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ПОДСЛУШВАТ
ТЪРГОВЦИТЕ
НА ГЛАСОВЕ
Депутатите увеличиха драстично
наказанията за покупко-продажба на вот

По време на избори се
разрешава използването на
специални разузнавателни
средства в случаите на купуване на гласове. Това
решиха вчера депутатите,
които приеха на първо четене проектозакона за промяна в Наказателния кодекс
на народния представител от
ОДС Йордан Бакалов. Спо-

ред новите текстове купуването на гласове се прибавя
в групата на тежките
престъпления и това позволява да бъдат използвани
СРС-та.
Досега за търгуване на
вот се налагаше до три години затвор. С промените в
Наказателния кодекс ефективната присъда става от

две до осем години. Освен
това е предвидена и глоба
от 50 000 до 200 000 лева за
търговците с избиратели.
Вместо до една година затвор за този, който продава
гласа си, се предвижда да
се повиши до пет години. От
5000 до 20 000 лева става
паричната глоба за подобно
нарушение.

Няколко думи
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ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Трифон Зарезан
го носят на ръце
СНИМКА НИКОЛАЙ СЛАВОВ
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Увеличаването на наказанията за покупко-продажбата на
гласове не е необходимо и достатъчно условие за изкореняването на това уродливо явление. Ожесточаването на законодателството не би довело до нищо, ако то не е съпровождано от реални действия на правоохранителните органи.
Защото може и доживотен затвор да определим като наказание за този алъш-вериш със съвестта, но ако няма арести,
ако няма необорими доказателства, ако няма безкомпромисни съдебни решения, то тогава по-суровата санкция ще бъде
безсмислена. Става дума правораздавателната система да
работи, а не да скърца. В случая иде реч за поръчителите
на уродливото явление, а не за изпълнителите. Докато пред
съда не застанат партийни лидери, които са поръчали развращаването на избирателя, правораздавателната система
ще бъде в дълг към обществото.
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Вчера министър Даниел Вълчев видя как се правят лазери в Института
по физика на твърдото тяло при БАН, който само в последния конкурс
на фонда за наука в МОН е спечелил 4 проекта за 1,25 млн. лв.
—Ú. 2
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МАРТИН ШУЛЦ:

Мерките на ЕК срещу
България са погрешни
Лидерът на левите депутати в ЕП
похвали водената от кабинета политика
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ

Мартин Шулц се обяви против двойните стандарти в Еврокомисията и нарече
Сергей Станишев един от най-добрите управленци в европейското социалистическо семейство

вече леви премиери в ЕС,
подчерта лидерът на ПГ на
ПЕС, и заяви, че цел на
всички социалисти в Европа трябва да е те да са найголямата фракция в Европарламента. Заедно трябва
да преместим Европа наляво, категоричен бе още той.
Според Шулц единствено с
лява политика могат да
бъдат преодолени големите
негативни ефекти от световната криза. А в момента в
Европа не е така - от 27
ръководители на правителства 19 са консерватори и
либерали, 7 са социалисти
и 1 е независим, а консерваторите и либералите не
провеждат социаллиберална политика, анализира
Шулц. Според него Сергей
Станишев трябва да остане
премиер на България, защото е показал забележи-

телни умения в политиката
на реформите. Шулц призова социалистите да отстояват каузата на демокрацията в Европа, както и България да прати повече леви
депутати в ЕП. Европа е
богат континент, но богатството е разпределено погрешно, ние, социалистите,,
можем да поправим това,
каза още Шулц.
Преди него в думите си
към ВС лидерът на БСП
Сергей Станишев отново
повтори основните задачи
на партията за 2009 г. - победа на евроизборите и
изборите за парламент.
Имаме една ясна цел - да
бъдем първа политическа
сила и тя е реализуема,
категоричен бе соцлидерът.
Заедно можем да бием нашите опоненти, нека да се
страхуват, добави още той.

Лидерът на БСП подчерта,
че дори и в най-трудните
години ПЕС винаги е подкрепяла България и е настоявала всички страни да
бъдат третирани еднакво.
На заседанието на ВС
социалистите приеха и коалиционната формула за участието в изборите през 2009
г. ВС на БСП оцени като
работещ и успешен проекта
за единение на левицата
във формат Коалиция за
България. Левите приеха
като решение на изборите
за ЕП и за 41-ви парламент
БСП да се яви отново под
това наименование. В решението бе записано още, че
разширяването на формата
на Коалиция за България
трябва да се извърши след
внимателно анализиране на
дейността и състоянието на
политическите субекти.

Някои партии се страхуват от слаб
резултат, смята Сергей Станишев
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обща позиция вътре в
коалицията, за да не
повлияят различията
ни на ефективното управление, подчерта
Местан.
От ДПС настояват
всички тези въпроси
да бъдат поставени
първо на коалиционен
съвет, а после политическата воля да се
материализира в законопроект.

○

нето на изборите в
един ден и затова
много малко се говори. По думите му проблемът бил, че точно
тези избори няма как
да са на една дата,
защото за ЕП трябва
да се гласува найкъсно до 14 юни, а за
наш парламент не и
преди 25 юни.
Ние много бихме
искали да имаме

○

○

ДПС не приема вот 2 в 1

○

Опасенията на някои партии са да
не би един слаб резултат на евроизборите да се отрази на кампанията им за
национален вот. Това каза на влизане
вчера в парламента премиерът Сергей
Станишев по повод идеята на НДСВ
двата вота да се проведат в един и
същи ден. Ръководството на жълтите
вчера дори внесе предложението като
промяна в конституцията. Според Станишев за БСП най-важно е да се гла-

сува по прозрачен начин, за да не
бъдат оспорвани резултатите. Той обясни, че становището на левицата по
въпроса ще бъде направено след цялостен и точен юридически анализ.
58 от депутатите в следващия парламент да бъдат избирани мажоритарно, бе предложено в мотиви към проектозакона за избор на народни представители на Коалиция за България.
Независимо от това се запазва пропорционалната система за гласуване, но
се прибавя и мажоритарен елемент,

○

МИЛЕНА НИКОЛОВА

За нас е неприемливо предложението
да се промени мандатът на 40-о Народното събрание, за да
станат възможни изборите по формулата 2 в
1. Това каза в кулоарите на парламента
зам.-председателят на
ДПС Лютви Местан.
Според него в конституцията няма изрична
забрана за провежда-

На извънредно заседание в
Пещера общинските съветници
свалиха от длъжност досегашния председател на общинския
съвет д-р Красимира Симеонова, лидер и на местната структура на ГЕРБ. Гласуването за
отстраняването на Симеонова
бе внесено като извънредна
първа точка в дневния ред на
сесията на общинския съвет. Тя
бе отстранена с 13 гласа “за”,
пет “против” и един “въздържал
се”. Предложението дойде от
девет общински съветници от
опозиционните в града партии
БСП, НДСВ, ДПС.

ДЕПУТАТИТЕ ДАЛИ
ЛОШО ПОСЛАНИЕ
КЪМ БРЮКСЕЛ,
УКОРИ ГИ
ПЛУГЧИЕВА

СНИМКА БГНЕС

Критиките на Европейската комисия и всички мерки, които бяха взети срещу
България, са погрешни. Това
обяви вчера лидерът на парламентарната група на Партията на европейските социалисти в Европейския парламент Мартин Шулц. Той говори пред разширеното заседание на Висшия съвет на
БСП, в което взеха участие
министри и зам.-министри от
левицата, както и шефове на
областни съвети на партията. В Европа не бива да има
двойни стандарти. Като чета
критиките към България, се
чудя защо тези критики не
са приложени и към други
страни в Европа, коментира
още Шулц.
Лидерът на левите депутати в ЕП похвали и водената от кабинета политика досега. Коя друга страна в Европа има ръст от 7 процента? Коя друга страна в Европа е вдигнала така пенсиите и коя друга страна е
организирала така своята
финансова система, че да
посрещне кризата в стабилно състояние, риторично
попита Шулц. След всичко
изброено той оцени Станишев като един от най-добрите управленци в европейското социалистическо семейство. Неговото правителство взе много важни, стабилизиращи мерки и вие
можете да бъдете горди с
него, добави той.
Мартин Шулц призова
българските леви да активизират своите избиратели
и да ги накарат да разберат, че вотът за Европарламент е също толкова важен,
колкото и изборите за национален. Нуждаем се от по-

МАХНАХА ШЕФ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОТ ГЕРБ
В ПЕЩЕРА

обясни председателят на ПГ Ангел
Найденов. Той каза, че левицата е категорично против варианта за съчетаване на вота за европейски и национален парламент. По думитe му все още
се умува върху това с колко да падне
процентната бариера за избор на евродепутати и колко да бъде тя и за
мажоритарните избраници. Мая Манолова допълни, че в избирателните
списъци няма да има лични данни на
гласуващите, а ще се вписват след
излизане от тъмната стаичка.

ГЕРБ изключи двама от
общинарите си в Дупница
Общинският ръководител на ГЕРБ в Дупница
Крум Милев и Емил Гущеров от местната структура на партията са били изключени от ръководството на ГЕРБ - Дупница. Това каза вчера на
извънредна пресконференция председателят на
партията Цветан Цветанов. Вчера двамата са
подали молби за напускане до ръководството
на ГЕРБ, които то е приело. По думите на Цветанов двамата общински съветници са участвали в медийни изяви, чрез които са създали впечатление, че ще се прави коалиция БСП - ГЕРБ
след изборите и че застават в подкрепа на т.
нар. “братя Галеви”. Крум Милев и Емил Гущеров
обаче остават общински съветници.

Лошо послание към обществото и към Брюксел е отлагането на практика на действието
на промените в Закона за конфликт на интереси за периода
след изборите. Това беше оценката на вицепремиера Меглена
Плугчиева по повод удължения
срок за подаване на декларации. Тя отговори на въпроси на
депутати в рамките на парламентарния контрол. По думите
на Плугчиева законът е важен
и необходим. Имаше текстове,
които трябваше да бъдат прецизирани, за да може той реално да се прилага и да се
преодолеят крайностите, пораждащи се от определени текстове, добави вицепремиерът.

ОТЛОЖИХА
ДЕЛОТО СРЕЩУ
БИВШИЯ ШЕФ
НА ФОНД
„ЗЕМЕДЕЛИЕ”
Софийският районен съд отложи вчера делото срещу бившия началник на ДФ “Земеделие” Асен Друмев заради негово
заболяване. Той е подсъдим за
сключването на три неизгодни
договора за наем на офиси за
регионалните поделения на разплащателната агенция в Пловдив, Разград и Силистра. Според
обвинението от това за фонда са
настъпили щети за близо половин милион лева. По това дело
обвинението на Друмев бе повдигнато преди повече от година. Срещу него има и дело за
престъпление по служба. Според прокуратурата той е сключил неизгодни договори на обща
стойност 48.89 млн. лева. От тях
12 223 937 лева са от републиканския бюджет, а останалите от Европейския съюз. Сумите
вече са били платени.

БЕЗ КАТ ПРИ
ЛЕКИ КАТАСТРОФИ
Органите на “Пътна полиция”
вече няма да посещават леките
пътнотранспортни произшествия, обяви пресцентърът на МВР.
Шофьорите ще попълват двустранен констативен протокол,
който се предоставя от застрахователя при сключване на
“Гражданска отговорност” или
при поискване. Бланката, която
ще се попълва от водачите при
отсъствие на служебно лице, е
валидна и когато не е предоставена от застрахователя (може
да се извади от интернет или да
се преснима от “Държавен вестник”). КАТ ще е на мястото на
катастрофата само в случаите,
когато при произшествието има
убит или ранен човек, произшествието е предизвикало задръстване на платното, в него участва пътно превозно средство с
опасен товар, както и в случаите при катастрофа с чуждестранен автомобил.
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Нарушения в
около 60 обекта в
Студентския град

Сградата на Местни данъци
и такси в Плевен е била разбита в нощта на четвъртък
срещу петък. Сигналът е подаден в 8,15 ч. вчера сутринта.
Престъпниците са успели да
проникнат в сградата, въпреки
охраната със СОТ и нощния
охранител. Разбити са каси.

ПОЛИЦАИ ИЗЗЕХА
НЕЗАКОНЕН
АРСЕНАЛ

СНИМКА БГНЕС

Собствениците на обекти с незаконни навеси в
Студентския град са декларирали, че ще ги премахнат, съобщи шефът на дирекция “Контрол по строителството” към Столичната
община Влади Калинов. Той
добави, че ще поиска 15дневно удължаване на проверката на строителните
книжа на обектите в Студентския град, за да се
довърши работата по издаването на констативни актове.
Проверката е установила нарушения в около 60
обекта. Най-голяма част от
строителните книжа са на
обекти, които са на територията на имоти на учебни
заведения, а впоследствие
са влизали с разширения и
в общински терени. Силно
впечатление правят изключително ниските цени, при
които първоначално са отдавани обектите”, посочи
Калинов.

РАЗБИХА
СГРАДАТА НА
МЕСТНИ ДАНЪЦИ
И ТАКСИ
В ПЛЕВЕН

На тържествена церемония в Пловдив 815 бакалаври от Европейския колеж по икономика и
управление получиха дипломите си

Социалисти искат
проверка на
бивш зам.-кмет
Комисия на НС бе сезирана за конфликт
на интереси на бившия заместник на
Бойко Борисов - Велизар Стоилов
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Избягал затворник граби детски градини
Избягал от плевенския затвор мъж,
извършил редица кражби в Шуменско,
бе задържан от полицията. 39-годишният затворник от село Ивански е бил
обявен за общодържавно издирване,
след като не се е завърнал от отпуск
през декември миналата година. Мъжът
е хванат в село Друмево след подаден
в полицията сигнал. Граждани заявили,
че е забелязано лице със съмнително
поведение, което се суети около автомобил ВАЗ и не може да го приведе в
движение. При извършената проверка
мъжът не е представил документи за
самоличност и се опитал да заблуди
полицая, като се представил с други
имена. В началото на януари избягалият затворник е влязъл в целодневната
детска градина в село Златар. Отнел е
DVD, портативен цветен телевизор, кухненски нож, касетофон, хранителни про-

дукти и чаршафи. Според обясненията
му с чаршафите направил вързопи, с
които пренесъл отнетите вещи до село
Ивански. След това от жп спирката в
село Ивански се качил във влака Шумен-Каронбат и продал всичките вещи
на непознато лице за сумата от 25 лева.
На 7 срещу 8 януари затворникът се
придвижил пеш до село Янково, където
също обрал местната детска градина и
продал отнетите вещи за 7 лева. На 14
януари в село Мадара разбил поредната детска градина и откраднал монитор, музикална уредба и хранителни
продукти.
Последната кражба в Шуменско
извършил през изминалите почивни дни,
като проникнал в детската градина, но
този път в село Царев брод, откъдето
отнел DVD и хранителни продукти. Покъсно отново продал откраднатото.

НАШИ ПОЛИЦАИ
СЪДЕЙСТВАХА
НА ХОЛАНДСКИТЕ
СИ КОЛЕГИ
Служители от сектора за
борба
с
организираната
престъпност в Сливен проведоха специализирана операция за
оказване на съдействие на съда
в холандския град Грьонинген,
съобщи говорител на ОД на МВР.
От властите в Грьонинген на 21
януари т.г. е бил задържан 36годишният Иван Миндев от Сливен. Срещу него е повдигнато
обвинение за трафик на хора, за
изнасилване и организиране на
престъпна група. Във връзка с
делото холандската страна официално е поискала правна помощ от Окръжната прокуратура
в Сливен.

РЕМОНТИ
В СОФИЯ
Продължават реконструкциите по столичните улици и булеварди, информираха от КАТ
“Пътна полиция” при СДВР. До
днес е забранено движението
на автомобили по ул.”Д.Дичев”
между ул.”Ат.Делчев” и бул.”Самоков”. До 13 февруари
се
затваря за движение на пътни
превозни средства ул.”М-р Карталов”, между бул.”Т.Каблешков” и ул.”Чучулига”. До 9 февруари се затваря за движение
на пътни превозни средства
ул.”Веслец”, между ул.”Козлодуй” и ул.”Родопи”, а до 23
февруари се затваря за движение ул.”Дръстър” между ул.”Суходолска” и бул.”Възкресение”.
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регулиране и контрол с
фирма “Холдинг пътища” за
ремонт и поддържане на 1/
3 от столицата. Въпросната
фирма е директно свързана
с фирмата “Железопътна
инфраструктура - холдингово дружество”, в която Стоилов бе назначен за прокурист през януари 2009 г.
“Холдинг Пътища” има и
договори за ремонт и
поддържане на улици в Со-

От ранните часове вчера заваля сняг в Силистренска област. Екипите на Областното
пътно управление в Силистра,
съвместно с органите на Пътната полиция, поетапно затваряха проблемните участъци от
пътя, за да бъдат почистени.
Преди 10.00 часа е бил затворен пътят Силистра - Добрич,
а автомобилите са били отклонявани през Тервел.
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2009 година се очертава като една относително спокойна година
за работата на Държавната комисия по сигурността на информацията
(ДКСИ). Това каза вчера
пред “Фокус” председателят на комисията Цвета Маркова. По думите й
това е така, защото не
Цвета Маркова
предстоят инспекции на
НАТО и на Европейския съюз.
“През тази година нашето внимание ще
бъде фокусирано върху подобряването на
вътрешната организация на комисията, анализ на тенденциите и аспектите на бъдещата дейност, каза Маркова.
“Мисля, че в момента имаме основание
и с оглед на постигнатото, и с оглед на
световната икономическа криза, и на световните тенденции за стесняване на апарата на администрацията, да помислим
принципно върху трансформирането на
комисия в държавна агенция, с председател и заместник или заместници, като така
ще постигнем стесняването на апарата”,
допълни Маркова.

○

ДКСИ може да стане
държавна агенция

○

ЦВЕТА МАРКОВА:

○

туции да установят нарушенията и да наложат предвидените санкции на Стоилов.
Според ДКСМП Стоилов
е нарушил чл. 21 и чл. 22 на
Закона за предотвратяване
и разкриване на конфликт
на интереси. От клуба припомниха, че Велизар Стоилов, изпълнявайки правомощията си на зам.-кмет, участваше в подготовката на
договори, разпореждане,

СНЯГ ЗАТРУПА
СИЛИСТРЕНСКА
ОБЛАСТ

Похитителят Блажев влиза в психиатрия за месец
Един месец в психиатричното отделение на ловешкия
затвор ще остане 33-годишният похитител на автобуса София-Варна Мирослав Блажев. Районният съд в Ловеч постанови постоянна мярка задържане под стража. В затвора ще
му бъдат направени различни медицински изследвания, както
и тройна съдебно-психиатрична и психологическа експертиза, която ще установи мотивите за извършването на деяни-

ето. Блажев има право в тридневен срок да обжалва пред
Ловешкия окръжен съд. Делото ще се гледа на 5 февруари от
14. ч. Не бе уважено искането на служебния защитник на
Блажев - Пенка Карабова, адвокат от Ловешката адвокатска
колегия, която пледира за по-лека мярка. Тя изтъкна, че обвиняемият не е осъждан, оказвал е съдействие на разследването, има постоянен адрес и дете, за което трябва да се грижи.

○

Парламентарната комисия по гражданско общество и медии бе сезирана вчера от социалистите от Дискусионния клуб за социална
местна политика за конфликт на интереси от страна
на бившия заместник-кмет
на столицата, отговарящ за
транспорта Велизар Стоилов. Социалистите призовават комисията на НС и оторизираните от закона инсти-

фия, освен това е изпълнител на миналогодишния основен ремонт на бул. “Цар
Борис III”.
“Всички разбрахме, че
обещанието на Бойко Борисов за прекратяване на договорите с незаконно договорилите се частни фирми е
поредният и за съжаление
не последният му медиен
балон”, заявиха от клуба. В
противен случай щеше да
се наложи Бойко Борисов
да връща “услугите” на частните фирми и да бъде некоректен към спонсорите
си, коментираха още от
ДКСМП.
ДКСМП призовава комисията на НС и всички оторизирани от Закона институции обстойно да разгледат
сигнала им, да установят нарушенията на Закона, да
наложат
предвидените
санкции на Велизар Стоилов и търговското дружество, нарушило закона, се
казва в писмо на социалистите, изпратено до медиите.

Незаконно притежавано
оръжие и различни по вид боеприпаси са били иззети от
дома на 39- годишен в село
Горник, съобщиха от пресцентъра на МВР. Проверката
е извършена на 29 януари. Иззети са 278 бойни патрона, 11
ловни патрона и 9 гилзи. Сред
незаконния арсенал са открити
едно дълго нарезно оръжие и
двуцевна ловна пушка - 12 калибър.
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СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА
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Транспортният министър (вляво) поздрави колегите
си с новата придобивка
АИДА ПАНИКЯН
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тастрофи и бедствия. Предстои
изграждането на цялостна интегрирана система, която
включва Център за управление
на обажданията, предоставящ
връзка с оператори и диспечери за оказване на спешна медицинска помощ. Центърът ще
бъде напълно интегриран към
гласовата информационна система за обслужване на повиквания. Информационна система
ще регистрира и проследява получените обаждания и ще подпомага процесите по управление на времето, качеството на
работа и конкретно получените
резултати. Системата ще взаимодейства на информационно
равнище с Националната система за спешни повиквания 112,
осигурявайки приемането на повиквания от номер 112, предаването на оперативна информация за наличните ресурси и
реагирането на получено повикване, съобщи агенция “Фокус”.

○

ническа и софтуерна осигуреност за автоматизиране на услугата “Спешна помощ” на регионално и централно равнище
и интеграция с Национална система за спешни повиквания с
единен европейски номер 112
чрез използване на съществуващото доставено комуникационно оборудване в РКЦ на
ЦСМП и филиалите на спешната медицинска помощ. Изградената комуникационна свързаност ще предоставя услуги за
пренос на глас и данни, като
приоритетни ще бъдат гласовите услуги.
С реализирането на проекта
ще се постигне по-добра информационна осигуреност на МЗ,
НМКЦ и ЦСМП, подобряване управлението и разпределението
на наличните ресурси и оперативно взаимодействие с други
ведомства, както и по-висока
степен на подготвеност за реакция в екстремни ситуации, ка-

Ремонтирано и оборудвано с
нова апаратура е отделението за
медицински и психологически експертизи на служителите в областта на железопътния, водния и
автобусния транспорт в тяхната
болница “Цар Борис Трети”. Отделението бе официално открито
вчера - на патронния празник на
Транспортна болница, от министър
Петър Мутафчиев. “Когато имам
нужда от медицинска помощ, идвам тук - при колегите”, каза пред
ДУМА здравният зам.-министър др Емил Райнов - бивш кадър на
болницата. Досега през психологическата лаборатория, където
работят четирима психолози, преминаваха по 16-18 души дневно,
но благодарение на новата апаратура броят им значително ще се
увеличи, коментира за ДУМА началничката на лаборатораията

Весела Георгиева. През отделението, в което има специализирани
кабинети по вътрешни и очни болести, УНГ и др., на различни периоди от време задължително преминават всички работещи в различните сфери на транспорта за
проверка на годността им за работа в системата. През последните
години намаля възрастовата граница и с около 35-40% се увеличи
броят на хипертониците и близо
10% - на диабетиците, коментира
д-р Валя Цветанова.
През 2008 г. Министерството
на транспорта е осигурило повече
от 500 000 лв. за създаване на
експертно отделение в транспортна болница. Прегледите на работещите в системата на транспорта
са безплатни, припомни проф.
Георги Едрев, директор на Транспортна болница. Той поясни, че
отдавна здравното заведение е
отворено и за всички граждани.

Полски лекари оперират българчета
АИДА ОВАНЕС
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Седем сложни операции за два дни направиха на български
деца проф. Яцек Биалковски и проф. Малгожата Шкутник от Силезийски кардиологичен център - Полша. Чуждестранните специалисти се включиха в лекуващия екип на българските деца по
покана на Националния кардиологичен център (НКЦ) в София и
центъра “Фонд за лечение на деца” (ЦФЛД). Предложението за
участието им е дошло от националния консултант по детска кардиология доц. Маргарита Цонзорова. Двамата полски специалисти
и българските им колеги от НКЦ са извършили инвазивни кардиопроцедури при много рядко срещани заболявания на сърдечносъдовата система на седемте деца, които били с различни вродени
аномалии. Възрастта на пациентите е от 5 до 15 г. За първи път
в България е направена операция, при която е затворен междукамерен сърдечен дефект.
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Нов комплекс за социални услуги бе открит в областния диспансер за психични заболявания със
стационар в Русе. Комплексът включва дневен център, защитено жилище и обществено-информационен
център за лица с тежки психични разстройства
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СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА
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На национална работна среща в Националния медицински
координационен център беше
обсъдено внедряването на единен европейски номер за спешни повиквания 112 за нуждите
на Министерството на здравеопазването и Центъра за спешна
медицинска помощ. В срещата
участваха директорите на всички центрове за спешна медицинска помощ в страната, директорът на НМКЦ, шефове на
дирекции и експерти от МЗ,
представители на Министерството на извънредните ситуации
от Главна дирекция 112, както и
на фирмите-изпълнители, ангажирани с техническата реализация на проекта. Той стартира
с координирането на дейностите с екипа на Министерството
на извънредните ситуации и доставката на комуникационно
оборудване в ЦСМП. Вторият
етап, започнал през декември
2008 г., цели да се осигури тех-
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Специалисти обсъдиха внедряването
на спешния номер за нуждите на МЗ
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Обновиха психолабораторията
в транспортна болница

○

112

заработи
за здравето
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СОЦИАЛЕН ЕКСПЕРТ

До 31 март се приемат молбите за помощи за отопление
Помощта за отопление се предоставя на
лица в затруднено материално положение.
Право на целева помощ за отопление имат
лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди
месеца на подаване на молбата-декларация
е по-нисък или равен от диференциран минимален доход за отопление и отговарят на
условията, описани в правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 Целева помощ за отопление

се предоставя в пари авансово и еднократно за
целия отоплителен сезон, независимо от вида на
ползваното отопление (от 1 ноември до 31 март). За
отоплителен сезон 2008/2009 г. размерът на помощта е 282,50 лв.
Доходът, който дава право да получавате помощ
за отопление, се получава чрез сумиране на следните коефициенти:
 за лице, живеещо само - 210% от ГМД;
 за лице с трайно намалена работоспособност
50 и над 50%, живеещо само - 249,6% от ГМД;
 за дете сирак - 196,8% от ГМД;
 за самотен родител с дете до 18 г., а ако учи
cyanmagentayellowblack

- до придобиване на средно или професионално
образование, но не повече от 20 г. - 249,6% от ГМД;
 за всеки един от съвместно живеещи съпрузи
- 144% от ГМД;
 за дете от 0 до 18 г., а ако учи - до придобиване на средно или професионално образование,
но не повече от 20 г. - 157,2% от ГМД;
 за дете с трайно увреждане - 196,8% от ГМД;
 за лице, съжителстващо с друго лице (лица)
или семейство - 201,6% от ГМД;
 за бременни жени 45 дни преди раждане 183,6% от ГМД;
 за родител, полагащ грижи за дете до 3 г. 183,6% от ГМД;
 за лице на възраст над 70 г. - 183,6% от ГМД;
 за лице на възраст над 65 г., живеещо само
- 274,8% от ГМД;
 за лице на възраст над 75 г., живеещо само
- 288% от ГМД;
 за лице с трайно намалена работоспособност
70 и над 70% - 223,2% от ГМД;
 за лице с трайно намалена работоспособност
90 и над 90% - 274,8% от ГМД;
При наличие на повече от едно основание за
определяне се прилага процентът с по-висок размер.

О Б Щ И Н А Л У К О В И Т
О Б Я В А
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 37,
чл. 38 от правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане
ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА:
Предоставяне на социална услуга “Домашен
помощник” по Национална програма “Социални
услуги в семейна среда” на територията на община
Луковит
1. Документи за участие
1.1. Копия от съдебни решения за регистрация
и последващи промени съобразно българското законодателство;
1.2. Удостоверение за актуално състояние;
1.3. Копие от регистрация по БУЛСТАТ;
1.4. Копие от данъчната регистрация и регистрацията в НОИ (ако има такава);
1.5. Копие от документа за регистрация в Агенцията за социално подпомагане;
1.6. Копие от лиценз на Държавната агенция за
закрила на детето, като доставчик на социални
услуги за деца до 18 г.
За останалите необходими документи информация може да получите в община Луковит, тел.
069752464 - секретар на община Луковит Анахид
Михайлова
2. Краен срок и място за подаване на документи.
Предложенията се представят до 17.30 ч. на
13.03.2009 г. в Информационен център на община
Луковит.
ПЕТЪР НИНЧЕВ
кмет на община Луковит
cyanmagentayellowblack
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ПРЕЗ 2009-а :

260 лв.- минимален , 2000 лв.максимален осигурителен доход
2 февруари - краен срок
за промяна вида
на осигуряването
На 2 февруари изтича
срокът, в който самоосигуряващите се лица могат
да променят вида на осигуряването си, като подадат декларация в териториалната дирекция на
Националната агенция за
приходите /НАП/ по постоянен адрес, съобщиха от
агенцията. НАП уточняват,
че предвиденият в закона
краен срок 31 януари е
неработен ден, затова
последният ден за приемането на декларациите
е 2 февруари.
Хората, упражняващи
трудова дейност в качеството на самоосигурява-

щи се, са задължително
осигурени за инвалидност,поради общо заболяване за старост и смърт
(фонд “Пенсии”). По свой
избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство
(фонд “Общо заболяване
и майчинство”).
През 2009 г. самоосигуряващите се внасят
дължимите задължителни
осигурителни и здравни
вноски върху определен
нов размер от 260 лева на
минимален осигурителен
доход за самоосигуряващите, който през 2008 г.
беше 240 лв. Максимални-

ят размер от 2000 лева се
запазва.
Самоосигуряващите се,
родени преди 1 януари
1960 г., избрали да се осигуряват за инвалидност

поради общо заболяване,
за старост и за смърт, през
2009 г. трябва да заплатят
вноски за фонд “Пенсии” 18 процента и 8 процента
здравноосигурителна вно-

ска, върху избран месечен
осигурителен доход между минималния и максималния осигурителен доход за 2009 г. Тези, които
са избрали да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване за
старост и смърт, и за общо
заболяване и майчинство,
трябва да внесат съответно 21,5% за фондове “Пенсии” и “Общо заболяване
и майчинство” и 8 на сто
за здравно осигуряване,
върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния
осигурителен доход за
2009 г.
Самоосигуряващите
се, родените след 1 януари 1960 г., избрали да се
осигуряват за инвалидност
поради общо заболяване,
за старост и за смърт,
трябва да преведат 13%
за фонд “Пенсии”, 5% в

универсален пенсионен
фонд и 8% за здравно
осигурителна
вноска,
върху избран месеченосигурителен доход между
минималния и максималния осигурителен доход
за 2009 г.
Тези, които се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване за
старост и смърт и за общо
заболяване и майчинство,трябва да платят 16,5%
за фондове “Пенсии” и
“Общо заболяване и майчинство”, 5 на сто в универсален пенсионен фонд
и 8 на сто за здравно осигуряване върху избран
месеченосигурителен доход между минималния и
максималния осигурителен доход за 2009 г.
Осигурителните вноски
се внасят до десето число
на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

ŒÚÔ‡‰Ì‡ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ ÔÓ ƒƒ— Á‡ ‰Â·ÌËÚÂ
Ú˙„Ó‚ˆË Ì‡ Ú˛Ú˛ÌÂ‚Ë ËÁ‰ÂÎËˇ

Животновъдът Ангел Ангелов от село Воловарци, край Кърджали,
отглежда при идеални екологични условия 200 овце, от които вече
са се родили около 100 агнета. До края на агнилната кампания
той очаква поне още 100.

Агролетище става кравеферма
ДАНА РУСЕВА

Съвременна ферма за 2000
млекодайни крави и 550 млади животни, с фуражен цех,
две доилни зали и инсталации, обор за отелване, лечебница ще строи “Пол аграр
къмпани” ЕООД - Варна, в генералтошевското село Красен. Тя ще е с площ 175 дка,
като 135 от тях са бивше
селскостопанско
летище.

Обектът ще се захранва с
вода от собствен дълбок
тръбен кладенец. Работните
места са 30, за които ще
бъдат наемани жители на
Красен и околните села.
Изграждането на фермата
започва през април, а намеренията са до края на годината да бъде пуснат в действие
първият етап от нея. Част от
капиталите във фирмата са
немски.

z

÷ˇÎÓÒÚÌ‡Ú‡ ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡
Ú˛Ú˛ÌÂ‚Ëˇ ıÓÎ‰ËÌ„ ·Â¯Â ÔÂ˜ÂÎË‚¯‡Ú‡
По-лесна ще е
приватизацията на
“Булгартабак холдинг”
наведнъж,
каза за Агенция
“Фокус” председателят на Комисията
по бюджет и финанси към Народното
събрание
Румен
Овчаров. Холдингът
е собственик на
марките и на лицензите за производство, нещо, което иначе би затруднило
чисто юридически
продажбата на отblack+dopulnitelen

делните фабрики,
каза той.
Още преди две
години той е предлагал “Булгартабак”
да се продаде на
борсата в едни значително по-изгодни
икономически условия като цяло. Тогава това не беше позволено да се случи
от един от коалиционните партньори.
Сега очевидно партиите от коалицията
са стигнали до мнението, че е редно да

стане това, а и чисто
икономически
е
редно, коментира
Овчаров.
На въпрос приватизацията може
ли да се осъществи
в рамките на настоящата година, Овчаров каза: “Струва ми
се, че при добра
работа би могло да
се случи, друг е
въпросът дали сега
е най-целесъобразният момент. Но
това е решение на
правителството”.

