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СОФИЯ ПАК ПРЕД
КРИЗА С БОКЛУКА
Само един атакист подкрепи 31 ГЕРБера
за вдигането с 20% на такса смет
Пет часа спориха вчера столичните общински съветници
около местните данъци и такси.
Около час преди това пък
кметът Бойко Борисов и заместничката му Мария Бояджийска
останаха безмълвни пред няколко питания за почистването на
пет столични квартала - част
“Триадица”, “Люлин”, “Овча купел”, “Младост” и “Витоша” от 1
март тази година.
Отговор ще има в петък
(бел. р. днес) заяви кметът Борисов. В момента Комисията за
защита на конкуренцията

(КЗК) гледа казуса с австрийската фирма “Заубермахер”,
която е кандидат за почистването на петте района, тъй като
цените, които тя предлага, са
доста по-високи от тези на
българската фирма - “Титан”,
стана ясно вчера.
От 1 март ни чака поредната криза. Всичко отново ще се
направи набързо и не само че
ще ни излезе скъпо, но и ще
ни излезе през носа, заяви
съветникът от ДСБ Вили Лилков. Той обясни, че от 1 март
миналата година се знае, че

Жельо Бойчев:

Мнозинството в
СОС остана само
в решенията си
11

са изтекли договорите с фирмата, която е почиствала двата квартала. Администрацията
обаче не е направила никакви
стъпки да започне процедура
по намирането на нова фирма.
Вчера бе прието и предложението на ГЕРБ такса смет да
стане 1,6 промила след вдигането на данъчната оценка на имотите с 50%. Така софиянци ще
плащат 20% повече обща сума
с данък сгради, а това бе подкрепено от 31 съветници от ГЕРБ
и един от “Атака”.
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Получихме
предупреждение
от ЕК за екология
и енергетика
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Барабани
тайко откриват
българо-японския
дипломатически
юбилей
26

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

НАСА създаде
прахосмукачка
за лунен прах
Тялото на сноубордиста Виктор Гърбев, който бе затрупан от лавина преди ден, бе открито вчера
под връх Тодорка. Спасителите на БЧК го извадиха от преспи, дълбоки повече от три метра
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Няколко думи
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Всеки, който поне веднъж е слушал откровения на ухо,
знае в какъв страх от т.нар. Галеви вече години наред
живеят дупничани.
Министър Миков, МВР и ДАНС най-после започнаха да
доказват, че може да има законност. Че няма недосегаеми
бабаити-феодали и държавата може да защити гражданите
си от самозабравили се тежкари, оплели в паяжината на
интересите си представители на всички партии.
И тук съветник-стоматолог-социалист-хотелиер от Дупница
оповести в телевизионния ефир “подкрепата на цялото
ръководство на БСП” на сегашното управление на града,
каквото не било имало “от началото на прехода” (стр. 2).
Същият Ибришимов, който на местните избори чупеше
пръсти, щом му се наложеше да отговаря: Работи ли за
кандидатите социалисти или...
В тази кална ситуация най-добре ще е дупнишкото
соцръководство само да си направи местна робска партийка от подкупни страхливци. И да спре да петни името на
останалите честни социалисти.
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USD
1.4917

GBP
2.1323

Вихрен търси
с полиция
Масена Моке
31

Днес абонатите
на ƒ”Ã¿ получават
обещания подарък книгата на
Сергей Станишев

CHF
1.2984
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Мартин Шулц надъхва
левите за изборите
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съюз е почти два пъти
по-ниска, 8,7 евроцента на минута, отбеляза
Европейската комисия.
Освен това Европейската комисия е поискала от КРС у нас да
не се прави разлика
между фиксирани и
мобилни мрежи, когато се определят таксите за терминиране и да
се прилага сходно таксуване при терминиране на мобилни телефонни повиквания от
други мобилни и от
фиксирани мрежи.

○

(КРС) да вземе мерки
за намаляване на таксите за свързване в
мобилни мрежи, налагани от мобилните
оператори
при
прехвърляне на повикване от клиент на друг
оператор, тъй като те
са най-високи в целия
Европейски съюз. През
2008 г. таксите за
свързване в мрежи за
мобилни разговори в
България са били
15,09 евроцента на минута, докато средната
такса в Европейския

○

Европейската комисия прекратява наказателната процедура срещу България
заради европейския
телефонен номер за
спешни случаи 112,
съобщи вчера говорител на комисията. Наказателната процедура е прекратена и срещу Румъния, Словакия,
Люксембург и Кипър.
Същевременно ЕК
отправи официално
искане към българския
Комитет за регулиране на съобщенията
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Няма да ни наказват
за телефон 112

ично председателят на парламентарната група на Партията на европейските
социалисти Мартин Шулц ще говори
днес от 16 ч. пред разширеното заседание на пленума на Висшия съвет на БСП.
В него участие ще вземат членовете на
контролната комисия на партията, министри и заместник-министри от левицата,
както и председатели на областни съвети. Основната тема в изказването на
Шулц ще бъдат предстоящите европейски избори и политиката на европейската левица за тях. На заседанието си
българските социалисти ще определят
и коалиционната формула за явяването
на вота и ще изберат Национален предизборен център на партията.

Миков махна шефовете
на МВР-Дупница
Вътрешният министър преназначи двайсет полицейски
началници и пенсионира трима от областта
Началникът на РУ на МВР в Дупница Валентин Гълъбов преминава на
работа в РУ на МВР в Бобов дол. Неговото място ще заеме главен инспектор
Райчо Омерски, началник на група в
РУ на МВР в Кюстендил. Това стана ясно
вчера след заповед на вътрешния министър Михаил Миков.
Досегашният заместник-директор на
ОД МВР - Кюстендил Ивайло Дамянов
става началник на отдел “Опазване на
обществения ред и превенция” в областната дирекция на мястото на пенсионирания Красимир Димитров. За заместник-директор на ОД МВР - Кюстендил
е назначен Елиан Стамболийски, който
ръководеше сектор “Борба с организираната престъпност” в дирекцията. Наказаният дисциплинарно преди два месеца за неупражнен контрол началник
на “Пътна полиция” в ОД МВР - Кюстендил Йордан Гаврилов е пенсиониран.
Общо 20 кадрови решения за разместването на ръководни полицейски
служители в Кюстендил и Дупница подписа министърът на вътрешните работи
Михаил Миков. Трима са пенсионирани.
Това става седмица след назначаването на новия директор на ОД МВР - Кюстендил Георги Джоглев.

Всички партии подкрепят Атанас Янев
Кадровите рокади из
Дупница най-вероятно са
свързани със скандалните
информации от града напоследък и със задържането на двамата бизнесмени, известни като братя
Галеви. Арестът им предизвика и силни политически брожения в града. В
репортаж по бТВ вчера
общинският съветник от
БСП Иван Ибришимов категорично се обяви в подкрепа на настоящия кмет

Атанас Янев. Тук съм, за
да изкажа подкрепата си
и подкрепата на цялото
ръководство на БСП на
това управление на Дупница, каквото не е имало
от началото на прехода,
обяви той. Ибришимов отказа и да коментира историята с братя Галеви. За
тяхната роля ще говорим,
когато правозащитните и
правораздаващите органи
си свършат работата, каза
социалистът. От ГЕРБ и

СДС също се обявиха в
подкрепа на управлението, както и на консултативния съвет, в който участват двамата “братя” Галеви. Пред камерите на телевизията на площада
стотина души също викаха в подкрепа на кмета и
на неговите действия.
Съветникът от “Атака”,
който единствен бе на
противното мнение, просто не получи шанс да се
изкаже.

Интернет търг за социалистите в града
В интернет се появиха идеи за изваждането на БСП от състоянието на
зависимост в Дупница. Във форума на
сайта www.red-bg.net се обсъжда благотворителен търг на книгата “Защото
сме социалисти” на Сергей Станишев.
Идеята е приходите да отидат за пре-

дизборната кампания на социалистите в града, които да скъсат със зависимости от спонсорите си, които в момента са в ареста. Проверката на
ДУМА показа, че наддаването върви
добре и сумата за книгата досега е
минала 30 лева.
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z Гласуване на първо
четене на
законопроектите за
изменение
и допълнение на Закона
за
насърчаване на заетостта, за платежните услуги и платежните системи, за изпълнение на наказанията и
задържането под стража, за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, за изменение
и допълнение на Наказателния кодекс, за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
z По време на парламентарния
контрол на въпроси на депутати ще
отговарят министър-председателят
Сергей Станишев, заместничката
му Меглена Плугчиева, както и министрът на транспорта Петър Метафчиев, министърът на регионалното развитие и благоустройството
Асен Гагаузов, министърът на земеделието и храните Валери Цветанов, министърката на труда и социалната политика Емилия Масларова, министрите на финансите Пламен Орешарски и на вътрешните
работи Михаил Миков.

ÃËÌËÒÚÂÒÍË Ò˙‚ÂÚ
z Министърът
на
финансите
Пламен Орешарски ще даде брифинг, на който ще
представи основните параметри
на Бюджет 2008
по предварителни
данни. Брифингът
ще е от 10.45 ч. в
зала “Колегиум”
на МФ.
z Министърът
на транспорта Петър Мутафчиев ще
открие ново отделение в Националната многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III”, предназначено
за извършването на медицински и психологически експертизи на служителите в областта на железопътния, водния и автотранспорта. За създаването
на отделението бяха осигурени около
260 000 лева от бюджета на МТ
z Правителството възложи на министъра на външните работи да отправи искане към правителството на
Руската федерация за връщане на
оригинални документи на български
държавни институции, съхранявани в
архиви на Руската федерация. Това
съобщи правителствената информационна служба. Решението засяга
важни документи от периода 19341944 г. относно подготовката и влизането на България в Тристранния пакт
до събитията през септември 1944 г.
Документацията е предавана или иззета след влизането на съветските
войски в България по различно време във връзка с подготовката на
Нюрнбергския процес.
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МИЛЕНА НИКОЛОВА

До 29 млн. лева ще струва
изграждането на нова пленарна зала за депутатите от
Народното събрание в пространството на вътрешния двор
на стария Партиен дом. Това
съобщи главният архитект на
София Петър Диков при отварянето на 6 оферти на фирмите, кандидатствали в конкурса за архитектурен проект
на нова постройка в рамките
на сградата на парламента
на пл. “Ал. Батенберг”. Найевтиният проект е бил в рамките на 7-8 млн. лева, обясни
той. Екипите станаха известни вчера, защото конкурсът,
обявен от НС, е бил напълно
анонимен. Комисията по оценяването на проектите е в
състав от 9 архитекти, начело
на която е главният архитект
на София Петър Диков. По
настояване на председателя
на Народното събрание Георги Пирински са били включени и двама чужди експерти
- от Белгия и Австрия. По думите на главния архитект на
София всички варианти са
били на добро ниво. Единият
екип отпаднал, защото изпи-

Õ‡Ó‰ÌÓ Ò˙·‡ÌËÂ

Идеен архитектурен проект за строеж “Пленарна зала в незастроеното вътрешно пространство
в двора на сградата на Народното събрание” на “Ателие Серафимов” беше един от финалистите

сал името на проектантите.
Второ място по точки
оценителната комисия даде
на екипа на “Инам обединение” - 78 точки. Първото
място си поделиха два идейни проекта на професори,
преподаватели в Университета за архитектура, строителство и геодезия в столицата - на проф. Тилев и на

проф. Серафимов. В конкурса бяха раздадени и премии,
като подгласникът за второто място парламентът ще
плати 20 000 лева премия, а
за финалистите ще бъдат
дадени по 45 000.
Според архитект Диков
тепърва цената за строежа
и реконструкцията на парламентарната сграда може да

търпи промени, заради динамиката на пазара на строителните материали. Идеята
на проф. Тилев ще струва
на бюджета 18 млн. лв., а на
колегата му проф. Серафимов може да се реализира с
окло 29 млн. лева. Техният
подгласник е преложил прогнозна цена на проекта си
от 13 млн. лева.

Председателят
на
общинския
съвет на БСПУгърчин и председател на клуб “Родознание” Борислав Патарински
ще подкрепи инициативата “Духът на
България”, която е
насрочена за днес
от 14.00 часа в читалище “Вълчо Русковски” в град
Угърчин. Идеята е да се проследи
българската духовност през вековете
като крепител на държавността и националното самосъзнание. В началото ще се излъчи 8 минутен филм-интервю на проф. доктор Асен Чилингиров, доктор от Хумболтовия университет, Германия, за покръстването на
българите. Александър Мошев - докторант към Историческия институт на
БАН-София и журналистът Петко
Атанасов ще представят книгата на
Антон Съботинов за Самуил и неговите наследници. Ще бъде представена
и картината на Мариан Маринов “Гаврил Радомир, син на Самуил”, с анализ от автора, акварели-възстановки
на образа на Самуил и картината
“Българска древност” от същия автор.
cyanmagentayellowblack
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Такса смет в София
с 20% по-висока
Размерът на парите, които ще плащат столичани,
бе приет с гласовете на ГЕРБ и един атакист
Пет часа продължи спорът
за размерите на местните
данъци и такси на вчерашното заседание на Столичния
общински съвет. Най-дълъг и
разгорещен бе спорът между
старейшините за годишната
задача за почистването на
столицата и за такса смет,
която столичани трябва да
плащат.
Още в началото на седмицата разногласието дойде,
след като на комисията по инженерна
инфраструктура
съветниците от ГЕРБ подкрепиха таксата да не пада под 2
промила след приемането на
50-процентното увеличение
на данъчната оценка на имотите, което ще доведе и до цялостното оскъпяване на сумата, която ще се плаща от софиянци. Още на следващия
ден обаче на заседание на
политическата група на хората на Бойко Борисов стана
ясно, че те предлагат промилът
да падне на 1,6.
Това бе коментирано и от
съветниците от всички политически групи вчера. Разногласието на ГЕРБерите относно и
парите, които ще се заложат
за почистване, също не остана
без коментар. “Ако застанем
пред една бингозала, сигурно
ще има по-голяма последователност”, заяви съветникът от
БСП Петър Курумбашев относно очакваните приходи по годишната задача. Той обясни,
че отново на една от комисиите сумата, която е била заявена, е била около 80 млн. лв. На
следваща комисия обаче “била
станала грешка” и сумата скочила на 108 млн. лв. Курумбашев допълни и че с предложението, което той е дал за намаляване на такса смет на 1,5
промила, отново ще се покрият предвидените разходи по годишната задача за сметта - 147
млн. лв.
“Първо се запънаха, после
се отметнаха. Вземете хвърлете чоп на коя цифра ще заложите”, се обърна съветникът от
НДСВ Владимир Каролев към
групата на ГЕРБ.

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

ИСКРА МИЛЕВА

Разчетите около такса смет и годишната задача за почистването на София обсъждаха преди
заседанието на градския парламент съветниците от БСП Петър Курумбашев и Георги Кадиев

Предложението на СДС и
ДСБ за такса смет бе промилите да паднат на 1,55. То бе
представено от Владимир Кисьов, но не бе прието. Не бе
прието и предложението му да
се промени методиката на изчисляване на таксата, така че
хората в центъра да не поемат
частта на тези от периферните
квартали. Не бе прието и предложението на съветника от
ДСБ Вили Лилков софиянци да
бъдат мотивирани за плащат
навреме данъците си, като им
бъде предоставена 5-процентна отстъпка. Предложението
на Петър Курумбашев отново
бе отхвърлено.
В крайна сметка се прие
предложението на ГЕРБ промилите на такса смет да станат 1,6. То бе прието с 31 гласа, колкото са и съветниците
от партията на Бойко Борисов,
и един от “Атака”. Така такса
смет в София скача с 20 на сто.
Това означава, че ако за апартамент от 90 квадрата

разгърната площ в центъра
през миналата година софиянец е плащал 248 лв. данък
сгради и такса смет, тази година общата сума ще достигне
към 300 лв.
Размерът на таксата за
нежилищните и жилищните
имоти на предприятията остава същият, както миналата година - съответно 12 промила и
4 промила.
Общинските съветници от

ГЕРБ утвърдиха и годишната
задача за дейност “Чистота” за
“Чистота-София”, “ДИТЦ” и
“Волф 96”. Общият размер на
сумата, утвърдена за битово
сметосъбиране, сметоизвозване, лятно улично почистване,
извозване на едрогабаритни
отпадъци и зимно почистване
е 57 064 429 лв. Съветниците
от ДСБ, СДС, “Атака” и БСП
гласуваха “против” предложението на администрацията.

Данъците остават същите
Съветниците от ГЕРБ отхвърлиха предложението на БСП
за 1 промил данък “сгради” за 2009 г., както и предложението
на СДС за 1,453 промила данък сгради и 2 процента данък
върху възмездните сделки. Данък сгради за 2009 г. ще е 1,875
промила, а данъкът за моторни превозни средства до 37 kW
включително ще по 0,43 лв. киловат, от 37 kW до 55 kW включително - по 0.50 лв. за киловат, от 55 kW до 74 kW включително - по 0,68 лв. за киловат, от 74 kW до 110 kW включително
- по 1,38 лв. за киловат, а за над 110 kW - по 1,54 лв. за
киловат. Не бе прието и предложението таксата за детските
градини да се увеличи и така тя остава 40 лв. на месец.
○
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○
○

финансиране на ДПС
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кварталите. Администрацията обаче не е направила никакви стъпки
да започне процедура
по избор на нова фирма. Комисията за защита на конкуренцията
(КЗК) гледа казуса с австрийската фирма “Заубермахер”, която е кандидат за почистването
на петте района, тъй
като цените, които тя
предлага, са доста повисоки от тези на другия кандидат - българската фирма “Титан”. Досега за извозване на
контейнер от ВОЛФ
таксата беше 3,50 лв., а
цената, която австрийската фирма посочва, е
5,60. За ръчно почистване досега общината
е плащала 4 лв. на декар, а след 1 март цената ще бъде 16,50 лв. По
думите на общинския
съветник Петър Курумбашев задължително
трябва да се представи
концесионният договор.

○

○
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Съжалявам, че ще
говоря след кмета, но
нашата група няма да
спре да пита по този
въпрос. Това заяви
председателят на групата на БСП Жельо Бойчев по повод дългоочакваното създаване
на общинско дружество
за почистване. Той
обясни, че още миналата година той и колегата му по група Росен
Малинов са внесли доклад за прекратяването
на концесията по чистота, но са ги обявили
за хора на Румен Гайтански - Вълка.
От 1 март ни чака
поредната криза. Всичко отново ще се направи набързо и не само
че ще ни излезе скъпо,
но и ще ни излезе през
носа, заяви Вили Лилков. Той обясни, че от 1
март миналата година
се знае, че са изтекли
договорите с фирмата,
която е почиствала

○

“След като след последните няколко питания администрацията
остана безмълвна, аз
ще отговоря на г-н Курумбашев”. Това заяви
съветникът от ДСБ Вили
Лилков, след като питанията на съветниците
към кмета Бойко Борисов и заместничката му
по чистотата Мария Бояджийска за почистването на част от квартал
“Триадица”, “Люлин”,
“Овча купел”, “Младост”
и “Витоша” от 1 март
тази година останаха
без отговор.
“Съветниците
от
БСП да ни оставят малко да поработим. До
петък (бел. р. днес)
очакваме отговор и ще
ви съобщим”, каза още
Борисов. Той обяви, че
застава зад идеята тази
дейност да стане общинска.

Парламентът обсъди 14 проекта за промени в Наказателния
кодекс вчера. По линия на правителството беше предложено
съкратеното съдебно следствие,
което определя наказанието.
Друга част от предложените от
правителството промени са
свързани с Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие. Тя предвижда криминализиране на умишления достъп до детска порнография, както и използване на
услугите на дете, което проституира, въвеждане на наказателна
отговорност за организатора на
порнографски дейности с участието на деца. В поправките се
настоява и за криминализиране
на съзнателното ползване на
услугите на лице, което е жертва
на трафик на хора. В правителствения проект е включено като
престъпление и кражбата,
извършена чрез платежен документ като дебитна или кредитна
карта. МС предлага да се наказва и разрешаването на използване на специални разузнавателни
средства, тяхното прилагане или
съхранение на информацията,
получена чрез тях, в нарушение
на закона.

ЗАЧЕВАТ
БЪЛГАРЧЕТА
С ВНОСНИ
СПЕРМАТОЗОИДИ

Мистерия с почистването на пет квартала ДАНС: Няма незаконно
ИСКРА
ДОБРОМИРОВА

14 ПРОЕКТА
ЗА ПРОМЕНИ
В НК ОБСЪДИХА
ДЕПУТАТИТЕ

Финансиране
на
ДПС е законосъобразно, гласи приключилата проверката на ДАНС
за неправомерно субсидиране на движението, образувана по
твърденията на бившия
член на партията Керим
Караали. Твърденията
на Караали не са се
потвърдили и агенцията не е констатирала
нарушения. Това съобщи пред Дарик радио
заместник градският
прокурор на София Роман Василев. Материалите на агенцията от
извършената проверка
са получени в Софийска
градска прокуратура,
като в момента прокурорът Василев се запознава с резултатите от
работата и ще прецени
дали има данни за
извършено престъпление, както и дали има

основания за образуване на предварително
производство или има
необходимост от извършване на допълнителна проверка.
По думите му обаче
няма наличие на нарушения и думите на Караали не могат да се
потвърдят. Очаква се
разследването да бъде
прекратено. Проверката беше образувана в
средата на ноември
2008 г., когато след
смъртта на Ахмед Емин,
шеф на кабинета на
Ахмед Доган, Керим Караали обяви, че партията е сключвала сделки
с мафиоти, турски фирми, политици и с хората
на бившия шеф на “Газпром” Рем Вяхирев, за
да се издържа. Говорителят на ДАНС Зоя Димитрова не коментира
вчера случая.

България внася сперматозоиди от Дания, заяви на заседание
на парламентарната комисия по
здравеопазването доц. Атанас
Щерев при дискусиите по промените в Закона за трансплантация
на органи, тъкани и клетки. По
думите му от 2 години в България
се раждат деца, заченати със
сперматозоиди от чужбина.

Напусналите Костов:
ДСБ върши грозни
неща в политиката
ДСБ се превърна в част от статуквото
и върши най-грозните неща в политиката. Това коментира вчера в кулоарите на
парламента напусналата групата на Иван
Костов Антонела Понева. Заедно с колегите си Николай Михайлов и Нено
Димов тя депозира молбата си пред
председателя на парламента и тримата
автоматично станаха независими народни представители.
По думите на Понева партията търси
контакти с политически субекти, които
са противоположни с принципите на ДСБ.
Ние създадохме ДСБ като обявихме, че
ще направим всичко, за да поправим
щетите, които нанесе правителството на
НДСВ. В момента се прегръщаме именно с тези хора, които ние обявявахме за
символи на корупцията, заяви тя. Според
нея прегръдката, която тече от една година с ГЕРБ, с Бойко Борисов, също е
нещо “адски грозно”, защото ДСБ са се
обявявали именно против този политик и
тази партия. Използвали сме какви ли не
епитети, определящи и него и партията
му, убедени в правотата си. И сега се
оказва, че цялата тази компания, която
сключва споразумение “cash & carry”, ще
се намести в управлението заедно с
ГЕРБ, допълни Понева. По думите на
напусналия парламентарната група депутат и психиатър Николай Михайлов,
учредителите на ДСБ са констатирали,
че с принципите им е приключено. Той
посочи, че кулминацията на процеса на
деградация на ДСБ е проектодокументът
за коалиционно споразумение, наречен
“cash & carry” с авторство на Иван Костов. В ДСБ няма разцепление по отношение на курса за това да се създаде
силна дясна коалиция в следващия парламент. Така Иван Костов коментира разцеплението. Той отказа да отговаря на
критики от доскорошните си съратници,
защото тези неща се правели в рамките
на организираната общност.
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ВЪЗСТАНОВЯВАТ
СТАТУТА НА
ВОЕННО УЧИЛИЩЕ
Областният управител на Плевен Цветко Цветков и народният
представител Румен Петков предприемат действия за възстановяване статута на висшето военновъздушно училище “Георги
Бенковски” в Долна Митрополия
за подготовка на кадри за военната и гражданска авиация. Инициативата се подкрепя от Съюза
на офицерите и сержантите от
запаса и от бившия командир на
ВВС генерал Георги Георгиев. В
момента бившето самостоятелно
училище е факултет към НВУ
“Васил Левски”- Велико Търново
и е със значително намален брой
специалисти.

