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ВРЪЗВАМЕ СЕ КЪМ
ГРЪЦКАТА ТРЪБА

На гости
на община
Хасково

Европейската комисия дава 20 млн. евро
за газовото отклонение от Комотини

Европейската комисия
(ЕК) отпуска 20 милиона евро
за реализиране на газова
връзка между България и
Гърция, по-конкретно за
изпълнение на проекта Комотини-Хасково. Отделят се
средства и за свързване на
газовите системи на България и Румъния. Това стана
известно вчера след заседание на Европейската комисия,

предаде БТА. На него бяха
уточнени проектите, които ще
се финансират с допълнителни неизползвани средства от
бюджета на Европейския съюз
по линия на плана за възстановяване от икономическата
криза и за укрепване на енергийната сигурност на Европейския съюз след кризата, предизвикана от спрените доставки на руски газ за Евро-
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па. Допълнителните средства
възлизат общо на 5 милиарда
евро. От тях 3,5 милиарда евро
се отделят за енергийни проекти, 1 милиард - за осигуряване на достъп до широколентов интернет и 500 милиона за посрещане на “новите предизвикателства” по линия на
Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

БПЦ не иска
да преговаря
с разколниците
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Няколко думи

ÏÀÊ ÊÐÀÄÅÌ
МАЯ КАЛПАЧКА

„Козелът” на
Георги Дюлгеров
открива „София
филм фест”
СНИМКА БГНЕС

—Ú. 16

Не за сефте вчера бе оповестена срамна класация, в
която сме сред първенците. В статистика на италианската асоциация на потребителите България заема трето
място в Европа по неплащане на данъците. 38,3 процента от нашенците не декларират доходите си, а това си
е парекселанс сива икономика. Очевидно става дума
преди всичко за фирмите, които крият печалби. Но и
средностатистическият българин е беден и при тези
безумни спрямо доходите цени е готов на всичко, за
да свърже двата края. Когато обаче ругаем държавата,
че не давала пари за едно или друго, сещаме ли се, че
те, парите, идват от данъците? Кой е най-виновен, защото невинни няма в триъгълника държава, бизнес и
граждани? От плоския данък спечели бизнесът, от
“черните каси” печели работникът. Май е въпрос на
манталитет - и повече да имаме, пак крепим сивата
икономика и пак крадем. Крадем от себе си.

Трети сме
в Европа
по укриване
на данъци
7
Георги Готев:

България е
отечеството
на Европа
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В Давос
надежда за
по-малко лукс,
но повече идеи
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Хиляди хора участваха в откриването на Световния социален форум в бразилския град Белем.
Срещата на антиглобалистите ще продължи до 1 февруари
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Българка стана
шеста в света
на конкурс
за красота
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Оставиха в ареста
похитителя
на автобуса
ирослав Блажев, който в сряда
похити пътнически автобус, бе
задържан за 72 ч., съобщиха
вчера от прокуратурата в Ловеч. Той ще бъде обвинен за
взимане на заложници, заяви
главният прокурор Борис Велчев, цитиран от БНР. По-късно
от прокуратурата поискаха и
постоянен арест за задържания. Блажев ще бъде подложен и на съдебнопсихиатрична експертиза, която да даде яснота за психичното му състояние. В зависимост от нея
ще се вземе решение дали задържаният ще бъде настанен в съдебно отделение на психиатрична болница или ще
остане в ареста, уточниха от ловешката
окръжна прокуратура.
В сряда малко след 13 ч. Блажев заплаши с пистолет пътниците от автобус,
пътуващ от София за Варна. Поводът по
думите му беше, че иска справедливо
наказание за мъж, причинил пътен инцидент, при който приятелката на похитителя е загубила детето си.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

М
Едва около 150 души се събраха на
поредният протест около парламента вчера

Огромна лавина затрупа
скиор край Банско
Лошото време прекрати търсенето
на 28-годишен мъж от столицата
Огромна лавина затрупа
28-годишен столичанин край
Банско вчера. Вчера спасителите така и не можаха да
открият момчето. Около 10.30
ч. по един от улеите на масива на връх Тодорка в Пирин
е паднала снежна лавина,
предизвикана вероятно от
двама скиори - момче и момиче. Те напуснали очертанията на маркираната ски
зона от горна станция на седалковата линия “Шлема” в
ски зона “Шилигарника” и навлезли в опасните очертания

на улей. Момичето усетило
движението на снега и успяло да остане встрани от
снежните маси, но не видяло
повече младежа.
Предполага се, че той е
повлечен от лавината, съобщиха вчера служителите от
Планинската контролно-спасителна служба. Цял ден отрядът на ПСС към БЧК в Банско търси 28-годишния скиор
с повече от 20 спасители и
четири обучени за целта кучета.
Спасителите коментираха,

че лавината е огромна, а атмосферните условия са ужасни и това много затруднява
издирването. Според повечето специалисти проблемът
при търсенето на младежа е
това, че издирването е започнало доста време след инцидента, което намалява и шансовете да бъде открит жив. От
пресцентъра на МВР съобщиха, че е установена самоличността на момчето. В тази
връзка от БЧК отново алармираха скиорите от района
да внимават заради лавинна-

Трима напуснаха
групата на ДСБ

НАНСИ МАКЪЛДАУНИ:

Депутатите от ДСБ Николай Михайлов, Нено
Димов и Антонела Понева напуснаха официално
вчера парламентарната група на партията. Покъсно Николай Михайлов коментира, че тримата
ще бъдат независими депутати, които няма да се
присъединяват към никоя парламентарна група.
Като учредители на партията констатираме,
че ДСБ е изневерила тежко на своите принципи,
каза Михайлов. Сред мотивите за напускане на
ПГ на ДСБ са коалиционната политика, подчинена на идеята за политическо оцеляване на няколко души, нелепа идея за операция “Чисти
ръце” с партии и лица, които са наричани от ДСБ
корумпирани и с които партията е водила политическа борба; скандално предложение за купуване на депутатски места, залегнало в проектодокумента за коалиционно споразумение, заяви
още Михайлов. ПГ на ДСБ се състои от 16 народни представители, с напускането на тримата те
остават 13.

Съдебните власти трябва да понесат отговорност за забавянето на делата с особено високо обществено значение. Това каза посланикът на САЩ у
нас Нанси Макълдауни по време на
провелата се вчера кръгла маса на тема
“Престъпление
без
наказание”.
Макълдауни подчерта, че поръчковите
убийства през последните пет години
са 75. Според нея България е устойчив
сътрудник в неустойчив район, а правителството на САЩ иска България да
бъде силна и да действа срещу корупцията незабавно. Тя допълни, че е крайно време да бъде сложен край на тен-

Трябвало да питаме
27-те от ЕС за АЕЦ
Решението за затварянето на реакторите в АЕЦ
“Козлодуй” бе взето от 27-те страни членки на
Европейския съюз и за да се отворят тези реактори, ще трябва да се поиска разрешението на 27те членки. Това каза вчера по време на пресконференция в Министерски съвет френският посланик Етиен дьо Понсен.
По думите му не Франция, а други партньори
поискаха затварянето на реакторите и доколкото
той бил информиран, те не са си променили решението. Посланикът уточни, че е много малко вероятно едно такова искане да завърши положително.
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та опасност и в този район.
ПСС отново напомни на любителите на зимните спортове да карат само в обозначените, маркирани и обезопасени ски писти във високопланинските ски центрове.
През вчерашния ден времето
в района е много лошо. На
прохода Предела валя обилен сняг, а в отсечката Симитли-Банско
пътят
е
хлъзгав.Имаше десетки закъсали ТИР-ове, които затрудняваха движението на превозните средства.

Õ‡Ó‰ÌÓ Ò˙·‡ÌËÂ
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днешното
си заседание парламентарната
комисия по
здравеопазване ще
обсъди директива относно стандартите за качество и безопасност на даряването,
набавянето, изпитването, съхраняването, транспортирането и идентифицирането на човешките органи.
z Комисията по транспорт и съобщения ще разгледа общия законопроект за изменение и допълнение
на Закона за електронните съобщения.
z Комисията по бюджет и финанси
ще обсъди на първо четене законопроект за изменение на Закона за
мерките срещу изпирането на пари.
Като втора точка от дневния ред ще
разисква Закона за изменение и
допълнение на Закона за акцизите и
данъчните складове. Депутатите ще
разгледат и законопроекти за изменение и допълнение на Закона за
тютюна и тютюневите изделия.
z Комисията по европейските въпроси ще обсъди проекта на директива
относно стандартите за качество и
безопасност на даряването, набавянето, съхраняването, транспортирането и идентифицирането на човешки
органи. Депутатите ще излязат със
становище по Закона за изменение и
допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки,
внесен от Министерския съвет.

ÃËÌËÒÚÂÒÍË Ò˙‚ÂÚ
До два месеца ще е готова
новата национална здравна
карта на страната. Това каза в
Плевен
министърът
на
здравеопазването д-р Евгений
Желев, предаде
радио “Фокус” Велико Търново.
Министърът
уточни, че новата здравна карта
ще даде възможност на общинските центрове и болници да кандидатстват по европейски програми
за финансиране. Условието на Европейския съюз и Европейската
комисия е да имаме такава национална здравна карта. В момента
има такава действаща, но е необходимо да бъде изготвена нова,
уточни министърът.

Време е за присъди в България
денцията с купуване на гласове и незаконно финансиране на политическите
партии. Дипломатката беше категорична, че е редно да се настоява за пълна
прозрачност при възлагането на обществени поръчки.
Председателят на парламента Георги Пирински изрази мнение, че
корупцията в бизнес сектора е намаляла за сметка на тази в гражданското общество. Начин за премахване на
корупцията са допълнителни инвестиции в трите власти. Разбирането, че
за да се справим с проблема “корупция”, трябва да изметем хората в ин-

Нанси
Макълдауни

ституциите, защото са поначало опорочени, е недостатъчно обоснован и
несериозен подход, а в известна степен това е прикритие и защита срещу
реалните действия на институциите
срещу проблема, каза още Пирински.

z

Нови шест сътрудници на ДС в БНТ
Шест нови имена на
сътрудници на ДС в
Българската национална
телевизия обяви вчера
Комисията по досиета.Това
са Васил Василев, Наташа
Тодорова, Никола Генадиев, Орлин Йовев, Петър
Кожухаров и Юлиана Минчева.
Васил Василев е завеждал
кореспондентски
пункт на БНТ в Париж от
1986 до 1991 година. За
него комисията е установила, че е бил агент, секретен сътрудник с псевдоними Паскал, Бобев.

Наташа Тодорова е
агент с псевдоним Рилка.
Снета е от действащ оперативен отчет през 1988 г.
Сътрудничила е на ДС, управление VI-I-I. Тя е заместник-главен редактор от 1
септември 2006 година. Никола Генадиев е агент с
псевдоним Петков. Сътрудничил е на ДС, управление
VI-V-II. Орлин Йовев, агент
с псевдоним Явор. Сътрудничил на ДС. Бил е ръководител сектор в БНТ от
15.05.1992 г. до 06.12.1995
г. Петър Кожухаров, агент
с псевдоним Янчо. Сътруд-

ничил на ДС, управление
тт. Кожухаров е завеждал
кореспондентски пункт в
Берлин от 21.10.1989 г. до
28.02.1990 г. Юлиана Минчева, нещатен служител,
ДС - ПГУ. Тя е зам. директор от 06.05.1992 г. до
01.01.1993 г.
Вчера стана ясно, че
активистът от партия “Атака” в Пиринско Славчо
Смилков осъди на първа
инстанция Комисията по
досиетата. Състав на Софийския административен
съд отхвърли като незаконосъобразно и опозорява-

що решение, въз основа на
което Смилков бе разсекретен като агент “Георгиев”. Славчо Смилков е
първият партиен лидер в
Благоевградско, който заведе и спечели дело срещу Комисията по досиетата, коментира пред Дарик
радио неговият адвокат
Илко Стоянов. Юристът поясни още, че ответникът по
делото в лицето на Комисията по досиетата, не са
представили достатъчно
безспорни данни относно
агентурното минало на
Славчо Смилков.
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Декларациите за конфликт
на интереси - до март

„НАПРЕД” ПОИСКА
НС ДА РЕАГИРА
ЗА БЛОКАДАТА
ПО ГРАНИЦАТА
Парламентът да излезе с
обща декларация по отношение на блокадата по българогръцката граница, поискаха
вчера от ПГ на Движение “Напред”. До края на тази седмица
те обещаха, че ще разговарят
с останалите парламентарни
групи. Депутатът Борис Ячев
информира, че от коалицията
са се срещнали вчера сутринта
с чешкия посланик у нас Мартин Клепетко, за да потърсят
съдействието на неговата страна, в качеството й на председателстваща ЕС, за справяне с
блокадата по нашата граница.
От ПГ на “Напред” изразяват
безпокойство от поредната
криза, която търпи българската икономика в рамките на помалко от месец. Според тях
блокадата е тежък удар срещу
нашата икономика. Практически транспортните и граничните
връзки на Гърция не са засегнати, а ние губим, каза депутатът Борислав Китов. Според
колегата му Борис Ячев, който
е благоевградски депутат, над
80 предприятия от неговия
регион ще фалират заради
това, че не могат да експортират своята продукция.

Трябва да се стремим да няма Батко и Братко,
заяви Татяна Дончева
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СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Да бъде удължен
срокът за подаване на
декларациите за конфликт на интереси от
два до четири месеца.
Това предложиха вчера депутати в законопроект, който обсъжда
парламентарната комисия по въпросите на
държавната администрация. Така крайният
срок се измества до 31
март вместо до края на
януари, както бяха
предварителните разпоредби. В подписката
са се разписали парламентаристи от всички групи, като мотивът
е, че времето, указано
за подаване на декларациите не е достатъчно, за да се прецизират текстовете.
Една от вносителките на корекциите,

Татяна Дончева обеща бърза корекция
в закона за конфликта на интереси

което трябва да се
преследва, е да няма
Батко и Братко, да
няма общински съветници със строителни
фирми, които да поемат строителните
поръчки в своята об-

лявата депутатка Татяна Дончева, заяви в
парламента вчера, че
законът трябва да се
прецизира така, че да
не преследва някого
само въз основа на
предположения. Това,
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се намират в икономически или политически отношения.
Прекаленият светец и Богу не е драг,
има неща, които трябва да се доогледат
съвсем разумно, но
така, че да се пресекат
корупционните
практики, декларира
Дончева. Трябва да
стигнем до това да
няма
корупционни
практики през конфликт на интереси, да
е ясно, че аз не тикам
моите клиенти по начин, по който те да ми
плащат за услуги, които аз върша като народен представител,
каза Дончева. Тя самата декларира пред
медиите, че е приключила своите адвокатски ангажименти още
в началото на депутатския си мандат.

щина. Редно е в закона да има задължения
по деклариране на
конфликт на интереси
и задължение да не се
участва при вземане
не решение при конфликт на интереси,
обобщи депутатката. В
мотивите си групата
народни представители посочват, че приетите текстове създават сериозни трудности в практическото им
прилагане. Те възразяват срещу задължението към лицата, заемащи публични длъжности, да декларират
така
наречените
свързани лица. Вносителите обясняват, че
това са съпрузи или
хората, с които живеят, роднините по права, съребрена и до
четвърта степен линия,
както и всички, с които

МИЛЕНА НИКОЛОВА
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УВОЛНЯВАТ
ПРОКУРОР
ОТ РАЗЛОГ
Инспекторатът към Висшия
съдебен съвет (ИВСС) предложи за дисциплинарно освобождаване от длъжност прокурор
от районна прокуратура в Разлог. Резултатите от проверкатата, извършена през януари
2009 г., показва, че прокурорът
системно не е спазвал сроковете, предвидени в НПК, неоправдано е бавил производството по възложените му наказателни производства, нарушавал е правилата на професионалната етика и е извършвал
действия, с които е накърнявал
престижа на съдебната власт.
Прокурорът все още не се е
произнесъл по възложени му
през декември 2007 г. 48 спрени наказателни производства.
Вече му е налагано дисциплинарно наказание “порицание”.
Сред провиненията на прокуро
ра е и това, че е закъснял с два
часа за церемонията по
встъпването си в длъжност.

○

Близки и приятели на Живко Русев не могат да повярват, че той е виновен. Те го определят
като добър и скромен човек. Близка родственица на Живко едва вчера научи за съдбата му

ство наркотици - 125 кг.
Това действително е огромно количество и е очевидно, че може би е част

от някаква по-голяма организация, заключи Калфин.
По думите му единственото, което българската стра-

на може да направи, е да
осигури на нашия сънародник правата съгласно иранското законодателство.
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социалната политика тогава законопроектът ще бъде гласуван и
на второ четене.
Министър-председателят Сергей Станишев да бъде изслушан
в парламента за действията на
правителството по усвояване на
европейските фондове. Това
предложи вчера в пленарната
зала от името на ПГ на ОДС Йордан Бакалов. По думите му е важно премиерът да информира какви мерки взема кабинетът за прозрачно усвояване на фондовете
от ЕС. Бакалов настоя изслушването на министър-председателя
да е преди 7 февруари, когато ще
излезе новият доклад на ЕК за
България.

○

Да се намали от шест на три
месеца срокът, в който неусвоените средства по отделните програми и мерки в националния
план за действие по заетостта
могат да бъдат пренасочвани по
програми и райони. Това обсъдиха депутатите вчера на първо
четене. Мотивът на вносителите
на предложението, депутатите
Донка Михайлова (Коалиция за
България), Христина Христова
(НДСВ) и Хасан Адемов (ДПС), е,
че това е мярка за преодоляване
на последствията от настъпващата икономическа криза. Гласуването на законопроекта ще бъде
на днешното заседание. По предложение на комисията по труда и
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Намаляват срока
Юнал Лютфи: Издигането
за неусвоени средства на Паси не е по правилата
Въпросът за подкрепата на кандидатурата на
Соломон Паси за генерален секретар на НАТО е
въпрос за личността, а не толкова за коалиционни
партньори. Няма нищо по-добро България да има
повече представители на ръководни места по света, в международни организации. Това заяви вчера
пред БНР зам.-председателят на Народното събрание Юнал Лютфи, който бе избран преди дни и за
зам.-ръководител на ПАСЕ, по повод кандидатурата на Соломон Паси за генерален секретар на НАТО.
Той подчерта, че за поста има няколко сериозни
кандидатури. Лютфи заяви още, че процедурата по
издигането на Соломон Паси от НДСВ не е найточната. Тя трябва да бъде обсъдена от правителството и предложена с писмо, в което да се цитира
решение на Министерския съвет с много сериозни
аргументи, каза Юнал Лютфи. Според него Паси
имал своите качества, но било рано за шеф на НАТО
да бъде избран човек от Източна Европа.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Обвинението е толкова
сериозно, че възможностите, които имаме, не са особено големи. Това заяви
министърът на външните
работи Ивайло Калфин по
повод смъртната присъда,
която грози шофьорът на
ТИР Живко Русев в Иран.
Външният ни министър коментира, че всичко, което
външното ни министерство
може да направи за него,
вече се прави. Той информира, че ръководеното от
него ведомство е научило
за случая преди десетина
дни. Направили сме остър
протест, защото на практика България не е била уведомена преди два месеца,
че наш сънародник е
задържан. Той обясни, че
на нашия сънародник се
осигурява цялата консулска и правна помощ, на
която има право в Иран. За
съжаление престъплението, за което е обвинен, е
много тежко. Калфин добави, че според законодателството там няма възможност за замяна на смъртното наказание с доживотен
затвор,
защото
става
въпрос за огромно количе-

СНИМКА БГНЕС

Калфин не е оптимист за арестувания шофьор в Иран

Депутати от Сръбската
Скупщина посетиха великотърновското село Балван,
за да се запознаят със социалните проекти, които сдружение “Св. Иван Рилски” реализира там. Те се запознаха с
обитателите от дома за
възрастни хора, който е обновен със средства от холандски фондации и община Велико Търново.
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Фондация „Памет”
поема грижата за
български и руски
паметници

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

ИСКРА МИЛЕВА

Българо-руска фондация “Памет” беше учредена
вчера. Нейната основна дейност ще бъде грижата по
възстановяването и съхранението на паметниците,
свързани с Руско-турската война на територията на
България. За председател на фондацията беше избран
председателят на Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД Захари Захариев. Федерацията е
главен инициатор за създаването на новата фондация.
“Най-лошата болест за човека е амнезията, а за
една нация - това е загубата на националната ни памет”, каза Захари Захариев. Той обясни, че освен за
поддръжката и реставрацията на паметниците, фондацията ще има грижата и за новите паметници, които ще
се издигат в България и Русия. За пример бе дадена
идеята в годината на България в Русия да бъде издигнат
паметник на първия руски патриарх Киприан. Също през
тази година се обмисля идеята в Руската федерация да
се издигне паметник на братята Кирил и Методий.
Партньори на инициативата от руска страна са
Съюзът на приятелите на България в Руската федерация, Държавната академия за славянски култури в Москва, Руският център за международно научно и информационно сътрудничество, който у нас е представен от
Руския културно-информационен център в София. В
официална позиция, изпратена до федерацията, те са
Начело на фондация “Памет” застана председателят на Федерацията изразили готовност за учредяване на руска фондация
за приятелство с народите на Русия и ОНД Захари Захариев със същото име.

МВР призна вина за
смъртта на Куцаров
Опозицията веднага
поиска анкетна
комисия за починалия
след полицейски арест
Най-вероятно при ареста
на 29-годишния Пламен Куцаров, който почина в кола на
антимафиоти след проверка с
детектор на лъжата, полицията не е спазила всички процесуални действия и има някаква
вина за смъртта му. Това заяви
вчера пред БТВ генералният
секретар на МВР Павлин Димитров. Той отрече твърденията, че Куцаров е бил свързан с
убития в София Йордан Цонков-Джиджи, който бе застрелян в столичния квартал “Люлин” почти по същото време
на разпита на Куцаров. Ден
след смъртта на Куцаров и
Джиджи градският прокурор

Николай Кокинов коментира,
че е възможно между двата
случая да има някаква връзка.
“Не ме карайте да коментирам неща, които не са приключили. Когато бъде готова
съдебно-медицинската експертиза, ще се направят съответните изводи”, коментира
междувременно смъртта на
Куцаров главният прокурор
Борис Велчев. Той не пожела
да коментира дали групата за
отвличане, към която Куцаров
е сочен за съпричастен, е отговорна за похищението на
синовете на Венцислав Стефанов и на Вилхем Краус, каквато информация се появи в ме-

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.21, ал.1 и 2, чл.22, ал.3, 4 и 5 и чл.25,
ал.1 от Закона за общинската собственост община Гоце
Делчев обявява, че ще извърши отчуждаване, за изграждане на инфраструктура, на имот с планоснимачен
номер 4261 /четири хиляди двеста шестдесет и едно/, с
площ от 45 /четиридесет и пет/ квадратни метра, участващ в образуването на урегулиран поземлен имот IV /
четвърти/, имот пл.№ 1329 /хиляда триста двадесет и
девет/ от квартал 239 /двеста тридесет и девет/ по плана
на гр.Гоце Делчев, одобрен със заповед № 32/1992г. и
заповед № 308/2002г., и двете издадени от кмета на
общината, с площ на урегулирания поземлен имот от 452
/четиристотин петдесет и два/ квадратни метра, при съседи на урегулирания поземлен имот: от север - улица, от
изток - УПИ V, имот пл.№ 1330 от квартал 239, от юг - край
на регулацията и от запад - УПИ III, имот пл.№ 1328 от
квартал 239.
Община Гоце Делчев ще заплати на Тодор Христов
Тупаров, с ЕГН 3602290061, с постоянно местожителство
гр.Гоце Делчев, област Благоевград - собственик на имот
с планоснимачен номер 4261, с площ от 45 квадратни
метра, участващ в образуването на урегулиран поземлен имот IV, имот пл.№ 1329 от квартал 239 по плана на
гр.Гоце Делчев, обезщетение в размер на 3600 /три хиляди и шестстотин/ лева.
Кмет на община Гоце Делчев:
/Владимир Москов/
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диите. В същото време от ДСБ
заявиха, че ще инициират подписка за създаване на парламентарна анкетна комисия,
която да провери фактите и
обстоятелствата около смъртта
на Куцаров и арестантът, който преди него почина в ръцете
на полицията.
Приятелката и адвокатът
на Куцаров твърдят, че той е
починал от задушаване,
след като е транспортиран с
качулка на главата, което не
е законно. Коментарът на

Павлин Димитров бе, че тази
мярка принципно не е разрешена от закона, но често
се прилага по желание на
задържания, в случай че той
иска да скрие лицето си от
медиите. Смъртта на Куцаров бе повод вътрешният
министър Михаил Миков да
отстрани ръководството на
Дирекцията за борба с организираната и тежката престъпност и назначаването на
Станимир Флоров за нов
ръководител на звеното.

Последните танцуващи мечки
от Сърбия пристигнаха в Белица
Последните танцуващи
мечки от Сърбия - Сейда, Милена и Наташа, бяха транспортирани в парка в Белица. За
трите мечки ще бъде обособен отделен сектор, съобщиха
от фондация “Четири лапи”.
Сейда е на около 7 години.
Била е заловена в Черна гора,
след като ловци са убили майка й. Собствениците на Сейда
навремето са ходели с нея на
гурбет по Адриатическото
крайбрежие. Наташа е на около 10 години и е родена в
зоопарк в Македония, откъдето е била купена от сегашните
й собственици и обучена за
танцуваща мечка. Милена е
най-възрастна - между 28 и 31

Една от сръбските мечки,
дошли в Белица

години. Тя също идва от Македония, от района на Битоля,
където е била заловена, след
като майка й е убита. Здравословното състояние на Сейда,
Милена и Наташа е стабилно.

ДЕТЕ ПАДНА ОТ
ШЕСТИЯ ЕТАЖ
Шестгодишно дете от Радомир е паднало от седмия етаж
на жилищен блок върху козирката на входа, съобщи вчера областната дирекция на МВР в Перник. Няколко деца играели на
площадката между шестия и
седмия етаж на блок в квартал
“Арката”. Детето паднало през
прозорец в коридора. Първоначално е прието в пернишката
болница, а след това е настанено в “Пирогов”.