Отпадна изискването
търговци на тютюневи изделия с годишен оборот под 50
000 лв. да се регистрират
задължително по ДДС, реши
юджетната комисия в парламента. Изискването беше
въведено в края на миналата
година. Депутатът от ДПС и
зам.-председател на комисията Алиосман Имамов каза
пред агенция “Фокус”, че решението е взето след
обсъждане на допълнително
предложение, изготвено от
експерти на комисията за

удължаване на срока на регистрация. Преценено е, че
възможностите за решаване на
проблема с регистрацията на
продавачите на тютюневи изделия не са много, но възниква
и вероятност за злоупотреба и
данъчни измами.Търговците,
които вече са се регистрирали,
ще могат да се дерегистрират.
Как ще става това, ще се посочи в окончателния текст,
който ще бъде предложен за
разглеждане в парламента.
“Разумът надделя” коментира, решението за отпадането

„EVA One Slims” - най-новата
марка на “Булгартабак холдинг”
“EVA One Slims” е най-новата марка на “Булгартабак
холдинг”. Това са ултралеки
цигари, със съдържание на
никотин 0.1 мг и на катрани 1
мг. Новата цигара допълва
фамилия ДEVAФ slims, която
се появи на пазара в края на
юли 2006 г. и бързо успя да се
наложи като символ на елегантност, женственост и успех, съобщиха от компанията.
Насочена е предимно към
дамите. Ниското съдържание
на никотин и катрани е постигнато с прилагане на найсъвременни технологии и материали. Новата разновидност
на “EVA” slims се произвежда
на цигарено-филтрови агрегати, последен модел в цигарената индустрия. Цигарата е с
печатан цветен коркофан,
придаващ й елегантен вид, и
с лазерно-перфориран филтър,
допринасящ за постигане на
еднаквост и балансираност на
вкуса. Марката е с чист, натурален виржински вкус и
приятен хармониращ аромат.
Високото качество на бленда
се дължи на комбинацията на

висококачествени тютюни от
световноизвестни тютюневи
региони (Бразилия, Зимбабве,
Аржентина) и най-добрата селекция от български тютюни.
Създадена
е
след
продължителни маркетингови
проучвания и изследвания във
фокус-групи. С модерна и стилна опаковка, издържана в розово, кутията ще се предлага
на цена 2,60 лева, което е
още едно от предложенията
на “Булгартабак холдинг” за
висококачествен продукт на
конкурентна цена.
Очакванията са “ЕVA One
slims” да повторят успеха на
първите три разновидности на

на регистрацията по ДДС за
дребните търговци на цигари
Мария Капон от Единна народна партия (ЕНП).
По отношение на другата
промяна от края на миналата
година за съкращаването на
срока на продажба на цигари
със стар бандерол от шест на
три месеца депутатът каза, че
не се очаква ново решение и
връщане на шестмесечния
срок. Фискалният ефект е
твърде сериозен, очакват се
големи загуби за бюджета, каза
Алиосман Имамов.
фамилията. Основание за подобни прогнози е фактът, че
фамилията заема около 25%
от пазара на slims цигарите и
около 6% от пазара на всички
цигари в България. От началото на производството на “ЕVA
slims” до края на 2008 г. са
произведени 3 166 млн. къса
(или приблизително 3166 тона)
цигари, от които 2 485.3 млн.
къса са реализирани на вътрешен пазар, а 676.4 млн. къса
са произведени за износ.
Данните от представително маркетингово проучване
сочат, че фамилията “ЕVA’’
slims” е най-предпочитана от
потребителите сред slims цигарите: 12% от интервюираните посочват, че пушат т.нар.
жълта ЕVA, а почитатели на
синята са 8%.
Освен на голям потребителски интерес, ТТЕVAТТ
slims се радва и на одобрението на специалистите. Фамилията получи златен медал от
47-мия Международен панаир
за тютюни и машини, проведен в края на септември. Поредното отличие дойде от 26ите международни награди за
храни и напитки 2007 (Награда на новото хилядолетие) в
Мадрид, Испания, златна значка и статуетка за глобално
управление на качеството.
black+dopulnitelen6
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АЕЦ „Козлодуй” чака
решение за 3 и 4 блок
Подготвяме писмо
до ЕК за отваряне
на блоковете, заяви
Сергей Станишев
МАЯ КАЛПАЧКА

За да започнат
дейности по техническа подготовка за привеждането на 4 блок
на АЕЦ “Козлодуй” в
готовност за пускане в
експлоатация, е необходимо правителствено решение. Това заяви вчера изпълнителният директор на централата Иван Генов. От
решението на правителството преди около
2 седмици досега се
извършват дейности,
които не са в нарушение на лиценза, който
има 4 блок. В момента
4 блок е по-близо до
състояние на пуск с
около 1 седмица помалко и би могъл да

бъде пуснат в експлоатация за около 3 седмици, а не за месец.
За да продължи обаче подготовката, така
че той да може да се
пусне в експлоатация
за около седмица, ни
е необходимо решение на МС, което да
позволи на Агенцията
за ядрено регулиране
да промени лиценза
на 4 блок, каза Генов.
Министерството
на икономиката и
енергетиката (МИЕ) в
момента подготвя писмо до Европейската
комисия (ЕК) за започване на процедурите по отваряне 3 и
4 блок на АЕЦ “Козлодуй”, заяви междувременно вчера пре-

миерът Сергей Станишев в парламента. По
думите му правителството търси взаимодействие с ЕК за преодоляването на последиците от газовата криза.
Шефът на “Козлодуй” заяви, че според
него над 70% от
българите са за пускането на реакторите. Той каза още, че

ако Европейската комисия разреши пускане на 3 и 4 блок,
ръководството
на
централата няма да
има проблем по отношение на персонала.
Генов отчете 2008
г. като изключително
успешна за “Козлодуй”. Причината е рекордното производство на ток за цялата
експлоатационна ис-

тория на блоковете 5
и 6. 2002 г. с шест
блока централата е
произвела 20 млрд.
221 млн. 718 698 квтч
ток. През 2006-а - с 4
блока е произвела 19
млрд. 493 млн. 218
570 квтч, а 2008-а с 2
блока - 15 млрд. 765
млн. 105 200 квтч ток.
Спрямо 2007-а произведената еленергия
е със 7,7% повече.

Искането на Брюксел ще
œ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Â
Ì‡ˇÒÌÓ Ò ËÒÍÓ‚ÂÚÂ Á‡ повиши цените на тока за бита
ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ
Правителството е идентифицирало
основните рискове пред енергийната
сигурност на страната. Направените
изводи са изложени в проекта за енергийна стратегия на България до 2020
година, каза по време на парламентарния контрол премиерът Сергей Станишев, предаде още агенция “Фокус”.
Премиерът каза, че България е зависима от внос на природен газ
напълно от Руската федерация. Страната ни разполага със съществен потенциал възобновяеми енергийни източници, допълни Станишев, като уточни, че през годината в тях ще бъдат
инвестирани близо 240 млн. евро.
Премиерът отговори на питане на
лидера на ДСБ Иван Костов относно
изводите на правителството за бъдещите рискове за енергийната ефективност след претърпяната газова криза.
Рискове за страната са и промените
в климата в световен мащаб, и увеличаване на зависимостта от внос на
енергийни продукти.
Позицията на Иван Костов е, че
националната сигурност на страната
трябва да бъде защитена като се предотврати зависимостта от доставките
на газ от Русия и възможността за
повторното им спиране.

Ако изпълним
искането на Европейската комисия
от преди ден, токът
за бита ще стане
по-скъп. Това прогнозира
вчера
изпълнителният
директор на АЕЦ
“Козлодуй” Иван
Генов. По неговите
думи, ако изчезне

съществуващата
сега квота от ток за
регулирания пазар, най-потърпевши ще бъдат битовите потребители.
Иначе от това, което иска ЕК, АЕЦ
“Козлодуй” ще спечели най-много,
каза той. Преди
ден от ЕК ни съоб-

щиха, че ни пращат предупредителни писма, за да
вкараме ред на
пазара си на ток
заради съществуването на квота за
регулирания пазар. Според комисията у нас има
дискриминационен подход към

производителите
на електроенергия,
който
ги
задължава да продават част от продукцията си на
НЕК по фиксирани
цени. Според комисията това изкривява принципите на свободна
конкуренция.

ЧЕЗ склони за 19 лв. такса при
повторно включване на тока
От 1.02.2009 г. ЧЕЗ Разпределение
България променя ценоразписа на услугите, които компанията предоставя,
включително и тази за повторно включване на електрозахранването, съобщиха от компанията. Цената на стандартната услуга за възстановяване на електрозахранването на прекъснат за неплатена електроенергия потребител от
електрическо табло до 24 часа става
19 лв. с ДДС, а експресната услуга - в
рамките на 6 часа, е с цена от 38 лв. с
ДДС. Компанията предприема тази
стъпка в изпълнение на протоколно
решение на ДКЕВР, но ще продължи
да защитава позицията си, че така определените пределни цени на услугите

за повторно включване на електрозахранването не са справедливи и ощетяват редовните й клиенти. Освен това
според Закона за енергетика цените на
услугите на компанията не са предмет
на ценова регулация. Затова ЧЕЗ ще
изчака решението на Върховния административен съд.
Според анализите на ЧЕЗ така определената цена за възстановяване на електрозахранването на прекъснат за неплатена електроенергия потребител не покрива реалните разходи за извършването на услугата. Това ощетява всички останали редовни клиенти, тъй като разликата индиректно се покрива от тези, които
заплащат своите сметки навреме.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Няма да променят бюджет 2009

Съветът на европейските енергийни регулатори проведе
среща в столичния хотел “Радисън САС”, на която бяха
обсъдени проблемите при регулирането на природния газ. В
събитието, чийто домакин и съорганизатор е ДКЕВР, взеха
участие представители от регулаторните органи на 13
европейски държави
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Прогнозният приход на държавата през 2008 година е 27,3
милиарда лева, съобщи министърът на финансите Пламен
Орешарски. Разходите за изминалата година са малко над 25
милиарда лева. Орешарски бе категоричен, че към момента
бюджет 2009 няма да бъде променян.
Изпълнението на данъчно-осигурителните приходи е на
100%, което показва, че твърденията за умишлено планирана
лесна за изпълнение приходна част са били несериозни.
Окончателните цифри за 2008 година ще бъдат готови
през април. Очаква се икономическият растеж на страната
ни да бъде около 6,5 на сто за 2008-а, а инфлацията по
хармонизирания индекс на общността да е 7,2 на сто.
Данъчните приходи са изпълнени на 100 процента. Министър
Орешарски съобщи, че по последни прогнози на Европейската комисия растежът на икономиката ни през 2009 година
ще бъде около 2,1 на сто. Това са песимистичните прогнози
на правителството от декември миналата година. Страната
ни има шанс да приключи и тази година с бюджетен излишък. На въпрос дали имаме основание да изискваме побързо присъединяване към еврозоната, Орешарски отговори, че разписаните процедури трябва да се спазват.

КЗП ГЛОБИ
„БИЛА БЪЛГАРИЯ”
Комисията за защита на потребителите (КЗП) санкционира
“Била България” ЕООД за нелоялност при провеждане на промоционална програма за прибори за хранене, съобщиха от КЗП.
Според регламента на играта за
всяка покупка на стойност 10 лв.
на клиента се предоставя по
една точка. Когато събере десет
точки, той получава правото да
закупи един от девет вида стоки
на преференциална цена. Комисията за защита на потребителите е направила проверка след
сигнал от Враца и е установила,
че един от обявените за избор
артикули не е в наличност.
Фирмата аргументира ситуацията с обяснението, че към този
артикул е имало най-голям интерес и затова е изчерпан още на
12 декември. Решението на КЗП
е, че в случая става въпрос за
нелоялна търговска практика.

„АЛБЕНА” АД
ПРЕДСТАВЯ НОВИ
ТУРИСТИЧЕСКИ
ПРОДУКТИ
В РУМЪНИЯ
“Албена” АД представя новите си туристически продукти
за лято 2009 в 15 града в Румъния, съобщи за БТА зам.-директорът “Маркетинг и продажби”
Йовка Страшилова. Пътуващото
туристическо шоу тръгва на 2
февруари от Букурещ и ще спре
в Брашов, Клуж, Сибиу и други
градове. “Албена” АД ще презентира спортната база, спапроцедурите, новите оферти
“Ultra Alle Inclusive” в хотелите в
едноименния курорт. В рамките
на кампанията ще има кръгла
маса с румънски туроператорипартньори на черноморския
комплекс, за подготовката на
предстоящия туристически сезон. Румънските туристи отсега
проявяват интерес към почивките в Албена. За великденските
празници в курорта ще отворят
врати 12 хотела, готови да посрещат гости, каза Страшилова.

АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ
НА ГОЛФ
ИГРИЩА В ШАБЛА
Общинският съвет в Шабла
реши да бъде изградено акционерно дружество за изграждане
на голф игрища на територията
на общината, съобщиха от общинската администрация. Акционери в дружеството, което ще
носи името “Шабла голф - Езерец” АД, са община Шабла и
“Литекс България голф клуб
Шабла” АД, собственост на Гриша Ганчев. Седалището на дружеството ще бъде в град Шабла.
Местният парламент е одобрил и
приел акционерното споразумение, като е упълномощил кмета
на община Шабла Красимир
Кръстев да го подпише заедно с
всички документи за учредяването на “Шабла голф - Езерец” АД.

ФИРМА РАЗРУШИ
ДЮНИТЕ КРАЙ
ЦАРЕВО
В началото на януари тази
година багери и земекопни машини навлязоха през имота на
“Оазис тур” ООД в устието на
река Потурнашка, промениха
коритото й и разкопаха дюните
на морски плаж “Оазис”, които са
държавна собственост. Изгребването на плажа и унищожаването
на
дюните
край
Царево
продължава, въпреки установените закононарушения от РИОСВ-Бургас и община Царево,
съобщиха еколози. Започнаха
свлачища и ерозии на останалите дюни, създаде се опасност от
наводнения, унищожена бе уникална природната даденост.
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ОСТАВКА
В ТБИЛИСИ
Грузинският премиер Григол
Мгалоблишвили подаде вчера
оставка. Мгалоблишвили съобщи пред журналисти, че причина за решението му е влошено
здравословно състояние. Трийсет и пет годишният дипломат
от кариерата бе неотдавна на
лечение в Германия заради
бъбречно заболяване.

ПАК
РАЗПИТВАТ
ОЛМЕРТ

СНИМКА БГНЕС

Израелската полиция разпита премиера на страната Ехуд
Олмерт. Обвиненията в корупция принудиха Олмерт да подаде оставка на 21 септември, но
остава начело на временно
правителство, управляващо до
провеждането на парламентарни избори в Израел, насрочени
за 10 февруари.

ХОЛЕРАТА
ПРЕВЗЕ
ЗИМБАБВЕ
Заразените с холера в Зимбабве са над 60 000, съобщи
Ройтерс, като се позова на
доклад на Световната здравна
организация. 60 041 души са се
заразили с болестта, която се
предава от вода. Според информация на ООН 361 са починали.
Това е най-сериозният бум на
инфекцията в Африка за последните 15 години.

Близо 2,5 милиона са взели участие в демонстрациите във Франция в четвъртък. Целта на протеста бе да изразят протест
срещу политиката на президента на страната Никола Саркози. В страната са се състояли 200 демонстрации. Националната
стачка парализира всички сфери на живот в страната. Президентът Саркози беше принуден дори да отложи пътуването си

Напрежението на
полуострова достигнало
“до ръба на войната”
Северна Корея съобщи, че
се отказва от всички споразумения с южната си съседка
за прекратяване на конфронтацията с аргумента, че
Южна Корея води враждебна
политика към нея. КНДР
отхвърля включително оспорваната морска граница между двете страни в Жълто
море, се казва в изявление
на Комитета за мирно обединяване на Корея. КНДР нееднократно настояваше за преместването на тази граница,
установена едностранно през
1953 г., но така и не постигна

успех по този въпрос.
“Споразуменията между
Юга и Севера не могат да
бъдат отхвърлени едностранно”, заяви говорител на южнокорейското министерство
на отбраната. Сеул изрази
съжаление от действията на
Пхенян.
В разпространеното от
Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА) съобщение се казва, че напрежението на полуострова е достигнало точка, в която “междукорейските отношения са
на ръба на войната”. Север-

Чакаме доклада на ЕК
в средата на февруари
Очаква се докладът на Европейската комисия за България в изпълнение на механизма за сътрудничество и контрол в областта на вътрешните работи и правосъдието да
бъде публикуван около средата на февруари, заяви за БТА
много добре информиран източник от комисията. Според
източника работен вариант на
доклада още не е подготвен.
В началото на другата седми-

ца ще има среща във връзка с
документа при генералния секретар на Европейската комисия Катрин Дей. На тази среща трябва да бъдат обсъдени
акцентите, които ще бъдат
поставени в доклада.
Характерът на този междинен доклад ще бъде повече
или по-малко “технически”,
както вече бе посочено от
страна на Европейската комисия, изтъкна източникът.
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Два милиона гърци живеят на границата на бедността, според
доклад на Европейския икономически и социален комитет, цитиран от гръцкия в. “Катимерини”. Изданието помества данни от
Евростат, които показват, че границата на бедност на един човек
в Гърция през 2005 г. е била 5910 евро годишно, докато за четиричленно домакинство тази сума на годишна основа е възлизала
на 12 411 евро. Южната ни съседка е на второ място в Европа по
процент на бедност след Латвия, твърди “Катимерини”.
Междувременно фермерите в Гърция обявиха края на протеста си. Една по една блокадите на земеделците в Гърция падат,
все още обаче е блокиран Промахон. Масово започнаха да изтеглят тракторите си земеделците от блокадите в област Македония и Тракия. Гръцкото правителство предложи помощи за
продукти като памук и жито на фермерите, след като те блокираха пътища в знак на протест срещу ниските цени на стоките.
Европейската комисия обаче съобщи вчера, че се нуждае от
допълнителни детайли от Гърция за планираните 500 млн. евро
помощи за гръцките фермери, за да може преди взимането на
решение да провери дали пакетът съответства на правилата на
ЕС. Комисията може да обяви плащанията за незаконни и в края
на краищата да поиска връщането им.
cyanmagentayellowblack

нокорейските власти обвиняват президента на Южна Корея И Мюн-бак, че неговото
правителство “безжалостно е
погазило” всички договорености, достигнати на дипломатическите срещи през 2000 г.
и 2007 г.
В новогодишно послание
Пхенян загатна, че е готов да
работи с Обама, като заяви,
че иска добри отношения с
държавите, които се държат
приятелски с КНДР. Вероятно
последното решение е насочено пряко срещу И Мюн-бак,
когото на север наричат “предател”. Неговата цел, според
анализатори, е да привлече
вниманието на новия президент на САЩ.
На практика Северна и
Южна Корея все още са в
състояние на война, тъй като
военният конфликт между тях

приключва през 1953 г. с примирие, а не с мирен договор.
Отношенията се влошиха рязко след идването на власт на
консервативното правителство Мюн-бак, което прекрати
безплатните хранителни помощи за КНДР и обеща да ги
поднови само ако тя прекрати
програмата си за разработване на ядрени оръжия. По-рано
този месец Северна Корея
обвини южната си съседка, че
се готви за война и предупреди, че е готова да отблъсне
всяка южнокорейска агресия.
Сеул отрече да е планирал
да нападне КНДР, но постави
армията в повишена бойна
готовност. Прогнозите на анализаторите предвиждат, че
ситуацията в района ще се
усложни, а проблемите между двете съседни държави
тепърва предстоят.

Задава се безработица
Песимизъм в Румъния
Строителството, дървопреработвателната промишленост, текстилната промишленост, химическата и хранителната промишленост - всички тези сектори в Румъния се готвят да освободят значителна част от персонала си тази година заради икономическата криза.
Броят на безработните, въз основа на изказванията на
лидерите на работодателите и синдикатите, ще достигне 350 000 души, пише румънският в. “Гъндул”. Това е
песимистичният сценарий, защото участниците в него
очакват от правителството да предприеме антикризисни мерки, които да ограничат социално-икономическите последици.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Кореите пак се скараха

Русия ще предостави на
Куба 25 000 тона зърно под
формата на безвъзмездна хуманитарна помощ и ще отпусне на Острова на свободата
държавен кредит в размер на
20 милиона долара. Това стана
ясно след срещата на президента Дмитрий Медведев с
кубинския лидер Раул Кастро

В ТЕКСАС
ЕКЗЕКУТИРАХА
ЗАТВОРНИК
Затворник беше екзекутиран в Тексас заради убийство
на съкилийник, когото инжектирал преди 11 години със
смъртоносна доза хероин, защото го хванал да краде. Четиридесет и шест годишният
Рикардо Ортис беше умъртвен
късно вечерта в четвъртък. Той
е петият затворник в Тексас,
екзекутиран тази година.

Тревога в Атина
Задава се вълна от съкращения на 100 000 работни
места, съобщи “Имерисия”. Съкращаването на персонал в много гръцки компании, регистрирано в последно
време и следствие от международната криза, ще се
разрасне драматично в бъдеще, предупреди председателят на Сдружението на износителите в Северна
Гърция (СЕВЕ) Томаидис. Той поиска да се създаде
една национална програма за действие в консенсус на
всички партии и на компетентните органи. От СЕВЕ
посочват, че кризата е ударила строителството и се
очаква да засегне и сектора на услугите. Според очакванията, ако има намаление от 30% в сектора туризма,
ще се загубят около 100 000 работни места.

74 000 турци вече са на улицата
Министърът на труда на Турция Фарук Челик заяви,
че през декември 2008 г. 59 000 души са се регистрирали в бюрата по труда и са се възползвали от помощите за безработни, а през януари техният брой е
нараснал на 74 000 души, съобщи в. “Милиет”. Предвижда се увеличение с около 50% на размера на
изплащаното обезщетение на безработните в Турция.
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Съдия отмени
указ на Обама
Новоизбраният американски президент Барак
Обама се сблъска със
съществен юридически
проблем. Председателят
на специалния военен съд
на САЩ за разглеждане
на делата на заподозрените за тероризъм Джеймс
Пол взе решение, което
фактически отменя указа
на Барак Обама за преустановяване на юридическите процедури по отношение на лица, задържани в затвора в Гуантанамо.
Според съдия Пол в указа
се съдържа уточнение, че
той “трябва да се изпълнява в съответствие с отнасящите се към него закони”,
което дава основание за
продължаване на делата с
решение на председателя
на специалния военен съд.

Законът за създаването на
специалните трибунали
дава изключителното право да се вземе решение
за преустановяване на делата от председателя на
съда, а не от президента
на САЩ.
Представител на Пентагона заяви, че Министерството на отбраната на
САЩ, под чиято юрисдикция се намира затворът
Гуантанамо, смята указа
на президента за действащ и няма да предприема никакви фактически
процедури по отношение
на задържаните в затвора. Въпреки това администрацията на Белия дом
започна извънредни консултации с Министерството на правосъдието и Пентагона.
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на Газа. Перес реагира разпалено,
сочейки го с пръст
и питайки: “Какво
бихте направили
вие, ако обстрелват Истанбул с
ракети
всеки
ден?”.
Ердоган обяви,
че Перес е повишил тон, за да
прикрие “вината
си”. “Вие убивате
хора”, изтъкна
турският премиер
и допълни, че е
жалко защитата
на действията на
Израел да се посреща с аплодисменти. Той обяви
също, че едва ли
някога ще се
върне в Давос
след това отношение.
Истанбул посрещна премиера Ердоган като герой, забравяйки
По-късно на
за политиката на Анкара спрямо кюрдите
пресконференция
Ердоган обяви, че
не е обиден на Перес,
телство с Турция и дву- такъв неуважителен акт.
въпреки че той не е бил
странните отношения Той даде необходимия
прав, а от поведението
няма да се влошат за- отговор”. Анализатори
на модератора, който е
ради гневната реакция, вчера коментираха, че
дал на него и на лидера
предаде турският час- солидарността с палесна Арабската лига Амр
тен телевизионен канал тинския народ е своеобМуса само 12 минути,
НТВ. Израелският пре- разен контрапункт на
посочва ДПА. Ердоган
зидент заяви също, че позицията на Анкара по
обаче уточни, че комене говорил с Ердоган отношение на кюрдскотарите му за еврейското
след това, като допълни: то население в Турция.
варварство и убийства“Уважението ми към От своя страна “Хамас”
та на деца не били насонего няма да се проме- привества гневния жест,
чени персонално срещу
ни”.
заяви говорителят на
Перес или срещу израТурският президент “Хамас” Фавзи Бархум в
елския народ, а “изцяло
Абдуллах Гюл коменти- комюнике.
и само срещу правителра реакцията на преми“Смятаме напусканеството на Израел”.
ера на страната с думи- то на залата от Ердоган
На свой ред израелте: “Никой не трябва да за израз на подкрепа за
ският президент Шимон
очаква министър-пред- жертвите на холокоста,
Перес заяви, че странаседателят на Република извършен от ционистита не цели неразбираТурция да преглътне те”, добави той.
СНИМКИ БГНЕС

Хиляди турци излязоха посреднощ по улиците на Истанбул с палестински флагове и се насочиха към летището
“Ататюрк”, за да приветстват премиера си Реджеп Тайип Ердоган. Той
напусна демонстративно
Световния икономически форум в Давос след
словесна престрелка с
израелския президент
Шимон Перес.
Множеството изрази
пълната си солидарност
с постъпката на Ердоган, скандирайки “Ердоган - новият световен
лидер!”. Пред летището
пък бяха издигнати плакати с думите: “Турция е
с теб!”.
Ердоган се разгневи,
защото бе прекъснат от
водещия дискусиите
журналист от в. “Вашингтон пост” Дейвид
Игнейшъс. На Шимон
Перес бяха дадени 25
минути, в които той пламенно защити необходимостта от военната
офанзива на Тел Авив в
ивицата Газа. През трите кръвопролитни седмици в Газа бяха убити над
1300 палестинци, повечето от които цивилни
граждани. Модераторът
прекъсна изказването на
Ердоган за прекомерното използване на сила и
масовите убийства на
невинни жени и деца
поради липса на време.
Все пак турският лидер
успя да обвини Израел
във “варварски действия” и опит за унищожаването на населението

○

Турският премиер
напусна Световния
икономически форум

○

Скандал в Давос

○
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В Мадагаскар не стихват
масовите безредици
В столицата
на Мадагаскар
не стихват масовите безредици. По данни на
полицията в резултат
на
сблъсъците по
улиците на града са загинали
най-малко 68
души. Президентът на Мадагаскар Марк

Раваломанана
заповяда
да
бъдат въведени
военни части в
столицата, за да
бъдат предотвратени безредиците. По-голямата част от
магазините и
офисите в града
са затворени. В
някои райони
на островната

държава
е
въведен полицейски час. Антиправителствените протести
се ръководят от
кмета на столицата Ендри Раджоелина. Той
обвинява президента на страната в провеждане на антинародна политика.

»ÒÎ‡Ì‰Ëˇ ‚ ≈—?
Исландия може да се присъедини към ЕС в близките две години, обяви високопоставен представител
на ЕС, цитиран от Би Би Си. Еврокомисарят по разширяването Оли Рен заяви, че ако Исландия подаде
официално молба, може да се присъедини заедно с
Хърватия, която се очаква да стане член на ЕС през
2011 година. Но решението от страна на Исландия
дали да се присъедини към блока от 27 страни все
още не е взето.
Политиците в страната са пред взимане на решения за сформиране на ново коалиционно правителство. Банковата система в Исландия се срина през есента
на миналата година. Това доведе до оставката на
правителството, което не успя да се справи с кризата.

Уго Чавес: „Социализмът на ХХI век” е единственият път напред
Главните поддръжници на
социализма в Южна Америка
бяха посрещнати като герои от
100-хилядно множество в делтата на Амазонка, съобщиха
Асошиейтед прес и Ройтерс.
Президентите на Бразилия, Венецуела, Боливия, Еквадор и
Парагвай се събраха в бразилския град Белем за деветия
Световен социален форум, който се провежда като реакция
срещу Световния икономически форум в Давос, Швейцария,
в който участват ръководителите на богати капиталистически
държави.
Венецуелският президент
Уго Чавес заяви, че е дошло
време хората с леви убеждения по света “да излязат от окопите”, да предложат решения и
“да започнат политическа и
идеологическа офанзива навсякъде”.
Публиката възторжено приветства президента на Еквадор
Рафаел Кореа, който изпя кубинската класика “Команданте
Че Гевара” със съпровод от
една китара. Президентите на
Боливия и Парагвай Ево Моралес и Фернандо Луго се присъединиха към двамата лидери
на сцената и държаха речи. Парагвайският лидер също демонстрира певчески способности.
Най-бурни овации обаче
обра Уго Чавес. Той обвини
САЩ за глобалната икономиcyanmagentayellowblack

100-хилядно множество посрещна като герои главните поддръжници на социализма в Южна Америка президентите на Парагвай, Боливия, Бразилия, Еквадор и Венецуела

ческа криза. Лошата икономическа политика на САЩ предизвиква хаос по целия свят и
“социализмът на XXI век” е
единственият път напред, заяви
той. “Нещастията, бедността и
безработицата се увеличават и
това е предимно по вина на
глобалния
капитализъм”,
продължи венецуелският лидер. Чавес похвали американския президент Барак Обама
за решението му да закрие

затвора Гуантанамо и го призова да върне района около
него, където е разположена
база на американските военноморски сили, на Куба.
Хилядите присъстващи отправяха най-различни послания - анархистки лозунги, искания за спасяване на амазонската джунгла, както и призиви за
въвеждане на комунизъм от
съветски тип.
По-късно над 10 000 души

изпълниха
конферентния
център в Белем, като развяваха червени знамена и танцуваха върху столовете си на фона
на бразилска музика, преди да
посрещнат бразилския президент Луиш Инасиу Лула да
Силва. Сред тях имаше стотици
индианци от поречието на Амазонка, облечени в традиционни облекла и намазани с цветни бои.
Да Силва, който е бивш

профсъюзен лидер и възприе
центристка политика, реши за
първи път да участва в социалния форум в своята страна, вместо в срещата в швейцарския
зимен курорт Давос. Появата му
беше очаквана със смесени
чувства от бразилците именно
поради факта, че досега той
предпочиташе да посещава
форума на богатите страни в
Швейцария. Президентът, който комбинира социална политика със свободен пазар, доведе на форума над десет министри от своя кабинет. “Вярвам,
че кризата е много по-тежка.
Не знаем колко ще се задълбочи”, заяви той и добави, че
неговото правителство ще инвестира в промишлеността, за
да създаде работни места, вместо да дава обществени пари
на банките, както направиха
богатите държави.
Да Силва заяви, че САЩ и
другите богати държави трябва
да получат същото сурово отношение, каквото получиха латиноамериканските държави по
време на финансовите кризи в
тях през последните десетилетия. “Сега очаквам МВФ да отиде при Обама и да му каже как
да възстанови икономиката”,
каза той. За разлика от своите
южноамерикански колеги на
форума обаче Да Силва избягваше социалистическата реторика.
cyanmagentayellowblackdop
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Засилваме
диалога с Египет
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обясни той.
Много иракски религиозни партии бяха очернени от изкушенията на
властта през последните
три години. Това впечатление обяснява резултатите от проучване на багдадския в. “Ас сабах”, според което светските партии са предпочитани от
гласоподавателите в 10
иракски града и печелят
27% от вота. Всички партийни групи ще следят изборите отблизо за наймалките признаци за измама или намеса от иракската армия, която за
първи път ще охранява
по-голямата част от избирателните секции.
Министър-председателят Нури ал Малики обеща на гласоподавателите,
че “изборите ще дадат
ново лице на Ирак” и се
зарече да “накаже всички
измамници и манипулатори”. За правителството е
жизненоважно да свърши
добра работа този път,
подчерта политическият
анализатор от Багдадския
университет Набил Салим.