СНИМКА БГНЕС

СПРЯХА
КОНТРАБАНДА НА
СТАРИННИ МОНЕТИ

Софийският апелативен съд гледа мярката за неотклонение на Ангел Христов (в средата), Апостол Чакалов,
Владимир Ангелов-Стъклето вчера

Виден гербаджия
напусна Борисов
Цветан Цветанов официално напусна вчера политическа
партия ГЕРБ. Това обяви самият той на пресконференция във
Велико Търново. В случая обаче не става дума за формалния лидер на партията, а за
неговия съименник от старопрестолния град, който през
2007 г. беше официален кандидат на партията на Бойко
Борисов за кмет.
Цветонов посочи като основен мотив за напускането си
това, че местната структура на
партията не изпълнява поетите предизборни ангажименти.
Като пример той посочи лип-

АЛО,
ОБЩИНАТА
За втори път ДУМА става
свидетел на “любезно” отношение на контрольорите в
градския транспорт. На спирката на автобуси № 9 и № 72
на ул. “Оборище” в София
вчера шестима контрольори
бяха обградили младо момче и дърпаха якето и чантата му. То се опитваше да се
отскубне и да се обади по
телефона си. Трима мъже
обаче настървено продължаваха да го раздърпват. Репортер на ДУМА се намеси.
“Това е самоотбрана. Той ни
нападна”, бе отговорът на
една от контрольорките. В
крайна сметка след намесата ни момчето отърва макар
и скъсаната си чанта.
Същата ситуация вестникът ни видя съвсем наскоро на спирка “Плиска”.
“Жертвата” в случая беше
момиче, което бе наричано
“тъпо блонди” от три контрольорки, които дърпаха чантата му.
ДУМА застава зад това
всеки да си плаща за услугата, която ползва, както и да
получава съответното наказание, ако не прави това.
Ние обаче питаме - след
като има толкова наредби,
според които, да речем, на
нередовните пътници се
пише акт, защо служителите
на столичната компания за
градски транспорт се държат
като варвари-бирници?
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Цветан Цветанов бил
разочарован от
неизпълнението на
предизборните обещания
сата на редовни срещи между
общинските съветници от ГЕРБ
с гражданите на общината,
както и пресконференциите
след всяка една общинска сесия. Липсва обещаната ревизия на общината и общинските фирми, коментира още Цветанов. Според него ГЕРБ се е

провалила като партия в своята политическа роля. “Вместо
да бъдем опонент на съществуващото статукво, както обещахме в предизборната кампания, ГЕРБ-Велико Търново
се превърна в част от него за
кратко време, анализира разочарованието си той. Съимен-

никът на формалния лидер на
партията се възмути и от това,
че едва ли има предложение
на кмета и кметската администрация, което да не е минало
с гласовете на най-голямата
група в Общинския съвет-Велико Търново - тази на ГЕРБ.
Сред критиките му към местната партия на Бойко Борисов
са и тези, че формацията безропотно е гласувала годишния
бюджет и актуализациите му,
както мълчаливото приемане
на резултати на общинските
дружества, които Цветанов
определи като “плачевни”.
Разочаравоният гербаджия подчерта, че напуска
ГЕРБ не поради промяна на
разбиранията и убежденията
си и заяви, че се надява, че
случващото се с ГЕРБ-Велико Търново е изключение, а
не правило за страната. Смятам, че в бъдещо управление
ГЕРБ няма алтернатива, но
има нужда от добронамерен
и стабилен десен коректив,
заяви той.

Откриха тялото на затрупания сноубордист
Тялото на затрупания от лавина в
сряда Виктор Гърбев под връх Тодорка
бе открито вчера от екипите на Планинската спасителна служба при БЧК. То
бе намерено на около 3 метра дълбочина под снежните пластове. В спасителната акция участваха повече от 50
планински спасители от Банско, Разлог, Якоруда, Сандански, Благоевград,
София и Пловдив и 6 спасителни служебни кучета на ПСС.

Тялото ще бъде транспортирано до
Банско. От службата добавиха, че в момента се издирват три английски туристки, подали сигнал, че са се изгубили.
Гърбев изчезна в сряда при срутването
на лавина в улей под връх Тодорка в
Пирин. Издирвателните действия бяха
временно прекратени в сряда през нощта поради лошите метеорологични условия и опасността от вторични лавини в
района на търсенето.

Митнически служители от “Калотина” предотвратиха опит за
нелегален износ на 19 старинни
монети и старинна полугривна,
съобщиха от агенция “Митници”.
Ценностите са открити у двама
български граждани, които са
пътували по редовната автобусна
линия България-Италия. Предстои
експертна оценка на монетите и
полугривната, но предварителните данни показват, че това са
антични предмети с археологическа стойност.

КАПАЦИТЕТЪТ
НА СЪДИИТЕ
ОТ ВАС ЩЕ БЪДЕ
ОПТИМИЗИРАН
Проект “Компетентни административни съдии - гаранти за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване”, бе представен вчера.
Общата цел на проекта е повишаването на компетентността на
съдиите от ВАС и административните съдилища. Социологът Юрий
Асланов представи проучване в
рамките на проекта сред съдиите
за потребностите от обучение.
Проучването е направено сред 350
съдии и 20 съдебни помощници на
базата на интервюта.

ДВЕ ДЕЦА СА
ПОСТРАДАЛИ ПРИ
ПОЖАР
Две момчета - на четири и пет
години, са пострадали при пожар
в апартамент в Хасково, съобщиха от областната дирекция “Пожарна безопасност и спасяване”.
Пожарът е избухнал около 19.30
часа в сряда вечерта при опит за
запалване на печка с твърдо гориво и е унищожил и покъщнина.
Децата са транспортирани за
лечение в специализирана клиника в Пловдив.

Евроконсултантски център
отваря врати в Пловдив
ВEСЕЛКА ВЕНКОВА

Регионален европейски консултантски център се открива
в Пловдив на 31 януари в сградата на Областния съвет на
БСП в Пловдив. Центърът е създаден по проекта “Европейска информационна мрежа”, по идея и с финансовата подкрепа на делегацията на българските евродепутати от групата на ПЕС в Европейския парламент. Пловдивският офис е
един от шестте, които ще се открият в страната и ще бъде
регионален за Южен централен район на планиране. Той ще
работи с петте области - Пловдивска, Пазарджишка, Смолянска, Кърджалийска и Хасковска. Ръководителят на българската делегация в ПЕС Атанас Папаризов, под чието пряко
ръководство Младежката информационна мрежа за Южна
България работи от месец юни 2008 г., ще открие офиса в
събота. В структурата на мрежата са включени регионалният
координатор за ЮЦРП Теодора Копринкова, която ще работи в офиса, и областни координатори за всяка от петте области. Задачите, които ще се изпълняват от офиса, са свързани
с разяснителна дейност за проекти по различни фондове и
провеждане на семинари. Чрез мрежата ще се отговаря и на
въпроси, които са актуални за гражданите и имат връзка с
членството на страната ни в ЕС. Регионалният офис ще посредничи между евродепутатите, сдружения, общини и фирми за получаване на информация за европейските проекти.

Строителна и инвестиционна компания
„.—ÓÙËˇ 1330, ÛÎ. ì√˛Â¯Â‚Ó" 83, ¡÷ —Â‰ËÍ‡,
ÚÂÎ. (02) 920 4112 Ù‡ÍÒ (02) 920 1782.

¡˙Î„‡ÒÍ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ, ÍÓˇÚÓ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ Ë Â‡ÎËÁË‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË, ËÌÓ‚‡ÚË‚ÌË
ÔÓÂÍÚË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ.
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Кабинетът прие план за
жилищните условия на ромите
20 млн. лв. ще вложи през 2009 г.
държавата за благоустройствени
дейности в общини с компактно
малцинствено население

По повод 131 години от освобождението на Разград пред жители и гости на града бе
представена театралната композиция “Посланията на Свободата”- възстановка на
посрещането на руските войски. Участваха местни професионални актьори и
самодейци, както и членове на родолюбивия клуб “Крум Страшний” от Шумен. В
ролята на генерал Дмитрий Прохоров бе шефът на “Гражданска защита”- Разград
Петко Петков. След ген. Прохоров на площад “Възраждане” с файтон пристигна и бе
посрещнат от гражданството неговият командир княз Дондуков-Корсаков, който се
смята за освободител на Разград

СОЦИАЛЕН ЕКСПЕРТ

Кой на какви помощи има право?
По правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане хората на
възраст над 75 г., живеещи сами, имат
право на месечна социална помощ в размер на 165% от гарантирания минимален
доход (ГМД);
 за лица над 65 г., живеещи сами 140% от ГМД;
 за лица над 65 г. - 100% от ГМД;
 за лице, съжителстващо с друго лице
(лица) или семейство, и за всеки от съвместно живеещите съпрузи - 66% от ГМД;
 за лице до 65 г., живеещо само 73% от ГМД;
 за лице с трайно намалена работоспособност 50 и над 50% - 100% от ГМД;
 за лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70% - 125% от ГМД;
 за дете до 16 г., а ако учи - до
придобиване на средно образование,
включително до завършване на ХIII клас
на професионална гимназия, но не повече
от 20 г. - 91% от ГМД;
 за дете от 7 до 16 г., а ако учи - до
придобиване на средно образование,
включително до завършване на ХIII клас
на професионална гимназия, но не повече
cyanmagentayellowblack

от 20 г. и е допуснало 5 или повече неизвинени отсъствия за съответния месец 30%;
 за дете от 7 до 16 г., което не учи
- 20% от ГМД;
 за дете-сирак; за дете, настанено в
семейство на близки и роднини или в
приемно семейство; за дете с трайно увреждане - 100% от ГМД;
 за родител, отглеждащ сам дете/
деца до 3 г. - 120%;
 за родител, отглеждащ сам дете/
деца от 3- до 16 г., а ако учи - до придобиване на средно или професионално
образование, но не повече от 20 г. - 100%
от ГМД;
 за бременни жени 45 дни преди
раждане и за родител, отглеждащ дете до
3-годишна възраст - 100% от ГМД;
При наличие на повече от едно основание се прилага по-високият процент.
Размерът на месечната помощ се определя като разлика между диференцирания минимален доход или сумата от диференцираните минимални доходи и доходите на лицата или семействата от
предходния месец.

○
○
○
○
○
○

○

Две „посланички”
в Кот д’Ивоар
МАРИ ЖИВКОВА

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

30 затворници, изтърпели
присъдите си, са потърсили и получили помощ от регионалната дирекция “Социално подпомагане” в
Добрич, съобщиха оттам. На 19 от
тях са отпуснати месечни социални
помощи, на 6 са отпуснати еднократни помощи, а на 5-ма е платено издаването на документи за
самоличност. През декември м. г.
от регионалната дирекция “Социално подпомагане” са осигурени
средства за 7 възрастни граждани
на Добрич, за да заплатят наема
си за общинското жилище, в което
живеят. Правото си на безплатно
пътуване с автобусен транспорт
през миналата година са ползвали
над 2200 лица с увреждания и 350
многодетни майки. Броят на тези
подпомагани лица не се е променил в сравнение с предходната
година, докато изплатената сума
се е увеличила с една трета - до
280 хиляди лева.

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

СНИМКИ ПРЕСФОТО/БТА

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ДАНА РУСЕВА

○

○
○
○

Подпомагане на
бивши затворници

○

○

геодезия, картография и
кадастър е изготвила или
са в процедури на изготвяне кадастрални планове за
повече от 100 населени
места с преобладаващо
ромско население. Подготвени са и процедури за
възлагане на изработване-

○

ние на служители в централни и в териториални администрации във връзка с
изпълнението на Националната програма, както и
на НПО и на бенефициенти
по програмата, са предвидени 300 000 лв. До настоящия момент Агенцията по

○

над 1 млн. лв., а за 2009 г.
- над 2 млн. лв.
За тази година е планирано проектиране и изграждане на социални
жилища, като за целта са
отделени 200 000 лв., както и проектиране и изграждане на нови и реконструкция и преустройство на
съществуващи обекти на
социалната инфраструктура за 300 000 лв. Повече от
22 млн. лв. за двете години
са инвестициите в благоустройствени дейности, изграждане, реконструкция и
ремонт на техническата
инфраструктура. За обуче-

○

ности през настоящата
година, са 20 млн. лв. За
2008-ма те са 10 млн. лв.,
съобщи правителствената
информационна служба.
Планът за действие предвижда обединяване и
координиране на усилията на държавните органи,
на органите на местната
власт, на гражданските
сдружения в страната за
равноправното интегриране на ромите. За изготвяне на кадастрални карти и
регистри и за специализирани карти в общини с компактно ромско население
за 2008 г. са предвидени

○

Правителството прие
План за действие 20082009 г. към Националната
програма за подобряване
на жилищните условия на
ромите в България. С него
се одобри продължаването на усилията за проектиране и изграждане на техническа инфраструктура водоснабдяване, канализация, улична мрежа и
благоустрояване, както и
за изграждане на необходимата социална инфраструктура в районите с компактно ромско население.
Средствата, които ще
бъдат вложени в тези дей-

то на кадастрални карти и
регистри за други 18 населени места, които могат да
бъдат открити при осигурено финансиране.
През 2007 г. са
продължили усилията,
насочени към активиране
на органите на местно самоуправление относно
регулирането на съществуващите ромски квартали и установяването на
възможностите за създаване на нови зони за жилищно строителство. Към
настоящия момент в
МРРБ са постъпили шест
искания от общините Пещера, Стрелча, Левски,
Септември, Ямбол и Белово. Извършени са и
преки инвестиционни
дейности със средства от
бюджета за подобряване
на съществуващата и изграждане на нова техническа инфраструктура в
ромски квартали.

До момента с помощта на стотици български майки са събрани над 414,800 ваксини
против тетанус по инициативата “1 пакет = 1
ваксина” на Pampers & UNICEF. Две наши посланички на добра воля, ангажирани с каузата
на съпричастността - Ива Дойчинова и Ралица
Груева, заминаха за Кот д’Ивоар (Брега на
слоновата кост). Там двете ще станат свидетели на имунизацията против тетанус на африканските жени и техните новородени със събраните, благодарение на всички майки по света,
ваксини. Глобалната инициатива на Pampers &
UNICEF е към своя край и именно в Кот д’Ивоар
Ива и Ралица ще видят резултата от усилията
в борбата срещу тетануса, и по-специално в
най-уязвимите райони на планетата - африканските и азиатските страни. Тетанусът е инфекциозна болест, която ние възприемаме като
рядкост, предимно като резултат от порязване
или одраскване, тъй като новородените в развитите страни биват имунизирани от самото им
раждане. В по-малко индустриализираните
страни обаче тетанусът е болестта, наречена
“тихият убиец”.

На 29 януари 2009 г. в 14.00 часа
в салона на община Луковит се проведе начална пресконференция по
повод реализирането на проект “Защитено жилище за младежи с физически увреждания в Луковит”. Проектът на община Луковит, финансиран по Национална програма ФАР
2006 “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги
в общността за рискови групи”, е на
обща стойност 97 714.47 евро и
продължава 12 месеца.
На пресконференцията присъстваха г-н Петър Нинчев - кмет на
община Луковит, който откри мероприятието, д-р Галина Стоянова предсесател на общинския съвет, гжа Величка Цекова - директор на
Дом за деца с физически увреждания (ДДФУ) - Луковит, г-н Иван Братулев - директор на дирекция “Социално подпомагане”
- Луковит, г-жа Китка Петрова - директор на дирекция “Бюро по труда” - Луковит,
общински съветници, ескперти, журналисти и граждани.
Домът за деца с физически увреждания в Луковит е единствен по рода си в страната.
Всяка година около 10 момичета и момчета напускат дома поради навършване на
определената за престой възраст и тези, които са без семейства, нямат друга алтернатива
освен да бъдат преместени някъде в страната - този път в домове за възрастни хора с
увреждания.
От представянето на целите и дейностите на проекта, направено от ръководителя г-жа
Цветенка Хаджиева от “Си Би Ес Консултинг” ЕООД, стана ясно, че се предвижда общинска
сграда, намираща се на тиха улица в центъра на града, непосредствено до градската
градина, да се превърне в защитено жилище. Сградата ще бъде пригодена за живот на хора
с физически увреждания, като ще бъде напълно ремонтирана, оборудвана и обзаведена.
В това защитено жилище ще могат да живеят 9 младежи.
Предоставянето на такъв тип социална услуга изисква да се работи по специална
методика на Агенция за социално подпомагане. В рамките на проекта ще бъде подбран и
обучен подходящ персонал - социални работници, трудотерапевт, медицинско лице, които
да се грижат за младежите и да ги подпомагат в усилията им да водят самостоятелен и
независим живот в среда, близка до семейната. На младежите ще бъдат предложени
психологическа подкрепа, социално и професионално консултиране, арт и трудова терапия.
Съвместно с експертите от дирекции “Социално подпомагане” и “Бюро по труда” ще се
търсят възможности за устройване на работа на младежите и обогатяване на социалните
им контакти.
След приключване на проекта “защитеното жилище” ще продължи да съществува, като
ще се финансира със средства от държавния бюджет като делегирана държавна дейност.
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ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ
Увеличават капитала на
фонд ФЛАГ с 50 млн. лв.
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Дават 6 хил. безплатни
карти за почивка

○

○

6

само любителския риболов,
припомниха от съюза.
В края на миналата година
в приложение на закона за
лова СЛРБ подаде в ИАРА документи за стопанисване на
15 държавни водни обекта,
сред които “Батак”, “Искър”,
“Доспат” и др. Тогава процесът
се спирал от ресорния зам.министър Абазов. Сега това
правел друг чиновник на много
по-ниско ниво в ИАРА, казаха
от СЛРБ.
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СНИМКА БГНЕС
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рев, председател на Надзорния съвет
на “КЦМ 2000” и Румен Янчев, председател на УС и изпълнителен директор на “Булстрад”.
Специалната награда за развитие
на бизнес средата бе отсъдена на министъра на правосъдието Миглена Тачева. Наградата прие заместник-министър Илонка Райчинова. Сред останалите номинирани за специалната награда бяха депутатите Мая Манолова
и Мартин Димитров, както и изпълнителният директор на Националната
агенция за приходите Мария Мургина.
Председателят на УС на Асоциацията
на индустриалния капитал в България
Васил Велев отбеляза по време на
церемонията, че годината 2008 е била
успешна за българския бизнес и страната ни се е изкачила в световните
класации за бизнес свобода, бизнес
климат и привличане на чужди инвестиции.

Липсата на маркировка по прохода Шипка затруднява движението при мъгла и
в тъмната част на денонощието, а дупките и паднали камъни
по пътното платно създават допълнителни проблеми на шофьорите

black+dopulnitelen

○
○
○

Асоциацията на индустриалния капитал в България и списание “Икономика” връчиха
годишната награда “Мистър Икономика” 2008 на управителя на дружествата
“Биомет” и “Глобал Биомет” Ваньо Алексиев (дясно)
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СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ
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Управителят на дружествата “Биомет” и “Глобал Биомет” инж. Ваньо
Алексиев получи наградата “Мистър
Икономика” 2008 за цялостен принос
в развитието на националната икономика на официалната тринадесета церемония по връчването на годишните
награди. Наградите се дават от списание “Икономика” и Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Другите двама номинирани за наградата за цялостен принос към икономиката бяха проф. Гарабед Минасян
от Икономическия институт на БАН и
инж. Иван Генов, изпълнителен директор на АЕЦ “Козлодуй”. Те получиха
плакети, както и номинираните в останалите две категории на наградите
- за принос в развитието на българската индустрия и за принос в развитието на небанковия финансов сектор.
Отличените в тези две категории бяха
съответно доц. д-р инж. Никола Доб-
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○

Връчиха наградата
„Мистър Икономика”

ползвали за друг вид издръжки
и на практика те потъвали безследно в агенцията, а част от
тях - в общия бюджет на държавата, твърдят от СЛРБ. На документите, които СЛРБ е подал в ИАРА за стопанисване
на водните обекти, все още
няма отговор, посочи председателят на СЛРБ доц. Христо
Михайлов. Става въпрос за 34
язовира на територията на страната, в които законът изключва стопанския и разрешава

○

стрира като превозвач. Във
връзка с това, което е писано
и по медиите, че съответно са
преотстъпвани разрешителни,
това ще го проверим, но
въпросът е основно за тази
сфера - дали са спазени разпоредбите на закона за превозите, каза транспортният
министър. Могат да се вземат
мерки спрямо закона, включително и да се отнемат разрешителните, добави той.

През тази година отново ще
се провали зарибяването на
водните обекти, алармираха от
Съюза на ловците и риболовците в България (СЛРБ). Средствата, които трябваше да се
акумулират през последните
две години в Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), са около 1 400
000 лв., пари от членския внос
на любителите риболовци. Вместо по предназначение държавните чиновници в ИАРА ги
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Работна група ще проверява дали фирми превозвачи
си преотстъпват разрешителни за превоз и дали камиони
на една фирма ползват разрешителни за превоз на друга
фирма. Това каза транспортният министър Петър Мутафчиев по повод информацията,
че точно такъв е случаят с
арестувания в Иран български
шофьор на ТИР.
Всяка една фирма се реги-

Провал в зарибяването на язовирите

○
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нямаме право на стопанска дейност, каза Крушкова. Тя допълни, че ако
се опорочи тази кампания, няма да се направи
лятна. Първите резултати от кампанията ще
бъдат отчетени на 5 февруари. От бранша бяха
категорични, че ако не
успеят да съберат средства от тази кампания,
може и да не успеят да
се подготвят за летния
сезон.

○

то на тези карти”, каза
Илияна Щерева от туристическа агенция в Банско.
70 процента от средствата за кампанията са
държавни. Нито имам
механизъм, по който да
ги разпределя, нито мога
да събера тези 30 процента. Защото тук се
касае за плащането на
остатъка от 30 процента, които държавата не
може да събере, ние
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руските. Останалите
1500 карти ще се насочат към българските туристи, като те са разпределени поравно между трите курорта, а изборът на туроператори е
предоставен на концесионерите. Именно това
разпределение раздели
бранша. “Имаше очакване за по-ясни критерии,
за равнопоставеност на
всички участници в бранша при разпределение-
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○

○
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Кампанията е на Държавната
агенция по туризъм

младите семейства, създаване на условия за подобряване на качеството на
живот и интегриране на
възрастните хора в обществото и изсветляване на
икономиката. Бюджетът е
съобразен с фискалните
мерки и буфери, предвидени в Закона за държавния бюджет за 2009 г.
поради увеличената нестабилност и трудна прогнозируемост на международната икономическа
и финансова среда. Найсъществената промяна се
отнася до залагането на
90% буфер за ограничаване на нелихвените разходи и трансфери по Републиканския бюджет. Запазва се планираното положително бюджетно салдо от 3% от БВП, което е
друга мярка в подкрепа на
приходната част на бюджета.

○

6000 безплатни карти за почивка в Банско,
Боровец и Пампорово
ще бъдат разпределени
като рекламна кампания
на българския зимен
туризъм. Стойността на
кампанията е около един
милион лева. След проведена обществена
поръчка всеки от курортите е получил по равен
брой карти, съобщи председателят на Държавната агенция по туризъм
Анелия Крушкова, предаде econ.bg.
3500 карти ще бъдат
насочени към английските туристи, а 1000 - към

Правителството прие
постановление за изпълнението на държавния
бюджет за 2009 г. В Закона за държавния бюджет
за т.г. се увеличава размерът на публичните инвестиции и ефективността на тяхното разходване.
Постановлението предвижда на “Фонд за органите на местното самоуправление в България
ФЛАГ” ЕАД да се предоставят до 50 млн. лв. за
увеличение на собствения
капитал. От тях до 20 млн.
лв. са за финансово подпомагане на общините за
компенсиране напълно
или частично на разходите по обслужване на
дълга към фонда.
Държавният бюджет е
насочен и към повишаване качеството на образованието и създаване на
по-добри възможности за

Стачката на ГКПП Илинден Ексохи е прекратена
Стачката на ГКПП Илинден - Ексохи е прекратена вчера в 17 часа,
съобщиха от пресцентъра на “Гранична полиция”, цитирани от “Фокус”. Информацията е потвърдена в
официален разговор на служители
на “Гранична полиция” с гръцките
гранични власти. Трафикът на българо-гръцкия пункт се осъществява
нормално.
По-рано вчера министърът на
транспорта Петър Мутафчиев съобщи, че не се очертава в скоро време
решаването на въпроса с блокадата
на българо-гръцката граница. Брюксел не може да наложи определени

решения на Гърция, превозвачите
трябва сами да заведат дела за загубите си.
Нашите превозвачи категорично
заявиха, че ще имат съответни претенции за покриване на загубите към
гръцката страна, каза Мутафчиев. Той
заяви, че те трябва да бъдат добре
изчислени и добре мотивирани, защото в повечето случаи се стига до
дела.
Каквото зависи от държавата като
подкрепа за едно подобно действие,
ние ще го направим, но това трябва
да бъде действие на самите превозвачи, категоричен бе Мутафчиев.
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Получихме последно
предупреждение от ЕК
Европейската комисия
(ЕК) е изпратила на България второ и последно писмено предупреждение по
три наказателни процедури. Те са за неспазване на
европейското законодателство, свързано с енергетиката и околната среда,
предаде “Фокус”.
Първата процедура е
заради съществуващия у
нас регламент, който
задължава производителите на електроенергия да
продават част от продукцията си на НЕК на фиксирани цени. Това се смята за
дискриминационен подход,
който изкривява принципите на свободна конкуренция. Друг елемент на същата наказателна процедура
засяга достъпа на различните оператори до електропреносната мрежа в

Комисията ни подхвана по три наказателни
процедури, дава ни два месеца
страната. Според европейските директиви те трябва
да имат равен достъп до
мрежата при същите условия като нейния собственик. У нас обаче това не е
факт и от ЕК определят
настоящата практика като
непрозрачна и създаваща
условия за дискриминация.
България има двумесечен срок да отговори и да
предприеме коригиращи
действия. Ако това не стане, следващият етап от
процедурата е дело в съда
на европейските общности.
Същото важи и за второто писмено предупреждение в областта на енергетиката. То е за не-

изпълнение на Директивата за енергийни услуги,
която има за цел страните
членки да увеличат енергийната ефективност, като
създадат съответните стимули в тази посока за гражданите и бизнеса.
Третото, последно предупреждение, е заради неспазване на ангажимента
за издаване на нови разрешителни за промишлените
инсталации, които работят
на територията на страната. Крайният срок за това
изтече на 30 октомври 2007
г. и според ЕК вече няма
гаранции, че инсталациите,
които работят без законни
разрешителни, не замърся-

ват околната среда извън
допустимите норми. Европейската комисия бе принудена да открие срещу 11
държави членки, сред които и България, процедура
при нарушение за неспазването на задължението за
издаване на нови или подновени разрешителни за
над 4000 промишлени инсталации, които вече функционират в Европа, съобщиха от комисията. На Дания,
Ирландия и Малта са изпратени първи предупредителни писма, а осем други
държави членки, получили
предупреждения през май
2008 г., сега ще получат
окончателни писмени предупреждения.