11 ХИЛ. ПИЛЕТА
ИЗГОРЯХА ПРИ
ПОЖАР
При пожар в птицеферма в
новозагорското село Баня са
изгорели 11 500 пилета, съобщиха от ОД на МВР в Сливен.
Унищожени са и около 700 кв.
метра от покривната конструкцията на птицефермата. Нанесените щети се оценяват за над 100
000 лева. Пожарът е потушен за
около два часа и половина. Няма
пострадали. Според експерти запалването, което станало рано
сутринта във вторник, е предизвикано най-вероятно от късо съединение в главното електрическо табло на постройката.

22-ГОДИШНО
МОМЧЕ ПОЧИНА
СЛЕД СБИВАНЕ
Момче на 22 години е убито,
а други две са с прободни рани
след масово сбиване между две
групи младежи на столичната
ул. “Бузлуджа”, съобщиха от МВР.
Тримата пострадали са излизали от намираща се в района
къща, когато са били нападнати
от другата група момчета. След
сбиването единият от пострадалите е припаднал на улицата,
след което е починал от раните
си. Другите двама младежи, които също са били наръгани, са
настанени в “Пирогов” без опасност за живота.

КАСАТА ЩЕ
ПОКАНИ НОВОТО
РЪКОВОДСТВО
НА БЛС
Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса ще покани на среща
новото ръководство на Българския лекарски съюз (БЛС) на
следващото си редовно заседание. Това е заявено на председателя на съюза д-р Божидар
Нанев от председателя на УС на
НЗОК д-р Емил Райнов, по време на неофициална среща между двамата, съобщиха от пресцентъра на НЗОК. Като национално отговорна институция
НЗОК е отворена за диалог с
всички институции и организации, ангажирани с проблемите
на здравеопазването. Ръководството на здравната каса никога
не е отказвало среща с БЛС и
е готово на добронамерено
сътрудничество със съсловната
организация в полза на интереса на пациентите.

БПЦ няма да преговаря с разколниците
Призоваваме държавните власти да бъдат последователни в своите действия и да обжалват
решението на Европейския съд за правата на
човека в Страсбург, защото това е национална
кауза. Да заемат отговорна позиция и да не влизат в преговори и споразумения с няколко човека, посегнали на единството на Църквата и народа, на националната ни духовна и културна идентичност. Това изявление направи Варненският и
Великопреславски митрополит Кирил в качеството си на председател на обществения комитет за
православни ценности “Св. Цар Борис-Михаил”.
вчера. В специално подготвена декларация, прочетена от митрополита от обществения комитет
изразяват своето категорично несъгласие относно решението на Европейския съд и заявяват, че

е “недопустимо да се иска сключване на споразумение относно канонични въпроси, засягащи единството на БПЦ”. Според тях решението на съда
засяга канонични въпроси, които не могат да бъдат
обект на Европейската конвенция за правата на
човека. Като възможни решения пък се предлага
на отцепниците да се покаят или да регистрират
вероизповедание с различно название. След изявлението стана ясно, че днес или вдругиден ще бъде
огласено и обръщение на видни български интелектуалци в подкрепа на Светия синод и в защита
на единството на БПЦ. Това съобщ зам.-председателят на обществения комитет и общински съветник
Панко Анчев, който вече го е подписал с още 25
души, сред които писателят Антон Дончев, археологът Николай Овчаров и др.
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за младите до 2018 г.
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Екип от френски хирурзи и българските им колеги от клиниката по урология при УМБЛСАМ “Пирогов” извършиха трансплантация на бъбрек от жив донор - майка с инициали Д.Л. на 37 г., а
рецепиент е синът й 16-годишният А.С., съобщиха от пресцентъра
на “Пирогов”. При експлантацията - изваждането на бъбрека от
майката, участваше екипът на френския хирург д-р Пол Мериа от
парижката болница “Сент Луи” и българските му колеги д-р Валери Мариновски - шеф на отделението “Обща и спешна урология” в “Пирогов”, и доц. д-р Славчо Кънчев - шеф на пироговската
урологична клиника. Анестезиолог при тази операция беше д-р
Цветан Борисов.
В екипа по трансплантацията - присждането на дарения
бъбрек, участваха проф. Алаа ел Гономи от болницата “Роберт
Дебре” в Париж, а от българска страна д-р Емил Доросиев, началник на отделението по ендоурология и бъбречна трансплантация, и детският уролог д-р Стоян Пеев. Анестезията (упойката)
беше поверена на д-р Оливие Юо, д-р Веселина Киселкова и
д-р Росица Господинова.
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В „Пирогов” трансплантираха
бъбрек от жив донор

○

„Красива България” подпомага
ремонта на социални домове

ния, че са укрити и не са
съобщени в дирекциите на инспекцията. Нашата цел е до
8% намаление на трудовите
злополуки, заяви през м.г. директорът на ГИТ Гълъб Донев
и уточни, че се планира до
2012 г. пострадалите на работните места граждани на
ЕС да намалеят с 25%, което
ще се прилага и у нас. През
миналата година от НОИ са
направени 27 525 превода за
обезщетения за трудови злополуки, получени по време на
работа. Общата им стойност е
5 477 411 лева. Преводите за
обезщетения за трудови злополуки, случили се на път към
работното място, са 4181 на
обща стойност 822 866 лева.
За професионални болести са
изплатени 44 857 лева, а за
изследвания поради трудова
злополука или професионална болест - 17 590 лева.

○

1249 жени и 2488 мъже са
пострадали през 2008 г. в трудови злополуки, сочат данните на НОИ. През миналата година трудовите злополуки са
били със 74 по-малко от 2007а. По време на работа през
2008 г. са загинали 161 души
(злополуките със смъртен
край през 2007-а са били 179).
В резултат на трудова злополука през м.г. 31 души са станали инвалиди (при 79 в предходната година). Намаляла е
и загубата на календарни дни
- от 238 869 през 2007 г. на
193 901 през миналата.
Най-голям е броят на трудовите злополуки в сферата
на строителството - 423.
Следват тези в търговия на
едро и търговско посредничество (без търговията с автомобили и мотоциклети) - 210,

и в предприятията за производство на машини, оборудване и домакински уреди.
Черната статистика по трудови злополуки, завършили със
смърт, отново води строителството - 44, а четирима строители са останали инвалиди.
Втори в класацията по брой
смъртни злополуки са заетите в сухопътния транспорт
(вкл. тръбопроводния) - с 16
случая. 14 души са загинали
по време на работа в сферата
на търговията на едро и
търговско посредничество
(без търговия с автомобили и
мотоциклети), 10 в производството на метални изделия
(без машини и оборудване).
От Главната инспекция по
труда (ГИТ) припомнят, че на
тел. 0800 14 008 се приемат
съобщения за допуснати трудови злополуки, включително
и такива, за които има съмне-

Парламентът прие годишния доклад за младежта за
2007 г., съобщи пресцентърът
на ДАМС вчера. Документът
отразява извършеното до момента за младите хора и набелязва бъдещите действия за
провеждане на единна младежка политика в България.
Набелязани са осем основни
области и политики за развитие и промяна сред младите:
социален статус, образование,
здравеопазване, трудова реализация, свободно време,
гражданска активност, рисково поведение и европейско
измерение на българската
младеж. Анализът разглежда

включването на младите хора
във всяка една от тези жизнено необходими области и се
базира на представително социологическо
изследване
“Младежта в страната - състояние, проблеми, промени, тенденции, възможни параметри
и насоки за младежка политика”. То бе осъществено от
агенция “Медиана” през април
2008 г. по поръчка на Държавната агенция за младежта и
спорта. Изследвани са 1197
младежи от 15 до 35 години.
ДАМС започна изготвянето на
Национална стратегия за развитието на младите хора в
България до 2018 г., съобразена с европейските нормативни документи.
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АИДА ПАНИКЯН
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Заради инцидентите държавата е
загубила 193 901 календарни дни

ЕВА АСЕНОВА
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3737
161

пострадали
в трудови злополуки,
са загиналите

cyanmagentayellowblack

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА
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В Симеоновград бе открит Дневен център за хора с увреждания на опорно-двигателния апарат по
проект “Хората с увреждания - равноправни граждани на община Симеоновград”. Финансирането е от
Изпълнителна агенция ФАР на Министерството на труда и социалната политика на стойност 136
000 евро. В центъра ще се полагат грижи за 40 души, а още 20 ще ползват почасови индивидуални
рахабилитационни процедури
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 По Закона за социално
подпомагане и Правилника
за прилагане на Закона за
социално подпомагане се
предоставят месечни, целеви и еднократни помощи
след преценка на доходното, имущественото и здравословното състояние, възрастта на лицата, които са в
най-тежко социално положение. С месечни помощи се
подпомагат най-бедните се-

○

 КОГА ИМАТЕ ПРАВО
НА СОЦИАЛНИ
ПОМОЩИ?

мейства, а целевите и еднократните помощи са предназначени за подпомагане
на лицата и семействата при
покриване на специфични
потребности и инцидентно
възникнали нужди. Приоритетно се отпускат социални
помощи на възрастните хора
и по-специално на самотните възрастни хора. По Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане са предвидени повисоки проценти за определяне на диференцирания
минимален доход за достъп
до подпомагане.
Б.Р. В утрешния брой на
ДУМА ще бъдат публикувани конкретните възможности за материално подпомагане на кройно нуждаещите се от подкрепата на
държавата.

○

...Обърнете се към найблизкото поделение на
Агенцията за социално
подпомагане. Там ще ви
бъдат разяснени
вашите права.
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Ако се нуждаете от
материална помощ...

○

ЕКСПЕРТ

○

СОЦИАЛЕН

○

За пръв път “Красива България” подпомага проекти на стойност до 1 млн. лв. за ремонтиране, оборудване и обзавеждане на
социални заведения за деца, възрастни и хора с увреждания.
Преди дни социалният министър Емилия Масларова обяви, че
правителството отпуска нови 48 млн. лв. за “Красива България” и
Социално-инвестиционния фонд. По новата извънредна мярка
“Спешно подпомагане на социални домове” всеки предложен ни
проект може да е на стойност до 1 млн. лв., като ние ще го
подпомогнем с 80% от стойността му, обясни пред ДУМА Станимир Колев, национален директор на “Красива България”. Той
уточни, че по новата мярка могат да кандидатстват общински и
областни администрации и държавни институции за изграждане,
ремонт на социални домове, както и за изграждане на достъпна
обществена среда на територията на социалните домове. Не се
променя условието до 50% от ангажираните работници по всеки
от одобрените обекти да са безработни, като конкретният им
брой, както досега, ще зависи от нивото на безработица в съответната община. Срокът за набиране на заявления за кандидатстване е до 9 февруари 2009 г. Няма ограничение за броя на
подадените проекти от един кандидат.
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ЕВГЕНИЯ МЛАДЕНОВА

Отнеха бебе на майка-шизофреничка
6-месечно бебе, болно от краста, е било отнето от болната си
от шизофрения майка, предаде
кореспондентът на радио “Фокус”
- Пирин. Сигналът за тежкото
здравословно състояние на момиченцето и мизерните условия,
при които се отглежда, е подаден до здравните медиатори, работещи по проект на община
Дупница, насочен към ромското
население, от лелята на детето
Теменужка Арсова преди месец.
Бебето е живеело заедно с майка си Златка Алексиева и баба
си, която е клошарка, в ромската
“Гиздова махала” в Дупница. В
семейството има още едно поголямо дете на 11 г., за което се
грижи лелята. “Обитават нещо

като кочина, домът им е без врата и прозорци. Бебето, което
беше с температура, спеше върху
дюшек, поставен върху тухли”,
разказа здравният медиатор Евгени Стоянов. Ромите преживявали с остатъците от храна, които
носела бабата вкъщи. Здравните
медиатори, по чиито думи възра-

стната жена злоупотребява с
алкохол, съобщили за случая в
местния отдел за закрила на
детето към дирекция “Социално
подпомагане”. Момиченцето е
настанено в дом за деца в Кюстендил, където най-вероятно ще
остане до навършване на 3-годишна възраст.

ОБЩИНА ИХТИМАН и кметството в с. Мухово
насрочват общоселско събрание на 13 март
2009 г. от 11.00 ч. в клуба на читалище „Зора”
в с. Мухово за обществено обсъждане относно преотреждане от публична общинска собственост в частна на имот УПИ IV в кв. 9,
находящ се в с. Мухово, община Ихтиман.
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ЕК отпуска 20 млн. евро
за България и Гърция
Отделят се средства и за свързване
на газовите ни системи с румънците
Европейската комисия отпуска 20 милиона
евро за реализиране на
газова връзка между
България и Гърция, поконкретно за изпълнение
на проекта Хасково-Комотини. Отделят се средства и за свързване на
газовите системи на
България и Румъния.
Това стана известно след

заседание на Европейската комисия вчера,
предаде БТА. На него
бяха уточнени проектите, които ще се финансират с допълнителни неизползвани средства от
бюджета на Европейския
съюз по линия на плана
за възстановяване от
икономическата криза и
за укрепване на енергий-

широколентов интернет и
500 милиона - за посрещане на “новите предизвикателства” по линия на
Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. В приетия
документ за изразходването на 5-те милиарда
евро бе внесена само
една поправка. Тя е за
европейско финансиране
за свързването на газопреносните мрежи между България и Румъния.
Поправката бе одобрена и включена в докумен-

ната сигурност на Европейския съюз след кризата, предизвикана от
спрените доставки на
руски газ за Европа.
Допълнителните средства възлизат общо на 5
милиарда евро. От тях
3,5 милиарда евро се
отделят за енергийни
проекти, 1 милиард - за
осигуряване на достъп до

та след изказване на
българския комисар Меглена Кунева. Ангажимент
за осигуряване на необходимите средства, които
ще бъдат отпуснати като
част на отделените 3,5 милиарда евро за спешни
енергийни проекти, е поел
комисарят по енергетиката Андрис Пиебалгс. Предстои размерът им да бъде
уточнен, но това ще стане
бързо.
Целият план на Европейския съюз за възстановяване всъщност е

план за “умни инвестиции” или да се финансират краткосрочни проекти с дългосрочни цели.
Точно това цели Европейската комисия с
днешното си решение за
допълнителните 5 милиарда евро. Трябва да се
учим от неотдавнашната
газова криза, но в същото време трябва и да
стимулираме европейската икономика, заяви
председателят на Европейската комисия Жозе
Мануел Барозу.

Няма закъснение в изплащането на директните
плащания и националните
доплащания за 2008 г. от
страна на Министерство на
земеделието и храните и
Разплащателна агенция,
подчерта министърът на
земеделието и храните Валери Цветанов вчера по
време на приемния ден в
неговото ведомство, съобщиха от МЗХ.
Министърът посочи, че
срокът за тяхното изплащане е 1 юли 2009 г. и

припомни, че в края на
миналата година са изплатени 280 млн. лева. До
този момент средствата
по линия на директните
плащания са получили
около 41 100 земеделски
стопани. По препоръка на
одитната мисия на Европейската сметна палата
са спрени плащанията за
мери, пасища и ливади,
съобщи той.
Цветанов е издал заповед за проверки за нарушения при заявяването

на площите. Във всички 28
области има комисии за
проверки. В началото на
февруари около 2500 земеделски стопани ще получат средствата си за директни плащания, защото
проверките са установили,
че те са изрядни. За изплащане на средствата за
2008 г. чакат около 41 000
стопани. Министър Цветанов увери, че на всички
коректни фермери ще им
бъдат изплатени полагащите им се средства.

Тютюневият бранш - против удължаване
срока на старите бандероли
От Асоциацията на производителите и търговците на тютюн и тютюневи изделия (АПТТТИ) са против
удължаването на срока за
продажба на цигарите с
бандероли, купени през
2008 г. Организацията смята, че е без значение
какъв срок ще бъде определен, важно е да бъде

разумно обоснован и категорично да се спазва, а
не да се променя през две
седмици. Сред мотивите им
е, че всеки един от тях е
планирал работата си съобразно указания в закона
срок от три месеца - до
края на март. Евентуалното удължаване ще създаде проблеми в организа-

Учат митничарите да
разпознават цигарите менте
100 служители на митниците се учат да откриват и разпознават фалшиви тютюневи иделия, съобщиха от митниците. Фалшификатите
нанасят сериозни щети не само върху имиджа
на марките тютюневи изделия и на приходите
на легитимните производители, но и на правителствата и потребителите.

цията на работата ни и
дава лош знак на бизнеса
- не само у нас, но и в чужбина, посочват от асоциацията.
От
организацията
твърдо подкрепят задължителната регистрация
по ДДС на всички търговци на цигари. Регистрацията на търговците по Закона за ДДС изважда
бизнеса с цигари от сивата икономика, легализира
го и е най-сигурната защита срещу контрабандата, е посочено в декларацията. През последните години всички членове
на асоциацията работят
само с фактури с начислен ДДС. Регистрацията
по ЗДДС е първа стъпка
за осъществяване на активен и непрекъснат контрол от страна на държавата върху всички точки
на продажба на акцизни
стоки - в случая - контрол
върху продажбата на цигари. Това в крайна сметка ще доведе не само до
ограничаване на контрабандата на цигари и до
увеличаване на постъпленията в държавния бюджет, но и до недопускане
на продажба на цигари
на непълнолетни.

Над 1,5 млн. лв. дълг към EVN
Клиенти дължат на “ЕVN България” 1
553 000 лева за консумирана електроенергия през миналата година, съобщиха от електроразпределителното дружество. Общо 9 696 000 киловатчаса е
консумираната, но неплатена електроенергия. Това е констатирано при 56 627
проверки, извършени от служители на
“ЕВН България”. Битовите абонати, които дължат пари, са 45 076. Останалите
cyanmagentayellowblack

11 551 са стопански клиенти на електроразпределителното дружество. Проверките се извършват от специално обучени сътрудници. Резултатите от тях показват, че в 2,8% от случаите (1582
обекта) са установени отклонения или
нарушения на Закона за енергетиката
и на утвърдените от ДКЕВР общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия.
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Няма закъснение на
директните агроплащания

София (28 януари 2009). В националния пресклуб на БТА се състоя пресконференция
на фирма “Primus” - Германия по повод на Първото международно специализирано
изложение за страните от Балканския регион WDP Balkan (3-6 февруари, Интер
Експо Център). Панаирът е специализирано изложение на дограми, стъкла, фасади и
енергийна ефективност в строителството

По-малко кредити за нови
проекти и инвестиции
През 2009 г. се очаква намаляване
на обема на кредитите за започване на
нови бизнес проекти и инвестиции,
прогнозираха от “Кредитекс”, предаде
Дарик.Нуждата на фирмите от оборотно финансиране ще доведе пък до увеличаване е на междуфирмената
задлъжнялост. Все повече фирми ще
теглят кредити, за да си осигурят средства за покриване на текущите разходи, смятат още от “Кредитекс”. Ще се
набляга повече на целесъобразността
на проектите, а цената на кредита,
както и видът и размерът на обезпечението ще останат на втори план.

Повече фирми ще вложат инвестиции, за да направят бизнаса си пооптимален. Това ще са по-добре премислени проекти, които ще им помогнат да стабилизират позициите си и да
намаляват разходите си. Много компании ще теглят кредити, за да завоюват
дял от конкуренцията. Най-вероятно
това ще бъдат фирми, които са с опит
и са добре подготвени. Тяхната стратегия ще е за бавен и стабилен растеж.
Небанковите дружества ще се наложат
през 2009 г. като по-гъвкав кредитор,
защото няма да налагат ограничения
във финансирането на фирмите.

456 ÏÎÌ. Î‚. Á‡„Û·Ëı‡
ÙËÏËÚÂ ÓÚ „‡ÁÓ‚‡Ú‡ ÍËÁ‡
Обобщените резултати за директните загуби
на фирмите в България
вследствие на преустановеното газоподаване на
природен газ на 6 януари
т.г. са 456 млн. лв., съобщиха за БТА обобщените си резултати от Министерството на икономиката и енергетиката /МИЕ/
. Загубите от 456 млн. лв.
са декларирани от директно засегнатите от кризата стопански субекти и
не включват тези за

държавния бюджет от
преустановяването или
намаляването на дейността им. Като се има предвид, че намалението на
производството на фирмите ще доведе до намаляване на приходите от
данъци през текущата и
следващата година, експертните оценки на Министерството на икономиката и енергетиката сочат, че общите загуби за
икономиката надхвърлят
значително 500 млн. лв.

Обхванатите от анализа на МИЕ стопански
обекти към момента са
386. От тях преки загуби
са декларирали 325, а
косвени - 252. Фирмите
са натрупали преки загуби в размер на 213 млн.
лв. и косвени - 243 млн.
лв., сочи анализът. Предстои уточняване на загубите за бюджета. Някои
от фирмите също доуточняват крайния размер на
загубите, според анализа
на МИЕ.
cyanmagentayellowblack

cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack

ЧЕТВЪРТЪК 29 ЯНУАРИ 2009

ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ

7

Трети сме в Европа
по укриване на данъци
България зае трето
място в Европа по неплащане на данъци в класацията на италианската
Асоциация на потребителите. Според проучването 38,3 процента от нашенците не декларират
доходите си. Първенец в
класацията е Италия, което се потвърждава с факта, че 48,5% от
италианците не
подават данъчни
декларации,
пише ПронтоСофия. На второ място в черната класация е Румъния
с 41,1%. Четвърта
в списъка е Естония с 37,2%, Словакия - с
32,4%. Последни се класират Великобритания с
12,1%, Белгия с 10,2% и
Швеция със 7,7%.
В Италия най-много се
укриват доходи в сферата
на индустрията (32%),
банковото и застрахователното дело (28%),
търговията (12%), занаят-

чийството (11%). Недекларирането на доходите
е особено разпространено в Южна Италия
(34,5%). Следва Северозападна Италия (26,5%),
Централна
Италия
(20,1%) и Североизточна
Италия (18,9%). Истински

феномен е случващото се
обаче сред погребалните
агенции. Въпреки високите тарифи за погребенията от тези пари не остават никакви следи в регистрите на агенциите. Според проучването на асоциацията излиза, че двама от всеки трима мъртъвци се погребват сами.

Искат целогодишно
компенсации в кризата
ЕВА КОСТОВА

От КНСБ искат проектопостановлението за
компенсации при непълно работно време заради
затруднения на предприятията в кризата, да действа не временно, а през
цялата година. Вчера настояването бе съобщено
на пресконференция от
вицепрезидента на синдиката Пламен Димитров.
Идеята е работодателите да могат по всяко време да кандидатстват за
средствата.
Засега се предвижда
заявките за получаване
на компенсации от 120
лева на работник да се
подават до 14 дни от
датата на обявяването на
процедурата от Агенцията по заетостта. Програ-

КНСБ ще преговаря за подписване на
договор, уреждащ двойно членство в
конфедерациите на двете държави
мата, по която ще се финансират работещи, е за
7 млн. лева и ще обхване
18 000 наети, уточни Димитров. Потенциалните
кандидати обаче от секторите индустрия и услуги са 1,650 млн. души,
каза той. КНСБ предлага
при изчерпване на бюджета на програмата към
нея да се насочат средства от други не толкова
атрактивни програми.
Другото предложение на
синдиката е достъп до
компенсациите да имат
компании, при които пет
процента от работниците
са на непълно работно

време за не по-малко от
два месеца. Оттам искат
и методиката, по която
ще се определя кои фирми имат право на държавна подкрепа, да бъде интегрирана в проектопостановлението, а не както
сега се предлага тя да се
подготви от социалното
министерство.
Предлага се също
компенсацията да бъде
необлагаема, а некоректните работодатели да се
задължат да връщат получените суми с лихва ОЛП плюс десет пункта.
В петък се очаква проектопостановлението да

Работници от ТЕЦ-Варна протестираха

Над 300 служители на ТЕЦ-Варна се събраха на мълчалив протест.
Председателят на съвета на директорите на ТЕЦ-Варна Ян Вавера (вдясно) изслуша
исканията на работниците

цени, в резултат на което топлоцентралата е на загуба, коментира Вавера.
Според него независимо от кризата и
загубите на ТЕЦ-а 10-процентно увеличение на заплатите е много добро.
През миналата година при реформите, с цел повишаване на ефективността, са били съкратени около 140
души, каза още Вавера. По думите му
в момента в топлоцентралата работят
632 души. Според плановете на компанията през тази година персоналът на

Румъния може да връща пари по САПАРД
Европейската комисия предупреди, че може да поиска от Румъния да
й върне средства, отпуснати по програма САПАРД в размер до 13,96
милиона евро, предава агенция Медиафакс. Причина за крайната мярка
са откритите редица нередности при
плащания, осъществявани в периода
2004-2005 година, уточняват от агенцията.

В момента в комисията се анализира доклад от извършен одит и предстои вземането на окончателно решение.
В рамките на програмата САПАРД
са сключени договори за финансиране на 4549 проекта, чиято стойност е
1,4 милиарда евро. Досега са
извършени плащания в размер на
около 1,3 милиарда.

Представяме Долината на розите в ЕС
Прочутата българска Долина на розите
беше представена вчера в Европейския парламент в Брюксел, предаде expert.bg.
Проявата бе организирана от българския
евродепутат и заместник-председател на
Комисията по региоcyanmagentayellowblack

Тютюневата реколта е
с подобрено качество
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Над 300 служители на ТЕЦ-Варна се
събраха на мълчалив протест пред централата вчера сутринта срещу готвените съкращения и с искания за по-голямо увеличение на заплатите. Хората
смятат, че 10-процентното увеличение
на възнагражденията, което предвижда работодателят от 1 януари тази
година, е недостатъчно, обясни председателят на синдикалната структура на
КНСБ в топлоцентралата Христо Христов. Той бе категоричен, че служителите не са склонни да изчакат за по-голямо увеличение на заплатите.
Искаме да достигнем възнаграждения като колегите от “Марица изток 2”,
които получават с 50 процента по-високи основни заплати от нас, заяви Христов. По повод готвените съкращения
той коментира, че със синдикатите не
са водени преговори за тях.
Председателят на съвета на директорите на
ТЕЦ-Варна Ян Вавера пък коментира,
че служителите в топлоцентралата
имат по-високи заплати от средните в
бранша. По думите му в България в
бранша средната заплата е над 900
лева, докато в ТЕЦ-а тя е 1050 лева.
Той обясни, че ръководството на топлоцентралата е предложило на синдикатите 10-процентно увеличение на заплатите от 1 януари, но те са отказали.
През миналата година 80 процента от
производството ни е продадено на обществения доставчик на регулирани

бъде обсъдено в Националния съвет по заетостта.
Една стара идея на
КНСБ е на път да се осъществи, стана ясно още
вчера. Конфедерацията
започва преговори с
гръцките си колеги за
подписване на договор за
двойно синдикално членство в двете държави.
Целта е да се осигури
надеждна защита на
българските работници в
Гърция, уточни президентът на КНСБ Желязко Христов. Подобни договори вече има с Испания и Великобритания.

