатрис Елиезер” за талантлив млад звукорежисьор, учредена от фондация
“Блага-Беатрис Елиезер”.

ТЪРГ В ПОМОЩ
НА МЛАД
ХУДОЖНИК

На пулта - маестро Емил Табаков, новият
ръководител на радиооркестъра

СНИМКИ ВАСИЛКА БАЛЕВСКА

Симфоничният оркестър на
БНР с диригент Емил Табаков
изпълни сюити из балетите на
Чайковски “Лешникотрошачката”
и “Лебедово езеро” на тържествен
концерт-церемония
за
връчването на отличията на
Българското национално радио
“Сирак Скитник”.
Награждаването съвпадна със
74-годишнината на радиото. Композиторът Георги Минчев получи
голямата награда “Сирак Скитник” - за цялостен принос в развитието на радиото. Той дълги
години е бил директор на дирекция “Музика” на БНР и главен художествен ръководител на медията. Минчев е един от инициаторите за осъществяване на серия
от концерти “София-Белград-Атина”, излъчвани по трите национални радиостанции. Благодарение на съдействието на Минчев
се развива активното сътрудничество на БНР с Европейския
съюз за радио и телевизия.
Отличието за радиожурналистика спечели едно от емблематичните имена на програма “Хоризонт” - Силвия Великова. Тя бе
отличена за открояващо се
присъствие пред микрофона, оригинални идеи, които утвърждават
авторитета на Националното радио като обществена институция.
Великова е репортерка в “Хоризонт” от 1993 г. и повече от 10
години - водеща на сутрешното
предаване “Преди всички”.
За оригинално радиопредава-

Фотоизложбата “Пътешествие из Светата земя” на
редакционния директор на
списание “The Explorer България” Юлиан Ангелов се
открива днес от 18,30 ч. в
галерия “Средец” на Министерството на културата, съобщиха за ДУМА от ведомството. В експозицията авторът
ще представи 31 творби от
своите пътувания в Близкия
изток. Включени са както
портрети на представители
на различните народи, населяващи Израел и Близкия
изток, така и картини от
всекидневието на последователите на три от световните
религии - юдаизма, християнството и исляма. Интерес
представялават и “уловените” от обектива на Юлиан
Ангелов моменти от битието
на вечния град Ерусалим,
цветовете и сенките на пустинята, колоритните източни
пазари, пресъздадени във
фотосите на автора. Повечето от кадрите наподобяват
живописни платна - ефект,
допълнително подчертан от
факта, че са отпечатани
върху канаваца с размер 30/
45 см. Това е поредната 12а изложба на Ангелов и по
неговите думи - любимата.
Защо е така ще научите,
когато посетите “Пътешествие из Светата земя”, която
ще продължи до 4 февруари.

Благотворителен търг,
включващ над 100 произведения на наложени и млади
автори, организират приятели и колеги на Емил Харизанов. Целта на търга е
набирането на средства за
операция в чужбина на 22годишния художник. На 24
август 2008 г. нелепа случайност го прикова към
легло и прекъсна пътя му
към изкуството. Протегнете ръка към Емил! С вашата щедрост и така ценна
помощ ще изминем още
една крачка към нужната
за Емо рехабилитация.
Вярваме във вас и ви благодарим най-чистосърдечно!
Така колегите и приятелите
на младия творец се обръщат към онези, които биха
искали да помогнат. Огледът на търга е на 29
януари от 15 ч. в галерия
“Академия”, ул. “Шипка” 1,
вход от градинката зад парламента. От 26 до 28 януари между 11 и 19 ч. в арт
център “Алтера” на бул.
“Драган Цанков” 36 (СТЦ
Интерпред), партер-ляво.

Директорът на БНР Валерий Тодоров
(вдясно) връчи на Георги Минчев
голямата награда “Сирак Скитник”
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За всички, които
имат отношение
към народната ни
музика, Вълкана
Стоянова е кумир

Обичайте ме и
когато не мога
да пея

“Снощи си мамо замръкнах”. От нейните уста песента се лее спокойно,
плавно, а сложните орнаменти се
редят непринудено и с лекота.
Десетки пъти съм наблюдавал
сценичното й поведение и винаги съм
се възхищавал от нейната естественост, непринуденост, с която се
държи пред публиката. Ведрата й
усмивка не слизаше от лицето й.
Вълкана винаги разчиташе на гласовото си въздействие. Тя не правеше
нито едно излишно движение, не си
помагаше с ръцете, които винаги
бяха близко до тялото й. Ясната й
дикция даваше възможност да достигне текстът на песента до слушателя. Слушаш и неволно ставаш

Õ‡ÒÍÓÓ ÒÂ ÔÓÒÚËıÏÂ Ò Ì‡È-„Î‡ÒÓ‚ËÚ‡Ú‡ Ë ÔÓÔÛÎˇÌ‡ Ú‡ÍËÈÒÍ‡ Ì‡Ó‰Ì‡ ÔÂ‚Ëˆ‡ ¬˙ÎÍ‡Ì‡ —ÚÓˇÌÓ‚‡. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â
‚˙‚ ‚ÒÂÍË Ê‡Ì Ì‡ ËÁÍÛÒÚ‚ÓÚÓ ËÏ‡ ËÁˇ‚ÂÌË Ú‡Î‡ÌÚË, ÍÓËÚÓ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ‚˙ıÌËÚÂ
ÏÛ ÔÓÒÚËÊÂÌËˇ - ÒÎÛÊ‡Ú Á‡ Â‰ËÌËˆ‡
ÏˇÍ‡. œË Ì‡Ó‰ÓÔÂÒÂÌÌ‡Ú‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÒÍ‡ ¯ÍÓÎ‡ ·ÂÁÒÔÓÌÓÚÓ ËÏÂ Â ¬˙ÎÍ‡Ì‡ —ÚÓˇÌÓ‚‡. ÕÂ ËÁıÓÊ‰‡Ï ÓÚ Ï‡ÍÒËÏ‡Ú‡
ìÁ‡ ÔÓ˜ËÌ‡ÎËÚÂ - ËÎË ıÛ·‡‚Ó, ËÎË ÌË˘Óî.
¬ ÒÎÛ˜‡ˇ Ú‡ÁË Ì‡Ó‰Ì‡ ÒÂÌÚÂÌˆËˇ ÌÂ
‚‡ÊË, Á‡˘ÓÚÓ ‚ÒÂÓ·˘Ó Â ÔËÁÌ‡ÌËÂÚÓ Ë
ÓÚ Î˛·ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ ÙÓÎÍÎÓ‡, Ë ÓÚ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎËÚÂ - ÔÂ‚ˆË Ë ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ÎËÒÚË, Ë ÓÚ
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÔÂ‰‡„ÓÁË, ÙÓÎÍÎÓËÒÚË,
ÂÚÌÓ„‡ÙË, ˜Â Ú‡ÍÓ‚‡ ÔÂ‚˜ÂÒÍÓ ‰‡Ó‚‡ÌËÂ ‰ÓÒÂ„‡ ÌÂ ÒÏÂ ËÏ‡ÎË.

бата, където Никола Ганчев
довършваше припева, за да захване
Вълкана новия куплет.
За разлика от някои други

тя слезе от сцената с
достойнство и навреме

самбъл. Такова сливане на глас с
инструмент, такъв синхрон между солист и инструменталист трудно ще
се повтори. Никола Ганчев така детайлно се вплиташе в сложната й
орнаментика, че чуваш само един

а това чувство за реализъм още повече я издигна в очите на многобройните й почитатели. Ето какво
споделя известната родопска певица Бойка Присадова, дългогодишна
нейна колежка в Държавния ансамбъл: “Вълкана Стоянова е певица, която никой до днес не е надминал. Когато постъпих в ансамбъла,
се страхувах от нея, а то било на-

Аз също съм един от ценителите
на Вълкана Стоянова, а днес мога да
призная, че се ползвах от нейното
внимание и доверие. Скъп спомен
ще остане посвещението, което написа върху книгата, която направихме с фолклористката Елена Огнянова: “На Михаил Букурещлиев с голяма благодарност, уважение и много
обич - 21.V.1999 г.” Тя ме покани да
я представя пред музикалната общественост по повод 70-ата и 80-ата
й годишнина, които достойно отбелязахме. По нейна препоръка оглавявах няколко пъти журито в град
Стралджа, където периодично се
провежда надпяване “С песните на
Вълкана Стоянова”. Особено в тези
дни на надпяването съм бил неотлъчно до нея и имах непосредствената възможност да видя и почувствам отношението на хората към
изтъкнатата ни певица. Хората просто бяха щастливи да се докоснат до
нея. Щастливци бяха тези, които
имаха възможност да се ръкуват,
да се разговорят с нея.