○

принудени да напуснат
домовете си в Ниневия
след поредица от 15
убийства за две седмици
в района. Гласовете на
малцинства като християните и язидите могат да
решат изборите в тези етнически разнородни провинции.
Движението на шиитския духовник Муктада
Садр, което бойкотира изборите през 2005 г., но е
важна част от коалицията,
която изведе премиера
Нури ал Малики на власт,
отново няма да участва
като партия, а ще подкрепи независими кандидати.
“Стоим настрана от изборите, както направихме
през 2005 г., защото нямаме доверие на цялостния политически процес в
условията на настоящия
режим, който американската инвазия установи”,
каза Асма ал Мосауи от
Багдад, член на движението. “Ние ще подкрепим
независими кандидати,
които са способни да служат на иракския народ и
чиито цели съответстват
на нашето движение”,

○

променят решението си”.
Силно сунитско участие,
особено в етнически
разнородни провинции
като Ниневия и Диала,
може да представлява
проблем.
Насилието вече се
завърна. На 18 януари
атентатор самоубиец уби
Хасан Зайдан ал Лихаиби
в дома му, на юг от Мосул.
Ал Лихаиби беше зам.председател на втората
по големина сунитска
партия в провинциите Ниневия и Салах ад Дин. Ден
по-рано беше застрелян
Хашим ал Хусейни, кандидат от партия “Ислямски
призив” на премиера
Нури ал Малики по време
на предизборната му кампания, южно от Багдад.
Атентатите бяха последвани от заплахи и атаки
на въоръжени групи в Ниневия и Диала преди изборите. Кюрдите и други
малцинствени общности в
Диала казват, че с наближаването на изборите са
станали мишена на сунитските въоръжени групи.
Миналия ноември близо
10 000 християни бяха

○

○

Министър-председателят Нури ал Малики обеща на гласоподавателите,
че „изборите ще дадат ново лице на Ирак”
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СНИМКА БГНЕС

Докато Ирак балансира по острието на бръснача, гласоподавателите
вече се подготвят да
тръгнат към урните. От
2005 г., когато избухна
гражданската война в
страната, улиците никога
не са били толкова безопасни, колкото в момента.
След като иракчаните дадат своя глас в 14 от 18-те
провинции, за да изберат
местните съвети, които
ще ги управляват, Ирак
може да направи голяма
стъпка и да сложи край
на
дългогодишните
кръвопролития. Мнозина
се опасяват обаче, че ако
резултатите от изборите
бъдат сметнати за нечестни, страната може да се
върне към кланетата и хаоса.
Невероятният брой от
14 500 кандидати в съревнование за 440 места средно 33 кандидати за
пост - може би отразява
значението, което иракчаните отдават на тези
избори и на повишената
сигурност в страната. Големият брой кандидати и
сложността на избирателната бюлетина представляват особено предизвикателство. Гласоподавателите могат да избират
партийни листи, независими кандидати и представители на етническите
малцинства според пропорционална система.
“Бюлетината ще е с големината на масичка за
кафе”, каза западен наблюдател на изборите
пред ДПА.
За разлика от изборите през 2005 г., когато
много сунити ги бойкотираха, а избирателните
комисии не успяха да занесат урните в много сунитски райони от съображения за сигурност, този
път сунитите ще участват. “Някои групи от
съпротивата отново призовават за бойкот”, каза
Набил Мохамед Салим,
професор по политически науки в Багдад. “Но
ако изборите са прозрачни, много от тях ще

Ирак може да направи голяма стъпка и да
сложи край на дългогодишните кръвопролития
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Тест за крехкия мир
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Активно и динамично
се развиват отношенията между Република
България и Арабска република Египет. Това се
потвърждава от неотдавнашното много успешно
официално посещение в
Кайро на българския
президент Георги Първанов. Предстои важна
визита в египетската
столица на министърпредседателя Сергей
Станишев за разговори
на най-високо равнище
с президента Хосни
Мубарак, министърпредседателя д-р Ахмед
Назиф и председателя на
парламента д-р Фахми
Сурур. Ще бъдат подписани и пет нови споразумения за взаимодействие и сътрудничество в
сферата на икономиката, науката и културата.
От особена важност е
споразумението
за
сътрудничество в областта на енергетиката
и постигнатите договорености за ежегоден внос
от 1 млрд. куб. м газ от
Египет. Утре на официално посещение в София пристига египетска
парламентарна делегация, водена от д-р Сурур, за среща и разговори с председателя на Народното събрание Георги Пирински, президента Георги Първанов, премиера Сергей Станишев
и министъра на външните работи Ивайло Калфин.
Този важен политически диалог се отразява много положително и
на развитието на деловите връзки. Не случайно за последните две
години двустранният
стокообмен между България и Египет се е
увеличил почти двойно.
А това е още едно потвърждение за ползата и
необходимостта от икономизация на външната политика.

Израз на засиленото
внимание на египетската общественост към
България и развитието
на двустранните отношения е и подчертаният
интерес на медиите към
страната ни. През последните дни водещите
египетски вестници “АлАхбар”, “Ал-Гумхурия” и
др. поместиха интервюта с българския посланик в Кайро. Националните телевизии “Nile
News” и “Nile TV International”, които освен в
Египет, имат широко
покритие в почти целия
Арабски свят, излъчиха
също обширни интервюта с посланик Гайтанджиев. В тях той излага
главните насоки на
българската външна политика и се спира
подробно на настоящето
и бъдещето на многостранните и взаимно полезни връзки между
Египет и България.
Освен националните
телевизии по една от
най-известните телевизионни компании “El
Badr” много популярният
телевизионен водещ д-р
Исмайл Хелми, който е
и генерален секретар на
Съюза на египетските
писатели, в две поредни
предавания на специалната си програма “Панорама” проведе разговори с продължение с
българския посланик,
посветени на 100-годишнината от Независимостта на България, историята, културата и политиката на страната ни и на
състоянието и перспективите пред българо-египетските отношения. В
хода и на двата разговора се обадиха зрители
от Египет, Ливан, Сирия,
Кувейт, Саудитска Арабия, които задаваха на
живо въпроси на българския посланик Иван Гайтанджиев и получаваха
изчерпателни отговори.

Държавите, остро критикувани заради репресивните си
режими или програми за въоръжаване, както и други страни,
където има размирици, се опитват да съблазнят туристите, които все повече и повече се поддават на техния опасен чар.
Това твърдят експерти по туризма, събрали се в Мадрид.
Тази тенденция се наблюдава на Международния панаир
на туризма в Мадрид, който отвори врати в сряда и където за
първи път участва и Мианма, управлявана от 1962 г. от желязната ръка на хунтата.
И други горещи точки или
държави със спорна репутация
участват в това събитие, една
от най-важните срещи в сектора на туризма в Европа. Такива
са например палестинските територии, Либия, Зимбабве и
Иран, чиито ядрени амбиции
карат Израел и Запада да
скърцат със зъби.
За Тони Уилър, съосновател
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на пътеводителите “Самотна
планета” и автор на неотдавна
появилата се книга “Страните
от оста на злото”- творба, посветена на неговите пътувания в
девет страни с неблагонадеждни режими, тази тенденция отразява също желанието на туристите да посетят места, които
малцина преди тях са видели.”Много туристи искат да са
първите, които ще прекрачат
прага на някоя врата”, казва
Уилър.
Вместо да отблъскват туристите, отрицателните репортажи
в медиите за някои дестинации
подхранват желанието на хората да отидат там, за да си
съставят сами мнение, допълва
Уилър, който е автор на над 30
книги от серията с пътеводители на “Самотна планета”.
Андрю Суиринген, датски
студент по филология в Оксфордския университет, е бил в
Северна Корея през 2005 г., воден от нездраво любопитство
след изявленията на бившия
американски президент Джордж Буш, че тя е част от оста на
злото заедно с Ирак и Иран.
“Северна Корея е един от найтоталитарните режими на планетата. Това е първата комуни-

стическа династия в света. Исках да видя това със собствените си очи”, признава студентът.
Пътуванията до Северна Корея, които се осъществяват
само под формата на организирани екскурзии, нараснаха.
Броят на туристите, посетили
Северна Корея, през 2008 г. достигна 4500. През 2001 г., тоест
година преди изявленията на
Буш, те бяха едва 600.
Страните, които са на първа
страница на вестниците с лоши
новини, доста трудно могат да
бъдат възприемани като привлекателни туристически дестинации, признава Рос Кенеди,
председател на “Африка Абида
туризъм”, фирма, която организира сафарита в Зимбабве. Той
казва обаче, че неговата фирма
помага за промяна в предубежденията за ситуацията в тази
страна и подчертава привлекателните страни на Зимбабве.
Това успокоява страховете и
убеждава туристите да я посетят.
Фирмата за сафари в Зимбабве, която за първи път участва в туристическото изложение
в Мадрид, отчете през 2008 г.
увеличение на посетителите на
африканската страна с 4 процента въпреки обвиненията сре-

СНИМКА БГНЕС

Рискови държави се опитват да привличат туристи

щу президента Робърт Мугабе,
че е използвал сила по време
на изборите, за да запази
властта.
“Една туристическа дестинация не може да бъде заличена
от картата на света само заради
избора или поведението на
шепа хора”, казва Кенеди.
Самите туристи, от друга
страна, не обръщат внимание
на предупрежденията на своите правителства да не посещават дадена страна, обяснява
Кен Шапиро, главен редактор

на списанието за туризъм и туристическите агенции “Травъл
ейдж уест”. “През последните
години хората започнаха да
разбират, че подобни предупреждения са по-скоро плод на
политиката, отколкото на действителното безпокойство за сигурността на пътуващите”,
допълва Шапиро.
Над 13 000 туристически
фирми от 170 страни участват в
туристическия панаир в Мадрид, сочат данни на организаторите.
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ДАТАТА

Любов да е!

31

ИВАН ГЕОРГИЕВ

Днешният 31 януари е найщастлив за началото на нова
връзка, най-добре е да бъде
осъществена, разбира се, по
вечерно време, съобщи изненадващо “Дейли телеграф”, цитиран от БТА. Освен това британските статистици очакват, че
около 70 хиляди запознанства
ще се развият в нова любов
през февруари. Довечера пък
британски моми и ергени ще
имат 2,5 милиона първи срещи.
Браво! Островът може и да е
мъглив, но се усмихва. И гледа
напред. Също впрочем като
България - суша, киша, обвинения в корупция и истински, за
жалост, кражби, спрени пари,
очаквани подкрепи, задръствания по улиците, обири по домовете - и пак мислим за любов.
Ама така трябва! Британците си
признават, че през януари са
се чувствали самотни, а нас понеже никой не ни пита, ще речем - нов месец, нов късмет. Хич
не е трудно даже - хем си имаме “Два Трифон Зарезана” - на
1 и на 14 февруари, хем идва и
модният напоследък Свети Валентин. Важното е любов, или
поне обич да има. Другото ще
си го направим...

Политическа икономика...

Втори опит
за летене
Изборите (или по-скоро
- очакването за тях) заприлича на технология за правене на кафе. Защото от
месеци навлезе нова политическа терминология, нямаща нищо общо с вота.
Когато се спомене думата
избор, вече се подразбира
кафетерийното съотношение 2 в 1. До тази кулинарна формула достигна размишлението около това
дали вотът да е в един ден
или в два, в едни месец или
в два. В крайна сметка наближава гласуването, което означава: до урната и
обратно вкъщи. И тогава
няма никакво значение 2 в
1 или 3 в 2 е, ако избирателите не обичат онези,
които “с любов” ги зоват към

урните. Изборното законодателство обърка главите
дори на правно грамотните. Традициите се оказаха
безсмислени,
особено
след последното купуване,
продаване и всякакво инкасиране по време на редовни и частични местни
избори. От тях произлезе
поука, че промяна е необходима. За да има кой за
какво и за кого да гласува.
От Коалиция за България се опитват да сложат
ред в хаоса - кой, кога, къде
и как да си пусне плика “за”
или “против” някого или
нещо. От левицата лансираха идеята вотът да е и за
личности под формата на
дългоочаквания мажоритарен избор. По този въпрос

МИЛЕНА
НИКОЛОВА

сякаш партиите нямаха големи различия, ако не се
брои, че според едни вносители личностно подбраните и избрани кандидати
трябва да са 58, а според
други - просто 31, колкото
са и избирателните райони.
В зората на демокрацията съществуваше мажоритарният принцип, за Велико Народно събрание се
избраха и личности. Но
тази демократична практика скоропостижно приключи. Тя беше изместена от
тогавашната електорална
потребност на партиите да
бетонират присъствието
чрез пропорционалните
листи. Там листата беше
номер 1, а втори по-важност като че ли бяха хора-

та в нея.
Днес ситуацията е друга - доста хора не искат да
гласуват “заради едната
идея”. И онова, което е готово да ги накара да се
поразмърдат в изборния
ден, е само личност, която
харесват. Така възкръсна
проектът мажоритарен вот
- лекарството, което да спаси избирателя от това системно да го употребяват с
политически цели. Нещо
като последен опит да полети над корупционните
практики и над дребните
банкноти за “пуснат глас”.
И ако това не помогне, да
знае избирателят, че сам
си е виновен заради това,
че оставя другите да мислят вместо него.

Ключ от пещера
ИНА
МИХАЙЛОВА

Инцидент с похитен автобус,
завършил за радост без жертви,
стана причина дискутираният нееднократно проблем за сигурността на пътниците отново да фокусира обществения интерес. Представители на частни превозвачески фирми не закъсняха да обвинят
държавата в некадърно законотворчество и да отправят претенции за липса на контрол. Би било
добре обаче всеки да погледне и
в своята къщичка. Представител
на превозвачите намекна: “Може
и да предприемем стъпки в посока повишаване сигурността на
пътниците, но това ще се отрази
на себестойността на билетите”.
Аха! Това ли е ключът от пещерата?
Защото има други въпроси, на
които е време да се намерят отговори. Колко от автобусите, които
се “търкалят” по магистралите, отговарят на всички изисквания за
безопасност? Колко от пътниците
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в тях всеки път получават билети
- застраховка при евентуален инцидент? Колко от шофьорите са
истински професионалисти, подготвени за екстремални условия,
каквито предполага превозът на
хора? Колко от стюардите и стюардесите в тези автобуси са обучени, преминали през съответни
курсове и пр., така че да могат да
бъдат адекватни при нужда? Колко пъти годишно екипажите в която и да е превозваческа фирма
са били на опреснителни курсове
по оказване на първа помощ например, или са били инструктирани как да действат при терористичен акт или друг инцидент, застрашаващ живота и сигурността на
пътниците? И още, и още...
Готови ли са най-сетне превозвачите да направят нужното и да
поемат своята отговорност? Всеки,
който иска бизнесът му да върви и
да носи печалба, трябва и да инвестира в него. Някои превозвачи
вече поискаха скенери по автогарите, строг пропускателен режим,
проверка на багажа и пр. мерки за
сигурност, както и да се затварят
онези обекти, които не отговарят
на изискванията. Ама защо все ис-

каме друг да реши проблем, който
виси на нашата глава?
Нали част от автогарите имат
скенери и незнайно защо не ги
ползват. Небрежни по столовете и
кафетата кибичат т.нар. охранители. Или авторитетно разхождат
униформи сред чакащите пътници.
А част от собствениците на автогари са и превозвачи. Омагьосан
кръг, в който “крадецът вика дръжте
крадеца”. Същите превозвачи понякога имат десет автобуса, които
отговарят на изискванията и спазват правилата, и още десет - в
сивия сектор.
А какво да кажем за шофьорите, които проявяват незаинтересованост към пътниците, та какво остава за бдителност? Или за другите, които срещу скромните от 2 до
10 лв. (в собствения джоб, безотчетно и безданъчно) в зависимост
от фирмата, разстоянието и размера на пакета хвърлят в багажното
отделение чанти и куфари, в които
не само че не знаят какво има, но
дори и не са собственост на някой
от пътуващите? И това ли да
свърши държавата? Нали не вярвате в приказката за Аладин и
вълшебната лампа?

155 години от рождението в Търново (12 февруари по
нов стил) на българския революционер, политик, държавник и писател Стефан СТАМБОЛОВ (1854-1895) - един от
“строителите на съвременна
България” и вероятно найоспорваната политическа фигура от новата ни история.
Учи в родния град и в Одеската семинария (1870-1872 изключен за връзки с руските
революционери), става член
на БРЦК в Букурещ (1873) и участва в подготовката
на Старозагорското (1875) и на Априлското въстание (1876). Издава заедно с Ботев стихосбирката
“Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова”
(1875). След Освобождението е активен член на
Либералната партия. Народен представител от 1880а, а от 30.VI.1884 до 26.VIII.1886 г. е председател
на IV ОНС. Участва в Съединението на Източна
Румелия с Княжество България (6.IX.1885). Заедно със
Сава Муткуров организира контрапреврата през 1886
г., а след абдикацията на княз Батенберг става член
на регентството (1886-1887), съдейства за избирането на Фердинанд I за български княз (1887) и през
1887-1894 г. е министър-председател и министър на
вътрешните работи. Редовен член на БКД (1884).
Умира от раните си на 6 (18).VII.1895 г., след като
три дни преди това е съсечен в центъра на София
от политически противници. Според мнозина изследователи следите на убийците (споменават се Боне
Георгиев (бивш секретар на Коста Паница), Атанас
Цветанов (Талю), Халю и Наум Тюфекчиев водят към
македонското движение и княжеския дворец. Съпругата му Поликсения не позволява на княз Фердинанд да
присъства на погребението.
1865 - в САЩ е забранено робството, след като
е приета XIII поправка в американската конституция.
11 години по-късно на този ден е наредено на всички
индианци в Щатите да се преместят в резервати.
1943 - завършва последният
етап от 200-дневната Сталинградска битка, която е една от
преломните точки във Втората
световна война - в нощта на 31
януари подразделения на 38-а
стрелкова бригада и 329-и инженерен батальон блокират в
центъра на Сталинград сградата на универмага, в чието подземие се разполага щабът на VI
германска армия - след ултиматум новопроизведеният ден порано генерал-фелдмаршал Фридрих ПАУЛУС (1890-1957)
и още 21 генерали се предават. Основната част от
нацистките войски прекратяват съпротивата, а до
2 февруари са унищожени и съпротивляващите се
части от обкръжените германски сили. По време на
цялата операция германците губят около 1,5 милиона
войници и офицери, като освен VI армия са разгромени
IV такова армия, румънските III и IV армия и италианската VI армия. От обкръжените на 19-20 ноември
1942 г. 330 хил. души накрая се предават 92 хиляди.
Самият Паулус, който е един от създателите на
т.нар. план “Барбароса” за нападението на нацистка
Германия срещу СССР (22.VI.1941 г.), като пленник
влиза в подпомагания от Москва Национален комитет
за свободна Германия и свидетелства на Нюрнбергския процес. Държан под нещо като домашен арест
в Москва до ноември 1953-а, като след това е
допуснат до ГДР, където е инспектор в милицията
и умира на 1.II.1957 г. в Дрезден.
1945 - редникът от щатските части във Франция Еди СЛОВИК става първият и единствен
американски войник от времето
на Гражданската война в САЩ,
екзекутиран за дезертьорство.
1968 - най-малката островна държава Науру получава независимост в състава на Британската общност. Парламентарната република е остров в южната част на Тихия океан (южно
от Маршаловите острови) с
площ 21 кв. км и около 14 000 души население
(2008), като е единствена държава без официална
столица. Островът е открит от англичанина Джон
Фирн през 1798 г., а през 1830-а на него се заселват
и първите европейци. Основна валута е австралийският долар, най-голям град
- Ярен, а официални езици науруански и английски. Президент от края на 2007-а
е Маркус Аджамаба СТИВЪН
(1969) - бивш тежкоатлет, спечелил сребро на световното първенство в
Атина през 1999-а и 7 златни медала от игрите на
Британската общност (59,
60 и 62 кг).
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 Госпожо Петкова, наскоро Комисията по финансов контрол изнесе данни за
отрицателна доходност в
допълнителните пенсионни
фондове. Един неприятен
факт за вложителите, но и
за осигурителите, за доверието, което трябва да
свързва двете страни. Вашият коментар като шеф
на пенсионен фонд и зам.председател на Асоциацията на лицензираните доброволни пенсионноосигурителни дружества у нас?
- Фундаментално има два
принципа, които могат да стоят в основата на допълнителното пенсионно осигуряване
- единият е на диференцираните вноски, другият - на диференцираните пенсии. У нас
то е основано на диференцираните вноски. Това е важно
да се знае, особено напоследък във връзка с резултатите на пенсионните фондове, повлияни от глобалната
финансова криза. Започна
често да се задава въпросът:
сега какво ще стане с парите
от пенсионните фондове?
Важно е да се знае, че поради начина, по който са регламентирани пенсионните
фондове в България, те не
могат да фалират и всички
пари в тях да се стопят. Вероятността е теоретична и може
да се сбъдне само ако преди
това всички други фалират,
включително държавата, а и
не само нашата, но и други
държави. Отрицателната доходност за 2008-а е безспорно смущаващо обстоятелство,
но всички сме категорични,
че в рамките на дългосрочния хоризонт на пенсионното осигуряване доходността
ще се възстанови. Най-чувствителни към нивата на доходността за 2008 г. са клиентите на доброволните фондове
- за съжаление някои от тях
загубиха самообладание, изтеглиха парите си и така загубиха възможността да
възстановят загубите от 2008
г. За пазара като цяло броят
на отказалите се да се осигуряват пенсионно не е значителен, защото в доброволните пенсионни фондове са
осигурени около 600 хиляди
души от общо над 3 милиона
вложители във всички пенсионни фондове у нас. По мое
мнение не повече от 50-60
хиляди души са пристъпили
към теглене на парите.
 Очертайте разликата
между споменатите два
принципа.
- Ако някой някога е чувал
да фалира пенсионен фонд,
то това е бил фонд, който е
работил на принципа на диференцираните пенсии или
професионална схема на работодател. Не ми е известно
някога някъде да е фалирал
фонд, основан на принципа на
диференцираните вноски.
Така е, защото тези, които
работят на принципа на диференцираната вноска, договарят с клиента си единствено размера на вноската, която той плаща, като ангажименът на фонда е, когато клиентът получи право да се пенсионира, да му се изчисли
такъв размер на пенсията,
който отговаря на размера на
натрупаната сума в индивидуалната му партида. При диференцираните пенсии, когато
фондът се договаря с клиента, се уговаря не размерът на
вноската, а на бъдещата пен-

„

ДАНИЕЛА ПЕТКОВА започва работа в “Доверие” през 1994 г. като главен счетоводител, след спечелен конкурс за
длъжността, проведен от “Прайс
уотър хаус”. Под нейно ръководство
през 1997 г. счетоводният отдел
прераства в дирекция “Финанси
и счетоводство”, който ръководи до избирането й за главен
изпълнителен директор. Преди
идването си в “Доверие” тя
има натрупан сериозен опит в
областта на финансовите анализи, данъчните консултации и
фирменото счетоводство
като собственик и ръководител на консултантска фирма.
Има висше икономическо образование, завършено в Университета за национално и световно стопанство.

ДАНИЕЛА ПЕТКОВА:

Вложенията за старини
не са бързо забогатяване
Не ми е известно да е фалирал фонд, основан
на диференцираните вноски, каквито са нашите,
твърди главната изпълнителна директорка на
Пенсионноосигурителна компания „Доверие”
Интервю на ЕВА КОСТОВА

сия, която фондът ще изплаща някога в бъдеще на вложителя. Оттам нататък няма
значение какво се е случвало
през тези години и каква е
била доходността - фондът
има ангажимент да изплати
вече уговорената в миналото
пенсия. Обикновено в тези
случаи размерът на пенсията
се договаря като процент от
заплатата. Такива схеми в
България няма, за щастие. В
период на криза, както е в
момента, отраженията, на която никой не може да предвиди предварително, тези фондове имат изключителни затруднения, защото събират
огромни задължения, които е
възможно да не могат да покрият. Ето защо в международен мащаб в момента има
тенденция да се преминава от
диференцирани пенсии към
диференцирани вноски, както
е в България.
 При този вариант
няма ли рискове за вложителите?
- При фондовете с диференцирани вноски рискът за
вложителя е доходноста да е
отрицателна, което намалява
размера на натрупаната сума

Много е важно да имаме
доверието на осигурените
black+dopulnitelen

на ще загубят много, и то не
просто счетоводно, но съвсем
реално, а сега законът ги
предпазва. На клиентите на
доброволните фондове обясняваме, че единственият начин тези счетоводни загуби,
за които стана дума, и които
рано или късно ще се възстановят, да станат реални е, ако
човек си изтегли парите от
фонда. Всеки вложител с подълъг период на вноски има
много по-голяма възможност
да не усети отрицателната
доходност.
 Има ли опасност и у
нас, както в Аржентина, да
се национализирлат вложенията в пенсионните фондове?
- Убедена съм, че проблемите, които има в Аржентина, стоят в основата на едно
такова решение, за което
мога да кажа единствено жалко за хората първо, които ще бъдат лишени от
възможностада да имат пенсии от капиталова схема, и
второ - жалко за държавата.
Защото тя няма да може да
осигури такъв размер на пенсиите, какъвто биха имали
хората, които получават и

в индивидуалната му партида, а оттам - и размера на
пенсията му. Този риск обаче
за целия период на осигуряване е малък, защото няма
кризи, които продължават по
30-40 години, колкото години
работи обикновено човек. В
рамките на такъв дълъг период временните отрицателни
доходности се изглаждат.
Рискът е силно намален и
защото парите на пенсионните фондове са инвестирани в
различни неща - държавни
ценни книжа, банкови депозити, акции, облигации, недвижими имоти и т.н. Даже теоретично не може да се окаже, че всички тези пари някак
си ще изчезнат. Единственото, което може да се случи, е
временно печалбите, които те
носят, да са по-ниски, както
стана през 2008 г. Ако трябва
да продължа с примерите,
мога да спомена за банковите депозити като един от видовете инвестиции, които правим. Съгласно закона 25 на
сто от активите можем да вложим в депозит в банка, но ни
е забранено всички 25 процента да вложим само в една
банка. Длъжни сме да ги вложим в няколко различни банки. Как могат да се загубят
тези пари? Ако фалират всички банки, в които пенсионните фондове имат вложени
пари. Друг инструмент, найрисковият възможен примерно, актуален за 2008 г., защото даде много загуби, са акциите на българската фондова борса. Често ни се налага
да обясняваме, че отчетените
през 2008 г. загуби от този
вид инвестиция са счетоводни, защото това са акции на
български фирми, които
въпреки всичко са си на мяс-

тото - работят, правят печалби. Проблем би имало, ако
всички фирми, в които пенсионните фондове държат акции, по някакав начин фалират. Но да фалират всички
фирми... Това означава да
фалира икономиката, да фалира държавата. Няма такива
данни. Пенсионните фондове
имат инвестирани пари и в
държавни ценни книжа - и в
България, и в други държави
от ЕС. Доходността от тях
може да е ниска, но пари в
държавни ценни книжа могат
да се загубят, ако държавата
фалира. Другите инвестиции
са в недвижими имоти - цените могат да отидат нагоре или
надолу, но това са земи, сгради, парите също не могат да
бъдат загубени. Категорично
мога да кажа, че нямаме причини, говоря и от името на
моите колеги, да чувстваме
вина, че не сме направили
максималното. В такова време успехът или неуспехът се
мерят с това доколко сме успели да минимализираме
ефекта от кризата. В момента
събираме данни за това, което са постигнали другите пенсионни фондове по света - нещата изглеждат много по-зле,
отколкото в България.
 Опасявате ли се, че
масово ще почнат да си
теглят парите хората?
- Не се опасявам, защото
от задължителните фондове
нямат право да ги теглят, а те
са преобладаващата част от
клиентите на пазара. От
гледна точка на клиентите
може да не звучи добре, че
нямат право да ги теглят, но
ние като експерти знаем, че
това е по-доброто за тях, защото, ако ги обхване паниката и ги изтеглят сега, наисти-

допълнителна пенсия от капиталова схема. При равни
други условия е установено
на практика, че капиталовата схема дава около 4 пъти
по-висока пенсия, отколкото
тази от разходопокривен
принцип. Мисля, че пенсионносигурителният модел на
България е модел, който занапред ще приложат много
други държави, които в други
отношения са много по-напред от нас. Най-добрите
модели са тези, които съчетават и държавното пенсионно осигуряване, и частното както е у нас.
 Ако сега се осигурявам
на по-висока вноска, значи
ли това, че някога ще получа по-висока пенсия?
- Да, със сигурност. Но
това не означава, че ако внесете три години преди пенсия по-висока сума, ще получите по-висока пенсия. Тогава може и да не получите,
даже да загубите част от
парите си. Основният, найсилно влияещ фактор върху
резултата от капиталовото
пенсионно осигуряване, е
продължителността му.
 Случва се непоправимото...
- ... парите се онаследяват.
 А ако човек вече е пенсионер и иска да се осигурява за по-голяма пенсия?
- Законът дава право, но
ако трябва да ви посъветвам,
ще загърбя бизнесинтересите, защото основият ни принцип е никога да не лъжем
клиентите. Няма интерес човек да направи това. След
като вече е пенсионер, той
не може да получи онази изгода от пенсионното осигуряване, която имат клиентите,
осигурявали се 5-10 години.
Няма да се уморя да казвам,
че който иска да се заиграва
на тема печалби за кратко
време, или трябва много да
разбира от инвестиции, или
да е готов да се изненада неприятно, ако приеме, че пенсионното осигуряване е място за бърза печалба. Възможно е, но е много рисковано...
black+dopulnitelen11

black+dopulnitelen10
black+dopulnitelen

Ïð

íèòå
â
è
÷
î
ï
à
ç
èëîæåíèå

äíè

СЪБОТА 31 ЯНУАРИ 2009

НАРОДЕН

КАЛЕНДАР

Öàðÿò íà ëîçÿòà

„Ó ÌÓÒˇÚ
Ì‡ ˙ˆÂ
КИРО М. ИВАНОВ

П

По календара на църквата
ни през февруари започва пролетният цикъл на православните и народните празници, началото на земеделската година.
1 февруари - ТРИФОНОВДЕН
(Св. мчк Трифон е покровител на
лозарите, кръчмарите и градинарите).
Трифоновден е между зимата
и пролетта, с него започва календарът на труда, на този ден
зарязват лозята. Селяните казваха някога, че ще е добра реколтата, ако денят се случеше
слънчев - “Ще будет изобилие”.
Образът на светеца от иконите ни е известен като човек на
труда, който реже, прекопава и
бере лозята. И днес спомените

ми от детството в Странджа ме
връщат на село, когато мъжете
се събираха на групи и тръгваха
към лозята, а ние припкахме край
тях в очакване на празника. Гайдата, тъпанът и бъклиците, пълни
с вино, повдигаха настроението
на всички. Стопаните, всеки в
своето лозе, отрязваха по три
пръчки от четирите му края, поливаха лозите с вино и благославяха: “Тая година колкото даде,
догодина - двойно повече!”
Много по-пищен е празникът
на лозарите край морето, с обреди от Дионисиево време. Тяхната
благословия е: “Трифон в лозе,
да не се вижда от грозде!”
След като изпиеха бъклиците
в лозята, мъжете се връщаха по
обяд развеселени, с венци от
лозови пръчки на глава, пеейки
тракийската песен “Садила мома
край море лозе”. Мъжкото хоро в

СНИМКИ БГНЕС

Празниците през февруари
делят зимата от пролетта с
обреди от Дионисиево време

средата на площада в селото ни
не може да се опише с думи.
Привечер Трифоновците и царят
на лозята посрещаха гости.
10 февруари - ХАРАЛАМПОВДЕН (Св. свщмчк Харалампий се смята за заповедник на
всички болести, държи ги със
синджир - пуска ги и ги праща
когато си иска и на когото си
иска).
Хараламповден или още Чуминден, както го наричат някъде,
е свързан с поверия и магии,
които се правели за предпазване от болести на хора, животни и
растения. Срещу празника жените занасяли в черквата съдове с
мед и масло, които преспивали
там, а на сутринта, след литургията, осветени, си ги прибирали
вкъщи. Месели и изпичали тънки
питки, мажели ги с мед, разчупвали ги на коматчета и ги раздавали из махалата, за да умилостивят чумата - за здравето на
всички.
Така почитали и пчелите, и
пчеларите, които добивали найдоброто лекарство и храна за
болни и деца.
11 февруари - ВЛАСОВДЕН
(Св. свщмчк Власий е почитан
като покровител на домашните
животни и по-специално на воловете).
Власовден иде може би от
божествения Волос, от езическата древност на славяните. Празникът наричат още Волов запор.
През този ден жените месят обblack+dopulnitelen

редни хлябове, намазани с мед
или рачел, и ги раздават за предпазване от болестта влас: “Да е
на помощ Свети Влас!”. В село
Малево, Хасковско, стопанките
се надпреварвали коя първа ще
раздаде наречения за здравето
на добичетата хляб, та “да са
първи - и воловете и чифчията й
през годината”.