нално развитие на парламента Евгени Кирилов и със съдействието
на общините Карлово и
Казанлък.
Кметовете на двата
града пристигнаха в
Брюксел с делегации от
общинските съвети и
представители на местния бизнес.

По време на представянето бяха дегустирани както храни и питиета от региона, така и
уникални български
продукти, произведени
на основата на розата.
Бе организирана и дискусия на тема “Долината на розите - уникален
регион в Европа”.

ТЕЦ-а трябва да стане 550 души. Вавера бе категоричен, че няма да има
резки съкращения и към момента са
подготвени документите за съкращаване на шест позиции.

Качеството на тютюн реколта 2008 г.
е подобрено спрямо реколта 2007 г., каза
изпълнителният директор на Фонд “Тютюн” Гюрсел Емин, цитиран от “Фокус”.
При сортовата група “Басми” са изкупени 12,55% повече количества суров
тютюн първа класа, а намаленията от
5,28% и 7,27% са съответно за втора и
трета класа. За сортова група “Каба Кулак” са изкупени с 20,28% повече количества тютюн първа и с 15,71% повече втора класа.
Намалението е при трета класа - с
35,99 на сто. При сорт “Бърлей” изкупените количества първа класа суров тютюн са
увеличени с 25,62%, на втора класа с
9,75%, а намалението от 45,37% отново е
за трета класа.
2009 година е последната от 3-годишния преходен период, през който страната ни може да продължи изплащането на
премии на тютюнопроизводителите за
произведен и изкупен тютюн под формата на държавни помощи, припомни Гюрсел Емин. Премиите на тютюнопроизводителите за произведен и изкупен тютюн
реколта 2009 година ще се дадат след
приключване на изкупуването.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007 - 2013 г.

BG161PO001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна
инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”
говорност и контрол.
ПРОЕКТ «ОБЩИНА ЛУКОВИТ – ПРЕОБРАЗУВА3.Да подобри битовите условия в общежитието
НЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В ЗНАНИЯ»
към ОУ – с.Румянцево, което ще намали броя на неБЕНЕФИЦИЕНТ: Община Луковит
обхванатите и отпаднали от образователната систеПАРТНЬОР: Община Угърчин
Общата цел на проекта е подобряване на обра- ма деца от ромски произход, главно от бедни семейзователната инфраструктура в района, която ще до- ства
4. Да осигури социално включване и равен
принесе за качествено интегрирано образование като
достъп до качествено интегрирано образование за
необходимо условие за местно устойчиво развитие.
Проектът обхваща СОУ „Алеко Контстантинов” – децата от ромското малцинство
5. Да подобри образователното равнище на териединственото средно общообразователно училище на
територията на общината и ОУ „Хр.Ботев” – с.Румян- торията на Общината, което ще намали „ромската
цево и общежитието към него – единственото основ- безработица”, типична за Община Луковит и ще допринесе за устойчивото местно развитие
но училище с общежитие в община Луковит.
Целевите групи обхващат учениците от двете
Образованието и обучението са фактори от
първостепенно значение за развитие на дългосрочния училища и общежитието, родителите им, учителите
потенциал на ЕС за конкурентноспособност и социал- и техническия персонал в двете училища.
но сближаване. В този смисъл инвестициите в обраЗа периода юни – декември 2008 г.по проекта са
зователната инфраструктура са начин за социално и реализирани следните дейности:
образователно включване на ромското малцинство в
Входни замервания на микроклимат и химични
общността, което е цел и на Десетилетието на ромско- агенти в двете училища
Избран е изпълнител на СМР, строителен надзор
то включване
и инвеститорски контрол
Специфични цели на проекта:
1.Да подобри средата за обучение и възпитание
Дейности по информираност и публичност
Предстоят строително-ремонтни работи в двете
на учениците в единственото СОУ и единственото основно у-ще с общежитие на територията на Община- училища и общежитието, изходни замервания на мита, съобразно със сегашните и бъдещите изисквания, кроклимат и химични агенти, енергийно обследване
чрез прилагане на мерките за енергийна ефективност. на ОУ „Хр.Ботев” и общежитието, отчети и одит на
2.Да изгради привлекателни училищни дворни проекта.
По проекта е сформиран обществен съвет с учапространства със зелени площи, което ще влияе позитивно на подрастващи и учители и в условията на стието на партньора и всички заинтересовани страмултикултурна среда ще възпитава качества като от- ни, който следи за напредъка на проекта.
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По-малко лукс,
повече идеи
Владимир Путин
откри Световния
икономически форум
в Давос
Руският премиер
Владимир Путин откри
вчера 39-ия световен
икономически форум в
Давос, където световните политически лидери ще обсъждат
продължаващата финансова и икономическа криза. За пръв път
правото да открие форума получи Русия.
Четиридесет
държавни глави, над
два пъти повече в
сравнение с миналата
година, присъстват на
ежегодното икономическо събитие в швейцарския
скиорски
център. От друга страна, сред участниците
ги няма някои от водещите индустриални
босове, които изгубиха постовете си вследствие на кризата. Политиците поемат инициативата
при
обсъжданията на резолюция за изход от
кризата, смятат анализатори. Форумът в Давос изпреварва срещата на страните от Групата на двайсетте, която ще се състои през
април във Вашингтон.

Трийсет и деветата
годишна среща на
върха на Световния
икономически форум в
Давос се откри в контекста на световната
икономическа криза и
обещанията на международния бизнес и политически елит да положи усилия за “световно оздравяване”,
предаде АФП. Организаторите на петдневния форум под наслов
“За формиране на
посткризисен свят”
изтъкват, че тазгодишното му издание се
очертава историческо
поради
рекордния
брой участници. Общо
2500 водещи политици и икономисти пристигнаха в швейцарския ски курорт. Русия
и Китай са на особена
почит, съответстваща
на растящата им икономическа и политическа тежест.
Преобразуванията
в световната финансова система ще бъдат
една от централните
теми на дискусиите. В
унисон с мрачното настроение заради све-

С мрачна атмосфера стартира икономическата среща в Давос. Клаус
Шваб, основателят на Световния икономически форум, предупреди, че
краят на кризата дори още не е наближил

товната криза традиционните празненства на
форума няма да бъдат
така бляскави, а редовният участник в събитието, ирландският музикант Боно, известен
борец срещу бедността, тази година няма да
отиде в Давос.
На сегашния форум
в Давос се възлагат
големи надежди, пише
сп. “Форбс”. “Капитализмът трябва да оцелее и ще оцелее,
въпреки че алчността
в него ще стане много
по-малко, а прозрачността - много повече.

Според мен изходът е
в образоваността, регулирането и общуването”, казва в интервю
за
иданието
Дж.
Франк Браун, декан на
най-добрата в Европа
бизнес школа INSEAD.
От 28 до 31 януари

в Давос ще се състоят
224 заседания. Организаторите на форума
наричат тази година
уникална и придават
особено значение на
доскусиите за моралнонравствената страна на
бизнеса.

«‡ ÔÂÚ‡ ÔÓÂ‰Ì‡ „Ó‰ËÌ‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌËˇÚ ·˙Î„‡ËÌ ÔÓ ÔÓÍ‡Ì‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎˇ Ì‡ —‚ÂÚÓ‚ÌËˇ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÙÓÛÏ ‚ ƒ‡‚ÓÒ ÔÓÙ. Î‡ÛÒ ÿ‚‡·
Â “ËıÓÏË ‡ÏÂÌÓ‚ - Ò˙Á‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ ÙËÏÂÌ‡Ú‡ „ÛÔ‡ Ì‡ “˙„Ó‚ÒÍ‡ ÎË„‡-Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ ‡ÔÚÂ˜ÂÌ ˆÂÌÚ˙. —Â‰ ‚‡ÊÌËÚÂ ÏÛ Û˜‡ÒÚËˇ ‚˜Â‡
·ˇı‡ Ô‡ÌÂÎËÚÂ Á‡ ÂÔË‰ÂÏËˇÚ‡ ÓÚ ‡ÍÓ‚Ë Á‡·ÓÎˇ‚‡ÌËˇ Ë Á‡ „ÎÓ·‡ÎÌËÚÂ ËÒÍÓ‚Â, ‚ ÚÓ‚‡ ˜ËÒÎÓ Ë Á‰‡‚ÌËÚÂ.

Агенцията на ООН за подкрепа на палестинските бежанци “УНРВА” обяви голямо увеличаване на нуждаещите
се от хуманитарна помощ палестинци, предаде информационна агенция “Гисен”. По нейни данни сега нуждаещите се
от хуманитарна помощ палестинци са се увеличили на 900
000 души.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

яви Асо пред японския парламент. Премиерът призова
съотечествениците си да се
гордеят с миналите си успехи
и да бъдат уверени в бъдещето на страната.
Припомняме, че задълбочаващата се икономическа
рецесия сериозно намали
подкрепата на японците за
правителството на Асо.

Нараства броят на
бедстващите палестинци
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фраструктурата, новите технологии, туризма.
В рамките на форума вицепремиерът Ивайло Калфин
представи състоянието и
перспективите пред българската икономика.
По-рано през деня Георги Първанов откри изложбата “Кирилицата - азбука на
България, азбука на Европа” в сградата на японската
компания “Топпан принтинг”.
Изложбата представя творбите на плакатисти от 20

гическите аспекти на българо-японското икономическо
сътрудничество.
Той
изтъкна, че каквито и промени да стават в България,
отношението към Япония и
японския бизнес няма да се
промени. “Ще имате гаранцията на държавата за стабилността на японските инвестиции в България”, заяви
държавният глава. Той изрази готовността на страната ни за сътрудничество в
сферата на енергетиката, ин-

Таро Асо гради тесни
връзки с Обама
Не особено популярният
консервативен японски премиер Таро Асо се надява да
изгради още по-тесни връзки
с новия президент на САЩ
Барак Обама за съвместно
справяне с финансовата криза и други световни проблеми, предаде АФП. “Заедно с
президента Обама ще заздравя съюза ни със САЩ”, за-

Премиерът на Китай Вън
Дзябао пристига на официално
посещение в Германия. В Берлин той ще обсъди с германския канцлер Ангела Меркел
възможностите за двустранно
икономическо сътрудничество.
Основен акцент в разговорите
ще бъде търсенето на общи
пътища за преодоляването на
световната финансова криза.

ЕВРОСЪЮЗЪТ
ОТДЕЛИ ЗА
ЕНЕРГИЙНА
СИГУРНОСТ 3,5
МИЛИАРДА ЕВРО

Георги Първанов: България е готова да работи с Япония
в областта на енергетиката, новите технологии, туризма
Президентът
Георги
Първанов, който е на официално посещение в Япония,
се срещна с председателя
на Японската бизнес федерация “Ниппон Кайданрен”
Фуджио Митарай и откри организирания от Японския
съвет за международен обмен Икономически форум
“Япония - България”, съобщиха от пресцентъра на президентството. В словото си
при откриването Георги
Първанов подчерта страте-

КИТАЙСКИЯТ
ПРЕМИЕР
ПРИСТИГА НА
ОФИЦИАЛНО
ПОСЕЩЕНИЕ
В ГЕРМАНИЯ

страни, между които и японски графици. “Кирилицата е
във фундамента на съвременната европейска цивилизация”, изтъкна президентът в словото си при откриването на изложбата.
Той припомни, че до девети
век България е била много
силна във военно отношение, но с откриването на
азбуката и развитието на
културата идва нейният
Златен век и тя става наймощната държава в Европа.

‘‡ÌˆËˇ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ‚ÓÂÌÌÓÚÓ
ÒË ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂ ‚ ˜ÛÊ·ËÌ‡
Париж смята да съкрати с
20 процента числеността на
френските войници в мисии в
чужбина, предаде Франс
прес. Президентът Никола
Саркози даде ясно да се
разбере, че смята да намали
френското военно присъствие в около 30 операции в
чужбина.
Франция, която е постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, разполага с
една от двете най-многочислени армии в Европа и със
своите общо 13 000 военни е
вторият най-голям европейски участник в чуждестранни
операции след Великобритания (с 15 000 военни) и преди Италия (8100 души) и Германия (6500 души).
Целта е приспособяване
към развитието на ситуация-

та на място и ограничаване
на публичните разходи,
предвид вложенията в реформата на въоръжените сили в
самата Франция, където се
планира съкращаване на 54
000 военни и цивилни служители до 2015 г.
Мисля, че ако всичко
върви по план, до няколко
месеца или до края на 2009 г.
ще можем да сведем броя на
френските военни в чужбина
до 10 или 11 хиляди души,
посочи пред радио Ер Ем Се.
Според министъра на отбраната Ерве Морен намаляването с 20 на сто на личния
състав ще позволи да се икономисват между 100 и 150
милиона евро годишно от
операции, стрували близо 900
милиона евро през 2008 г.,
отбелязва Ройтерс.

Това заяви говорителят на
Европейската комисия Феран
Тараделас Еспуни, цитиран от
ИТАР-ТАСС. От тази сума 1,75
милиарда евро са за строителството на вътрешната газопреносна мрежа в ЕС, която ще
позволи прехвърлянето на газ
между европейските страни.
Още 1,25 милиарда са отделени за строителството на газохранилища и създаването на
стратегически запаси от газ в
страните от ЕС за минимум 4
месеца автономно потребление. Още 500 милиона са за
строителството на “енергийни
острови” в Северно море, които
ще представляват гигантски
плаващи платформи.

АРЕСТУВАХА
БОРСОВИ
ИЗМАМНИЦИ
Испанската полиция е арестувала шестима души по подозрения в извършването на измама в размер на 600 млн.
долара на фондовата борса в
Лондон, предаде Би Би Си. Измамите са извършени от компания на име “Лангбар” между
2003 и 2005 г. Шестте ареста са
извършени в Мадрид, Барселона и град Елче в Югоизточна
Испания.

ИРАН
ЕКЗЕКУТИРА
ШЕСТИМА
ПРЕСТЪПНИЦИ
Шест смъртни присъди бяха
изпълнени в Иран, предаде
АФП. Четирима мъже, осъдени
за изнасилване, и двама за
убийство бяха обесени в затвори в градовете Машхад и Исфахан. От началото на 2009 година в Иран са екзекутирани 38
души. През миналата година в
ислямската република са били
изпълнени най-малко 246
смъртни присъди.

В грандиозно аерошоу в Дубай шведски въздушни акробати от групата “Небесни котки” показаха завидно умение,
изпълнявайки сложни акробатични номера върху крилете
на самолет, който също
изпълняваше сложни фигури
от висшия пилотаж
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Ледът се пропука
Русия се отказа от
плана си да разполага
ракети “Искандер” в Калининград, предадоха
световните агенции, цитирайки руската “Интерфакс”. “Интерфакс” от
своя страна цитира руски
военен от генералния
щаб, който заявил, че
Москва е прекратила дейностите по разполагане
на оперативно-тактическите комплекси “Искандер” в анклава си, намиращ се между членките
на НАТО Литва и Полша,
след като САЩ са променили политиката си към
противоракетния щит в
Европа.
Москва последната
година заявяваше, че ще
разположи батареи от
ракети “Искандер” в Калининград - част от Руската федерация, заобиколена от Литва, Полша и
Балтийско море, което
засили страха от нова
студена война.
Новината за решението на Русия да спре разполагането на ракети “Искандер” в Калининградска област би била доста
положителна, ако наистина се потвърди. Това е
заявил постоянният представител на САЩ в НАТО
Кърт Волкър, цитиран от
Ройтерс.
Високопоставен представител на руското министерство на отбраната
обаче нарече глупост
информацията за спирането на работите по разполагането на ракетните

комплекси в Калининградска област. Той подчертал, че на този етап
няма какво да се спира.
“Как може да се спре
нещо, което не е започвало. Разбира се, че тези
съобщения са чиста измислица”, цитира думите
на източника Би Би Си.
Представителят на военното министерство, чието име също не се съобщава, напомнил, че според плановете ракетните
комплекси “Искандер” е
трябвало да бъдат разположени в Калининградска
област само в отговор на
разгръщането на американската ПРО в Източна
Европа, което не може да
започне преди 2013 година.
“За да се разположат
“Искандер”-и край Калининград, те трябва първо
да бъдат произведени. А
след това, какво означава: “да се преустановят
дейностите по разполагането”? За какви дейности
става дума? Този, който
казва това, дори не знае,
че става въпрос за мобилни комплекси, за които не
е необходимо да бъдат
извършвани никакви инженерни дейности, да се
създават
позиционни
райони или други обекти.
Просто в нужното време
бойните машини ще дойдат в нужния район и ще
бъдат готови веднага да
нанесат удар. Ето това е”,
добавил източникът.
Засега не е ясно какво стои зад противоречи-

вите изказвания на представители на два висши
органа на военното ръководство и ядосаната реакция на министерството
на отбраната. Руските
експерти отдавна говорят
за съществуването на определено съперничество
между военното министерство и генщаба.
Междувременно
в
Москва очакват, че при
новата администрация на
САЩ ще има престартиране на руско-американските отношения. Руският
външен министър Сергей
Лавров изрази надежда,
че ще бъде отворен нов
“прозорец” на възможности, така че двустранните
отношения “да бъдат изведени до траектория на
устойчив растеж след периода на излишна турбулентност”. По думите му
Русия разчита и на бъдещи положителни промени
в политиката на Вашингтон на международната
сцена. Русия очаква много от предстоящата среща между президентите
Дмитрий Медведев и Барак Обама, която може да
се състои на 2 април в
рамките на форума на Г20 в Лондон. Това заяви
вчера говорителят на руското външно министерство Андрей Нестеренко.
“Получихме от американската администрация сигнали, че има желание да
вървим напред в решаването на трудните проблеми, обсъждани в миналото”, поясни той.

Кирил е новият руски патриарх

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Смоленският и Калининградски митрополит
Кирил бе избран за 16-и
патриарх на Москва и
цяла Русия. Новият патриарх наследи починалия
в края на миналата година патриарх Алексий II.

cyanmagentayellowblack

Поддръжниците на
митрополита се опасяваха, че неговите конкуренти ще успеят да укрепят
опозицията
срещу
“църковния модернизъм”,
но протестно гласуване
нямаше. Новият патриарх

на Русия ще трябва не
само да поеме отговорностите за установяване на
контактите с властта, обществото и другите религии, което само по себе
си бе и неговата предизборна програма, но и да
решава старите проблеми
на църквата - да възстановява влиянието на Московския патриархат в
постсъветското пространство. Кирил е харизматична и популярна фигура в
Русия, като е считан за
последователен реформатор и най-добрият дипломат на руската църква,
като е водил мощната й
мрежа за международни
отношения от 1989 г. Според наблюдатели новият
духовен лидер на Русия е
радетел за подобряване
на отношенията с Ватикана, увеличавайки шансовете за помирение между
Москва и Рим.
Веднага след оповестяването на избора руският президент Дмитрий
Медведев поздрави новия
патриарх на Русия и изрази надежда за по-нататъшно укрепване на
диалога между руската
православна църква и
държавата за развитие на
страната и за укрепване
на духовно-нравствените
ценности.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Москва изоставя плановете за
разполагане на ракети към ЕС?

Армията на Шри Ланка продължава офанзивата си срещу останалите бази на
“тамилските тигри” в джунглите в северната част на страната, ликвидирайки 19
екстремисти, включително двама командири. В момента правителството се опитва
да завладее крайбрежието около контролираните от “тамилските тигри” територии

НАТО сгреши
за Косово

–‡ÛÎ ‡ÒÚÓ
ÔËÒÚË„Ì‡ ‚ –ÛÒËˇ

Това, което направи НАТО в Косово, е
голяма грешка и за
Сърбия е непонятно
формирането на Силите за сигурност на
Косово в ситуация, в
която този район е
“черната дупка на организираната престъпност в Европа”,
заяви сръбският министър на отбраната
Драган Шутановац в
Лондон в интервю за

Председателят на Държавния
съвет и Съвета на министрите на
Куба Раул Кастро пристигна в
Москва на официално посещение,
предаде РИА Новости.
Посещението е по покана на руския президент Дмитрий Медведев,
то ще продължи до 4 февруари и
ще бъде първата официална визита на кубински лидер след разпада
на СССР. Програмата на посещението засега не е обявена, но официалната част е планирана за 30
януари.

Би Би Би. По думите
му е непонятно защо
“тази бригада”, която
наброява 2500 души,
се ръководи от генерал-полковник. “Това
- подчерта министърът - показва скрити намерения. КФОР
е в Косово, за да осигури защита на всички граждани, които
живеят там - и албанско, и неалбанско население”.

¡Û¯ ·Â¯Â
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ
·ÂÏÂ
“Бях голям поддръжник на президента,
но президентската непопулярност е лошо
нещо за президентската партия”, заяви по
телевизия Ен Би Си лидерът на републиканското малцинство в Сената на САЩ
Мич Макконъл, цитиран от Франс прес.
“Желаем всичко добро на президента
Буш, но честно казано вече няма да ни се
налага да носим това политическо бреме
като при последните два избора”, добави
Макконъл, визирайки изборните загуби на
републиканците на частичните парламентарни избори през 2006 и на президентските през 2008 г.
В момента демократите държат мнозинство в двете камари на Конгреса на
САЩ.

Иран призова
Обама
да се извини
Президентът на Иран Махмуд
Ахмадинеджад заяви, че администрацията на американския президент Барак Обама трябва да
изтегли войските на САЩ, разположени по света, което би било
истинска промяна на политиката,
предаде АФП.
“Щом говорите за промяна, вие
трябва да сложите край на американското военно присъствие по
света, да изтеглите вашите войски и да ги върнете на ваша територия”, подчерта Ахмадинеджад
в публична реч по телевизията.
Той също така призова Обама да
не се “намесва повече в работите
на други народи”, както и да прекрати подкрепата за ционистите.
cyanmagentayellowblackdop
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ИВАН ГЕОРГИЕВ

Британците се загрижили как да накарат кравите
да дават повече мляко и
бързо открили истината - да
дават на добичетата имена
и да са по-ласкави с тях.
Оказва се, че и кравата, като
всяко живо същество, цени
доброто отношение и се отплаща.
Откъде да намерим един
екип от учени, който да накара нашите политици да
прогледнат и да се сетят, че
ние, българите, също имаме
имена, а не сме само електорат или още по-лошо тълпа. А и не по-малко от
кравите очакваме добро отношение и го чакаме вече
20 години.
Е, мляко няма им да дадем, но пък да не забряваме, че “добрата дума железни врати отваря!” Може пък
и да потръгнат тогава нещата у нас малко по-бързо, посплотено или поне по-ведро. Само не забравяйте имената ни, господа политици!

- Окрадоха ни!...

Отдалеко,
та да е леко
Едно проектопостановление предвидливо цели да
омекоти удара от кризата и
евентуалното пълзене на
безработицата нагоре. И
предвижда т.нар. компенсации за непълно работно
време, ако по една или
друга причина предприятие
свие дейността си. Сега
много хора се упражняват
на тема икономическа криза, но малцина биха прогнозирали искрено какво ни
чака занапред. Пък и те
сигурно не знаят... Нищо не
пречи обаче овреме да се
поизпотим в сауната на
тази криза и да огледаме
нещата отдалеко, та да е
леко, както се казва. Вчера

един синдикат - КНСБ,
предложи повод за размисъл в посока, ако лошото
дойде. Компенсациите от
по 120 лева за работник да
се задържат за цяла година, а не за броени месеци.
И не само за 18 000 работещи по предварителни
разчети, а за много повече
потенциално застрашени
да останат по-дълго “на
сухо”.
Сред предложенията на
синдиката е и това при изчерпване на бюджета по
тази програма да се пренасочват пари от други “пера”
- не толкова важни за момента социални програми в
действие или в проект. Има

ЕВА
КОСТОВА

и още много други недоизгладени подробности за реализацията на добрата иначе идея, затова трябва да
се чуе и мнението на още
експерти, с каквито разполагат и министерствата, заети с програмата, и синдикатите, и работодателите.
Пък и самите работещи.
Държавната подкрепа в
този момент не бива да се
решава еднолично от едно
ведомство или от един министър. Става дума за съдбата на немалко търсени и квалифицирани специалисти в
различни области, от които
би било голям лукс да се
лиши икономиката ни. И тук
важно място заема и недо-

пускането на парите до недобросъвестни работодатели, които ще се опитат в
мътна вода риба да ловят...
Вчера депутати от управляващата коалиция предложиха и бе обсъдена и друга
идея в тази посока - вместо
шест месеца да се намали
на три срокът, в който, ако
не се усвоят средства по
програми в националния
план за действие по заетостта, те незабавно да се
преориентират ефективно
където и когато потрябва.
Пак като мярка срещу кризата. И на принципа - дори
и малко да са парите, важно е как ги разпределяш, та
да стигнат.

Докога все така
ще я караме?