Рудник „Кремиковци”
заплашва със
спиране работа

Пощенско-филателно издание “10 години Комисия за регулиране на съобщенията” беше
пуснато в употреба в Музея на съобщенията. Председателят на комисията за
регулиране на съобщенията Веселин Божков (вдясно) валидира изданието

ПРАЗНИЦИ ИЛИ КАК ДА СЕ
СПРАВИМ С ПОСЛЕДСТВИЯТА
ОТ ОБИЛНОТО ХРАНЕНЕ
Според някои Коледа, Нова година и
имените дни след това са най-хубавите
дни от календара. В такива моменти
всички се отдаваме на почивка и спокойствие, но и на удоволствието да похапнем повече от вкусотиите на празничната трапеза. Това обаче почти винаги води до тежест и дискомфорт, които се запазват и след като почивката е
свършила. Така, когато се върнем към
ежедневието, тежестта се превръща в
неприятно усещане, което ни коства доброто настроение.
Тогава се питаме как да се справим
с последствията от обилното хранене?
Всички специалисти са единодушни,
че съществен елемент при възстановяването от продължителни почивки, това е
спортът. Упражненията, дори и за няколко минути на ден, са подходящо средство за възстановяване на формата, плюс
това са гаранция за добро настроение.
Освен спортуването, когато искаме
да се освободим от тежестта, е хубаво
да се замислим и за начина си на хранене. Плодовете и зеленчуците винаги
са подходящи, тъй като са богати на витамини и в зимните дни подсилват организма ни. Важно е обаче да ограничим
и приемането на мазнини и сол. Консумирането на сол кара организма ни да
задържа вода и по този начин пречи на
отделянето на токсините от тялото ни.
black+dopulnitelen

На община Созопол безвъзмездно ще бъде прехвърлено
пристанище Черноморец, реши
вчера правителството. То ще
бъде дарено от “Пристанище
Бургас” за нуждите на кметството в с. Черноморец. Промяната
в собствеността ще позволи за
съоръжението да бъдат осигурени средства по европейските
програми, от общината за поддръжката му и обособяването
му като рибарско пристанище.
Модернизирането на инфраструктурния обект ще допринесе
за развитието на с. Черноморец
като курортно селище и ще има
положителен ефект за жителите
му. Пристанище Черноморец се
състои от две брегови съоръжения - “Пристан Черноморец” и
“Морска кейова стена Черноморец”.

OTP ПРОДАВА
УКРАИНСКОТО СИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
Унгарската финансова институция OTP планира продажбата
на украинската банка CJSC OTP,
съобщава Portfolio.hu. Въпреки
че информацията все още не е
официално потвърдена, вече
съществуват сериозни слухове,
че OTP усилено търси купувач
за украинското си поделение. В
същото време източници на
Portfolio.hu твърдят, че OTP се е
опитала, но не е успяла да
намери купувач за CJSC OTP.

С 15 Г. УДЪЛЖИХА
КОНЦЕСИЯ НА
НАХОДИЩЕ “БОВ”

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

Миньорите от рудник “Кремиковци”
спират работа в понеделник заради
лошите условия на труд, съобщи Дарик след срещата на КНСБ с представители на Министерството на икономиката и енергетиката, Главна инспекция по труда, кметството на квартал “Кремиковци” и работещите. Договорено е до утре да се предостави график за изплащане на заплатите на работниците, част от които не са получавали пари от септември, а други от октомври. В противен случай Никифоров
заяви, че ще последва стачка.
Министерството на икономиката и
енергетиката да изготви становище за
това, кой ще поеме отговорност за безопасността на работниците и района,
застрашен от наводнения и свлачища,
поиска вицепремиерът на КНСБ Валентин Никифоров.

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ЩЕ Е СОБСТВЕНИК
НА ПРИСТАНИЩЕ
ЧЕРНОМОРЕЦ

Лесно е
да се храним без
сол, но как
да се справим
със скритите соли
в храната и дори във
водата?
Пиенето на повече вода при всички
случаи благоприятства разтоварването
на организма. Факт е обаче, че много
минерални води имат високо съдържание на сол. Затова специалистите препоръчват при спазване на диети да се
пие само вода, която е бедна на натрий.
Следвайки тези препоръки е важно да
следите надписите на етикетите. Бедната на сол вода е със съдържание на натрий под 20 мг/л. Това на изворната
вода на Девин например е много ниско
- само 5.4 мг/л, което я прави подходяща за ежедневна употреба дори и от бебета. Слабото съдържание на натрий
във водата я прави по-полезна при справянето на организма с натрупаните през
празниците килограми, като стимулират
метаболизма и по-бързото преодоляване на неприятното усещане.
И така - помислете практично - хранете се здравословно, пийте повече
вода и, разбира се, спортувайте и се избавете лесно от следпразничния дискомфорт.

11 млн. лева
допълнителни
приходи с
„единен фиш”
С 11 милиона лева са се увеличили
приходите от такси по граничните пунктове само за последните 6 месеца на
2008 г. в резултат от въвеждането на системата на единния фиш, съобщи министърът на държавната администрация
и административната реформа Николай
Василев.
Анализът на Министерството на
държавната администрация (МДААР)
сочи, че приходите от такси, събрани по
големите гранични контролно-пропускателни пунктове на външната граница
на ЕС, и най-вече на Капитан Андреево
и Калотина, са нараснали значително
след въвеждането на единния фиш. За
втората половина на 2008 г. те са с 68%
повече, или 11 млн. лева. Това прави
увеличение с 20 млн. лева на годишна
база, уточни министър Василев. На
ГКПП Капитан Андреево системата на
единния фиш е заработила през май
2008 г. и там увеличението спрямо предишната 2007 г. е 86%. На ГКПП Калотина, където системата стартира през
август, увеличението на приходите от
такси е 113%.

Правителството разреши да
бъде удължен с 15 години
срокът на концесията, дадена
на “Главболгарстрой” за добив
на подземни богатства - строителни материали, от находище
“Бов”. Концесионерът предвижда в производствената дейност
да бъдат инвестирани допълнително 589 496 лв. Средногодишната производителност на
кариерата, съгласно представената работна програма, е 141
525 т диабазови брекчи.
Продължаването на срока на
концесията ще осигури работа
на около 100 души, което ще
подобри социалния климат в
региона. Срокът на концесията
по първоначалния договор с
“Главболгарстрой”, София, е определен на 10 г., с възможност
да бъде продължен с 15 години
при взаимно съгласие на страните. До този момент концесионерът е заплатил дължимото
концесионно плащане в срока,
определен в договора, и е
изпълнил всички свои парични
и непарични задължения, като
е направил инвестиции за над
1,5 млн. лв.

УТОЧНЕНИЕ
За публикуваната информация във вчерашния брой на
ДУМА, озаглавена “По-малко
кредити за нови проекти и инвестиции” от “Кредитекс” уточниха, че “ще нараства нуждата
на фирмите от оборотно финансиране заради увеличаването на
междуфирмената задлъжнялост.
По данни на Българската стопанска камара увеличението на
междуфирмената задлъжнялост
през 2007 г. спрямо 2006 г. е
42.7%. Очаква се през 2009 г.
повече фирми да теглят кредити, за да си осигурят средства
за покриване на текущите си
разходи.
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ИЗБОРИТЕ В
АФГАНИСТАН
ЩЕ СА
НА 20 АВГУСТ
Президентските избори в Афганистан ще се състоят на 20
август, съобщи Централната
избирателна комисия. Това ще
са вторите демократични избори за държавен глава в размирната страна. Съгласно афганистанската конституция изборите
трябва да се състоят през пролетта, но поради влошената сигурност ще бъдат отложени за
лятото.

СНИМКА БГНЕС

АДМИРАЛ
ОГЛАВИ
РАЗУЗНАВАНЕТО
НА САЩ

Учители, пощенски служители, работници от обществения и частния сектор излязоха по улиците на Марсилия, за да изразят
недоволството си от реформите на кабинета на Саркози

Франция стачкува
Истинският вот на недоверие се гласува по улиците
Франция вчера изрази
недоволството си към политиката на правителството и
на президента Никола Саркози, като организира общонационална стачка. Стачните действия бяха организирани от синдикатите и подкрепени от левицата в страната. Два дни след като вотът
на недоверие срещу правителството бе отхвърлен в
парламента, говорителят на
Революционната комунистическа лига Оливие Безансно
обяви, че истинският вот се
гласува на улицата. Според
него показателен за всеоб-

щото недоволство е и фактът,
че протестиращите от частния сектор, излезли на улицата, са много повече от
обикновено.
От своя страна говорителят на Социалистическата
партия Беноа Амон заяви, че
стачният ден е знак за “голямото недоволство и безпокойство” на французите, чиито сигнали правителството не
е уловило.
Денят на общонационалната стачка бързо бе
кръстен “черен четвъртък” стотици хиляди хора излязоха на улиците, за да проде-

монстрират загрижеността си
от състоянието на пазара на
труда и заплатите, съобщи Би
Би Си. Стачката бе подкрепена от три четвърти от
французите и всички основни профсъюзи. “Недопустимо
е, че трудещите се станаха
първите жертви на финансовата и икономическата криза”, отбелязаха синдикатите.
Те настояват за допълнителни мерки на властите в подкрепа на банките и компаниите за запазване на заетостта и покупателната способност на французите.
Цената на националната

стачка във Франция може да
се окаже висока за френската икономика, пише френският в. “Фигаро”. Загубите
за един стачен ден във
френските железници бяха
изчислени на 20 милиона
евро. Туризмът и търговията
също ще отбележат загуби,
като дружествата ще се лишат от около 50 милиона
евро. При последната стачка финансовият министър
Кристин Лагард обяви, че
загубите за икономиката на
страната при един ден бездействие възлизат на 300400 милиона евро.

ƒÓ„Ó‚‡ˇÏÂ „‡Á Ò ÚË ÒÚ‡ÌË ЕС гледа на изток
От миналата година
България има принципни договорености за доставка на
природен газ от Египет, Азербайджан и Туркменистан.
Взети заедно, трите държави
могат всяка година да снабдяват София с около 4 млрд.
куб. м газ, което задоволява,
дори надхвърля потребностите на страната. Това заявява
българският президент Георги Първанов в интервю за
японския в. “Никей”.
България планира да разширява списъка на източниците за доставка на енергийни ресурси, отбелязва Първанов. Той споменава в тази
връзка газопровода “Набуко”.
В този проект на България

се отрежда ролята на държава транзитьор, но бихме желали да се подготвим за
прекъсвания в доставките,
каквито имаше неотдавна, и
ще положим усилия да разширим избора на доставчици. Разчитаме “Набуко” да
започне работа през 2014 г.,
казва българският президент.
Първанов добавя, че за да
се намали зависимостта на
българската енергийна система от природния газ, София
смята тази година отново да
пусне в действие реакторите
на АЕЦ “Козлодуй”, спрени
заради опасения от страна на
ЕС във връзка с възможностите за безопасна експлоатация на съоръженията.

Лидерите на страните членки на ЕС ще поставят официално началото на така нареченото
източно партньорство с
шест бивши съветски републики на 7 май. Това
ще стане на среща на
върха в Прага, предаде
АФП, позовавайки се на
съобщение на чешкото
председателство на ЕС.
Бившите съветски републики, които ще участват, са Украйна, Грузия,
Молдова, Азербайджан, Армения и Беларус. Партньорството цели да се увеличи европейската финансова помощ за шестте държави и да
се засили сътрудничеството
им с Брюксел. Лидерите на
ЕС и на бившите съветски

Американският Сенат утвърди на поста номинирания от
президента Барак Обама за
директор на Националното разузнаване на САЩ бивш адмирал Денис Блеър. Под ръководството на Блеър ще са 16 разузнавателни агенции с общ бюджет над 50 млрд. долара.

ПИРАТИТЕ
ОТВЛЯКОХА
ТАНКЕР
Сомалийски пирати са отвлекли германски петролен танкер в района на Аденския залив, предаде РИА “Новости”. До
момента няма данни за това
колко души се намират на борда на плавателния съд. Не се
съобщава и кой е собственик на
танкера “Лонгчемп”.

ТРУС В
СРЕДИЗЕМНО
МОРЕ
Земетресение с магнитуд от
4,7 степен по скалата на Рихтер
е било регистрирано миналата
нощ в Средиземно море. Трусът
е бил на дълбочина 11,9 километра в турските териториални
води. Друг земен трус с магнитуд от 4,5 по скалата на Рихтер
е бил отчетен в 2.30 ч. в Гърция.
Епицентърът на земетресението е бил в средиземноморските
води, югозападно от остров
Родос.

АВСТРАЛИЕЦ
ИЗХВЪРЛИ
ДЪЩЕРЯ СИ
ОТ МОСТ

републики ще обсъдят в Прага на отделна среща проекта за така наречения южен
коридор за доставка на природен газ от Каспийско море
към Европа. В тази втора
среща на върха в Прага ще
бъдат поканени за участие
също Турция и Казахстан.

Жител на австралийския град
Мелбърн изхвърли 4-годишната
си дъщеря от мост. 36-годишният баща ще бъде изправен пред
съда по обвинение в убийство и
може да получи максимална
присъда. След като е било извадено от река Яра, детето е
откарано в болница, където
починало.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

¡‡ÍÛ ÔÎ‡ÌË‡ ‰‡ Û‰‚ÓË
‰Ó·Ë‚‡ Ì‡ ÒËÌ¸Ó „ÓË‚Ó

Президентът Георги Първанов, г-жа Зорка Първанова и Техни
Императорски Височества принц и принцеса Акишино откриха
в Токио изложбата “Тракийските съкровища”. Това бе и
последното събитие в програмата на визитата на Първанов в
Япония. Вчера държавният ни глава пристигна във Виетнам,
където ще бъде на официално посещение до 31 януари

cyanmagentayellowblack

Азербайджан планира в
близките пет години да удвои добива на газ. Това
съобщи вчера президентът
на страната Илхам Алиев
на Световния икономически форум в град Давос.
“Поради това е много
важно да имаме ясна представа за това какви са нашите потенциални пазари”,
посочи президентът. “Днес
Азербайджан няма проблеми с диверсификацията, напротив, ние имаме седем
тръбопровода за износ на
петрол и газ, които могат
да транспортират нашите

горива в различни направления. Ние не зависим само
от един маршрут или от
един пазар. Може да изглежда странно, но дори и
тези страни, които произвеждат повече петрол и газ
от Азербайджан, ни предложиха да купуват нашия петрол и нашия газ”, подчерта
Илхам Алиев. По неговите
думи обединяването на усилията на страните, въвлечени в проекта “Набуко”, и в
същото време силното финансово ангажиране могат
да помогнат за придвижването на проекта.

Руската милиция задържа
трима млади членове на крайната дясна Руска националболшевишка партия на писателя
Едуард Лимонов, които нахлуха в офисите на партията
“Единна Русия” на премиера
Владимир Путин. Тримата настоявали за среща с Путин,
на която да обсъдят лично с
него възможността за финансово подпомагане на хора, засегнати от икономическата
криза в страната

cyanmagentayellowblackdop
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Конгресът повярва на Обама
Камарата на представителите на Конгреса на
САЩ одобри отпускането
на $819 млрд. от федералния бюджет за финансирането на Плана за стабилизиране на американската икономика в условията на задълбочаваща
се икономическа криза,
известен повече като
“Плана Обама”, предава
Associated Press. Планът
беше гласуван с 244 гласа “за” и 188 “против”,
като републиканците не
подкрепиха предложението, заявявайки, че е прекалено скъпо и няма да
проработи.
От последно поисканите от администрацията на
Обама $825 млрд. долната камара реши да отреже $6 млрд. от предвидените държавни инвестиции. От одобрените $819
млрд., $544 млрд. ще са
под формата на преки
инвестиции в икономиката на страната, най-вече в
областта на строителството и обновяването на инфраструктурата, помощи

за безработните, инвестиции в нови технологии и
обновяването на 10 хил.
училища, а останалите
$275 млрд. ще финансират
планираните от президента данъчни облекчения.
Впрочем вариантът на
законопроекта, който ще
бъде гласуван от Сената,
може да увеличи обема
на финансирането на
“Плана Обама” до $887
млрд., тъй като комисията
по финансите на Сената
смята за необходимо
допълнителното съкращаване на данъчното бреме.
Междувременно все
повече крупни американски компании започнаха
да обявяват сериозните
затруднения, които изпитват
в
резултат
на
задълбочаващата се финансова и икономическа
криза. Така например водещата американска петролна компания “Коноко
Филипс” предвижда, че
през първото тримесечие
на 2009 г. ще загуби около 32 милиарда долара
поради отрицателното

влияние на срива на стойността на акциите си, както и заради поевтиняването на петрола, предаде Ройтерс. Като пряк резултат компанията планира да съкрати 4% от персонала си, както и да намали инвестициите си
през 2009 година.
Автомобилният концерн
“Форд” също обяви, че е
загубил 5,9 млрд. долара
през последното тримесечие на 2008 година. За
цялата изминала година
продажбите на “Форд” са
спаднали с 15%, като общите загуби са достигнали 14,6 милиарда долара,
предаде ДПА.
Кризата не отмина и
американския гигант за
производство на фотографска екипировка “Кодак”, който отчете нетни
загуби от 137 млн. долара за последното тримесечие на 2008 г. и в резултат на това планира да
съкрати 4500 работници,
което е 18% от общия
брой на служителите. Подобно е и положението в

СНИМКИ БГНЕС

Пакетът от стимули за стабилизиране
на икономиката бе приет

Новият президент на САЩ Барак Обама се опитал да влезе в Белия дом през
прозореца. Той го объркал с вратата, която била малко по-надясно. 44-ият
президент на САЩ явно още не е свикнал с Белия дом, коментира в. “Дейли нюз”,
като нарече инцидента “грешката на новака”

най-популярната верига
за кафенета “Старбъкс”,
която обяви намерението
си да съкрати над 6700
служители, както и да
закрие 300 свои кафенета, след като през миналата година затвори дру-

ги 660 свои заведения в
САЩ.
Представители на Федералния резерв на САЩ
предупредиха, че предстои продъжително забавяне на икономическия
ръст, което може да до-

веде американската икономика на ръба на дефлацията, съобщи агенция
“Блумбърг”, като припомня, че в момента икономиката е изпаднала в
най-дълбоката си рецесия
от 1982 г. насам.
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Около 40 души нахлуха в сряда в един
супермаркет на гръцкия
остров Крит. Оттам те
откраднаха голямо количество различни стоки и след това ги раздадоха на местните
жители, предаде македонската агенция МИА.
Както
съобщиха
гръцките медии, сред
откраднатите стоки, които по примера на легендарния английски
герой Робин Худ били
раздадени на бедните,
имало хранителни продукти, прах за пране и
други необходими за
домакинството стоки.
Маскираните крадци
заедно с продуктите

раздавали на хората и
листовки с протести против скъпотията и против
гръцкото правителство.
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Гръцкото министерство
на развитието глоби 17
банки, защото събирали
комисиони от своите клиенти при теглене на пари
от кредитните им карти.
Атинската телевизия Алфа
съобщи, че всяка от банките е глобена с 600 000
евро. Министерството мотивира решението си с
това, че банките са
продължили да събират комисиони, въпреки че подобна тяхна практика вече
била оценена като противозаконна. Неразбираемо
е защо в сегашната трудна икономическа ситуация,
когато гръцкото правителство се стреми да помогне
на банковата система, банките се опитват да попречат на тези мерки, каза
зам.-министърът на развитието Влахос.

○
○
○
○
○
○
○
○

В Япония екзекутираха 4-има затворници, осъдени на смърт. Четиримата мъже са били обесени
в Токио, Нагоя и Фукуока, съобщи Би Би Си.
Япония е една от малкото страни в Азия, която
все още не е спряла да
използва смъртното наказание като крайна осъдителна мярка, въпреки
международното неодобрение. Само за изминалата година в Япония са

били извършени 15 екзекуции на осъдени на
смърт затворници, а през
2007 г. те са били девет.
Екзекуциите не се обявяват предварително и се
извършват тайно и с изключително засилени
мерки за сигурност. Неофициални данни сочат, че
около 100 осъдени убийци и други престъпници
очакват смъртно наказание до края на тази година.
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Екзекуции в Япония

ООН събира пари за Газа
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дентът на сп. “Шпигел” в
швейцарския курорт.
Според милиардера
Стив Шварцман, съосновател на големия инвестиционен фонд Блекстоун,
за последните месеци е
било разрушено 40% от
световното богатство. Макроикономистите предвиждат, че в следващите три години светът ще
се намира в “почти рецесия”. Щом стане дума за
срокове за излизане от
кризата, всички стават
предпазливи: според директора на суверенния
фонд на Малайзия през
следващите поне шест
месеца държавните фондовe на Азия ще заемат
отбранителна позиция.
Джордж Сорос обобщава лаконично - светът
е изпаднал в шок.

○

въпреки всичко тя идва
неочаквано - както зимата у нас, в Русия, непрекъснато се готвим за
нея, а тя винаги ни изненадва. Това по думите на
Путин се е случило и в
световната икономика кризата буквално е висяла във въздуха, но мнозинството не е искало да
забележи надигащата се
вълна.
Песимизъм цари на
Световния икономически
форум в Давос - водещите икономически лица в
света си прехвърлят един
на друг ужасни сценарии,
а като стане дума за
възможния път за изход,
започват да се карат.
Давос е станал нещо като
психически санаториум
за световната икономика,
коментира
кореспон-

○

○

Русия не се нуждае от каквато и да било помощ,
заяви Путин в Давос. “Ние не сме хора с ограничени
възможности, нямаме нужда да ни се помага, имаме
нужда от равноправно сътрудничество”, коментира още
руският премиер

○

Руският премиер Владимир Путин предложи
на форума в Давос да
бъде създадено енергийно споразумение, което
да е подобно на Европейската общност за
въглища и стомана.
“Предлагам да се установи нова международна
законова рамка за енергийна сигурност”, каза
Путин в речта си при откриването на икономическия форум. “Това ще означава, че консуматорите и производителите ще
бъдат най-накрая свързани с истинско енергийно
партньорство, на ясни
законови основи”, наблегна руският премиер.
Изявлението идва след
обтягането на отношенията между Москва и Европа
заради газовия конфликт
между Русия и Украйна.
Путин обеща да разнообрази транзитните пътища
на течните горива. Той заяви, че Русия има намерение да изгради инфраструктури за транспорт във
всички посоки.
В речта си Путин, който официално откри форума в Давос, сравни настоящата ситуация с Голямата депресия от началото на миналия век, но
подчерта, че има принципни различия. По думите му в епохата на глобализация кризата е засегнала всички страни без
изключение - независимо
от политическата или
инокомическата им система. Всички се оказахме в
една лодка, подчерта
Путин. Настоящата криза
прилича на “идеалната
буря” - когато природната стихия се събере в
една точка и многократно увеличи силата си. Разбира се, коментира Путин, грамотните политици
и икономисти винаги
трябва да бъдат готови за
подобна ситуация, но

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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на остров Крит

ООН ще призове международната общност да
бъдат набрани 613 милиона долара, за да се окаже помощ на жителите на
ивицата Газа, пострадали
от израелската офанзива.
Това съобщи генералният секретар на световната организация Бан Кимун, предаде АФП. С
част от тези средства ще
бъдат покрити разходите
на палестинците за хра-

на, спешна медицинска
помощ и палатки.
Според ООН по време
на израелската офанзива
в Газа са загинали 1300
души, 5300 са били ранени, от тях 1855 деца и 795
жени, а освен това са
напълно или частично
разрушени 21 000 къщи,
което представлява 13%
от целия жилищен фонд
на тази малка, но
свръхнаселена територия.