ги изгори сушата.
22 февруари - МЕСНИ ЗАГОВЕЗНИ (Неделя месопусна
продължава цяла седмица). През
този ден за последен път се яде
месо.
СИРНАТА НЕДЕЛЯ е седмицата между Месни заговезни и
Сирни заговезни, които т. г. ще
отбележим на 1 март. През тези

ì»Á·ÓËî Á‡
Ì‡È-ıÛ·‡‚ÓÚÓ ‚ËÌÓ
Õ‡ ÏÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡ Ì‡ “ËÙÓÌÓ‚‰ÂÌ ËÁ·Ë‡Ú ì÷‡ Ì‡ ÎÓÁˇÚ‡î - Ì‡È‰Ó·ËˇÚ ÒÚÓÔ‡ÌËÌ, ÍÓÈÚÓ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ Ë Ì‡È-ıÛ·‡‚ÓÚÓ ‚ËÌÓ. —Î‡„‡Ú ÏÛ
ÍÓÓÌ‡ ÓÚ ÎÓÁÓ‚Ë Ô˙˜ÍË, ‰‡‚‡Ú ÏÛ ËÍÓÌ‡Ú‡ Ì‡ Ò‚ÂÚË “ËÙÓÌ, ÌÓÒˇÚ
„Ó Ì‡ ˙ˆÂ Ë „Ó Í‡˜‚‡Ú Ì‡ ÍÓÌ Ë ‚ÒË˜ÍË ÔÓ˜ÂÚÌÓ „Ó ÒÎÂ‰‚‡Ú, Á‡ÍË˜ÂÌË
Ò ‚ÂÌˆË ÓÚ ÎÓÁÓ‚Ë Ô˙˜ÍË. ¬ ‰ÓÏ‡ Ì‡ ìˆ‡ˇî ÛÒÚÓÈ‚‡Ú Û„Ó˘ÂÌËÂ Á‡
·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ Á‡ ÓÍ‡Á‡Ì‡Ú‡ ÏÛ ˜ÂÒÚ. Õ‡Ó‰˙Ú Â Û·Â‰ÂÌ, ˜Â ÓÚ Á‰‡‚ÂÚÓ
Ë ˘‡ÒÚËÂÚÓ Ì‡ ìˆ‡ˇî ˘Â Á‡‚ËÒË ÔÎÓ‰Ó‚ËÚÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÎÓÁˇÚ‡.
На други места слагали на
рогата на воловете кравайчета,
водели ги на водопой, подскачали подире им и мукали за здраве. От онова време е останал и
празникът Муковден. През деня
бащите ни не впрягаха воловете.
Поверието гласеше: прокараш ли
дори една бразда в нивата си, тя
ще власяса. На воловете даваха
ляк (лекарство) от изгорената им
козина, а за нивите майките ни
месеха и раздаваха погачи хляб,
да не ги попарят сланите, да не

дни започва усилената подготовка за настъпващите Велики пости.
В понеделник е началото на маскарадните игри на младежите и
децата, ходенето “на прошка” при
родители, при по-големи братя и
сестри. През цялата седмица месото липсва на трапезата. Яде се
мляко, сирене, яйца, масло и риба.
Да не пропусна нещо много важно - седмицата е последна, краен
срок за сватбите, които на село
обикновено започват от Петковден, 14 октомври.
black+dopulnitelen10
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да хванем някоя настинка или грип,
но успоредно с това този сезон предоставя чудесни шансове да се калявяме и да се избавим от много болести.
Къпането в студена вода или “моржуването” е един от най-ефектните и
ефикасните начини за каляване. То е
невероятно популярно и разпространено в Русия и е свързано с един от
най-почитаните религиозни празници
- Йордановден.
Според Библията Йоан Кръстител
направил пречистващо потапяне във
водите на река Йордан. След като
Исус се покръстил във водите й, тя
придобила особени свойства: измивала греховете и се превръщала във
вечна светиня.
На Йордановден в Русия обикновено има лют студ, но честването на
светията е свързано и със символа на
водата. Именно на този празник хората се стремят да напълнят съдовете
си с лековита вода от издълбаната в
леда дупка. А най-смелите се потапят
в нея, за да “се пречистят от греховете и да усетят бодростта на духа”.
Баварският свещеник Себастиан
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ложителни ефекти и не предизвиква
при това тежки настинки?
Когато човек се потапя в студена
вода, надбъбречната жлеза отделя
адреналин, който още се нарича хормон на стреса, отговарящ за адаптирането към екстремални условия. Адреналинът намалява прага на чувствителност към болка, кара сърцето да
бие по-често, подобрява кръвообращението на вътрешните органи и
мозъка, активира имунната система,
стимулира производството на топлина.
Много е важно да има позитивна
нагласа за “моржуването”, едва тогава може да се получи истинско удоволствие от процедурата. Осъзнаването на ползата от потапянето в ледена вода води до изработване от
мозъка на “веществата на удоволствието” - ендорфините. Те създават
чувство на удовлетворение, жизнен
подем и оптимизъм. Именно затова
“моржовете” не се страхуват не само
от зимните студове, но и преодоляват
с лекота несгодите на живота.

„Ìîðæîâåòå”
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овечето хора са абсолютно
наясно, че “моржове” наричаме не само симпатичните животни, а и любителите на зимното плуване в студена вода.
Но мнозина продължават да
се чудят: как е възможно,
след като се гмурнат в дупка
в леда, “моржовете” не само
да не се разболяват, но и да
к азват, че се чувстват невероятно
добре. Нещо повече - те дори твърдят,
че изобщо не им е студено, а напротив - горят от енергия и желание за
живот.
Какво всъщност се случва през
зимата в ледения “басейн”. Да не би
“моржовете” всъщност да са някакви
извънземни? Самите те твърдят, че
са съвсем обикновени хора. Разбира
се, като цяло любителите на зимното
плажуване са по-здрави и по-калени
от мнозина други. Въпреки че се случва и те да се разболяват, от това
никой не е застрахован.
Нека се опитаме да разберем какво все пак представлява “моржуването” и как реагира човешкият организъм на ледените вани.
Обикновено хората се потапят в
дупка в леда за кратко време - само
за 10-20 секунди. По-дълъг престой
във вода с минусови температури се
смята за много опасен, въпреки че се
срещат и плувци, които “моржуват” по
1-2 минути, но и те никога не се гмуркат с главата, защото е изключително опасно за здравето. Ако процедурата бъде по-продължителна, то дори
след 10 минути плуване в ледена вода
човек изхабява всичките си топлинни
ресурси и настъпва опасна хипотермия. Повечето се потапят до гърдите
или шията, след това бързо излизат,
много добре се подсушават и масажират тялото си, докато не усетят
прилив на топлина.
Ледената вода предизвиква цялостно разтърсване на организма, което започва с “шокова атака” на кожните рецептори. Като с аларма по
този начин се активират нервната,
хормоналната, имунната и други системи. Променя се терморегулацията
на организма. Рязко нараства произвеждането на топлина от тялото, съдовете изпитват своеобразен спазъм,
което води до намаляване на топлообмена. Организмът се загрява, вътрешната температурата се повишава, а
black

кожата се охлажда.
Мобилизирането на защитните механизми позволява да се избегнат
хипотермията, настинката и дори се
“замразява” развитието на много хронични заболявания. Върху ефективността на тези процеси влияе именно
ледената вода, в която “моржовете”
се потапят. Най-мощно се проявяват
защитните свойства на организма при
температура, близка до нулата. Интересно е, че при по-висока - 5-7 градуса, загряването се “включва” по-бавно и рискът от настинка дори се увеличава.
Казват, че къпането в ледена вода
предизвиква и определени промени в
психиката на “моржовете”. В кръвта
се изхвърлят ендорфини, които повлияват на клетките в мозъка. Настроението се приповдига, появява се лека
еуфория, усеща се прилив на сили,
чувства се бодрост и се постига психологически комфорт.
Твърденията, че “моржовете” не се
разболяват, разбира се, не са изцяло
верни. Но е факт, че потапянето в
ледена вода допринася за лечението
на много болести, предотвратява появата на други и отлично калява организма. Лечебното въздействие и терапевтичният ефект на ниските температури са признати дори от официалната медицина.
Смята се, че ако човек не се е
потопил в ледена дупка до 40-годишна възраст, след това е твърде късно
да се занимава със зимно плуване.
“Моржовете” ветерани се отнасят
скептично към подобни твърдения.
Според тях възрастта не може да бъде
пречка за потапяне в студена вода. В
редиците на поклонниците на зимното
плажуване могат да се срещнат и
стари, и млади.
Признавайки все пак съществуването на реална опасност от къпане
навън при минусови температури за
хора с хронични заболявания, “моржовете” твърдят, че се е случвало
само след едно-единствено потапяне
в зимния купел да се спре развитието
на остри респираторни заболявания.
Казват, че теоретично всеки може
да се превърне в “морж”. Но в действителност много малко хора имат необходимата психическа нагласа и готовност за потапяне в ледена вода.
“Моржовете” са на мнение, че през
зимата не само има голяма опасност

Предизвиква ли къпането при
минусови температури промени
в психиката на хората
Kнейп, след като изпитал върху себе
си ползата от “моржуване”, написал
книга “Моята вода”. Смята се, че авторът е страдал от множество чести
респираторни инфекции, но когато се
потопил в ледена вода, се отървал от
недъзите си. Кнейп анализирал и фактите на терапевтичното въздействие
на ходенето с боси крака по росата,
по снега и по мокрите камъни и установил, че всички те представляват
ефективни начини за лечения от много болести - от хипертонията до главоболието.
Страхът от студена вода е свойствен за хората още от ранно детство.
В същото време от учените се
потвърждава, че лечението с потапяне в ледена дупка намалява риска от
простуда и други болести повече от
25 пъти!
Как все пак “моржуването” има по-
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˜Ó‚ÂÍ ÒÒ ÓÔËÚ
ÓÔËÚ
—˙‚ÂÚË
Ë ˜Û‚ÒÚ‚Ó
˜Û‚ÒÚ‚Ó Á‡
Á‡ ıÛÏÓ
ıÛÏÓ
Ë
«‡ ‰‡ ìÏÓÊÛ‚‡ÚÂî Ô‡‚ËÎÌÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ:
1. Ó„‡ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛËÚÂ Ô‡‰Ì‡Ú ÔÓ‰ -10 „‡‰ÛÒ‡ Ë ‚ÒË˜ÍË ÂÍË Ë ÂÁÂ‡ ‚ ÏÂÒÚÌÓÒÚÚ‡ ÒÂ
ÔÓÍËˇÚ Ò ÎÂ‰, ÓÚË‰ÂÚÂ ·˙ÁÓ Ì‡ ÏˇÒÚÓÚÓ Á‡ ÁËÏÌÓ ÔÎ‡ÊÛ‚‡ÌÂ.
2. œÓ˜Â¯ÂÚÂ „Î‡‚‡Ú‡ ÒË - ‰‡ÌÓ ÚÓ‚‡ ‚Ë ÔÓÏÓ„ÌÂ ‰‡ ÒË ÒÔÓÏÌËÚÂ, Í˙‰Â ÒÚÂ ÒË ÓÒÚ‡‚ËÎË
ÏËÌ‡ÎËˇ Ô˙Ú ÍËÍ‡Ú‡ Á‡ ˜ÛÔÂÌÂ Ì‡ ÎÂ‰.
3. Õ‡ÏÂÂÚÂ ˇ Ë Á‡ÔÓ˜ÌÂÚÂ ‰‡ Ô‡‚ËÚÂ ‰ÛÔÍ‡ ‚ ÎÂ‰‡.
4. »Á‰˙Î·‡ÈÚÂ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌÓ ÓÚÚ‡Ï ìÏÓÊÛ‚‡˘Ëˇî ÓÚ ‚˜Â‡. »ÁÒÎÛ¯‡ÈÚÂ Ú˙ÔÂÎË‚Ó ÔÒÛ‚ÌËÚÂ
ÏÛ ÔÓ ‡‰ÂÒ Ì‡ ÏÂÚÂÂÓÎÓÁËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ó·Â˘‡ı‡ -10, ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛËÚÂ Ô‡‰Ì‡ı‡ ‰Ó -30 „‡‰ÛÒ‡.
5. ¿ÍÓ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ËÁÔÛÒÌÂÚÂ ÍËÍ‡Ú‡ Á‡ ÎÂ‰ ‚ ‰ÛÔÍ‡Ú‡, Á‡ÂÊÂÚÂ ˇ.
6. «‡ÔÓ˜ÌÂÚÂ ·‡‚ÌÓ ‰‡ ÒÂ Ò˙·ÎË˜‡ÚÂ. œÓ ÒÂ‰‡Ú‡ ÒÔÂÚÂ, ËÁ‚‡‰ÂÚÂ ÒÌËÏÍËÚÂ Ì‡ Î˛·ËÏÓÚÓ
ÒË ÍÛ˜Â, ‚ Í‡ÂÌ ÒÎÛ˜‡È - Ì‡ ÊÂÌ‡Ú‡ Ë ‰Âˆ‡Ú‡, Ë ÏËÒÎÂÌÓ ÒÂ Ò·Ó„Û‚‡ÈÚÂ Ò Úˇı.
7. »Á‚‡‰ÂÚÂ Ï‡ÌÂÍ‡Ú‡ Ò ‡ÍËˇÚ‡ ËÎË ‚Ó‰Í‡Ú‡. ÕÓ ÌÂ ˇ ËÁÔË‚‡ÈÚÂ - ˘Â ‚Ë Â ÌÛÊÌ‡ ÔÓ‚Â˜Â,
‡ÍÓ ÓˆÂÎÂÂÚÂ ÒÎÂ‰ ìÏÓÊÛ‚‡ÌÂÚÓî. — ‰˙Î·ÓÍÓ Ò˙Ê‡ÎÂÌËÂ ÔÓ-‰Ó·Â ˇ ÔË·ÂÂÚÂ.
8. —˙·ÎÂ˜ÂÚÂ ÒÂ ÔÓ ·‡ÌÒÍË.
9. ŒÔËÚ‡ÈÚÂ Ò Ô˙ÒÚË Ì‡ ˙ˆÂÚÂ ËÎË Í‡Í‡Ú‡ ‰‡ÎË ‚Ó‰‡Ú‡ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÒÚÛ‰ÂÌ‡. »Á‚ËÍ‡ÈÚÂ
ÒËÎÌÓ Ë ‚ËÒÓÍÓ. ÓÊ‡Ú‡ ‚Ë Úˇ·‚‡ ‰‡ Ì‡ÒÚ˙ıÌÂ Ì‡È-Ï‡ÎÍÓ ÓÚ ÚÓ‚‡.
10. Œ„ÎÂ‰‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡ÎË ËÏ‡ ıÓ‡ Ì‡·ÎËÁÓ. ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÂÁÛÎÚ‡Ú‡, Ò‚‡ÎÂÚÂ ÒË ·‡ÌÒÍËÚÂ
- ÌÂ Á‡ ‰Û„Ó, ÔÓÒÚÓ ÚÛ‰ÌÓ Ò˙ıÌ‡Ú ÔË ÏËÌÛÒÓ‚Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË.
11. —ÍÓ˜ÂÚÂ ‚ ÎÂ‰ÂÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡. —Â„‡ ‚Â˜Â ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÔËÚ‡ÚÂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó Ì‡ „Ó‰ÓÒÚ Á‡
ÔÓˇ‚ÂÌËÚÂ ÓÚ ‚‡Ò Ï˙ÊÂÒÚ‚Ó Ë „ÂÓËÁ˙Ï.
12. —ÎÂ‰ 0,1 ÒÂÍ. ËÁÒÍÓ˜ÂÚÂ ÓÚ ‚Ó‰‡Ú‡, Í‡ÚÓ ÒÂ ÓÔËÚ‡ÚÂ ÔË ÚÓ‚‡ ‰‡ ÌÂ ÒÂ Ò·Î˙ÒÍ‡ÚÂ Ò
Í‡ˆ‡˘ËÚÂ Ò‡ÏÓÎÂÚË.
13. ’‚‡ÌÂÚÂ Á‰‡‚Ó Í˙Ô‡Ú‡ Ë ÒÂ ÓÔËÚ‡ÈÚÂ ‰‡ ÔÓ‰ÒÛ¯ËÚÂ ÔÓÌÂ 10% ÓÚ ÚˇÎÓÚÓ ÒË.
14. Œ·ÎÂ˜ÂÚÂ ÒÂ. ƒÂıËÚÂ, Ì‡‚ÎÂ˜ÂÌË Ì‡ÓÔ‡ÍË Ë ÓÚÁ‡‰ Ì‡ÔÂ‰, ÓÒÚ‡‚ÂÚÂ Í‡ÍÚÓ Ò‡ ÒË.
15. — ÚÂÔÂÂ˘Ë ˙ˆÂ ËÁ‚‡‰ÂÚÂ Ï‡ÌÂÍ‡Ú‡ Ò ‡ÍËˇÚ‡ ËÎË ‚Ó‰Í‡Ú‡ Ë ËÁÔËÈÚÂ ‚ÒË˜ÍÓ ‰Ó
‰˙ÌÓ. ÕÂ Á‡·‡‚ˇÈÚÂ, ˜Â ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ÔÓÌÂ ÚË ‰ÌË ÌÂ ·Ë‚‡ ‰‡ ‰Ë¯‡ÚÂ ‚ ÔÓÒÓÍ‡ Í˙Ï Ó„˙Ìˇ ‚
‡‰ËÛÒ ÓÚ 5 ÏÂÚ‡.
16. — ˜Û‚ÒÚ‚Ó Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌ ‰˙Î„ Á‡ÔÓ˜ÌÂÚÂ ‰‡ Ô˙ÎÁËÚÂ Í˙Ï Í˙˘Ë.
17. –‡ÁÍ‡ÊÂÚÂ Ì‡ ·ÎËÁÍËÚÂ ÒË ÍÓÎÍÓ ‚ÂÒÂÎÓ ìÏÓÊÛ‚‡ıÚÂî Ë Í‡Í ÌˇÏ‡ÚÂ Ú˙ÔÂÌËÂ ‰‡
ÔÓ‚ÚÓËÚÂ ÎÂ‰ÂÌËˇ ÔÎ‡Ê.

извънземни или луди?
ŒÔËÚÂÌ ìÏÓÊî
‡ÁÍ‡Á‚‡ Ì‡ ÏÎ‡‰ËÚÂ Í‡Í Â Â¯ËÎ
‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂ ‰‡ ÒÂ
Í‡Îˇ‚‡ Ò ÎÂ‰ÂÌ‡
‚Ó‰‡: ì◊Ûı ‚Â‰Ì˙Ê
Â‰Ì‡ ÊÂÌ‡ ‰‡ Í‡Á‚‡, ˜Â ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡
‰‡ ÛÏÂ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ‰‡ ÒÂ ‡Á·ÓÎÂÂ
Ë ‰‡ ‚ÎÂÁÂ ‚ ·ÓÎÌËˆ‡. ¡ˇı ÏÎ‡‰ Ë ÌÂ
ËÒÍ‡ı ‰‡ ÏË ÒÂ ÒÎÛ˜Ë ÌËÚÓ Â‰ÌÓÚÓ,
ÌËÚÓ ‰Û„ÓÚÓ.
“‡Í‡ Á‡ÔÓ˜Ì‡ı ‰‡
ìÏÓÊÛ‚‡Ïî.
”ÚÂ Ì‡ „‡‰ÒÍÓÚÓ ÂÁÂÓ ˘Â ÒÂ Ò˙ÒÚÓË Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌËÂ ÏÂÊ‰Û
ìÏÓÊÓ‚ÂÚÂî ‚ ÚË Í‡ÚÂ„ÓËË:
I. ì◊‡ÈÌËÍî - ÔÎÛ‚‡ÌÂ Ì‡ 1 ÏÂÚ˙
II. ì‘ÛÍÎ¸Óî - Ì‡ 10 ÏÂÚ‡
III. ì—‡ÏÓÛ·ËÂˆî - Ì‡ 100 ÏÂÚ‡.
ƒÓ Ô˙‚‡Ú‡ Í‡ÚÂ„ÓËˇ ˘Â ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú ÓÌÂÁË, ÍÓËÚÓ ËÁÔËˇÚ ÔÂ‰
ÊÛËÚÓ ÔÓÎÓ‚ËÌ ÎËÚ˙ ‚Ó‰Í‡. ”˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ ‚˙‚ ‚ÚÓ‡Ú‡ Úˇ·‚‡
‰‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ Ë ÔËÒÏÂÌÓ ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ ÓÚ Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ËÎË ‰Âˆ‡Ú‡
- ÍÓÈ Í‡Í‚ÓÚÓ ËÏ‡, ÏÓÊÂ Ë ÓÚ Û˜‡ÒÚ˙ÍÓ‚Ëˇ ÔÓÎËˆ‡È. ‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ
‚ ÚÂÚ‡Ú‡ Í‡ÚÂ„ÓËˇ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÔËÚÂÊ‡‚‡Ú ÌÓÚ‡Ë‡ÎÌÓ
Á‡‚ÂÂÌÓ Á‡‚Â˘‡ÌËÂ.
Страниците подготви АЛЬОНА НЕЙКОВА
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Таngo е радикалната съпротива
срещу пошлостта и безумието на
духовната пустота, морална защита
срещу кича на съвремието

Танцувайте, бъдете красиви!

За родина на танца танго се сочат
едновременно Аржентина, Уругвай и
Испания. Разбира се, за спор и дума
не може да става, тъй като в различните страни танцът поема различни
пътища на развитие. Все пак някои
източници са по-склонни да сочат найвече Аржентина и испанските фолклорни танци като родоначалници.
В началото на XIX век танцът
представлявал солово изпълнение на
жени. Андалуското танго се появавя
впоследствие и в него вече се обособяват двойки. Характерното за
него е, че в изпълнението му се
използват и кастанети. Някои
твърдят, че историята на танца за-

почва от аржентинските “гаучоси”.
Според тази “легенда” кожените дрехи на гаучосите били стари, втвърдени от потта на конете, които яздели,
и със специфична чупка в коленете
- също резултат от продължителната
езда. По тази причина тези мъже
вървели леко приклекнали, което
донякъде дава обяснение защо
състезателното танго днес се
изпълнява на присвити колене.
Когато посещавали претъпканите
нощни барове, имали редовен навик
- канели присъстващите там момичета на танц. И тъй като тези мъжаги
рядко се къпели, партниращите им
дами гледали да танцуват по-отдале-

чено: най-често - опирайки се в
сгъвката на дясната ръка на мъжа и
с глава, силно наведена назад. В
същото време дамата държала дясната си ръка до лявото бедро на гаучото - евентуално опитвайки се да
намери портфейла на кавалера и
съответно - заплащане за това, че
танцува с него.
Наложилата се мода в облеклото
по това време сред обществото, практикуващо този танц, била дълги поли
за дамите и високи ботуши с шпори
- за мъжете. Въртеливото движение
по дансинга се определяло главно от
факта, че баровете били малки, а
мястото за танцуване - оградено от
маси. Така на двойката се налагало
да се върти в кръг, избягвайки препятствията на пътя си.
В днешно време тангото преживява нов подем. Характерните за него
стъпки - резки и отсечени движения,
неочаквани паузи и красиви пози,
смяна на посоката на танца и много
други - са само част от чара на този
танц. Милонги се наричат срещите,
които се организират от почитателите на тангото. Вечери, в които се
събират да потанцуват, да общуват
чрез и за танца. На милонгите може
да усъвършенствате стила си, да наблюдавате другите двойки или да се

запознаете с много и интересни хора.
Танците и особено тангото набират все по-голяма популярност в
България като средство за разпускане от стреса, за намаляване на напреженито. Тангото е един нов свят
за тези, които тепърва са решили да
го практикуват. Той е не само движенията и историята, които описахме, а
и начин на мислене. Почти няма град
у нас, в който да няма поне една
школа за танци, където да се преподава и танго. За съжаление повечето
школи в нашата страна записват начинаещи за курсовете си само по
двойки, което донякъде пречи на побързото популяризиране на този толкова красив и страстен танц.
Самостоятелното записване не е
проблем в страни като Испания, Франция, Русия, Америка и други, тъй
като там приемат, че докато научиш
част от основните стъпки и позиции,
в самата школа ще си намериш партньор, понякога и не само за танци. Но
тази мъничка пречка, която засега я
има у нас, не трябва да ви спира, ако
сте любопитни и искате да се насладите на опияняващия ритъм на тангото не само като зриител.
Танцувайте, забавлявайте се,
бъдете красиви, това е посланието на
танца.

КЛУБ

Що е то
пе-чак-ча?
Японците отново ни
предлагат своя подход, този
път в представянето на идеи
за 6 минути и 40 секунди.
Не е шега!
На 29 януари в клуб “Соло”
в София се проведе Pecha
Kucha Night. В първото издание на проявата се включиха
12 представители в две серии
по шест презентации с 45
минути пауза за “пе-чак-ча”
по средата.
Какво обаче е Pecha
Kucha? Произнася се “пе black+dopulnitelen

чак-ча”, с ударение върху
средната сричка, и на японски означава шум от неангажиращ разговор или “лафче”.
Това е иновативен формат за
презентиране, лансиран от
архитектите Астрид Клайн и
Марк Дайтъм през 2003 г. в
техния клуб Super Deluxe в
Токио, като място и време за

млади дизайнери и архитекти
да се срещнат, да общуват и
да покажат своите идеи публично.
Организираните в различни части на света Pecha Kucha
Nights постепенно прерастват
в най-голямата социална мрежа на архитекти, дизайнери и
хора на изкуството. Това са
истински, живи срещи, на
които се обменят идеи, стартират се нови партньорства,
генерира се вдъхновение.
Всеки от презентаторите
илюстрира идеите си с 20
слайда (обикновено на Power
Point), като всеки от слайдовете се появява на екрана
автоматично за 20 секунди.
Общо 6 минути и 40 секунди
за цялата презентация.
Идеята зад този формат е
презентациите да бъдат мак-

Истински, живи срещи, на които се обменят идеи,
стартират се нови партньорства, генерира се вдъхновение

симално “стегнати”, нивото на
интерес сред аудиторията високо, и колкото се може
повече творци да имат
възможност да споделят своите идеи и проекти в рамките

на една вечер. В наши дни
благодарение на уникалните
си достойнства форматът 20 х
20 се разпространява като
вирус и в академичните и
бизнес среди.
black+dopulnitelen10
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Решенията имат свои

ÖÂÅÒÎÂÅ

Мислите ни никога не са черно-бели
Замисляли ли сте се как мислите?! Оказва се,
че ако сте склонни да влагате много емоции и да
подхождате при решаването на проблемите с “харесва ми/не ми харесва”, значи сте червен мислител.
Има една теория, разработена от Едуард де
Боно, международен авторитет в обучението в
областта на творческото мислене. Оказва се, че за
“Шест мислещи шапки” той различава червено,
черно, жълто, бяло, зелено и синьо мислене. Звучи
шарено, неподходящо за сериозни хора, от които
зависят важните решения.
Концепцията за шестте мислещи шапки дава
възможност идеите да се излагат постепенно, като
всеки път на преден план излиза това, върху което
искаме да се съсредоточим. И така, докато стигнем
до решение.

ÐÀÇËÈ×ÍÈÒÅ
ØÀÏÊÈ
Бялото като неутрално и обективно подхожда на
фактите и цифрите. Особено важно е фактите да не
се използват като аргументи в спора, както често
се случва, а да представляват информация в чист
вид. Червеният цвят, който предполага гняв, ярост
и емоции, е избран да представи емоционалния и
интуитивен поглед върху нещата, когато вземаме
решение. Чувствата и емоциите са важни и влияят
върху решенията ни, без значение дали ги изказваме открито или не. Те могат да се проявят на
входа на обсъждането, по време на самата дискусия или при вземането на решението под формата
на страх, гняв, омраза, подозрение и т.н.
Черното е мрачно и негативно - затова черната
шапка обхваща отрицателните аспекти, слабостите и рисковете. Търси аргументи в полза на твърдението, че нещо няма да стане. Нейното достойнство се изразява във възможността да се постави

ясна граница между отрицателни чувства и отрицателна
логика. Другото ценно предимство е възможността да
ограничим присъщия ни негативизъм, като ясно го осъзнаем и изолираме.
Жълтото е слънчево и позитивно и символизира позитивното мислене. То е въпрос
на нагласа и съзнателен избор. Дори когато оценяваме
нещо, което вече се е случило, можем да предпочетем да
видим положителните му страни по логиката “всяко зло за
добро”. Освен това жълтото е
конструктивно и помага да подобрим съществуващите решения.
Зеленото е растеж, изобилие и плодовитост.
Обозначава творчеството и новите идеи. Означава целенасочено усилие да се избяга от познатото и да се подходи съзидателно към даден проблем.
Синьото е цветът на небето, което е над всичко
- този човек се занимава с управлението и организацията на процеса на мислене.

ÏÎËÇÀÒÀ ÎÒ
ÐÀÇËÈ×ÍÎÒÎ ÌÈÑËÅÍÅ
В различни ситуации ние мислим в различните
цветове, това, че веднъж сте били по-емоционални,
не означава, че винаги ще бъдете червен мислител.
Хубаво е, когато взимате важни решения, да си
представите, че слагате на главата си шапка с
всеки един от тези цветове и да мислите само през
призмата на съответния цвят. А ако сте екип, от
който зависи решаването на проблем, да си разпре-

Ако сте в екип, разпределете ролите си

делите ролите и да определите време на всяка
шапка да изкаже своето решение.
Така взетото решение ще бъде по-конструктивно, създава се възможност за различни мнения и
търсене на силните и слабите страни на всяка
алтернатива. Когато към дадено решение се подхожда стандартно и резултатите естествено няма
как да граничат с гениалното.
Характерно за европейците е да сядат на масата
за обсъждане с предварително формирана концепция и да се опитват да докажат правотата си. С този
подход рискуваме да се възприеме не най-доброто
решение, а просто консенсусното. Японците започват обсъждането, изпълнени с готовност да слушат.
Всички участници излагат информацията, с която
разполагат, като по този начин се очертава нещо
като карта. В крайна сметка пътят, който трябва да
се следва, става очевиден за всички. Минаването
през различните цветове на мислене ни помага да
превъзмогнем навика да спорим и насърчава търсенето на нови идеи в името на най-добрите решения.

СИМВОЛИТЕ

В ЧАС ЛИ СИ?

Зависимости при
вътрешния дизайн
Може ли
малката стая
да изглежда
по-голяма?
Всичко е оптическа илюзия - една от мистериите на
теорията на цветовете. Използвайки няколко основни принципа, можете да “разширите”
това малко място, което винаги изглежда твърде претрупано, даже и когато е чисто и
подредено. Ако поставите два
еднакви квадрата, единият
черен, а другият - бял, един до
друг, черният ще изглежда помалък от белия. Илюзия, но
можем да я приложим, когато
подреждаме дома си.
Ако по-светлите цветове
карат нещо да изглежда поголямо, отколкото е в действителност, пространството в
стаята може да се “отвори”,
като тя се боядиса бяла или
бежова. Подобен ефект имат
и другите цветове от светлата гама; стая със стени, боядисани в светлосиньо, изглежда по-просторна от стая
със стени, боядисани в
black+dopulnitelen

Решавате вие...

тъмносиньо. Отделният цвят
сам по себе си ще създаде
оптическа илюзия, но човешкото око няма да я различи,
докато не сравни този цвят с
друг. Използването заедно
на два цвята ще подсили
илюзията. Всеки таван ще
изглежда по-висок, ако го
боядисате в цвят, по-светъл
от този на стените. Таванът
може да бъде боядисан в посветъл нюанс на същия цвят,

с който са боядисани и стените или всякаква контрастираща комбинация, стига
стените да са по-тъмни в
сравнение с тавана.
Какво е обаче положението с мебелите и как техният
цвят влияе на възприемания
размер на помещението? Теорията на цветовете постановява, че топлите цветове приближават, а студените отдалечават.

Êàê ãîâîðÿò
öâåòÿòà?
БЯЛО: това е символ
на чистотата, на невинността и на целомъдрието. Изразява чисто и
искрено чувство.
ЖЪЛТО: свързва се
с изневярата и предателството, но е и също така
символ на лукса, на славата и на успеха.
ОРАНЖЕВО: цвят, който символизира радостта.
Оранжевото изразява
също така силната и всеотдайна любов.
РОЗОВО: символ на
младостта и на зараждащата се любов. Розовото
изразява и голямо възхищение към някого.
ЧЕРВЕНО: изразява горещата и страстна любов, смелост и желание за победа. Но
също така е символ и на
ярост.
ТЪМНОЧЕРВЕНО: символизира
постоянството,
продължителността
и
безсмъртието.
ВИОЛЕТОВО: изразява щедрост, смирение и скромност.
ЛИЛАВО: изразява искренна любов.
СИНЬО: светлосиньото
символизира трудността и притеснението.

Малко
помощ за
влюбени
мъже и за
мъжете
въобще
ЗЕЛЕНО: символизира
надеждата, радостта и оптимизма.
БУЛЕВАРД подготви
ГЕРГАНА АЛЕКСОВА
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☺

☺

На вратата звънят
обирджии.
- Кой е? - питат отвътре.
- Не се страхувайте,
не са гости! - отговарят
отвън.

☺

- Отрежете ми едно
парче от свинското.
- Колко?
- Ами, 900 калории.