ЛИЛИЯ
ТОМОВА

Има ли обществото ни чувствителност към темата за досиетата,
зададе вчера въпрос колежката
Екатерина Бончева, която е и член
на Комисията с публичното име “по
досиетата”. Как да няма! Вече 20ина години “куцо, кьораво и сакато”
рови из тайните на държавата и
замеря всеки неудобен я на днешната, я на вчерашната, я на всяка
власт (има и такива хора, сред тях
обикновено са и журналистите) с
папки и съществуващи или измислени донесения!
То не беше слухтене и ровичкане в архивите, то не бяха “тоя” и
“оня” списък, то не беше хулене и
хокане за било и не било, то не
бяха указания: “Хванете тогоз!” И
никой не чу нарочените за доносници и ченгета какво ги е мотивирало и защо са го правили. Чудя се
на издържалите, защото някои, за
жалост, си отидоха от света огорчени и обидени заради всъщност
честната си работа за страната ни.
Ама че днешните ни съюзници не
са вчерашните ни врагове, че във
всяка държава външнополитичесcyanmagentayellowblack

кото разузнаване, и не само то,
продължава традициите, ползва
връзките, разработките, каналите
на предшествениците си, ползва
агентурата и, апропо, не огласява
имена - кой ти гледа, важното е да
се пишем демократи! (Не ви ли
прилича на култовата “Криворазбрана цивилизация”?) Някои вербовки били направени под натиск,
а други - заради професионално
развитие и за личен просперитет,
обясни авторитетно и като величина от последна инстанция г-жа
Бончева. Да, ама не е така, споделиха за ДУМА врели и кипели разведки, някои от които донесли
милиони левове с работата си за
държавата в НТР, научно-техническото разузнаване, г-жо Бончева,
което първо беше закрито, хайде
кажете защо! И наши, и чужди
работеха с ентусиазъм и не за
пари, защото вярваха в благородството на крайната цел на работата ни, каза източникът на ДУМА. И
преповтори - за българския разузнавач не важеше популярната и
не особено умна приказка - “Което

не става с пари - става с много
пари”. За идеята и за България
работехме, затова и малко разузнавания по света могат да се похвалят с такава висока ефективност, каза пък един от шефовете
на едно от главните направления
на българското разузнаване. Ама
кой да го чуе! Чудно ли ви е, че
сред организаторите на помпозната конференция “Комунистическите престъпления и общата история
на Европа” е и фондация “Конрад
Аденауер”? Сигурно има и други
глупави хора, в други държави,
които искат да си разпъдят можещите и знаещите, но тях не ги
допускат до властта, коментира
пред ДУМА широкоскроен човек с
висок чин. (Спокойно, Кате, от запаса е вече!) Но почудата от
оскърбителното, провокационно и
неуместно поведение на някои
наши сънародници си остава. Аз
пък, като старомоден романтик,
продължавам да си мечтая за отговорно, цивилизационно, държавническо отношение към... нашата
си държава. А вие?

120 години от избора на първия
ректор на Висшето училище (Софийския
университет) - в присъствие на пратеника на Министерството на просветата Иван Шишманов, при второто гласуване е избран Александър ТеодоровБАЛАН (1859-1959). Избираем е бил всеки
от тъй наречените нови седмочисленици - Теодоров-Балан, Любомир Милетич,
Иван Георгов, Никола Михайловски, Йосиф Ковачев, Станимир Станимиров и Иван Данев.
Празник на Търговище - на този ден през 1878 г.
градът е освободен от османско иго.
Професионален празник на работещите в затворите - на този ден през 1879-а са подписани Привременни
правила за учредяване на затворите. Обявен с решение
862/15.XII.2006 г. на Министерския съвет.
1595 - предполага се, че на този ден театралната
публика за първи път вижда на сцената Шекспировата
пиеса “Ромео и Жулиета”.
1616 - холандските мореплаватели Якоб ЛЕМЕР
(1585-1616) и Вилем СХАУТЕН (1567-1625) за първи път
преминават с кораба “Еендрахт” най-южната точка на
Южна Америка - нос Хорн на о. Огнена земя. Тя получава
името на родния град на Схаутен - севернохоландския
Хоорн. През декември предходната година пожар унищожава втория им кораб “Хорн”, а дни по-късно откриват
и остров Естадос, като протокът между него и Огнена
земя получава името Лемер. Експедицията тръгва на
път, за да търси алтернативно трасе до т.нар. Острови на подправките през Тихия океан (Молукските
острови в Индонезийски архипелаг) от морските пътища покрай Африка, използвани от Холандската източноиндийска компания, един от основателите на която
е бащата на Якоб - Исаак Лемер (1558-1624). Той обаче
се отделя от нея през 1605-а, създава собствен бизнес
и опитва да разчупи монопола в търговията с Източните Индии. Лемер и Схаутен достигат до Молукските
острови през септември 1616-а, откривайки междувременно острови в архипелага Туамоту, северната част
на архипелага Тонга, островите Нова Ирландия и Нови
Хановер. След това отпътуват към о. Ява, където в
Джакарта са арестувани по обвинение за незаконна
търговия, а корабът им е конфискуван. Екипажът
тръгва към родината с кораба на холандския капер
Йорис ван Шпилберген (1568-1620), но по пътя Лемер
умира.
1765 - Софроний ВРАЧАНСКИ (1739-1813) завършва
в Котел първия препис на “История славяноболгарская”,
създадена през 1760-1762 г. в Атон от Паисий Хилендарски (1722-1773).
1773 - в Гернроде се ражда германският минералолог и геолог Карл
Фридрих Кристиан МООС (17731839) - останал в историята с предложената от него през 1811-а скала
за измерване твърдостта на минералите, която носи неговото име.
Учи химия, математика и физика в
Хале и в минната академия във
Фрайберг. През 1802-а се мести в
Австрия, където е нает да идентифицира минерали в частна колекция
на банкер. Покрай тази работа започва да класифицира
образците според техните физически характеристики,
а не както е прието дотогава по техния химичен
състав. Така стига и до своята скала за твърдостта,
в която за еталони са приети 10 минерала в нарастващ
ред от 1 до 10 - от талк до най-твърдия диамант, а
класификацията се извършва опитно. През 1812-а става
професор в Грац, а по-късно и във Фрайберг и Виена.
Умира на 29.IX.1839 г. в Агордо, Италия, по верме на
обиколка из страната.
1833 - в Санкт Петербург е създадена първата в
Русия градска поща.
1805 - Василий КАРАЗИН основава Харковския университет - в града, в който днес има 30 висши училища
и 60 научни институти.
1920 - в София се ражда българският актьор, театрален режисьор
и педагог проф. Кръстьо МИРСКИ
(1920-1978). Един от създателите
на съвременния български театър учи
в парижката Висша школа за музика
и драматично изкуство, режисура и
актьорско майсторство в Академията за музика и театрално изкуство
във Виена и защитава дисертация
(“Наченки на българския театър до
образуването на първата българска
трупа”) по театрознание в Кьолн
(1943). На 23 години става най-младият преподавател
в тогавашната Държавна театрална школа в София,
която по-късно се превръща в театрална академия. От
1945 до 1978 г. е един от водещите режисьори в
Народния театър в София (“Сън в лятна нощ”, “Тартюф”, “Мария Стюарт, “Дон Карлос”, “Нора”, “Ревизор”,
“Гераците”, “Снаха”, “Майстори”, “Свекърва”, “Под игото”, “Хъшове” и др.). Режисира и в Младежкия театър,
чийто директор е през 1957-1960 г. Професор във
ВИТИЗ. Умира на 4.VIII.1978 г.
1945 - части на I белоруски фронт преминават
границата и навлизат в Германия.
1971 - сключено е споразумение за безвизов режим
на пътуване между България и ГДР.
2000 - в казино в Лас Вегас е спечелена най-голямата
досега сума от игрален автомат - 35 млн. долара.
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апоследък светът си призна, че съществува по формулата “Пари-стока-пари
прим”. При свободна интерпретация по отношение
на науката можем да кажем: Ако вложиш пари, ще
получиш продукт, който
ще ти върне стократно повече. Така правят страните, които са наясно, че науката определя развитието. А не
хотелите и достъпните мацки. Как
правим у нас?
В проекта на МОН за Национална стратегия за развитие на
научните изследвания у нас до
2019 г. МОН има раздел за финансовото състояние на този отрасъл, определен дори в закон
като

всъщност кой колко получава от българските публични инвестиции за наука? И с каква цел се правят инсинуативни внушения? Некоректността в
данните, които МОН за
съжаление изпраща и в
ЕС, не помага за развитието. И когато се говори за
малък брой поддържани
европатенти у нас, не е
лошо да се отчете, че просто липсват пари за тази
поддържка, която никак не
е евтина. Парите на учените са от проекти, а в тях
не
се
предвижда
поддържане на европатент в полза на България!
Т.нар. стратегия е много
далеч от всичко това и
издава елементарно неразбиране на науката и
проблемите й.
Друг въпрос е, че финансиране за изследвания
във всичките 52 висши
училища у нас нито е неб-

Н

„стратегически
приоритет”
за България. Отбелязано е, че ЕС
изостава по инвестиции за изследвания спрямо САЩ и Япония. Затова Лисабонската стра-

Нещо като стратегия
2
за наука
Мизерия - стока мизерия прим

ВЕЛИАНА ХРИСТОВА

тегия изисква до 2010 г. за наука
да се влагат средно 3% от БВП 1% от държавата и 2% от бизнеса. А ние изоставаме спрямо ЕС,
където сега за наука се дават
средно 1,84% от БВП, докато у
нас квотата е 0,5. Инвестициите
от бизнеса са пренебрежимо
малки - 0,1%. Тези данни са за
2005 г., но да уточним, че след
това Румъния, която единствена
бе след нас заедно с Кипър, увеличи двойно инвестициите си и
ни изпревари. Странно е, че в документа този факт го няма, а се
казва, че “за последните 10 г. у
нас не се наблюдава по-значително увеличение на разходите
за наука”. Без коментар.
От документа по никакъв начин не се разбира има ли финансово изражение това, че един
отрасъл е обявен за стратегически приоритет, има ли финансиране с предимство. Ако не, записът “приоритет” е за камуфлаж.
Що за стратегия, в която не се
казва ще продължим ли да сме
на дъното по пари за наука (през
1988 г. сме давали 2,68% от БВП
за нея), или ще дръпнем напред.
Но конкретиката в документа
подсказва отговора. Споменато
е, че науката очаква повишени
приходи от проекти в програмите
на ЕС и че фонд “Научни изследвания” в МОН миналата година
получи 60 млн. лв. (43% ръст) и
през 2009 г. са заложени 100
млн. лв. за проектно финансиране. Което е добро и необходимо
увеличение. Стига то да сe определя като в цивилизованите страни - като добавка към институционалното финансиране, а не вместо него. Обратното означава
икономии и нови рестрикции. В
България под “реформа” винаги
се крие намерение да намалиш
финансирането на някого. Колкото до европейските проекти и
искането научните организации
да увеличават собствените си
приходи, то може да има място,
само ако държавата е създала
правила за продажба на научния продукт. Такива у нас липсват, у нас е прието научната продукция да се подарява. Включително на държавата, дори когато
продуктът е създаден с чужди европари. А учените трябва да си
хвърлят шапките от радост, ако
някой им “потреби” продукта даром, понеже това можело да убеди МОН, че те са нужни за страната. Дотам сме стигнали в битката на министерството срещу
науката.
cyanmagentayellowblack

Освен другото във финансовия раздел се сочат неверни
данни, които министър Даниел
Вълчев повтаря със странна упоритост от две години насам. Според документа едва 1/6 от институционалното финансиране за
наука отивали във вузовете, останалите - в научните организации,
докато в ЕС по-голямата част от
средствата за наука получавали
университетите. Нито едното е
вярно, нито другото. В страните
от ЕС във висшите училища отиват до 35% от средствата за изследвания, както пише в основни
документи на Лисабонската стратегия. А у нас

сме сътворили
счетоводен бюджетен
нонсенс
В анализи на ДУМА неведнаж е посочвано, че в структурата на държавния бюджет заплатите и парите за ток и парно на
научните организации се включват в перо “Наука”, докато заплатите и режиите във вуз (по-високи с помощта на студентските
такси) са в перо “Образование”. А
средствата за изследвания във
вузовете влизат в перото “Наука”
също като изследователските

Колко тежи науката с чужди пари за проекти

пари за БАН. Т.е., докато парите
за БАН се смятат изцяло като
разходи за наука, тези за вузовете са разделени в две бюджетни
пера. С две малки подробности.
Първо, заплатите и издръжката
за ток и парно във вузовете се
плащат за дейности, включително за иследвания. И второ - парите за изследвания във висшите
училища (извън заплатите и тока)
тази година например са 43,5
млн. лв., а за БАН извън заплатите и тока са само 340 хил. лв.!
Академията работи изключително със средства от международни и вътрешни проекти. Та

ходимо, нито е правилно, тъй като
едва 10-ина университета реално се занимават с наука. В този
смисъл стратегията правилно
предвижда концентриране на
средствата там, където наистина
се

доказват научни
занимания и резултат
В документа пише обаче, че
държавните инвестиции за наука
ще се увеличават с по 0,1% от
БВП годишно - до 0,6% от БВП
през 2010 г. и до 1% от БВП през
2014 г. Така щели сме да настиг-

Нашите учени са най-ниско платени в Европа
Поради техническа грешка при печата на вестника таблицата със заплатите
на учените в ЕС бе публикувана нечетливо в страница “Наука” на броя ни от вторник. Поради интереса на читатели, които
се обадиха в редакцията, публикуваме
повторно данните днес. Изследване,
поръчано от Европейската комисия, е
установило огромни разлики в заплащането на изследователите в Европа (по
данните от 2006 г.). Средното годишно
възнаграждние на учените в ЕС е около
23 000 евро годишно, но ножицата между най-ниските доходи на учените - тези
в България, и най-високите в Швейцария
е прекалено широко отворена, констатират експертите. Разликите се отнасят и за
нарастването на доходите с увеличаването на стажа - английският учен може
да се надява на 335% увеличение на заплатата от началото до края на кариерата си, докато в Дания нарастването е само
90%.
Средните годишни заплати на учените в ЕС според годините на стажа им са:
Стаж 0 до 4 г. 19 648 евро
Стаж 5 до 7 г. 27 627 евро
Стаж 8 до 10 г. 35 728 евро
Стаж 11 до 15 г. 44 018 евро
Стаж над 15 г. 52 599 евро
След 2006 г. Румъния увеличи два
пъти заплатите на своите учени.

нем ЕС. Дали в МОН са виждали
националните стратегии за наука
на останалите държави на съюза? Те всичките предвиждат увеличаване на инвестициите за
наука до 2013 г. на 3% от БВП.
Тъй като у нас не може да се
планира сериозен ръст на инвестициите за изследвания от бизнеса (което всъщност се признава и в стратегията), така заложеното увеличение означава трайно и все по-голямо изоставане на
България във финансовото осигуряване на науката. А как точно в
МОН смятат да постигнат 0,7% от
БВП ръст на инестициите за иследвания от бизнеса и други източници до 2014 г.? Обикновена
химера. Еврокомисията отдавна
препоръчва на страните със слаба икономика да усилят в по-голяма степен държавното финансиране, за да наваксат недостига
и да запазят поне някаква
възможност за развитие. Но “чукча не чете, чукча пише”, както се
казваше в един виц.
Да не говорим, че 0,1% от
нашия БВП при най-благоприятно стечение на кризата означава 70 млн. лв. на година. При
инфлация като за 2008 г.,
надхвърляща 13%, какво може да
направи с тези годишни “увеличения” нашата наука на фона на
другите страни, вървящи напред
доста по-бързо от нас? Особено
ако всяко година продължават да
й дават само 90% от записания
на хартия бюджет. При тези, меко
казано,

никакви амбиции за
финансиране
на “стратегическия приоритет”,
документът на МОН предвижда
да се създадат в близко време
поне 3 нови изследователски
университетски центрове, нови
центрове за висша наука при институтите, нови иновативни и
трансферни центрове, държавни
рискови фондове. С какви пет
лева, както се казва? Може и да
има шанс, ако се създаде инвестиционен фонд с процент от печалбата на бизнеса, но в България подобни далновидни неща не
се случват. В стратегията няма
дума за необходимостта да се
напълни със съдържание празния
сега Закон за насърчаване на
научните изследвания, който не
насърчава нищо, освен администрацията на научния фонд в МОН.
Нито пък се планира въвеждане
на данъчните преференции, с които цяла Европа стимулира бизнеса пряко или косвено да инвестира в изследвания.
При това се предвижда към
2014 г. поне 2/3 от публичните
средства за наука да се влагат в
научните области, определени
като приоритети, а към 2019 г. - 3/
4. Още през 2011 г. бюджетните
разходи за проекти във фонда на
МОН щели да са 50 на сто от
общите инвестиции за наука.
Елементарно е човек с груба
сметка да разбере, че при това
положение просто ще останат
огризки от научните институции
с тенденция към изчезване. А
всичко, което не е приоритет,

направо ще
си загине
от мизерия. И при това се иска
научните институции (и вузовете) не просто да правят програмен бюджет (по сегашния принцип на министерствата), а да
сключват тригодишни договори
с правителството за финансиране на обосновани научни програми, доказвайки, че са нужни!
Защо тази процедура първо да
не се изпробва от МОН? Май
министър Вълчев доста се е престарал с волунтаристичните умотворения, изобразяващи “реформа”, вместо да помисли за спешни и възможни мерки за спасяване на отрасъла от финансов
колапс.
Но когато с мизерни пари
искаш от науката да произвежда
“стока”, накрая получаваш мизерия прим.

—ÎÂ‰‚‡ ìÃŒÕ ‡Á·˙Í‚‡
ÏË¯ÍËÚÂ ‚ ˜Û‚‡Î‡î
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Как община Хасково завърши финансовата година?
Може би сме единственият град в България,
единствената община,
която на този етап строи
240 жилища за социалнослаби със собствени
средства. Успяхме 80%
от града да преасфалтираме, голяма част от парковата среда да преустроим. Направихме голям
спортен комплекс с 4 игрища, направихме найголямата скейборд площадка в България. Радваме се на придобивките,
които имаме от миналите
години, като първата ледена пързалка в провинцията. Мисля, че през годините благодарение на
това, че възобновихме
някои културни обекти,
обърнахме огромно внимание на културата в града, върнахме градския
облик на Хасково. Той
беше заприличал на селски град, защото театърът беше унищожен, галериите бяха унищожени, библиотеките бяха занемарени, музеят - да не
говорим. А сега имаме
един от най-красивите театри в България, имаме
една от най-хубавите летни площадки за спорт и
култура в страната, имаме една от най-хубавите
паркови среди в България, които се поддържат.
Имаме парк за отдих “Ке-
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Проект на новия исторически музей в Хасково

ГЕОРГИ ИВАНОВ е роден на 3 август в Хасково.
Завършва "Висшия институт по архитектура
и строителство" - София, специалност промишлено и гражданско строителство. Работи
последователно в "Минстрой" - Божурище,
"Софстрой"- София и в Стамболово.
През 1989 г. е избран за кмет на временната
управа на община Стамболово.
От 1990 г. е собственик на фирма
за строителни дейности.
Кмет е на община Хасково от 1999 г.
Женен, баща на двама сина и дъщеря.

нана”, който е прекрасен,
предстои да се извърши
концесионен търг за изграждане на аквапарк и
лунапарк, което вече е договорено с инвеститори.
Във всички детски градини
и ясли се извършиха някакви ремонти, работи се
по повечето училища и в
момента няма сфера, в която да не е пипнато нещо.
Друг е въпросът дали всички са доволни. Защото какво се получава при нас?
Винаги недоволството надвишава доволството, дори
и в изказа.
Когато почти решихме
проблема с паркирането,
защото направихме паркинг места над реката за
600 автомобила, решихме
проблема с търсенето на
магазини, защото направихме 180 магазина над
реката, знаете ли колко
плява се изсипа в тази посока защо това е направено? Може би ние ще сме
първият провинциален
град в България, който ще
направи многоетажен покрит паркинг - 6-етажен.
Не е въпросът само да
събираш глоби, трябва да
осигуриш алтернатива. Аз
съм въвел паяците от 7 години, но досега нямам
нито едно заведено дело
за вдигнат автомобил. Защото има алтернатива има паркинг места и никой
не може да каже, че паркингът е пълен, не, винаги
има места.

В България не обичат и
не уважават хората, които
искат да работят. Ако някой може да ме обори, да
заповяда. В най-лошия
случай ще кажат - да, той
работи, но иска да взема
комисиони или е набъркан
в корупционни схеми.
Това май ни е генно
заложено.
- Генно, ама ние затова
сме на опашката на Европа. Защото всеки, който
тръгне да работи и тръгва
нагоре, ние трябва да го
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ГЕОРГИ ИВАНОВ:

Върнахме градския
облик на Хасково

няма доказателства. Дай
да го очерним, да се покажем пред света.
В един вестник на първа страница излезе: “Кметът на Хасково Иванов е
уличен за злоупотреба със
стотици милиони от европейски фондове”. Знаете
ли, че аз нямам нито един
лев от европейски фондове?
Ако бяхме една нормална държава, този вестник трябваше да ме храни
10-20 години напред, след
като го осъдя. По този начин се очерня един човек,
който иска да работи. Когато се работи, правят се
и грешки. Когато иска да

до себе си - аз да не дам 1
м от своето място, ама искам да имам улица и канализация. Когато започнахме да правим булевардите,
поискахме от всеки да вземем по 1,5 м, хиляди разправии. Направихме булеварда, а после казаха - ох,
защо не взехте по още 1
м, за да стане по-широко.
Ние позволяваме в тази
държава тези хора да отиват и да плюят по всеки
един човек, който е направил нещо. Какво е това?
Това трябва да се наказва.
Как да го спрем?
- Законът по-рано гласеше така: Когато някой
набеди обществена лич-

Имаме осем депутати в
парламента и нито един от тях не
си е мръднал пръста за Хасково

оплюем. Ето го нашето падение. В момента има атака към хора, които са в обществената дейност, хора,
които отговарят за развитието на даден район кметове, областни управители, зам. областни управители, зам.-кметове и т.н.
Защо? Защото трябва да
отчетем дейност пред
ОЛАФ, че виждате ли, ние
гоним корупцията. Тези
неща защо се изнасят преди съдът да се произнесе?
Няма съдебно решение,

Правителството на Япония дари на България 341 млн.
японски йени по Програма за безвъзмездна помощ в областта
на културата за изграждане на музей на тракийското изкуство в с. Александрово. Изграждането на музея стартира през
февруари 2008 г. и се очаква неговото откриване да стане в
първата половина на 2009 г.
Гробницата в Александрово е построена през втората половина на IV в. пр. Хр. Предназначението й е било да даде
последен приют на някой от тракийските владетели, чието
име остава тайна за нас.

направи нещо, ще ощети
някой. Ще ви кажа за един
фрапиращ случай. Имаме
един краен квартал, вилна
зона, който иска да има
улици, канализация, водопроводи. Направихме регулационния план и имаше
над 250 възражения. Вече
3 години не можем да го
вкараме в действие. Защото на този му взимали 50
см, на другия 1 м. Ами как
ще станат улиците, как ще
стане канализация? Всички опират в крайна сметка

ност, която заема дадено
място, и се докаже, че
това не е вярно, се осъжда
на еди-какво си и еди-що
си. Автоматически прокуратурата завежда дело
срещу него. Това го премахнаха, за да дадат възможност всеки да плюе
срещу всеки. Когато някой
те набеди или каже неща,
които не са верни, отиваш
и го осъждаш. На какво го
осъждаш? На 1000 лв.
Какъв му е проблемът?
Всеки може да даде 1000

В България пречат на хората, които искат
да работят, твърди кметът на града
лв. на определен човек, за
да дойде да те оплюе. Ето
затова трябва да се пише,
а не кой какво направил и
как го е направил. Направил го е, защото това е
задължение на кмета - и
да асфалтира, и боклукът
да се събира, и осветление
да има, и украси да има,
всичко това е задължение
на кмета. А не да излезем
и да кажем - ох, днеска открихме чешмичка. Голяма
работа станала. Или сме
открили детска градина.
Това е задължение, това
не е първенющина и не
трябва да го правим парадно. Защо в някои градове има места за детски
градини, а в други няма?
Защото са мислили напред, затова. Ето и за газовия проблем. Обяснението е много простичко съгласно закона всеки
ТЕЦ трябва да има резерв
от мазут. В момента, в който се каже, че ще спре газта, за 24 часа да се подгрее мазутът и да се започне да се работи на мазут. До вчера цяла България беше на мазут. Тогава
какво сме седнали да ревем. Ореваха всичко.
Защо? Защото някой е
“гушнал” мазута, защото го
няма. А сега ще потърсят
ли отговорност на някои от
тези тецове?
Кажете ни по какви
проекти работите, какви
сте спечелили? Какво

друго ще ни кажете за
Хасково - нещо, което е
направено, с което се
гордеете вие като кмет,
че е постигнато?
- Ами с всичко се гордея. Дори с това, че се ремонтират тротоари, улици,
паркове, градини. Жалко
е, че много българи не
знаят, че най-големият монумент на Света Богородица в света се намира в Хасково, признат и в рекордите на Гинес от 2003 г.
Бяхме предложили един
проект за подобряване на
околната среда в района,
за паркоместа и т.н., който беше отхвърлен от ФАР.
Защо? Защото е по идея
на Георги Иванов. Това е
проблемът. Той не е направен за мен и за собствена употреба, а е направен за обществото. И ето
тук липсва вече медийната атака, за да се разбере, че това нещо го има в
България. Защото ние
имаме Комитет по туризма, но оттам никога не са
дошли тук да видят този
монумент. Никой не се е
поинтересувал.
Имаме 8 депутати в НС
и съвсем категорично заявявам, че нито един от
тях не си е мръднал пръста
за Хасково към днешна
дата.
А има ли желаещи,
които да инвестират в
Хасково?
- На този етап всичко,

което е направено в града,
е на база на местни инвестиции. Ние сме център на
леката промишленост - изключително шивашка промишленост, преработка на
земеделски продукции и
изграждане на технологични линии за хранително-вкусовата промишленост - за млечната, за
месо, за тютюни, за мляко. Така че като цяло имаме възможност за някакъв
икономически просперитет.
Как стои въпросът с
цигарената индустрия в
града?
- Цигарената фабрика
я унищожиха. Определени
хора я източиха навремето. В момента се разпродава. Имаме искане от община Хасково за един
склад, който да направим
музей, и за покрития плувен басейн, който е изоставен от години. Надявам
се до няколко месеца да
придобием тези два обекта и вече за догодина, за
зимата, да имаме покрит
плувен басейн. Но държавата е избягала от своите
ангажименти. Всичко се
прави от лична гледна
точка, да задоволим субекта, а не обществото.
Как може да ми обясните,
че казармите - 380 дка, в
централната градска част,
стоят вече с години и никой не ги пипа, всичко се
руши, всичко пада. Кой
носи отговорност за това?
Ние сме поискали една
част, да кажем 20%, от
тях, за да можем да направим жилищни комплекси. Не се дава. Защо? Защото ние не можем да
изкараме и да броим парите под масата.
Нося си отговорност за
думите!
Казаното от мен не се
отнася за сегашното ръководство на Министерството на отбраната, с което
имаме напредък в преговорите за военните имоти.