Народът й отваряше
път да мине и й се
кланяше като на
светица
За всички, които имат
отношение към народната ни музика, Вълкана Стоянова е кумир.
С такава популярност,
с такова внимание не
си спомням в моята
50-годишна професионална дейност в този
жанр да се е ползвал
друг изпълнител. Но
такава слава, такава
известност се добива
с безспорни качества,
които Вълкана Стоянова притежава и като певица, и като човек.
Преди всичко тя е изключителен майстор
при изпълнението на
бавната народна песен. Тя идва от село
Люлин (Ямболско) не
само с тембристия си
характерно народен
глас, но и с оригинален
репертоар, който нашите
слушатели чуват за първи
път. Неповторими са безмензорните й песни “Димо на
Рада думаше”, “Нягол на Милка думаше”, “Яна цвете брала”, “Алтънлъ Стоян войвода”,
blackdop 17

СНИМКА АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ

МИХАИЛ БУКУРЕЩЛИЕВ
фолклорист

Певицата сред приятели и колеги на
тържеството по случай 80-ия й юбилей в НДК

пленник на изпълнението й,
защото те завладява както с
красивия глас, така и със
съдържателния текст на песента. Винаги съм се удивлявал
как е успяла да изравни
целия си регистър на гласа,
а височините й са сочни,
широки, просторни.

Нейният дом
беше
Държавният
ансамбъл за
народни песни
и танци
Филип Кутев още
от първия момент, когато я е чул, е оценил качествата й и тя му послужи като “единица мярка”
впоследствие при подбора
на останалите му певици в
колектива. До пенсионните
си години тя беше несменяемата солистка на ансамбъла в концертната му
дейност у нас и в чужбина.
Най-често в съпровод на
бавните й песни беше не
по-малко известният майстор на
кавала - изключителният представител на тракийската инструментална музика Никола Ганчев. Този забележителен тандем ще си остане
като един от уникалните номера
в програмите на Държавния ан-

звук, без да можеш дори за секунди
да отделиш гласа от инструмента.
Десетки са възторжените отзиви
за нашата прославена народна певица. Но запомнящ се е случаят,
който описва писателката Лиляна
Стефанова в книгата си “Една есен
в Америка”, а това е първото посещение на български народен ансамбъл там. След един от концертите българско семейство кани група
артисти ведно с Вълкана Стоянова
на гости в дома си. Песните на Вълкана трогват до сълзи нашенците, а
спомените напират ли напират към
далечната им родина...
По инициатива на известния наш
фолклорист Тодор Иванов Живков
на Международния фолклорен фестивал се връчва статуетката “Нестинарка” - за национален принос в популяризирането на народната песен.
Пръв носител на този приз естествено става Вълкана Стоянова. Когато
се появи на сцената на препълнения
летен театър на Бургас, хилядната
публика я посрещна на крака и започна да скандира: “Пей, Вълкано,
пей, Вълкано!”, въпреки че по уредбата звучеше гласът й с песента “Яна
цвете брала”. Тя се приближи до
микрофона и малко смутено каза:
“Целият ми живот мина с песен.
Помнете ме с хубавия ми глас. Но
времето си минава и той престава да
бъде така красив, както на младини.
Моята молба към вас е: обичайте ме
и когато не мога да пея!” Последните
й думи се преляха със звука от уред-

празно и до днес сме големи приятелки.” Стилният популярен тракийски певец Йовчо Караиванов признава: “Най-голямата певица на
България - собствен репертоар, собствено изпълнение.” Талантливата
артистка на Тракия, която и до днес
поддържа гласовата си форма и лее
неподражаемо бавната народна песен - Стайка Гьокова, казва: “Всички
пеем, но Вълкана е една.” Легендата
на Добруджа, великолепната Верка
Сидерова с възторг говори за своята
приятелка и колежка: “Тя стои на
върха на пирамидата от известните
народни певци, над нея има само
въздух и Бог.”
Независимо от достойното й признание, което Вълкана Стоянова получи при социалистическата ни действителност, “заслужила”, “народна
артистка”, тя напусна този свят
наскърбена и недооценена от новата
ни демокрация. На няколко пъти правихме предложения по линията на
Съюза на музикалните и танцови дейци в България, от Министерството на
културата да бъде предложена за найвисокото ни държавно отличие - ордена “Стара планина”, но напразно...
Пътят до президента за одобрение се
оказа “доста дълъг” и трънлив. Ние,
ценителите на Вълкана, я изпратихме с болка и няма да си простим, че
не можахме да се преборим с невежеството и бюрокрацията на незнайните чиновници...
Прощавай, како Вълкано!
blackdop 17
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Зимните изпитания
пред кожата
В този сезон псориазис
и екзема се влошават
слънце.
Парното
отопление,
“Нарушенияклиматиците
та в бариерната
също създафункция на коват условия
жата са найза нарушена
съществени
хидратация
през зимата. Опна кожата.
ределено важни
Като предпазса външните атДоц. д-р Жана на мярка се
мосферни услоКазанджиева п р е п о р ъ ч в а
вия. От силния
използването
студ и силния
на овлажнители на
вятър страдат всички
въздуха.
открити части на ко- Може ли да се
жата - лице, устни,
ползват за лице и за
ръце. Най-често кожаръце същите кремове,
та в тези участъци е
които сме ползвали и
суха и напукана. Непрез лятото?
обходимо е тя да се
Има разлика межпочиства с меки изду кремовете, които е
мивни средства, след
добре да се ползват
което веднага да се
през зимата и през
нанесе подходящ хидлятото. И тази разлика
ратиращ и подхрансе отнася не само за
ващ крем. При силен
козметичните кремостуд по пръстите на
ве, но и за всички осръцете и краката мотанали почистващи
гат да се появят черпродукти. Разбира се,
вени петна - перниоотново трябва да се
ни”, обяснява доц. д-р
съобразят индивидуалЖана Казанджиева от
ните различия и да се
катедрата по дерматонаправи професионаллогия и венерология в
на преценка. Все пак
Александровска болима едно общо правиница.
ло - текстурата на подЗимното слънце
ходящите кремове
също не е безопасно.
през зимата трябва да
Особено в планината,
е “вода в масло”, а през
отразено от снега, то
лятото - “масло във
може да предизвика
образуване на тъмни
петна и изгаряния по
лицето. Задължително
трябва да се използва
фотозащитен крем.

АИДА ОВАНЕС

Фотопротекцията
в планината
трябва да е с висок УВВ
фактор (SPF - 30-50) и
да има и включена УВА защита. Фотозащитният

крем се нанася
както през
лятото
- 30 минути преди
излизане и на всеки 2
часа, ако още сме изложени на силно

вода”.
- Кои процедури са неподходящи за
извършване
през зимата?
- Зимата е
подходящ сезон за козметични процедури. Това е
времето, в което се правят
всички видове
пилинги и лазерни манипулации.
И не забравяйте: те
трябва да бъдат назначени
от дерматолог
и съобразени
с индивидуалните особености на кожата.
Зимата е
подходяща за:
z подхранващите
кремове с витамини,
антиоксиданти, хиалуронова киселина и
съставки, стимулиращи
новообразуването на
колагена. Активната
съставка на крема
трябва да бъде подбрана спрямо възрастта на
кожата и нейните особености. Трябва също
да бъде направена ця-

Студова алергия?
Няма такова нещо!

Ò

Терминът студова алергия е неправилен,
обяснява доц. Казанджиева. Има много и различни заболявания, които могат да се причинят от ниски температури, но голямата
част от тях не са алергични. За алергична
реакция обикновено говорим при т.нар. студова уртикария. Това е рядко заболяване, при
което се появява силно сърбящ, бързопреходен обрив, подобен на “опарване от коприва”.
Диагнозата трябва да бъде много прецизно
поставена и да се изключат всички други
фактори като храни, лекарства, професионални вредности и т.н. Трябва да се направи
специален тест (т.нар. студов тест) и ако
резултатът е положителен, се започва лечение с антихистаминови препарати.

Световната здравна организация (СЗО) предупреди, че ако не се
вземат мерки, до края на века пушенето може да причини смъртта
на 1 млрд. души, все едно, че през
следващите 100 години на всеки 24
минути да потъва по един кораб
“Титаник”. В наши дни 3/4 от пушачите са тежко зависими от никотина. Преди 20 години тази зависимост е била 32%.