ì¡ÎÂÍÛÓÚ˙î
ÓÒÚ‡Ì‡ ·ÂÁ
ÎËˆÂÌÁ
Ирак няма да подновява лиценза на американската охранителна
фирма “Блекуотър”, предаде АФП. “Договорът е
изтекъл и няма да бъде
подновяван по нареждане на вътрешния министър”, съобщи говорителят на иракското
вътрешно министерство
Абдел Карим Халаф.
Причина за решението на Багдад е инцидент
през 2007 година. Тогава
на 16 септември загинаха 17 цивилни граждани,
а 20 други бяха ранени
при инцидент, в който
охранители на “Блекуотър” са открили огън,
докато са ескортирали
американски дипломатически конвой през Багдад. От фирмата обявиха, че става въпрос за
самоотбрана.
cyanmagentayellowblackdop
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С
Кой ще заеме
мястото на Схефер?
Името на следващия генерален секретар на Алианса
ще стане известно най-вероятно през март
АНДРЕЙ ФЕДЯШИН

На 26 януари НАТО
официално започна подготовката за предстоящата си юбилейна среща на
върха
през
април.
Навършват се точно 60 г.
от подписването на Вашингтонския договор за
създаването на блока.
Посланиците на 26-те
страни членки се събраха
в Брюксел, за да задействат механизма за организиране на тържествата.
Юбилейната среща ще
се състои първо във френския град Страсбург, после в германския Кил на 3
и 4 април. Откъдето и да
се погледне, очаква се
срещата да бъде наистина историческа. Предвидено е например по време на форума Франция
официално да се върне
във военната структура на
пакта след повече от 40годишно отсъствие; НАТО
да одобри нова стратегическа концепция; да обмисли кой и с какви войски ще укротява занапред
Афганистан. Накрая, през
април Алиансът за пръв
път ще приветства своя
фактически
господар,
президента на САЩ Барак
Обама.
Нека изпреварим нещата и посочим веднага,
че в НАТО не се очаква
Украйна и Грузия да получат дългоочакваните
“входни билети” за блока
(присъединяване
към
Плана за действия за
членство) нито през април, нито на следващата
среща през декември.
Твърде много добре известни събития показаха, че
Тбилиси и Киев още не са
готови за това качество първият е непредсказуем
чак до открити военни
действия, а вторият е непредсказуем чак до открити газови военни действия.
Като обезщетение за
склонните към разширяване през април в Алианса
ще бъдат приети Албания
и Хърватия.
“Размразяването” на
отношенията след “кавказката война” вече заblack+dopulnitelen10

почна. То бе оформено
същия ден - на 26 януари,
в Брюксел. Там се състоя
и неформална среща на
генералния секретар на
Алианса Яп де Хоп Схефер с представителя на
Русия в НАТО Дмитрий
Рогозин. Неформална, тъй
като съставът на участниците бе намален. Те обсъдиха формалното възобновяване на дейността на
Съвета Русия-НАТО.
В частни разговори
натовски посланици признават, че днес, когато
САЩ
се
канят
да
прехвърлят
основния
фронт на борбата срещу
тероризма в Афганистан,
пактът има още по-голяма
нужда от Русия. Снабдяването на западния контингент в Афганистан бездруго вече е сериозно
затруднено от постоянните диверсии на ислямистите, действащи в Пакистан.
За момента 75 на сто
от горивото, продоволствието, боеприпасите и
екипировката се доставят
в пристанище Карачи, а
оттам се изпращат с кервани в Афганистан през
Хайберския проход. Останалите 25 на сто от товарите се превозват полекалека през пакистанската
област Белуджистан. Талибанските бойци често
организират диверсии и
по двата маршрута. Загубите вече са непоносими,
а по-нататък ще се наложи и увеличаване на доставките - още тази година САЩ планират да
прехвърлят в Афганистан
нови 30 хиляди войници.
НАТО се готви да поиска от Русия правото да
използва за снабдяването им “руския коридор”.
Трябва да споменем, че
сътрудничеството между
Алианса и Русия по афганистанските въпроси никога не е спирало, противно на ширещото се мнение. Франция, Германия и
Канада транспортират
през Русия до Афганистан
“несмъртоносни товари”
за своите контингенти.
Миналата седмица същото бе договорено тихомълком и от Вашингтон.
Русия обаче все още за-

бранява през територията
й да бъдат прехвърляни
боеприпаси и всякакво
военно снаряжение - пуска само храни и медикаменти.
В слово пред натовските посланици Яп де Хоп
Схефер описа как вижда
бъдещето на НАТО. Те
всъщност не се вслушваха кой знае колко. Посланиците на 26-те държави
мислеха през това време
с кого ли ще трябва да
сменят холандеца. Мандатът му изтича в края на
лятото и всички натовски
столици още от миналата
година умуват за нов
ръководител. Кандидатури
много, но, както често се
случва, отвсякъде валят
неприятни
пречки
и
спънки.
Фаворитите днес са
неколцина. Полският премиер обяви, че официално ще предложи за висшия пост в НАТО своя 45годишен външен министър Радослав Шикорски. На негова страна са и
всички източни “новаци” в
НАТО.
“Групата за подкрепа”
на Шикорски твърди, че
тъкмо възкачването му на
престола в Алианса ще
ознаменува реалната готовност на НАТО “да влезе в ХХI век”, да вдъхне
нов живот в “главата и
организма” на блока. Шикорски е смятан и за проамериканец, и за проевропеец. Тясно е свързан
със САЩ. Съпругата му Ан
Епълбаум е известен в
САЩ аналитик от влиятелния консервативен Американски предприемачески
институт. Спечелила си е
реномето на “русоскептик”
и убедена тачъристка.
Мнозина европейци не
харесват точно това (и
първото, и второто). Не на
последно място, защото
не искат да дразнят Русия,
като назначат в НАТО
човек от “източния блок”.
И то с подобен съветник
до него. В Алианса знаят
добре, че представителите на източните членки
твърде много се горещят,
щом стане дума за отношенията с Москва.
Сред стабилните претенденти се посочва и

премиерът на Дания Андерс Фог Расмусен. Всички смятат, че е подходящ
за поста, затова пък самият пост засега май не е
подходящ за него. Расмусен много разчита да стане първият президент на
новия Европейски съюз.
Заради последните
лутания на Германия и
нежеланието й да увеличи своя контингент в Афганистан друга група
страни членки лансират
идеята генерален секретар да стане германец.
Сиреч “да бъдат вързани
ръцете” на Берлин с
ръководен пост, та да не
се превърне, не дай
Боже, във втори Париж за
блока. Трудно е впрочем
да отсъдим дали ще става дума за човек на Германия в НАТО или за натовски човек в Германия.
Германците не са във
възторг.
Чуват се също имената на бившия канадски
министър на отбраната
Питър Маккей и на
външния министър - също
бивш, Джон Манли. Това
обаче
ще
е
рязко
отстъпление от традицията - още от първия ден на
блока генералният секретар винаги е бил европеец. Сред най-екзотичните
кандидатури изпъква бившият външен министър на
България Соломон Паси.
Впрочем, както се изрази
високопоставен представител на НАТО, генералният секретар трябва да
бъде човек, “на когото
европейските лидери ще
отговарят на телефонните
обаждания”.
Името на следващия
генерален секретар ще
стане известно най-вероятно през март, преди срещата на външните министри от блока, в която ще
участва новият държавен
секретар на САЩ Хилъри
Клинтън. В крайна сметка
никоя кандидатура за поста не минава без съгласието на Белия дом. Току
виж, Барак Обама склонил и за поляк. Щом той е
първият тъмнокож президент на САЩ, защо пък
начело на НАТО да не
застане първият полски
генерален секретар?

Смятаното за сигурно споразумение за завръщането на Франция в интегрираното военно командване на
НАТО и символичното сбогуване с баналната роля на
огледален противник на САЩ има една малка подробност. Само два месеца преди ръководителите на Алианса да отбележат събитието на среща на върха в
Страсбург на 3 и 4 април, Никола Саркози все още не
е взел окончателното решение да го приведе в действие.
Действителността, изглежда, предполага, че официалното потвърждение е обвързано със значими и пошироки обстоятелства, които не позволяват неприятни
изненади. А именно - първото посещение на Барак
Обама в Европа, включващо среща на 2 април на големите световни икономически играчи от Г-20 в Лондон, и срещата на върха САЩ-ЕС, вероятно в Прага,
която ще е кулминация на срещата на НАТО.
Но за Саркози, който според противниците му у дома
се е отказал от част от френската независимост в замяна на почти нищо, ситуацията се промени. Преди повече
от година, когато френският лидер заяви ясно намеренията на Франция да се завърне в командването на
НАТО 43 г. след решението на Шарл де Гол да излезе
от интегрираните структури, той можеше да каже открито: “Позицията ни извън военното командване е основа
за недоверие към същината на нашите европейски амбиции.” Той изрази простата истина за неспособността
на Франция да води Европа без пълно участие в НАТО.
Днес на фона на влошаващото се положение във
френската вътрешна политика пред перспективата от
рецесия, тежките загуби на работни места през лятото
и по-концентрираната опозиция вляво има индикации,
че Саркози усеща необходимостта от далеч по-голяма
гаранция, преди да даде окончателното “да”. Тази гаранция вероятно би включвала съдържателен сигнал,
че Франция ще участва във вземането на стратегическите решения на НАТО и че Алиансът (разбирайте
САЩ) най-накрая ще създаде възможност за конкретен европейски компонент с политически правомощия.
Макар по никакъв начин да не е заявено директно от
французите, това предполага, че Саркози ще се надява подобна гаранция да дойде публично от Обама през
следващите два месеца.
Още миналия юни при сравнително безоблачно
небе дори най-верните френски поддръжници на реинтеграцията в НАТО говореха за проблемите на Саркози. Тогава Пиер Льолуш, депутат голист, който е делегат на Националното събрание в НАТО, заяви: “Необходимо е Саркози да представи завръщането паралелно
с развитието на европейска отбранителна идентичност.
Без нея има риск да получи студен душ у дома.” Миналата седмица, говорейки за Саркози и приятелите на
Франция от НАТО, Льолуш звучеше по-настоятелен и
призова “другите да му помогнат”.
Говорейки миналата седмица на симпозиум в Париж за отношенията с правителството на Обама, новият френски държавен секретар по европейските въпроси Брюно льо Мер каза три неща, които не бяха разбрани веднага от всички съюзници на Франция.
Първо каза, че Европа трябва да има своя собствена доктрина по въпроса за Иран. Второ, че НАТО трябва да очертае своя нова концепция през април, за да
знаят французите в каква организация влизат. Накрая
заяви, че е постигнато принципно споразумение за
изцяло европейски военен оперативен щаб в Брюксел.
Какво?
Недоумението идва от това, че НАТО гради нова
концепция от десетилетие, оперативният център почти няма бъдеще в някакъв реалистичен срок, а “европейска доктрина” за иранската заплаха (което не е
много обединяваща идея, след като самият Льо Мер
заяви, че вътрешноевропейско споразумение по
въпросите на сигурността е “невъобразимо трудно”)
звучи просто неразбираемо.
Според американски представител истинската задача на Саркози, преди да даде окончателно
потвърждение, е да разреши вътрешните френски дебати.
Като изключим вътрешните дебати, французите сториха много малко (като същевременно ограничават бюджета си за отбрана и намаляват военното си присъствие в Африка), за да подкрепят американските очаквания, че ще бъдат лидер, който ще насочи останалата
част от Европа към по-големи инвестиции в отбраната.
Тогава ще се обърне ли Обама към Саркози?
Има очевидни добри аргументи, че това ще бъде в
интерес на САЩ. Ангажиментът на Обама към дипломацията изглежда прави възможно намиране на формула за допълнителна помощ за реинтеграцията на
Франция към НАТО, без да се създават обстоятелства,
които да позволят на Саркози впоследствие да се представя за миропомазания лидер на Европа. Това няма
да изисква предлагане на несъразмерни стимули дори
за държава, която за близо половин век поддържаше
пропаст между себе си и НАТО за своя собствена изгода.
В момента Обама има силата да финализира всички споразумения и да излекува всички рани.
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ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ е роден през 1974 г. в София.
Завършил е аграрна икономика и финансово-счетоводна дейност на фирмите в УНСС. Член на
Националния съвет на БСП и зам.-председател на
софийската организация. Председател е на групата на БСП в СОС.

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

 Г-н Бойчев, какво в крайна
сметка гласувахте вчера на заседанието на СОС? Не скочи ли
такса смет за столичани само с
гласовете на ГЕРБ?
- Това беше едно от най-важните заседания, от което се очакваше да формира и определи размера
на местните данъци и такси. За
втора поредна година обсъждането
протече в пълен хаос. М.г. безпомощността на ГЕРБ стигна дотам,
че представителите му възприеха
изцяло предложението на опозицията, което е уникален принос към
завоеванията на съвременната
демокрация - опозицията да ти определя данъчната политика и да
приемеш нейната логика.
 Не стана ли същото и т.г.?
- Т.г. чухте предложение, което
противоречеше на всякаква логика. Уникално е в ситуация на финансова и икономическа криза да
се отговаря с увеличение на данъците. И за да е ясно, искам да
кажа, че то е драстично. След
увеличението с 50% на данъчните
оценки с днешното гласуване (бел.
р. вчерашното) на представителите
на политическа партия ГЕРБ, която има мнозинство, данък недвижими имоти ще бъде с 50% повишен. Това става заради запазването на ставката и неприемането на
нашето предложение за падане
промилите на такса смет. Така
увеличението на реално платимия
от столичани данък ще е 50%.
Не съм чувал дори в историята
на фискалната политика на която и
да е държава да има 50% увеличение на данъци в рамките на една
година. Всички софиянци трябва да
знаят и друго. Данъчната оценка
формира базата при определяне
данък недвижими имоти и таксата
за битови отпадъци на гражданите.

ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ:

ГЕРБ натовари
софиянци

Хората на Бойко Борисов демонстрираха силово
налагане на решения, казва председателят на
групата на БСП в Столичния общински съвет
Интервю на ИСКРА МИЛЕВА

За фирмите, юридическите лица
формирането е по различен начин.
Това означава, че ние приехме
изключително несправедливо решение - прехвърлихме цялата тежест на гражданите. Прехвърлихме тежестта върху всеки от потребителите. И то в ситуация, в която
цял свят търси механизми и мерки
за стимулиране на потребителите
и потреблението.
Абсурд е и това, че не бе прието
предложението за 5% отстъпка при
плащане на данъците навреме. Не
разбрах защо стана това, въпреки
че подобна стъпка гарантира ритмичност и стимулира гражданите
да плащат данъците си в началото
на годината. Днес (б.р. вчера) беше
демонстрирано силово налагане на
решения.
 И това стана само с гласовете на ГЕРБ?
- Именно. И един съветник от
“Атака”. Всички решения бяха приети с 31 гласа. Те останаха сами
срещу всички други партии в СОС.

„

 След като се прие промилите на такса смет да са 1,6, каква
е толкова разликата с предложението на БСП, което беше за 1,5?
- Все пак трябва да благодарим
на представителите на ГЕРБ извървяха нелек път, за да достигнат до нашето предложение - от 2
промила такса смет, което беше
първоначалното им предложение,
стигнахме до 1,6. Нашето предложение в комисиите беше за 1,5.
Искам да благодаря и на медиите,
на всички останали колеги от опозицията в СОС. С аргументите и
обществената дискусия, която направихме, принудихме ГЕРБ да
намали промилите. Това е напредък, предвид изключителния
политически инат, който демонстрират представителите на тази
партия. Хората могат да направят
съпоставка между това, което се
обещава, и реално направеното в
управлението.
 А останалите данъци защо
останаха същите?
- Вече втора година ПП ГЕРБ е
реално в местната власт и е доб-

Риториката и претенциите
към правителството трябва
да бъдат съпоставени
с реалните действия
black+dopulnitelen

ре, когато те имат претенция да
управляват дори държавата, всички да проследим какво се случва
там, където вече управляват и
вземат решения. Може да е банално, но бих припомнил само програмата на ГЕРБ, където се говореше
за драстично намаление на данъците, за отказ от определени данъци - например данък възмездно
придобиване на имущество, данък
наследство. Това, на което сме
свидетели там, където те по категоричен начин могат да прокарат
своите решения, защото имат мнозинство, е точно обратното - вместо намаление 50-процентно увеличение на данъците. Риториката и
претенциите към правителството в
крайна сметка трябва да бъдат
съпоставени с реалните действия.
 Не се ли наблюдава разцепление и хаотичност на решенията в групата на ГЕРБ в СОС?
- Тези симптоми станаха хронични. Управлението на София стана хронично, а управляващите столицата не могат да се справят с
предизвикателствата пред тях.
Няколко са примерите за това.
Единият са дейностите, свързани с
чистотата. Няма да отварям голямата тема и за решаване на проблема с трайното третиране на
отпадъците. Средствата, които разходваме за това, са нагледен пример за неефективно и неоптимизирано управление. М.г. СО е събрала от такса смет 147 млн. лв. Не
разбрах каква е прогнозата за т.г.,
въпреки че попитахме няколко
пъти. Разчетите предполагат наймалко 160 млн. лв. Проблемът с
чистотата на София не е свързан с
липса на пари. Точно обратното свързан е с тяхното неефективно и
неправилно използване. Над 88 млн.
лв. ще бъдат изразходвани за сме-

топочистване, сметоизвозване и
улично почистване. Това, съпоставимо със състоянието на града,
показва другото, което имаме - 52
млн. лв. за обезвреждане на битовите отпадъци. В план-сметката за
почистването обаче няма нито лев
за дейности по бъдеща система за
трайно обезвреждане на отпадъци,
както и за т.нар. завод. Това беше
един от най-сериозните аргументи,
че сме в тежка година.
 Ще има ли отново криза с
боклука заради липса на дружество, което да почиства пет столични района?
- Това отново показва изключителната некомпетентност на администрацията на Бойко Борисов. На
1 април 2008 г. знаехме, че изтичат
договорите за почистване за пет
района в София. Договори, които
са с дата отпреди 10 години. Не
сме научили вчера или онзи ден
кога изтичат. Питахме защо не се
подготвят документите за процедура по Закона за обществените
поръчки за тези райони. Беше ни
отговаряно как едва ли не се търсят
варианти за общински фирми, че
администрацията щяла да се справи и пр. В крайна сметка те закъсняха с тази подготовка, пуснаха прекалено късно поръчката и документите и с едно решение прикачихме тези 4 договора към този на
“Младост”, който изтича на 1 март
т.г. Вчера попитахме след един
месец кой ще чисти петте района.
Предричам, че това ще бъде поредната криза в дейностите, свързани
с екологията и чистотата. За съжаление тези кризи, освен че водят
след себе си изключително неприятни последици, предизвикват и

„

Предстои
поредната
криза
с боклука
прибързани решения, които се оказват неефективни и прекалено
скъпи.
 И всичко се завърта по същия
начин...
- Да, същата спирала. Искахме
да разберем какви варианти имаме, тъй като процедурата е свързана с обжалване в съда, а организационната и техническата работа,
която трябва да бъде свършена, е
огромна. Предстои подмяна на всички контейнери и кофи за боклук в
тези пет района, организиране на
разчети, маршрути, схеми за сметосъбиране и пр. Няма как да се
свърши. След едночасова дискусия отговорът беше - кметът каза
чакайте до петък, петък е утре (б.р.
днес). Той ще обяви резервен план,
за който, разбира се, СОС не е
необходимо да знае. Защото ГЕРБ
управлява все едно градът е техен,
тяхна собственост. Поредната криза, поредната пропусната възможност да променим нещо в системата, в методиката и в начина, по
който се чисти столицата.
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- Ела при нас, работа колкото щеш...

„Еретиците”
на ДСБ
Към средата на интересния си живот аржентинецът Хорхе Луис Борхес
пише един озадачаващ
разказ, чието действие се
развива в първите векове
след новата ера. В историята става дума за двама религиозни противници. Единият представлява
официалната църква, а
другият е еретик и разпространява различно
учение. Първият изкарва
живота си във война срещу втория. Разказът става
странен в своя край. Найнакрая представителят на
официалната църква побеждава, но след като
умира, на небето разбира, че за Бог той и еретикът са един и същи човек. Това е красивото в литературата на Борхес представя ни един свят

като лабиринт без център,
в който най-големите противоположности на практика са едно и също
нещо.
И кой след това казва,
че литературата няма
нищо общо с живота и
политиката? Точно обратното е. Трима депутати от
ДСБ официално напуснаха парламентарната група на партията. Мотивите
им за това крайно действие са много интересни.
ДСБ върши най-грозните
действия в политиката,
обяви една от напусналите - Антонела Понева.
Фразата е пълна с борхесианско разбиране. ДСБ
уж възникна като алтернатива на грозното в политиката, както го разбират те, а само за няколко
години се превърна в сим-

АЛЕКСАНДЪР
СИМОВ

вол на всичко, което отвращава българите. Найзапомняща ще остане
идеята на Костов, която
вестниците доста остроумно кръстиха “кеш енд
кери” - съюз между десните партии, като всяка от
тях участва и със своите
финанси. Така навлязохме
в странния и объркан литературен свят на ДСБ.
“Борците” срещу корупцията станаха идеолози на
брокерството. Противоположностите в политиката
се оказаха едно и също.
Всъщност Иван Костов
се оказа невероятен по
размера си прахосник.
Той пропиля огромно количество
гражданска
енергия, която в един
момент го припозна като
разрушител на статуквото.
Тук не говорим за дните

му като премиер, а за времето му като партиен строител. ДСБ имаше за кратко
шанса да начертае модерна дясна перспектива за
страната. Трагедията на
тази партия дойде от това,
че всички инвестираха надеждите си във фигура, която в края на деня се оказа
еднаква с всички останали.
В исляма през годините
често се появяват пророци.
Някои от тях са носили маски, били са забулени, защото са вярвали, че думите
са много по-важни от техния носител. Иван Костов
пропиля думите, защото си
повярва, че без него те не
струват нищо. Така десният
идеолог стана гъвкавият
брокер. Едно и също лице.
Борхес би се зарадвал.
Литературата е предсказала всичко.

Екоултиматум
МАРИЕЛА
ИЛИЕВА

Европейската комисия предприе
действия срещу 11 държави-членки,
измежду които и България, във
връзка с разрешителните за промишлените инсталации. Осем от тях,
сред които и ние, получиха първо
предупреждение през май м.г. Настоящото предупреждение е окончателно, преди да бъде заведено
дело пред съда на европейските
общности. Става дума за нарушения
на Директивата на ЕС за комплексно предотвратяване и контрол на
замърсяването, чието предназначение е да се избегнат и контролират
емисиите от промишлеността във
въздуха, водите и почвите. С директивата държавите бяха задължени
до 30 октомври 2007 г. да издадат
нови разрешителни или да преразгледат и при необходимост да подновят съществуващите такива за
cyanmagentayellowblack

всички промишлени инсталации,
функциониращи преди 30 октомври
1999 г. За България и Словения
новите или подновените разрешителни трябваше да бъдат издадени
за промишлените инсталации, функциониращи към датата на присъединяването им към ЕС.
Списъкът на предприятията у нас
не е оповестен. По неофициална информация между тях е и комбинатът
“Кремиковци”. В ЕК са получили няколко жалби от екоорганизации за
причиняваното от него замърсяване.
А сагата около неуспешните собственици на комбината, които само го
източваха, а не влагаха нищо за
построяване на пречистващи инсталации, се превърна в шлагер за неуспешната приватизация и “толерантното” отношение към комбината
на всички правителства от началото
на прехода у нас. Сега екосанкцията
от страна на Европа ще бъде не помалко солена и по-малко социална
от онази висока цена, за която говореха при ултиматума за спиране на
комбината. Това стана във времето,

когато гробокопачите на “Кремиковци” не изпълняваха обещанията си,
а само плащаха безобидните за тях
санкции на екоминистерството.
Европейският комисар за околната среда Ставрос Димас заяви: “Неприемливо е промишлени инсталации да функционират без законови
разрешителни. Процедурите за издаването им бяха одобрени от всички държави членки. Те трябва да се
спазват, за да бъдат опазени здравето на гражданите и околната среда.”
Присъединявайки се към ЕС,
България знаеше за строгите правила, които правят живота по-подреден, хуманен и близък до универсалните закони на природата.
След първото предупреждение,
което подминахме лекомислено,
имаме само два непосилни за
изпълнение на задълженията си
месеца, преди да ни заведат дело.
А там решенията са сурови, глобите - безмилостни и непосилни, стигащи дори до спиране на парите
по всички структурни фондове.

115 години от рождението в
София на цар БОРИС III (Борис Клемент Роберт Мария Пий Станислав
Сакскобургготски - 1894-1943),
заел престола на 3.X.1918 г. след
абдикацията на баща му Фердинанд и останал на него до кончината си на 28.VIII.1943 г. Бащата
на Симеон Сакскобургготски умира
при все още дискутирани обстоятелства и е погребан в Рилския
манастир.
85 години от излизането на брой 1 на списание
“Пламък” (1924 - 10 броя, 1925 - 1 брой) с главен
редактор Гео МИЛЕВ и с участието на Христо Ясенов,
Ламар и Николай Хрелков. Публикуването на списанието е възстановено през 1957-а.
1798 - избухва първият скандал в американския
парламент - конгресмените Матю ЛАЙЪН и Роджър
ГРИЗУОЛД се сбиват в заседателната зала на Камарата на представителите.
1848 - в Майнц, Германия, се ражда
австрийският инженер и оръжеен конструктор Фердинанд МАНЛИХЕР (18481904), създател на известните многозарядни и автоматични пушки и на автоматичен пистолет. Завършва Виенското
техническо училище, служи в австрийска
жп компания. Заинтересува се от оръжие
по време на посещението си на Световното изложение във Филаделфия (1876), след което разработва
няколко модела, като винтовката му е приета на
въоръжение в австро-унгарската армия през 1886-а.
Оръжията му са използвани и в армиите на България,
Холандия, Гърция, Италия, Германия, Португалия и
Румъния, но първият “практически тест” на неговите творения е... гражданската война в Чили през
1890-а. През 1899-а получава пожизнено място в
горната камара на австрийския парламент.
1856 - в Свищов е основано първото българско
читалище - днешното Народно читалище “Еленка и
Кирил Д. Аврамови”, с което се поставя началото на
читалищното движение в България (1856). През същата година при него е създадена и първата музейна
сбирка у нас. Първопроходци на идеята са учителите
Емануил Васкидович и Георги Владикин и търговците
Христаки Филчов и Димитър Начович, а основателите
събират над 37 хил. гроша за читалището. Началото
на първата публична библиотека по българските земи
била поставена от книжната сбирка на Емануил
Васкидович от 800 книги.
1882 - в Хайд парк, Ню Йорк, се
ражда американският политик и държавник Франклин Делано РУЗВЕЛТ (18821945) - президентът демократ, избиран
за държавен глава безпрецедентните 4
пъти, който води Щатите от 1933 до
1945 г. По време на неговото управление са проведени редица реформи в
страната (“Нов курс” и др.), установени са дипломатически отношения със СССР, създадена е антихитлеристката коалиция по време на Втората световна
война, подписана е Атлантическата харта, взети са
съдбоносните за следващите 50 години решения на
Техеранската и Ялтенската конференция и е реализирана неговата идея за създаване на ООН. Племеникът на президента Теодор Рузвелт (1858-1919),
който въпреки че става жертва на полиомиелита
през 1921-а и е парализиран от кръста надолу, се
превръща в една от основните фигури в историята
на XX век. Умира на 12.IV.1945 г. в Уорм Спрингс, щата
Джорджия.
1934 - правителството въвежда държавен монопол върху пшеницата и ръжта.
1937 - в Ленинград
(Санкт Петербург) се ражда руският шахматист и
журналист Борис СПАСКИ
- носител на световната
шахматна корона от 1969
до 1972 г. Застава на
дъската на 5, на 9 вече
привлича вниманието на
опитните треньори. През 1955-а става гросмайстор и
взима титлата на световното първенство по шахмат
за юноши. Шампион на СССР за първи път през 1961а (и 1973). Междувременно завършва журналистика в
Ленинград. През 1966-а губи с 12,5:11,5 точки мача за
световната титла от Петросян, но три години покъсно го детронира от шахматния Олимп след победа
с 12,5:10,5 точки. Самият той губи короната от
феномена Боби Фишер с 12,5:8,5 точки в Рейкявик,
Исландия (1972). 20 години по-късно двамата изиграват
и своеобразен мач-реванш в Белград, спечелен отново
от дълго останалия в неизвестност американец. Спаски
участва в 10 шахматни олимпиади - 7 за СССР (45
победи, 48 ремита и една загуба) и три за Франция (през
1976-а се жени за французойка и
остава в родината й). Спечелил е
над 20 големи турнира.
1990 - БКП провежда извънреден XIV конгрес (30 януари - 2
февруари), на който избира нов
председател на Висшия съвет Александър ЛИЛОВ, приема Манифест за демократичен социализъм
в България и нов устав на БКП.
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Нов живот за
стари сгради
АИДА ПАНИКЯН

“Осем месеца бях на
борсата. Семейството ни
преживяваше с каквото
донесе жена ми и от пенсийките на бабата и дядото”, спомня си Александър
Пашев. Преди 11 години,
загубил надежда, че може
отново да намери работа,
от бюрото по труда му
предлагат временна заетост по новия проект на
Програмата на ООН за
развитие (ПРООН) “Красива България”. Тя се появява, когато безработните у
нас са около 17% от трудоспособното население, хората са обезверени, градовете сиви, а хубостта и достолепието на старите
сгради не се виждаха изпод олющените мазилки и
порутени покриви.