Монументът „Света Богородица с Младенеца“, издигнат в чест
на Божията майка, закрилницата
на града, е в рекордите на Гинес.
Изработен е от полимер-бетон,
тежи 80 тона, общата му височина е 32,8 м, височината на статуята – 14 м. Открит е на 8 септември 2003 г. През 2004 г. в основата
на монумента е изграден параклисът „Рождество Богородично“.

Разположен на пътя, свързващ Запада и Изтока, в Хасково се отразява цялата история
на Европа. Пътят е причина и за
възхода, и за паденията, сполетявали тези земи. Тук траките
оставят силен отпечатък от разцвета на своята високоразвита
цивилизация, свидетелство за
което е и прочутата Александровска гробница, тук старите
българи построяват уникални
крепости, за да предпазят гра-

z Най-високата статуя на
„Света Богородица
с Младенеца“ в света

z Сензационната
тракийска Александровска гробница

z Узунджовският
панаир – най-големият
през XVIII в.

z Едно от първите женски
дружества

z Първото читалище
в Южна България и
четвъртото поред
в страната
z Най-старата джамия на
Балканите

ниците на българската държава
от завоевателите от юг, но и
понасят първите удари на византийските и османските нашествия.
Тук, на пътя, се появява найголямото тържище по българските земи през XVIII в. – Узунджовският панаир, и това ги съживява. Тук, в града на пътя, се разпалва духовният огън на Възраждането на юга, за да се
поддържа силен и до днес.

Най-голямата селска църква в
България - с. Узунджово

z Един от най-красивите
театри в България
z Първата българска следосвобожденска поетеса
z Най-добрият разсадник
в България
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Полицията ни трябва
Хипотетични разсъждения по убийството на Чората

Проф. ВЕЛКО
ВЪЛКАНОВ

Ангел Димитров - Чората
намери смъртта си на 10 ноември 2005 г. в Благоевград по
време на полицейската операция „Респект”. Използвам преднамерено този неутрален израз „намери смъртта си”, защото аз самият не зная каква е
причината за смъртта му. Лансирани бяха различни версии,
но накрая надделя версията,
че Чората е бил просто убит от
полицаите. Те му били нанесли
жесток побой, в резултат на
който именно е настъпила
смъртта му. Бе образувано и
наказателно дело срещу петимата полицаи, участвали в
арестуването на Чората.
Софийският военен съд с
присъдата си от 2 октомври
2008 г. призна полицаите за
виновни за убийство по чл.
116 от НК. Не разполагам с
мотивите на тази присъда,
защото те се оказаха „засекретени”. На какво обаче основание? Наистина едно наказателно дело може да се
гледа при „закрити врати”, но

присъдата във
всички случаи
следва да се
обяви публично
Това е изрично предвидено в чл. 263 от НПК:
„(1) Разглеждането на делото или извършването на
отделни съдопроизводствени
действия става при закрити
врати, когато това се налага
за запазване на държавната
тайна или на нравствеността,
както и в случаите на чл. 123,
ал. 2, т. 2 . Е (4) (Предишна
ал. 3 - „В, бр. 109 от 2008 г.)
Във всички случаи присъдата
се обявява публично”.
Доколкото мотивите са неразделна част от присъдата,
те следователно трябва да се
публикуват заедно с нейния
диспозитив. Това е и единствено възможното решение в
случая. Обществеността има
право да знае не само какво
престъпление е извършено, но
и защо е извършено. Само
така тя може да бъде и активен участник в общата борба
срещу силно застрашаващата я престъпност. Пита се при
това положение какво е искал съдът да скрие от обществеността, като е отказал да
обяви публично мотивите на
своята присъда по делото за
Чората.
Доколкото не разполагам
с мотивите на така постановената присъда, разсъжденията ми на тема „убийството
на Чората” могат да бъдат
само хипотетични, т.е. основани на предполагаеми факти
и обстоятелства.
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Първият въпрос, който се
поставя в случая е, дали Чората е бил наистина бит от
полицаите. Не зная дали той е
бил бит, но е твърде вероятно
да е бил бит. Ако някой ви
каже, че в полицията не бият,
не му вярвайте. Бият и при
това - понякога - много лошо.

Няма страна,
в която полицията
да не бие
В САЩ само за едно подозрително движение на лицето, спрямо което е предприето задържане, полицаите не
само бият, но направо стрелят и убиват.
Казвам всичко това без
всякакво намерение да оправдая боя в полицията. Напротив. Никой няма право да
упражни каквото и да е било
насилие върху мен, дори когато съм обвинен в най-тежко
престъпление. Аз, българският гражданин, се намирам под
закрилата на конституцията,
съгласно която „Обвиняемият
се смята за невинен до установяване на противното с
влязла в сила присъда.” (Чл.31,
ал.3). Имам следователно
всичкото основание да изисквам, когато съм задържан за
предполагаемо престъпление,
да се отнасят към мен като
към невинен. Моят живот,
здраве, свобода, неприкосновеност, чест и достойнство са
защитени и от редица други
конституционни разпоредби.
Трябва заедно с това да се
признае, че упражняваното от
полицията физическо насилие
понякога е не само неизбежно, но и законно. То е неизбежно в борбата срещу
престъпността, чиито представители твърде често оказват
сериозна силова съпротива
при задържането им. То е и
законово, защото е изрично
предвидено в Закона за МВР.
Чл. 78 от Закона за МВР
определя случаите, при които
полицейските органи могат „да
използват физическа сила и
помощни средства при
изпълнение на служебните
си функции”. Един от тези случаи е предвиден в ал.1, т. 2 на
същия чл.78: „задържане на
правонарушител, който не се
подчинява или оказва съпротива на полицейски орган”.
Законът не определя и
няма как да определи степента на допустимата при
задържането на правонарушителя физическа сила. Достатъчно ясно е все пак, че
физическото насилие не бива
да преминава границите на необходимото за преодоляване
съпротивата на задържаното
лице. Преминало тези граници, физическото насилие придобива нова качествена характеристика - то се превръща в незаконно действие или,
да го кажем по друг начин, в
полицейски произвол.
Степента на необходимото
физическо насилие се определя
от самите полицаи,
извършващи задържането.

Това за тях невсякога е лесно.
Полицията е

на предния фронт
в борбата
с престъпния свят
Тя твърде често се изправя пред наемни убийци, наркотрафиканти, трафиканти на
женска плът, похитители,
които режат пръсти на отвлечения, за да удостоверят, че
той е наистина в техни ръце и
т.н. и т.н. Тези хора пред нищо
не се спират, за да постигнат
престъпните си цели. В прекия
сблъсък с тях представителите на полицията трябва да
проявят воля, способна да
преодолее волята на престъпника. И тук именно се оказваме пред граница, която лес-

неговата смърт.
Съществуват данни, че
смъртта на Чората е настъпила почти мигновено - още в
процеса на задържането. (Когато лекарят е пристигнал на
мястото на задържането,
смъртта е била вече факт.)
Възможно ли е обаче една
смърт, причинена, както се
приема, от побой, да настъпи
толкова бързо?
За да стигнат по един фатален начин до жизнено важни за човека органи - мозъка
и сърцето, ударите трябва да
са изключително силни. Констатирани ли са такъв вид
удари по главата на Чората,
удари, които, счупвайки черепа му, да стигнат до неговия
мозък и да причинят мигновената му смърт? Твърди се, че

Петимата осъдени полицаи

но може да бъде премината.
Изправен пред ожесточен противник, полицаят много често
също се ожесточава.
Питам се - не е ли станало
точно това и при задържането
на Чората?
Твърди се, че Чората е наркотрафикант,
сводник,
съдържател на публични домове и пр., т.е. ако той е бил
наистина такъв или ако е бил
такъв най-малкото в съзнанието на тръгналите да го арестуват полицаи, не смятам за
изключено те да са били предварително натоварени с ожесточеността, мотивирана от
неговата характеристика. Отиват да задържат, както те си
мислят, опасен престъпник, и
адреналинът им вече е стигнал
своите високи стойности. И ако
Чората наистина е оказал
съпротива при задържането,
напълно възможно е тяхната
ожесточеност да се е засилила и да ги е отвела отвъд границите на допустимото полицейско насилие.
И тук възникват два кардинални въпроса, първият от
които е дали предполагаемият полицейски побой над Чората е могъл да доведе до

друг удар в гърба на Чората
пък е предизвикал разкъсване на аортата, вследствие на
което също е могло да настъпи мигновена смърт. Но ако
това е вярно, тогава в гръдния
кош на Чората е трябвало да
има няколко литра кръв, а
такова количество кръв не е
констатирано. (Намерената
кръв е около 150 милилитра.)
Пита се най-после дали няма
и друго обяснение за тъй
бързо настъпилата смърт на
Чората. Не е ли възможно
една бърза смърт да настъпи
в резултат на силно и рязко
смущение на ритъмната дейност, възникнало в резултат
на шоково изживян стрес?
Вторият кардинален въпрос
е дали когато са нанасяли
побой на Чората, довел до
неговата смърт, полицаите са
действали умишлено или непредпазливо.
С присъдата си от 2 октомври 2008 г. съдът е приел, че
и петимата подсъдими по делото като съизвършители
умишлено са умъртвили Ангел Димитров.
Умишленото престъпление
е ясно дефинирано в чл.11,
ал.2 от НК: Деянието е умиш-

лено, когато деецът е съзнавал общественоопасния му
характер, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал или допускал настъпването на тези последици. Според съда следователно петимата полицаи,
нанасяйки побой над Чората,
са искали или най-малкото са
допускали неговата смърт.
Трудно приемлива позиция.
Защо е трябвало полицаите
да искат - пряко или косвено
- смъртта на Чората? Той,
твърди се, бил разполагал с
данни, уличаващи някои от тях
във връзки с престъпния свят,
което именно и наложило неговото „очистване”. Но за всичките ли полицаи важи този
довод? Всички те ли, в съвкупност и поотделно, са искали
смъртта му? Всички те ли са
могли да бъдат уличени във
връзки с престъпния свят?
Това ми изглежда малко вероятно. За да се постигне
такова единство в мисленето
(в умисъла) на различни лица
(на полицаи от различни полицейски звена) е необходимо
предварително уговаряне, което обаче ще ни изправи не
пред умишленото, а пред предумишленото убийство. Данни за предумисъл обаче няма.
Остава да се мисли, че или
убийството на Чората е
извършено по непредпазливост, или че неговата смърт
се дължи на причини, които
стоят извън поведението на
подсъдимите полицаи.
Доколкото всички тези
въпроси нямат ясен отговор,
постановената от Софийския
военен съд присъда изглежда
твърде неубедителна.
Правя своите хипотетични
разсъждения, без да изживявам някакво пристрастно отношение към обвиняемите по
делото за убийството на Ангел Димитров - Чората. Аз
дори не споменавам техните
имена. В случая ме ръководи
единствено правното ми чувство, едно

чувство, което
иска справедливост
за всички
Никой, извършил престъпление, не бива да остава
ненаказан, но и никой не бива
да бъде наказван повече,
отколкото това следва от
извършеното престъпление.
Още по-малко допустимо е
той да бъде наказан за
престъпление, което изобщо
не е извършил.
Накрая ще кажа и това. Че
в полицията бият, бият. Че в
полицията има корупция, има.
Но в борбата срещу престъпността на кой друг орган
можем да се опрем, ако не на
полицията? Ето защо, проявявайки цялата непоносимост
към допусканите в полицията
закононарушения, ние трябва
да се въздържаме от всякакви необосновани обвинения,
които рушат нейния престиж.
Просто защото полицията,
въпреки всичко, ни трябва.

cyanmagentayellowblack
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Приоритетен
геополитически шанс
Варненското пристанище става аналог
на западноевропейските портове

Варненското пристанище

смалиха плавателната
дълбочина с 3 метра.
Вън от тези проблеми през 2006 г. варненската община обяви, че

ще премести езерата. Теренната конфигурация
очертава мостът да бъде
между хълма “Чайка”, източно от Белослав и с.

Картосхемата

сушата - хамбургското
пристанище - на 117 км
от морето по река Елба;
Антверпен - на 87 км по
река Шелда; Лондон - на
76 км по Темза; Ротердам - на 32 км от морето
на река Маас.
На нашия черноморски бряг такова навлизане в сушата има само
варненското пристанище
- 22 км (вж. картосхемата). Досега по 44-километровата брегова ивица на канала за пристанищни нужди са усвоени само част от северния бряг на Белославското езеро, където израсна вторият участък
на Варненския пристанищен комплекс - Варна-Запад.
Въпреки че при започване прокопаването
на канала Варна-Девня
през 1969 г. с 26-о постановление на Министерския съвет да се изискваше координирано
използване на бреговете за пристанищни нужди, вече 34 години безконтролно се засипват
плавателните дълбочини.
Най-много - от шлама на
Девненските содови заводи “Солвей”, които
black+dopulnitelen

ще мести пристанището
до града (“Изток”), по
северния бряг на Варненското езеро, от местността Максуда, под
ромския квартал до с.
Казашко. Това място се
пресича от жп магистралата Варна-София. В
западната му част са колекторите на варненската канализация, екарисажът и други обекти.
Поради несполучливия
опит през 1968 г. там да
се прави пристанище,
мястото се нарича “Сухите пристанища”.
Проектът предвижда
“засипване” на 110 дка
площ от Варненското
езеро, западно от доскорошното градско сметище. Върху него се предвижда изграждането на
120 хил. тонния терминал. Кейовете в засипаното езеро достигат до
фарвартера и прекъсват
канала до Девня.
В проекта не е взето
предвид, че 7000-те км
околочерноморска магистрала на страните от
Организацията на черноморските държави за икономическо сътрудничество (ОЧИС), на която АМ
“Черно море” е участък,

Страшимирово. Превозите по него гравитират към
неспоменаваното в проекта пристанище “ВарнаЗапад”, където западният
бряг на Белославското
езеро е заето със сметища, шламохранилища, а
именно той представлява
най-значителният резерв
за европейското разширяване на варненското
пристанище. Най-тревожното, което се пренебрегва, е увеличаването затлачването на акваторията на “Варна-Запад” от
шлама на заводите на
фирмата “Солвей”.
През 2006 г. се появиха публикации на общинския съвет на Варна, че за това местене
се сключвал заем за няколкостотин милиона
евро с Япония. От страна на Българското геополитическо дружество
по този повод беше разпратено становище до
отговорните дейци, че
подобно решение е
непълно, защото засяга
само старото пристанище, което не отговаря
на изискванията след
влизането ни в Европейския съюз. Беше публикувана и обстойна моти-

¡˙Î„‡Ëˇ Â
ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ≈‚ÓÔ‡
ГЕОРГИ ГОТЕВ

Д.г.н. МАРИН
ДЕВЕДЖИЕВ,
председател
на Българското
геополитическо
дружество

Варненското пристанище, след като страната ни влезе в ЕС и черноморският ни бряг стана негова източна граница, стана източен входизход на евроазиатските превози, а капацитетът му се очертава с
неколкократно увеличение.
Исторически то напомня израстването на
западноевропейските
атлантически пристанища при заселването на
американския континент, което предизвика
евроамериканските
транспортни връзки. По
устията на реките те се
разшириха навътре в
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вация по този повод в
периодичния орган “Геополитика”. Направени
бяха и други възражения, но на нито едно не
беше отговорено. Обратно, в края на юли 2008
г. беше обявена регламентацията на този проект.
Три месеца по-късно,
в края на октомври, се
появи съобщение, че
“...на терена на терминала, който се намира на
кея на пристанище “Варна-Запад”, е разположена площадка за контейнеризация и деконтейнеризация на товарите,
входно-пропускателен
пункт за тежки камиони, компютърна система
и център за управление
на работния процес”.
Обяви се, че портът
“Варна-Запад” ще обработи 8 млн. тона товари
до края на годината, а
броят на контейнерите
се очаква да стигне 130
хиляди.
Качествата на варненското пристанище,
като аналог на западноевропейските атлантически пристанища, се определят от 22-километровата му дължина - от
морето до Белославското езеро. То има перспектива три пъти за
още повече кееви места
спрямо съществуващите
21. Издрагирването на
Белославското езеро в
участъка на още съществуващата тръстика
между пристанище “Варна-Запад” и ферибота,
без молове и вълнолом
(в съседното румънско
пристанище Констанца
той е 12 км перпендикулярен на брега). Кеевите
места имат перспектива
за продължение и по бреговете на канала.
Като приоритетен геополитически шанс разширяването на варненсекото пристанище налага проектът да се
състави за цялата му
дължина, а не само за
източния участък.

«‡‚˜Â‡ ÔÓÎÛ˜Ëı ÔÓÍ‡Ì‡ ‰‡ Á‡ÔÓ˜Ì‡ ÒÂ‰ÏË˜Ì‡ Û·ËÍ‡ ‚ ƒ”Ã¿, ÔË¯ÂÈÍË ÓÚ ¡˛ÍÒÂÎ, Í˙‰ÂÚÓ
‡·ÓÚˇ ‚ Â‰Ì‡ ÓÚ ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ÏÂ‰ËË, ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌË ÔÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ‚˙ÔÓÒË. ¡ˇı ÔÓÎ‡ÒÍ‡Ì, ÌÓ Í‡ÍÚÓ
Â ÌÓÏ‡ÎÌÓ, ÔÓËÒÍ‡ı ‰ÂÌ
Á‡ ‡ÁÏËÒ˙Î. ¬Ò˙˘ÌÓÒÚ
ÔÓÎÛ˜Ë ÒÂ Â‰Ì‡ ·ÂÁÒ˙ÌÌ‡
ÌÓ˘, Á‡˘ÓÚÓ ÒË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ëı ‚ÒË˜ÍÓ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ÏË
ÒÂ ˘Â ‰‡ ‡ÁÍ‡Ê‡ ÓÚ ¡˛ÍÒÂÎ Á‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ˜ËÚ‡ÚÂÎË. » ÔÓÌÂÊÂ Â ˆˇÎ ‚Ó‰ÓÔ‡‰ ÓÚ ÏËÒÎË Ë Ë‰ÂË, ÍÓÈÚÓ ÔÓÒÚÓ ÌˇÏ‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
‰‡ ÔÂÒ˙ıÌÂ, ÔËÂı.
ŸÂ ÏË ÒÂ ‰‡ ÔË¯‡ Ì‡È-‚Â˜Â Á‡ ÚÓ‚‡ Í‡Í‚Ó ÒÚ‡‚‡ ‚˙‚
‚ÚÓ‡Ú‡ ·˙Î„‡ÒÍ‡ ÒÚÓÎËˆ‡ ¡˛ÍÒÂÎ, Í‡Í‚Ó Ú˙ÒËÏ ÌËÂ,
·˙Î„‡ËÚÂ, ÚÛÍ, Í‡Í‚Ó Ô‡‚ˇÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ ‰Û„ËÚÂ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÒÚ‡ÌË, Í‡Í „ÎÂ‰‡Ú Ì‡ Ì‡Ò, ÌËÂ Ò Í‡Í‚Ë
ÔÂ‰‡ÁÒ˙‰˙ˆË ÒÂ Ò·Î˙ÒÍ‚‡ÏÂ, Í‡Í ÊË‚ÂˇÚ, ‡·ÓÚˇÚ Ë
ÔÓ˜Ë‚‡Ú ·ÂÎ„ËÈˆËÚÂ, ‰ÓË Í‡Í ÒË ı‚˙ÎˇÚ ·ÓÍÎÛÍ‡, Á‡˘ÓÚÓ Ò˙Ï Û·Â‰ÂÌ, ˜Â Ë ÚÂÁË ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË ËÏ‡Ú ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. ƒÌÂÒ Á‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú ÒÂ Ó·˙˘‡Ï Í˙Ï ˜ËÚ‡ÚÂÎËÚÂ Ì‡
‚ÂÒÚÌËÍ‡, ÍÓÈÚÓ ˆÂÌˇ Ë Á‡ÚÓ‚‡, ˜Â ·‡˘‡ ÏË √Ó‡Ì √ÓÚÂ‚
‰˙Î„Ë „Ó‰ËÌË Â ‡·ÓÚËÎ ‚ ÌÂ„Ó.
» ˘ÓÏ ÔÓ‚Ó‰˙Ú Â ÒÔÂˆË‡ÎÂÌ, ˘Â ÔÂ‰ÎÓÊ‡ ÌÂ˘Ó
ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ. ŒÚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ÂÏÂ ÏË ıÛÏÌ‡ ‰‡ ÒË ËÁˇÒÌˇ
ÓÚÍ˙‰Â Ë‰‚‡ ‰ÛÏ‡Ú‡ ≈‚ÓÔ‡. —ÔÓÂ‰ „˙ˆÍ‡Ú‡ ÏËÚÓÎÓ„Ëˇ ≈‚ÓÔ‡ Â Í‡ÒË‚‡ ÁÌ‡ÚÌ‡ ÙËÌËÍËÈÍ‡, Í˙Ï ÍÓˇÚÓ
·Ó„˙Ú «Â‚Ò ËÏ‡Î ˜ËÒÚÓ ˜Ó‚Â¯ÍË ÏÂ‡Í, Ë Ì‡È-ÒÂÚÌÂ ˇ
ÔÓıËÚËÎ, Í‡ÚÓ ÒÂ ÔÂ‚˙Ì‡Î ‚ ·ËÍ. “ÓÁË ÏËÚ Â ‚ÎˇÁ‡Î
‰˙Î·ÓÍÓ ‚ Ò˙ÁÌ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ Â‚ÓÔÂÈˆËÚÂ Ë ÒˇÍ‡¯ ÌËÍÓÈ ÌÂ
Á‡‰‡‚‡ ÔÓ‚Â˜Â ‚˙ÔÓÒË. —‡ÏÓ ˜Â ÌÂ˘Ó ÌÂ ÏË ÒÂ ÒÚÛ‚‡
‰Ó·Â ≈‚ÓÔ‡ ‰‡ Â ÌˇÍ‡Í‚‡ ÔÂÎ˙ÒÚÂÌ‡ Ë ËÁÓÒÚ‡‚ÂÌ‡
ÙËÌËÍËÈÍ‡.
ÀÂ„ÂÌ‰ËÚÂ Ò‡ ÒË ÎÂ„ÂÌ‰Ë, Ó·‡˜Â ‚ËÌ‡„Ë Ò˙Ï ÔÓ‰ÓÁË‡Î, ˜Â ‰ÛÏ‡Ú‡ ≈‚ÓÔ‡ ËÏ‡ ÔÓ-Â‡ÎÌË ÍÓÂÌË. –Ó‚ÂÈÍË ÒÂ ‚ ‡ÁÎË˜ÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË, Á‡·ÂÎˇÁ‡ı, ˜Â ≈‚ÓÔ‡ Â
ËÏÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‚ËÌˆËˇ ‚ –ËÏÒÍ‡Ú‡ ËÏÔÂËˇ, ˜‡ÒÚ ÓÚ ‰ËÓˆÂÁ “‡ÍËˇ, ÍÓÈÚÓ Ó·ı‚‡˘‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ ‰ÌÂ¯Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ ÔÂÁ III-IV ‚ÂÍ ÓÚ Ì.Â.
œÓ‚ËÌˆËˇÚ‡ ≈‚ÓÔ‡ Â Â‰Ì‡ ÓÚ ¯ÂÒÚÚÂ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËˇ
Ì‡ ‰ËÓˆÂÁ “‡ÍËˇ Ë Â ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ‡ Ì‡ ‰ÌÂ¯Ì‡Ú‡ ÚÂËÚÓËˇ Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡ “ÛˆËˇ, ÌÓ ÒÔÓÂ‰ Í‡ÚËÚÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ Ë ‰ÌÂ¯ÌËÚÂ ·˙Î„‡ÒÍË ÁÂÏË ÓÍÓÎÓ ÷‡Â‚Ó Ë Ã‡ÎÍÓ
“˙ÌÓ‚Ó, Í‡ÍÚÓ Ë ÓÍÓÎÓ —‚ËÎÂÌ„‡‰. ¿ „Î‡‚ËˇÚ „‡‰ Ì‡
≈‚ÓÔ‡ ÔÓ ‚ÒË˜ÍÓ ËÁ„ÎÂÊ‰‡ Â ·ËÎ ‰ÌÂ¯ÌËˇ À˛ÎÂ·Û„‡Á.
»Ï‡ ÎÓ„ËÍ‡ ËÏÎˇÌËÚÂ ‰‡ Ò‡ Ì‡ÂÍÎË ÚÂÁË ÁÂÏË
≈‚ÓÔ‡, Á‡˘ÓÚÓ Ï‡Í‡ Ì‡Á‚‡ÌËÂÚÓ ‰‡ ÌÂ ·ËÎÓ ÓÙËˆË‡ÎÌÓ, ÔÂ‰Ë Úˇı ‰Â‚ÌËÚÂ „˙ˆÍË ÏÓˇˆË Ò‡ Ì‡Ë˜‡ÎË
Â‚ÓÔÂÈÒÍËˇ ·ˇ„ Ì‡ Ã‡ÏÓÌÓ ÏÓÂ ì≈‚ÓÔ‡î, ‡ ÒÂ˘ÛÔÓÎÓÊÌËˇ - ì¿ÁËˇî. «‡ÚÓ‚‡ Ë ËÏÒÍËˇÚ ‰ËÓˆÂÁ Ì‡
‡ÁË‡ÚÒÍËˇ ·ˇ„ Ì‡ Ã‡ÏÓÌÓ ÏÓÂ ÒÂ Â Í‡Á‚‡Î ì¿ÁË‡Ì‡î. ¬ÔÓ˜ÂÏ ÚÂÁË ÏÓˇˆË Ò‡ ÌˇÏ‡ÎË ÌËÍ‡Í‚‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚‡ ÍÓÎÍÓ „ÓÎÂÏË Ò‡ ÁÂÏËÚÂ Á‡‰ ÚÂÁË ·Â„Ó‚Â. “‡Í‡ ˜Â
ÍÓÌÚËÌÂÌÚËÚÂ ≈‚ÓÔ‡ Ë ¿ÁËˇ ÌÓÒˇÚ ËÏÂÚÓ Ì‡ ‰‚‡ ·ˇ„‡.
ÓÎÍÓÚÓ Ë ‰‡ Â Ô‡‡‰ÓÍÒ‡ÎÌÓ, ÍÓÂÌËÚÂ Ì‡ ≈‚ÓÔ‡
ÒÂ Ì‡ÏË‡Ú Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ ‰ÌÂ¯Ì‡ “ÛˆËˇ, Í‡Ì‰Ë‰‡Ú-˜ÎÂÌ Ì‡ ≈—, Ë ÓÚ˜‡ÒÚË, Ì‡ Ì‡¯‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡. ”·Â‰ÂÌ
Ò˙Ï ‚ ÚÓ‚‡, ‰ÓÒÚ‡ Ï‡ÚÂË‡ÎË Ò˙Ï ÔÂ„ÎÂ‰‡Î Ë Ï‡ÎÍÓ
Ò˙Ï ËÁÌÂÌ‡‰‡Ì, ˜Â ÌËÍÓÈ ÌÂ Â ÓÚ‚‡ˇÎ ‰ÛÏ‡ Á‡ ÚÓ‚‡ ÔÓ‡ÌÓ. ŒÒ‚ÂÌ ‡ÍÓ Û˜ÂÌËÚÂ ÏÂ ÓÔÓ‚Â„‡ˇÚ, Ú‚˙‰ˇ, ˜Â
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÚÂËÚÓËˇ Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á, ÍÓˇÚÓ
‰ÌÂÒ Ì‡ËÒÚËÌ‡ ËÏ‡ Ô˙ÎÌÓÚÓ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓ Ô‡‚Ó ‰‡ ÒÂ
Ì‡Ë˜‡ ≈‚ÓÔ‡, Â Ì‡ ﬁÊÌÓÚÓ ÌË ◊ÂÌÓÏÓËÂ Ë ‚ –Ó‰ÓÔËÚÂ. ƒ‡ ËÏ‡¯ Ú‡ÍË‚‡ ËÒÚÓË˜ÂÒÍË ÍÓÂÌË Ë ‰‡ ÌÂ
ÔÂ‰ˇ‚Ë¯ ìÔ‡‚‡Ú‡î ÒË Ì‡‰ ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ó ÏË ÒÂ
ÒÚÛ‚‡ „ÓÎˇÏÓ ‡ÁÚÓ˜ËÚÂÎÒÚ‚Ó Á‡ Ú‡Í‡‚‡ ‰˙Ê‡‚‡, Í‡ÚÓ
¡˙Î„‡Ëˇ, ÍÓˇÚÓ ‚ÔÓ˜ÂÏ Ì‡ËÒÚËÌ‡ ÒÚ‡‰‡ ÓÚ ÎÓ¯ ËÏË‰Ê
‚ ¡˛ÍÒÂÎ, Á‡ ÍÓÂÚÓ Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚ ˘Â ÔË¯‡ ÓÚ‰ÂÎÌÓ.
“ÛˆËÚÂ Ò˙˘Ó, ËÁ„ÎÂÊ‰‡, Á‡ÂÚË Ò ‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ ÒË ÔÓ·ÎÂÏË, Ò‡ ÔÓÔÛÒÌ‡ÎË ‰‡ ÒÂ ÎÂ„ËÚËÏË‡Ú ÔÂ‰ ¡˛ÍÒÂÎ
Í‡ÚÓ ì·‡¯ Â‚ÓÔÂÈˆËî.
ŸÂ ÏË ÒÂ ‰˙Ê‡‚‡Ú‡ ÌË ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÓ‰Ó·ÌË ÌÂ˘‡
Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÌË‚‡ - ÓÚ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÚÂ Â˜Ë ‰Ó ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÂÍÎ‡Ï‡. ¡Ë Úˇ·‚‡ÎÓ ‚ÒÂÍË ÒÂ‰ÌÓ „‡ÏÓÚÂÌ
Â‚ÓÔÂÂˆ ‰‡ ÁÌ‡Â, ˜Â ÍÓÂÌËÚÂ Ì‡ ≈‚ÓÔ‡ Ò‡ ÏÂÊ‰Û
˛ÊÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ◊ÂÌÓ ÏÓÂ, ƒ‡‰‡ÌÂÎËÚÂ Ë ¡ÓÒÙÓ‡.
»ÎË ˜Â —Ô‡Ú‡Í, ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇÚ Ì‡ ‚˙ÒÚ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ Ó·ËÚÂ ‚ –ËÏÒÍ‡Ú‡ ËÏÔÂËˇ, Â Ó‰ÂÌ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡
‰ÌÂ¯Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ, ÔÓ ‚ÒˇÍ‡ ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚ Ú‡Ï, Í˙‰ÂÚÓ Â
‰ÌÂÒ „‡‰ —‡Ì‰‡ÌÒÍË.
—ÔÓ‰ÂÎˇÏ ÚÂÁË ÏËÒÎË Ò˙Ò Á‡Ô‡‰ÌË ÍÓÎÂ„Ë ‚ ¡˛ÍÒÂÎ
Ë ‚ÒË˜ÍË ÓÒÚ‡‚‡Ú ‰ÓÒÚ‡ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌË, ‡ Ò˙˘Ó Û˜Û‰ÂÌË
Á‡˘Ó ÎËÔÒ‚‡Ú ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË Ì‡ Ú‡ÁË ÚÂÏ‡. œÓ·ÎÂÏ˙Ú Â,
˜Â ÒÔÓÂ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌË ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËˇ ËÏ‡Ú Ô‡‚Ó Û˜ÂÌËÚÂ, ÌÂ ÊÛÌ‡ÎËÒÚËÚÂ. œÂÒ‡Ú‡ ÔÓÒÚÓ ÓÚ‡Áˇ‚‡ ÚÂıÌËÚÂ ÓÚÍËÚËˇ, ‡ÍÓ Ì‡ÏÂË Á‡
‰Ó·Â. “‡Í‡ ˜Â ÌÂ Â ÎÂÒÌÓ ‰‡ Ò‡ Ì‡ÏÂË ìÙÓÏ‡Úî, ‚
ÍÓÈÚÓ ‰‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë¯ ÔÓ‰Ó·ÌË ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËˇ. ¬Ò˙˘ÌÓÒÚ
ÍÓÏÂÌÚ‡Ì‡Ú‡ ÍÓÎÓÌÍ‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÒÂ Ì‡‰ˇ‚‡Ï ‰‡ ÔË¯‡
‚ÒÂÍË ˜ÂÚ‚˙Ú˙Í, Á‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú ÏË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ ÔÓ‰Ó·ÂÌ
ÙÓÏ‡Ú, Á‡ ÍÓÂÚÓ Ó˘Â ÔÓ‚Â˜Â ÒÂ ‡‰‚‡Ï.
ƒÓ Ë‰Ì‡Ú‡ ÒÂ‰ÏËˆ‡!
¿‰ÂÒ:
√ÂÓ„Ë √ÓÚÂ‚, ì≈Û‡ÍÚË‚î
editor@euractiv.com
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Българка е шеста в света
на конкурс за красота
Христина Красимирова се състезава с над 150 хубавици на
20-ото юбилейно издание на „Miss Model of the World 2008”
носия. Привързаността й към
родината си пролича и от
факта, че в Хонконг тя взе и
българското знаме.
Специално за конкурса
Тина разполагаше с 10 официални и коктейлни рокли,
изработени именно за нея.
Тоалетите са дело на дизайнерката на модна къща “Одета” Донка Лазарчева. В Китай Христина облече предизвикателните бански костюми на “Роси стил”.
Шестото място, което
Тина зае, й спечели интерес
от международна величина.
След успехите в Хонконг чаровната българка бе поканена от испанска модна къща
да заснеме първата й професионална фотосесия на
колекция лято/есен 2009 за
известно лайфстайл списание. Снимките бяха поверени в ръцете на един от найизвестните български фотографи Дилян Марков. Фотосесията бе осъществена и
под вещото и стилно ръководство на също толкова
известно и популярно лице в
света на модата - неповторимата Теди Велинова..