лостна програма за
грижи за кожата, която да включва подходящата козметика, видове пилинг, евентуално мезотерапия,
лазерни манипулации и
други козметични процедури.
Особено голямо
разнообразие има в
пилинг-процедурите.
при акне е подходящо да се избере комбинация със салицилова киселина
при стареене на
кожата - гликолова киселина
при корекция на
белези - трихлороцетна киселина.
Новост в тази област са специалните
пилинги, предназначени за чувствителната
зона около очите и
устата.
z кожно-алергичните тестувания. За да се
установи към какво е
чувствителна кожата,
прави се т.нар. епикутанен тест. В Кожна
клиника към Александровска болница това
тестуване се извършва
с Европейска стандарт-

голяма, отколкото мъж, обяснява д-р
Карълмейер, която е специалист по
сърдечно-съдовите заболявания на жените. Всеки знае, че при остра и стягаща гръдна болка трябва да се обади на
“Бърза помощ”, но проучванията на аме-

на серия, която дава
данни за най-честите
алергични реакции.
Клиниката разполага и
със специална серия, с
която се диагностицира алергия към козметични препарати.
- Какво е въздействието на топлата и
на студената вода
върху кожата през
зимата?
- Ако сме в градски
условия, температурата на водата няма особено значение. Поважно е грижливото
изсушаване и нанасянето на подходящ крем
след това.
- Само сухата кожа
ли страда през зимата или и мазната?
- Никой вид кожа
няма само предимства.
Сухата кожа обикновено е по-тънка и оттам
по-чувствителна на атмосферните промени,
но хората с мазна кожа
също не са застраховани от проблеми.
Има редица заболявания като екзема,
псориазис, които се
влошават през зимата.

cyanmagentayellowblack

прекарват “на крак”
инфаркта. Вероятността да се избегнат
усложненията и да бъде спасен животът
на пациент с инфаркт е най-голяма, ако
се потърси медицинска помощ до 6 часа
след първите симптоми, припомня кардиоложката. Колкото по-бързо (в рамките на 1-2 часа) засегнатият се насочи
към лекарско лечение, толкова е подобре за регенерацията на сърцето. Прави се опит да се разбие тромбът. За да
се разпознае един нов инфаркт навреме,
пациентът се поставя денонощно под наблюдение.

Може да се предпазите

симптомите
са гадене и повръщане, болки в стомаха, както и болки между лопатките и
към мишниците. Затова често жените,
които получават инфаркт, го бъркат
със... стомашно разстройство. Освен
това жените получават инфаркт в покъсна възраст, отколкото мъжете - около 10 години след навлизането в менопауза. За сметка на това вероятността
жена да почине от инфаркт е много по-

Хората, които ходят на работа с
велосипед, боледуват по-рядко.
Това показва изследване на холандския Институт за приложни научни
изследвания (TNO), съобщава
“Хелт.бг”. Проучването е проведено
сред 1236 работници от три големи
компании. Пътуващите с велосипед
боледуват средно 7.4 дни в годината, а тези, които се придвижват с автомобил - 8.7 дни. Според изчисленията, ако броят на използващите
велосипед се увеличи с 1%, ще спести на холандските компании 27 млн.
евро . В Холандия всеки заболял
служител струва на работодателя си
280 евро на ден.

ЦИГАРИТЕ - НА 24
МИНУТИ ПОТЪВА
НОВ “ТИТАНИК”

Женският инфаркт е различен от мъжкия
Сърдечно-съдовите
заболявания са убиец №
1 за жените. Добре известните симптоми на миокардния инфаркт - пристягаща, силна болка зад
гръдната кост с разпространение в лявата ръка,
мишниците, липса на
Д-р Карла въздух, са присъщи на
Карълмейер мъжете. Но при жените
признаците на сърдечната атака са доста различни, обяснява др Карла Карълмейер, кардиоложка в Методисткия център за сърдечно-съдови заболявания “ДиБейки” (DeBakey) в Хюстън.
При дамите

ПЪТУВАЩИТЕ
С ВЕЛОСИПЕД
БОЛЕДУВАТ
ПО-РЯДКО

риканските медици сочат, че жените
отиват в болницата поне с 1 час покъсно, отколкото мъжете. А често

категорична е кордиоложката. Тя препоръчва на жените над 45 г. да изследват редовно стойностите на мазнини в
кръвта (холестерол), кръвно налягане (не
по-високо от 130/85), кръвна захар. Рисковите пациенти (завишен холестерин,
кръвно налягане или кръвна захар) трябва да правят редовно ЕКГ. При силно
понижение на способностите (изкачването на стълбище е трудно, липса на
въздух при леко натоварване) трябва да
се изследвате веднага, съветва д-р
Карълмейер.

ЕК ОДОБРИ ПРОДУКТ
ЗА ОТСЛАБВАНЕ
БЕЗ РЕЦЕПТА
За първи път Еврокомисията
одобрява подобен продукт без лекарско предписание с решението
си от 20 януари т.г. Препаратът за
възрастни с Индекс на телесната маса над 28, може да
се пусне в аптечната
мрежа във всяка от
страните членки
на ЕС. Очаква
се до няколко
месеца лекарството
да е и у нас,
обещават
от
българския
офис
на
ГлаксСмитКлайн. В ЕС близо
143 млн. възрастни
са с наднормено тегло и още 69 млн. са
затлъстели, което
представлява над 53% от европейците. Новият продукт действа, като
възпрепятства усвояването от организма на част от консумираните
мазнини и съответно превръщането им в допълнителни килограми.

РЕКОРД НА
ОПАСНИ СТОКИ В ЕС
В магазините на страните членки на Евросъюза са открити два
пъти повече опасни за здравето
стоки, отколкото в САЩ. Сред некачествените стоки най-чести са играчките, следвани от домакинските
електроуреди. 48% от общото количество опасни стоки са китайско
производство. Това число е по-малко в сравнение с 2007 г. Събраните
данни са представителни и не
включват фармацевтичните препарати и хранителните продукти.

АСПИРИНЪТ ПАЗИ
ЧЕРНИЯ ДРОБ?
Всекидневното приемане на аспирин може да предотврати чернодробно увреждане, а ако то се появи, да се използват TLR антагонисти за лечението му, обяснява д-р Ваджахат Мехал, автор на
изследването на екип от Йейлския
университет. Американските учени
все още тестват мишки. Ако мишките са приели малка доза аспирин, има по-малка вероятност да
умрат, след като са погълнали прекалено големи количества от активната съставка на парацетамола.
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ПРОГРАМАТА

28 ЯНУАРИ

ВРЕМЕТО
06.45
09.35
10.15
11.00
12.00
12.25
12.55
14.00
14.25
15.30
16.00
16.10
16.40
16.55
17.20
17.50
18.00
18.30
19.00
19.50
19.55
20.00
20.30
20.50
22.30
23.00
23.30
01.25
01.50

Денят започва - сутрешен блок
Здраве
Дързост и красота - тв филм /2179 епизод/
Жените с Марта Вачкова /токшоу/
По света и у нас
Бързо, лесно, вкусно - кулинарно шоу
Отдаденост - тв филм /491 епизод/ /п/
Спомени за Борис Машалов /фолклор/
Време за път - тв филм /3 серия/
Заедно. За 1000 лева
По света и у нас
Новини на турски език
Били и Бъди - анимационен филм
Флипър и Лопака - анимационен филм /16 епизод/
Кауза - документален филм
Частен случай
По света и у нас
Седмо чувство - семейна игра
Отдаденост - тв филм /492 епизод/
Лека нощ, деца!. Тротро
Песните на Евровизия 2009 /клип/
По света и у нас
БНТ такси
Професионалист - игрален филм /Сърбия и Черна гора,
2002г./
По света и у нас
Кино по ноти
Тръгнахме само 1000 - игрален филм /2, последна част/
Малкълм и Еди - тв филм
По света и у нас /п от 22.30/