☺

Това се случило в
много закъсала държава. Всичко било спряло,
нямало нито парно, нито
ток, нито вода, телефоните не работели... И изведнъж нещо се случило!
Пощата проработила!
Започнала да разнася
сметките за изминалия
месец!

☺

Редовен клиент отива в банката:
- Днес директорът не
приема - казва му секретарката.
- Мен не ме интересува дали приема, а дали
дава!

☺

- Повишиха ми заплатата - споделя Брайън в
бара. - Не знам да кажа
ли на жена си или не.
Ако не кажа, тя ще ме
смята за неудачник и
идиот.
- Тогава й кажи.
- Не съм такъв идиот.

☺

Две приятелки си приказват:
- Как мислиш, да се
омъжа ли за Георги или
не?
- Ама, разбира се, той
е толкова интелигентен,
образован, има си всичко - и мезонет, и вила, и
джип...
- Да не би да е
задлъжнял?
- Глупости говориш!
Кой ще даде пари назаем на такъв чукундур!

☺

Той (чете на глас):
- Ръцете преминават
бавно от гърдите към раменете, след това надолу по гръбначния стълб
слизат по гърба към бедрата, след това бавно
преминават към корема...
Тя:
- Миличък, това да не
е камасутра?
- Не, митничарска инструкция!

☺

- Скъпи - казва жена
на мъжа си, - докато теб
те нямаше, продадох на
съседа
старото
ни
“Рено”...
- За колко?
- За хиляда...
- За хиляда??? Извинявай за думата, ама той
направо те е прекарал!
- Не, за това си плати
отделно!
black+dopulnitelen

- Бизнес, господине.
- Ама това е съборетина със сламен покрив!
- Ама сламата е от
коноп...

Из годишната изложба на
българската карикатура

☺

Данъчният инспектор
строго пита:
- Според вашата декларация доходите ви са
повече от скромни. Откъде сте взели пари, за да
построите триетажна
вила с басейн?
- Ами, отивам веднъж
на реката за риба,
хвърлих на муха и хванах златната рибка! И
като ме попита какво
искам, аз й казах - искам вила с басейн!
- Какви са тия глупости! Да не мислите, че
ще ви повярвам!
- Не вярвате? Добре,
елате, ще ви покажа вилата!

ИВАЙЛО ЦВЕТКОВ

☺

- Сигурно е ужасно да
си сакат - казва състрадателна женица, като пуска милостиня в шапката на просяка.
- Уви, госпожо...
- Благодарете на Бога,
че не сте сляп...
- О, госпожо, това наистина е още по-голямо
нещастие! Докато бях
сляп ми пускаха в шапката всевъзможни боклуци...

ИВАН КУТУЗОВ

☺

- Ти честен човек ли
си?
- Абсолютно!
- А ако намериш на
улицата един милион, ще
го върнеш ли на собственика му без да се замислиш!
- Ако е беден човек непременно!

☺

- За съжаление, не
мога да ви пусна в ресторанта, господине - казва портиерът. - Нямате
вратовръзка.
- И какво от това! възмущава се клиентът.
- Вижте ги онези - те
нямат даже ризи на
гърбовете!
- Съгласен съм с вас,
господине, но, съгласете
се и вие с мен, че те
вече излизат...

☺

Срещат се двама.
- Как си?
- Зле. Дадох назаем
на един пет хиляди да си
направи пластична операция, пък сега не знам
как изглежда...

ЖИВКО ТАБАКОВ

☺

☺

Насред улицата истерично пищи жена:
- Помощ! Помощ! Детето ми глътна петдесет
стотинки! Ще се задуши! Помогнете!
От тълпата зяпачи
излиза възрастен човек,
хваща детето за краката, вдига го нагоре и го
тръска, докато от гърлото му не изпада паричката.
Майката горещо благодари на спасителя:
- Благодаря ви, докторе... Ако не бяхте вие...
- Моля ви се, какъв
доктор съм аз... Обикновен данъчен инспектор...

ИВАН КУТУЗОВ

☺

Шотландец разказва
на жена си:
- Не можеш да си представиш, скъпа, колко
смъкнаха от мен в ресторанта за малка, жалка
чашка кафе! Но има и
справедливост на тоя
свят!
- Какво имаш предвид?
- Докато се прибирах
у дома, открих в джоба
си три сребърни лъжички!

☺

Пред църквата млад
човек подава пластмасова чашка:
- Помогнете с каквото можете... С двайсет
стотинки поне...
Една баба го смъмря:
- Не те ли е срам!
Млад и здрав си, защо
не работиш!
- Госпожа, ама аз идвам тук в извънработно
време!

☺

Данъчният инспектор:
- И искате да ме убедите, че тая плевня сте
я продали за баснословна сума?

☺

- Вече трети ден не
ми се работи. Каква ли е
причината?
- Сигурно сме сряда...

☺

- Защо не беше вчера
на училище?
- По-големият ми брат
се разболя.
- И?
- Карах му колелото.
-

☺

Как се казваш?
На галено - Олег.
А пълното име?
Олигофрен.

☺

Седят три момченца
в пясъка сред детската
площадка, пийват си биричка и си пушат. Минава няква:
- Как не ви е срам. И
защо не сте на училище?
Децата се споглеждат
и едното казва:
- Ти луда ли си, ма,
кой почва училище на
пет годинки ?

☺

Две приятелки си говорят:
- Кажи ми, би ли преспала с мъжа ми?
- В общи линии не...
- Защо?
- С нищо не е по-добър
от моя!
- В общи линии си
права...

☺

Жена към съпруга си:
- Е, добре де, не съм
права, но можеш поне
да ми поискаш прошка!

Двама бизнесмени
отишли на гробището да
навестят гроба на бивш
партньор.
Търсили,
търсили, но не могли да
го намерят. Изведнъж
единият се ударил по челото:
- Слушай, той навярно го е записал на името
на жена си!

- Ленче, пак ли си
бременна?
- Аха...
- От кого?
- Бившият ми мъж
дойде да ми се извини,
че ме е оставил сама с
две деца...

☺

ИВАЙЛО ЦВЕТКОВ

искаш - за десет кинта
чудо ли да стане! Не виждаш ли, че съм глухоням!

Новосъздадена фирма. Собственикът сяда
за първи път в креслото
си в съвсем прясно боядисания офис. На вратата се почуква, влиза някакъв.
Собственикът
грабва слушалката на телефона:
- Да... Да... Можете
да бъдете сигурни... Не,
тази
седмица
е
невъзможно... Страшно
много поръчки... След
месец мога да ви гарантирам... Всичко добро...
Затваря телефона и
се обръща към посетителя.
- Извинете за забавянето, затрупани сме с
поръчки. С какво мога да
ви помогна?
- Пратиха ме да включа телефоните...

☺

СНИМКИ БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

- Няма истински приятели днес! Поисках от
Джеф сто долара, а това
говедо ми отказа!
- Предупреждавам те,
че и аз съм говедо.

Двама бармани си
приказват.
- Вчера на бара седна
известен певец, поръча
си кафе, остави ми петдесетачка и си излезе,
без да ми иска ресто!
- Пък при мен вчера
влезе мутра, поръча си
кафе, остави ми петдесетачка и си излезе, а
след десет минути се
върна с приятели и ми
взе петстотин заради
това, че съм му свил
парите...

На тротоара седи оръфан просяк. В кутията
пред него се търкалят
няколко дребни монети.
Никой от минувачите не
му обръща внимание. По
едно време до него спира дълъг мерцедес. От
колата излиза едър
мъжага, забелязва просяка и пуска в кутията
десетачка. Просякът
мълчаливо прибира банкнотата и продължава да
гледа тъпо пред себе си.
- Можеше поне едно
мерси да кажеш - сърди
се благодетелят.
- Стига бе! Ти какво

☺

Жена е на свиждане
на мъжа си в затвора и
му казва:
- Опитай се да хванеш малко тен! Казала
съм на всички познати,
че си командировка в
Африка за три години...

☺

Мъж в мол се обръща
към една посетителка:
- Моята жена се изгуби някъде в магазина.
Бихте ли ми отделили
само минутка?
- Защо пък?
- Знаете ли, когато
говоря с красива жена,
тя винаги внезапно се
появява отнякъде...

☺

☺

Мъж подарил за годишнината от сватбата
на жена си злaтен
пръстен с голям диамант.
Разказва за това на свой
приятел. Приятелят:
- Струваше ми се, че
тя не иска пръстен, а
спортен автомобил!
- Знам това! Но откъде по дяволите да намеря фалшив автомобил!?

black+dopulnitelen10
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В Давос ядоха по едни кебапчета с
лимонада и спаха в хотел с обща тоалетна
Давос. Няма и помен от предишния разкош на банкерските
срещи в Давос. Притиснати от
всеобщата всенародна и всесветовна любов, мазните тарикати, шефовете на банки, финансовите акули, играчите по
световните борси, дето с лакомията си предизвикаха кризата, която днес люлее цялото

човечество, пристигнаха на
събора-надпяване в швейцарския курорт с три стари автобуса “Икарус”, взети на заем от
софийската автобусна линия
120, а на тържествената вечеря
им бе сервирана по порция кебапчета с лютеница, лимонада
и за десерт – крем-нишесте.
Сложиха ги да спят в стаи по

двама с обща тоалетна в дъното на коридора, а парното отопление бе изключено веднага
след като си легнаха.
Да поживеят и те малко като
нас, ега им дойде акълът във
финансовите глави!
Спец. кор: Корнелия
Тюфлеклихварска

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

кия на латински език,
келнерите досега да
са ме пребили сто
пъти. Ако му викна ей, патриций, я донеси две големи, - мене
могат и за гей да ме
помислят. Това “патриций” не ми звучи
много мъжествено.”
Ето защо жените го
обичат. Вярно, пари
и на него не му даваме назаем, защото
той си има.
Трети мой познат
пък, той вече е пълен
простак, но много
силен физически и
природно някак си
много остроумен.
Него всички го черпим и като ни каже
някой виц, направо
си умираме от смях.
Иначе почва да ни
псува, ама така, оригинално и винаги
различно, понякога
даже на сръбски. А
жена му, ако знаете
само колко я е
страх от него!
Веднъж го беше
запитала, и то
съвсем кротко:
“Ти защо се
прибираш посред
нощ?”
Той отговорил:
“Щото ми се
свършиха парите, иначе
щях да си дойда
сутринта.” Нали ви
разправям - много
остроумен човек. А
нищо, дори вестници
не чете, понеже журналистите се изразявали
прекалено
сложно. И дава пример как не една, а
много и най-разнообразни мисли могат да
бъдат изказани само
с четири съвсем кратички думи. Та-та-татата - точки, точки,
мамата. Ясно, че не
мога да ги опиша в
един приличен текст.
Четвърти познат...
Впрочем, какво ви
говоря за разните си
познати. Мисля, че
интелигентните хора
изобщо винаги изглеждат зле - и на
околните, и на самите себе си. На интелигентните хора все
нещо им липсва, докато при простите е
обратното - те всичко си имат в повече.
И ако не знаят къде
е Куала Лумпур, не
страдат, а си купуват
билет. “До Куала
Лумпур един” - казват. После се качват
на самолета и самолетът ги откарва там.
Както се вижда,
всичко е съвсем просто. И до голяма степен - чисто. При останалите невинаги е
така.

3 ‘≈¬–”¿–»
2000 „Ó‰ËÌË ÓÚ
ÍËÎ‡Ú‡Ú‡ ËÓÌËˇ Ì‡
ÀÛÍÂˆËÈ ‡ Á‡ ÒÚÓÎË˜ÌËˇ ÍÏÂÚ Ì‡ –ËÏ:
ìœËÏÛÒ ËÌÚÂ ÔËÏÂÒ!î
(œ˙‚ ÏÂÊ‰Û ·ÓÍÎÛˆË)
4 ‘≈¬–”¿–»
10 „Ó‰ËÌË ÓÚ ÒËÌÓ‚ÌÓÚÓ ËÁÍ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌËˇ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ …Ó‰‡Ì —ÓÍÓÎÓ‚
Á‡ ÔÂÌÒËÓÌÂËÚÂ: ì¬ÏÂÒÚÓ ‰‡ ËÏ ‚‰Ë„ÌÂÏ ÔÂÌÒËËÚÂ, Úˇ·‚‡ Ò˙Ò Á‡ÍÓÌ ‰‡ „Ë Ì‡Í‡‡ÏÂ ‰‡
ÔÎ‡˘‡Ú Á‡ ÚÓ‚‡, ˜Â
‡ÁÛ¯Ëı‡ ‰˙Ê‡‚‡Ú‡!î
Давоски спасители

Не разбирам какво лошо има в това
да си прост. Много е
по-лошо да си беден
например. Или болен.
Или грозен. Също
така - стар. И, не дай
си Боже, да ти се
случи да си всичко
това едновременно хем беден, хем болен, хем грозен и
стар - каква полза
тогава, ако знаеш
кой е Хегел, колко
трагедии е написал
Шекспир и на коя
държава столицата
се казва Куала Лумпур?
С един мой познат положението е
точно такова. Чувал е
за Хегел, знае къде
е Куала Лумпур, но
трагедиите на Шекспир, всичките заедно
взети, са нищо пред
трагедията на моя
познат. Защото е беден, грозен и стар,
ж е н а

БОЖИДАР ТОМОВ

му е бедна, грозна и стара, децата му
са бедни, грозни и
стари, а напоследък
боледуваха от коклюш две от тях, останалите от заушки. С
този човек никой от
нас не иска да се
среща, жените го отбягват, пари назаем
не му даваме и тъй
нататък - всичко
ужасно, каквото можете да си представите на този свят. На
всичкото отгоре той
е и пълен идиот често повтаря на латински: дум спиро
сперо, дум спиро
сперо... докато дишам, надявам се. На
какво може да се надява такава личност?
А друг мой познат, точно обратното, е богат, здрав и
красив. И не е идиот,
даже напротив. Той
казва: “Аз наистина
съм прост, не съм чел
“Война и мир”, но и
Толстой не я е бил
чел по времето, когато я е писал,
нали?” Всички ние се
съгласяваме, че това
е точно така. “Аз, казва още моят познат,
нещо повече - и латински не знам. Защото, ако знаех и
речех да си поръчам,
примерно, една раblack+dopulnitelen
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Чисто и
просто

ТУРХАН РАСИЕВ:

ÕÂ ÒÚÓÈÚÂ ·ÎËÁÓ ‰Ó ÚÂÎÂ‚ËÁÓ‡ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍË ‰ËÒÔÛÚ - Ë ‚‡Ò ˘Â ÓÔÎ˛ˇÚ!
КАЛИН КАЛИНОВ:

ÕÂıË„Ë‡ÌË˜ÌÓ Â ÎËˆ‡ Ò Ú˙ÏÌÓ ÏËÌ‡ÎÓ ‰‡ ÌË
‚‰˙ı‚‡Ú ‚ˇ‡ ‚ Ò‚ÂÚÎÓÚÓ ·˙‰Â˘Â.
БОГОМИЛ ЕВТИМОВ:

œÂÚ‡ „Ó‰ËÌ‡ ‚ÒÂ Â Ì‡ „Â·ÂÌ‡ Ì‡ ‚˙ÎÌ‡Ú‡ Ë
Á‰‡‚Ó Á‡˜Â‚Ë „Â·ÂÌ‡.
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9 „Ó‰ËÌË Ë 6 ÏÂÒÂˆ‡ ÓÚ ÚÂÎÂ„‡Ï‡Ú‡, Ò
ÍÓˇÚÓ ÔÂÁË‰ÂÌÚ˙Ú œ.
—ÚÓˇÌÓ‚ ·Î‡„Ó‰‡Ë Ì‡
ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ÎËÌÚ˙Ì,
˜Â ÒÔÓÏÂÌ‡‚‡ÈÍË ‚ ÒÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ÒË Â˜
·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ÍÓÛÔˆËˇ,
ˇ Ì‡Ô‡‚Ë Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓ
ˇ‚ÎÂÌËÂ.
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9 „Ó‰ËÌË ÓÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ Ì‡ √Î‡‚Ì‡
ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ Á‡ ÛÒÔÂıËÚÂ Ì‡ ÒËÌ¸ÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ·Ó·‡Ú‡ Ò ÍÓÛÔˆËˇÚ‡: ìÿÂÙ˙Ú Ì‡ Ô˙ÚË˘‡Ú‡ “ÂÛ¯‡ÌÓ‚ Â Ì‡ÏÂËÎ Ì‡ Ô˙Úˇ 21 000
˜ÂÒÚÌÓ ÒÔÂ˜ÂÎÂÌË ‡Ì„ÎËÈÒÍË ÎËË, ÍÓÂÚÓ ÌÂ
Â ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂ.î
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10 ‰ÌË ‰Ó ‰ÂÌˇ, ‚
ÍÓÈÚÓ ÒÚÓÎË˜ÌËˇÚ ÍÏÂÚ
˘Â Ó·ˇ‚Ë Û‚ÂÂÌÓÒÚÚ‡
ÒË, ˜Â ‡ÌÚËÍËÁËÒÌ‡Ú‡
ÔÓ„‡Ï‡ Ì‡ √≈–¡ ˘Â
·˙‰Â ËÁÔ˙ÎÌÂÌ‡ ÔÂ‰Ë
ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ È.

МИЛКО ДИКОВ
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‰‡Ì˙ˆËÚÂ Ì‡ ÙËÏËÚÂ.î
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3 ‰ÌË ‰Ó ‰ÂÌˇ, ‚
ÍÓÈÚÓ ÔÂÒÒÎÛÊ·‡Ú‡ Ì‡
ÔÂÚÓÌ‡Ú‡ ‰ˇÒÌ‡ ÍÓ‡ÎËˆËˇ ÓÍÓÎÓ ƒ—¡ ˘Â ·˙‰Â
ÛÔ˙ÎÌÓÏÓ˘ÂÌ‡ ÓÚ ÓÏ‡Ì‰Ë‡ ‰‡ Á‡ˇ‚Ë, ˜Â
ÓÚ ÔÂÚÚÂ ÔÓÚË‚ÓÂ˜Ë‚Ë ËÁˇ‚ÎÂÌËˇ Ì‡ ÎË‰ÂË ‚ ÍÓ‡ÎËˆËˇÚ‡ ‚ÂÌË
Ò‡ ‚ÚÓÓÚÓ Ë ÔÂÚÓÚÓ.î
Танго д’аморе

РАШКО СТОЙКОВ

Œ“ Õ≈“¿ —
‡Í ‰‡ ˜ÂÚÂÏ Ó·ˇ‚ËÚÂ
Á‡ Á‡ÔÓÁÌ‡ÌÒÚ‚‡...
ОТ ЖЕНИ
Около 40-те. - На 49 години.
Обича приключенията. - Спала
е с всички в квартала.
Атлетична. - Няма цици.
Средна външност. - С лице като
тапет.
Красива. - Лъжкиня!!!!
Образована. - Спала с всичките
си професори.
Емоционално стабилна. - На
психоактивни медикаменти.
Феминистка. – Кучка.
Свободен дух. - Изглежда като
клошар.
Търси приятелство. - Опитва се
да оправи репутацията си на
курва.
Забавна. – Дразнеща.
Добър слушател. - Малко нещо
аутистична.
Ню Ейдж. - Не си обезкосмява
тялото.
Старомодна. - На загасена лампа, само в мисионерска поза,
никакви свирки.
Отворена за нови идеи. – Отчаяна.
Отворена. - Отвратно шумна.
Страстна. - Не носи на алкохол.
Поетична. - С маниакално-депресивна психоза.
С професия. - Професионална
сухарка.
Червенокоса. - Кофти боядисана.
Рубенсов тип. – Тлъста.
Романтична. - Изглежда добре,
но само на свещи.
Социална. - Пускала е на всеки
като за световно.
Малко пълна. - Много пълна.
Търси мъжа на сърцето си. Който може да я изтърпи.
Вдовица. - Мъжа й се е застрелял, за да се спаси от нея.
Млада по сърце. - Но не и по
външност.

ОТ МЪЖЕ
На 40. - На 50, но си мисли, че
изглежда на 25.
Атлетичен. - Гледа спортни предавания.
Обикновена външност. - Странни косми стърчат от носа, ушите и гърба му.
Образован. – Надут.
Свободен дух. - Вече е спал със
сестра ти.
Търси приятелство. - Но приятелството включва чукане.
Забавен. - Справя се добре с
дистанционното.
Добре изглеждащ. – Арогантен.
Много добре изглеждащ. - Тъп
до побъркване.
Честен. - Патологичен лъжец.
Позакръглен. - Дебел и космат
като мечка.
Гальовен. - Момченцето на мамааа. Чака те най-гадната
свекърва на света.
Зрял. - По-стар от баща ти.
Без предразсъдъци. - Иска да
спи и със съквартирантката ти,
но тя не се интересува.
Поет. - Пише телефоните на бивши приятелки на огледалото.
Чувствителен. - Плаче ти на рамото.
Много чувствителен. – Обратен.
Религиозен. - Правил го е и в
църква.
Стабилен. - Арестуван, но не е
осъждан.
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ова е изложба, която дава предимство на пространството пред
всички други оръжия, с които си
служи художникът.
Пространството е нещо, пред
което творецът се изправя всеки път, когато започва да работи, за да го преодолее, да го
промени, да създаде нещо ново
и неповторимо. В изложбата се
представят по разнообразен начин Деля Чаушева с рисунка, Момчил Георгиев и Симеон Шивачев с живопис,
Бранко Николов с филм. Те са автори
от различни поколения, с различна чувствителност и начини на изразяване.
Всеки от тях е избрал “своята” стена
в изложбената зала и на нея чертае
своето пространство, научи ДУМА от
Софийската градска художествена галерия (“Ген. Гурко” 1), където до 22
февруари може да се видят творбите.
Като резултат се получава инсталация,
в която различните форми на изкуството се смесват - инсталация, изградена
от индивидуалности. Кураторка на изложбата е Румяна Константинова
Бранко Николов е роден през 1956
г. в Цариброд, Сърбия. През 1983-а
завършва НХА, София, специалност
графика. Член е на СБХ и на Сдруже-
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Художници между
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Автори от различни поколения и начини
на изразяване представя СГХГ

нието на художниците в Сърбия. Един
от основателите на “Графичен кръг” Ниш. Има редица самостоятелни изложби и проекти, осъществени в
България и Сърбия, участва в около
сто експозиции в страната и чужбина,
както и в биеналета и триеналета на
графиката у нас и по света.

Деля Чаушева е родена през 1965а в София. Завършва Краковската
художествена академия “Ян Матейко” през 1993 г., специалност живопис при проф. Йежи Новошелски. Като
втора специалност завършва графика
при проф. Вейман и проф. Бунш. Участва в редица национални и международни конкурси и изложби. Нейни
творби са собственост на галерии и
частни колекции в страната и извън
пределите й.
Момчил Георгиев е роден през 1974

г. в Пловдив. През 1998-а завършва
НХА, специалност металопластика. Работи предимно в областта на живописта. Гордее се с участия в различни
изложби, конкурси и пленери, както и
доста самостоятелни експозиции.
Симеон Шивачев е роден през 1970
г. в Бургас. От 1997-а насам участва
в национални и международни изложби на графиката и живописта, има и
редица самостоятелни изяви. Негови
творби са притежание на галерии и
частни колекции.

ÕÂ˘Ó Í‡ÚÓ
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Творба на Здравка Василева

Двама атрактивни
творци на гости
на „Аргос”
Творби на Здравка Василева и Георги
Щърбев показва галерия “Аргос” (ул. “Д-р
Стефан Сарафов” 17) до 21 февруари.
Здравка Василева е живописец с респект към живописната материя и крехкия
и елегантен баланс между колоритните и
фактурните акценти в нея. В нейните картини присъства специфична атмосфера, в
която индиректното човешко присъствие
придава определена интимност и романтика, посочват от галерията.
Обичам вглеждането в детайлите, защото в тях е същността, казва художничката. Тя е родена през 1977-а в Пловдив.
Завършва специалност живопис в Националната художествена академия (2003-а),
а от следващата година е старши асистент
в същата катедра.
Георги Щърбев е автор, в чиито платна
конкретните инвенции от фигуративността
преминават в експресивна абстракция. Резултатът е пластичен образ, който провокира с цветовата си енергия и виталната
чистота на композиционното решение.
Художникът не назовава творбите си,
за да не ги “рамкира”, както сам се изразява. Роден е през 1972 г. в Пловдив.
Завършва ССХУ “Цанко Лавренов” в същия
град през 1992-а. Следва живопис в Националната художествена академия в Рим
през 2000-2004-а.

CMYB

След “Структури и
деструктури”, “Покриви”,
“Индия” ще споделя с
вас изключително преживяване, казва младата художничка Нина
Русева, която представя новата си живописна
изложба “Картини от Антарктида”. Тя може да
се разгледа до 14 февруари в галерия “Кръг +”
на ул. “Будапеща” 5.
Нина “запечатва” по
нетрадиционен начин
своите емоции от необикновеното пътешествие. Прекарах дни и
месеци във вълнуващо
пътуване в Антарктида,
признава тя.

Каква е подготовката ли? Няколко сивобели снимки от ледниковия континент и “То”,
пътуването започна...
Свободата да си художник. Видях я и продължавам да я виждам както
в тези картини, споделя
авторката, която е категорична, че това е
нейната действителност.
Нина Русева е родена през 1977 г. в София,
където живее и работи.
През 2002-а завършва
Националната художествена академия, специалност живопис магистър при акад. Светлин Русев. А преди това

е учила в Художественото училище по приложни изкуства в София.
Участва в множество
общи изложби у нас и в
чужбина. През 2004-а се
изявява в национален
конкурс за млади художници, организиран от
международната фондация “Св.св. Кирил и Методий” в галерия “Шип-

ка” 6 и печели II награда
за живопис. През 2008а взима приз за живопис и графика от Съюза
на българските художници и Столичната община - район “Изгрев”.
Нейни картини притежават частни колекции в
България, Франция,
Германия, Италия, Израел, САЩ.

Медална
пластика
в ателие
„Шмиргела”
Пресечната точка на два характера, два творчески заряда, два погледа върху света се събира върху малките бронзови плакети на Атанас
Константинов и Златин Орлов и пренася в свят на нежни форми и изчистени линии, отбелязват от столичната галерия “Николай Шмиргела”.
Атанас Константинов и Златин
Орлов са студенти III курс в Националната художествена академия,
специалност “метал”, в ателието на
доц. Велислав Минеков. Имат участия в изложби на медална пластика,
бижута, интериорна пластика от
камък и метал в София, Пловдив,
Лисабон (Португалия) и Пфорцхайм
(Германия).
Изложбата ще продължи до 3 февруари в център-ателие “Николай
Шмиргела” на ул. “Ген. Паренсов” 30.
Страницата подготви
НАДЕЖДА УШЕВА
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тази река и от време на време да сме
хвърляли по някое плоско камъче, за
да видим дали още можем да правим
от онези възхитителни концентирирани кръгчета, които скоро изчезват,

както ще изчезне и нашият живот.
В страниците, също като в библейски сюжет, се срещат и разминават
хора, залутани сред градската пустиня и в пустинята на времето. А като
три железни меча, останали без рицари, в пустотата крачат Мъжът без
коня, Художникът и Авторът, сякаш
решени завинаги да напуснат Обетованата земя на всекидневното щастие. Те пресичат обрасналите с тръни
междублокови пространства, които
някога са били ниви, и се дивят на поникналите право от земята сиви домове... И мислят за Градчето, за това,
че неговата малка трагедия е, че се
опитва да имитира Големия град. И
попада в кошмара на неговите капани. Както, впрочем, и бедната ни
държавица попада в капаните на модерния свят.
Всяка книга е постъпка. Филип
Хорозов е стъпил здраво на разлюляната ни земя и чертае с поетичната си проза земетръсните значения
на нашите копнежи и провали. Моят
приятел е прозрял най-важното - те
не са от значение само и единствено за нас, защото всяка човешка
въздишка от гняв, страх, печал или
любов и радост е въздишка на цялото човечество.
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За добро или за
зло, околната среда,
в която съществуват
всички живи същества, включително и
човекът, е силно повлияна от технологията, създавана от хората. Ето защо една
книга, посветена на
физиката на околната среда, трябва да
акцентира не само
на научните основи
и закономерности на
взаимодействията в околната среда, но и на
технологичните процеси, превръщащи се във
фактор за промени в нея. Новопоявилата се
книга “Увод във физиката на околната среда”
от д-р Павлина Симеонова и ст.н.с. д-р Васил
Ловчинов (изд. “Авангард”) е пръв сполучлив
опит да се обобщят съществуващите научни
предпоставки за изясняване на ролята на
физичните знания в науката за околната среда, да се обединят научните дисциплини, посветени на обектите от околната среда.
Авторите не подценяват и технологичните
и исторически предпоставки, създаващи необходимостта от превръщането на представката “еко-” в задължителен елемент на модерното знание. В този смисъл книгата покрива напълно празнотата в научната и научнопопулярната литература на български език по
отношение на онова, което искаме да се
разбира като “екофизика”, както и за задължителните й връзки с темите за оценка на риска
от замърсяване, за устойчивото развитие на
технологиите и обществото, за управление на
екосистемите, за организация на мониторинга на обекти от околната среда, за постигане
на политически и икономически коректни решения на съществуващите екологични проблеми.
Книгата “Увод във физиката на околната
среда” е предназначена за широк кръг читатели и специалисти, интересуващи се от научните и обществените аспекти на екологията.
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КИРИЛ МОМЧИЛОВ
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За екофизиката
и обществото

○

○

ЗНАНИЕ

○

Има книги, които са като необикновени сънища - помниш ги дълго,
понякога вечно. “На капчици изтече
реката” (изд. “Захарий Стоянов”) е
сборник от такива сънища - едно deja
vous, в което се питаш къде си и кой
си, сякаш не ти стигат другите въпроси, за които вечно няма отговори. Някога, във византийския Пловдив, още
млади и нахални, вървяхме с Филип
Хорозов по една от улиците към университета и той ми рецитираше някакво стихотворение. Когато стигна
до стиха “Изостана ли крачка, тя ще
бъде като нож забит в гърба ми”, аз се
спрях и възхитих на казаното и попитах откъде е, а той, малко обидено!,
ми каза: “Това е от книгата ми. Ама
кой чете книги на приятели...” Беше
като нож, забит в сърцето ми, почувствах се неловко. Разбира се, че бях
чел книгата “Времето по часовник”,
но Филип има едно особено качество
- когато чете стиховете си, те изглеждат по-особено. Може би заради
дрезгавия му глас или пък заради неочакваните натъртвания върху думите, които нямат нищо общо с актьорските прийоми на мнозина автори.
И ти казвам: тази книга изчетох
на един дъх, приятелю, и никак не се
почудих на онова deja vоus, което ме
хвана за гърлото, защото много
дълго съм седял с теб на брега на
тази река. Много време, макар аз в
градеца К. и ти в своя градец К., сякаш да сме стояли на двата бряга на