Или как „Красива България”
дава надежда на обезверените безработни
деждава и на следващата
година проектът тръгва в
пет големи града, а покъсно става национален и
се превръща в част от активните мерки и политики
на пазара на труда за намаляване на безработицата.
През 2005-а стартира
четвъртата фаза на проекта като самостоятелно звено, администрирано изцяло от МТСП, без подкрепата на ПРООН. Предизвикателството пред хората на
Емилия Масларова е сери-

щата стойност. При останалите мерки на проекта
остава правилото общините да осигуряват минимум
половината от средствата,
необходими за ремонтите...
За 13 години “Красива
България”

стъпва в над
230 общини
а за периода 1997-2009 г.
обновените сгради - паметници на културата, училища, социални домове,

като това на Александър
Пашев, живели в оскъдица
или останали без препитание и надежда в тежките
години на прехода.
“Красива България” не
само преобразява облика
на сградите, но и помогна

Малчуганите от дома в
Доганово посрещнаха през
пролетта на 2006-а
министър Масларова и
холандския посланик, чието
правителство направи
безвъзмездно дарение за
възстановяване на
щетите от наводненията
през 2005-а

озно - големите наводнения в страната са унищожили или повредили много
обществени сгради, десетки семейства са без подслон. “Красива България”
осъществява правителствената инициатива “Възстановяване на социалната инфраструктура след
унищожителните наводнения”. Тогава правителството на Холандия прави две
последователни дарения
за проекта от 2,2 и 1,8 млн.
евро. Условие по новата
тогава мярка е общините
да осигурят съфинансиране в размер на 20% от об-

чим социален и икономически ефект като детски
ясли и градини, социални
домове и защитени жилища. Стартира извънредна
сесия за набиране на проекти за изграждане, ремонт или реконструкция,
както и за обзавеждане и
оборудване на социалните
домове в рамките на до 1
млн. лв. за всеки обект.

бъдат заемани от безработни, регистрирани в бюрата по труда. Кандидатите от общини, в които в момента на кандидатстване
нивото на безработица е
било над средното за страната, процентът на наетите безработни трябва да е
50, а в общини с безработица под средното за страната - не по-малко от 30%.

През 2009 г. - 241 обекта
за над 43,5 млн. лв.
читалища, детски градини,
градски паркове и религиозни храмове, ще са близо
2500, като средствата ще
надхвърлят 213 млн. лв.
Сред по-известните
обекти, заживели нов живот благодарение на програмата, са уникалният за
Балканския полуостров
Покрит мост на Колю Фичето в Ловеч, къщата-музей на Димчо Дебелянов в
Копривщица, сградата на
Народния театър “Иван
Вазов”, Духовната семинария. Възстановено е осветлението на хълма Царевец, на крепостите “Кастра
Мартис” и “Баба Вида”, на
забележителния и уникален дворец “Балчик”. Специалистите по “Красива

на общините да вземат
инициативата в свои ръце
и да решат проблема с
безработицата. Временната заетост по програмата
се превърна в трамплин за
постоянна работа за над
10 хил. безработни. Голяма
част от тези хора вече са
висококвалифицирани
строители, някои от тях
създадоха собствени строителни фирми, други са наети на работа в чужбина.
За т.г., когато се очаква световната икономическа криза да засегне и нашата страна, “Красива
България” отново хвърля
спасителен пояс. Като основен приоритет в работата си по програмата МТСП
извежда обектите със зна-

Инфекциозна болница бе известна на столичани с условията си на работа до ремонта, приключил преди два месеца
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Черквата при Дряновския манастир - по време на
ремонтите и след това

съдбите на 57
хил. български
семейства

Тази
подводница
може и да лети
За рождена дата на
идеята се приема октомври 1996 г., когато новият
тогава постоянен представител на ООН Антонио Виджиланте, съпругата и
двете му дъщери обмислят
как да помогнат на България, при положение че
офисът на ПРООН в София
има годишен бюджет от...
300 хил. долара. Осемгодишната дъщеря на Виджиланте се оплаква: “Тук
няма цветове”. Така се
ражда идеята да бъдат
пребоядисани фасадите на
сгради - паметници на културата. Все пак малко пари
за боя ще се намерят, смята сем. Виджиланте. На
някого му хрумва и идеята
в това начинание да бъдат
включени обезкуражени
безработни, макар тогава
мнозина да бяха скептично настроени да се повери
на такива хора ремонтът
на стойностни сгради. Така
започва обучението на
безработни - този тип заетост никога не изчезва,
независимо от развитието
на обществото, смятат “родителите” на идеята за
“Красива София”.
Първият успех обна-

България” са поканени
като консултанти в Сърбия
и Румъния, където стартират подобни инициативи.
Най-голямата гордост е
проектът “Красива Боливия”, чието начало е поставено през 2007-а и е използван българският опит.
Равносметката в числа
звучи просто - на обектите
са намерили работа над 57
хил. безработни, около 17
хил. от тях са получили
професионална квалификация, над 1450 български
фирми са участвали в строително-ремонтните работи. Зад тези числа стоят

Допреди дни обектите, одобрени от Националния
управителен съвет на проект “Красива България” на
МТСП, са на територията на над 160 общини във
всички 28 области. Съфинансирането от бюджета
на проекта е близо 19,7 млн. лв., а останалите средства са от общините и третите страни.
* По мярка 01 - “Подобряване на градска среда”,
мярка 02 - “Подобряване на социална инфраструктура”, и мярка 02-01 - “Защитено жилище”, са одобрени
230 обекта, като 131 от тях са изцяло социална инфраструктура. 11 обекта са социални домове за
деца и възрастни със специфични потребности, 7 са
защитени жилища, 46 са ОДЗ и ЦДГ, 23 са читалища
и младежки домове, 13 са за изграждане на достъпна
среда за хора с увреждания, 12 са болнични заведения, а 19 са спортни съоръжения.
* С изпълнението на одобрените обекти ще бъде
създадена обща заетост за 6400 души, в т.ч. 2555
безработни, регистрирани в бюрата по труда.
* Успоредно с изпълнението на обектите ще се
проведат над 310 курса за квалификация и преквалификация на близо 4000 съкратени или трайно безработни.
По мерки 03 (“Подпомагане на малък, среден и семеен туристически бизнес”), 04 (“Гражданска инициатива”) и 05 (“Подпомагане на малък, среден и занаятчийски производствен бизнес”) са одобрени 11 обекта
на обща стойност 882 247 лв., като по този начин се
подпомагат занаятчийският, производственият,
малкият и средният семеен туристически бизнес,
както и реставрацията и консервацията на паметници на културата частна собственост.
През 2009-а в проекта са включени и 7 нови общини, кандидатствали за първи път и неизпълнявали до
момента обекти по “Красива България”. Така общият брой на общините с финансирани проекти за периода 2005-2009 г. става 230.
Сред основните изиск“Красива България не
вания за кандидатстване е
решава проблемите на обда са налице готови работщините, а помага за това.
ни или технически проекЗатова кандидатите трябва
ти, обектите да бъдат обсъда предложат минимум подени и подкрепени от соловината от сумата за осъциалните партньори на обществяване на проектите
щинско ниво, да са гласуси, като за новата мярка
вани и одобрени на сесия
“Спешно подпомагане на
на общински съвет, а когасоциални домове” съфинанто са свързани с консервасирането от бенефициентиционно-реставрационни
те е само 20%. Тази сериработи на сгради, паметозна крачка се прави във
ници на културата, да са
важен за страната момент,
съгласувани с НИПК. Закогато социално отговорнидължителен елемент е
те решения са приоритет
създаването на временни
за правителството и найработни места, които да
очаквани от хората.
cyanmagentayellowblackdopalnitelen 4
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оже би един от найсъществените за бъдещето на науката въпроси, поставени в проекта
на МОН за Национална
стратегия за научните
изследвания до 2019 г.,
е този за “състоянието
и потенциала на научните звена”. Всъщност
министър Даниел Вълчев отдавна и натрапчиво се
интересува от структурата особено на БАН, почти никога - от
факултети и специалности във
висшите училища, някои от които са доста екзотични.
Разбира се, и академията, и
вузовете биха могли да намерят по-оптимална вътрешна организация, но решението за нея
би трябвало да е на тях самите

не на финансови ресурси, инфраструктура и изследователски състав”. Би било интересно
МОН да сподели например как
ще се повишат качеството на
науката и ефективността на
влаганите средства, ако се обединят, да речем, Институтът по
инженерна химия с Института
по катализ, Института по електрохимия и Института по полимери. Или пък Лесотехническият университет с Химико-технологичния, Минно-геложкия и
Техническия в София. Освен да
се създаде тромаво ново звено, трудно работещо поради
различното естество на научната работа, друго едва ли ще
се случи. В цял свят малките
научни колективи, заети с конкретна научна тематика, са по-

М

уреди за милиони във всяко
кьоше и всеки ревностно къта
за собствено ползване апаратурата, добита с неимоверни
усилия. Панацеята не е само
фондът “Научни изследвания”
на МОН, който насърчава
съвместни проекти на няколко
звена. Във Франция например
съвместните екипи от различни
институти по закон получават
финансиране и от едното звено, и от другото звено плюс
целеви бонус от държавата,
поради което им е изгодно да
се търсят взаимно. Разбира се,
за целта хазната отпуска в
бюджета на СНРС милиони не
само за заплати и ток, но и за
изследвания. Докато на БАН
държавата дава за изследвания... 340 хил. лв. за 2009 г.!

нито дума. А е добре известно, че почти половината от
проектите са спечелени от
звената на БАН и 8 от 11-те
европейски центрове за висша наука са пак там. На какво
основание тогава се правят
изводи за неефективни структури и разпиляване на пари?
Несериозно и неубедително.
Или тенденциозно...
Сума приближени до министъра са привлечени да повтарят, че нямало академии на
науките другаде и че това бил
“съветски модел”. Лошо миришеща мешавица от политика,
невежество, лични неудачи и
нездрав интерес към академичните имоти. Съвсем не е случайно, че в “стратегията” в намеренията за развитие изобщо

Нещо като стратегия
3
за наука
МОН разбърква
мишките в чувала

ВЕЛИАНА ХРИСТОВА

като автономни институции и да
зависи най-вече от средата за
качествено съществуване, които държавата им създава. Проектът за стратегия страда от до
болка позната болест - властта
винаги се интересува от структурите и от това

вместо да мисли за условията,
които трябва да им осигури.
Този недъг най-ясно личи в
злополучния Закон за насърчаване на научните изследвания,
който нищо не насърчава, но в
детайли разписва сакралния
въпрос кой и как да управлява
фонда за наука в МОН. Нечитавият закон не е поправен и
допълнен нито веднаж, но правилникът на фонда - многократно.
Стратегията на Даниел
Вълчев е поредното творение
на властовите интереси. Една
добра дума за българската наука в този документ не е казана. Самият т.нар. анализ на
ситуацията е показателен. В
него намираме куп общи усреднени данни, които всъщност са
черна кутия. Какво означава
например, че имаме 37 държавни висши училища (частните
извън развитието на науката ли
са), от които само 7 обучават
над 10 000 студенти? Като ги
обучават, правят ли наука или
не, което е важно за такъв документ. Нито дума по въпроса.
А реално някои по-малки университети като ХТМУ например
се нареждат според международната статистика на научните резултати в челната петорка
на вузовете у нас. И какво изобщо ни казва стратегията, като
не ни казва дори това?
По-нататък - БАН имала 67
звена, а Селскостопанската
академия 24. Е, и? Не е посочен ни един факт, който да
доказва, че това е “неефективна раздробеност”. Разковничето вероятно е в “многообещаващата” фраза, че всичките те
получават публични средства.
Четем: “Все още голям процент
от средствата се отпускат на институционален принцип”. Същото нещо може да се каже и
така: “Все още са малко средствата, които се отпускат на
проектен принцип.” Усещате ли
разликата? Първото води до
извода “трябва да се намалят
парите за институциите”, второто означава “трябва да се увеличат парите за проекти”.
Първото е рестрикция, второто
- насърчаване.
Според документа щели да
се създадат “силни изследователски звена чрез обединяваcyanmagentayellowblack
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кой да ги управлява

подвижни от големите, обединяващи цяла област на науката. Те по-лесно реагират на
реалностите, по-лесно “се намират” помежду си за изгодни
интердисциплинни съвместни
проекти и т.н. Иначе нямаше
Австрийската академия на науките да има 80 звена в различни тематики, Полската, Чешката, Унгарската академия също, обществото “Макс Планк”
в Германия - пак толкова плюс
още десетки институти към другите 6 научни центрове в страната, а Националният център за
научни изследвания във Франция (СНРС) - над 1000 и т.н.
Главният проблем у нас е,
че тези звена

нямат стимули за
съдружие
и за общо използване на
скъпоструващи апаратури, те
самите не могат да си позволят

Като им пусне само 90% от
бюджета, и толкова няма да
има. Защо да се лъжем и каква
полза има от това?
Давам примера, за да се
види, че не административният диктат на държавата, а икономическите и научните условия са тези, които диктуват организацията на работа в една
изследователска институция. А
ефективността се мери по резултатите. Но тъкмо резултатите на практика липсват в
стратегията на МОН. От близо
150 звена на вузовете и академиите на бюджетна из дръжка само 60 били спечелили проекти в Шеста рамкова програма на ЕС (тези проекти са 371 за 41 млн. евро).
Кои са тези 60 звена - ни звук.
И от тях всяко има по 6 проекта, или едни са спечелили по
10, а други - само един? Кои
са ефективните звена, кои са
мърлячите и защо са такива -

не се споменава БАН като институция? А в много страни на
ЕС националните академии и
научни центрове като комплексни организаци получиха
в последните години специален

статут на колективен
съветник към
правителството
Недостатъчната мотивация
за развитие на висококачествена наука, която според документа се дължала на многото
на брой звена, всъщност идва
от ей тези постоянни общи и
необосновани атаки на фона на
мизерни заплати и липса на
средства за обновяване на лабораторното оборудване, част
от което “служи” честно от 30
години насам. А новите апаратури са купени с пари от международните проекти на учени-

те и преподавателите и с малки изключения от фонд “Научни изследвания” в последните
две-три години.
Същият подход се забелязва и спрямо докторантурите намаляват желаещите за подготовка в степента “доктор”,
увеличават се защитите извън
срока. Това, както се казва, го
знае всяко хлапе. В кои звена
липсват кандидати, къде местата се заемат и къде остават
незаети бройки в конкурсите,
къде има предпочитани научни
ръководители и къде няма,
къде
повече
докторанти
завършват в срок, а къде се
отчисляват масово с право на
защита? И защо. Без такива
данни и анализ всякакви изводи са безпочвени и некоректни, нито пък може да се предложат адекватни мерки за подобряване на ситуацията.
Отделно стои въпросът за
оценяването на качеството на
научните изследвания в България. Добре е, че в проекта за
стратегия той е поставен, понеже тъкмо това е нещото, от
което държавата бяга като от
огън вече 20 години. Защото
резултатите няма да се харесат на някои хора - те са в
разрез с

предварително
“спуснатата” поръчка
В БАН международното
оценяване на звената вече започна. За висшите училища
обаче е предвидено то да стане до 2014 г. Като знаем, че
всяко нещо се познава в сравнение, този срок изглежда достатъчно дълъг, за да не може
да се правят съпоставки. Стратегията само споменава, че
финансирането щяло да зависи от оценяването, но като
знаем как изобщо не се
изпълнява същата декларация
в Закона за висшето образование, можем да отгатнем
съдбата и на това бегло записано в документа изречение.
Факт е, че стратегията не
съдържа и никаква визия за
множестото висши училища у
нас, които нямат международно призната научна продукция.
Ще бъдат ли те стимулирани
да се развият - поне някои от
тях, или ще ги отпишем от науката? Стратегията не дава
стратегия. Може би, защото
забуксува и не бе направена
Стратегията за висшето образование, която да е естествено
стъпало към тези пролблеми в
науката.
По отношение на инфраструктурите можем да споменем,
че документът предвижда да
се създадат нови модерни и
оборудвани университетски
научноизследователски комплекси, нови центрове за
върхови научни постижения
около институтите, иновативни
научни центрове с много финансови ресурси към едните и
към другите, рискови фондове
за нови технологии, трансферни центрове, фонд с държавно
участие за стартиращи високотехнологични фирми. Красиво.
И нереализуемо. Защото редом е записано намерението
за смешния ръст от 70 млн. лв.
годишно за науката във вуз и
научните институции, които
няма да покрият дори инфлацията при издръжката на лабораториите. Къде са парите
за всичко това; къде са фирмите, които се скъсват да търсят
научни продукти; къде са научните кадри, които ще работят на всичките тези места?
Учените ни са останали под 17
000, застаряват и половината
са пред пенсия, млади изследователи - със свещ да търсиш.
Документ очевидно е с цел
дивиденти в политическата кариера. Позитивите на такива
бумаги обаче сетне събират
прах с години. Докато негативите им пътьом нанасят предсказуеми от самото начало
щети.

—ÎÂ‰‚‡ ì ‡‰ËÚÂ
Â¯‡‚‡Ú ‚ÒË˜ÍÓî
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Започва обратното
броене. Огън!
ДИМИТЪР КОПРИВЛЕНСКИ

Забележителната
130-годишнина от Освобождението на България е и кръгла годишнина от създаването на основните държавни институции. Годината на
отхвърлянето на робството става и първата на
ускореното изграждане
на администрацията,
съда, полицията, армията и другите стълбове на
държавността в Княжество България. Бързо
възникват, оформят се и
укрепват
видовете
въоръжени сили и родо-

Ще намери ли българската
артилерия забравения път към
славното си минало
от 5-6 години ракетчиците
си дават среща в Карлово.
А първите артилеристи
вече са забравени. Дълги
години техен символ и емблема е Боримечката от
Априлското въстание и
гордата Клисура. Черешовите топчета си имат и
своите създатели, пръв
сред които е Никола Бинбашев. Забравени са имената на “черешовите топ-

саков, чието име и портрет трябва

да стоят на найпочетното място
Заради стореното от
него за българската войска и артилерия. Негови
са заповедите за създаване на Българската земска
войска, свикването на новобранци, създаването на
военни кадри... В отчета
си до военния министър
на Русия от 13.VII.1878 г.
той настоява “да се дадат
на формираните батареи
48 бр. 4-фунтови оръдия от
разпрегнатите батареи на
армията с цялата им артилерийска принадлежност,
с конските впрягове... Освен това на Земската войска да се предаде втори
комплект оръдия от далекобойните...” И сега нещо,
може би незнайно: “Да се
върнат от артилерийските
складове на армията на
Българската войска пазе-

Щом спомените са далеч
по-хубави от мечтите, да
се обърнем към тях

вете войски, като пехотата, речния и морския
флот, артилерията, кавалерията, инженерните и свързочните войски... Затова през изминалата 2008-а кръгли
годишнини отбелязаха
Военният университет,
създаден като Военно
училище на 26.ХI.1878
г., Свързочни войски,
възприели като свое начало българската Земска войска, Инженерни
войски и още много други - многократно преобразувани или новосъздадени. Сред всички тях
обаче я няма славната
българска артилерия.

Първите
български
артилеристи
Изненадваща и странна се оказва липсата на
ясно начало на рода войска, донесъл толкова слава на България. Нека само
уточним - да не смесваме
празника с появата и официалното признаване. Ракетните ни войски почти
не отстъпват по успехи,
авторитет и признание на
артилерията. Но се появяват повече от 80 години
по-късно. И се развиват,
постигат успехите си в
други времена. А общият
им празник - 11 март, началото на артилерийската
подготовка на атаката на
Одрин през 1913 г., едва
ли е най-сполучливият.
Истинският празник на
Ракетни войски е на
28.VIII. На тази дата през
1962 г. е извършен първият боен пуск с оперативно-тактическа ракета. Тогава радио Лондон известява: “България вече е ракетна сила!” На този ден
cyanmagentayellowblack

чии” Йонко Щърбанов-Марангозчията, Захари Велчев - въстаник от Севлиево, Стоил Финджеков,
Ганчо Цуцеков, Петър Пекарски, Никола Геров...
Забравен е и топчията от
четата на Филип Тотю хъшът Марин Савов от
карловското с. Баня. Той е
“разчетът” на железния
топ, руска направа, който
четниците мъкнат със
себе си, тръгнали от
Сърбия, но закъснели да
се включат във въстанието през пролетта на 1876
г. Оръдието е с подвижен
лафет, от т.нар. планинска
артилерия, пренася се на
кон, дори на рамо. И според Филип Симидов, биограф на Филип Тотю, точно с това оръдие в боя на
18.VII.1876 г. е нанесено
последното поражение на
турците при Чипровци.
Като първи български
артилеристи биха могли
да се приемат опълченците, застанали на мястото на убитите руски артилеристи в напрегнатите августовски боеве на
Шипка.
Има един руски императорски комисар в
България, генерал-адютант княз Дондуков-Кор-

щите се там... 12 стоманени круповски оръдия с
2500 снаряда, закупени за
Българското опълчение от
Московския славянски комитет...” И още, и още...
На 25.IV.1878 г., само
месец и половина след
Санстефанския договор,
излизат “Временни правила за създаване на
Българската земска войска”, както и “Инструкция
за обучение на воините”.
И точно в тази инструкция
е отделено много място на
артилерията. “За управление на цялата артилерийска част в България и за
командване на артилерията се назначава началник
на артилерията на Земската войска - артилерийски щабофицер... За снабдяване на Земската войска с оръжие, учебни и
бойни припаси се назначават 6 артилерийски оберофицери...” Това е само
малка част от казаното
там.
В своя заповед от
12.VII.1878 г. императорският комисар пише: “От
призованите на служба в
Българската земска войска 20 400 българи постановявам... да се формират
новите долупосочени...

батареи на Българската
земска войска: в Софийски санджак - артилерийска батарея № 1, във Видински санджак - артилерийска батарея № 2, в
Търновски санджак - ...№
3, в Русчукски санджак ...№ 4, във Филипополски
санджак - ... № 5, в Сливенски санджак - ...№ 6.”

Тежката дума
И още много важни заповеди, укази, дати и
събития има, измежду които трябва да се избере и
закове юридически една.
Като общоприето начало
на българската артилерия. Първите войници-артилеристи постъпват във
войската през август 1878
г. А през май 1879 г. са
проведени първите артилерийски стрелби в района на Плевен.
На 4.VIII.1879 г. в
“Държавен вестник” е оповестен Указ № 23 на княз
Александър
Батенберг за
организационната структура на военното министерство и в
него е определено: “Военното министерство ще
има засега: 1.
Отделение
строево; 2.
Отделение
инспекторско;
...5. Артилерийско управление; 6. Морско управление... Пръв
началник на
българската
артилерия е
руският полковник Иван
Лесовой.” В края на същата година, на 17 декември,
излиза Закон за задължителната военна служба. А
на 19.VI.1880 г. е формиран първият артилерийски
полк от събраните в Шумен пет артилерийски батареи.
Кое от всички събития
ще се възприеме като
най-важно? Във Военната
академия и Артилерийския факултет на Военния
университет има люде с
по 3-4 титли, които тутакси ще скокнат, ако друг се
осмели да посочи кое е
началото. И е време да
спрат да създават автоматизирани системи за управление на артилерийския огън, доктрини за полевата артилерия, методики и пр. Все опити за
персонално оцеляване.
Отдавна трябваше да стане безпределно ясно българската артилерия
вече никому не е потребна. И щом спомените са
далеч по-хубави от мечтите, нека се обърнем към
корените. Да бъде уточнен рожденият ден на артилерията. И да излезе
указ или заповед. Докато
не е станало късно. Обратното броене започва.