05.30 “Клетва за отмъщение” /п./ - сериал, еп. 48
06.20 Детски клуб Дисни. “Приключенията на Мики и Доналд”
- сериал, еп. 6
06.50 “Тази сутрин” - информационно предаване с водещи
Петя Стефанова и Николай Бареков
09.30 “Бон Апети” - кулинарно предаване с Иван Звездев
10.00 “Часът на мама” - токшоу за настоящи и бъдещи
родители
11.00 “Неопитомени красавици” - сериал, еп. 144
12.00 bTV Новините
12.30 “Шоуто на Слави” /п/
13.30 “Предателство” - сериал, еп. 105
14.30 “Буря в рая” - сериал, еп. 93
15.30 “Какво харесвам в теб” - сериал, сезон 3
16.30 “Горчиво” - шоу за младоженци
17.00 “Клетва за отмъщение” - сериал, еп. 49
18.00 “Това го знае всяко хлапе!” - телевизионна игра с
водещи Димитър Павлов и Део
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 “Шепот от отвъдното” - сериал, сезон 2, еп. 6
21.00 “Отчаяни съпруги” - сериал, сезон 4, еп. 10
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 “Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23.30 “Веществени доказателства” - сериал, сезон 4, еп. 4
00.30 “Това го знае всяко хлапе!” /п./
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ОВЕН
»ÁÍÛ¯‡‚‡ÚÂ ÒÂ ‰‡ Í‡Á‚‡ÚÂ ÌÂ˘‡, ÍÓËÚÓ ÌˇÍÓÈ ‚Ë Â
‰Ó‚ÂËÎ, Ò‡ÏÓ Á‡ ‰‡ ÒÂ ı‡ÂÒ‡ÚÂ Ì‡ ‰Û„ ˜Ó‚ÂÍ. ƒ‡ÎË
Â ÔÓ˜ÚÂÌÓ, ÌÂ ÔÂ‰‡‚‡ÚÂ ÎË ‰Ó‚ÂËÂÚÓ Ì‡ ˜Ó‚ÂÍ,
ÍÓÈÚÓ ‚Ë ‚ˇ‚‡?

9

ТЕЛЕЦ
ÕÂ ÔÂÚÂÌ‰Ë‡ÈÚÂ Ò ÔÓÁÌ‡ÌËˇÚ‡ ÒË Ë ÌÂ ÒÂ Ô‡‚ÂÚÂ
Ì‡ ÏÌÓ„ÓÁÌ‡ÈÌËˆË, Á‡˘ÓÚÓ ˘Â ‚ÎÓ¯ËÚÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÚ‡ ÒË Ò ÍÓÎÂ„ËÚÂ. »Ï‡ Ë ‰Û„Ë Ì‡˜ËÌË ‰‡ ÒÂ
ÔÓÍ‡ÊÂÚÂ.

Ñàíäàíñêè

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 43 мин. и залязва
в 17 ч. и 35 мин. Продължителност на деня 9 ч. и
51 мин. Луната изгрява в 8 ч. и 39 мин. и залязва
в 19 ч. и 55 мин. Фаза - 2 дни след новолуние. Найниската температура на този ден в София е била
измерена през 1954 г. -26.7 градуса, а най-високата
през 1938 г. 13.3 градуса. Най-ниската температура
на 28 януари в Пловдив е измерена през 1963 г. 22.5 градуса, а най-високата през 1983 г. 16.3 градуса.
В Плевен на тази дата най-ниската температура е
измерена през 1933 г. -23.6 градуса, а най-високата
през 1983 г. 18.5 градуса. През нощта ще завали в
цялата страна, с изключение на крайните източни
и най-вече североизточни райони. В Източна България
и на места северно от планините ще духа умерен,
временно силен вятър от юг-югоизток. Минималните
температури, в повечето райони, ще са между 3 и
8 градуса, в София около 2 градуса. Ще бъде облачно
и дъждовно. По-значителни валежи ще има през нощта
над Западна България, а през деня - над Централна.
В Източна България ще продължи да духа умерен
югоизточен вятър, който през деня ще отслабне.
Още преди обяд валежите от запад-югозапад ще
започнат да спират, а в следобедните часове облачността над югозападните райони ще се разкъса.
Максималните температури ще са между 7 и 12
градуса, в София - 7 градуса.

БЛИЗНАЦИ
»Ï‡ÚÂ ÌÛÊ‰‡ ÓÚ ËÌÚÂÎÂÍÚÛ‡ÎÌÓ ÔËÁÌ‡ÌËÂ Ë ˘Â
Ô‡‚ËÚÂ ‚ÒË˜ÍÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Á‡ ÚÓ‚‡. ’Û·‡‚ÓÚÓ Â, ˜Â
ıÓ‡Ú‡ ËÌÒÚËÌÍÚË‚ÌÓ ˘Â ‚Ë ‡Á·Ë‡Ú Ë ÔËÂÏ‡Ú.
’Û·‡‚ ‰ÂÌ Á‡ ‚‡Ò.

РАК
ÀÂÒÌÓ ˘Â „Û·ËÚÂ Ò‡ÏÓÓ·Î‡‰‡ÌËÂ Á‡‡‰Ë ‰Â·ÓÎËË, ‡
ÚÓ˜ÌÓ ‰ÌÂÒ ÌÂ ‚Ë Â ÌÛÊÌÓ. Œ‚Î‡‰ÂÈÚÂ ÒÂ, ÔÓÌÂ ÚÓ‚‡
„Ó ÏÓÊÂÚÂ ‰Ó Ò˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚Ó. ”‰Ó·ÂÌ ÏÓÏÂÌÚ Á‡ ÔËÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÂÈÌÓÒÚË, ÔÓÚÓ˜ËÎË ÒÂ Ú‚˙‰Â ‰˙Î„Ó.

ЛЪВ
œÂÍ‡ÎÂÌÓ ËÏÔÛÎÒË‚ÌË Ë ÌÂÔ‡ÍÚË˜ÌË ˘Â ÒÚÂ ‰ÌÂÒ.
ŸÂ Ô˙ÒÍ‡ÚÂ ÂÌÂ„ËˇÚ‡ ÒË Á‡ ÌÂ˘‡, ÍÓËÚÓ ˘Â
Á‡ˇÁ‚‡ÚÂ ·ÂÁ ÔË˜ËÌ‡. Ã‡È ËÏ‡ÚÂ ÌÛÊ‰‡ ÌˇÍÓÈ ‰‡
‚Ë ÍÓÌÚÓÎË‡ ÔÓ ËÁÍ˙ÒÓ.

ДЕВА

ИЗГЛЕДИ ЗА 29 И 30 ЯНУАРИ

максимални
4°/9°

максимални
2°/7°

“‚˙‰Â ÔÓ‰ÓÁËÚÂÎÌË ÒÚÂ Í˙Ï ıÓ‡Ú‡ ÓÍÓÎÓ ‚‡Ò,
‡ ÚÓ‚‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÌÂ ‚Ë Ô‡‚Ë Î˛·ËÏˆË. ¬Ò˙˘ÌÓÒÚ
Ë Ì‡ ‚‡Ò Ò‡ÏËÚÂ ÌÂ ÔÓÏ‡„‡. ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ‰‡ ÔÓ„ÎÂ‰ÌÂÚÂ
Ì‡ ÌÂ˘‡Ú‡ Ò ˜Û‚ÒÚ‚Ó Á‡ ıÛÏÓ.

ВЕЗНИ
06.55
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.30
15.30
16.30
17.30
18.15
19.00
20.00
21.00
22.00
22.30
23.30
23.45
00.45
01.45

“Здравей, България” - сутрешен блок на НТВ
“Джоуи” - сериен филм
“Силно лекарство” - сериен филм, сезон, 3 сезон
“Докторът” - сериен филм, 4 сезон
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Господари на ефира” - забавно предаване на НТВ /п/
“1001 нощи” - сериен филм
“Блясък” - сериен филм
“Среща с Джордан” - сериен филм
“Забранена любов” - сериен филм
“Часът на Милен Цветков” - предаване на НТВ
“Сделка или не” - телевизионна игра
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“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/
“Стани богат” - световна ТВ игра /п/

07.00
09.00
10.00
11.00
11.50
12.00
12.15
12.30

“Сутрин в 7”, сутрешен блок
“Чиста лъжа”, еп. 5, теленовела, Венецуела, 2007
“Маса за петима”, сезон 1, еп. 10, драматичен сериал
“SOS! Бавачки”, сезон 3, еп. 6, риалити шоу
“BG - Къде? Къде?”
Новини
Телешопинг
“Адвокатът и ченгето”, сезон 1, еп. 10, драматичен
сериал, Италия, 1998
“Новини по радиото”, сезон 2, еп. 9, комедиен сериал
“Капри”, сезон 1, еп. 17, сериал, комедия, драма, Италия
“Следобед с ТВ 7”, токшоу на ТВ 7
Телешопинг
“Пътеводна светлина”, еп. 92, теленовела, драма, САЩ
“Микросвят”, анимационни миниатюри
“Вярно с оригинала”, политическо токшоу с Петър Волгин
“Великото изкуство на магията”, док. поредица
Новини
“Парите” - икономическо предаване на ТВ 7
“Капри”, сезон 1, еп. 18, сериал, комедия, драма, Италия
“Микросвят”, анимационни миниатюри
Милан - Дженоа - мач от 21-ви кръг на италианската
серия “А” - на живо
“Микросвят”, анимационни миниатюри
“Свръхестествено”, сезон 1, еп. 13, научнофантастичен сериал, САЩ, 2005
“Новини по радиото”, сезон 2, еп. 9, комедиен сериал
“Великото изкуство на магията”, док. поредица - п

В четвъртък и петък от североизток ще прониква
сравнително студен въздух. Ще бъде облачно, а
главно в североизточните и планинските райони ще
има слаби валежи, отначало от дъжд, а впоследствие ще премине в сняг. Ще духа слаб, по
Черноморието - умерен северен вятър. Температурите ще се понижават и в петък минималните ще
бъдат между минус 2 и 3 градуса, а максималните
- между 2 и 7 градуса.