Филип Хорозов чертае с поетичната
си проза земетръсните значения
на нашите копнежи и провали
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ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ
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“ХРОНИКИТЕ НА НАРНИЯ”
от Клайв С. Луис издаде в обемист том КК “Труд”. В него е
събрана пълната поредица в
хронологията, в която я е написал авторът: “Племенникът на
магьосника”, “Лъвът, вещицата
и дрешникът”, “Брий и неговото
момче”, “Принц Капсиан”, “Плаването на “Разсъмване”,
“Сребърният стол” и “Последната битка”. К. С. Луис пише седемте хроники на Нарния от
1950 до 1956 г. По собствените
му думи историите на Нарния
той е писал за удоволствие, като не
очаквал грандиозния успех. Днес класическата фентъзи поредица е една от
най-продаваните на всички времена със
своите 60 милиона продадени бройки.
От борбите на Питър, Сюзан, Едмънд и
Луси, четирите деца от семейство
Певънзи, и верния им приятел - лъва
Аслан, срещу Бялата вещица вече са
филмирани “Лъвът, вещицата и дрешникът” и “Принц Капсиан”.
“ДУШЕЯДЦИТЕ” от Мишел
Пейвър е третата книга от
фентъзи серията “Хроники на
древния мрак”, която излиза с
марката на ИК “Хермес”. По
време на лов Вълк внезапно изчезва. Разтревожен за него,
Торак, последван от приятелката си Рен, тръгва по следите му,
които го отвеждат далеч на север - в царството на ледовете и
белите мечки. Той няма представа, че побратимът му е попадал в ръцете на Душеядците.
Страховитите шамани залавят
по един от всички видове хищници за извършването на жертвоприношение, с което да отворят врата към
света на демоните. Дълбоко в недрата
на планината Торак е изправен пред
смъртоносна битка с неизвестен край...
Мишел Пейвър е родена в бившата колония Ниасаленд (сега Малави) от баща
южноафриканец и майка белгийка. През
1963 г., когато е 3-годишна, семейството се премества в Англия. Тя завършва
биохимия в Оксфорд.
“ЧИНГИС - КОСТИ ПО
ХЪЛМОВЕТЕ” - трета книга, от
Кон Игълдън разказва за едно
момче, изоставено в пустошта
от племето си, което не умира.
Както знаят читателите на
“Степният вълк” и “Господари
на лъка”, това лишено от
късмет момче се превръща в
една от най-могъщите и всяващи страх фигури в историята Чингис. Той успява да убеди
враждуващите помежду си племена да загърбят различията си, да се
обединят и да се изправят срещу найстарите си врагове. Под неговото безмилостно и вдъхновяващо командване се
ражда могъщ народ. Но това е само началото на борбата му - ханът изпраща
посланици в чужди земи, но те биват
измъчвани и убивани. Опитва се да започне търговия, но опитите му се посрещат с насилие и отказ. Не след дълго
монголската войска напуска пределите
на владенията на хана и започва
ужасът. Издава ИК “Бард”.
“УПРАВЛЯВАЙ КРИЗАТА”
от серията “Джобен наставник”
е разработена и написана от
специалисти в “Har vard Bu siness Press”. В България се издава от списание “Мениджър”.
Тя предлага ценни съвети и методика за управление на настъпващите във всяка компания
трудни моменти. Но освен това
дава важни препоръки как да
разпознаваме своите нови
шансове и възможности. Тази
книга няма да ви каже как да се
справяте с всяка криза в компанията. Но ще ви помогне да я управлявате ефективно. От нея ще научите още
как да разпознавате първите признаци
на задаващата се буря, как да запазите
бизнеса, въпреки трудностите, как да
предпазите себе си и екипа от страха и
паниката. “Управлявай кризата” е изключително ценно и полезно четиво за
всички мениджъри и специалисти в
България, изправени пред задължението да решават сложните бизнес казуси.
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Уникално издание на
„На Острова на блажените”
Най-достолепното издание
на уникалната Пенчо-Славейкова антология “На Острова
на блажените” поднесе на читателите си издателство “Захарий Стоянов”. Оформлението е дело на Кънчо Кънев,
постарал се заедно с удоволствието да държим в ръцете
си първата книга-мистификация в нашата литература, да усетим и духа на онова класическо
време, което я е
родило. Когато
намиращият се в
Париж заради
смъртта на любимата му Мина
Пейо Яворов получава антологията, той не успява
да сдържи емоцията си, въпреки
покрусата, която
владее духа му:
“Гледам “На острова... и изпитвам чувството за нещо
извършено, въпреки времето
и мястото.
Разгръщам я и ми се струва, че нашата литература
почва от днес. Едно лудо желание ме тласка да се кача
на “Айфел” и да я покажа оттам на цяла Европа.”
Все със същото достолепие, странно съчетаващо
съзнанието за оскъдност в
родната поезия с високата
културна мяра на света под
“Айфел”, самият Пенчо Славейков отбелязва в своя предговор: “Наистина, малко

странно е, че у нас може да
се появи антология от произведения на чужди поети, преди да има такава от наши.” И
макар да показва съмнение,
че “нашенците май няма да
обърнат внимание” и на тази
му книга, тя се превръща в
истинско културно събитие,
което буди възторг вече почти цял век. Хиляди страници
са изписали литературните изследователи за
Пенчовата антология, някои съвременни наши
имитатори на
модернизъм
дори се опитват
да яхнат славата й, като я повториха, но всичко това само я
узаконява като
неповторимо явление в духовността ни.
Едни от най-прекрасните
творби на Пенчо Славейков
са намерили място тук, подписани с имената на “блажените”: Боре Вихор - “Сто двайсет души”; Нено Вечер - “Катунари”; Силва Мара - “Епиталамии”; Иво Доля - “Баща ми
в мен”, “Псалом на поета” и
др. Изданието, което пътува
към читателя, възпроизвежда
текста по изданието на Александър Паскалев, отпечатано
в Придворната печатница на
Иван Кадела. Портретите са
от оригиналните рисунки на
Никола Петров.
black+dopulnitelen10
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Алеко и Шехерезада
Премиерата на
двете едноактни
опери възроди
традицията на
руската класика
в репертоара на
Националната
опера и балет

СНИМКИ КОСТАДИН ЧЕРНЕВ
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за българските солисти и за хора. Неясната артикулация и дикция идват може
би и от дългото отсъствие на руски заглавия в последните десетилетия. И още
друго важно нещо: форсираното пеене
отне от вътрешното изживяване на героите. Емил Табаков създаде с оркестъра
звуковия колорит на партитурата, но на
места в сцените с хора имаше разминаване.
Бисерът на балетната и концертната сцена, симфоничната сюита “Шехерезада” на Римски-Корсаков, пресъздаде един друг свят - приказната красота
на Изтока. Богатата оркестрова партитура е предизвикателство не само за
всеки оркестър, но и за сценичния й
прочит. Прочутият руски хореограф
Михаил Фокин създава балетната версия по приказката през 1910 година.
След него много реализации търсят
своя прочит. В тях обаче образът на
Шехерезада е представен бегло. Мая
Шопова прави своята танцова версия, в
която принцесата е водещ персонаж.
Нейната Шехерезада излекува султана
Шахриар от мрачните му видения и
желание за отмъщение на неверните
си съпруги. Това осмисляне размества
реда на отделните части, което въздейства още по-силно. Мая Шопова успява

МАГДАЛЕНА
МАНОЛОВА

Руската тема се завърна на сцената
на Софийската опера с премиерата на
двете едноактни заглавия - операта “Алеко” от Сергей Рахманинов и балета “Шехерезада” от Римски-Корсаков. Представянето на двете творби в една вечер бе
поверено на интересен постановъчен
екип под музикалното ръководство на
маестро Емил Табаков. Премиерата под
патронажа на Юрий Исаков, извънреден
и пълномощен посланик на Руската федерация у нас, възроди традицията на
руската класика в репертоара на НОБ и
събра на една сцена български и руски
солисти. Изборът на операта “Алеко”
продължи стратегията на първия ни оперен театър да представя за първи път
пред нашата публика рядко играни творби, да интерпретира актуални теми в
нестандартни постановъчни решения.
След “треската за злато” и американската мечта в Пучиниевата опера “Момичето от Златния запад”, дипломната
работа на 19-годишния Рахманинов по
поемата на Пушкин “Цигани” предложи
актуалния сюжет за бягството на индивида от матрицата на цивилизацията. Героят на Пушкин Алеко бяга от “неволята на
душните градове”, където хората “продават своята воля”, “глави прекланят пред
идолите и се молят за пари и окови”. Той
търси свободата и щастието в примитивния живот на циганите, но като рожба на
цивилизацията не може да се освободи
от собствения затвор на егоистични инстинкти. В тази различна среда Алеко
търси и опознава себе си, но въпреки
всичко, разкъсван от ревност, убива найскъпото - своята любов Земфира.
Младата режисьорка Вера Петрова,
която дебютира на столичната сцена,
търси универсалното в сюжета, а не битовото. Драмата на Алеко е в невъзможността да избяга сам от себе си, от своя
душевен затвор. Това е провокацията в
концепцията, решена със съвременни
изразни средства. Циганският табор е
представен като един утопичен свят на
творчество и свобода за изява, контрастен на вътрешната драма на Алеко. Основният конфликт, протичащ в съзнанието му, оживява в мултимедия. Илюстра-
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Цветана Бандаловска, Август Амонов и
Юлиан Константинов в сцена от “Алеко”

тивна и понякога прекалено доминираща, тя отвлича вниманието от сценичното действие. Една изчистена, знакова
картина би внушила по-убедително контраста на света на цивилизацията и на
невъзможната утопия. Съмишленици на
това решение са художничката Марина
Иванова и хореографът Светлин Ивелинов. Контрастът между реалното и виртуалното е потърсен и в контраста на цветовете в костюма. Хорът е в бяло, Алеко
в черно, Земфира в червено. Тази творба на Рахманинов е по-скоро симфонична поема, отколкото опера. Оркестровата партитура доминира. Пластични балетни сцени, разиграни в “оковите” на
подвижен декор водят сюжетния разказ
в дългите оркестрови епизоди. Интригуващото в тази постановка е търсенето на
диалог с нашето време. Нещо важно,
което изисква по-убедително разработване на идеята. Въпреки всичко в своя
дебют Вера Петрова е обещаващо име,
показа усет и знания в посока на търсенията на съвременния оперен театър.
Това първо представяне на “Алеко”
на софийска сцена оживя в интерпретацията на Юлиан Константинов, Август
Амонов от Мариинския театър в ролята
на младия циганин, Цветана Бандаловска - Земфира, Ангел Христов - стария
циганин. Руският език явно е проблем и

Веса Тонова - Зобеида, и нейният любим
- робт, в ролята - Теодор Воденичаров,
в сцена от “Шехерезада”

да създаде в хореографията и режисурата си един нов поетичен разказ,
различен от познатите, разказ с отправна точка към вътрешния свят на
султана и възможността истинската
любов и красота да го променят, да го
освободят от собствения му затвор. В
този смисъл двете заглавия, на операта и балета, имат общо послание. В
синхрон с този разказ бяха костюмите
и сценографията на художничката Марина Иванова.
Емил Табаков пресъздаде тази версия като истински майстор. Той успя да
увлече оркестъра в това музикално
приключение, като “изрисува” с богати
багри пъстра звукова картина. Добре
подбраните солисти създадоха убедително характера на своите герои Дарина Бедева като Шехерезада, СараНора Кръстева като Зобеида, Йордан
Кръстев в ролята на Шахриар и др.
Двете заглавия се опитаха да разкажат за Алеко и Шехерезада като
герои на нашето време.
Тази премиера бе поредна провокация към вкуса на нашата публика,
опит за разчупване на традиционни
клишета и търсене на посланието на
оперното изкуство към нашето време.
Разбира се, провокиращ и размисли за
ниво на мислене в това изкуство.

ПОВОД ЗА РАЗМИСЪЛ

Да си сверим часовника с „Пятницки”!
МИХАИЛ БУКУРЕЩЛИЕВ

Като мощен финален акорд на Дните на руската култура в България прозвуча заключителният концерт в зала 1 на НДК на Държавния
академичен руски народен хор “М. Е. Пятницки”
и Празничния мъжки хор при Новоспаския манастир. Препълнената зала с нестихващи аплодисменти изпращаше всеки номер на колектива,
който преди половин век при гостуването си в
нашата страна стана повод да създадем Държавния ансамбъл за народни песни и танци, днес
носещ името на неповторимия Филип Кутев. Така
се създаде и всенародното ни движение на народните хорове и ансамбли в България, което ни
прослави по света.
black+dopulnitelen

Хор “Пятницки” отново демонстрира непресъхващия извор на народното изкуство, което е в
състояние да задоволи и най-претенциозния съвременен зрител, когато сценичното му пресъздаване
е в ръцете на талантливи композитори и хореографи. Такива тук бяха художественият ръководител
на колектива проф. Пермянкова, Потоповой, Устинов, Гаврилов, Хватов и др. Висок професионализъм лъхаше от всяка изпълнена пиеса. Хорът от
16 жени и 12 мъже, танцовият състав от 16 души
и оркестърът от руски народни инструменти пяха,
играха и свириха вдъхновено. Това грабна публиката и заличи дистанцията между зрител и изпълнител. За разлика от нашите ансамбли тук гръбнакът
беше народната песен от Калушка, Волгоградска,
Липешка, Владимировска, Воронежка и Рязовска

област. Хорът бе раздвижен, което много допринесе за динамиката на спектакъла. Другото здраво
звено на колектива бе виртуозният оркестър с
доминиращата звучност на балалайките. Енергичните танцьори слисаха публиката с характерната
си акробатика. В програмата бяха включени и
световноизвестните песни “Подмосковные вечера”
и “Катюша”, с което направиха връзка с традицията и новата програма на ансамбъла.
Силно въздействащата художествена програма поражда мисли у всички нас, особено след
последната премиера на Държавния ансамбъл
“Филип Кутев”, дали не е дошло времето пак да
си сверим часовниците с тези, които дадоха такъв
хубав тласък на сценичното претворяване на
родното ни изкуство.
black+dopulnitelen10
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Пиесата “Краят на играта”, смятана от Самюъл Бекет за най-сполучливата му драматична творба,
поставя Лилия Абаджиева в Театър
199 “Валентин Стойчев”. В ролите са
Валентин Танев, Николай Урумов,
Илка Зафирова и Йосиф Сърчаджиев. Художник е Васил Абаджиев.
Премиерата е днес, съобщи БТА.
Следващите представления са на 7
и 23 февруари.
В западната култура е неприлич-
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но да се говори за края - за разлика
от Изтока, където научават за живота на душата и прераждането, за
вечния кръговрат на раждане, страдания, болести и смърт едва ли не
още от детството. В “Краят на играта” Бекет изследва страховете на
човешкото същество, което в края
на живота си не може да намери
отговор на основните въпроси.
Човекът, изправен пред стената
на собствената си безнадеждност,
отчаяно се опитва да съчини нова
утопия, която да му даде причина да
продължи..., казва режисьорката
Лилия Абаджиева. По думите й в
“Краят на играта” Бекет ни показва,
че условията за безсмислието са
заложени в началото на играта. В
края е абсурдният свят и онова
състояние на духа, което озарява
Вселената със своята оловна светлина. Авторът е стигнал до края или

Пиесата е
определяна от
Самюъл Бекет
като най-добрата
му творба
е започнал оттам, от невъзможното, от изключителното, от непроходимото. Крайното състояние като отправна точка, финалът като изчакване.
Случва се декорите да се сгромолясат. Ставане, трамвай, четири часа
работа, обяд, четири часа работа,
трамвай, вечеря, сън и понеделник,
вторник, сряда, четвъртък, петък и
събота все в същия ритъм, по този
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Театър
“Българска
армия” отново
ще вдигне
“Много шум
за нищо”, но
сега за сто и
петдесети
път, научи
ДУМА от театъра.
Точно на 6
февруари от
19 ч., на 150ото юбилейно представление на “Много шум за нищо” от
Шекспир ще се извърши уникалното предаване на щафетата от “старите” млади на “новите” млади. Само тогава ще
може да видите как се покланят заедно Kaмен Донев и
Боян Младенов в ролята на Клавдио, Иван Радоев и Юлиан
Малинов в образа на Бенедикт,
Стефания Колева и Гергана
Данданова в ролята на Маргарита, Кристина
Янева и Лидия
Инджова като
Беатриче.
Постановката
е на Красимир
Спасов, сценографията и костюмите - на Радина Близнакова.
Музиката е на Стефан Вълдобрев, пластика - Татяна Соколова.
“Много шум за нищо” е една от трите Шекспирови комедии,
определяна като най-доброто постижение в този жанр. За
разлика от много други автори преди и след него, той не пише
своите комедии, за да осмее някого или да изобличи нещо.
Шекспир не се бори с пороци или недостатъци, а заедно със
своите герои и
със своите
зрители се забавлява от
превратностите в човешката съдба. Заедно с тях се
радва и се весели, заедно с
тях отронва
сълза, когато
животът изненадващо им се
озъби, отбелязват от теСтраницата подготви
атъра.
НАДЕЖДА УШЕВА

СНИМКА УЧЕБЕН ТЕАТЪР

СНИМКИ ТЕАТЪР “БЪЛГАРСКА АРМИЯ”

Абсолвенти разказват
истории от Старата България

път се върви лесно повечето време.
Само че един ден избухва първото
“защо” и всичко започва в тази умора, примесена с учудване. Започва.
Това е важното. Умората е краят на
действията на машиналния живот,
но тя открива в същото време раздвижване на съзнанието. Тя го пробужда и предизвиква онова, което
става по-нататък. По-нататък идва
несъзнателното връщане към безкрая на играта или настъпва окончателно пробуждане, разсъждава режисьорката.
Ирландският писател и драматург
Самюъл Бекет е признат за родоначалник на “новия роман” и “театъра
на абсурда”. През целия си живот
авторът се бори с “безсмислието на
битието и човешката издръжливост”,
смятайки, че победител в тази “схватка” може да станеш единствено с
чувството си за хумор.

Учениците от класа на проф. Пламен Марков в сцена от спектакъла “Едмонд”, негова постановка

П

Премиерното представление на “Истории от Старата
България” по автентични фолклорни текстове ще се
състои на 4 февруари от 19
ч., научи ДУМА от Учебния
театър към НАТФИЗ. Постановъчният екип е съставен от
проф. Иванка Бенчева и Калин Ангелов. Участват абсолвенти от класа на проф. Пламен Марков. Това са Ина Добрева, Зорница Костова, Стефания Кочева, Атанас Найденов, Благой Бойчев, Виктор
Атанасов, Ивайло Драгиев,
Милко Йовчев, Момчил Мясищев, Ованес Торосян и др.
Музиката е на проф. Диляна
Мичева и Асен Аврамов.
От съвременната ни театрална сцена нерядко е звучал архаичен език, подчерblack

тан диалектен говор, жаргонни разновидности и битова
стилизация по пътя към разкриването на разнообразната потребност от човешко общуване. В този спектакъл диалектната форма е основно
актьорско изразно средство,
което дава възможност за
многообразното, вълнуващо
и емоционално въздействие
на текста. Чрез диалектния
изговор се озоваваме в друг,
по-самобитен свят, в който
човек се опитва да си обясни смисъла на собственото
си съществуване, озадачен
от живота, природните стихии, сътворението, смъртта,
околните и дори от самия
себе си. С наивна простота,
непосредствено, импулсивно
и искрено актьорите създа-

ват неповторим сценичен
образ, автентичен, достоверен и колоритен, коментира
проф. Иванка Бенчева.
В подбора на текстовете
диалектните особености са
разнообразни. В спектакъла
звучат текстове от границите на Старата България - от
Охрид и останалите македонски говори, през чечкия и
рупския говор, мизийските,
балканските, западните,
шопските, източните, странджанските, до Банат и Бесарабия. Самите текстове, с
притчов, приказен, магичен,
лиричен или драматичен характер, с ироничен, или присмехулен поглед към битово
ситуираните случки, представят многообразен и странен свят, допълва Бенчева.
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един от броевете си вестник „Чикаго трибюн” пише, че къщата на
най-известния мафиот на всички
времена ще бъде продадена тази
пролет, като очакваната цена е
450 000 долара. Скромният дом на
Ал Капоне в Чикаго е на два етажа,
с тухлени стени и големи прозорци.
Къщата е разположена в бедния
квартал „Парк Менър”. Ал Капоне я
купил, защото искал безопасно място за майка си и жена си. Сегашната
собственичка – Барбара Хогсет, взела
имота през 1963 г. на цена от 29 000
долара и чак наскоро си дала сметка колко много може да спечели от него, ако се
вдигне шум, че това е домът на мафиота от 30-те.

В

Капоне не е първият мафиот в Америка,
но определено е най-емблематичният. Това
се дължи на факта, че той е един от малкото, които вместо да избягват медиите, ги
използва за своя изгода. Той знаел какви
са ползите да си популярна личност и винаги се отнасял с журналистите добре, като
към приятели. Освен с мафиотските си
дела, той се занимавал с благотворителност и помагал на бедни деца.
Роден е на 17 януари 1899 г. в нюйоркския квартал Бруклин в семейство на италиански емигранти. За да се интегрират полесно в обществото, Капоне приемат американско-звучащи имена. Алфонс започва
да се нарича Ал – името, с което остава в
историята. На пет години тръгва на училище, като се задържа до 6 клас. Нещо повече – той е отличен ученик. Един ден обаче
след като учителка му удря шамар, той й
отвръща, като след това бива изключен и
повече никога не се завръща.
Една от личностите, изиграли най-важна роля в живота на Ал Капоне, е Джони
Торио. Кумир на децата от квартала, Джони
се занимава с рекетьорство и сводничество, но е много повече от останалите гангстери по това време. Неговият престъпен
талант му позволява да създаде стройна
организация, чрез която има изключително
широки възможности. Както и много други
деца и Ал изкарва джобни, като върши
поръчки за престъпния бос. Малко след като
става на 19 години, той се запознава с
ирландката Мей Коглин, за която се оженва скоро след това, а на 4 декември 1918
година им се рожда син – Алберт Франсис
Капоне. В началото на 1921 г. Ал Капоне
заминава за Чикаго по покана на ментора
си Джони Торио, който в този момент управлява огромна престъпна империя. Капоне бързо се издига в престъпната пирамида и скоро той става управител на “Четирите зара” – “щаб-квартирата” на Джони Торио, която представлява публичен дом и
казино в едно. Лесно успява да забогатее
и купува къща в престижен квартал на Чикаго, където заживява не само със жена си
и детето си, но и взима майка си и братята
и сестрите си.
Няколко години след пристигането на
Капоне в Чикаго престъпната дейност
процъфтява – градската управа начело с
кмета е изключително корумпирана и по
този начин осигурява зелена улица за действията на престъпните групи. След избирането за кмет на Уилям Девър нещата
стават по-сложни. Той е реформатор, който
се стреми да изтръгне корупцията. Джони
Торио и Ал Капоне решават да пренесат
част от бизнеса си във околностите на градчето Цицеро, където чисто и просто могат
да купят цялата градска управа. На 25 години Ал Капоне вече е “крал” на Цицеро и
един от най-мощните гангстери в Чикаго.
Той е и една от най-големите мишени на
гангстерската война за територии, разразила се след забраната на алкохола. Неговият партньор Торио пък дори решава да
напусне града за известно време. Конкретната причина за страх им е готвеното срещу тях отмъщение заради смъртта на известния гангстер Дион О’Банион. След неколкократни опити за покушение срещу двамата, само 12 дни след последния опит за
покушение срещу Капоне, през януари
1925 г. убийците успяват да прострелят неколкократно Торио, току-що връщащ се в
Чикаго. Четирите куршума попадат във врата, гърдите, дясната ръка и слабините на
жертвата. Петият куршум, предназначен за
слепоочието му, така и не достига целта си
поради засечка на пистолета. Джони Торио
остава жив, но това е един преломен момент в неговия живот. Всички са изумени,
когато четири седмици след това той се
появява на делото си в съда и се признава
виновен по обвинението за производство
на алкохол, като получава 9 месеца лишаване от свобода. През март 1925 г, той извиква своя партньор Капоне, стоял неотлъчно до него през цялото време на престоя му в болницата, и след като му съобblack+dopulnitelen

Задържането на мафиота, преди
да влезе в затвора за неплатени данъци

Големият Ал

Къщата на най-известния бос
за всички времена ще бъде
продадена тази пролет, като
очакваната цена е $450 000
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конкурентен доставчик на алкохол и
спътниците му, който е имал смелостта да се появи в тяхно казино. И
всички знаят кой е виновен. Полицията осъществява интензивни проверки на обектите на организацията, а
няколко бардака “случайно” изгарят.
Капоне се крие повече от три месеца от властите, а за залавянето му
работят повече от 300 детективи. Без
да е притиснат, в един момент той
решава да се предаде. Причина за
Бронираният кадилак от 1928 г. това е положението му. Дал работа
на Капоне бил използван по-късно от на хиляди италианци, невероятно
президента Рузвелт след японската щедър и легенда сред италианската
атака над Пърл Харбър общност, той приема, че може да се
справи с обвиненията в убийство, да
щава желанието си да се оттегли и да заизлезе от нелегалния бизнес и да насочи
мине в чужбина, му предава целия си бизусилията си към сфери, полезни за италинес.
анците в САЩ. Ал Капоне прави добър ход,
Така Ал Капоне става “император” на
когато се предава на полицията на 28 юли
огромна престъпна империя, състояща се
1926 г. Тъй като не се намират никакви
от публични домове, казина, пивоварници,
доказателства, делото срещу него скоро е
нощни клубове, разполагаща с огромен попрекратено и той остава свободен. Но след
тенциал от финансови възможности и чо1926 г. Капоне започва да има все повече
вешка сила. Промяната на статута му предпроблеми с полицията. Арестуван е при
полага и промяна на визията му: централавсеки възможен случай и положението му
та на организацията е преместена в хотел
става нетърпимо. Затова той решава да се
“Метропол”, като само апартаментът на
пренесе в Маями, където впоследствие заКапоне струва $1500 на ден. И не само
купува чрез подставено лице огромна хатова. Най-показателният фактор за промясиенда, като влага цяло състояние в
ната на статута е излизането на Ал на светпревръщането й в крепост. Още в този
ло. Винаги добре облечен, щедър и любепериод гангстерът е сериозно разследван
зен, той често може да бъде забелязан на
с цел внасяне в съд. Но колкото и да се
обществени мероприятия, открито общува
мъчели да открият доказателство за разлис официални представители и за никого не
ката между приходите и разходите на Кае тайна с какво се занимава. Капоне успяпоне, следователите удряли на камък. Всичва да изгради висок обществен авторитет.
ко било закупувано в брой и чрез подстаМеждувременно той урежда сделка със
вени трети лица.
стария си работодател Франки Йейл за доВ същото време Капоне избивал
ставка на уиски от Канада през Ню Йорк
съперниците си. Франки Йейл е убит в
към Чикаго. Франки споделя между другоколата си, като по него е стреляно с писто, че подготвя коледно парти в един бруктолети, пушки и картечница, които букваллински бордей, но смята да го
отмени, заради заплаха от нападение на конкурентна банда. Капоне настоява то да се
осъществи. Когато убийците
нападат, те нямат време дори
да извадят пистолетите си – хората на чикагския гангстер са
устроили засада, от която никой от противниците не излиза
жив. Така той ясно заявява своето положение и безкомпромисност.
След сделката с Франки
Йейл бизнесът върви гладко,
постоянно прииждат нови доставки на уиски от Ню Йорк и
на практика Капоне няма никакви проблеми. През пролетта на 1926 г. обаче се случва
нещо, което сериозно промеКъщата на мафиотския бос в Чикаго (вляво) ще
ня ситуацията. Хората на Ал
бъде предложена на търг през пролетта
причакват, нападат и убиват

но го “залепили” за седалката.
Друг дръзнал да конкурира чикагския
гангстер бил съдружникът на убитите Дион
О’Банион и Хъми Уейс – Бъгс Морън. Атентатът срещу него впоследствие ще стане
известен като “Клането на Св. Валентин” едно от най-кървавите и брутални събития
в историята на САЩ за XX век, донесло
национална и световна слава на Капоне и
врагове, сред които и президентът Хувър.
Лично по негово нареждане започва сериозно събиране на доказателства за укриване на данъци и за нарушаване на забраната за употреба и производство на алкохол.
Оказва се, че сред купищата материали, които са били събрали за Капоне, наистина има счетоводна книга, иззета при
едно от претърсванията през 1926 г. Сега
било необходимо да се намерят счетоводителите, за които агентите се опасявали,че
отдавна са мъртви. Това обаче не било така
и скоро и двамата били открити и нещо
повече – съгласили се да свидетелстват.
Ал Капоне бил обвинен по 22 точки за
укриване на доходи и ощетяване на държавата с над $200 000 и отделно обвинен
заедно с 68 членове на организацията му
за 5000 отделни нарушения на алкохолния
режим. Очаквали го 34 години затвор. Тогава адвокатите на боса сключили сделка
с прокурора – Капоне се признава за виновен, а прокурорът препоръчва от 2 до 5
години затвор. Това било нечувано. При
такива усилия и толкова събрани доказателства – такава ниска присъда.
Ал Капоне влязъл в съдебната зала
усмихнат, но излязъл вцепенен. Съдията
Уилкърсън не приел направената сделка и
насрочил дата за процес на 6 октомври.
През цялото лято организацията на Капоне с пълни сили се опитвала да намери и
да повлияе с всички средства на членовете
на журито. На процеса Капоне се появил
добре облечен и усмихнат – той знаел, че
просто трябва да идва редовно на изслушванията и да изчака, докато бъде оневинен. Тогава се случило нещо невероятно.
Съдия Уилкърсън още със започване на
делото приканил всички членове на журито да бъдат разменени с тези от друго дело,
започващо по същото време…
Ал Капоне бил признат за виновен по
някои от точките на обвинението и бил
осъден на 11 години затвор, $50 000 глоба
и $30 000 съдебни разноски. В началото
той излежава присъдата си в затвора в
Атланта, където e приеман повече като
гост, отколкото като затворник. След това
обаче e преместен в затвора “Алкатраз”,
където отношението към него e толкова
сурово, колкото и към станалите затворници. През 1938 г. Ал Капоне, вследствие на
сифилиса, с който се e заразил на младини, e дезориентиран и объркан. През ноември 1939 г. e освободен за добро поведение и стои повече от година в болница.
Почива в в Маями на 25 януари 1947 г. на
48-годишна възраст от сърдечен пристъп.
Страницата подготви
ЖЕЛЯЗКО ТЕНЧЕВ
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рещите при министър
Даниел Вълчев на групичка академични дейци
за най-важните въпроси
в науката са нещо като
съзаклятие, което трябва
да се пази в строга тайна. Но информация винаги “изтича” и тази седмица отново се случи скандал, след като се разбра,
че на последната засега подобна среща е замислено спешно
да се направи нов Закон за научните степени и звания,
стъпващ върху 10 основополагащи идеи. Медийният интерес
се завъртя естествено около две
от тях, които се оказаха най-екзотични. Първо, премахва се
званието доцент, всички досегашни доценти стават професо-

щу всяко атестиране. Край тях
страдат едни нещастни млади
хора, останали малко на брой
заради запушването на възможностите им от страна на старите зубри. Ала и тия млади са на
по 40 години, така че не са
никакви млади. Е, има и много
качествени учени (без да се
казва къде са те и кои са). Всичките тези хора трябва да бъдат
научени как се прави наука и
принудени да я правят, както
им кажем”.
Иди че уважавай описаните
по този начин учени. Вълчев в
едно радиопредаване дори не
разбра какъв конфуз е министърът на науката да не знае
името на главния научен секретар на БАН и да нарича “г-н
доценте” уважавания по света

С

на 1000 работещи България е
на едно от последните места в
ЕС (почти двойно по-зле от
средния показател 5,5 на 1000),
не е споменат в документа, а е
скрит в една сравнителна таблица с европейски източник. У нас
на 1000 души от работещото
население се падат едва 2,8
учени. Поради това е изключително некоректно и непрофесионално сравнението по брой
публикации на милион население на България с държави като
Австрия и Белгия, където броят
на учените е над 7 на 1000. И
където на 1 милион вложени
средства се правят доста по-малко публикации, отколкото в
България. Добре поне, че е споменат ниският социален статус
на учените у нас и пониженият

самочувствие”. Прекрасно. Уви,
на думи, защото вместо мерки,
водещи към описаната цел,
следващите изречения ни поднасят

откъсната от
всякакви реалности
декларация:
до 2019 г. броят на учените ни
на 1000 работещи, както и на
докторантите, ще стане колкото
средния за Европа. Първо, ЕС си
поставя целта до 2013 г. да наеме 700 000 нови учени и средният брой на учените на 1000
работещи да стане 8. Дори да
предположим, че техният брой
няма да расте повече до 2019 г.,
простата сметка показва, че на-

Нещо като стратегия
4
за наука
Кадрите решават
всичко

га, днес или най-късно утре.
Румъния например удвои заплатите в науката още миналата
година и дори започна да връща
заминалите трайно в чужбина. И
ние сме щели да ги връщаме - с
какво, с 3000 евро годишно? Та
това е под минималната месечна заплата на всеки българин,
който работи наука зад граница.
Ако учените ни не започнат да
получават колкото шофьорите в
градския транспорт сега, България ще се прости с всякакви
шансове на цивилизована страна, преди да изтече петилетката. Ако в МОН не разбират това,
за какво говорим изобщо?! Няма
стратегия в стратегията.
И така като цяло документът
на МОН, въпреки някои сполучливи пасажи, е преди всичко
препис дори не на Лисабонските документи, а на

доклади на
Световната банка
(те постоянно се цитират), гарнирани с измислени “новаторства” и химери. По проекта за стратегия Съюзът на учените има
публично оповестено отрицателно становище; Общото събрание
на БАН също публично огласи
мнението си, че в документа има
неверни данни и недоработки и

ри. Логично - сега доцентите са
много повече от професорите,
ще подкрепят идеята без всякакво усилие да се събудят една
сутрин на върха на професионалната стълбица. Второ, всички останали длъжности надолу
в йерархията ще се заемат с
временен трудов договор. Това
щяло да даде възможност да
бъдат изгонени от науката и
висшето образование некадърници, които на 57 г. все
още са само асистенти или научни сътрудници, но няма как
да бъдат махнати.
Министърът вчера нарече
тези идеи “слухове”. Но по
същите слухове предстои идната седмица да се направи законов текст. А някои от хората,
които са редили въпросните
точки, днес викат, че не били
съгласни с тях! Точно срещу тази
практика на конспиративност и
недомлъвки реагира вчера движението на младите учени “Когито”. И предупреди, че идеите
от “тайната вечеря” са в състояние да генерират огромен конфликт и дори разрушение в науката. Всъщност в Кодекса на
труда си има ясен начин работодателят да освободи работник, ако му липсват качества за
ефективно изпълнение на работата (чл.328, ал 1, т.5). Но ректори и директори на институти все
се свенят да използват тази
законова възможност, понеже
някак си е неудобно да кажеш
на колега: “Ти си некадърен”.
Затова

нека се скрием зад
закон
Пък и сред колеги, общо
взето, се знае кой става и кой
не става за работа, та не можеш лесно да се разправиш с
някой неудобен - другите ще
схванат какво правиш. Ако всички са на временен договор, работата спи.
Само не е ясно защо чак
сега идеята за временните договори разбуни обществените
духове, след като те са записани да започнат от 2010 г. в проекта за Национална стратегия
за развитие на научните изследвания до 2019 г., която
виси отдавна в интернет сайта
на МОН. По принцип не от вчера сигналите, които екипът на
министър Вълчев подава към
обществото за отношение към
учените, изглеждат по следния
начин: “Голяма част от учените
са стари и ретроградни, искат
да запазят статуквото, не разбират и не приемат нашето
модерно мислене. Други не ги
бива за нищо, не ходят на работа и застават като стена среcyanmagentayellowblack

СНИМКИ БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

ВЕЛИАНА ХРИСТОВА

Още от 2007 г. младите учени

учен - професор и доктор на
науките Стефан Хаджитодоров.
Той е и член на Съвета за научни
изследвания,
който
Вълчев е събрал два пъти досега. Усещане за подобно конфузно отношение добива човек,
когато прочете какво пише за
кадрите в науката в т.нар. стратегия на МОН. Нашите учени
изостават по резултати, нямат
национални приоритети, разпиляват средства “в нездрава конкуренция”, не участват задоволително с проекти в европрограмите, зле са с иновациите, колективите им невинаги имат достатъчен капацитет и изобщо
“липсват модерни инфраструктури с комплексен характер”. Това
в стратегията се отнася топтан
за цялата научна общност. Първо
е обидно, второ е невярно.