Проф. СВЕТОЗАР ДОНЕВ, директор
на МТ „Стефан Македонски”
Проф. СПАРТАК ПАСКАЛЕВСКИ, график

Öúðêîâåí
êàëåíäàð
29
Пренасяне
мощите на св.
свщмчк Игнатий
Богоносец

„ОЕЙЗИС” НАЧЕЛО
НА 15-ИЯ РОК
ФЕСТИВАЛ
В БЕНИКАСИМ
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На шоуто присъстваха както български
емигранти в Америка,
така и множество жители на Вегас, дошли специално да зърнат
българската звезда.
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Анн-Джи направи невероятно
шоу в Лас Вегас

○

Почитателите на сръбската музика ще
се радват на песните на звездите на западната съседка на България поне два
пъти месечно. Това стана ясно на специална пресконференция по повод откриването на клуб “Диамант”, което се състоя
снощи. Още първата вечер на стилното
парти в заведението, което вече наричат
“диамант в короната на нощна София”, се
изяви гласовитата Даниела Вранич. В
Сърбия тя е известна като “Кралицата на
клубовете” и “Звездата на сала”. Салове
наричат плаващите заведения, където
хората обичат да се забавляват. Ослепителната изпълнителка на “Да не види
она”, “Нико као ти”, “Не могу годинама”,
“А ти ми ни си сигуран” се изяви като
истинска звезда, като зарадва с песните
си първите гости на “Диамант”.
Клубът е първото българско заведение, което има директен договор със

рикански танцьорки на
нощен Вегас, както и
фотомоделът Дейвид
Милър, който не спря
да очарова всички
присъстващи дами с
перфектното си шоколадово тяло и красиво

АСЯ МИХАЙЛОВА, депутатка

ОЛЕГ НЕДЯЛКОВ, банкер

АЛЬОНА НЕЙКОВА

Едно от най-новите
и култови нощни заведения на Лас Вегас
организира страхотно
шоу с участието на очарователната поп певица Анн-Джи. Двучасовата програма бе наситена с най-големите
хитове на българската
звезда: “Може би”, “Накарай ме” и “Не вярвам”,
както и множество актуални световноизвестни парчета, изпълнени
от лолитката.
Освен песни шоуто
съдържаше и много
танци със специално
поставена за случая
хореография и костюми.
Партньори на Анн-Джи
в незабравимия танцов
спектакъл бяха черната перла Кенди - една
от най-известните аме-

ЧРД!
Проф. ГРЕДИ АССА, художник

Сръбски попфолк звезди
ще пеят у нас два пъти месечно

Стоя

Между съпрузи:
- Скъпа, ти умееш да бъдеш нежна, само когато ти трябват пари...
- А това рядко ли ти се вижда,
мили?

ГЕОРГИ Л. МИНЧЕВ, композитор

СНИМКА BENLET MARINE LTD

Наше момиче зае достойното шесто място в челната
десетка на престижния международен конкурс “Miss
Model of the World 2008” в
Хонконг,
информираха
ДУМА от “Benlet Marine Ltd”.
Победителката от “Модел
на България” 2008 се класира в първата десетка на 20ото юбилейно издание на
състезание за хубавици в
пряка конкуренция с над 150
модела от цял свят.
Христина Красимирова
отново доказа, че българките са в първите редици на
най-красивите жени в света.
Чаровната българка впечатли журито с екзотичната си
красота и свободното владеене на английски език.
Тина е на 21 години, зодия Стрелец. От малка се занимава с народни танци, в
момента е студентка в СУ
“Св. Климент Охридски”, специалност книгоиздаване.
Една от амбициите й е да
научи италиански език. За да
представи българските традиции пред международното жури, Христина беше подбрала автентична народна

Виц
Виц

сръбския лейбъл Grand Production. Продуцентската компания е собственост на
Саша
Попович.
Най-продаваните
изпълнители на балканския поп и турбофолк са звездите именно на Grand
Production. Сред тях се открояват Лепа
Брена, Цеца, Индира Радич, Аца Лукас,
Драган Койч-Кеба, Шабан Шаулич, Саша
Матич, Наташа Джорджевич, Дарко
Филипович, Сузана Йованович, Злата
Петрович и мн. др. Лейбълът също така
продуцира популярното седмично тв музикално шоу Grand Parada, което се
излъчва по сръбския канал PINK.
На песните на други знаменити имена ще се насладят феновете на попфолка
още тази вечер. Стоя и Деян Матич са
сред най-обичаните изпълнители в
Сърбия. Хитовете на Стоя - “До голе коже”,
“Метак”, “Нещо ми говори”, както и на
Деян Матич - “Нико и Неко”, са пожънали
успехи и имат рекордни продажби не
само в родината им.

Тома записа кавър
на първия си хит
Победителят от
“Мюзик айдъл” 2 изненада водещите Тони и
Сашо от сутрешното
шоу “Кофеин” на Радио FM+, като записа
специална песен за
тях. Кавър версията на
първия му хит “Герой”
вече звучи в ефира на
медията. Феновете
могат да я чуят и в
сайта на музикалното
радио www.fmplus.net.
“С Тони и Сашо победа от засада” пее Тома
за двамата водещи.
Миналата година
подобна
изненада
поднесоха Румънеца
и Енчев. “Това се
превърна в традиция,
която ще продължи и
в бъдеще”, похвалиха
се от екипа на Тони и
Сашо. Сутрешните во-

дещи на Радио FM+
ще посрещнат втория
рожден ден на шоу
“Кофеин” на 2 февруари с 10-часов маратон
в ефира.
Ще им гостуват
Лара и Владо Береану от БНТ 1, актьорите-близнаци Дарин и
Деян, сценаристите на
Слави - Иво Сиромахов и Ивайло Вълчев,
работещите
майки
Ива Дойчинова и Богдана Трифонова, Румънеца и Енчев, Тома
и Невена от “Мюзик
айдъл” 2.
От екипа издадоха,
че са подготвили изненада за всеки от тях
- в студиото ще влезе
гадателка, която ще
предсказва бъдещето
им на кафе.

Британската група “Оейзис”
ще е начело на афиша на 15-ия
рок фестивал в Беникасим, Испания, който ще се състои от 16 до
19 юли, съобщи АФП.
Други
ключови изпълнители на събитието ще са “Кингс ъв Леон” и
Франц Фердинанд, както и певецът Пол Уелър. Фестивалът в
Беникасим се организира от
1995 г. Той е признат за един от
най-големите в Европа за рок и
електронна музика. Миналата
година проявата събра 150 000
души публика със 100 концерта.
“Оейзис” издадоха през есента
на миналата година нов студиен
албум - “Dig out your Soul”, за
който получиха седем номинации за наградите на сп. “Ню
мюзикъл експрес”, сред които и
за най-добра група.

МАЙКЪЛ ДЖЕКСЪН
ОТНОВО В СЪДА
След обвиненията за сексуален тормоз върху деца поп иконата отново ще свика адвокатите
си. Този път обвинението срещу
Майкъл Джексън е отправено от
режисьора на клипа към песента
Thriller - Джон Ландис. След като
стана ясно, че певецът, получил
за този запис 8 награди “Грами”,
е решил да превърне видеото в
мюзикъл, Ландис се обърнал към
Висшия съд в Лос Анджелис с
иск, в който се казвало, че за
последните 4 години не е получил никаква печалба нито от
творението си, нито от документалния филм по работата върху
него. Ландис обвинил Джексън в
мошеничество и заявил, че звездата се държи неподобаващо. Все
още адвокатите на Краля на попа
не са реагирали на този иск.
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ПРОГРАМАТА
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ВРЕМЕТО
06.45
09.35
10.15
11.00
12.00
12.25
12.55
14.00
14.30
15.30
16.00
16.10
16.40
16.55
17.20
17.50
18.00
18.30
19.00
19.50
19.55
20.00
20.25
20.50
21.40
21.45
22.30
23.00

Денят започва - сутрешен блок
Здраве
Дързост и красота - тв филм /2180 епизод/
Жените с Марта Вачкова /токшоу/
По света и у нас
Бързо, лесно, вкусно - кулинарно шоу
Отдаденост - тв филм /492 епизод/
Песните на Вълчо Иванов /фолклор, РТВЦ Пловдив/
Време за път - тв филм /4 серия/
Знаци по пътя. Павел Васев
По света и у нас
Новини на турски език
Били и Бъди - анимационен филм
Флипър и Лопака - анимационен филм /17 епизод/
Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
Частен случай
По света и у нас
Седмо чувство - семейна игра
Отдаденост - тв филм /493 епизод/
Лека нощ, деца!. Песенно албумче
Песните на Евровизия 2009 /клип/
По света и у нас
БНТ такси
Бъди звезда - музикално шоу
50 години БНТ. 1961
Щитът - тв филм /6 епизод/
По света и у нас
Концерт на група “Зуко 103” от фестивала “Meet the
world”
23.30 Мистериозна кожа - игрален филм /САЩ, Холандия,
2004г./,
01.15 Малкълм и Еди - тв филм

05.30
06.20
06.50
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
22.30
23.30
00.30
01.30

“Клетва за отмъщение” /п./ - сериал, еп. 49
Детски клуб Дисни. “Крякаща тайфа” - сериал, еп. 3
“Тази сутрин”
“Бон Апети” - кулинарно предаване с Иван Звездев
“Часът на мама”
“Неопитомени красавици” - сериал, еп. 145
bTV Новините
“Шоуто на Слави” /п/
“Предателство” - сериал, еп. 106
“Буря в рая” - сериал, еп. 94
“Какво харесвам в теб” - сериал, сезон 3
“Горчиво” - шоу за младоженци
“Клетва за отмъщение” - сериал, еп. 50
“Това го знае всяко хлапе!” - телевизионна игра с
водещи Димитър Павлов и Део
bTV Новините - централна емисия
“Форт Бояр” - телевизионно състезание
“Отчаяни съпруги” - сериал, сезон 4, еп. 11
bTV Новините - късна емисия
“Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
“Веществени доказателства” - сериал, сезон 4, еп. 5
“Това го знае всяко хлапе!” /п./
“Неопитомени красавици” /п./ - сериал, еп. 145
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“Здравей, България” - сутрешен блок на НТВ
“Джоуи” - сериен филм
“Силно лекарство” - сериен филм, сезон, 3 сезон
“Докторът” - сериен филм, 4 сезон
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Господари на ефира” - забавно предаване на НТВ /п/
“1001 нощи” - сериен филм
“Блясък” - сериен филм
“Среща с Джордан” - сериен филм
“Забранена любов” - сериен филм
“Часът на Милен Цветков” - предаване на НТВ
“Сделка или не” - телевизионна игра
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Стани богат” - световна ТВ игра
“От местопрестъплението” - сериен филм, 8 сезон
“Господари на ефира” - забавно предаване на НТВ
“Закон и ред: Умисъл за престъпление” - 6 сезон
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Кръцни - срежи” - сериен филм, 4 сезон
“Среща с Джордан” - сериен филм /п/

07.00
09.00
10.00
11.00

“Сутрин в 7”, сутрешен блок
“Чиста лъжа”, еп. 6, теленовела, Венецуела, 2007
“ТВ диагноза”, здравно предаване на ТВ 7
“SOS! Бавачки”, сезон 3, еп. 7, риалити шоу, Великобритания, 2004
“BG - Къде? Къде?”
Новини
Телешопинг
“Адвокатът и ченгето”, сезон 1, еп. 11, драматичен
сериал, Италия, 1998, с Виториа Белведере, Енрико
Мути
“Новини по радиото”, сезон 2, еп. 11, комедиен сериал
“Капри”, сезон 1, еп. 18, сериал, комедия, драма, Италия
“Следобед с ТВ 7”, токшоу на ТВ 7
Телешопинг
“Пътеводна светлина”, еп. 93, теленовела, драма, САЩ
“Микросвят”, анимационни миниатюри
“Вярно с оригинала”, политическо токшоу с Петър Волгин
“Великото изкуство на магията”, док. поредица
Новини
“Отблизо” - публицистично предаване
“Капри”, сезон 1, еп. 19, сериал, комедия, драма, Италия
“Като бумеранг”, криминален, драма, Франция, Италия
Новини
“Свръхестествено”, сезон 1, еп. 14, научнофантастичен сериал, САЩ, 2005
“Новини по радиото”, сезон 2, еп. 11, комедиен сериал,
САЩ, 1995-99

ОВЕН
»ÌÚÛËÚË‚ÌÓ ÛÒÂ˘‡ÚÂ Í‡Í ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡‚ËÚÂ Ò ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ. —ˇÍ‡¯ ˘‡ÒÚËÂÚÓ ·‰Ë Ì‡‰ ‚‡Ò. “Ó‚‡ Â
ÔÂÍ‡ÒÌÓ, ÌÓ ÌÂ ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ˇ‚‡ÈÚÂ Ò ÌÂ„Ó. ¿ Ë
ÌÂ ·˙‰ÂÚÂ Ú‚˙‰Â Ò‡ÏÓÛ‚ÂÂÌË, ‚ÒÂ Ô‡Í √ÓÒÔÓ‰ ËÏ‡
ÔÓÒÎÂ‰Ì‡Ú‡ ‰ÛÏ‡.

ТЕЛЕЦ
ŸÂ Ô‡‚ËÚÂ ÌÂ˘‡Ú‡ ÏÂÚÓ‰Ë˜ÌÓ Ë ÔÓ ÔÎ‡Ì, Ë
‡Á·Ë‡ ÒÂ, ‚ÒË˜ÍÓ ˘Â ÒÚ‡‚‡ ÎÂÒÌÓ Ë ·˙ÁÓ. ƒÌÂÒ
ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÍ‡ÊÂÚÂ Í‡ÚÓ ÒÚ‡ıÓÚÌË ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎËÒÚË, ‰ÓË ·ÂÁ ‰‡ ˆÂÎËÚÂ ‰‡ „Ó Ì‡Ô‡‚ËÚÂ.

Ñàíäàíñêè

През нощта валежите ще спрат, най-късно в западната
част от Дунавската равнина, а от юг облачността ще
се разкъса, над отделни райони и ще намалее. Ще бъде
почти тихо или със слаб западен вятър. Минимални
температури между минус 2° и плюс 3°, в София около
минус 1°. Утре ще преобладава облачно време. Сутринта на места в низините и котловините ще бъде
мъгливо. Временни разкъсвания и намаления на облачността ще има над южната половина от страната.
В Източна България ще духа до умерен северозападен
вятър. В началото на нощта срещу петък в североизточните райони ще завали слаб дъжд, който впоследствие ще премине в сняг. Максимални температури
между 5° и 10°, в София около 6°. Атмосферното
налягане ще се повишава и ще стане близко до
средното за месеца. В планините ще бъде предимно
облачно и мъгливо. Ще духа слаб до умерен вятър от
северната четвърт; по най-високите части през деня
вятърът ще смени посоката си от югозападна на
северна. Максимална температура на 1200 м около 2°,
на 2000 м около минус 3°. По Черноморието ще бъде
предимно облачно. В началото на нощта в северния
участък ще завали дъжд. Ще духа умерен северозападен
вятър. Максимални температури 9°-11°.

ИЗГЛЕДИ ЗА 30 И 31 ЯНУАРИ

БЛИЗНАЦИ
¬ÌËÏ‡‚‡ÈÚÂ, Ò˙‚ÒÂÏ ÎÂÍÓÏËÒÎÂÌÓ Á‡ÔÓ˜‚‡ÚÂ ‰‡
ÙÎËÚÛ‚‡ÚÂ ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡, ‡ ÚÓ‚‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó
ÌË˘Ó ‰Ó·Ó. ÕÂ ·˙Í‡ÈÚÂ ‡·ÓÚÌËÚÂ Ò ÎË˜ÌËÚÂ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ.

РАК
ƒÂÌ Á‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌÂ, ÌÓ Ë Á‡ ÔËÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÎ‡„‡ÌË
Á‡‰‡˜Ë. Ã‡ÎÍÓ ÚÛ‰ÌÓ ˘Â Ò˙‚ÏÂÒÚËÚÂ ‰‚ÂÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË,
ÌÓ ÌÂ Â ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓ. ¬‡ÊÌÓÚÓ Â ‰‡ ÌÂ ÔÓ‰ıÓÊ‰‡ÚÂ
Ú‚˙‰Â ÂÏÓˆËÓÌ‡ÎÌÓ.

ЛЪВ
Ã‡È ÒÚÂ Ì‡‰ˆÂÌËÎË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚËÚÂ ÒË. ÕÂ ÔÓÚËÒÍ‡ÈÚÂ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ, Í‡ÚÓ Ô˙ÒÍ‡ÚÂ Ô‡Ë Á‡
„ÎÛÔÓÒÚË, ÔÓ-‰Ó·Â Ë‰ÂÚÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓËÁÔÓÚËÚÂ ‚
ÌˇÍÓˇ ÙËÚÌÂÒ Á‡Î‡.

ДЕВА

максимални
2°/7°

œÂÍ‡ÎÂÌÓ ÒÚÂ ˜ÂÒÚÓÎ˛·Ë‚Ë, ‡ ÚÓ‚‡ ÌÂ‚ËÌ‡„Ë Â
ÎÂÒÌÓ. ÕÂ ·˙‰ÂÚÂ ÔÂÒËÏËÒÚË - ÓÒ‚ÂÌ ˜Â Ú‡Í‡ „Û·ËÚÂ
ÔËˇÚÂÎËÚÂ ÒË, ˘Â Á‡„Û·ËÚÂ Ë Û‚‡ÊÂÌËÂ Í˙Ï Ò‡ÏËÚÂ
ÒÂ·Â ÒË.
максимални
0°/5°

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

«Œƒ»¿

До края на седмицата ще преобладава облачно време,
на места със слаби валежи от сняг. В петък в
източните райони все още ще духа до умерен северен
вятър. Температурите ще се понижават и в неделя
минималните ще бъдат между минус 5 и 0, а максималните - между 0 и 5°.