ÀÂÒÌÓ ˘Â ÒÂ ‚‰˙ıÌÓ‚ˇ‚‡ÚÂ ÓÚ ÌÂˇÒÌË Ë‰ÂË, ‡
ÚÓ‚‡ ˘Â ‚Ë ÒÚÛ‚‡ Ú‚˙‰Â ÒÍ˙ÔÓ. ¿ Ë ÔËˇÚÂÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÓÍÓÎÓ ‚‡Ò, ÌˇÏ‡ ‰‡ ‚Ë ÔÓÏ‡„‡Ú,
‰ÓË Ì‡ÔÓÚË‚.

СКОРПИОН
ÕÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ÈÚÂ Ì‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒËÚÂ Ë Ï‡ÌËËÚÂ ‰‡ ‚Ë
Á‡‚Î‡‰ÂˇÚ, ÚÓ‚‡ Ò‡ÏÓ ˘Â ÔÓ‚‡ÎË ‰ÂÌˇ ‚Ë. »Ï‡
ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÂÍ‡ÒÌË ÌÂ˘‡, Á‡‡‰Ë ÍÓËÚÓ ÒË ÒÚÛ‚‡
‰‡ ÊË‚ÂÂ ˜Ó‚ÂÍ. ¿ Á‡˘Ó ÌÂ Ì‡Ô‡‚ËÚÂ Â‰ËÌ ÒÔËÒ˙Í
Ò ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌËÚÂ ÒË Í‡˜ÂÒÚ‚‡?

СТРЕЛЕЦ
ƒÓÒÚ‡ ˇÁÍÓ ˘Â ÒÂ ‰˙ÊËÚÂ Ò ÓÍÓÎÌËÚÂ. √ÎÂ‰‡ÈÚÂ
‰‡ ÌÂ Ì‡‡ÌËÚÂ ÌˇÍÓ„Ó ÔÓ ÌÂ‚ÌËÏ‡ÌËÂ. »Á·ˇ„‚‡ÈÚÂ ‰‡ Ô‡‚ËÚÂ Á‡·ÂÎÂÊÍË Ì‡ ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ó·Ë˜‡ÚÂ, ËÏ‡ Ë ‰Û„Ë Ì‡˜ËÌË ‰‡ ËÏ Í‡ÊÂÚÂ ËÒÚËÌ‡Ú‡.
СРЯДА, 28.1.2009

13.30
14.00
15.00
16.40
17.00
17.45
18.00
18.45
19.00
19.30
20.00
21.10
21.30
23.25
23.40
00.30
01.00

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 “Ирония на съдбата на
Сергей Безруков”
00.25 Нощни новини
00.40 Филм: “Претенциозен
жених”
02.20 “Хайде да се оженим”
03.10 Сериал: “Широката река”
04.20 “Модна присъда”
05.10 Сериал: “Богата и
обичана”

КОЗИРОГ
ŸÂ ÒÚÂ ÏÌÓ„Ó Î˛·‚ÂÓ·ËÎÌË Ë Ó˜‡Ó‚‡ÚÂÎÌË, ÌÓ
ÚÓ‚‡ ‚ Â‰ËÌ ÏÓÏÂÌÚ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ‡ÁÚ˙ÎÍÛ‚‡ÌÓ
ÔÓ„Â¯ÌÓ ÓÚ ÓÍÓÎÌËÚÂ. ÕÂ ÒÂ ‚ÔÛÒÍ‡ÈÚÂ ‚ ‰˙Î„Ë
Ó·ˇÒÌÂÌËˇ, ÌÓ Ë ÌÂ ËÁÔ‡‰‡ÈÚÂ ‚ ÚÂÁ‡ÌËˇ.

ВОДОЛЕЙ
—ÍÎÓÌÌË ÒÚÂ ‰‡ Á‡ÂÏ‡ÚÂ ÓÚ·‡ÌËÚÂÎÌ‡ ÔÓÁËˆËˇ.
¬ÏÂÒÚÓ ‰‡ ÒÂ ÓÔ‡‚‰‡‚‡ÚÂ ·ÂÁ ÌÛÊ‰‡, ÔÓÒÚÓ
·˙‰ÂÚÂ „Ó‰Ë Ò˙Ò ÒÂ·Â ÒË. “ˇ·‚‡ ÎË ‰‡ ÒÂ
Ò‡ÏÛ‚‡ÚÂ ÓÚ ÔÓÒÚ˙ÔÍËÚÂ ÒË?

РИБИ
“‚˙‰Â ÌÂÔÓÒÚÓˇÌÌË ˘Â ÒÚÂ ‰ÌÂÒ Ë ÎÂÒÌÓ ˘Â
ËÁ·Ûı‚‡ÚÂ Á‡ ‰Â·ÓÎËË. Õ‡È-‰Ó·Â Â ‰‡ ÒÂ
‚„ÎÂ‰‡ÚÂ ‚ ÒÂ·Â ÒË Ë ‰‡ ÒË ‰‡‰ÂÚÂ ÒÏÂÚÍ‡
Í‡Í‚Ó ËÒÍ‡ÚÂ, ‚ÏÂÒÚÓ ‰‡ ÒÂ ‚ÎËˇÂÚÂ ÓÚ ˜ÛÊ‰ÓÚÓ
ÏÌÂÌËÂ.

cyanmagentayellowblack
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СРЯДА 28 ЯНУАРИ 2009
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20
На 28.01.2009 г. се
навършват 40 дни от
смъртта на

На 28.01.2009 г. се
навършват 3 месеца
от смъртта на

Ã¿À » Œ¡ﬂ¬»
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ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ
087Ялта
Синемасити
Синеплекс
MTEL IMAX
Влайкова
Дом на киното
Лъки Синема
Одеон Филмотечно кино

981
929
964
929
944
980
962
989

65
29
30
29
39
39
13
24

30
29
07
29
23
11
94
69

УСЛУГИ
УРОЦИ по математика, ниски цени - 9479342.
ПРОИЗВЕЖДАМ, продавам балюстри, ръкохватки и дъски за стъпала - 02/8570836.
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роден 1914 г., починал на 20.12.2008 г.

роден на 30.12.1952 г.
- 28.10.2008

Помним ви. Почивайте в мир!
Семейство Романови

1 ãîäèíà áåç íàøèÿ ñêúï ñúïðóã,
áàùà è äÿäî

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

√ÂÓ„Ë
»‚‡ÌÓ‚
ƒÊÓ„Ó‚

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

1922 - 2008

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

Добрите хора нивга не
умират, не се превръщат в пепел или дим.
Те винаги оставят
светла диря и честен
път, по който
да вървим.
Обичаме те!
От семейството

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

¡»¡À»Œ“≈ »

ТЕЛЕФОННИ ПОВРЕДИ............................................13000

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ

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

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

ПОРЪЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ РАЗГОВОРИ......0123

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

БИБЛИОТЕКА НА РУСКИЯ КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН

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

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

ЦЕНТЪР

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

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ

ул. "Шипка" 34, тел. 9433154

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

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

—œ≈ÿÕ¿ Ã≈ƒ»÷»Õ— ¿ œŒÃŒŸ

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
бул. "Васил Левски" 88, тел. 9882811 - централа, факс
8435495

БЪРЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

МЦ "ЛОРА"

тел.: 150

Адрес (1): бул. "Христо Ботев" 10
Тел.: 952-06-75, 953-05-80

СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА

МБАЛ ПО СПЕШНА

Адрес (2): бул. "Гоце Делчев", бл. 76

пл. "Славейков" 4, тел. 9806688 - централа, 9805672

МЕДИЦИНА "ПИРОГОВ"