Липсва какъвто и да
било анализ
в кои случаи се забелязват такива проблеми. Нито една положителна черта на българския
учен, нито намек дори за геройството му да прави наука на
международно равнище с бюджет на ниво ХIХ век, в 50-те страници не се среща. А всъщност
това е основно достойнство на
българската наука вече 20 години. Подобен подход в документ,
претендиращ да е национална
стратегия, е меко казано странен.
Дори изключително тревожният факт, че по брой на учените

търкалят тикви, за да бъде чуто искането им за адектватно отношение към науката

кариерен рейтинг на науката
като дейност.
Нататък следват данни за застаряването на академичния
състав - нито един професор под
35 г. и едва 12 на възраст до 44 г.;
огромната част от старшите научни сътрудници са на възраст над
44 г.; учените до 35 г. спрямо останалите са в съотношение 1:10;
много малко са желаещите за
докторантура. Причините за отлива на младите са ниският социален статус и заплащане, недостатъчно атрактивните условия за
научна дейност, трудно израстване заради тромавите процедури
на ВАК, липса на популяризиране на постиженията на българската наука. В интерес на истината,
добре че в последната редакция
на стратегията са очертани причините за слабите връзки между
науката и бизнеса - слаба ориентация на фирмите ни към високи
технологии, преобладаващ брой
на малките предприятия, липса на
мултинационални компании в областта на високите технологии,
ликвидиране на внедрителските и
развойните институти през 90-те
години, липса на финансови инструменти за връзката бизнес-наука.
Разбира се, човек със задоволство чете в предвидените
мерки, че “държавата ще провежда по-ефективна политика
за повишаване на икономическия и общия социален статус на
учените и за създаване на атрактивни условия за научна
дейност, които им дават достатъчна доза професионално

шите учени трябва да се увеличат 2,9 пъти и от около 17 000
сега да станат 49 000! Дори още
от тази година България да започне поголовно да назначава
нови учени, ще трябва да наема
средно по 1700 годишно в течение на едно десетилетие. А реално в момента вероятно няма и
100 кандидати за научна работа
на година, пък и щатните места
са блокирани поради липса на
средства за новоназначения. Не
е възможно сериозни хора да са
записали такова нещо в стратегически документ и да мислят,
че други сериозни хора ще им
повярват.
Реалността на планираната
политика за развитие на кадрите съвсем удря на камък, когато
стигаме до заплатите. Възнагражденията на учените щели
поетапно да нарастват и през
2014 г. да стигнат удвоения размер на средната заплата в публичния сектор, като ръстът ще
зависи от резултатите. За яснота
- ако вземем сегашната средна
заплата в публичния сектор, която е малко над 500 лв., МОН

предлага средна
заплата в науката
1000 лв. през
2014 г.!
Излишно е да се коментира,
просто няма да има на кого да
увеличават заплатите след 5
години. Заплатата в науката
трябва да стане 1000 лв. ведна-

тепърва трябва да се работи, а
Съветът на ректорите не се е
произнесъл изобщо. И въпреки
това Даниел Вълчев внесе т.нар.
стратегия в Министерския съвет
и тя... бе одобрена преди ден!
Вярно - със срок за доработване
1 месец, преди да бъде внесена
за гласуване в парламента.
Председателят на Съвета на
ректорите проф. Борислав Борисов изрази вчера пред ДУМА
изумление от факта, че документът е бил представен пред
парламентарни групи и е приет
в МС, а в Съвета на ректорите
нито е представен, нито е обсъден. Първо трябва да имаме икономическа стратегия и научната
да следва нея, защото науката
се подчинява на икономиката, а
не обратно, добави той. Според
проф. Борисов научната стратегия трябва да е обвързана и със
стратегия за образованието, тъй
като то подготвя кадрите за самата наука и за икономиката.
Според зам.-министър Ваня Добрева пък в документа анализът
за българската наука е непълен
и тепърва трябва да се работи
по него.
След всичко казано си задавам въпроса - какво всъщност
прие МС? Творение, създадено неизвестно от кого (това е
усърдно скривана тайна), приветствано от тясна дружеска
групичка около министъра и
ако съдим по официалните становища на академичните институции - неприето от академичната общност.
cyanmagentayellowblack
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По сайтовете им ще ги
познаете
Цари пълен хаос с интернет
порталите на училищата,
а в МОН се трошат
бадева милиони левове

НИНА ГЕОРГИЕВА,
консултант на международната
образователна търсачка icres.com

В днешния глобален свят, в
който учен и ц и т е
сърфират
всекидневно, интернет страниците
на
училищата
все повече се възприемат
като своеобразни визитни
картички на институции,
предлагащи образование.
Учениците, търсещите образование в чужбина, масово се
ориентират към използването
на т.нар. търсачки за образование. По зададени критерии
търсачката намира подходящото учебно заведение, позиционирано със собствен
сайт и информационен бюлетин, който може да се принтира или да се изпрати по
електронна поща. Така всеки
ученик може да намери например в кое училище се изучава интересуваща го специалност. Една от най-добрите
търсачки за образование,
предлагаща и безплатен тест
за професионално ориентиране, е ICRES.COM. Oт ноември 2008 г. търсачната система е локализирана на български език, а сайтът на първата
българска гимназия, абониран за системата с четири
специалности, е този на Професионалната гимназия по
телекомуникации в София.
Как българските училища
са позиционирани в интернет
пространството и каква информация предоставят? Няма
институция в България, която
може да даде отговор на този
въпрос.
Повечето училищни сайтове в българското интернет
пространство са продукт на
доброволен труд на ентусиазирани ученици и родители,
подкрепени от директорска
далновидност. Има и сайтове,
които са резултат от изпълнение на дейности по информираност и публичност на проекти. Откриват се и десетки
сайтове на класове, създадени от класните ръководители.
Сред тях са a-class.hit.bg на
Ст. Стефанов и ve.mi6ma6.
com на г-жа Миленкова. В
сайта на IV В клас (vklastretoedu.dir.bg) на Трето СОУ
“Иван Селимински” гр. Сли○
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лищната библиотека, документи, галерия и персонално
представяне на учителския
екип, а скоро ще заработи и
е-дневникът.
Каква информация да
бъде представена на училищния сайт и какви да бъдат архитектурата, приложенията и
дизайнът му решава директорът на училището. Няма
разписани принципи, на които да се подчиняват всички
училищни интернет страници,
няма правила за поддържане,
няма и “делегирани” финансови средства за администрирането им. В МОН има одобрен
проект “ИКТ в образованието” по европейската ОП “Развитие на човешки ресурси” на
стойност 39 милиона лева, но
в сайта на МОН няма и 39
думи за този проект. Какви
дейности ще се финансират
знае само оценителната комисия.
Въпреки написаните стратегии и програми за ИКТ в
средното образование, няма
делегирани задължения и отговорности за публикуването
на актуална и достоверна информация в училищните сайтове, няма средства за заплащане на външни организации, които да бъдат натоварени с редакцията и актуализацията на съдържанието, няма
и училищни служители с професионални умения да
извършват тази дейност.
Много държавни пари се
изсипаха в училищата под
формата на интернет свързаност и хардуер през последните години. В резултат на
тази масирана ИТК-инвазия в
средното образование днес в
“елитните” училища родители
разговарят в коридорите с
учители в Wi-Fi среда, четат
съобщения и списъци по стените и взимат неплатен отпуск, за да подадат или получат документи от училищната администрация.
Кои са добрите училища?
По сайтовете им ще ги познаете.

Вариант на училищен сайт,
направен от учениците

вен се откриват публикувани
трите имена на учениците и
техните снимки. Кому е нужна тази информация? Може
би за улеснение на интернет
педофилите. Снимката и трите имена на детето са лична
информация и публикуването
им в сайта на класа представлява разкриване на лични
данни, което е предмет на
Закона за защита на личните данни.
Коя е институцията, отговорна за училищното присъствие в интернет пространство?
Преди три години МОН
обяви конкурс и консорциумът “Лексис” спечели обществената поръчка за изграждане на Национален образователен портал (НОП) на
стойност половин милион
лева. Днес в НОП може да се
прочете “най-актуалната новина”, която е от... 16.10.2008
г. Ако се потърси информация
за 74-о СОУ “Гоце Делчев”,
отваря се сайтът на РИО на
МОН-София-град. В столицата има над 200 училища, но
само 22 от тях са позиционирани в НОП. Разглеждайки ги
обаче, се установява, че само
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ден без обществена поръчка и
без половин милион лева. Порталът дава възможност срещу
заплащане всяко училище,
университет, школа или дори
частен преподавател да организира дейността си чрез интернет, а също да поддържа
лесна и бърза връзка с всички
хора и институции, регистрирани в него.
Основните потребители на
един училищен сайт не са
само хората, търсещи информация за самото училище.
Потребители могат да бъдат
и учениците, и преподавателите, и родителите. Сайтът
задължително трябва да съдържа името на училището и
информация за обучението,
информация за педагогическия и ръководния състав, разпределение на функциите и
отговорностите, документи
(правилници, графици и др.),
галерия за визуализация на
училищния живот, местонахождение и контакти. Пример
за добра функционалност е
сайтът 199ou.info на 199 ОУ
“Св. Ап. Йоан Богослов”. В
него е интегрирана електронна платформа за оценяване и
обучение, е-каталог на учи-

три от тях имат сайтове ПГТЕ “Хенри Форд”, СГХСТ и
НФСГ. Останалите 19 училища са само списък с имена!
Ако потърсим в другите градове, положението е още потрагично.
От Пловдив са позиционирани само три училища и две
от тях имат сайтове - СОУ
“Св.св. Кирил и Методий” и
Национална търговска гимназия. От Варна само едно училище е позиционирано и това
е Пета езикова гимназия.
Ако човек се “разрови” в
Регистъра на средните училища и детски градини в сайта
на МОН, могат да се намерят
малко училища с актуални
интернет страници и много
“елитни” училища без страници! Но понеже никой не може
да даде определение за
“елитност” на училище освен
даващите частни уроци, то
наличието или липсата на
сайт в държавния регистър
просто няма отношение към
избора на училище!
Много по-добре е организиран частният Единен информационен портал за учебните
заведения в страната, собственост на СИ-ЕМ ЕООД, изгра○
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815 бакалаври взеха диплома в Пловдив

815 професионални бакалаври, завършили петте
специалности на Европейския колеж по икономика
и управление, получиха
дипломите си за висше образование. По традиция церемонията се проведе в
сградата на висшето училище в Пловдив. Първи
получиха дипломите си
студентите от специалността счетоводство и контрол.
Не политиката, а именно
бизнесът създава работни
места и доходи, затова
кадрите на колежа са толcyanmagentayellowblack

кова ценни за обществото,
каза пред абсолвентите
доц. д-р Цветан Колев,
ректор на Европейския
колеж.
Церемонията с тоги и
изпълнение на студентския химн и химна на висшето училище продължи с
абсолвентите от бизнес
администрация, корпоративна икономика, публична администрация и мениджмънт на туристическите услуги.
Випуск 2008 на Европейския колеж по иконо-

мика и управление завърши с 45 отличници,
които бяха отличени със
специални грамоти от академичното ръководство.
Специална награда лаптоп
получи Николина Тороманова, която завърши специалността счетоводство и
контрол редовно обучение
с 6,00, а за Трендафилка
Проданова с диплома 5,92,
която се обучаваше в
същата специалност, но
задочно, материалната
награда беше мобилен
телефон.

Момент от тържеството
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Японският опит ефективност и
целомъдрие*

Òî÷êàòà íàä È-òî

ŒÚ‚˙‰ ‡ÎÂˇÚ‡,
Á‡‰ ¯Í‡Ù‡
ИВО АТАНАСОВ

Стил на управление са доживотната заетост,
колективизмът и основаните на
доверие взаимоотношения
не с процеса на научните изследвания и разработки. Такава важна
черта е и тоталният контрол на качеството, което дава конкурентни
предимства на японските компании.
Обучението в Япония е ориентирано към
практиката. Един от основните принципи при
обучението е приоритет
на усилията, а не на
способностите. Един
университетски японски
преподавател подчертава: “Всеки студент
има вродени способности, аз не мога да кажа
какви са те, но това
няма голямо значение.
По-важно е всеки студент да полага постоянно усилия за усвояване на определени
знания и умения и тогава той може да постигне добър резултат!”
Напълно споделям това
мнение, което съвпада
с моето разбиране и с
многогодишния ми преподавателски опит.
Японците ценят високо и отделят голямо
място на етиката в тяхното мислене, във всекидневието си, в своите
трудови и бизнес отношения. Тяхната етика
не е егоистична или
дори индивидуална - тя
се гради на базата на
общото съгласие. Още
много би могло да се
пише за ценностите в
японския опит. Но и
това е повече от достатъчно, за да направим извода, че оценяваната книга може да
се определи като своеобразен
учебник,
наръчник, който би довел до размисъл всекиго, който я прочете и
положи усилия за прилагането на уникалния
японски опит в нашата
икономическа практика
и във всекидневните ни
взаимоотношения.

Доц. д-р ИВАН ГАВРИЛОВ

Неотдавна Институтът за следдипломна
подготовка при УНСС
съвместно с японската
агенция за международно сътрудничество
(ДЖАЙКА) издадоха
книгата “Глобален мениджмънт и маркетинг японският опит”. Това е
източник, в който може
да се научат най-съществените черти на японския опит в управлението като един от факторите за невероятните
постижения на Япония,
достигнала вече второ
място в света по брутен
вътрешен продукт. И
без преувеличение тази
книга може да се характеризира като уникална в съответствие с
безспорната уникалност на японския опит.
Авторите на книгата са
шест преподаватели от
УНСС и един японски
професор. В своите разработки в отделните
раздели те правят анализ и изводи на основата на конкретни стопански субекти, като подчертават значението на
усилията и самодисциплината, които проявяват хората при изпълнение на своите задължения. Изследванията сочат, че етичните ценности в японската бизнес
система са повлияни от
три основни традиции:
шинто етиката, конфуционната етика и будистката етика. Те са органически втъкани в
цялостното японско общество и неговата ис-

тория. Японците ги
възприемат едновременно като философия,
религия и идеология.
Разбира се, че причините и факторите за
безпрецедентните икономически постижения
на Япония са много, но
най-важната движеща
сила са японските частни компании и техните бизнес лидери. През
50-те години на ХХ век
в Япония беше създаден мениджмънт в японски стил. Той включва
вземане на решения с
взаимно съгласие, както и гарантирано развитие на работниците и
служителите в зависимост от трудовия им
стаж при определяне на
заплатите и повишения.
Ключът за бъдещите
и постигнатите досега
успехи на Япония са
постиженията в научните изследвания и разра-

* Доц. д-р Стойчев,
Ив. и колектив. Глобален мениджмънт и маркетинг - японски опит.
(На български и английски език). Унив. изд.
“Стопанство”. С., 2008,
263 с.
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ботки. Разходите на тази
страна за научни изследвания в процент към БВП
от няколко години е найвисок в света.
Други характерни
черти на японския стил
на управление са доживотната заетост, колективизмът и дълготрайните, основани на доверие, взаимоотношения.
Тези характеристики
създават условия за
бърз икономически растеж и утвърждават Япония като суперсила.
Растежът се определя
като по-важен от доходността, тъй като позволява системата за повишаване според стажа
да функционира и да
предоставя възможности за дългосрочна работа.
Една съществена
черта в работата на
японските компании е
тяхното тясно обвързва○
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Двадесет години - едни и същи дяволи!
ЛОЗАН ТАКЕВ

Питали шопа има ли нещо
по-хубаво от секса в тоя живот.
Веднага отговорил:
Има, има - властта!
Властта е поне два пъти поубаво нещо от онова отглаголно причастие, което шопът си
го казва направо, а ние го заобикаляме и/или заменяме с
други купешки думички.
Е, как тогава Ванката Костов да не прави нова група със
cyanmagentayellowblack

стари и бивши депутати за повторно влизане във властта?
Как разни Надета и Катета Михайлови, Стефан Софиянски и да не ги изброявам и ставам
досаден с имената на всички
останали, да не го правят? И в
червените листи има куп подобни, които продължават да
драпат за парламент и управление. Много от тях за двайсет
години са изчерпали отдавна
своите възможности, но не им
пречи да опитат пак. И отново,

и отново... Дяволите ще направят коалиции и групи и с други
дяволи, само и само да
продължи адът, наречен преход.
Двайсет години... Едни и
същи дяволи ще видим наскоро, само да почнат тия пусти
нови избори за европейски и
родни балкански депутати. И
адът ще продължи край урните,
в плакатите, листовките, билбордовете, клиповете и кастинга за нови лъжи и обещания!

Този ресторант в
центъра на столицата
се посещава често от
политици. Може би защото свързват името
му със същността на
своята дейност. Едно
се излага на показ, пък
друго се има предвид.
Истинските мотиви и
аргументи са отвъд
алеята, че даже зад
шкафа.
Подобна е картината и с предстоящите тази
година два избора. Датата на евровота - 7 юни,
не може да се мести, защото се определя от
Брюксел. Но и няма как да се насрочи за същия
ден гласуването и за българския парламент,
тъй като според решение на Конституционния
съд, по искане преди години на десницата,
мандатът на Народното събрание свършва на
датата на избора му, сиреч на 25 юни, и следващият вот може да бъде два месеца след, но
не и преди този ден.
Тогава да променим конституцията, скачат
привържениците на гласуването 2 в 1! И подемат в хор: ще спестим 20 милиона! Само че
песента им напомня сирените от мита за Одисей. Сумата, която би се икономисала, наистина е голяма. Но кой ли толкова се е закахърил?
Тъкмо онези, които в предприсъединителния
период договориха затварянето на козлодуйските реактори, ощетявайки страната с милиарди. А сега се правят на счетоводителя от
стария виц - разсъхната каца, отвсякъде шурти,
а той сложил пръст на чепа да не капе.
Ясно е, че не икономията е болката на тези
хора. Друго ги нахъсва до нервност, но то не е
на алеята, а отвъд нея, чак зад шкафа. Бариерата за Европарламента не е 4, а 5,8 процента (100 процента, делени на 17 места за България). Височка ще е за СДС, ДСБ, НДСВ, а и за
други. Крахът им за Страсбург най-вероятно
ще ги изхвърли и от българския парламент. Ето
я драмата! ГЕРБ, разбира се, чепикът го стяга
на друго място. Ако двата вота са на различни
дати, сигурно ще се озове в парламент, в който
няма как да състави правителство с партньори
от Европейската народна партия. Това отсега
обезсилва предизборните му обещания и обезсмисля евентуалната му победа.
Голият партиен интерес е толкова безогледен, че не признава никакви аргументи. Никак
не се впечатлява, че посланията на двата предстоящи вота са доста различни. И че по тези
съображения предишните евроизбори не бяха
слети с президентските. И че най-вероятно
следващите президентски няма да се съчетаят
с местните, въпреки че ще съвпаднат не само
по година, но и по месец.
Феновете на вота 2 в 1 се силят да заклеймят като обществени врагове БСП и ДПС, тъй
като отделното гласуване било в техен интерес. Това по-скоро е признание, че опонентът
има твърд електорат. За ДПС датата почти
няма значение, видя се и на миналите евроизбори. А БСП уж беше партия на олигарсите,
пък изведнъж се оказа, че през август избирателите й няма да кръстосват плажове и басейни, а ще гласуват. Или онова, което ги свързва
с партията, е по-силно от ласката на морето и
планината, или наистина не могат да си позволят почивка. В година на избори и едното, и
другото е предимство, от което десните партии
са лишени.
Впрочем за БСП също е важно изборите да
не се съчетаят, но не заради споменатите й
преимущества, а по вътрешни причини. Почти
е сигурно, че няма да си направим точните
изводи от загубата на предишния евровот. На
20 май 2007 г. регистрирахме не просто неуспех, а листата с най-малко избиратели в цялата
история на партията от последните 60 години.
Навярно първите няколко имена ще се повторят и сега, ще сме изрядни и откъм квоти, които
обаче имат мъничкия недостатък, че не вълнуват гласоподавателя. И едва ли несполуката в
първите избори може да ни отвори достатъчно
очите за вторите.
Гласуването 2 в 1 може да стане само след
поправка на конституцията. Да се пипа основният закон в името на партийни интереси е не
само нагло, но и скандално. БСП има ресурс да
блокира промените и трябва да го използва.
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Излишно е да питате шотландец какво
ще прави вечерта на 25 януари. Повече от
200 години на тази дата се чества рожденият ден на Робърт Бърнс (1759-1796 г.) с
по-голяма популярност дори от националния празник - денят на Свети Андрей.
Наричат идола още Раби Бърнс, Любимият син на Шотландия, Поетът на плуга и
Барда от Еършир. Тазгодишният 250-и
юбилей от раждането на поета-романтик
постави начало на Годината на Завръщането, която чества шотландския културен
принос към света.
Почти със свещения статут на Коледа,
Вечерта на Бърнс се чества от милиони
шотландци и техните семейства по цял
свят със специален ритуал.

Кумирът
Бърнс е най-известният поет, писал
на шотландски, въпреки че твори и на
английски с междинен диалект. Биографите му твърдят, че възнаграждавал всяка от многобройните си любовници с
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служничка Елизабет Патън. Така наричат
и дъщеричката, която получава поемата
“Добре дошло, незаконно дете!” ”Прелюбодеецът” пък описва цялата история и
взетото от църквата опрощение. Любопитно е, че и трите извънбрачни дъщери на
поета носят името Елизабет.
В Мошлин Бърнс среща 6 години помладата Джийн Армър. Най-красивата
жена в живота му го уведомява през януари 1786 г., че чака дете. Двамата подписват документ и се признават за съпрузи.
Това вбесява бащата на булката. Майсторът масон предпочита незаконни внуци пред зет нехранимайко и къса брачния договор, а Джийн праща при свои
роднини. Първата им двойка близнаци не
се радва дълго на земен живот. Бърнс
пък среща гувернантката Мери Кембъл.
Почувствал се предаден, замисля да емигрира с “Мери от планините” в Ямайка.
Авантюрата е осуетена от смъртта на
дамата, преди още да роди детето им.
През юни на същата 1786 г. Бърнс отпечатва “Поемите” си в Килмарнък, а месе-

Бриг О’Дуун в Елоуей е ключово място в приказната балада за Тем O’Шентър.
Посетителите могат да преминат над идиличния мост над река Дуун по онова
място, където кобилата на Тем - Мег, направила последен геройски скок към
свободата, оставяйки опашката си в лапите на Нан - вещицата на “Къти Сарк”

œÓÂÁËˇ Ë ÛËÒÍË

в Нощта на Бърнс

Предани бърнсианци и родолюбиви шотландци се събират
на трапеза в края на януари за почит към духа на поета
Родната къща на поета в Елоуей, графство Еършир

Кога и кой ще измени
на старата любов?
На миналите златни дни
и старата любов?

Паметник на поета и колито Луат.
Посветена му е поема, след като бива
убито от злодей, когато господарят му
е на 26. През 1920 г. статуя на Хенри
Китсън ги събира отново на Уинтръп
скуер в Бостън, САЩ

поема. Бил известен с възторга си от
Френската революция, но и с любовта към
чашката. Родното място на най-голямото
от 7-те деца на Уилям и Агнес Бърнес
(по-късно поетът променя произношението на името) е семейната ферма в
Еършир. Животът му документират неговите писма, подадените жалби за бащинство и поемите му. За Робърт Бърнс поезията и любовта са неразделни. Първата
поема “Хубавата Нел” посвещава, 15-годишен, на несподелената любов към
партньорката по танци Нели Къркпатрик.
Платонични остават и чувствата към
Алисън Бъгби. Тук някъде започва дружбата с моряка Ричърд Браун, който увлича романтичния младеж по гуляите и го
превръща в “пакостник”.
Старият Бърнс умира през 1784 г.,
когато младежът е на 24. С брат си
Гилбърт преместват семейството в Мошлин. Последвалият 4-годишен период е
най-драматичният, но и най-продуктивен
в живота на поета. В онези времена селска Шотландия имала доста разкрепостено отношение към секса. В реда на нещата било бракове да се сключват, след като
момичето забременее. Робърт става баща
за първи път през 1785 г. Разбира се,
посвещава поема на фермерската при-

За старата любов - докрай!
За миналите дни!
Ти чаша нежност ми подай
за миналите дни!
Превод: Владимир Свинтила
ци по-късно в Единбург се радва на слава и на 100 гвинеи за авторските права.
Госпожица Патън измолва прилична сума
и изчезва от живота му, като зарязва
първата Елизабет. През 1788 г. бащата
на Джийн е смекчил гнева си. Бърнс настанява Джийн в малък апартамент в дома
на свой приятел - доктор Макензи, на
Касъл стрийт в Мошлин, превърнат днес
в музей. Джийн се сдобива отново с близнаци, живели едва 10 дни. Месец покъсно е сватбата. Робърт напуска Мошлин, а малко по-късно във фермата Елисланд го последва и Джийн. Поетът не се
сдържа на място и, воден от родолюбие
и авантюристичен дух, кръстосва земите
на скотите. Без да чака пари, събира над
два сборника с народни песни. Бардът
завъжда и многобройни връзки и романи
с жени от най- различни прослойки. Сдобива се с още извънбрачни деца. Джийн
междувременно го дарява и с още наследници, докато семейната ферма фалира. През септември 1789 г. поетът става данъчен инспектор и печели добре.
През 1791 г. се появява още едно незаконно момиче. Джийн потушава скандала, като приема да отгледа дъщерята на
кръчмарката. Бракът обаче не върви, а
Робърт все по-често страда от пристъпи
на ревматизъм. Умира през 1796 г. Джийн
го последва на онзи свят едва през 1834
г. Вдъхновен от поезията на любовта и
саркастичен към прозата на женитбата,
през своя 37-годишен земен път Робърт
Бърнс руши житейски и любовни правила, но възпява живота в стихове.

лия, Русия или където и да е другаде
(включая и в България) по земното кълбо.
Празникът оглавява важни за шотландския календар чествания като Нощта на
свети Андрей, Каледонийските събития,
Денят на тартана (носията от разноцветно кариран вълнен плат) и Високопланинските игри.
Нощта по цял свят има своя традиционен протокол. Нужни са място за събиране (гостоприемен домакин), изобилие
от хаггис (нещо средно между овча кървавица и дроб сърма) с нийпс (нещо между
картофено пюре и огретен) и татис (пасиран вид ряпа) - значи добър готвач, церемониалмайстор (душа на компанията) и
приятелски настроени гости. Всеки е поканен да се зареди с литературни амуниции и анекдоти за вдъхновен Бърнсов гастро-литературен поход. Задължителен
код е веселият дух.
Подготовката започва отдалеч с отправяне покани към гостите и подготвяне
на речи. Тост (естествено с шотландско
уиски) и рецитиране на задължителен
куплет от може би най-известното стихо-

Ритуалът

Мемориалната кула на Бърнс в Мошлин е
издигната през 1898 г. - от дълго време
музеят е затворен

cyanmagentayellowblack

Старата любов

Вече 250 години народната любов към
Робърт Бърнс се кичи с плаща на
безсмъртието. Традицията на Нощта на
Бърнс пък остава ненарушена вече два
века, признателността и верността на
шотландците към своя Бард - непокътнати.
Вечерта на Бърнс е важна за милиони по цял свят, които се гордеят с произход от страната на гайдите и карираните
полички. От Еършир - сърцето на “Страната на Бърнс”, шотландското наследство се е пръснало покрай Великобритания
до Европа, Северна и Южна Америка, а
шотландците не забравят родината независимо дали са в Канада, Япония, Австра-

Зад стените на Старата църква
от XVI век поетът замислил
приказката за Тем O’Шентър. Тук
е гробът на родителите му

Статуя на Джийн Армър Бърнс (17651834) - Красавицата от Мошлин,
поставена през 2002 г.

творение на Бърнс бележат началото.
Седмици наред церемониалът пише
задължителното обръщение, което може
да е изпъстрено и с личен поетичен принос. Следва тостът на мъжете (laddies)
към дамите (lassies), последван от тост в
отговор на дамите към кавалерите.
Задължително присъства стих от вълшебната поема за Тем О’Шентър. След това
вече може да се пристъпи към угощението, като за всяко ястие се чете стих.
Преди въвеждането на хаггис-а, например, Бърнсов куплет възхвалява въпросната вкуснотия. (Стихът на Бърнс не е
пропуснал да възпее ред ястия, предмети
и навици от шотландския бит). Традиционните веселби могат да продължат с повече или по-малко уиски по желание, а
песента Auld Lang Syne (“Старата любов”)
е подходящ финал. Иначе като покрай
всеки идол предприемчиви родолюбци са
развили добра сувенирна промишленост
- носии и традиционни бижута с търговска марка “Робърт Бърнс”.
Страница на САВЕНА ЗЛЪЧКИН
Благодарности към
ВЕРА И ГЕВИН ГРЕЙ
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ВРЕМЕТО
07.10
08.00
08.25
08.50
09.20
09.50
10.15
11.00
11.55
13.15
13.25
13.35
13.45
14.15
15.00
15.50
16.10
18.30
19.00
19.50
19.55
20.00
20.50
20.55
21.45
23.35
23.45
00.30

Отдаденост - тв филм /493 епизод/ /п/
Карлсон, който живее на покрива - анимационен филм
Новите приключения на Черния красавец - тв филм
За животните с любов
Добър ден, господин Жасмин - образователна поредица
Чудният свят на Дисни. Приключения с Мики Маус анимационен филм
Всички пред екрана
Памет българска с проф.Божидар Димитров
Световна купа по ски алпийски дисциплини. Спускане
/мъже/, пряко предаване от Германия
По света и у нас
Евробългари
Спортни новини
Бразди
Иде нашенската музика - фолклор
Минута е много - тв състезание
Световна купа по сноуборд. Сноуборд крос /запис от
Ароза, Швейцария/
Айвънхоу - игрален филм /Англия, 1982г./
В кадър - за студентския град
Робин Худ - тв филм /2 епизод/
Лека нощ, деца!. Клоунът Кири
Песните на Евровизия 2009 /клип/
По света и у нас
50 години БНТ. 1961
Шоуто на Канала
Пушкин. Последният дуел - филм /Русия, 2006 г./
По света и у нас
Концерт на Бионсе на “Уембли” /2 част/
Силверадо - игрален филм /САЩ, 1985г./

06.00 “Физиотоника”
06.30 “Най-смешните животни и хора на планетата”
07.00 Детски клуб Дисни. “Приключенията на Мики и Доналд”
- сериал, еп. 7, 8
08.00 Детски клуб Дисни. “Крякаща тайфа” - сериал, еп. 5
08.30 “Кой е по-по-най-” - детско шоу с водещ бате Енчо
09.30 “Бон Апети” - кулинарно предаване с Иван Звездев
10.00 “Огледала” - предаване за мода и стил с водещ Радост
Драганова
11.00 “Търси се...” - токшоу с водещи Меги и Нели
12.00 “Глобусът”
12.30 “Най-смешните животни и хора на планетата”
13.00 “Невероятна ваканция” - Комедия, САЩ, 1988
15.00 “Монк” - сериал, сезон 5, еп. 2
16.00 “Такъв е животът. Сватбата” - риалити шоу
17.00 “Море от любов” - токшоу с водещ Наталия Симеонова
18.00 “Сеизмограф”
19.00 bTV Новините. централна емисия
20.00 “Казанова” - Романтична драма, САЩ, 2005
22.10 bTV Новините - късна емисия
22.40 Годишни награди на сп. Блясък 2008
00.10 “Сватбата” - Комедия, САЩ, 1999

07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.30
12.00
12.15
12.30
13.00
14.00
15.00
16.10
18.00
19.00
19.45
20.00
22.00
23.00
23.15
01.15

Иконостас
“Скуби Ду и Шаги - детективи” - анимационен сериал
“Том и Джери” - детски анимационен сериал
“Невероятният Спайдърмен” - анимационен сериал
“Самурай Джак” - детски анимационен сериал, 2 сезон
“Животните представят ...” - предаване на НТВ
“Семейство Флинтстоун” - детски анимационен сериал
“Фелисити” - сериен филм, 3 сезон
“Рокфелер плаза 30” - сериен филм
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Темата на Нова”
“4 посоки”- предаване за туризъм
“Кухнята на Ада” - реалити шоу
“Топ дизайнер” - реалити шоу
“Клюкарката” - сериен филм
“С отличие” - с уч на Брендън Фрейзър
“Отечествен фронт” - предаване на НТВ
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Темата на Нова”
“Терминатор 3: Бунтът на машините” - с уч. на Арнолд
Шварценегер и др.
“Горещо” - телевизионен таблоид с Венета Райкова
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Кибритлии” - с уч. на Никълъс Кейдж и др.
“Топ дизайнер” - реалити шоу /п/
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ОВЕН
ŸÂ ÔÓÒÚË„ÌÂÚÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ÔÂ˜‡Î·Ë ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÌÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ, ‡ÍÓ ÒÚÂ ÔÂ‰ÔËÂÏ˜Ë‚Ë Ë Ò˙ÛÏÂÂÚÂ ‰‡
ÔÂˆÂÌËÚÂ ‰ÓÍÓÎÍÓ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒË ÔÓÁ‚ÓÎËÚÂ ÎÛÍÒ‡
‰‡ ËÒÍÛ‚‡ÚÂ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚË‡ÌËÚÂ ÓÚ
‚‡Ò ÒÂ‰ÒÚ‚‡.