Îò äóìà íà äóìà,
òà â... ÄÓÌÀ

¡ËÚ‡ÌÒÍËÚÂ
ì·ÎÓÌ‰ËÌÍËî
ПАНЧО ПАНЧЕВ

◊ÂÚ‡ ‚ Â‰ËÌ ‚ÂÒÚÌËÍ Ë
ÌÂ ‚ˇ‚‡Ï Ì‡ Ó˜ËÚÂ ÒË:
ìƒ‚Â ·ËÚ‡ÌÒÍË Û˜ÂÌË˜ÍË
·ˇı‡ ËÁ„ÓÌÂÌË ÓÚ Û˜ËÎË˘Â
ÔÓÌÂÊÂ ÒÂ Ì‡Ô‡‚ËÎË Ì‡
·ÎÓÌ‰ËÌÍËî. ƒ‡ ÒÂ ÒÏÂÂ
ÎË ˜Ó‚ÂÍ, ‰‡ ÔÎ‡˜Â ÎË?
ÀË˜ÌÓ ‡Á ‚Â˜Â Ò˙Ï ËÁ‡ÁËÎ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ ÒË Í˙Ï
ËÁÛÒÂÌËÚÂ ‰‡ÏË ‚ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËÂ Á‡ ‰Âˆ‡, ÍÓÂÚÓ
Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò ‰ÛÏËÚÂ Ì‡ Ï‡ÎÍÓ ÏÓÏË˜ÂÌˆÂ:
ìœÓ ÛÎËˆË, ‚ Ú‡Ï‚‡Ë, ‚ ‡‚ÚÓ·ÛÒË
Ë ÎÂÎÍËÚÂ Ë Í‡ÍËÚÂ Ò‡ ÛÒË.
œ˙Í ÃËÏÂÚÓ ÏË Í‡Á‡, ˜Â ‚Ë‰ˇÎ‡
˜‡Í ÌÂ„˙Í‡ Ò ÍÓÒ‡ ÁÎ‡ÚËÒÚÓ ·ˇÎ‡.
¿ ˜Ë˜ÍÓ‚ˆËÚÂ ÔÂ‰ Ú‡ÍË‚‡ „ÎÂ‰ÍË
ÒÂ ÓÍÓÍÓ‚‡Ú ÒˇÍ‡¯ ‚ËÊ‰‡Ú ¯‚Â‰ÍË...î Ë Ú.Ì.
ÕËÍÓÈ ÌÂ Â ‚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ ‰‡ ÒÔÂ (ÔÓ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÌ
Ì‡˜ËÌ) ‚ÒÂÏÓ„˙˘‡Ú‡ Î‡‚ËÌ‡ Ì‡ ÏÓ‰‡Ú‡ - ÌËÚÓ ÚÂÁË
Â‰Ó‚Â, ÌËÚÓ ‚ÒË˜ÍË ‚ÂÒÚÌËˆË, ÚÂÎÂ‚ËÁËË Ë ‰Û„Ë
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. À‡‚ËÌ‡Ú‡ Ì‡
ÏÓ‰‡Ú‡ ÒÂ ‰‚ËÊË ÓÚ ÏÓ„˙˘Ë ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË Ë Ì‡Ó‰ÓÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÎÓÒÚÓ‚Â, Ì‡ÏË‡˘Ë ÒÂ ËÁ‚˙Ì Ì‡Ò
- Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌËÚÂ ìÁ‡ÚÛÔ‡ÌËî ÓÚ ÌÂˇ. » ÚÓ‚‡ ‰‡ÎÂ˜ ÌÂ
ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ Ò‡ÏÓ Á‡ ÍÓÒË Ë Ó·ÎÂÍÎ‡, Á‡ ÏÂ·ÂÎË Ë
‚ÒˇÍ‡Í‚Ë Á‡Ó·ËÍ‡Îˇ˘Ë ÌË ‚˙‚ ‚ÒÂÍË‰ÌÂ‚ËÂÚÓ ‚Â˘Ë,
‡ ÒÂ ÔÓÒÚË‡ ‰ÓË ‚˙ıÛ ı‡ÌË Ë ÎÂÍ‡ÒÚ‚‡, ÔÓıÓ‰ÍË
Ë Ê‡„ÓÌË, Á‡ Í‡Í‚ËÚÓ (ÔÓÁ‚ÓÎÂÚÂ ÏË ‰‡ ÒÂ ËÁ‡Áˇ
ìÒ˙‚ÂÏÂÌÌÓî) ÏË Â ·Â‰Ì‡ Ù‡ÌÚ‡ÁËˇÚ‡. ÕÂ Ò‡ÏÓ
ÏÓˇÚ‡. » Ì‡ ‰ËÁ‡ÈÌÂËÚÂ.
«‡ÔÓÏÌËÎ Ò˙Ï Â‰ËÌ ÌˇÍÓ„‡¯ÂÌ ÔËÌˆËÔ Ì‡ ÙÂÌÒÍ‡Ú‡ ÏÓ‰‡ - ˜Â ÏÓ‰ÂÌÓ Â Ô‡ÍÚË˜ÌÓÚÓ, Û‰Ó·ÌÓÚÓ Ë
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ÓÚÓ. œÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰‚Â ‰ÛÏË
ÓÁÌ‡˜‡‚‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÍÎ˛˜‚‡ ÓÌÓ‚‡, Á‡ ÍÓÂÚÓ Í‡Á‚‡ÏÂ
ìÌ‡ Ò‚ËÌ˜Â Á‚˙Ì˜Âî. “ÓÁË ÌˇÍÓ„‡¯ÂÌ ÔËÌˆËÔ Ì‡ Ù‡ÌˆÛÁÓÈÍËÚÂ Ó·‡˜Â ÓÚ‰‡‚Ì‡ Â Á‡·‡‚ÂÌ. ƒÌÂÒ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÌˇÍÓˇ ËÒÚËÌÒÍ‡ ËÎË ÔÓ‚˙Á„Î‡ÒÂÌ‡ ÓÚ ÎÂÎËÚÂ È Á‚ÂÁ‰‡ ‰‡ ÒË ÓÍ‡˜Ë ÌˇÍ˙‰Â ÌˇÍ‡Í‚‡ ‰ÊÛÌ‰ÊÛËÈÍ‡ Ë ıÓÔ - ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ Á‡ Ú‡ÍË‚‡ ‰ÊÛÌ‰ÊÛËÈÍË
ÔÓˆ˙ÙÚˇ‚‡. √ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ ‚ÎËÁ‡ ‚ ÛÒÎÛ„‡ Ì‡ Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡ ÂÍÎ‡Ï‡, ‡ ÌËÂ ‚ÓÎ˛ ËÎË ÔÓ ‰ÂÎËÍ‡ÚÌ‡ ÔËÌÛ‰‡ ÍÓÔË‡ÏÂ, ‚Â˜Â ÛÏÂÎÓ, ‚ÒˇÍ‡ ÔÓˇ‚ËÎ‡ ÒÂ ‚
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ ÏÓ‰Ì‡ „ËÏ‡Ò‡. ÕˇÍÓË ÚÛÔ‡Ú ÓÚ ÚÓ‚‡
ÔÂ˜‡Î·Ë, ‡ ÌËÂ, ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Á‡Ô‡ÁËÎËÚÂ ÒÂ ·ÂÁ Á‚˙Ì˜ÂÚ‡, ÒÂ ÓÍ‡Á‚‡ÏÂ ‚ ÂÒÚÂÚË˜ÂÒÍË ÌÂÂÍÓÎÓ„Ë˜Ì‡ ÒÂ‰‡.
— „ÓÌËÚÂ ‰ÛÏË ÌˇÏ‡Ï ÔÂ‰‚Ë‰ Ó‰ÌËÚÂ ì¯‚Â‰ÍËî - ÚÂ Ò‡ Ì‡È-Ï‡ÎÍ‡Ú‡, ‡ÍÓ ËÁÓ·˘Ó Ò‡, Ô‡ÍÓÒÚ. ¿ ‚
ÌˇÍÓË ÓÚ‰ÂÎÌË ÒÎÛ˜‡Ë ÂÙÂÍÚ˙Ú Â ‰ÓË ÔÓÎÓÊËÚÂÎÂÌ.
( ‡‚‡ÎÂÒÍÓ Â ‰‡ ÔÓÒ˙‚ÂÚ‚‡Ï ‚ÒË˜ÍË ËÁÛÒÂÌË ‰‡ÏË
‰‡ ÒÏˇÚ‡Ú, ˜Â ËÏÂÌÌÓ ÚÂ Ò‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÒÎÛ˜‡Ë!) “ÛÍ
‰Û„Ó ÏÂ ÒÏÛ˘‡‚‡ - ‚ ÒÚÓÚËˆË ËÎË ‚Â˜Â ıËÎˇ‰Ë
‚ËˆÓ‚Â ËÏÂÌÌÓ ·ÎÓÌ‰ËÌÍËÚÂ Ò‡ ÔËÏÂ Á‡ Í‡ÈÌ‡
ÌÂÓÒ‚Â‰ÓÏÂÌÓÒÚ Ë ÌÂÒ˙Ó·‡ÁËÚÂÎÌÓÒÚ, Á‡ ‰‡ ÌÂ ÛÔÓÚÂ·ˇ ÔÓ-ÚÓ˜ÌËÚÂ ‰ÛÏË. «‡˘Ó ‚˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡ Ì‡ÎÓÊËÎÓ
ÒÂ (ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó ËÎË ÌÂ) Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÏÌÂÌËÂ „ÓÎˇÏ‡
˜‡ÒÚ ÓÚ ÌÂÊÌ‡Ú‡ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍÓÚÓ ˜Ó‚Â˜ÂÒÚ‚Ó
‰Ó·Ó‚ÓÎÌÓ ÒÂ ·ÎÓÌ‰ËÌˇÒ‚‡. » ÔÓÒÎÂ ˜ÂÒÚÓ Á‡·‡‚ˇ
‰‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÔÓÏˇÌ‡Ú‡ ÒË, Ú‡ ÔÓÌËÍÌ‡ÎËÚÂ ÓÚ‰ÓÎÛ
Ú˙ÏÌË ÍÓÂÌË Ì‡ ÍÓÒËÚÂ (ÓÒ‚ÂÌ ‚ÂÊ‰ËÚÂ) ÔÓ‰ÎÓ ‰ÂÏ‡ÒÍË‡Ú ‚ÚÓË˜ÌËÚÂ ì¯‚Â‰ÍËî.
ÕÓ ‰‡ ÒÂ ‚˙ÌÂÏ Í˙Ï ·ËÚ‡ÌÒÍËÚÂ Û˜ÂÌË˜ÍË! ÓÂ
ÌÂ ÏË ı‡ÂÒ‚‡ Ë ÍÓÂ ÏË ı‡ÂÒ‚‡ ‚ ÚÂıÌËˇ ÒÎÛ˜‡È. ÕÂ
ÏË ı‡ÂÒ‚‡, ˜Â ‚ÒÂ Ô‡Í ÒÚ‡‚‡ ‰ÛÏ‡ Á‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ ÔÓÒˇ„‡ÌÂ Í˙Ï ÎË˜Ì‡Ú‡ ËÏ Ò‚Ó·Ó‰‡. ÕÓ ÔÓÌÂÊÂ
Û Ì‡Ò ÎË˜Ì‡Ú‡ Ò‚Ó·Ó‰‡ Ì‡ÔÓÒÎÂ‰˙Í ÒÂ ÔË‡‚Ìˇ‚‡
Í˙Ï ÒÎÓ·Ó‰ËˇÚ‡, ı‡ÂÒ‚‡ ÏË Á‡˜ËÚ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â‰‡,
ËÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ Á‡ ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡. «‡ÚÓ‚‡ ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌÓ ÏÂ
‚ÔÂ˜‡ÚÎËı‡ ÓÚÔÂ˜‡Ú‡Ì‡Ú‡ ÌÂÓÚ‰‡‚Ì‡ ‚ ÔÂÒ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ (Ë ÒÌËÏÍ‡) Á‡ Û˜ÂÌË˜ÂÒÍÓ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ Á‡
„ËÏÌ‡ÁË‡ÎÌ‡ ÛÌËÙÓÏ‡. “ˇ, ‡ÍÓ Â ıÛ·‡‚‡, ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
ÌÓÒË ÌÂ Ò‡ÏÓ Ò ‰ÓÒ‡‰‡, ‡ Ë Ò „Ó‰ÓÒÚ, ˜Â ÒË ‚˙ÁÔËÚ‡ÌËÍ Ì‡ ÔÂÒÚËÊÌÓ Û˜Â·ÌÓ Á‡‚Â‰ÂÌËÂ. “ÛÍ ÌÂ ÒÚ‡‚‡
‰ÛÏ‡ Á‡ Û‡‚ÌËÎÓ‚Í‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÔÓÌˇÍÓ„‡ ÛÔÓÚÂ·ˇ‚‡ıÏÂ ‚ ÍÓÈ ÁÌ‡Â Á‡˘Ó ÚÓÚ‡ÎÌÓ ÓÚË˜‡ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË Ì‡
ÒÓˆË‡ÎËÁÏ‡. ÕÓ ˜Â Ì‡¯ËÚÂ Û˜‡˘Ë ÒÂ ËÏ‡Ú ÌÛÊ‰‡ ÓÚ
ÔËÔÓÏÌˇÌÂ Ì‡ ‰˙Î·ÓÍÓ Á‡·‡‚ÂÌ‡Ú‡ ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡,
ÌËÍÓÈ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÓÚÂ˜Â. ¿ Ú‡Í‡‚‡ ‚ ¡ËÚ‡ÌËˇ Ë ‚
ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ Á‡Ô‡‰ÌË ÒÚ‡ÌË ˇ‚ÌÓ ËÏ‡ - Ë ‚ ÛÌËÙÓÏËÚÂ, Ë ‚ Â‰Ëˆ‡ ‰Û„Ë ÔÓÎÂÁÌË Á‡ ÔÓ‰‡ÒÚ‚‡˘ËÚÂ Ë
Á‡ ˆˇÎÓÚÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó Ô‡‚ËÎ‡.
»ÌÚÂÂÒÌÓ - Á‡˘Ó ÌËÂ, ·˙Î„‡ËÚÂ, ÒÏÂ ÒÍÎÓÌÌË ‰‡
ìÍÛÔÛ‚‡ÏÂî ÓÚ ˜ÛÊ·ËÌ‡ Ò‡ÏÓ ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌÓÚÓ. ¡ˇıÏÂ
ÔËı‚‡Ì‡ÎË ÓÚ ÛÒÌ‡ˆËÚÂ Ë ÒÔÓÏÂÌ‡Ú‡Ú‡ Û‡‚ÌËÎÓ‚Í‡, Ë ‰Û„Ë ÌÂ„‡ÚË‚Ë, ÌÓ ÌÂ ËÁÍÓÔË‡ıÏÂ Ì‡ÔËÏÂ
ÚÂıÌËˇ ÚÓ˜ÂÌ „‡‰ÒÍË Ú‡ÌÒÔÓÚ. —Â„‡ Ò˙˘Ó ÌÂ ‚ÁÂıÏÂ
ÓÚ Á‡Ô‡‰ÌˇˆËÚÂ „‡Ê‰‡ÌÒÍ‡Ú‡ ËÏ Ò˙ÁÌ‡ÚÂÎÌÓÒÚ Ë ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡, ‡ ÔÂ„˙Ì‡ıÏÂ ÔÓÓˆËÚÂ ËÏ... Õ‡ Ú‡ÍË‚‡
ÏËÒÎË ÏÂ Ì‡‚Â‰Â ÒÎÛ˜‡ˇÚ Ò ·ËÚ‡ÌÒÍËÚÂ ËÁÛÒÂÌË
Û˜ÂÌË˜ÍË.
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Galena не спира да задава
въпроси и да търси отговори
Galena - зад този ник
в www.red-bg.net стои
една от най-енергичните
дами в проекта. Тя е сред
лидерите за свежи и зрели идеи, въпреки че не си
пада по класациите.
Galena е и един от най-четените автори в РЕД-блоговете.
Galena е Галина Асенова от Перник. РЕДовен
фен от старта на проекта, Галя твърди, че без
него не би се справила в
нищо и никъде през последната година. “Общуването ми тук ме
измъква от ежедневната
помия на безсмислието и
простащината. РЕД е усмивката, щастието от интелигентността и приятелството, удовлетворението от спора, от борбата на интелекта и мускулите”, споделя тя.
Галя винаги е гонила
вятърни мелници. Не е
спирала да задава въпроси и да търся отговори, да
се опитва да “създава”
действителност, особено
през последните 12 години, през които не е спирала да води тежки битки. Да завърши университета, преди да се омъжи. Да бъде добра майка,
макар и не готова за майчинство. Да се опита да
бъде добра съпруга, макар да не среща разбиране. И накрая - да започне да подрежда сама ролите в живота си, за да
спрат другите да правят
това вместо нея.

РЕД-фенката от Перник е сред хората, които
дават живот на сайта www.red-bg.net
сред отчети и фактури.
Липсват й хората и общуването с тях. Върши всичко, което правят повечето новопостъпили младежи - раздава брошури,
облича фланелки, размахва байраци с голямо
удоволствие и с убеденост, че човек трябва да
извърви целия път.

Галя на летен университет в Страсбург

Постига целите си с
много работа. В момента
Галя работи като експерт
в Областна администрация Перник, общински
съветник е от БСП и е
мотивирана да върши
много неща. Само преди
седмици направи своя
виртуална приемна на
адрес: www.savetnikpernik.com.
Проблемите се нуждаят от пространство е
слоганът на сайта, който
Галя прави с голямо удоволствие. “Повечето хора
мислят, че общинските
съветници са безполезни, не разбират каква е
ролята им, не ги търсят за

решаването на проблеми, но не забравят, от друга страна,
да ги обвиняват за
всичко. Да не говорим пък, че младите
хора, с малки изключения, въобще не
ползват такива приемни. Затова се надявам в любимото
им място, именно интернет, да успея
да ги привлека”,
разказва Галя.
Влиза скоростно в политиката,
случайно и без да
се замисля. По
това време е счетоводител, живее

Станишев, Бербо и Обама
са любимците на R.E.D.
Сергей Станишев и Димитър Бербатов са фаворитите на РЕД-феновете в класацията “Личност на годината”, която течеше във форума на
www.red-bg.net. Сред останалите номинирани са Румяна Нейкова, Мартин Димитров, Миглена Плугчиева. В
анкета с реално гласуване потребителите ще определят кои са личността, събитието, гафът и дебютът на
миналата година. Окончателните резултати ще бъдат обявени в началото
на февруари. Събитията на 2008 г.,
които си оспорват първенството, са
отбелязването на 100-годишнината от
Независимостта на България, изтеглянето на контингента ни от Ирак и
спрените средства по европейските
проекти.
Проектът R.E.D. е с най-много номинации в категорията Дебют на 2008
г. Кандидат за награда е и новоизбраният председател на Съюза на демократичните сили Мартин Димитров, както и Георги Гергов, който
беше избран за член на Националния
съвет на БСП на конгреса през ноември. В графата “Гаф на годината”
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юзърите поставиха изказването на
градоначалника на София Бойко Борисов за възродителния процес у нас,
както и спрените еврофондове.
В класацията на световните личности и събития на 2008 г. РЕДовните
отдават предпочитание на американския президент Барак Обама, който
е номиниран едновременно в две категории - за личност и дебют. Конкурират го британският премиер Гордън
Браун, френският президент Никола
Саркози и президентът на Руската
федерация Дмитрий Медведев. Найзначимите събития според потребителите са световната икономическа
криза, избирането на афроамериканец за президент в САЩ, както и
войната на Михаил Саакашвили с
Южна Осетия.
Световният гаф според редфеновете трябва да бъде или кризата, или
обувките, с които иракски журналист
замери президента Джордж Буш.
Сред предложенията за световен
дебют фигурира и появата на R.E.D.
в китайската информационна агенция
Синхуа.

Галя със своята
дъщеря Емануела

Галя е
запалените сред найРЕД-фенки

“Истински интерес за
първи път запали в мен
“Школата по политически
мениджмънт”, в която
отидох много предубедена. После дойде Академията за социална политика, а накрая и Българското училище по политика. Въобще не очаквах да
срещна толкова интересни, здравомислещи и загрижени хора там, които
с невероятен ентусиазъм
предаваха знанията си.
Поглъщах всичко с огромен интерес и днес непрекъснато се старая да
не ги разочаровам”, казва Галя.
За Галя интернет е повече от пространство, защото създава общности и
обединява активни хора.
Не е нужно да имат еднакви мисли или да са
единни, нито еднакво солидарни или толерантни,
още по-малко с еднакви
партийни предпочитания,
смята тя. РЕД е абсолют-

ният пример.
“Общностите не трябва да остават само виртуални. Затова силно

равя нещата. Жалкото
е, че старата поговорка “Който умее да носи
чувал, му дават втори;
който не умее да носи му дават чанта и го правят шеф” важи в много
случаи и днес.”, убедена е тя.
Извън
работата
Галя чете много, спортува по-малко и се радва на 11-годишната си
дъщеря Емануела. Прочела е повечето книги
на Паулу Коелю, не защото са модерни, а защото намира собствените си мисли и страхове
в тях. Отскоро чете и
поезия, въпреки че в
училище е бягала от нея.
Харесва стиховете на
Дамян Дамянов и Димчо
Дебелянов, а напоследък отново се е отдала на книги от различни

„Отварям сайта, чувам звукови поздрави,
виждам мигащи сърчица, пликове с писма. Усмихвам се. Днес беше един тежък ден, но някой
от РЕДовните се е сетил за мен. Е, има и дни,
в които нищо не мига. Тогава се хвърлям да
чета споделени мисли, гледни точки, караници... А това ме зарежда с енергия.”
подкрепям срещите, които РЕД постоянно организира и се старая да
присъствам,
когато
мога”, казва Галя. В проекта я привлича и фактът,
че намира съмишленици
в друго свое убеждение политиката е път за младите хора, които искат не
само да развиват себе
си, но и да помагат на
други. “Още повече че
съм част от това поколение, което иска бъдещето си сега. Убедена съм,
че трябва да участвам, а
не да чакам друг да оп-

поредици “Опознай себе
си”, като на дневен ред
е Дейл Карнеги.
Не е от майките, които не спират да говорят
за децата си. Стига й, че
Емануела е разумно
дете, което може да носи
отговорности, а те не са
присъщи на повечето от
връстниците й.
Почти не се бърка в
избора й, оставя я първо
сама да реши кое е интересно за нея. Подкрепа
получава и най-новата
любов на дъщеря й - театралните декори.
black+dopulnitelen14
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ÃÂËÎ —ÚËÈÔ
ÒÂ ËÁÔ‡‚ˇ
ÒÂ˘Û ‘ËÎËÔ
—ËÈÏÛ ’ÓÙÏ‡Ì

¬ËÚ‡Â˘Ë
Ò˙ÏÌÂÌËˇ

И

Истинска наслада е да наблюдаваш играта на актьори като Мерил Стрийп и Филип Сиймур Хофман. А когато те се изправят един
срещу друг, удоволствието нараства неимоверно. Именно такъв
сблъсък има във филма на Джон
Патрик Шенли “Съмнения”, който е
адаптация на наградената с “Пулицър” (за най-добра драматична
постановка през 2005 г.) пиеса на
режисьора. Както често се случва
напоследък, Холивуд отново ни
връща в 60-те години на миналия
век. Филип Сиймур Хофман е в

ролята на харизматичния отец
Флин, който се опитва да разчупи
строгите правила в католическо
училище в Бронкс. Точно на обратния полюс е директорката на учебното заведение (Мерил Стрийп),
която подозира енорийския свещеник в прекалено близки отношения
с първия чернокож ученик в училището. Тя няма конкретни доказателства, но е изпълнена с вътрешна
убеденост в своята правота. Съмненията витаят до самия край на филма, след който всеки ще може сам
да реши кой е грешният.

√‡È –Ë˜Ë ÒÂ ‚˙˘‡ ‚ Ë„‡Ú‡
œ‡‚Ë „Ó Ò ÏÌÓ„Ó
ıÛÏÓ, ËÓÌËˇ
Ë ‰ËÌ‡ÏË˜Ì‡
ÍËÌÂÏ‡ÚÓ„‡ÙËˇ

√ÓÒÔÓ‰‡Ë Ì‡ ‚ÓÈÌ‡Ú‡

С

лед като пожъна множество отличия на азиатските и хонконгските филмови награди, “Господарите на войната” достига и до
България. Героичният епос е вдъхновен от истинско събитие,
случило се на 26 юли 1870 г. Тогава губернаторът Ма на китайската провинция Лиянзян е убит, а убиецът Дзиян Венксиян
дори не се опитва да избяга и моментално е заловен. Режисьорът Питър Чан споделя, че освен да пресъздаде исторически
събития, е искал да покаже и взамоотношенията “война-братство”. В лентата блестят имената на някои от най-добрите азиатски актьори - Джет Ли, Анди Ла, Такеши Канеширо и др.

“Рокенрола” - голямото
завръщане на Гай Ричи? Определено. Без да философства
излишно (“Револвер” разочарова мнозина), той се завръща с
филм, който достойно може да
се нареди до култовите “Две
димящи дула” и “Гепи”. Е, този
път обичайният заподозрян
Джейсън Стейтъм не участва,
но не си и помисляйте, че ще
скучаете. Лондонски подземни
босове, рок звезди, корумпирани политици и чиновници,
дребни престъпници, наркомани, красива счетоводителка,
която е отегчена от живота, и
руски милионер, за когото тя
работи - всички тези персонажи са забъркани в невъобразима ганстерска история, която Гай Ричи най-добре знае как
да поднесе. С много хумор,
ирония, здрав саундтрак и динамична кинематография.

Страница на
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Õ‡È-ÒÍ˙ÔÓÚÓ
Õ‡ ÙÂÌÒÍ‡Ú‡ –Ë‚ËÂ‡ ‚ÒË˜ÍÓ ÒË ËÏ‡ ˆÂÌ‡ - Î˛·Ó‚Ú‡,
ÒÚ‡ÒÚÚ‡, ‰ÓË Ë ÓÏ‡ÌÚËÍ‡Ú‡.
“Û‰ÓÎ˛·Ë‚ËˇÚ Ë Ò‰˙Ê‡Ì Δ‡Ì ˜ÂÒÚÓ ÓÒÚ‡‚‡ ÒÎÂ‰
‡·ÓÚ‡, Á‡ ‰‡ ÔÓÍËÂ ÍÓÎÂ„ËÚÂ ÒË Á‡‰ ·‡‡ ‚ Î˙ÒÍ‡‚ ıÓÚÂÎ.
»Áˇ˘Ì‡Ú‡ Ë ÏÌÓ„Ó ‡ÁÚÓ˜ËÚÂÎÌ‡ »ÂÌ ÒÎËÁ‡ ‚ ·‡‡, ÒÎÂ‰
Í‡ÚÓ ÔÓÂ‰ÌËˇÚ È Á‡ÒÚ‡ˇ‚‡˘ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ‰ÓıÓ‰Ë Á‡ÒÔË‚‡
‚ ÒÚ‡ˇÚ‡, ‚ÏÂÒÚÓ ‰‡ Ô‡ÁÌÛ‚‡ Ò ÌÂˇ ÓÊ‰ÂÌËˇ È ‰ÂÌ. —ÎÂ‰
ÔÓÂ‰Ëˆ‡ Á‡·‡‚ÌË Ó·˙Í‚‡ÌËˇ »ÂÌ ‚ÁËÏ‡ Δ‡Ì Á‡ Á‡ÏÓÊÂÌ ÍÎËÂÌÚ Ë Â¯‡‚‡ ‰‡ ÒÂ ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡
ÔÓ-ÏÎ‡‰‡ ìÍ‡ÒË˜Í‡î. ƒ‚‡Ï‡Ú‡ ÔÂÍ‡‚‡Ú ÌÓ˘Ú‡ Á‡Â‰ÌÓ ‚
ÏÎ‡‰ÓÊÂÌÒÍËˇ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ Ì‡ ıÓÚÂÎ‡, ÌÓ ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡ ÒÛÚËÌÚ‡ »ÂÌ ‡Á·Ë‡, ˜Â Ï˙Ê˙Ú ‚ ÎÂ„ÎÓÚÓ È Â ÛÊ‡Òˇ‚‡˘Ó
·Â‰ÂÌ, Úˇ Ì‡·˙ÁÓ ËÁ˜ÂÁ‚‡, ÓÒÚ‡‚ˇÈÍË Á‡‰ „˙·‡ ÒË ‡Á·ËÚÓÚÓ Ò˙ˆÂ Ì‡ Δ‡Ì.
≈‰Ì‡ „Ó‰ËÌ‡ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ Úˇ ÓÚÌÓ‚Ó ÒÂ ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ‚ ıÓÚÂÎ‡
‚ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓÂ‰ÌËˇ ÒÔÓÌÒÓ. ƒ‡ÎË ÔÎ‡ÌÓ‚ÂÚÂ È
ÌˇÏ‡ ‰‡ ÒÂ Ó·˙Í‡Ú, ÍÓ„‡ÚÓ ‡Á·ÂÂ, ˜Â Î˛·Ó‚Ú‡ Ì‡ Δ‡Í
Í˙Ï ÌÂˇ ÌÂ Â Û„‡ÒÌ‡Î‡?