Тел.: 859-31-56

- директор

бул. "Ген. Тотлебен" № 21

Адрес (3): жк Люлин, бл. 134

Регистратура: тел.: 9154-213

Тел.: 925-09-85

Централа: 9154-411

Адрес (4): жк Левски-В, бл. 9-А - партер,

УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ СУ "СВ. КЛИМЕНТ

Тел.: 946-61-22

ОХРИДСКИ"
бул. "Цар Освобоител" 15, тел. 8467584, факс 8467170

ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА НА БАН
ул. "15 ноември" 1, тел. 9898446 - централа, 9878966

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКА
АКАДЕМИЯ

СБАЛ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА

ул. "Св. Георги Софийски" 3

ХИРУРГИЯ

Бърза помощ: тел. 9225-543

Адрес: ул. "Св. Георги Софийски" № 1,

Централа: 9226-000

Стоматологичен факултет, ет. 11

- директор, факс 9862500

Тел.: 952-60-01, 954-48-22
I-ВА МБАЛ ЕАД

24-часов прием на пациенти

ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА

Адрес: бул. "Патриарх

бул. "Свети Георги Софийски" 1, тел. 9523171 - дирек-

Евтимий" № 37

ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ

тор, 9230250

Тел.: 988-36-31

ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР
Адрес: ул. "Екзарх Йосиф" № 59

ЦЕНТРАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА БИБЛИОТЕКА
бул. "Цариградско шосе" 125, бл.1, тел. 709027 - читалня, 704161, факс 708078

ЦЕНТРАЛНА ТЕХНИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА

МБАЛ "Царица Йоанна"

Тел.: 981-00-06

Адрес: ул. "Бяло море" 8

Денонощна спешна психиатрична помощ

Регистратура: тел. 9432-203
Централа: 9432-170

ЦЕНТЪР ПО
ТРАНСФУЗИОННА

МСЦ "МЕДСТОМ"

ХЕМАТОЛОГИЯ

бул. "Д-р Георги М. Димитров" 52, тел. 9717131,

Адрес: бул. "Дондуков" № 26-А

ул. "Братя Миладинови" 112,

9711101

Тел.: 981-00-00

тел. 92 104 17, регистратура 92 104 70
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Руснаците създадоха висококласна спортна кола на име „Маруся”
Автомобилният завод ЗИЛ
(Завод имени Лихачова), който свързваме с производството на тежкотоварни автомобили, направи първия руски висококласен спортен автомобил. Звярът, наречен с нежното име “Маруся”, е с независимо предно и задно окачване.
Рамата е направена от три независими елемента, свързани
един с друг посредством винтови сглобки. Двигателят е
Рено, V6, 3,5-литров, и в зависимост от модификацията неговата мощност може да бъде
240-298 к.с. “Маруся” ускорява
от място до 100 км/ч за 5 секунди, като максималната скорост на суперавтомобила
надхвърля 250 км/ч. Колата е
наблъскана с електроника,
като има дори и видеокамери,
заснемащи състоянието на
пътя в случай на произшествие. Сред дизайнерите и инженерите, разработили “Маруся”, се откроява и Николай Фоменко - някога рок музикант в
група “Секрет”, а понастоящем
тв водещ, шоумен и актьор.

Виц
Виц
Директор към подчинен:
- Оплаквате се от криза, от
влошаване на живота заради икономическото положение... А между другото заплатата ви е с 25% по-висока!
- Извинете, по-висока спрямо коя
година?
- Спрямо следващата...

ЧРД!
ГЕОРГИ ХРИСТОВ, певец
КРАСИМИР АНГАРСКИ, банкер
КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ, депутат
ЛАРА БЕРЕАНУ, актриса
МАРТИН БАТКОВ, бизнесмен
МИТКО ЩЕРЕВ, композитор
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ, бизнесмен
ТАТЯНА ДОНЧЕВА, депутатка
ТОДОР ТРАЙЧЕВ, певец

Най-добрият контрацептив
е да кажеш думата „не”
Днес и жените, и мъжете могат да направят осъзнат избор
както на партньор, така и на времето за забременяване

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

жени”, убедена е
Теодора.
Според фолк
дивата лесните
жени са “ловджийки”, които са
длъжни да пробват, и всяка от тях
е сигурна, че ще
успее да спечели
обекта на своите
желания. “Ако е
хубав, пък и
ако има възможности, е
идеалният
вариант за
всяка лесна
жена”, смята
Теодора. “Ако
мъжът е богат, то
влюбването
ще
дойде с времето”,
заявява гласовитата дама.

○

Темата за “лесните” представителки на слабия пол ще се
обсъжда в днешното издание на
дамското токшоу по БНТ 1 “Жените”, което се излъчва от понеделник до четвъртък от 11 ч. Гости в
студиото на Марта Вачкова ще
бъдат попфолк певицата Теодора,
психоложката Ина Бранева и една
дама с хомосексуална ориентация
- Елия.
Попфолк изпълнителката Теодора обяснява, че много пъти се е
възмущавала на начина, по който
се държат “леките” жени. Тя има
възможност да наблюдава интересни ситуации по заведенията и според нея 70% от дамите са “лесни”.
“Те искат просто да бъдат любовници на баровци. По клубовете има
специални ложи, където всичко е с
50% по-скъпо, и това отделя поплатежоспособните клиенти от останалите. Точно към тези мъже се
опитват да се насочат “лесните”

○

Попфолк певицата Теодора
коментира „лесните” жени

○

- голямо. Измина доста време, докато
някой не се сети, че и мъжете могат да
ползват защита.
Прадядото на кондома се появява
през ХVI век, той е платнен и ушит на
ръка, спада към луксозните скъпи стоки и
се продава само на добре стоящите в
обществото мъже. За хората с по-малки
финансови възможности са били правени
кондоми от животински мембрани и мехури от риба.
През 1854 г. Джордж Драйсдейл открива, че жените все пак имат период
извън овулация, който по неговите изчис-

○

Резултатите от всички досегашни изследвания, свързани с контрацептивите,
водят до единствено заключение: найефикасният начин да се избегне нежеланата бременност е думата “не”. Това найдобре го знаят дамите в миналото, когато
не са съществували хапчета против забременяване, презервативи, спирали и
други ефикасни предпазни средства.
Например античните гъркини потапяли гъбички в зехтин и лимонов сок, след
което ги слагали във вагината и така
смятали, че се предпазват от бременност.
Резултатите били малки, а неудобството

Безплатни сексуслуги
искат инвалидите
в Казахстан
Инвалидите от Караганда поискаха от
парламента да узакони проституцията в
страната и да се отделят средства за безплатното финансиране
на сексуслуги за хората с увреждания, предаде РБК. Казахстанските представители
на хора с увреждания
все още не са получили отговори, но предизвикаха оживена
дискусия в страната за
легализацията на проституцията.
В областта живеят
около 50 хил. души с
физически недостатъци, които се ползват от

Осем близначета се родиха в Калифорния
Жена в Калифорния роди 8
близначета, за
които лекарският
екип твърди, че
са в добро състояние, съобщиха
медицински източници, осъществили израждането пред тв канала
KCAL9.
Бебетата - 6
cyanmagentayellowblack

момчета и 2 момичета,
тежат
между 800 грама
и 1,54 кг и са родени в болница в
Белфлауър, на 30
км от Лос Анджелис.
Майката
иска да запази
анонимност. За
момента, макар
че бебетата са в
стабилно състоя-

ние, лекарите са
предпазливи да
коментират шансовете им да оцелеят. Според специалистката педиатърка
д-р
Мейпълс първите
72 часа са много
критични,
ето
защо трябва да
се изчака и да се
внимава
през

ления започвал два дни преди и
продължавал 8 дни след месечния цикъл.
Ученият е бил силно против прекъсване
на акта, защото смятал, че това води до
нервно напрежение.
Днес жената може да направи
осъзнат избор както на партньор, така и
на времето за забременяване. Мъжете пък
свободно купуват различни по цвят, форма, вкус и аромат презервативи, които
никак не са скъпи. Необходима е само
добра воля, внимателно предпазване от
болести и най-важното: партньорката да
не каже “не”.

следващите дни.
Неин колега от
същия екип - д-р
Харолд Хенри, заяви, че раждането с “цезарево сечение” е минало
без
проблеми.
Местният тв канал
KCAL9 обяснява,
че при раждането
са участвали наймалко 18 лекари.

услугите на обществото “Тирлик” (“Грижа”).
Главата на обществото Роза Петрус, инвалид първа група, заяви, че легализацията
на проституцията е
необходима за снижаването на цените. В
предложението
се
включва и задължение
жриците на любовта
да обслужват и хората
с физически недостатъци.
Услугите на сексработничка в Казахстан
струват средно около
50 долара на час, а
пенсията на инвалидите е малко над 150 долара на месец.