ВЕЗНИ
”ÔÓÒÚ‚‡ÚÂ Á‡ ÌÂ˘‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ÏËÚÂ ‚ËÂ ÁÌ‡ÂÚÂ,
˜Â ÌˇÏ‡Ú ÒÏËÒ˙Î. “Ó‚‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÌˇÏ‡ ‰‡ ‚Ë
ÔÓÏÓ„ÌÂ ‚ Ó·˘Û‚‡ÌÂÚÓ Ò ıÓ‡Ú‡. œÓÏËÒÎÂÚÂ Ì‡‰
‚˙ÔÓÒ‡.

СКОРПИОН
ËÒÂÎ‡Ú‡ ‚Ë ÙËÁËÓÌÓÏËˇ Ë ·ÂÁÔË˜ËÌÌËÚÂ ÒÚ‡ıÓ‚Â ÌˇÏ‡ ‰‡ ‚Ë ÔÓÏÓ„Ì‡Ú. ’‡ÂÒ‚‡ ‚Ë ‰‡ ÒÂ ‚ÊË‚ˇ‚‡ÚÂ ‚ ÓÎˇÚ‡ Ì‡ ÒÚ‡‰‡ÎˆË, ÌÓ ÔÓÏËÒÎÂÚÂ ÚÓ‚‡
‰ÓÍ˙‰Â ·Ë ‚Ë ‰Ó‚ÂÎÓ.

СТРЕЛЕЦ
Δ‡Ê‰‡Ú‡ Á‡ ÔËÍÎ˛˜ÂÌËˇ Ë ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ˘Â ‚Ë
ÔÓ‰ÚËÍ‚‡ ‰‡ Ô‡‚ËÚÂ ÌÂÓ·ÏËÒÎÂÌË ÌÂ˘‡ Ë ‰‡
Á‡ÔÓ˜‚‡ÚÂ ÌÂÓ·ÏËÒÎÂÌË ‚˙ÁÍË. ’Û·‡‚Ó Â ÓÚ ‚ÂÏÂ
Ì‡ ‚ÂÏÂ ‰‡ ÒÎÛ¯‡ÚÂ Ë ‡ÁÛÏ‡, ‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ ÒÚ‡ÒÚÚ‡ ÒË.
ЧЕТВЪРТЪК, 29.1.2009

11.50
12.00
12.15
12.30
13.30
14.00
15.00
16.40
17.00
17.45
18.00
18.45
19.00
19.30
20.00
21.00
23.00
23.40
00.30

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 “Човекът и законът”
00.25 Нощни новини
00.40 “Съдете сами”
01.30 Екшън: “Игра без
правила”
03.00 “Да разбереш. Да
простиш”
03.30 Сериал: “Широката река”
04.20 “Модна присъда”
05.10 Сериал: “Богата и
обичана”

КОЗИРОГ
ƒÌÂÒ ˘Â ÒÚÂ Ú‚˙‰Â Ó·˘ËÚÂÎÌË ˜‡Í ˘Â ÒÂ ËÁÌÂÌ‡‰‡ÚÂ Ò‡ÏË ÓÚ ÒÂ·Â ÒË. —ÍÎÓÌÌË ÒÚÂ Ó·‡˜Â ‰‡
Ò˙Á‰‡‚‡ÚÂ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌË ‚˙ÁÍË. ¬‡ÊÌÓÚÓ Â ‰‡ ÌÂ
ÒÂ ‡ÁÒÂÈ‚‡ÈÚÂ ÏÌÓ„Ó Ë ‰‡ ÌÂ ÒÂ ‡ÁÔËÎˇ‚‡ÚÂ ‚ Ú‚˙‰Â
ÏÌÓ„Ó ÔÓÒÓÍË.

ВОДОЛЕЙ
œÂÒËÏËÁÏ˙Ú ‰Ó ÌË˘Ó ‰Ó·Ó ÌˇÏ‡ ‰‡ ‚Ë ‰Ó‚Â‰Â,
Ú‡Í‡ ˜Â - ËÁı‚˙ÎÂÚÂ „Ó Ì‡ ·ÓÍÎÛÍ‡ Ë ÔÓÒÚÓ
‰ÂÈÒÚ‚‡ÈÚÂ. »Ï‡ÚÂ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Ë‰ÂË, ‚ÂÏÂ Â ‰‡ „Ë
Â‡ÎËÁË‡ÚÂ, ÌÓ ·ÂÁ ‰‡ ‰ÂÈÒÚ‚‡ÚÂ ÂÏÓˆËÓÌ‡ÎÌÓ.

РИБИ
ƒÌÂÒ ÎÓ‚ÍÓ ˘Â ÒÂ Ì‡„‡Ê‰‡ÚÂ ÒÔÓÂ‰ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÏÌÂÌËÂ. “Ó‚‡ Â ‰Ó·Â Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ ‚Ë ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ, ÌÓ ‰‡ÎË Â ‰Ó·Â Á‡
Ò‡ÏËÚÂ ‚‡Ò.

cyanmagentayellowblack
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ЧЕСТИТ 80-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ на

проф. д. ик. н.
СТЕФАН ПАСКАЛЕВ
Желаем ти здраве,
енергия и щастливо
дълголетие!
Ти си нашата обич,
гордост и опора.
Бъди все така добър и
грижовен към
всички ни!

БЪРЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

МЦ "ЛОРА"

тел.: 150

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

От семейството

МБАЛ ПО СПЕШНА

Адрес (2): бул. "Гоце Делчев", бл. 76

МЕДИЦИНА "ПИРОГОВ"

Тел.: 859-31-56

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,
Тел.: 946-61-22

¡»¡À»Œ“≈ »

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКА

БИБЛИОТЕКА НА РУСКИЯ КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН

АКАДЕМИЯ

СБАЛ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА

ЦЕНТЪР

ул. "Св. Георги Софийски" 3

ХИРУРГИЯ

ул. "Шипка" 34, тел. 9433154

Бърза помощ: тел. 9225-543

Адрес: ул. "Св. Георги Софийски" № 1,

Централа: 9226-000

Стоматологичен факултет, ет. 11
Тел.: 952-60-01, 954-48-22

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

I-ВА МБАЛ ЕАД

24-часов прием на пациенти

Адрес: бул. "Патриарх
Евтимий" № 37

ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ

Тел.: 988-36-31

ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР

СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА

Адрес: ул. "Екзарх Йосиф" № 59

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

МБАЛ "Царица Йоанна"

Тел.: 981-00-06

- директор

Адрес: ул. "Бяло море" 8

Денонощна спешна психиатрична помощ

Регистратура: тел. 9432-203
УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ СУ "СВ. КЛИМЕНТ

ЦЕНТЪР ПО

Централа: 9432-170

ТРАНСФУЗИОННА

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

ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА НА БАН

МСЦ "МЕДСТОМ"

ХЕМАТОЛОГИЯ

Адрес: бул. "Дондуков" № 26-А

ул. "Братя Миладинови" 112,

Тел.: 981-00-00

тел. 92 104 17, регистратура 92 104 70

ул. "15 ноември" 1, тел. 9898446 - централа, 9878966

“≈À≈‘ŒÕ» «¿ —“ŒÀ»÷¿“¿

- директор, факс 9862500
СБА................................................................................91 146

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

ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА

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

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

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

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

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

тор, 9230250

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

ЦЕНТРАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА БИБЛИОТЕКА

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

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

бул. "Цариградско шосе" 125, бл.1, тел. 709027 - читал-

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

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

ня, 704161, факс 708078

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

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

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

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

ЦЕНТРАЛНА ТЕХНИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА

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

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

бул. "Д-р Георги М. Димитров" 52, тел. 9717131,
9711101

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

150
166
160
165

"ЧИСТОТА СОФИЯ"......................925 09 61, 927 10 90
ВИК ЕАД................................................................974 60 23

ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

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

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

"ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНИ ЛИНИИ:

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

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

СТОЛИЧНА ИНСП. "ДЪРЖАВЕН ВЕТЕРИНАРНО-

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

САНИТАРЕН КОНТРОЛ"..............944 46 36, 944 17 06

“‡ÎÓÌ Á‡ ·ÂÁÔÎ‡ÚÌ‡ Ó·ˇ‚‡
‚˙‚ ‚ÂÒÚÌËÍ ƒ”Ã¿
»ÏÂ:
.........................................................
œÂÁËÏÂ:
..................................................
‘‡ÏËÎËˇ:
.................................................
ΔË‚ÂÂ˘ ‚:
................................................
“ÂÎÂÙÓÌ Á‡ ‚˙ÁÍ‡:
..................................

“ÂÍÒÚ Ì‡ Ó·ˇ‚‡Ú‡:

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ

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

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

ПОРЪЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ РАЗГОВОРИ......0123

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

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

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

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

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ

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

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

»Õ¿

ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ
Навършват се 4 години от
смъртта на

087Ялта

981 65 30

Синемасити

929 29 29

Синеплекс

964 30 07

MTEL IMAX

929 29 29

Влайкова

944 39 23

юрист

980 39 11

Да си спомним за него
с обич. Поклон пред
паметта му!

Дом на киното



.....................................................
.....................................................
.....................................................

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

Лъки Синема

962 13 94

Одеон Филмотечно кино

989 24 69

Ó.Á. ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ
œ≈“⁄–
ŒÀ≈¬ ÷≈ÕŒ¬

От семейството

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

Всички партии се играят до последния възможен ход
За да почете 30-ата годишнина от ислямската
революция в Иран, местната шахматна федерация
организира мач между
бившия световен шампион Анатолий Карпов и найсилния ирански гросмайстор Ехсан Гаем Магами.
Предвид огромното значение на събитието, на което е посветен двубоят (ислямската революция от
1979 г. е наричана от местните “третата велика революция в историята” след
Френската и болшевишката), той ще бъде внимателно следен от високопоставени държавни лица.
Въпреки че мачът ще
се играе по правилата на
ФИДЕ, безкомпромисността, с която е известна ислямската религия, ще намери частично отражение
и върху шахматната
дъска. Така например,
като специален бонус за
публиката и медиите бе
възприето правилото всички партии да се играят до
последния възможен ход.
Нито един от двамата
съперници няма право да
предлага реми, нито дори
да се предаде. Ако е в
загубена позиция, играчът
трябва да продължи, докато противникът не му
даде мат. Дори в равна
позиция битката не бива

да спира, докато не се
получи пат, трикратно повторение на ходовете или
докато не се окаже, че с
фигурите, останали на
дъската, не може да се
даде мат. Главният съдия
няма да приема никакви
възражения срещу тези
правила от страна на играчите.
Мачът е разделен на
три части: класически
шах, ускорен и блиц. Предвидени са четири партии
по класически шах, още
толкова по ускорен и 12
блиц партии.
Възрастовата разлика
между двамата съперници
е 30 години, а шахматните
им постижения са несравними. Зад гърба си руският супергросмайстор има
безброй победи в турнири
от най-високи категории и
на този фон постиженията
на младия му опонент са
повече от скромни. През
последните 20 години Карпов развива изключително активна дейност и
извън шахмата - в течение на много години той
беше председател на
Съветския фонд на мира
(и аналогичната му структура в Русия след разпадането на СССР); през
1996 г. поддържаше активно кандидатурата на Борис Елцин за президент

»« ƒ≈¡–»“≈ Õ¿ À¿—» ¿“¿

ЗАДАЧА
—ÏˇÚ‡ ÒÂ, ˜Â Ô‡‚ËÎ‡Ú‡ Ì‡
Ò˙‚ÂÏÂÌÌËˇ ¯‡ıÏ‡Ú ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎÌÓ
Ò‡ ÒÂ ÙÓÏË‡ÎË ‚ Í‡ˇ Ì‡ XVÌ‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ XVI ‚. œÓ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏÂ
ËÁÎËÁ‡ Ë Ô˙‚‡Ú‡ ÔÂ˜‡ÚÌ‡ ÍÌË„‡,
·‡ÁË‡Ì‡ Ì‡ ÌÓ‚ËÚÂ Ô‡‚ËÎ‡ Ú‡ÍÚ‡Ú˙Ú Ì‡ ËÒÔ‡ÌÂˆ‡ ÀÛËÒ –‡ÏËÂÒ ÀÛÒÂÌ‡, ÌÓÒÂ˘ Î˛·ÓÔËÚÌÓÚÓ
Á‡„Î‡‚ËÂ ìœÓ‚ÚÓÂÌËÂ Ì‡ Î˛·Ó‚Ú‡
Ë ËÁÍÛÒÚ‚ÓÚÓ ‰‡ ÒÂ Ë„‡Â ¯‡ıÏ‡Ú
(1497 „.). ¬ ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
ÀÛÒÂÌ‡ ‡Ì‡ÎËÁË‡ 11 ‰Â·˛Ú‡ Ë
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ 150 ËÁ·‡ÌË ÓÚ ÌÂ„Ó Á‡‰‡˜Ë. «‡ ‰ÌÂ¯ÌËÚÂ ˜ËÚ‡ÚÂÎË ÚÓÁË
ÚÛ‰ Â ËÌÚÂÂÒÂÌ Ò ÚÓ‚‡, ˜Â ‚ ÌÂ„Ó
Á‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú ÒÂ ÒÂ˘‡ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ Ì‡ ÚÂÏ‡ ìÁ‡‰Û¯ÂÌ Ï‡Úî.

¬ Ú‡ÁË ÔÓÁËˆËˇ Ì‡ ıÓ‰ Ò‡ ·ÂÎËÚÂ Ë ‚˙ÔÂÍË Ï‡ÎÍÓÚÓ ÓÒÚ‡Ì‡Î Ï‡ÚÂË‡Î, Ò ÍÓÈÚÓ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú, ÚÂ ÛÒÔˇ‚‡Ú ‰‡ ìÁ‡‰Û¯‡Úî ÔÓÚË‚ÌËÍÓ‚Ëˇ
ˆ‡ Ò Í‡ÒË‚‡ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ.
ŒÚ„Ó‚Ó
1.De6+ ÷h8 2.Kf7+ ÷g8 3.Kh6++ ÷h8
4.Dg8+ Tg8 5.Kf7x.
Страницата подготви
ЛЕЙЛА ДИМИТРОВА

‡ÚÍË
10 ÎÂ‚‡ ˘Â ÒÚÛ‚‡ ‚ıÓ‰˙Ú Á‡ Ã‡˜‡ Ì‡
ÔÂÚÂÌ‰ÂÌÚËÚÂ Á‡ Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡ ÚËÚÎ‡ ÔÓ ¯‡ıÏ‡Ú ÏÂÊ‰Û ¬ÂÒÂÎËÌ “ÓÔ‡ÎÓ‚ Ë √‡Ú‡ ‡ÏÒÍË,
ÍÓÈÚÓ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ì‡ 17 ÙÂ‚Û‡Ë ‚ Á‡Î‡ 6 Ì‡
Õƒ , Ò˙Ó·˘Ë ‡„ÂÌˆËˇ ì‘ÓÍÛÒî.
¡ËÎÂÚËÚÂ ˘Â ·˙‰‡Ú ÔÛÒÌ‡ÚË ‚ ÔÓ‰‡Ê·‡
Ì‡ 10 ÙÛ‚Û‡Ë Ë ˘Â ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ì‡ Í‡ÒËÚÂ
Ì‡ Õƒ . œ‡ÍÂÚ˙Ú, ÍÓÈÚÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ·ËÎÂÚË Á‡
‚ÒË˜ÍË 8 Ô‡ÚËË Ì‡ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌËÂÚÓ, ˘Â ÒÚÛ‚‡
60 ÎÂ‚‡.
œÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ Ô‡ÚËËÚÂ ‚ Á‡Î‡ 6 Ì‡ Õƒ ˘Â
·˙‰‡Ú ‰ÓÔÛÒÍ‡ÌË Ì‡È-ÏÌÓ„Ó 200 ‰Û¯Ë, ÛÚÓ˜ÌË
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ ¡˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ÙÂ‰Â‡ˆËˇ ÔÓ
¯‡ıÏ‡Ú —ÚÂÙ‡Ì —Â„ËÂ‚. “Ó‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â
Á‡ ‚ÒÂÍË ‰ÂÌ ‚ ÔÓ‰‡Ê·‡ ˘Â Ò‡ 150 ·ËÎÂÚ‡,
Á‡˘ÓÚÓ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ ÏÂÒÚ‡ ˘Â ·˙‰‡Ú ÂÁÂ‚Ë‡ÌË Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ ‘»ƒ≈, Á‡ VIP
„ÓÒÚË, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ÓÚ·ÓËÚÂ Ì‡
“ÓÔ‡ÎÓ‚ Ë ‡ÏÒÍË.
***

Ехсан Гаем Магами

Анатолий Карпов

на Русия; пише книги, занимава се с благотворителност.

1.Te4 и на 1ЕDh5 следва
2.Te8 с печалба. В случай
на 1ЕDe4, белите печелят
с 2.Of3.

Предлагаме ви два
фрагмента от партии на
двамата
съперници.
Първият е от партията на
Гаем Магами срещу Михаил Шарошкин от турнира в Калвиа през 2006 г.

В позицията на диаграма 1 иранският шахматист
(с белите фигури) играе

Втората позиция е от
партията Карпов - Григорян (Ленинград, 1971 г.)

Карпов играе 1.Kh6 и
принуждава черните да се
предадат, тъй като на
1..Oh6 ще последва
2.Dh6+ Th7 3.Df6x.

√ÓÒÏ‡ÈÒÚÓÒÍÓÚÓ Á‚‡ÌËÂ
ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ ‰‡ ‰Â‚‡Î‚Ë‡
Една от основните тенденции,
съпътстващи развитието на шахмата в
световен мащаб през последното десетилетие, е големият брой състезатели,
които всяка година стават гросмайстори.
Според мнозина шахматни анализатори
тази гросмайсторска експанзия трябва
да бъде обуздана, тъй като в противен
случай тя ще доведе до обезценяване
на най-високото шахматно звание. В
януарската ранглиста на Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) фигурират 1188 гросмайстори, което познавачите приемат за твърде висока цифра,
не отговаряща на реалния шахматен
прогрес на състезателите. Във връзка с
това някои чиновници от ФИДЕ дори
предлагат да се въведе ново звание,
което да разграничи истински елитните
гросмайстори от останалите.
Преди повече от век терминът “гросмайстор” се е използвал, когато се е
говорело за най-силните шахматисти в
света, които тогава са били не повече от
20. Шахматната история приписва въвеждането в употреба на този термин на
руския цар Николай II, който присъжда
това звание на петимата финалисти на
суперсилния турнир в Санкт Петербург
през 1914 г. - Ласкер, Капабланка, Алехин, Тараш и Маршал. В исторически
план появата на този термин се свързва
с Тевтонския орден, главата на който
през 1237 г. започва да се нарича велик
магистър или гросмайстор.
ФИДЕ започва да присъжда званието гросмайстор през 1950 г., като първо
с него се удостоявали мъжете шахматисти, а от 1976 г. - и жените. Централата
на международния шахмат създаде специална комисия, която да одобрява бъдещите носители на званието. Всеобщата
комерсиализация на шахмата обаче,
довела до появата на огромен брой турнири, даде шанс на много играчи (не
всички от тях напълно заслужено) да

покрият изискванията за присъждане на
това звание. В резултат на което неговата стойност постепенно девалвира и днес
най-силните шахматисти на планетата
неофициално са наричани супергросмайстори, за да се различават от “обикновените” гросмайстори. Опитвайки се да
регулира по някакъв начин този процес,
ФИДЕ увеличи долната граница на нужните ЕЛО-точки за получаване на това
звание от 2550 но 2600 точки, но въпреки това броят на гросмайсторите в света
расте неконтролируемо. Днес вече има
15- дори 14-годишни гросмайстори, а
само допреди десетина години изглеждаше, че рекордът на унгарката Юдит
Полгар (тя получи званието на 15 години, 4 месеца и 28 дни) няма да може да
бъде подобрен в обозримо бъдеще. В настоящия момент и нейният рекорд вече е
в историята, след като миналия месец
китайската тийнейджърка Ифан Хоу записа името си като най-младия гросмайстор от женски пол в историята на шаха
- на 14 години, 6 месеца и 2 дни.
През януари 2009 г. в света има 32
състезатели с рейтинг над 2700 точки ниво, което в началото на 70-те години
на миналия век беше достъпно само за
гениалния Боби Фишер. Същевременно
в ранглистата фигурират 426 гросмайстори с рейтинг под 2500 точки.
Към настоящия момент във ФИДЕ
обсъждат ново вдигане на гросмайсторската норма до 2700 точки, което според мнозина задълго ще спре безконтролното разрастване на гросмайсторското семейство. Противници на подобен
ход са най-вече организаторите на големи открити турнири, където много
шахматисти се включват да участват
(срещу съответната входна такса) с надеждата да покрият заветната норма.
Затова засега не се очертава удовлетворителен изход от тази проблемна
ситуация.

ƒÌÂÒ ˘Â ÒÂ Ë„‡Â ÚÂÚËˇÚ Í˙„ Ì‡ ÒËÎÌËˇ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÂÌ ÚÛÌË ÔÓ ¯‡ıÏ‡Ú ‚
√Ë·‡ÎÚ‡ - √Ë·ÚÂÎÂÍÓÏ 7. ¬ ÌÂ„Ó Û˜‡ÒÚ‚‡Ú
ÌˇÍÓË ÓÚ Ì‡È-‰Ó·ËÚÂ ¯‡ıÏ‡ÚËÒÚË ‚ Ò‚ÂÚ‡,
Í‡ÍÚÓ Ë ¿ÌÚÓ‡ÌÂÚ‡ —ÚÂÙ‡ÌÓ‚‡ (Ë„‡Â Á‡ ÔÂÚË
Ô˙Ú, Í‡ÚÓ ‚ 3 ÓÚ ÔÂ‰Ë¯ÌËÚÂ ÒË Û˜‡ÒÚËˇ
‡Á‰ÂÎË Ô˙‚ÓÚÓ ÏˇÒÚÓ ÔË ÊÂÌËÚÂ). ¬Ó‰‡˜Ë
ÔÓ ≈ÀŒ Ò‡ œ¸ÓÚ˙ —‚Ë‰ÎÂ (–ÛÒËˇ) Ë ¬Û„‡
√‡¯ËÏÓ‚ (¿ÁÂ·‡È‰Ê‡Ì) Ò ÔÓ Ò 2723 ÚÓ˜ÍË,
ÒÎÂ‰‚‡ÌË ÓÚ ÏËÌ‡ÎÓ„Ó‰Ë¯ÌËˇ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎ
‡ÏÂËÍ‡ÌÂˆ‡ ’ËÍ‡Ó Õ‡Í‡ÏÛ‡ Ò ≈ÀŒ 2699
(ÔÂÁ 2003 „. ÚÓÈ ÔÓ‰Ó·Ë ì·‡‰ˇÒ‡ÎËˇî ÂÍÓ‰ Ì‡ ¡Ó·Ë ‘Ë¯Â Á‡ Ì‡È-ÏÎ‡‰ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍË „ÓÒÏ‡ÈÒÚÓ, Í‡ÚÓ ÔË‰Ó·Ë Á‚‡ÌËÂÚÓ Ì‡
15 „Ó‰ËÌË Ë 71 ‰ÌË), ‡ ˜ÂÚ‚˙ÚË ÔÓ ÂÈÚËÌ„
Â 18-„Ó‰Ë¯ÌËˇÚ ÙÂÌÒÍË ÙÂÌÓÏÂÌ Ã‡ÍÒËÏ
À‡„‡‚ Ò 2696. ¬ ÚÛÌË‡ Ë„‡ˇÚ Ì‡‰ 70
¯‡ıÏ‡ÚËÒÚË Ë ¯‡ıÏ‡ÚËÒÚÍË, ÍÓËÚÓ ˘Â ‡ÁÔÂ‰ÂÎˇÚ ‚ÔÂ˜‡ÚÎˇ‚‡˘Ëˇ Ì‡„‡‰ÂÌ ÙÓÌ‰ ÓÚ
100 000 Ô‡ÛÌ‰‡, ÓÚ ÍÓËÚÓ 15 000 Ô‡ÛÌ‰‡ Á‡
Ô˙‚ÓÚÓ ÏˇÒÚÓ. œ˙‚‡Ú‡ Ì‡„‡‰‡ ÔË ÊÂÌËÚÂ
Â 6000 Ô‡ÛÌ‰‡, Í‡ÚÓ Á‡ ÌÂˇ ˘Â ÒÂ ·ÓˇÚ
ÓÒ‚ÂÌ ‰‚Â ·Ë‚¯Ë Ò‚ÂÚÓ‚ÌË ¯‡ÏÔËÓÌÍË (—ÚÂÙ‡ÌÓ‚‡ Ë ÍËÚ‡ÈÍ‡Ú‡ «Û ◊ÂÌ) Ë ˆˇÎÓ Ò˙Á‚ÂÁ‰ËÂ ÓÚ ÂÎËÚÌË ¯‡ıÏ‡ÚËÒÚÍË Í‡ÚÓ œË‡ ‡ÏÎËÌ„, ¬ËÍÚÓËˇ ÷ÏËÎËÚÂ, Õ‡Ì‡ ƒÁ‡ÌË‰ÁÂ, ÂÚÂ‚‡Ì ¿‡ı‡ÏËˇ Ë ‰.
***
≈‰ËÌ
ÓÚ
Ì‡È-‰Ó·ËÚÂ
¯‡ıÏ‡ÚËÒÚË ÓÚ
·ÎËÁÍÓÚÓ ÏËÌ‡ÎÓ - ¬ËÍÚÓ
Ó˜ÌÓÈ, ÒÂ
Á‡‚˙Ì‡
Á‡
Í‡ÚÍÓ ‚ Ó‰ÌËˇ
ÒË „‡‰ —‡ÌÍÚ
œÂÚÂ·Û„, Á‡ ‰‡
ÔÓ‚Â‰Â Ï‡ÈÒÚÓÒÍ‡ ÒÂÒËˇ Ò
ÏÎ‡‰Ëˇ ÛÒÍË
„ÓÒÏ‡ÈÒÚÓ
ÕËÍËÚ‡ ¬ËÚ˛„Ó‚. ŒÙËˆË‡ÎÌËˇÚ ÔÓ‚Ó‰ Á‡ ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ó˜ÌÓÈ,
ÍÓÈÚÓ ÓÚ 30 „Ó‰ËÌË ÊË‚ÂÂ ‚ ÿ‚ÂÈˆ‡Ëˇ, Â
˜ÂÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ 65-‡Ú‡ „Ó‰Ë¯ÌËÌ‡ ÓÚ Ò‚‡ÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ·ÎÓÍ‡‰‡Ú‡ Ì‡‰ ÀÂÌËÌ„‡‰. »ÏÂÌÌÓ
ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ¬ÚÓ‡Ú‡ Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡ ‚ÓÈÌ‡ ‰ËÒË‰ÂÌÚ˙Ú ÒÂ Û‚ÎË˜‡ ÔÓ ¯‡ıÏ‡Ú‡, ‡ ÔÂÁ 1944
„. ÔÂ˜ÂÎË ·ÓÌÁÓ‚Ëˇ ÏÂ‰‡Î ÓÚ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡ Ó·Ò‡‰ÂÌËˇ „‡‰.
— ≈ÀŒ 2687 ÕËÍËÚ‡ ¬ËÚ˛„Ó‚ ÒÂ Ì‡ÂÊ‰‡
Ì‡ 41-Ó ÏˇÒÚÓ ‚ Ò‚ÂÚ‡ ‚ ˇÌÛ‡ÒÍ‡Ú‡ ‡Ì„ÎËÒÚ‡ Ì‡ ‘»ƒ≈ Ë ‚ ÚÓÔ 10 Ì‡ –ÛÒËˇ, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÂÚÓ ‚Â‰Ì‡„‡ ·Â ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ‚ ÛÒÍËˇ
Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ ÓÚ·Ó. 21-„Ó‰Ë¯ÌËˇÚ ¯‡ıÏ‡ÚËÒÚ
Á‡ˇ‚Ë ÔÂÚÂÌˆËËÚÂ ÒË Á‡ ÚËÚÛÎˇÌÓ ÏˇÒÚÓ ‚
—·ÓÌ‡ˇ ÔÂÁ ÌÓÂÏ‚Ë 2008 „., ÍÓ„‡ÚÓ ÒÔÂ˜ÂÎË ÛÔ‡Ú‡ Ì‡ –ÛÒËˇ. ¬˙ÔÂÍË ÎËÔÒ‡Ú‡ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÏË ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÚÓÙÂË ¬ËÚ˛„Ó‚ Â ÒÏˇÚ‡Ì Á‡ Â‰Ì‡ ÓÚ ÏÎ‡‰ËÚÂ Ì‡‰ÂÊ‰Ë Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËˇ ÛÒÍË ¯‡ıÏ‡Ú. —Â‰ Ì‡È-ÒÂËÓÁÌËÚÂ
ÏÛ ÔÓÒÚËÊÂÌËˇ ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ Ò‡ ÁÎ‡ÚÌËˇÚ ÏÂ‰‡Î ÓÚ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ –ÛÒËˇ Á‡ ˛ÌÓ¯Ë ‰Ó
18 „Ó‰ËÌË ÔÂÁ 2005 „., ‚ËˆÂ¯‡ÏÔËÓÌÒÍ‡Ú‡
ÚËÚÎ‡ ÓÚ Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓÚÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó ‰Ó 20 „. ÔÂÁ
2006 „., Í‡ÍÚÓ Ë ÔÓ·Â‰‡Ú‡ ‚˙‚ ¬ËÒ¯‡Ú‡ ÎË„‡
Ì‡ ¯‡ÏÔËÓÌ‡Ú‡ Ì‡ –ÛÒËˇ ÔÂÁ 2007 „. —ÔÓÂ‰
Ó˜ÌÓÈ Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ, Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ë„‡Ú‡ Ì‡ ¬ËÚ˛„Ó‚ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚‡Ú, ˜Â ÚÓÈ ËÏ‡
Â‡ÎÌË ¯‡ÌÒÓ‚Â ‰‡ ÔÂÍ‡˜Ë Ï‡„Ë˜ÌËˇ Û·ÂÊ ÓÚ 2700 ÚÓ˜ÍË Ë ‰‡ ÒÂ Ì‡Â‰Ë ÒÂ‰
Ò‚ÂÚÓ‚ÌËˇ „ÓÒÏ‡ÈÒÚÓÒÍË ÂÎËÚ.