≈ÈÌ‰Ê˙ÎÒ ÙÓÎ
–ËÈÒ √ËÎÏÓ Â Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÓˆÂÎˇÎ‡ ÒÎÂ‰ Í˙‚‡‚‡
Í‡Ò‡ÔÌËˆ‡ ‚ ·ÓÒÚ˙ÌÒÍË ÂÒÚÓ‡ÌÚ, Í˙‰ÂÚÓ Â ‡·ÓÚËÎ‡ Í‡ÚÓ
„ÓÚ‚‡˜. “ˇ ı‚‡˘‡ Ô˙Úˇ ·ÂÁ ÍÓÌÍÂÚÌ‡ Í‡ÈÌ‡ ˆÂÎ, ÓÚ˜‡ˇÌÓ
ÌÛÊ‰‡Â˘‡ ÒÂ ÓÚ ÌÓ‚Ó Ì‡˜‡ÎÓ. –ËÈÁ Â ÒËÎÌÓ Ú‡‚ÏË‡Ì‡, ÌÓ
ÌÂ Ò‡ÏÓ Á‡‡‰Ë ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂÚÓ... Ó„‡ÚÓ ÔÓÎËˆËˇÚ‡ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂ, ÚÂ ÌÂ ÓÚÍË‚‡Ú ÌËÚÓ Â‰Ì‡ ÛÎËÍ‡, ÍÓˇÚÓ
ÒÓ˜Ë Á‡ ËÁ‚˙¯ÂÌÓ Û·ËÈÒÚ‚Ó Ë ÌËÍÓÈ ÌÂ ‚ˇ‚‡ Ì‡ ‡ÁÍ‡Á‡
È - ÍÓÂÚÓ ÔÓ‰Î‡„‡ Ì‡ Ò˙ÏÌÂÌËÂ Á‰‡‚Ëˇ È ‡ÁÛÏ.
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Барабани тайко
разтърсват операта
Концерт на традиционната японска
музика представя група „Йосоро”

МУЗИКАЛЕН ПЕТЪК

Група “Йосоро” обещава
запомнящо се шоу

се изявява на шамисен, е
роден през 1977 г. в префектура Ибараки. Започва да
свири на шамисен още на 6годишна възраст. На 14 г.
печели първа награда в раздел “С” на Националния конкурс за цугару-джамисен, а
на следващата година първо място в раздел “В” на
същия конкурс. През 2002-а
грабва голямата награда в
Първия национален конкурс
по цугару-джамисен, състоял
се в Осака. Година по-късно

участва в групата на Ито
Такио “Takio-Band”.
Ямада Мичико свири на
флейта шинобуе и е лидер на
формацията за шинобуе и
барбани “DAKADAKA”. Започва музикалната си кариера
още в гимназията като член
на групата “Когуми”. Изучава
професионално флейта шинобуе под ръководството на
Юкихиро Иссо, изпълнител на
флейта в театър “Но”. Мичико
обича да експериментира - тя
свири заедно не само с япон-

ски традиционни инструменти като барабани тайко или
шамисен, но и с пиано, китара, африканско джембе, индонезийски гамелан и други.
Освен активната изпълнителска дейност Мичико композира музика и преподава.
Посолството на Япония у
нас със съдействието на редица институции от японска и
българска страна подготвя
пъстра палитра от събития, с
които да отбележи 50-годишния юбилей.

СНИМКА ИЛИЯ БОЖИЛОВ

СВЕТИИ МНОГО, АПОСТОЛИ МАЛКО!..

Дамян Бегунов на 80
Дамян Бегунов
е от “староверците”, от ония, които
смятаха литературата, писателството за мисия. И че
всичко, което се
казва и пише, трябва да носи поука още в идеята, в зародиша; да има някаква морална стойност.
Затова и не е издал много книги, но е
написал чудесни разкази - всеки от
които може да стане новела, повест или
роман... “Къща на два етажа”, “Кон на
магистралата”, “Жена на хоризонта”,
“Линията на живота”, “Бъди неизвестен”... По-възрастното поколение го
помни с “Рука Бегунова”... Това бяха
кратки есеистични или импресионистич-

КОНСТАНТИН ЕЛЕНКОВ

ни късове, в които авторът успяваше да
даде израз (и в оригинален изказ!) на
най-животрептящите въпроси и вълнения от деня. Първото нещо, което читателят на този любим на българите вестник - “Стършел”, виждаше (и търсеше!)
- това беше този манускрипт, изписан с
черковнославянските знаци - това
създаваше хем радост, хем затруднения от разгадаването на смисъла. И в
тази двойственост се криеше цялата
прелест от изобретението на родения
хуморист!
Художникът често така се прехласва в рисуването на една природна или
битова картина, че забравя накъде ни е

повел писателят. Друг път обаче, да
стресне сякаш и себе си, ще вметне
остро публицистично: “Светии много, а
апостоли малко!.. Пълно е с преподобия, а безсребърници и деяния - малко!” Любимата му тема: безсребърниците! Не е случайно това, че са му дали
името на единия от братята, патрони на
черногорския манастир “Св. св. Козма и
Дамян” - строен и основан е от дедите
и прадедите му най-напред в Бегуновци, а после е изнесен на по-скришно
място, над село Гигинци.
Същинската част на Дамян-Бегуновото творчество е учителството. Наймного пише той за учителя: “Учителю,
благи!” става за мото поне на половината от всичко, което е написал. Възпитанието, моралът са негова главна тема
и житейски мотив. Иначе този кротък и
смирен човек “побеснява”, когато с
нещо са оскърбили достойния, почтения, нравствения...

„В Двореца” приема филмови
предложения до 15 май

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

ДАНА РУСЕВА

Мъж, пресъздаващ образа на Чарли Чаплин, бе сред
участниците в годишния преглед на карнавалните трупи в
Гранд театър Фала в Кадиз, Андалусия, Испания

blackdop 26

Зам.-министърът на културата
Явор Милушев замина на двудневно посещение в Република
Македония. Днес той ще присъства на тържественото откриване
на Мемориалния дом на Майка
Тереза в Скопие, съобщиха за
ДУМА от МК. Проявата ще бъде
открита от министър-председателя на Република Македония Никола Груевски и от министъра на
културата Елисавета КанческаМилевска. На тържествата ще
присъстват и министрите на културата на Хърватия, Италия, Румъния, Черна гора, Полша, както и
представители от Ватикана и гости от Калкута, Дъблин, Виена.

Започна приемането на филмови
предложения за Седмото издание на фестивала на късометражното кино “В Двореца”, което се организира ежегодно през
последната седмица
на юни в Балчик.
Крайният срок за изпращането на чуждестранните ленти е 15
април, а за българските продукции - 15 май.
Продължителността
на филмите не трябва
да надвишава един
учебен час от 45 минути. Фестивалът е отворен както за студенти, така и за професионалисти. Тазгодиш-

ното издание, въпреки световната финансова криза, ще бъде
по-голямо и по-успешно, отбелязва организаторът Цанко Василев. Своя ангажимент
към форума вече са
заявили имена от световното кино, които
ще присъстват като
гости или като част от
образователната програма. Постъпили са
за участие и няколко
чуждестранни филмови ленти.
Освен игрални, документални и анимационни филми, тази
година за първи път
ще се състезават и
т.нар. междинни форми
- за дигитални и други
подобни проекти.

Академичният симфоничен
оркестър под диригентството на
Цветан Крумов, от класа на проф.
Пламен Джуров, ще изпълни
увертюра “Кориолан” от Бетовен,
Концертино за валдхорна и оркестър опус 43 от Вебер. Интерпретацията е на Николай Ризов
от класа на проф. Владислав
Григоров и Концерт за цигулка и
оркестър опус 22, номер 2 от
Виенявски със солистка Елена
Чернева от класа на проф. Александър Илчев. Концертмайстор е
Жорж Паликарски. Концертът е
днес от 18 ч. в зала НМА (бул.
“Евлоги и Христо Георгиеви” 94).
Входът е свободен.

НАЙ-ВЕЛИКИТЕ
КИТАРНИ СОЛА
ОТ „А” ДО „Я”
Стоте най-добри китарни сола,
подредени от феновете на класическия рок и приятелите на радио
STAR FM, може да чуете днес по
същата радиостанция. Класацията ще бъде представена от Пепи
Гюзелев, Иван Лечев, Мирослав
Иванов и др. В студиото ще бъдат
и музикантите, които са част от
екипа на радио STAR FM - Кирил
Маричков, Звезди, Пецко и Васко
Кръпката. Китарата, разписана
специално от “THIN LIZZY” за
случая, ще стане собственост на
един от гласувалите в класацията.
Кой точно, ще стане ясно между
6 и 7 ч. вечерта.

ПЛАНИНАРСКО
КИНО В ПОЛСКИЯ
ИНСТИТУТ
Сдружението “Международен
фестивал на планинарския филм”
и Полският институт представят от
2 до 4 февруари от 16 до 21 ч. в
салона на института на ул. “Веслец” 12 филми от осмото издание
на авторитетния форум, състоял се
през ноември в Банско. Входът е
свободен. В тридневната програма са включени 25 филма от България, Франция, Полша, Италия, Холандия, Австрия, Норвегия, Германия, Сърбия, Швейцария, САЩ,
Словакия и др. Сред филмите са
“Просветление” на Армин Бухройтнер, Кристоф Хьорнер, Щефан
Рибич, удостоен със специалната
награда на журито, “Пустинници
в планините” на Мирослав Дембински, спечелил голямата награда в Банско, “Пътешествие с червен хладилник” на Луциян и Наташа Мунтян, също носител на специална награда на журито и т.н.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Барабани тайко, шамисен и флейта шинобуе - с
тези три инструмента японците от група “Йосоро” ще
разтърсят залата на Софийската опера на 3 февруари
от 19 ч., съобщиха за ДУМА
от институцията. С концерта
ще бъдат открити юбилейните чествания по случай 50
години от възстановяването
на дипломатическите отношения между Япония и
България. Събитието е под
патронажа на президента
Георги Първанов.
Тайко група е основана
от Хасе Микита и Окада Хироюки през 2000 г. Двамата
музиканти не се придържат
към установените стереотипи и създават свой собствен
музикален стил и неповторимо сценично присъствие.
Наред с това изследват и
нови музикални хоризонти,
като композират и свирят
заедно с представители на
различни жанрове. Център
на тяхната творческа дейност е живописното Хаконе
в префектура Шидзуока,
откъдето се разкрива прекрасна гледка едновременно към планината Фуджи и
към залива Суруга.
Хирохара Такеми, който

ЯВОР МИЛУШЕВ
ЗАМИНА ЗА
СКОПИЕ

Кевин Костнър изнесе концерт със своя кънтри бенд
“Мodern West”в Лиланд, САЩ
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Рицарят тамплиер
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Зрелищният епос взима назаем сюжет от едноименната трилогия на шведския писател Ян Гиу,
посветена на междуособните битки за обединение на териториите около днешна Швеция през
ХII век. Историческите факти са пречупени през
драматичните преживелици на Арн Магнусон младеж от благородно потекло, възпитан в традициите на меча и вярата. Благодарение на няколко
изкусни политически интриги и едно неуместно
увлечение по красива девойка на име Сесилия
той набързо е изпратен на свещена война срещу
сарацините, а любимата му е осъдена на заточение в манастир.
Cinema City 12:20, 20:00, 22:30
Cineplex 15:00, 20:00, 22:30
Арена Запад 13:40, 16:20, 19:00, 21:45
Арена Младост 13:40, 16:20, 19:00, 21:45

Ел Греко

5

Áóðãàñ

3

Cinema City 18:30, 21:30
Cineplex 12:45, 17:30
Арена Запад 14:00, 16:15, 21:40
Арена Младост 11:45, 14:00, 16:15, 21:40

ТЕЛЕЦ
ÀÂÒÌÓ ˘Â ÒÂ Á‡·ÎÛÊ‰‡‚‡ÚÂ ÔÓ Ô‡Ë˜ÌË ‚˙ÔÓÒË,
ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÔÓÒÎÓ‚ÛÚ‡Ú‡ ‚Ë Ô‡ÍÚË˜ÌÓÒÚ. ¡˙‰ÂÚÂ ÔÓ-‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌË, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‡ÍÓ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ‰‡ ÒÂ
Á‡ÌËÏ‡‚‡ÚÂ Ò ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë ‚˙ÔÓÒË. Õ‡È-‰Ó·Â ÌˇÍÓÈ
‰Ó‚ÂÂÌ ˜Ó‚ÂÍ ‰‡ „Ó Ì‡Ô‡‚Ë ‚ÏÂÒÚÓ ‚‡Ò.

Ñàíäàíñêè

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 41 мин. и залязва
в 17 ч. и 38 мин. Продължителност на деня 9 ч. и
56 мин. Луната изгрява в 9 ч. и 20 мин. и залязва в
22 ч. и 6 мин. Фаза - 4 дни преди първа четвърт. Найниската температура на днешния ден в София е била
измерена през 1909 г. -20.6 градуса, а най-високата през
1988 г. 15.9 градуса. Най-ниската температура на 30
януари в Пловдив е измерена през 1933 г. -19 градуса,
а най-високата през 2002 г. 22.5 градуса. В Плевен на
тази дата най-ниската температура е измерена през
1909 г. -22.9 градуса, а най-високата през 2002 г. 21
градуса. През нощта със слаб и умерен вятър от северсевероизток в страната ще нахлува студен въздух. В
Североизточна България ще завали дъжд, който до
сутринта ще премине в сняг. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София - около
минус 2 градуса. Студеният въздух от североизток ще
обхване цялата страна, най-късно - югозападните
райони. Времето ще бъде облачно и на много места
ще превалява слаб сняг. В Североизточна България и
Предбалкана ще се образува тънка снежна покривка до 5-10 см. В Източна България ще продължи да духа
умерен северен вятър. Максималните температури ще
са между 2 и 7 градуса, в София - около 3 градуса.

ИЗГЛЕДИ ЗА 31 ЯНУАРИ И 1 ФЕВРУАРИ

Филмът проследява спомените на осъдения на
смърт и хвърлен в тъмница ренесансов художник
Доменикос Теотокопулос, познат на света като Ел
Греко. Роден и отраснал на остров Крит, младият
грък се влюбва в дъщерята на венециански политик, но е принуден да я изостави заради бунтовническата вълна, надигаща се на острова. Оттам
съдбата го изпраща в Италия, където вещият в
занаята Тициан го окуражава да продължи с рисуването, а един млад свещеник на име Нино де
Гевара го убеждава да замине с него за Толедо,
воден от недотам чисти подбуди. Покрай богатството и славата, които го спохождат в Испания, Ел
Греко се сдобива и с нова обожателка.

ОВЕН
¬ÂÎËÍÓ‰Û¯ÌË Ë ˘Â‰Ë, ‰ÌÂÒ ˘Â ÒÚÂ ‡‰ÓÒÚ Á‡
‚ÒË˜ÍË. ŸÂ Ò˙ÛÏˇ‚‡ÚÂ ‰‡ Ì‡Ô‡‚ËÚÂ ˘‡ÒÚÎË‚Ë
ÓÌÂÁË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ‰ÓÍÓÒÌ‡Ú ‰Ó ‚‡Ò. ¿·Â, Ì‡Ô‡‚Ó
·Ó„ÓÔÓÏ‡Á‡ÌË ˘Â ÒÂ ˜Û‚ÒÚ‚‡ÚÂ.

БЛИЗНАЦИ
¿·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÒÚÂ Û‚ÂÂÌË ‚ Ò‚ÓËÚÂ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ë
‡ÍÓ ÌÂ ÒÂ ‡ÁÒÂÈ‚‡ÚÂ ÔÂÍ‡ÎÂÌÓ, ·ËıÚÂ ÏÓ„ÎË ‰‡
ÔÓÒÚË„ÌÂÚÂ ÌÂ‚ÂÓˇÚÌË ‚ËÒËÌË. œÓÒÚÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÚÂ
ÔËÓËÚÂÚËÚÂ ÒË.

РАК
“ÓÎÍÓ‚‡ ÒÚÂ ÓÚÌÂÒÂÌË, ˜Â ‡ÍÓ ÌˇÏ‡ ÍÓÈ ‰‡ ‚Ë
Á‡ÒÚÓÔÓË, ÏÓÊÂ ‰‡ ÓÚÎÂÚËÚÂ Ì‡ÌˇÍ˙‰Â. —Ú˙Ô‚‡ÈÚÂ ÓÚ
‚ÂÏÂ Ì‡ ‚ÂÏÂ Ë ÔÓ „Â¯Ì‡Ú‡ ÁÂÏˇ, ËÏ‡ÚÂ Ó˘Â
Á‡‰‡˜ÍË Á‡ ‚˙¯ÂÌÂ.

ЛЪВ
ƒÌÂÒ ÔÎ‡ÌÓ‚ÂÚÂ ‚Ë ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÓÍ‡Ê‡Ú ÍË‚Ë,
Á‡˘ÓÚÓ ÌÂ ÒÚÂ ÓÚ˜ÂÎË ˜Ó‚Â¯ÍËˇ Ù‡ÍÚÓ. ƒÛ„ Ô˙Ú
ÒÎ‡„‡ÈÚÂ Ó˘Â Â‰ÌÓ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ Û‡‚ÌÂÌËÂÚÓ Ë
Ó„ÎÂÊ‰‡ÈÚÂ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌÓ ÌÂ˘‡Ú‡ ÓÚ ‚ÒË˜ÍË ÒÚ‡ÌË.

ДЕВА

максимални
0°/5°

œÂÍ‡ÎÂÌÓ ÒÂËÓÁÌË Ë Ò‰˙Ê‡ÌË ˘Â ÒÚÂ ‰ÌÂÒ,
ÌÂ˘Ó, ÍÓÂÚÓ Â‰‚‡ ÎË ·Ë Û˜Û‰ËÎÓ ÌˇÍÓ„Ó. ŒÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ˘Â ÒÂ ÌÛÊ‰‡ÂÚÂ ÓÚ ˜Ó‚ÂÍ ‰Ó ÒÂ·Â ÒË, Á‡˘ÓÚÓ
ÌÂ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÏÂËÚÂ ÓÔÓ‡ ‚ ‰Û¯‡Ú‡ ÒË.
максимални
2°/7°

В събота и неделя ще преобладава облачно време и
на отделни места, главно в североизточните райони,
ще превалява слаб сняг, който на места ще образува
тънка временна снежна покривка. Минималните температури ще са между минус 3 и 2 градуса, максималните
- между 2 и 7 градуса.

Легендата
за Десперо

ВЕЗНИ
ƒÌÂÒ ÂÏÓˆËËÚÂ ˘Â ÓÍ‡Á‚‡Ú Ô‡„Û·ÌÓ ‚ÎËˇÌËÂ Ì‡
ÓÌÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ‚˙¯ËÚÂ. ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡ ÒÂ Ó‚Î‡‰ÂÂÚÂ Ë ‰‡ Ô‡‚ËÚÂ ÌÂ˘‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ Úˇ·‚‡, ‡
ÌÂ Í‡ÍÚÓ ‚Ë ÔÓ‰ÒÍ‡Á‚‡Ú ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú‡.

СКОРПИОН
Õ‡È-ÒÂËÓÁÌËÚÂ ËÁÍÛ¯ÂÌËˇ ˘Â ‰ÓÈ‰‡Ú ‚ Î˛·Ó‚ÌËÚÂ ‚˙ÁÍË. ŒÔËÚ‚‡ÈÍË ÒÂ ‰‡ Ï‡ÌËÔÛÎË‡ÚÂ
ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ó·Ë˜‡ÚÂ, ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÓÍ‡ÊÂÚÂ Ò‡ÏË
Ë ÌÂ˘‡ÒÚÌË.

СТРЕЛЕЦ
ŸÂ ‚Î‡„‡ÚÂ ÔÂÍ‡ÎÂÌÓ ÏÌÓ„Ó ÂÌÂ„Ëˇ ‚˙‚ ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÚ‡ ÒË, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ Á‡Ï˙„ÎË Â‡ÎÌ‡Ú‡
‚Ë ÔÂˆÂÌÍ‡ Á‡ ÌÂ˘‡Ú‡. «‡ÚÓ‚‡ Ô˙Í ˘Â ÒÚÂ Ë‰Â‡ÎÌËÚÂ
ÔÂ„Ó‚‡ˇ˘Ë ‚ ‰ÂÎÓ‚Ë ÔÎ‡Ì.
ПЕТЪК, 30.1.2009

Тази седмица хлапетата имат добър повод да
щурмуват киносалоните - популацията на анимационните герои нарасна с още един симпатичен
клепоушко, роден под перото на детската писателка Кейт ди Камило. Става дума за дребен мишок, надарен с огромни уши, трижди по-голяма
смелост и гръмкото име Десперо. Както личи от
заглавието, животинчето е родено с призванието
да върши велики подвизи, но за беда никой от
семейството му не желае и да чуе за геройства,
тъй като гризачите от години са тема табу сред
обитателите на приказното кралство, където се
развива действието.
Cinema City 11:00, 13:15, 15:15
Cineplex 10:45, 12:30, 14:15, 16:00
Арена Запад 11:30, 12:20, 13:20, 15:10, 16:10,
18:00
Арена Младост 11:20, 12:20, 13:20, 15:10,
16:10, 18:00
За премиерните филми четете на стр. 25

cyanmagentayellowblack

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

любовта”
17.20 “Хайде да се оженим”
18.10 “Федералният съдия”
19.00 Новини
19.25 “Нека да говорят”
20.10 “Поле на чудесата”
21.05 Сериал: “Богата и
обичана”
22.00 Време
22.30 КиВиН-2009 в Сочи
00.50 Филм: “Източни
обещания”
02.25 Филм: “Егер”
04.05 “Модна присъда”
05.00 Сериал: “Богата и
обичана”
05.45 “Федералният съдия”

КОЗИРОГ
ƒÌÂÒ ‚˙Ó·‡ÊÂÌËÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ‚Ë ËÁË„‡Â ÎÓ¯‡
¯Â„‡. ÕÂ Á‡ÎËÚ‡ÈÚÂ ÔÓ Ô‡‡ÌÓÏ‡ÎÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË, ˜Â
ÏÓÊÂ ‰‡ ‚Ë ÒÚÛ‚‡ ÒÍ˙ÔÓ. ÃÌÓ„ÓÚÓ ‡Á„Ó‚ÓË ÏÓÊÂ
‰‡ ‚Ë ËÁˇ‰‡Ú „Î‡‚‡Ú‡, ‚ÌËÏ‡‚‡ÈÚÂ.

ВОДОЛЕЙ
ƒÓÒÚ‡ ÌÂ‚ÌË Ë ÒÔËı‡‚Ë ˘Â ÒÚÂ ‰ÌÂÒ, ÌÂ˘Ó,
ÌÂı‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ ‚‡¯‡Ú‡ ÏËÎ‡, Î˛·‚ÂÓ·ËÎÌ‡
Ì‡ÚÛ‡. ÕÂ ÒÂ ı‚‡˘‡ÈÚÂ Ì‡ ·‡Ò, ˘Â Á‡„Û·ËÚÂ. »
ÌÂ ‰‡‚‡ÈÚÂ Ô‡Ë Ì‡ Á‡ÂÏ, ÌˇÏ‡ ‰‡ ‚Ë „Ë ‚˙Ì‡Ú.

РИБИ
»‰Â‡ÎÂÌ ‰ÂÌ Á‡ ÔËÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡ÔÓ˜Ì‡ÚÓÚÓ.
ŸÂ ÔÓÁË‡ÚÂ ÏÓÚË‚ËÚÂ, ‰‚ËÊÂ˘Ë Ò˙·ËÚËˇÚ‡ Ë
ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ‚Ë Ì‡Ô‡‚Ë ÔÂÍ‡ÎÂÌÓ Ò‡ÏÓÛ‚ÂÂÌË, ‡ ÌÂ Úˇ·‚‡. —˙Ó·‡Áˇ‚‡ÈÚÂ ÒÂ Ë Ò ‰Û„ËÚÂ.
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Царско руско меню на
Бала на снежната кралица
Ветеранка от Великата отечествена война
изправи на крака ВИП гостите на светското събитие
АЛЬОНА НЕЙКОВА

cyanmagentayellowblack

Как се приготвя мъж
Вземете един свеж мъж, хубавичко му промийте мозъка, добавете
чаша нежност, две супени лъжици
здрав разум, щипка ревност, шепа
страст. Бавно загрейте до кипване
и използвайте съобразно техниката
за безопасност. Не употребявайте в
близост до приятелки, пазете на сухо
и топло място, при умерен достъп на
негови познати, преди употреба го
заговорете.