ХАЙГАШОТ АГАСЯН, композитор

Наздравица
Повод за почерпка
днес е поредният
рожден ден на

ВЛАДИМИР МАРКОВ
човека мотор,
човека отдел,
майстор по всички
специалности.
Дори краткото
отсъствие на
Владо може да
върне работата
на редакцията в
пещерната епоха.
Да е жив и здрав и все така да
носи спокойствие и равновесие!

Колегите от ДУМА

Öúðêîâåí
êàëåíäàð
28
Преп.
Ефрем
Сириец

ВИД МЕДУЗА Е
ЕДИНСТВЕНОТО
БЕЗСМЪРТНО
СЪЩЕСТВО
Медузата Turritopsis nutricula с
диаметър 4-5 мм е единственото
безсмъртно същество в света,
твърдят учени, цитирани от в.
“Таймс”. Представителите на този
вид обикновено умират, след като
дадат потомство, но само Turritopsis
се връща към цикъла си на полова
незрялост, след като стане възрастна, и може да се подмладява.
Теоретично този цикъл може да се
повтаря безкрайно, което прави медузата потенциално безсмъртна.

ПЧЕЛИТЕ
РАЗПОЗНАВАЛИ
ЧОВЕШКИТЕ ЛИЦА
Лица на хора могат да разпознават пчелите, дори и да не са ги
виждали под так ъв ъгъл, какъвто
им се показва. Експериментите са
извършени от австралийски учени
от университета “Монаш”, съобщи
Лента.ру. Ако пчелата е долетяла
до правилното лице, й се е давала
бучка захар, а при неуспех е следвало наказание: получавала е горчив разтвор.

cyanmagentayellowblack
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Газаев спряган за треньор на България
Бившият треньор на ЦСКА
Москва Валерий Газаев, който
вдигна Купата на УЕФА, може
да стане селекционер на националния отбор на България,
твърди руският сайт Life.ru.
Според медията от БФС са се
обърнали с официално предложение към него, но той поискал да размисли до петък.
54-годишният специалист обмислял и предложения от европейски клубове. Цитира се

и българският наставник на
Амкар Перм Димитър Димитров, според когото, ако руският специалист бъде назначен,
това е много добро решение.
Електронното издание отбелязва, че българските варианти за поста са Станимир Стоилов и Красимир Балъков.
По-късно от БФС обявиха,
че не е постъпвала кандидатура на Газаев. От футболния
съюз заявиха, че нямат офи-

„АКУЛИТЕ” БИЯТ
БРАЗИЛЦИ

циална информация и не могат да коментират. Президентът на БФС Борислав Михайлов вече заяви, че ще обяви новия селекционер по време на конгреса на 30 януари.
Газаев е великолепна кандидатура. Той би помогнал много на националния отбор, а и
е добре известен в нашата
страна, коментира и Емил
Данчев, мениджърът на Димитър Бербатов.

Газаев изведе през есента
ЦСКА М до върха в група
“Х” за Купата на УЕФА

Литекс игра като
равен със Зенит

ФОНДАЦИЯ ПАК
ИСКА БОТЕВ

„Оранжевите” паднаха с 0:1 от носителя на
Купата на УЕФА и на Суперкупата на Европа
Литекс отстъпи с минималното 0:1 на
руския гранд Зенит Санкт Петербург в
контрола, играна на стадиона на найпопулярния дубайски клуб Ал Ахли.
“Оранжевите” играха като равни с носителя на Купата на УЕФА и на Суперкупата на Европа. Единственото попадение
за Зенит, играл с титулярите си, вкара
Александър Анюков, който в 10-ата минута от малък ъгъл преодоля Урош Голубович. До почивката възможности се откриха пред Крум Бибишков и Сандриньо, а
Голубович хвана удар на Денисов.
През втората част Станимир Стоилов
пусна в игра Емил Ангелов, Тодоров,

Михаил Венков, Барт и Том, като бразилецът прати топката в гредата в 53-ата
минута. Пропуски направиха Ивелин Попов и Дока Мадурейра, а в последните
минути младокът Венцислав Бенгюзов на
празна врата не успя да изравни. Резервният вратар на ловчанлии Тодоров пък
парира опасни удари на Файзулин и
Дани. Минута преди края ловчанлии претендираха за дузпа за фаул срещу Том,
но реферът Мохамед Исмаил не посмя да
отсъди 11-метров наказателен удар. За
Литекс играха Урош Голубович, Ивайло
Петков, Пламен Николов, Петър Занев,
Станислав Манолев, Алесандро Кореа-

Сандриньо, Шандор Дюри, Радостин Кишишев, Ивелин Попов, Дока Мадурейра,
Крум Бибишков (Тодор Тодоров, Михаил
Венков, Александър Барт, Уелингтом да
Силва, Емил Ангелов, Александър Цветков, Венцислав Бенгюзов, и Диего).
Нормално е да загубиш, когато изпуснеш 5-6 гола срещу тим от класата на
Зенит. Доволен съм обаче, защото отборът демонстрира добро поведение,
коментира след мача Мъри пред Дарик
радио. Той заяви още, че след връщането на тима ще има нов разговор с Гриша
Ганчев по повод евентуалното му избиране за наставник на националите.

Шефовете на „Титан”
официално в ЦСКА

Димитър Бербатов заяви преди снощното гостуване на Уест Бромич
Албиън, че основната цел пред Манчестър Юнайтед е шампионската
титла В средата на октомври той откри головата си сметка за
“червените дяволи” именно срещу УБА при разгрома с 4:0

Шефовете на “Титан” Димитър Борисов
и Иво Иванов вече
официално са в Hадзорния
съвет
на
ЦСКА. Промените в
управата на “армейците” са били вписани в
Търговския регистър
12 дни след решението за влизането им в
нея. Освен тях в надзора са и Александър
Томов и Димитър Пенев, а в УС са вписани Димитър Димитров,
Румян Вълков, Венцислав Живков, Анкрей
Кирилов, Петър Жеков, Димитър Якимов
и Алексанъдр Томов.
Като едноличен собственик на капитала
на ПФК ЦСКА и посо-

чена “Интернешънъл
спортс мениджмънт
сървисис” АД.
Междувременно се
разбра, че 20-годишният халф на ЦСКА
Атанас Зехиров отива
на проби в Сливен и
може да играе за тима
през пролетта.
В
същото време играчите на ЦСКА бяха наградени от треньора
Димитър Пенев за успеха с 4:1 срещу Ягодина със здрава тренировка вчера. В подготовката се включиха и
бранителите Кирил
Котев и Александър
Бранеков, които през
изминалите дни се готвеха на индивидуален
режим.

Левски се разделя с петима играчи
От Левски водят разговори за продажбата на трима футболисти, като според
неофициална информация това са Юсеф
Рабех, Николай Димитров-Хичо и Живко
Миланов. Трима може да бъдат продадени до края на седмицата, заяви босът на

“сините” Тодор Батков на първата тренировка на отбора след завръщането от
Кипър. По думите му още двама играчи
ще бъдат преотстъпени, а до края на седмицата на “Герена” ще се завърне и Христо Йовов. По думите на Батков случаят

“Рабех” е приключен и той остава. Фелипе Да Коща пък подписвал договор за 3
години. Босът на “сините” отново заяви, че
е готов да даде част от акциите на клуба.
Тези дни се заговори, че кандидатка е
ексшефката на тотото Ирена Кръстева.
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Черноморец победи с 3:1 в
Анталия сборен тим на бразилски играчи, които си търсят тимове в Европа. “Акулите” надиграха съперниците си и пропуснаха да постигнат разгромен
резултат. Дошлият на проби
аржентинец Роберто Карбони
откри в 9-ата минута, а в 15-ата
сръбското крило Александър
Стоймирович удвои. Бразилците
върнаха едно попадение в 43ата минута чрез игралия за
Вашку да Гама и ПСВ Айндховен Марко Маркиньо. В 62-ата
Георги Божилов открадна топката от разсеяния вратар на
бразилците и вкара на празна
врата. По-късно се разбра, че
предвидената контрола на Черноморец с Вадуц пропада и ще
се търси нов спаринг.
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Главен редактор
Ивелин Николов
Първи зам.-главен
редактор
Юрий Борисов

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

Фондация “Бъдеще за ПФК
Ботев 1912” отново прояви желание да закупи контролния
пакет акции на пловдивския клуб
и изпрати официално писмо, с
което покани настоящия собственик на “канарчетата” Димитър
Христолов да седне на масата
за преговори. Председателят на
фондацията Марин Бакалов
потвърди, че учредителите имат
финансова
готовност
за
издръжка на клуба и че евентуалната цена, която ще бъде
платена от тях, ще бъде изчислена на база финансов и правен
анализ на счетоводните книги
на акционерното дружество.
Самият Христолов пък каза, че
очаква конкретна оферта, за да
говори по въпроса. Той щял да
говори и с Николай Ишков за
нов кандидат-купувач на Ботев.