cyanmagentayellowblackdopulnitelen 15

cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack

ЧЕТВЪРТЪК 29 ЯНУАРИ 2009

ÎÐÚÆÈÅ

22

Три държави вече
поръчаха руски
„Алигатор"-и

Англичаните
преоборудват
плаваща
болница
Кралските ВМС на Великобритания започнаха работа по
модернизацията на кораба от
спомагателния флот Argus, който понастоящем се използва
като плаваща болница. Както
съобщава пресслужбата на военото ведомство, той ще бъде
съоръжен с най-съвременно
медицинско оборудване. Стойността на всички програми по
модернизацията на кораба
възлиза на около 30 милиона
долара. По информация на министерството на отбраната на
Великобритания плаващата
болница ще бъде оборудвана с
рентгенови апарати, техника за
провеждане на компютърна томография, а също и с нова стерилизираща камера. Корабът
ще получи биореактор, замразяващо и кондициониращо оборудване, незамърсяващи околната среда. Ще бъдат подобрени и битовите условия за пациентите и екипажа. Корабът
Argus, бивш контейнеровоз, построен в Италия, постъпва на
служба във ВМС на Великобритания през 1980 г. През 2007 г.
Argus преминава серизна модернизация, която ще позволи
да бъде използван до 2020 г.

Интересът към новия
вертолет е засилен
Генералният директор на
Арсеневската авиационна компания "Прогрес" Юрий Денисенко
заяви пред журналисти, че Русия вече е получила поръчки за
доставка на бойни вертолети Ка52 "Алигатор" от три държави. С
какво тези страни са заинтересовани от най-новата руска отбранителна продукция, засега
се държи в тайна. Обещано е
да информират след подписването на договорите. Но сега
вече точно може да се каже,
че има перспективи за износ
на "Алигатор"-и. Със своята боеспособност руската техника се
отличава още и с конкурентни
цени.
Двуместната командирска
машина на армейската авиация
Ка-52, разработена от фирмата

"Камов", по мнение на експерти
и по критерия "ефективностцена" оставя далеч назад много
свои съперници. А неговата
цена, която по неофициални
данни е приблизително около
20 милиона долара, привлича
купувачите. За сравнение, цената на бойния вертолет Eurocopter
Tiger е около 38-48 милиона долара.
Южноафриканският Denel
AH-2 Rooivalk излиза на купувача около 40 милиона. Единствено като конкуренция на
руския вертолет се явява американският RAH-66 Comanche,
разработен съвместно от компаниите Boeing Helicopters и
Sikorsky Aircraft. Неговата цена,
по данни от 1995 г., би била
около 13 милиона долара.

Самолетоносачът „Джордж Буш"
влезе в състава на ВМС на САЩ
Плаващата болница Argus

ЗАКОНИТЕ
НА MЪРФИ
ЗА
ВОЙНАТА

На церемонията за спускане на вода на самолетоносача
са присъствали Джордж Буш - младши и Джордж Буш - старши,
в чест на когото е именуван корабът

В началото на месеца американският военноморски флот
се сдоби с новия атомен самолетоносач от клас "Нимиц", наречен "Джордж Буш" в чест на
41-ия президент на САЩ. На
церемонията по откриването
присъстваха както доскорошният президент, така и неговият
баща, чието име получи ко-

рабът, струващ 6,2 милиарда
долара на данъкоплатците.
George H.W. Bush е последният в серията от десетте кораба от клас "Нимиц" (Nimiz) и е
77-ят поред във ВМС на САЩ.
Корабите от клас "Нимиц" са с
водоизместване 100 хиляди
тона и дължина - 330 метра.
Скоростта му на пълен ход

надхвърля
30 възла.
На борда
си може
да носи
до 98 бойни самолета и вeртолета, но на практика авиокрилото наброява 60-70 машини.
След като премине ходовите
изпитания, атомният самолето-

носач George H.W. Bush ще се
базира в Норфлок (Атлантическото крайбрежие на САЩ). За
командир на кораба е назначен капитан Кевин O’Флаърти.

Отвличането на вниманието ти, което пренебрегваш,
е главната атака на врага.
Никакъв план не оцелява
след началното му прилагане.
Няма такова нещо като
перфектен план.
Лесният път е винаги миниран.
Важните неща са винаги
прости, простите неща са винаги трудни.
Отстъпващият враг вероятно отстъпва, за да се прегрупира.
Общата работа е само
крайно необходима, защото
дава възможност врагът да
стреля по-повече хора.
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на бронетранспортьори Patria

БТР Patria
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Военното ведомство на Финландии
разглежда варианти да замени руските
зенитни ракетни комплекси "Бук-М1", които носят бойно дежурство по охраната
на Хелзинки, съобщава Defense News.
По данни на изданието като перспективни ЗРК, които да заменят руското

въоръжение, фините планират да изберат норвежските NASAMS и френскоиталианските SAMP/T.
Финландия закупи 3 дивизиона (18
пускови установки) руски ЗРК "Бук-М1" и
288 ЗУР 9M38 като частично погасяване на държавния дълг към СССР. Порано се предвиждаше системите да
бъдат модернизирани до нивото на "БукМ1-2", но впоследствие финландците се
отказаха.
Руските ЗРК, както пише изданието,
вече са преминали половината от своя
срок за използване. Новите европейски
ЗРК, за покупката на които са отделени
около 700 милиона долара, напълно
съответстват на стандартите на НАТО.
Планира се да бъдат поставени да носят
бойно дежурство през 2012 г. Официален представител на военното ведомство на Финландия още веднъж е
потвърдил, че модернизацията на руските ЗРК в момента най-малкото би било
непрактично.
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ЗРК NASAMS
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Финландия заменя ЗРК „Бук-М1" Хърватия увеличава поръчката

Хърватското военно министерство
обяви, че ще увеличи броя на планираните за закупуване бронетранспортьори Patria AMV, финландско производство, с още 42 единици, съобщава
Defence Aerospace. По-рано министерството на отбраната на страната подписа договор с компанията Patria за
доставката на 84 бронетранспортьори.
Нуждата на Хърватия от бронетехника

от този клас представлява около 200
единици. Хърватската армия избра
Patria AMV в качеството на основен
бронетранспортьор за пехотните подразделения през 2007 г. Други бронетранспортьори, които бяха разглеждани в рамките на обявения конкурс, бяха
швейцарските Piranha и австрийският
БТР Pandur. На последният етап от конкурса Хърватия избираше между два
варианта - Patria AMV и Pandur. В момента финландският производител има
поръчки за повече от 1200 БТР Patria,
като голяма част от тях вече са доставени в различни страни. Сред поръчалите са армиите на Полша, Финландия, Словения, Южна Африка, Хърватия и Обединените арабски емирства.
Страница на ЖЕЛЯЗКО ТЕНЧЕВ
По материали от
arms.ru, lenta.ru и aport.ru
cyanmagentayellowblack
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Бербатов продължи
головата си серия

СНИМКИ БГНЕС

Едвин ван дер Саар с
рекорд за „суха” врата

Хонорари на
външни автори
се изплащат
всяка сряда
от 14 до 16 часа
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Сливен надигра вчера с 3:0
Миньор Раднево на собствения
си стадион. Головете вкараха
Марков (60, д), Иса (62) и Бакалов (82). В други проверки
Вихрен - Септември Симитли
2:0, Пирин Блгд - Марек 1:0.

ЕСПАНЬОЛ ИСКА
РАНГЕЛОВ
Испанският Еспаньол е направил оферта на стойност 1,2
млн. евро за българския нападател Димитър Рангелов, писаха германските медии. Треньорът му Щефан Хайдрих обаче
обяви, че няма намерение да се
разделя с българина. Според
“Билд” обаче Енерги се надява
да го продаде за 2 млн. евро.
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Локомотив Пд и Берое направиха 1:1 в контрола в Пловдив, след като
си размениха по едно попадение в края на двубоя чрез Дончо Атанасов
(87) за гостите и Георги Данов (90) за “смърфовете”
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БАЙЕРН МЮНХЕН
УНИЖИ ЩУТГАРТ

Цеко Минев отрича да влиза в изпълкома
Председателят на българската федерация по ски Цеко Минев отрече
слуховете за евентуалното му включване в новия Изпълком на БФС,
информира Гонг. Коментарът му дойде ден, след като Тодор Батков заяви,
че няма време, за да се ангажира с участие в изпълкома.
Германският наставник Клаус Топмьолер продължава да таи надежди
за поста, писа вчера “Тема спорт”. Бившият треньор на Димитър Бербатов
в Леверкузен признал пред медиата, че очаква до конгреса в петък да
бъде уведомен лично от Борислав Михайлов дали ще получи длъжността.
Самият Боби разкри наскоро, че освен с Топи е преговарял и с Авраам
Грант. Все още поддържам контакт с Михайлов и се надявам до петък
всичко да бъде решено, заявява германецът.
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Нападателят на Манчестър
Сити Робиньо е бил арестуван
по подозрения за сексуално
нападение в нощен клуб в
Лийдс по-рано този месец, съобщи в. “Сън”. Той е бил привикан
в полицията като част от криминално разследване. По-късно
Робиньо, който е бил освободен
под гаранция, отрече всички обвинения, отправени към него.
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Подписалият с Левски за 3
години португалски халф Фелипе да Коща бе официално представен вчера на “Герена”. Той
заяви, че още очаква ръководството на ЦСКА да му платят
дължимите суми, заради които
напусна тима.. Със “сините”
подписа и юношата на клуба
Павел Петков, който е спряган
за един от най-големите таланти в школата им. Юсеф Рабех
пък е получил повиквателна за
приятелска среща между отборите на Мароко и Чехия на 11
февруари. Спортният директор
на клуба Даниел Боримиров
обяви, че при продажба на
някой играч ще бъде привлечен
нов футболист в отбора, като
вече имало разговори с различни тимове. Вчера дебют с фланелката на Беласица направиха дошлите от Левски Мариян
Огнянов и Тодор Стоев. Те играха в контролата срещу Пирин
Гоце Делчев, завършила 0:0.

РОБИНЬО
АРЕСТУВАН
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Йордан Минев, Александър Бранеков, Тодор Янчев, Маркиньос,
Викторс Морозс, Йордан Тодоров, Дормушали Саидходжа и Херман Пиетробон. След
почивката Стратега
даде шанс за изява на
намиращия се на проби бранител Павел Ковачев, както и на Даниел Беконо, Павел Виданов, Ели Маркес,
Асен Георгиев, Руи
Мигел, Павел Ковачев,
Кристиан Узунов, Николай Чипев, Александър
Тонев, Мартин Тошев,
Емануел Омодиагбе и
Веселин Стойков. В
срещата не играха
само контузените Гардар Гунлаугсон и Кабиру Алауса.
В събота “армейците” ще изиграят контрола срещу чешкия Виктория Пилзен. Този мач
се явява компенсация
за пропадналия поради лошо време мач с
руския Балтика на 24
януари. Ден по-рано
“червените” излизат
срещу беларуския Динамо Минск.

○

Пожелавам
на
Боби Михайлов успех,
но и много хора от неговото
обкръжение
трябва да изчезнат, за
да не му пречат. Това
бе краткият коментар
на треньорът на ЦСКА
Димитър Пенев по повод задаващия се в
петък конгрес на БФС.
Вчера неговият тим
постигна втора победа
в Кипър, надигравайки
с 2:1 руския Алания
Владикавказ. Два дни
по-рано “армейците”
записаха 4:1 срещу
сръбския Ягодина.
“Червените” откриха
в 5-ата минута чрез
бранителя Кирил Котев. В 28-ата Дормушали Саидходжа записа
втори гол за ЦСКА, а
15 минути преди почивката руснаците върнаха един гол. През втората част двамата треньори пуснаха на терена нови единайсеторки,
като темпото на игра
спадна и не се стигна
до нови попадения. За
ЦСКА започнаха Ивайло Петров, Филипе
Машадо, Кирил Котев,

○

Пенев пожела успех
на Боби Михайлов

захме безмилостност, коментира мениджърът на шампионите сър Алекс Фъргюсън.
Ден преди това мениджърът
на Бербатов - Емил Данчев,
обяви, че нападателят ще участва в клип на “Адидас” заедно с Пео Меси, Кака, Стивън
Джерард и Франк Лампард.
Манчестър Юнайтед записа рекордния 11 мач без допуснат гол, а вратарят им Едвин ван дер Саар запази вратата си “суха” 1032 минути,
подобрявайки постижението
на стража на Челси Петър Чех
от 1025 минути през сезон
2004/2005. С успеха си “червените дяволи” събраха 50
точки и водят с три на Астън
Вила и Ливърпул, който снощи гостува на Уигън. Във вторник вечерта Астън Вила надделя като гост с 1:0 над Портсмут. За бирмингамци цял мач
игра Стилиян Петров, който
получи жълт картон. Победният гол вкара новото попълнение Емил Хески. В другите
срещи - Тотнъм - Стоук 3:1,
Съндърланд - Фулъм 1:0.
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Димитър Бербатов отнова се разписа срещу Уест
Бромич Албиън, както го направи в двубоя през есента

Димитър
Бербатов
продължи головата си серия
за Манчестър Юнайтед, след
като се разписа в четвърти
пореден мач. Той откри резултата в 22-ата минута при разгрома като гост с 5:0 над
опашкаря Уест Бромич Албиън в среща от XXIII кръг на
Висшата лига. Това бе негов
шести гол в първенството и 11
с червената фланелка. Бербатов нов силен мач, като се отличи с прекрасни пасове
именно след негово подаване Кристиано Роналдо оформи крайния резултат в 75-ата
минута. Това бе девета асистенция на българина, който
води по този показател в Лигата. За “червените дяволи”
точни бяха и Карлос Тевес
(44), Неманя Видич (60) и още
веднъж Роналдо (65). Домакините играха 50 минути с
човек по-малко след червен
картон на Пол Робинсън.
Тепърва всички ще видят
какъв “двигател” е за отбора
Димитър Бербатов. Очарован
съм от него. Тази вечер пока-

ЛЕВСКИ ПРЕДСТАВИ
ФЕЛИПЕ ДА КОЩА

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

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

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

В първия си мач за годината Байерн Мюнхен се подигра
с отбора на Щутгарт, побеждавайки го като гост с 5:1 в
осминафинален мач от турнира за купата на Германия. За
тима на Юрген Клинсман се
разписаха Бастиан Швайнщайгер (14, 55), Франк Рибери
(16), Лука Тони (43) и Зе Роберто (59). Почетното попадение за домакините бе дело на
Марио Гомес (85). В останалите мачове - Карл Цайс Йена Шалке 1:4, Хамбургер - Мюнхен 1860 3:1, Фрайбург Майнц 1:3.

”‚‡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

ŒÚ 9 ‰Ó 19 ˜‡Ò‡ ‚ ‰ÂÎÌË˜ÂÌ ‰ÂÌ

cyanmagentayellowblackdopulnitelen 15

cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack

ЧЕТВЪРТЪК 29 ЯНУАРИ 2009

ÑÏÎÐÒ

24

œ – Œ ƒ ⁄ À Δ ¿ ¬ ¿

Серена проби
руската доминация

ж и в о т ъ т
на думите

Три тенисистки с шанс да изместят
Йелена Янкович от челото на ранглистата

СНИМКИ БГНЕС

Само Серена Уилямс наруши руската хегемония на полуфиналите в Мелбърн

В спора за място на финала Серена излиза срещу
олимпийската шампионка
Елена Дементиева. Световната номер 4 отстрани с лекота с 6:2, 6:2 испанката
Карла Наваро и продължи
серията без поражение от
началото на сезона. Друга-

Гришо с успех в Плантейшън

та финалистка ще определят рускините Вера Звонарьова и Динара Сафина.
Междувременно стана
ясно, че сръбкинята Йелена Янкович, отпаднала на
1/8 финалите в Мелбърн,
ще бъде изместена от
първото място в ранглистата. На него могат да се изкачат следващите я Серена Уилямс, Динара Сафина
или Елена Дементиева. Ако
Сафина не успее да преодолее Звонарьова и за
Уилямс, и за Дементиева,
ще е достатъчно само да
си осигурят място на финал, за да станат номер 1.
Испански пък ще бъде
единият полуфинал при
мъжете, като в него ще се
срещнат Фернандо Вердаско и Рафаел Надал. 14-ият

Килиан Албрехт отново взе точки

cyanmagentayellowblack

С победата в Шладминг Райнфрид Хербст
излезе трети за малката световна купа в
слалома с 316 точки, а пред него са ЖанБаптист Гранж (429) и Ивица Костелич (401)

Хербст, който бе безапелационен и в двата
манша за радост на
домакините. При втората си победа през
сезона той изпревари
с цели 1,16 сек. своя
сънародник Манфред
Прангер, а след премислено второ спускане трети се нареди
лидерът за СК Ивица
Костелич (Хърватия).
Той обаче увеличи

преднината си в класирането, след като
във втория манш не
завършиха неговите
преследвачи Бенямин
Райх (Австрия) и ЖанБаптист Гранж (Франция). След 25 от общо
37 старта Костелич
води със 735 точки,
следван от Райх - 660,
Гранж - 656, и Аксел
Лунд Свиндал (Нор) 655 точки.

в схемата Вердаско стигна
до първия си полуфинал в
турнир от Големия шлем,
след като надигра със 7:6,
3:6, 6:3, 6:2 миналогодишния финалист французина
Жо-Вилфрид Цонга. Двубоят също се игра под затворения покрив на централния корт.
Номер 5 в схемата. Световният номер 1 Надал
продължи без загубен сет
в Мелбърн, като спечели с
6:2, 7:5, 7:5 срещу шестия
поставен Жил Симон.
Французинът пропусна сетбол при подаване на испанеца във втория сет. Вторият финалист ще определи
двубоят между ракета номер 2 в света Роже Федерер (Швейцария) и Анди
Родик (САЩ).

Левски излъга Рилецо
в Балканската лига
Левски стигна до
победата със 75:73
точки над Рилски
спортист в последните секунди и записа
трета поредна победа
в група “Б” на Балканската лига. Така с баланс 3:3 “сините” излязоха временно втори. Самоковци имат 4
успеха и 2 загуби,
като си бяха осигурили участие в следващата фаза. За “сините” най-резултатен бе
капитанът Стефан Георгиев с 23 точки. По
16 добавиха Дуейн
Мор-тън и Станислав

Славейков. Драгослав
Папич вкара 19, а Травис Питърсън завърши с 16 точки. и 12
борби за Рилецо.
С тази победа, а и
мисля, че ще спечелим срещата с Динамо в Букурещ,, си гарантираме трето място и продължаване
напред, коментира
треньорът на Левски
Константин Папазов.
Искаме първото място,
за да имаме по-лек
противник в следващия кръг, заяви неговият колега Александър Тодоров.

Славия защити
титлата си
Славия разгроми тима на Спартак София
с 18:2 в среща от четвъртия кръг от първенството на България по хокей на лед и така
“белите” защитиха предсрочно титлата си от
м.г. Славия има 20 точки, а снощи бе решителният двубой за второто място между ЦСКА
(10) и Левски (8).

ÄÓÌÀ
Правото да
к а з в а ш т о в а,
което мислиш!
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17-годишният български талант Григор Димитров победи в много оспорван мач с 6:2, 1:6, 7:5 Реймънд Сармиенто (САЩ) и се класира за втория кръг на турнира на
червени кортове в Плантейшън, Флорида. Следващият му
съперник е победителят в двубоя Разван Сабау (Рум) Андреас Силестрьом (Швеция). Другият ни участник Тихомир Грозданов срещна снощи в първия кръг Луис-Мануел
Флорес (Мексико). На двойки Грозданов и Симеон Иванов
се класираха на четвъртфиналите след успех с 6:1, 6:1
над американците Антоан Бодуин и Роби Парлейд.

Австриецът
с
български паспорт
Клиан Албрехт показа,
че навлиза във форма
седмица преди световното първенство във
Вал д’Изер, след като
спечели точки във втори пореден старт от
Световната купа по
ски алпийски дисциплини. 36-годишният
скиор направи страхотно първо спускане на
нощния слалом в австрийския зимен курорт
Шладминг, като със
стартов номер 55 записа 14-о време и изпревари американските звезди Боде Милър
и Тед Лигъти. Във втория манш Албрехт бе
доста по-предпазлив и
в крайна сметка остана 19-и. Това му донесе нови 12 точки, след
като преди дни в слалома в Кицбюел взе 14
за 17-ото си място. Със
26 точки той заема 97апозиция за СК.
Победата под изкуственото осветление и
обилния снеговалеж
убедително грабна австриецът Райнфрид
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Втората ракета в света
Серена Уилямс (САЩ) стана единствената, успяла да
пробие руската доминация
на първия за годината турнир от Големия шлем. Американката измъкна победата в двубоя си срещу Светлана Кузнецова (Русия) и
по този начин осуети
възможността четири рускини да играят на полуфиналите
на
Откритото
първенство на Австралия .
Преследващата
четвърта титла в Мелбърн
Серена имаше сериозни
затруднения в мача, като
след него призна, че решението на организаторите за
затворят покрива на “Род
Лейвър Арена” заради жега
от 42-градусовата жега е
било решаващо за нея.
Това стана, след като Кузнецова спечели първия сет
със 7:5, а двубоят бе прекратен за близо 45 минути.
След това американката се
добра до успеха със същия
резултат във втория сет. В
решителната трета част
Серена бе много по-убедителна и спечели с 6:1 гейма. Сякаш гледах как някой
играе в синя рокля и това
не бях аз. Когато затвориха
покрива, почувствах прохлада, каза след мача Уилямс. Кузнецова пък изрази съжаление, че мачът не
е довършен на открито.

ПОДАРЪЦИ И
СУВЕНИРИ
НА ВЕСТНИК
ДУМА

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ
ще излиза

талон за
безплатна
обява!
ТЪРСЕТЕ ГО!
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