АНТОНИЙ ГЪЛЪБОВ, социолог
ДАМЯН БЕГУНОВ, писател
ДИМИТЪР БЕРБАТОВ, футболист
ДИМИТЪР ГРОНЕВ, политически психолог
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА, журналистка
Проф. д-р СВЕТЛОЗАР ИГОВ,
литературовед
ЦВЕТАНА МАНЕВА, актриса

Снежната кралица се беше настанила удобно в трон на оригинално аранжирана сцена

стваха уважението си към куража и смелостта на възрастната дама и се изправиха на
крака в нейна чест.
На събитието присъстваха
гости от Русия, Азербайджан,
Казахстан, САЩ, Гърция, пред-

ставители на деловия и бизнес елит у нас.
Балът на снежната кралица беше издържан в духа на
руския бит и обичаи. Присъстващите се наслаждаваха на
4-степенно изтънчено царско
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и в костюмите на астронавтите. Частиците
лесно повреждат електрониката, а вдишването на лунен прах
представлява опасност за здравето на
астронавтите, казват
специалисти.

○

ния спътник на Земята. Това се е видяло
добре по време на
мисиите в рамките на
програмата “Аполо”.
Въпреки предприетите защитни мерки
лунният прах е прониквал в апаратурата
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Олга Ускова заедно с Лидия Василевна Неклеевич - ветеран
от Великата отечествена война

Инженери на НАСА създадоха
прахосмукачка за лунен прах
Специална прахосмукачка за лунен прах
бе създадена от инженери на НАСА, съобщи
сп. “Ню сайънтист”. Изобретението ще бъде
представено на конференцията на SPESIF,
която ще се състои в
края на февруари.
Известно е, че частиците лунен прах са
малки по размер и са с
неправилна форма, а
също, че са покрити с
много остри шипове.
Именно заради тях лунният прах се прилепва
към повърхността много по-добре от земния
си аналог. Освен това
той може да натрупва
електрически заряд.
Именно последното
свойство на лунния
прах са използвали инженерите на НАСА в
изобретението си.
Лунният прах е
една от основните
опасности за астронавтите на естестве-

Рецепта

ЧРД!

СНИМКИ БОЖИДАР МАРКОВ

С песни и танци на народите премина първият Бал на
снежната кралица в България.
Изпълнители от различни националности и произход поздравиха височайшата кралска
особа, която се беше настанила удобно в трон на специално аранжирана сцена. Оригинален акцент в артистичната
програма бе символичното
пътешествие по света чрез
изкуство - изпълнители от различни нации представиха на
присъстващите характерни за
своята култура песни и танци.
Една от най-големите
звезди на българската поп и
рок сцена - Силвия Кацарова,
за миг се превъплъти в Тина
Търнър, за да отправи специален поздрав към присъстващите, но изпълнението на найголемите й хитове по-късно
вечерта накара цялата зала да
затанцува.
По време на събитието за
осми пореден път сдружение
“Програма Произведено в
България” връчи своя национален приз “Човек на XXI век”.
На събитието бяха отличени
водещи български производители, които изнасят своята
продукция за Русия и Европа.
Тази година наградите бяха
присъдени на Наталия Казакова - изпълнителен директор
на “Винпром Русе”, Димитър
Маджаров - собственик на
фирма, носеща неговото име,
Соня Стоянова - собственичка
на “Кармела 2000” ООД, и доц.
д-р инж. Христо Белоев - ректор на Русенски университет
“Ангел Кънчев”. Ценната статуетка “Плодородие” на Румен
Желев бе връчена от Румен
Иванов - собственик на “Крит”
и носител на наградата “Човек на XXI век” за 2008 г.
Специален гост на Бала на
Снежната кралица беше Лидия Василевна Неклеевич ветеран от Великата отечествена война и носител на множество ордени и медали. Всички гости в залата засвидетел-

Виц
Виц

руско меню, приготвено от
главния готвач на хотел Шератон, а специален акцент в
него беше черният хайвер
“Королева Анна” (“Кралица
Анна”), който се произвежда в
България.
Благотворителен акцент в
програмата на бала бе продажбата на картини, осигурени от фондация “Алтернатива
в изкуството”. Сдружение “Програма Произведено в България” се включи в инициативата “Равен старт на деца, лишени от родителски грижи” за
подпомагане, популяризиране
и разпространяване изкуството на професионални творци с
психически и физически увреждания. Запознавайки обществеността с тяхното изкуство, умения и проблеми, фондацията съдейства за преодоляване на съществуващия негативизъм и социална изолация. Организатори на бала
бяха Адриана Цанева от сдружение “Програма Произведено в България” и Олга Ускова
от “Нова световна визия”.

Екстремен триатлон
пред хижа Алеко
Първото по рода си
зимно състезание у
нас ще се проведе на
пистата пред хижа
Алеко на 21 февруари.
Трите основни дисциплини са спускане с
найлони, с лопатки и с
надуваеми лодки. В
екстремните състезания на триатлона могат да се запишат
всички желаещи на
възраст над 18 години.
Единствените изисквания към участниците са да притежават
спортен хъс и желание
за победа. На особена почит ще бъдат
състезателите, които в
желанието си да преминат първи през финалната права успеят
да демонстрират и
умения за шоу. Във
всяка категория ще
бъдат отличени найбързите състезатели.
В “Спускане с найлони” и “Спускане с лопатки” награди ще

получат четиримата
участници, преминали
трасето за най-кратко
време. В основната,
трета, дисциплина,
“Спускане по двойки с
надуваеми лодки” ще
бъдат отличени трите
най-бързи двойки.
Освен незабравимото усещане от
състезанието и факта,
че са били участници
в първия “Nеscafe
3in1” триатлон, победителите в категориите ще получат и
вдъхновяващи награди - сноубордове
Burton Clash, шейни
тип “Чук и Гек”, пълни
кашони с Nеscafe 3in1
и много други.
За записване в
първия триатлон е необходимо
да
се
попълни форма за
регистрация
на
www.nescafe.bg до 19
февруари, уточни за
ДУМА Биляна Полякова.
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Св. Три светители.
Св. свщмчк
Иполит, папа
Римски

ЯПОНЕЦ ЗАКОПАВА
4 МЛН. ДОЛАРА,
КРАДЕЦ ГИ ИЗРАВЯ
Възрастен японец закопал 4
млн. долара в градината си, но
наскоро научил, че парите са изровени от неизвестен крадец. През
октомври миналата година 80-годишният японски бизнесмен разбира, че парите ги няма, а 2 месеца по-късно умира. Поради липсата на оставени от него указания
на полицията е било доста трудно
да научи детайли по кражбата.
Засега се знае само, че възрастният мъж е поставил сумата в контейнер, който заровил в двора на
къщата си в префектура Сага
преди 2 десетилетия.

ЧАША АЛКОХОЛ
ПОДОБРЯВА
ЕРЕКТИЛНАТА
ФУНКЦИЯ
Изследване на учени от университета West Australia показва,
че консумацията на една чаша
алкохол на ден може да предотврати смущения в еректилната функция. Това ново изследване внушава, че умерената консумация на
алкохол предпазва от бъдещи
еректилни смущения и то дългосрочно. Екипът на д-р Кю-Ким Чюю
открил, че хората, които консумират умерено алкохол, имат 25-30%
по-малко смущения, отколкото тези,
които въобще не пият.

СКАНДАЛ В
СЕМЕЙСТВОТО НА
НИКИТА МИХАЛКОВ
Семейството на известния руски режисьор май е на път да се
попълни с още един представител,
след като любимата 21-годишна
дъщеря на режисьора Надежда си
намери годеник. Избраникът й, режисьорът Резо Гигенейшвили, по
обективни причини не може да й
предложи брак, защото е женен
за Настя Кочеткова, певица от
руския проект “Фабрика звезд”.
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На 30.01.2009 г. се навършват 16 години от
смъртта на непрежалимата съпруга,
майка, баба и прабаба
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Ти за нас беше опора, а
усмивката и добротата ти
сила в трудни моменти.
Ще те носим с много
обич в сърцата си.
Поклон пред светлата
ти памет!
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087Ялта
Синемасити
Синеплекс
MTEL IMAX
Влайкова
Дом на киното

981
929
964
929
944
980

65
29
30
29
39
39
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30
29
07
29
23
11

ДРУГИ
ГИПСАДЖИЯ, бояджия - бързо,
тел.:0899757170.
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От семейството

БЪРЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

МЦ "ЛОРА"

тел.: 150

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

ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ
На 30 януари 2009 г. се
навършват 17 тъжни години
от смъртта на нашата
дъщеря, майка и сестра
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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

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКА

40 г.

Живеем с голямата обич,
мъка и болка за теб.
Липсваш ни, безкрайно много
ни липсваш.
Дълбок поклон пред светлата ти памет!
От близките

¡»¡À»Œ“≈ »
БИБЛИОТЕКА НА РУСКИЯ КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН

АКАДЕМИЯ

СБАЛ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА

ул. "Св. Георги Софийски" 3

ХИРУРГИЯ

Бърза помощ: тел. 9225-543

Адрес: ул. "Св. Георги Софийски" № 1,

Централа: 9226-000

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

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

ЦЕНТЪР

Адрес: ул. "Екзарх Йосиф" № 59

ул. "Шипка" 34, тел. 9433154

МБАЛ "Царица Йоанна"

Тел.: 981-00-06

Адрес: ул. "Бяло море" 8

Денонощна спешна психиатрична помощ

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Регистратура: тел. 9432-203

бул. "Васил Левски" 88, тел. 9882811 - централа, факс

Централа: 9432-170

8435495

ЦЕНТЪР ПО
ТРАНСФУЗИОННА

МСЦ "МЕДСТОМ"

ХЕМАТОЛОГИЯ

СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА

Адрес: бул. "Дондуков" № 26-А

ул. "Братя Миладинови" 112,

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

Тел.: 981-00-00

тел. 92 104 17, регистратура 92 104 70

- директор
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УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ СУ "СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ"
бул. "Цар Освобоител" 15, тел. 8467584, факс 8467170

ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА НА БАН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- директор, факс 9862500

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

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

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

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

ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА

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

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

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

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

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

тор, 9230250

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

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

"ЧИСТОТА СОФИЯ"......................925 09 61, 927 10 90
ЦЕНТРАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА БИБЛИОТЕКА

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

ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

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

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

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

ня, 704161, факс 708078

"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

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

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

150
166
160
165

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

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ

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

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

ПОРЪЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ РАЗГОВОРИ......0123

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

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

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

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

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ

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

BULPOST/EMS ......................................................949 65 67
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Вихрен търси
Моке с полиция
От ЦСКА гонили
Удоджи с
плик пари
след тренировка
Удоджи засега остава
футболист на ЦСКА

Ръководството на Национална дирекция полиция е обявило за общонационално издирване бившия футболист на
Вихрен Масена Моке, стана ясна вчера.
Преди седмица спортно-техническият
директор Атанас Узунов е изпратил запитване до граничните власти дали Моке
е напускал територията на държавата
или не. След като се оказа, че конгоанецът е в България, той е пуснат за
издирване. Моке бе уволнен дисциплинарно от Вихрен още по средата на
сезона за системно нарушаване на

спортния режим и ръководството на
Вихрен поиска час по-скоро да прекрати трудово правните си взаимоотношения с него, тъй като заема и място за
футболист извън ЕС. Той не се яви и
вчера за втори път пред арбитражната
комисия.
Междувременно тя пък спретна невероятен цирк, като не се събра за редовното си заседание. Причината за това
били “неотложни служебни ангажименти”, което е доста странно предвид факта, че датата бе известна от седмици.
Така футболистите, които искаха да разтрогнат по вина на клуба, не успяха да
го сторят. За да има кворум, е необходимо присъствието на четирима от седем-

Спартак Вн надигра
Локомотив София

Муслин още следял
бразилеца Маркиньос
Наставникът на Динамо
Минск Славолюб Муслин е
подхвърлил по време на
мача ЦСКА-Алания (2:1),
който изгледа в Агия Напа,
че продължава да следи
бразилския халф на ЦСКА
Маркиньос, предаде Гонг.
Той има интерес към него
още от зимата на м.г., когато водеше руския Химки.
Двата тима играха контрола в Испания, завършила
2:2. По-късно той направи
няколко опита да го привлече в редиците на отбора си,
но от Борисовата градина

не го пускаха. Според някои информации Муслин ще
следи внимателно в днешната проверка с българските шампиони и вратаря Даниел Беконо. Двубоят е от
15,15 часа.
Вчера “армейците” направиха сутрешно възстановителното занимание, след
което наставникът Димитър
Пенев им даде първа почивка от пристигането им в
Кипър. Последната контрола на ЦСКА в Кипър е в
събота срещу чешкия Виктория Пилзен.

те представители на комисията. Там обаче бе само закъснелият шеф на арбитража Владимир Иванчев, което не бе
пречка за 35 играчи, които разтрогнаха
по взаимно съгласие.
За 12 февруари бе отложен случаят
“Удоджи”, който иска да разтрогне с
ЦСКА заради неполучени заплати. Освен него си изпатиха и играчите на
Локо Мездра Атанас Николов и Костадин Марков. ЦСКА дължи на Удоджи 4
заплати, заяви вчера неговият адвокат
Петър Величков. По думите му в сряда
представител на ЦСКА е гонил нигериеца Удоджи след тренировката, за да
го подкани да вземе плик, пълен с пари,
и да оттегли молбата си. Добре, че Удоджи е спазил моите нареждания да не
приема нищо по този начин. Той ми се
обади по телефона веднага, консултира се с мен и не прие плика, обясни
адвокатът. Има и друг проблем, ако конгресът на БФС реши да разпусне арбитражната и апелативната комисия, каквато идея има, за да създаде на тяхно
място арбитражен спортен съд, кой и
кога ще гледа отложените случаи,
допълни Величков.

Локомотив София загуби последната си контрола на лагера в курорта Албена, след като “железничарите” отстъпиха с 1:2 от Спартак Вн, воден от Драголюб Симонович. Варненци откриха в 13-ата минута, когато вратарят на Локо Сф
Галев направи груба грешка и Адриано Миранда откри резултата. Осем минути след това Малинди проби по десния
фланг, центрира и Стойко Сакалиев от движение удвои.
Малко след това Миранда пропусна от чиста позиция да
направи резултата класически. “Железничарите” заиграха
по-добре след смените през втората част, като Мартин Камбуров и Зоран Балдовалиев пропиляха много добри положения. Те все пак стигнаха до почетно попадение, след като в
последната минута Камбуров бе фаулиран в наказателното
поле и реализира отсъдената дузпа.
Локомотив София се прибира днес в София, а след това
предстои подготовка в Кипър. Следващата контрола на Спартак Вн пък е в събота срещу Калиакра в Албена.

ÀË‚˙ÔÛÎ ÓÚÌÓ‚Ó „Û·Ë ÚÓ˜ÍË
В същото време
Саломон Калу отбеляза два гола за победата на Челси с 2:0 срещу
Мидълзбро, с което “сините” се изравниха с
Ливърпул на второ място с по 48 точки - на
две от Ман Юнайтед,
който има и мач помалко. В събота е и големият сблъсък на Челси и Ливърпул на ст.
“Андфийлд”. В другите
срещи Манчестър Сити
победи с 2:1 Нюкясъл,
като счупване на костица в глезена получи
нападателят на “свраките” Майкъл Оуен. В
други срещи - Блекбърн
- Болтън 2:2, Евертън Арсенал 1:1, Уест Хям Хъл Сити 2:0.

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

В Ботев Пловдив започват
да плащат от днес дължимите
пари, съобщи вчера президентът на клуба Димитър Христолов. Той поясни, че е взел
от ЦСКА част от парите за
трансфера на Дормушали Саидходжа и Йордан Минев. Играчите ще получат дължимите
премии, заплатите си ще вземат треньорите и служителите
на клуба. Ще погасим и други
задължения на клуба, заяви
Христолов и добави, че все още
няма развитие около евентуална продажба на Ботев.

ИНТЕР СЕ
ОТКЪСНА СЛЕД
ЗАГУБА НА ЮВЕ
С голове на Деян Станкович
и Златан Ибрахимович Интер
победи като гост Катания с 2:0
в среща от XXI кръг на Серия А.
“Нерадзурите” събраха 49 точки
и отново поведоха с 6 пред
Ювентус, който загуби с 1:2 като
гост на Удинезе. Милан пък
пропусна да настигне “старата
госпожа” и остана трети с 41 т.
след 1:1 у дома с Дженоа. Дейвид Бекъм се разписа за втори
път за “росонерите”, откривайки
резултата от фаул в 33-та минута, но аржентинецът Диего Милито изравни с 14-ия си гол за
сезона. В другите срещи - Рома
- Палермо 2:1, Аталанта - Болоня 0:1, Каляри - Сиена 1:0, Киево - Лече 1:1, Фиорентина Наполи 2:1, Сампдория - Лацио
3:1, и Торино - Реджина 0:0.
Вчер от американския ЛА Галакси заявиха, че Милан може
да забрави възможността да
задържи за постоянно Бекъм и
той ще трябва да се върне в
САЩ в средата на март.
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Японски клубове са се
включили в борбата за защитника на Левски Юсеф Рабех,
съобщи “ДонБалон”. Тимове от
страната на изгряващото
слънце са изпратили запитвания до “сините”, като били
готови да платят 1 млн. евро
за него и да му осигурят много
висока заплата.

ТОТО 2
9-И ТИРАЖ

СНИМКИ БГНЕС

Ливърпул направи
нова грешна стъпка във
Висшата лига, след като
записа 1:1 като гост на
Уигън и пропусна да се
изравни с Манчестър
Юнайтед на върха.
“Мърсисайдци” поведоха чрез Йоси Бенаюн
малко преди почивката,
но седем минути преди
края на срещата Мидо
изравни от дузпа. Много съм разочарован, не
успяхме рано да решим
мача и логично второто
полувреме се превърна
в лудо, сподели след
двубоя видимо афектираният мениджър на
Ливърпул Рафаел Бенитес. Неговия тим загуби 10 точки в последните 7 мача.

ЯПОНСКИ КЛУБОВЕ
ИСКАЛИ РАБЕХ

Информациите в броя са подготвени от репортерите на вестника.
Използвани са емисиите на БТА, "Фокус", "БГНЕС", БНР,
"Франс прес", интернет и др. Ръкописи не се рецензират и не се връщат
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Федерер на крачка
от рекорд
Швейцарецът излиза за 14-ата си титла
в 18-ия си финал от Големия шлем

т о й
имаше
рожден
ден и сега
успях
да
спечеля малко пари, за да
му купя подарък,
заяви след мача
Сафина. Нейният
брат Марат има титла от турнира през
2005 г.
По-късно Серена
Уилямс стигна и до втори финал в Мелбърн,
след като със своята поголяма сестра Винъс надиграха с категоричното 6:0, 6:2 Кейси Делакуа (Австралия) и Франческа Скиавоне (Италия).
В спор за титлата американките ще се изправят срещу дуета Даниела Хантухова (Словакия) и Ай Сугияма
(Япония). В турнира на
двойки при мъжете американските братя Боб и Майк
Брайън надделяха в полуфинален мач над тандема

Деян Иванов блести
за Задар в Еврокупата

Левски взе дербито
Волейболният Левски Сиконко спечели в
драматичен мач и второто дерби с вечния
съперник ЦСКА с 3:2 (25:22, 27:25, 24:26,
19:25, 15:13) гейма и записа трети пореден
успех на турнира “Атаро Клима”. За най-полезен играч в последния двубой от сряда вечерта бе определен разпределителят на “сините” Георги Братоев. С успеха си Левски води
и в Суперлигата с 30 точки. Вчера същия
точков актив събра и Лукойл Нефтохимик след
успех с 3:0 гейма над ЦСКА в четвъртия кръг
на “Атаро клима”. “Армейците” останаха трети
с 27 точки. В другите срещи последният Монтана победи с 3:2 гейма шестия Арда Кърджали, а Черно море БАСК загуби с 0:3 от Пирин
Балканстрой. Късно вечерта бе и мача Левски - Марек Юнион Ивкони.

Лекоатлетите започват
с турнира „Академик”

Американецът Джеремая Мейси бележи
атрактивно за Реал Мадрид при успеха във
вечното испанско дерби срещу Барселона

Стефанова с втори успех в Гибралтар
Екссветовната ни шампионка
Антоанета Стефанова постигна
втори успех на шахматния фестивал в Гибралтар, след като надигра с белите фигури мексиканеца
Уриел Капо Видал. В първия си
мач тя спечели с черните фигури
срещу германеца Флориан Армcyanmagentayellowblack

Лукаш Длухи (Чехия) и Леандър Паеш (Индия) с 6:3,
6:3. На финала те ще срещнат дуета Маеш Бхупати
(Индия)-Марк Ноулс (Бахами), отстранили с 6:3, 6:1
Лукаш Кубот и Оливър Марах (Австрия).

бруст. Победителят в турнира ще
получи 15 000 паунда, като е предвидена и награда от 6000 паунда
за най-силно представилата се
дама.
Гросмайстор Валентин Йотов
пък води в турнир в Бахрейн, като
след 5 кръга има 4 победи и реми.

Началото на лекоатлетическата 2009-а
в България ще бъде
открито в събота с 40ия юбилеен международен турнир “Академик”. В столичната
зала “Фестивална” ще
участват над 200 атлети от България,
Румъния, Сърбия, Турция и други държави.
В турнира обаче няма
да се включат някои от
най-елитните ни лекоатлети. Ивет Лалова
ще стартира на 60 м в
Москва (1 февруари),
а след това във Виена
(3 февруари) и Линц
(6 февруари). Състезателката на 400 м Цветелина Кирилова ще
участва утре на турнира в Будапеща, а
Красимир Брайков
(400 м) и световният
шампион за юноши в
тласкането на гюле

Георги Иванов - на
турнира в Лайпциг на
1 февруари.
Междувременно
Българската федерация по лека атлетика
обяви нормативите за
участие на европейското първенство в
зала в Торино (6-8
март). В късия старт на
60 метра Ивет Лалова
и Инна Ефтимова ще
гонят време 7,24 сек.,
а при силния пол 6,64
сек. ще преследват
Десислав Гунев и Веселин Панков. Атлет
номер 2 на България
за 2008-а Момчил Караилиев ще трябва да
преодолее 16,96 метра в тройния скок, а
Петя Дачева и участничката на олимпийските игри в Пекин
Гита Додова ще трябва да се справят с норматива от 14,13 м.

ÄÓÌÀ
Правото да
к а з в а ш т о в а,
което мислиш!
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Българинът Деян
Иванов, който се
състезава за отбора
на Задар (Хърватия),
беше избран за играч на първия кръг от
втората фаза на Еврокупата въпреки загубата с 82:89 от турския Тюрк Телеком.
Националът ни направи “дабъл-дабъл”,
завършвайки срещата с 23 точки и 16
борби. Иванов подели приза с центъра
на гръцкия Маруси
Коста Глиниадакис,
който бе основен
принос за победата
над руския Химки със
71:58 т.
Междувременно
се изиграха и първите три срещи от осминафиналите в баскетболната Евролига.
В най-интересния
мач Реал Мадрид
спечели дербито срещу Барселона с
85:82 т. В другите две
срещи хърватският
Цибона надви италианския Монтепаски с
88:81, а испанският
Тау Керамика победи
полския Проком с
99:77.

СНИМКИ БГНЕС

Междувременно се изиграха и двата полуфинала
при жените. Поставената
под номер 2 Серена Уилямс надигра олимпийската шампионка Елена Дементиева от Русия с убедителното 6:3, 6:4. По този
начин
американката
прекъсна серия от три поредни загуби срещу опонентката си, а Деметиева
записа първо поражение
през т.г. след 15 поредни
победи. В съботния финал
Серена, която преследва
четвърта титла в Аустрелийн оупън, ще се изправи
срещу поставената под номер 3 Динара Сафина. Рускинята стигна до втория си
финал в турнир от Големия
шлем след успех срещу
своята сънародничка Вера
Звонарьова с 6:3, 7:6. През
м.г. тя загуби титлата на
“Ролан Гарос” от Ана Иванович (Сърбия). Залогът
във финала в Мелбърн
обаче е още по-голям, тъй
като победителката ще оглави световната ранглиста
за сметка на Йелена Янкович (Сърбия).
Ще бъде невероятно,
ако спечеля турнира и с
това стана номер 1 в света.
Марат беше и продължава
да бъде моят идол и аз се
стремя да постигна това,
което и той. Преди два дни
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Швейцарецът Роже Федерер се приближи на победа от изравняване постижението на американеца
Пийт Сампрас от 14 титли
от Големия шлем. Вчера
световният номер 2 надделя в полуфинален двубой
от Откритото първенство
на Австралия друг американец - Анди Родик, с 6:2,
7:5, 7:5 за 2:07 часа. Федерер изигра много силен
двубой, в който не допусна нито един пробив и постигна своя 16-и успех в 18
мача срещу американеца.
Преди този мач имах загуба от Родик, затова играх
с леко напрежение. Тази
вечер играх обаче наистина много добре, сподели
след мача той. Федерер,
който е трикратен победител в Мелбърн, достигна
до 18-ия си финал в турнирите от Големия шлем,
като балансът му до този
момент е 13:4. До този
момент обаче бившият номер 1 в света никога не е
губил на финал на твърда
настилка на турнир от
такъв ранг. Съперник на
швейцареца в двубоя за
титлата в неделя ще бъде
победителят от днешния
мач между испанския номер 1 в света Рафаел Надал и неговия сънародник
Фернандо Вердаско.

ПОДАРЪЦИ И
СУВЕНИРИ
НА ВЕСТНИК
ДУМА

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ
ще излиза

талон за
безплатна
обява!
ТЪРСЕТЕ ГО!
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