АРШАВИН ОЩЕ
ПРЕГОВАРЯ
С АРСЕНАЛ

Трансферът на Андрей Аршавин в Арсенал забуксува,
след като “артилеристите” не са
приели неговите финансови
претенции. Преди това от неговия Зенит Санкт Петербург обявиха, че е постигнато съгласие
с Арсенал относно трансфера.
Аршавин получава годишна заплата от 3,5 млн. долара в Русия, като разговорите с Арсенал
продължават. От Зенит вече са
предложили 10 млн. евро за 29годишния нападател на Ювентус Винченцо Якуинта, който да
замени Аршавин.

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

Отговорен редактор
Стоян Стоянов
stoyan@duma.bg

œË œ–Œ¡À≈Ã» Ò
‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂÚÓ Ú˙ÒÂÚÂ:

Отговорен секретар
Ивайло Гиздов
igizdov@duma.bg

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

Основател
Стефан Продев
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И Джокович не
издържа на жегата

ж и в о т ъ т
на думите

Роже Федерер даде само три гейма на Дел Потро,
излиза срещу Анди Родик на полуфинал

СНИМКА БГНЕС

Съчувствам на Новак в този момент, коментира Анди Родик (вляво),
след като шампионът от 2008-а не издържа на жегата в Мелбърн

първата финалистка при
жените.
Сестрите Винъс и Серина Уилямс се класираха за
полуфиналите на двойки
след успех с 6:2, 4:6 6:3

срещу китайките Шуай ПенСу Вей. Следващите съпернички на американките са
Кейси Делакуа (Австралия)
и Франческа Скиавоне
(Италия).

Симеон Иванов отпадна в САЩ

Уейд отново неудържим
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Хърватката Бланка Влашич започна с успех стартовете си през
2009-а, след като преодоля 2,03 метра в скока на височина на турнир в
Риека и оглави ранглистата за сезона. 25-годишната лекоатлетка направи и два неуспешни опита на 2,06 м,
за да подобри националния рекорд
на страната си. Влашич, която изненадващо стигна само до сребро на
олимпиадата в Пекин м.г., демонстрира самочувствие, заявявайки, че се
чувства в отлична форма. На подиума в Риека се качиха и две рускини
- Виктория Сливка-Клюгина и Светлана Школина, които постигнаха лични резултати от по 1,98 метра.
На 29 януари Влашич ще стартира в Гьотеборг, след което идват
и турнири в Малмьо (3 февруари,
Щутгарт (7 февруари), Банска Бистрица (11 февруари), Карлсруе (15
февруари), Сплит (21 февруари) и
Прага (26 февруари). Финал на
маратона е европейското първенство в зала в Торино от 6 до 8 март.

○

○

○

○

○

Българският тенисист Симеон Иванов загуби срещата си
от четвъртия последен квалификационен кръг на тенис турнира Плантейшън във Флорида. Поставеният под номер 2 Иванов не съумя да повтори изявите си от предишните кръгове
и отстъпи на представителя на домакините Денис Живкович
в два сета - в 4:6, 1:6. В основната схема на турнира директно
право на участие намериха други двама българи - Григор
Димитров и Тихомир Грозданов, които ще се изправят в първия
кръг съответно срещу Реймънд Сармиенто от САЩ и ЛуисМануел Флорес от Мексико. Въпреки загубата си Иванов ще
участва на двойки в тандем с Грозданов срещу американския
дует Антоан Бодуин и Роби Парлейд.

Лидерът при реализаторите през сезона в НБА Дуейн
Уейд вкара 13 от 19те си опита и наниза
35 точки за победата
на неговия Маями
Хийт с 95:79 точки у
дома срещу Атланта
Хоукс. “Горещите” показаха силна защита,
като в период отблизо 13 минути техните
съперници не успяха
да отбележат точка
през първото полувреме на мача. След
успеха в дербито на
Югоизточната дивизия Маями са шести в
Източната конференция, а “ястребите” заемат четвъртото.
Шакийл О’Нийл
отбеляза 29 точки за
успеха на Финикс

Сънс като гост на Вашингтон Уизардс със
103:87 точки. Амар
Студамайер добави
22 точки и 15 борби,
а Стив Неш се отличи с 14 точки и 15
асистенции за втория
пореден успех на
тима. “Магьосниците”
пък записаха десета
загуба в последните
12 мача. Резултатите
от другите срещи Вашингтон Уизардс Финикс Сънс 87:103,
Ню Йорк Никс Хюстън
Рокетс
104:98, Милуоки Бъгс
- Минесота Тимбъруулвс 83:90, Ню Орлиънс Хорнетс - Филаделфия`76 101:86,
ЛА
Клипърс
Портлънд
Трейлблейзърс 88:113.

Асашорю гледал към президенския пост
Един от най-успешните сумисти в
историята на древния японски спорт монголският йокодзуна Асашорю, обяви, че след края на спортната си кариера ще се кандидатира за президент
на страната си, предаде Лента.ру. Великият шампион, чието истинско име е

Долгорсуренгийн Дагвадоржкойто и на
27 септември т.г. ще навърши 29 години, ще заяви кандидатурата си през
2012-а. Това е споделил самият той на
своя фризьор, който му прави традиционната прическа преди състезанията.
В края на миналата седмица 68-ият

велик шампион и първият монголец,
достигнал до това звание през 2003-а,
спечели 23-ата си Купа на императора
на първия за годината супертунир в Токио. Асашорю се завърна триумфално
след три пропуснати турнира заради
контузия на лакътя.

ÄÓÌÀ
Правото да
к а з в а ш т о в а,
което мислиш!
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те продължиха победния си
ход в “Мелбърн парк”. За
полуфиналите първо се класира поставената под номер
7 Вера Звонарьова, която бе
повече от убедителна срещу французойката Марион
Бартоли и надигра екзекуторката на нашата Цвети Пиронкова с 6:3, 6:0. След това
пък третата поставена Динара Сафина успя да спре голямото
завръщане
на
сръбкинята с австралийски
паспорт Йелена Докич, като
спечели в много оспорван
двубой с 6:4, 4:6, 6:4. Въпреки загубата Докич се завръща в топ 100 на световната
ранглиста, а двете рускини
ще се изправят една срещу
друга за определяне на

Влашич с първа победа за сезона

cyanmagentayellowblack

¿ ¡ Œ Õ ¿ Ã ≈ Õ “

Защитаващият титлата
си от миналата година и поставен под номер 3 в схемата на Откритото първенство
на Австралия Новак Джокович стана поредната жертва
на жегата в Мелбърн.
Сърбинът се отказа в началото на четвъртия сет от
четвъртфиналния си мач с
поставения под номер 7
Анди Родик при резултат
6:7, 6:4, 6:2 и 2:1 в полза на
американеца. По този начин
Джокович сподели съдбата
на Виктория Азарьонка от
Беларус, която ден по-рано
бе принудена да се откаже
поради същата причина в
двубоя си с Серена Уилямс
(САЩ). След мача Джокович
обясни, че по време на срещата е получил схващане на
мускулите и въпреки двете
лекарски намеси тялото му
просто не е издържало на
дългите разигравания при
близо 40-градусовата жега
на корта. Това е четвърто
подобно отказване на сърбина след случаите на “Ролан
Гарос” през 2005 и 2006 г. и
на “Умбълдън” преди две години. Преди прекъсването
на мача Родик бе нанизал
цели 16 аса, с което води
убедително в класацията със
79 точки от сервиз.
Американецът достигна
до четвъртия си полуфинал
в Мелбърн, като в него ще
срещне световния номер две
Роже Федерер. Швейцарецът прегази с 6:3, 6:0, 6:0
за час и 20 минути младата
аржентинска надежда Хуан
Мартин дел Потро. Федерер
записа 12 аса и 38 печеливши удара, а съперникът му
постигна едва 5 точки от
сервиз и 8 уинъра. Така
швейцарецът продължава
да преследва изравняване
на рекорда на Пийт Сампрас
от 14 титли от турнири от
Големия шлем.
Междувременно рускини-

ПОДАРЪЦИ И
СУВЕНИРИ
НА ВЕСТНИК
ДУМА

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ
ще излиза

талон за
безплатна
обява!
ТЪРСЕТЕ ГО!
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