ТЕЛЕЦ
Õ‡Ô‡‚ÂÚÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂ
ÓÚ ÒÚ‡ËÚÂ ÒË Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇ, Í‡ÚÓ ÚÓ‚‡ ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡‚‡,
˜Â ÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ò‡ÏÓ ÓÚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ ı‡‡ÍÚÂ,
ÌÓ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Ë ÓÚ ‰ÂÎÓ‚Ë. ƒÓ·Â Â ‰‡ ÌÂ ‰‡‚‡ÚÂ
Ô‡Ë Ì‡ Á‡ÂÏ.

Ñàíäàíñêè

През нощта времето над страната ще бъде облачно
и на много места ще превалява сняг- предимно слаб.
В Източна България ще продължи да духа до умерен
северен вятър. Минимални температури между минус
3 и 2°. Утре времето ще се задържи облачно. Все
още в много райони ще превалява слаб сняг, главно
в Западна и Централна България, но от североизток
ще спира. В Тракийската низина и в югозападните
райони преваляванията ще са от дъжд и сняг, но слаби
и на отделни места. Северният вятър в Източна
България ще отслабне. Максимални температури между
0 и 5, в крайните югозападни райони до 7°. Атмосферното налягане е по-ниско от средното и ще се
задържи почти без промяна. В планините облачността
ще е значителна, на места със слаби валежи от сняг.
Ще духа слаб източен, по най-високите части до
умерен западен вятър. Максимална температура на
1200 метра около 0°, на 2000 метра около минус 5° .
По Черноморието ще бъде облачно, но почти без валеж.
Ще духа слаб до умерен северен вятър. Максимални
температури между 1 и 4° .
ИЗГЛЕДИ ЗА 1 И 2 ФЕВРУАРИ

БЛИЗНАЦИ
ŒÚ‰ÂÎÂÚÂ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‚ÂÏÂ Á‡ ÎË˜ÌËÚÂ ÒË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ÒÎÛÊÂ·Ì‡Ú‡ ÒË ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌˆËˇ.
ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ÒÂ Ò˙˘Ó Ò‡ ÔËÍÎ˛˜ËÚÂ ‰ÂÎ‡, Ò‚˙Á‡ÌË
Ò ‚˙ÔÓÒË Á‡ ÌÂ‰‚ËÊËÏÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó.

РАК
ŸÂ ‚Ë ÒÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ ·Î‡„ÓÔËˇÚÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡
‡Á‚ËÚËÂ, ÍÓËÚÓ ÔË ‚ÒˇÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ˘Â ÒÂ ÓÚ‡ÁˇÚ
ÔÓÁËÚË‚ÌÓ ‚˙ıÛ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ ‚Ë Â‡ÎËÁË‡ÌÂ,
ÌÓ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Ë ‚˙ıÛ ÔËıÓ‰ËÚÂ ‚Ë.

ЛЪВ
ÕÂ ÒÂ Ì‡ÒÓ˜‚‡ÈÚÂ Í˙Ï Û„Ó‚ÓÍË, ÍÓËÚÓ ÔÓ ÌˇÍ‡Í˙‚
Ì‡˜ËÌ ‰‡ ËÏ‡Ú ÌÂ„‡ÚË‚ÂÌ ÂÙÂÍÚ ‚˙ıÛ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡
‚Ë ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡. ÕÂ ÔÓ‰ˆÂÌˇ‚‡ÈÚÂ ÒË„Ì‡ÎËÚÂ,
‰‡‰ÂÌË ÓÚ.

ДЕВА

максимални
0°/5°

œÓ‰ÔÓÏ‡„‡ÈÚÂ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ËÌËˆË‡ÚË‚ËÚÂ
ÒË ‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡, Í‡ÚÓ Á‡Î‡„‡ÚÂ
Ì‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ ‚ ÎËˆÂÚÓ Ì‡ ÒËÎÌË ÎË˜ÌÓÒÚË.
ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ‰‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÚÂ ÒÔÓÍÓÈÌ‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ ‚
‰ÓÏ‡ ÒË.
максимални
2°/7°

В неделя и понеделник ще има разкъсана, често
значителна облачност. Ще духа слаб вятър от
изток-югоизток. В повечето райони минималните
температури ще бъдат между минус 4 и 1°,
максималните - между 2 и 7° .

ВЕЗНИ
«‡ÒËÎÂÚÂ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ÒË ‚ ÒÓˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡,
Ú˙È Í‡ÚÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌËÚÂ ÓÚ ‚‡Ò ÍÓÌÚ‡ÍÚË ˘Â ÒÂ
ÓÚ‡ÁˇÚ ÔÓÁËÚË‚ÌÓ ‚˙ıÛ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÎË˜ÌËÚÂ ‚Ë
ÔÓÂÍÚË.

СКОРПИОН
»Á·ˇ„‚‡ÈÚÂ ‚ÒË˜ÍÓ Í‡ÈÌÓ ‚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡
ÒÙÂ‡. ◊‡ÒÚ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â ËÏ‡Ú ÌÂÓ˜‡Í‚‡ÌË „ËÊË
Ò Ì‡È-Ï‡ÎÍËˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ÒË.
ÕÂ ÓÚÎ‡„‡ÈÚÂ ‚ÁËÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡‚ËÎÌË Â¯ÂÌËˇ.

СТРЕЛЕЦ
ÕÂ ÔÓÔ‡‰‡ÈÚÂ ‚ ÔÎÂÌ Ì‡ ÒÎ‡·ÓÒÚËÚÂ ÒË, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ Á‡ ÍÓˇ ÊËÚÂÈÒÍ‡ ÒÙÂ‡ ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ. —ÚÂÏÂÚÂ ÒÂ ‰‡ ÌÂ Á‡Ó·ËÍ‡ÎˇÚÂ Ô‡‚ËÎ‡Ú‡ Ò‡ÏÓ Á‡˘ÓÚÓ
ÚÂ ÌÂ ÒÂ ‚˙Á‚‡Ú Ò ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌËÚÂ ‚Ë Ó˜‡Í‚‡ÌËˇ.
СЪБОТА, 31.1.2009

07.00 “Категория седем звезди”, предаване за недвижими имоти - повторение
07.25 “Приключенията на Хокус и Лотус”
07.30 “Приключенията на мечето Падингтън”, анимация
08.00 “Аз мога, аз знам”, детско състезание
08.50 “BG - Къде? Къде?”
09.00 “Клуб Уинкс”, сезон 2, еп. 19 и 20, анимация
10.00 “Двете лица на Тома”, еп. 7 и 8, сериал, комедия, Франция, 2004
11.00 “5 по Рихтер”, предаване за култура на ТВ 7
12.00 “Фешън вирус”, предаване за мода с Албена Александрова
13.00 “На здраве”, здравно предаване на ТВ 7
13.30 “По-добрата половинка”, еп. 2, риалити сериал
14.30 “Модерни времена с Люк и Жан-Пиер Дарден”, док. филм
15.00 “Модерни времена”, трагикомедия, САЩ, 1936
16.45 “Време за спомени”, документални досиета
17.00 “Щаба на еволюцията”, предаване за българския език
17.30 “Новите приключения на старата Кристин”, еп. 1, сериал, комедия, САЩ, 2006, с Джулия Луис-Драйфус
18.00 “Без багаж”, туристическо предаване
18.30 “Мотоавангард”, автомобилно предаване
19.00 Новини
19.30 “Новите приключения на старата Кристин”, еп. 2
20.00 “Диви сърца”, сезон 2, еп. 5, драматичен сериал
21.00 Новини
21.30 Ювентус - Каляри - мач от 22-ри кръг на италианската
серия “А” - на живо
23.25 “Опасна невинност”, трилър, драма, САЩ, 2005
01.20 “Модерни времена”, трагикомедия, САЩ, 1936

cyanmagentayellowblack

07.00 Новини
07.10 “Гении и злодеи”
07.40 Филм: “Ринг”
09.30 “Свири, хармонико
любима!”
10.05 Пасторска проповед
10.20 “Здраве”
11.00 Новини
11.15 “Вкусно”
12.00 “Александър Пороховщиков. Укротяване на
опърничавия”
13.00 Новини
13.10 “Невероятни истории от
живота”
14.10 Филм: “Есенен маратон”
15.40 Концерт на Михаил

Задорнов.
17.00 “Неизвестните деца на
известните родители”
18.00 Филм: “Седмото небе”
19.00 Новини
19.10 Филм: “СЕдмото небе”
(продължение)
22.00 Време
22.20 Филм: “Новогодишна нощ”
00.10 Филм: “В името на
краля: Демоните на
подземието”
02.10 Филм: “Нашите съседи”
03.25 “Модна присъда”
04.20 “Вкусно”
04.55 “Поле на чудесата”
05.45 “Детективи”

КОЗИРОГ
ƒÌÂÒ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‡ÈÚÂ ‰‡ ÔÓÒÚË„ÌÂÚÂ Â‰ËÌÓ‰Û¯ËÂ
ÔÓ Ó·Ò˙Ê‰‡ÌËÚÂ ÓÚ ‚‡Ò ‚˙ÔÓÒË ‚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ.
Õ‡ ÚÓÁË ÂÚ‡Ô ÓÚ ‚ÂÏÂ Â ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ
‰‡ ÔÓˇ‚ËÚÂ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ „˙‚Í‡‚ÓÒÚ.

ВОДОЛЕЙ
ŒÚÌÂÒÂÚÂ ÒÂ Ò ‡Á·Ë‡ÌÂ Í˙Ï ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡,
ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ‚Ë ÓÚ ËÌÚËÏÌ‡Ú‡ ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡. œÓÒÚ‡‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡ ‡·ÓÚËÚÂ ‚ Ú‡Ì‰ÂÏ ÔË ÔÂÒÎÂ‰‚‡ÌÂ
Ì‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ˘Â Á‡‰Ó‚ÓÎˇÚ Ó˜‡Í‚‡ÌËˇÚ‡
Ë Ì‡ ‰‚‡Ï‡ ‚Ë.

РИБИ
ƒÌÂÒ Â Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ‰‡ ÓÚÍËÂÚÂ Ô‡‚ËÎÌËˇ ÔÓ‰ıÓ‰
‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÚ‡ ÒË Ò ÔˇÍÓÚÓ ‚Ë Ó·Í˙ÊÂÌËÂ ‚
ÎË˜ÂÌ Ë ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ ÔÎ‡Ì. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡
‡Ì‡ÎËÁË‡ÚÂ ‚Â˜Â ËÁÏËÌ‡ÎËÚÂ Ò˙·ËÚËˇ, Á‡ ‰‡ ÁÌ‡ÂÚÂ
Í‡Í‚Ë Ò‡ ÍÓÌÍÂÚÌËÚÂ ‚Ë Ó˜‡Í‚‡ÌËˇ ÓÚ ·˙‰Â˘ÂÚÓ.

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

27.08.1919 - 24.12.2008
Изминаха 40 тъжни дни
от смъртта на нашия
непрежалим съпруг,
баща и дядо.

Липсваш ни.
Носим в сърцата си твоята
любов, добрина и грижовност.
От семейството

40 ÄÍÈ ÎÒ ÑÌÚÐÒÒÀ ÍÀ

"АРОНИЯ 2001"
Адрес: бул. "Пенчо Славейков" № 6
Тел.: 953-13-08
Приготвяне
на лекарства
"ВЕЛИ"
Адрес: жк "Младост" 4,
битов комбинат,
до бл. 416
(до ресторант "Амигос")
Тел.: 975-48-67

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

Ã¿À » Œ¡ﬂ¬»
ПОКУПКИ
АКОРДЕОНИ цялата страна - 0888808048

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

981
929
964
929
944
980
962
989

65
29
30
29
39
39
13
24

30
29
07
29
23
11
94
69

¬¿ΔÕ» “≈À≈‘ŒÕ»
Бърза помощ
Полиция
Пожарна охрана
Национален телефон на НЗОК
за консултации на граждани

150
166
160
0800 14 800

“≈À≈‘ŒÕ» «¿ —“ŒÀ»÷¿“¿

ËÌÊ.
Ã»’¿»À
Œ—“Œ¬
“¿ÿ≈¬
Орелът от “Сините камъни”, потомственият
революционер от града на стоте воеводиСливен, сродник на Панайот Хитов, синът
на командира на Септемврийското въстание,
бившият концлагерист и политзатворник,
основоположникът на металургичната
промишленост в България.

Дълбок поклон пред
светлата му памет
и достойно изживян живот!
От семейството и ветераните-металурзи,
РС на БСП, 208 ОПО и БАС-”Младост”.

¡»¡À»Œ“≈ »
БИБЛИОТЕКА НА РУСКИЯ КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР
ул. "Шипка" 34, тел. 9433154
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
бул. "Васил Левски" 88, тел. 9882811 - централа, факс
8435495
СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА
пл. "Славейков" 4, тел. 9806688 - централа, 9805672
- директор
УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ СУ "СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ"
бул. "Цар Освобоител" 15, тел. 8467584, факс 8467170
ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА НА БАН
ул. "15 ноември" 1, тел. 9898446 - централа, 9878966
- директор, факс 9862500
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
бул. "Свети Георги Софийски" 1, тел. 9523171 - директор, 9230250

СБА................................................................................91 146
АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"............................................516 72 54
"СОФИЙСКА ВОДА".............................................812 21 21
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ......920 17 43, 920 23 32
КАНАЛИЗАЦИЯ.....................................................920 21 29
ТОПЛОФИКАЦИЯ..........................958 68 08, 985 22 38
УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ...............832 10 31, 931 12 10
ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ............987 52 45, 981 29 80
СТОЛИЧНА ХЕИ...................................................813 04 00
АВАРИИ - АСАНСЬОРИ.......944 51 00, 089 24 85 99
ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ.....................................983 67 47
"ЧИСТОТА СОФИЯ"......................925 09 61, 927 10 90
ВИК ЕАД................................................................974 60 23
"ВОЛФ 96" ООД.............................818 89 51, 818 89 50
"ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ
И ДЕРАТИЗАЦИЯ" ЕООД...........983 13 59, 983 18 24
СТОЛИЧНА ИНСП. "ДЪРЖАВЕН ВЕТЕРИНАРНОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ"..............944 46 36, 944 17 06
ТЕЛЕФОННИ ПОВРЕДИ............................................13000
ТЕЛЕФОННИ СПРАВКИ..........................................11800
ПОРЪЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ РАЗГОВОРИ......0123
ПОРЪЧКИ МЕЖДУСЕЛИЩНИ РАЗГОВОРИ...........121
ТЕЛЕГРАМИ ПО ТЕЛЕФОНА..................................91 140
СЪБУЖДАНЕ ПО ТЕЛЕФОНА....................................120

ДЕЖУРНИ АПТЕКИ.........................................................178
ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО.............................................190
ПРОГРАМА НА КИНАТА................................................191
ПРОГРАМА НА ТЕАТРИТЕ.............................................171
ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛ..................963 20 00
ВЪЖЕНИ ЛИНИИ................................................961 21 56
СТАНЦИЯ "СИМЕОНОВО"................................961 21 89
СТАНЦИЯ "ДРАГАЛЕВЦИ"................................967 11 10
СТАНЦИЯ "БАЙ КРЪСТЬО"..............................967 11 25
ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ..................843 58 54
ФОНДАЦИЯ "РОМАНИ БАХ"..............................23 13 03
ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
ВЪТРЕШНИ ЛИНИИ...........................................937 22 13
МЕЖДУНАРОДНИ ЛИНИИ:
- ЗАМИНАВАЩИ..................................................937 22 11
- ПРИСТИГАЩИ...................................................937 22 12
КУРИЕРСКИ УСЛУГИ
ИН ТАЙМ...................................................................79 30 01
DHL.............................................................................88 23 09
...................................................................................987 79 27
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ
BULPOST/EMS ......................................................949 65 67

—œ≈ÿÕ¿ Ã≈ƒ»÷»Õ— ¿ œŒÃŒŸ
БЪРЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
тел.: 150
МБАЛ ПО СПЕШНА
МЕДИЦИНА "ПИРОГОВ"
бул. "Ген. Тотлебен" № 21
Регистратура: тел.: 9154-213
Централа: 9154-411
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКА
АКАДЕМИЯ
ул. "Св. Георги Софийски" 3
Бърза помощ: тел. 9225-543
Централа: 9226-000
I-ВА МБАЛ ЕАД
Адрес: бул. "Патриарх
Евтимий" № 37
Тел.: 988-36-31

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

МБАЛ "Царица Йоанна"
Адрес: ул. "Бяло море" 8
Регистратура: тел. 9432-203
Централа: 9432-170

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

МСЦ "МЕДСТОМ"
Адрес: бул. "Дондуков" № 26-А
Тел.: 981-00-00

МЦ "ЛОРА"
Адрес (1): бул. "Христо Ботев" 10
Тел.: 952-06-75, 953-05-80
Адрес (2): бул. "Гоце Делчев", бл. 76
Тел.: 859-31-56
Адрес (3): жк Люлин, бл. 134
Тел.: 925-09-85
Адрес (4): жк Левски-В, бл. 9-А - партер,
Тел.: 946-61-22
СБАЛ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА
ХИРУРГИЯ
Адрес: ул. "Св. Георги Софийски" № 1,
Стоматологичен факултет, ет. 11
Тел.: 952-60-01, 954-48-22
24-часов прием на пациенти
ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР
Адрес: ул. "Екзарх Йосиф" № 59
Тел.: 981-00-06
Денонощна спешна психиатрична помощ
ЦЕНТЪР ПО
ТРАНСФУЗИОННА
ХЕМАТОЛОГИЯ
ул. "Братя Миладинови" 112,
тел. 92 104 17, регистратура 92 104 70

ÃÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÂ ‡·ÓÌË‡ÚÂ ‚ ‡·ÓÌ‡ÏÂÌÚÌËÚÂ ÔÛÌÍÚÓ‚Â Ì‡ ¡—œ, ‚ ÍÎÓÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ì¡˙Î„‡ÒÍË ÔÓ˘Ëî Ë ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌËÚÂÎÒÍËÚÂ
ÙËÏË: ì¿ÚÂÙ‡ÍÚî, Œ¡¬ ì¡ÎËÁÌ‡ˆËî, ìƒÓ·Ë œÂÒî, ìÃÓ·ËÎÂ ÃÓ·ËÎÂÒî, ì–‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ì‡ ÔÂ˜‡Ú‡î Ë ì—ËÎ‚Ëˇî
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blackdop 19

на заешката популация. Особено по време на коситба и жътва.
Под ножовете на необезопасените косачки при косене на люцерна, особено отвън навътре,
загиват всички малки зайчета,
защото те не бягат, концентрират се в средата на блока, притискат се плътно до земята и
биват срязани от ножовете.
Практиката показва, че ако
първоначално косенето на люцерната или детелината започне кръгово от центъра на блока,
т.е. отвътре навън, се избягва
концентрацията на дивеча в
средата на нивата и се създава
най-благоприятна възможност
зайците и гнездещите по земята птици да напуснат мястото на
косене и да се спасят. Този начин на коситба трябва да се популяризира и най-вече между
селските механизатори, които в
голямата си част са и ловци.
Друго вредно въздействие
върху заешките запаси имат химическите препарати, използвани в растителната защита,
когато те не се прилагат в определените допустими дози за
третиране на земеделските
култури. Това налага в растителната защита да се използват химически препарати с ниска токсичност.

○

○

ВАЖНО!
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○
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○
○
○
○
○
○
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○
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○
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Съгласно закона за рибарство и аквакултури в
периода между 1 октомври и 31 януари е забранено
да се ловят балканска пъстърва, сивен, сиг, пелед и
езерна сьомга. Именно затова в неделя (1 февруари)
можем да открием сезона за една от цариците по
нашите реки и язовири - пъстървата. Ще ви припомним и какви са нормативните разпоредби, свързани
с нейния улов.
Пъстървовият риболов е разрешен в събота, неделя и празнични дни, в светлата част от денонощието. В рамките на еднодневен излет имаме право на до 2 кг улов, но не повече от 8 пъстървови риби.
Минималните допустими размери са както следва:
балканска пъстърва - 23 см, американка - 22 см, сивен - 20 см.

ното сдружение и са отдадени за управление на
рибните ресурси, а същевременно ще знаят, че тези
средства ще се върнат във
вид на зарибяване. Разбира се, това ще стане, ако
час по-скоро се преодолее
бюрократичната машина
на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, която вместо да е
двигател на този процес, е
негова основна спънка и
спирачка.
СЛРБ има амбицията
да поеме управлението на
рибните ресурси на възможно повече водоеми.
Но без разбиране и активно съдействие по места
това ще си остане само
едно добро намерение.
Дълго време се жалвахме
от безхаберието по нашите язовири. Сега имаме
възможност да си оправим сами порутената
къща, да се проявим като
стопани. Ще ни помогне
ли и държавата?

○

В НЕДЕЛЯ ТРЪГВАМЕ
ЗА ПЪСТЪРВА

реални стопани за нашата
риба, които да умеят и да
зарибяват, и да охраняват,
съобразно законните разпоредби. Досега тези правомощия бяха делегирани
на държавните институции, но се видя, че с ограничения си кадрови ресурс
те не са в състояние да се
справят. Нито със зарибяването, нито с ефективния
контрол. Съществува обаче опит от по-далечното
минало, когато ловци и рибари, обединени в обща
организация, се проявяваха като по-добри стопани. Новите възможности, които дава законът,
предполагаха да се очаква, че именно обединените
риболовци биха могли да
влязат в ролята и на грижовни стопани. Срещу неголяма такса членски внос
в СЛРБ риболовците ще
имат възможност и да стопанисват, ползват и охраняват водоемите, които са
на територията на съответ-

○

НА СЛУКА

И водните обитатели се нуждаят
от закрилата на държавата

○

Кой ли не се опита да
граби, плячкосва и опустошава нашите язовири
през годините на демокрацията! То не бяха мрежари, то не бяха бомбаджии, арендатори и всякакви пладнешки разбойници. Години наред рибата
се изтребва под прикритието на калпави разпоредби в закона, афиширани с
респектиращата фраза
“стопански риболов”. И по
тази причина българските
въдичари зачакаха промените в закона за рибарство и аквакултури, които да
внесат ред в статута на водоемите. С години чакахме тези промени. Приеха
ги, но после пък зачакахме наредбите, които да
регламентират прилагането им. Пак с години. Найпосле в края на миналата
година прословутите наредби, по които да се
възлага управлението на
рибните ресурси на ловнорибарските и рибарските
сдружения, видяха бял
свят. Ловно-рибарският
съюз имаше готовност и

кандидатства по указания
ред за определени водоеми със статут на публична-държавна собственост,
към които най-инициативните сдружения от системата на националната организация проявиха интерес. В публичното пространство бяха обявени
имената на 33 язовира.
Идеята е управлението на
рибните ресурси да се
възложи от министъра на
земеделието и храните на
Съюза на ловците и риболовците в България
(СЛРБ), а той от своя
страна да делегира тези
правомощия на своите
членове-сдружения по
места. По същия ред ще
се процедира и за общинските язовири, определени за любителски риболов, както и за участъци
от реки, където също има
възможност да се възлага
управлението на рибните
ресурси, според поправките в закона.
Ясно е, че това са генерални промени в областта
на любителския риболов.
Основната идея на тези
промени е да се намерят

○

СТАМЕН ХРИСТОВ

○

Ще има ли рибата стопанин?

○

Дивият заек е нощно животно, обитава храстови райони и
открити площи, заети с различни
селскостопански култури - люцерна, детелина, зеле, цвекло,
моркови, които използва за храна. При преследване вдигнатият

заек развива скорост до 90 км/
час и прави скокове от 3 до 5 метра. На тегло достига до 5 кг.
Зрението му е слабо, но периферното е добре развито, както и
слухът и обонянието.
Дивият заек живее в полигамия. Сватбеният период започва
през януари и продължава до

ема за много добра. Тази цифра,
установена при пролетната таксация, следва да бъде удвоена в
началото на ловния сезон, докато наличието на 3-4 заека на
1000 дк е катастрофален праг за
оцеляване на вида, защото едва
ли може да се възпроизведе запасът в течение на много години.
Все пак дивият заек не е изчезнал напълно от ловните полета, но в последно време се среща все по-рядко и по-рядко в
райони, в които господства неконтролираният лов, условие,
което позволява да процъфтява
бракониерството. Освен това чакалите, лисиците, скитащите кучета, язовците, белките, златките и др. са активни и целогодишни “бракониери”, които масово
унищожават дребния дивеч. Високата плътност на хищниците,
липсата на естествен враг в природата, бързото размножаване,
високият процент оцелели приплоди и най-вече липсата на целогодишен планов отстрел за
регулиране на популациите позволяват на хищниците да изтребват дивия заек.
Наблюденията в селското
стопанство показват, че съвременната селскостопанска техника и използваните химически
препарати влияят отрицателно

○

ИВАН ВОДЕНИЧАРОВ

Ще влезе ли и той
в червената книга

○

Ние пък имаме много дивеч

края на август. Той е съпроводен
с жестока борба между мъжкарите. Изправят се на задните
крака и заемат позата на “боксьори”, нанасяйки си “удари-крошета” по главата и тялото. Победителят има правото да овладее
зайкините в района. Периодът на
полова почивка обхваща времето от края на август до средата
на декември.
Бременността продължава
около 42-44 дни. При зайкините
се наблюдава природният феномен - суперфетация, т.е. 5-7 дни
преди да роди женската може да
се разгони, да бъде покрита от
мъжкаря и отново да забременее, независимо че остават дни
до раждането на приплодите.
Малките зайчета, за разлика
от домашния и заека-подземник
се раждат с козина и отворени очи
и няколко часа след раждането
могат да се придвижват на малки
разстояния. До тримесечна възраст те не излъчват миризма, фактор, гарантиращ тяхното оцеляване в природата. В края на първата
седмица от раждането майката
изважда зайчетата от “родилното”
и ги разпръсква на 100-тина метра от него. В продължение на един
месец тя ги навестява веднъж на
ден - час преди залез слънце, за
да ги кърми. Възрастната зайкиня
ражда 3-4 пъти годишно или общо
7-12 зайчета, от които само 1/3
оцеляват в природата.
За България гъстота от 20-30
екземпляра на 1000 дк се при-

○

СНИМКА Н. СПАСОВ

Дивият заек пред изчезване?

Внимавайте с членските карти
Искаме да ви припомним за това кои членски
карти трябва да притежавате за водните обекти, в
които управлението на
рибния ресурс ще бъде
предоставено на Националното ловно-рибарско
сдружение. Това го правим
най-вече поради факта, че
в България на много места
се издават риболовни билети и клубни членски карти на сдружения, които не
членуват в националната
организация. На хората,
които си извадят членска
карта от такова място,
впоследствие ще им се наложи да си извадят нова този път от сдружение,
членуващо в националната организация. Искаме да
ви припомним, че Националното ловно-рибарско
сдружение ще поеме стопанисването на рибния ресурс в много от големите
язовири в България. Този
факт прави задължителна
членската карта от организацията, за да може да се
риболовства на тези водоеми. И тъй като в момента
тече кампания по презаверка на риболовните билети, ние ви призоваваме
заедно с тях да си извадите и членска карта от
НЛРС-СЛРБ, за да избегнете бъдещи неудобства в
неподходящ момент.
Предоставяме ви списъка на сдруженията, членуващи в НЛРС-СЛРБ, които издават членски карти
и билети за риболов:
СОФИЯ
z НЛРС-СЛРБ, бул.“Витоша” 31-33
z Сдружение “София-Север”, ул. “Веслец” 72,
z „София-Юг”, “София-Запад”, “София-Изток” Площад “Славейков” 1-Б
z „Моселла”- ул.“Сердика”21
z „Острието” - риболовен

магазин на Окръжна
болница
z „Никулден” - риболовен
магазин “Никулден”, кв.
„Младост 1”, до бл. 43
z „Фишери” - кв.“Надежда”
z „Стари видри” - бул. “Патриарх Евтимий” 26
z Пловдив - „Ести” - бул.
„Шести септември” 87
Ловно-рибарските
сдружения в Кърджали,
Карлово, Казанлък, Девин,
Велинград, Пазарджик,
Ловеч, Троян, Велико
Търново, Горна Оряховица, Павликени, Шумен,
Варна, Бургас, Свиленград, Нова Загора, Берковица, Монтана, Луковит,
Пещера, Батак, Попово и
Септември.
z Сливен - КСР “Сливен” ул. „Хаджи Димитър” 15
z Смолян - риболовен магазин „Бомар”, ул.
„Спортна” 1
z Плевен - СЦСР - Риболовен магазин, ул. „Данаил
Попов” 1
Важно е да знаете, че
членските карти можете да
получите от ловно-рибарските сдружения на територията на цялата страна и
там, където сдруженията
не издават риболовни билети, същите можете да
вземете от териториалното
звено на Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури. Отново ползвате 20 процента отстъпка от
стойността на билета. Своевременно ще ви информираме и за други градове,
където сдруженията от системата на НЛРС-СЛРБ
ще започнат да издават билети и членски карти.
За всякакъв вид допълнителна информация
можете да търсите отдел
“Рибарство” на СЛРБ, София, бул. “Витоша” 31-33,
тел. 987 9337, факс 987
7660, Румил Лачев.
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Наталия Гуркова
дарява гостите на
сватбата си с диаманти
настояване на Джорджи менюто е от българската национална кухня, но ще има ястия и
за вегетарианци. Включени са 8 различни
блюда, като на човек
се пада почти по 2 кг
храна. Гостите ще хапнат и от 5-етажната
торта, а масите, които
са 21 на брой, ще бъдат
обслужвани от 40 сервитьори. За гостите има
специална изненада всеки ще получи диаманти от кристали.
Класическа музика
и попфолк изпълнения
са включени в програмата на празничния
ден, като сред гостите
са Глория, Анелия,
Преслава, Тони Стораро и др., научи ДУМА
от ВИП комюникейшън.

Между съпрузи:
- Винаги става така - след петата водка се превръщаш в отвратително животно!
- Но аз не съм пил!!!
- Затова пък аз съм пила!

ЧРД!
31. 01. 2009

НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ, журналист
ПЕТЪР МАРИНКОВ, писател

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

Ден преди сватбата си Наталия Гуркова,
облечена в ослепителна червена рокля на
модна къща “Принцес”,
даде официална пресконференция в “Кемпински хотел Зографски”, за да разсее всякакви клюки относно
най-прекрасното събитие в живота си. “Мис
България 98” избра за
първата брачна церемония родината си, а
втората сватба ще направят в ЮАР до края
на годината. Венчавката е насрочена за
13.20 ч. днес, в църквата “Света Неделя”.
Младоженците са
поканили 170 гости,
много от тях идват от
чужбина и са за първи
път в България. По

Виц

ПЕТЪР ПОПАНГЕЛОВ, изпълнителен
директор на „Бороспорт”
РАДКО РАДКОВ, поет
Проф. ЮЛИАН ВУЧКОВ, театровед,
тв водещ
01. 02. 2009
Астор показа невиждани досега у нас магии на грандиозния спектакъл,
състоял се преди броени дни в препълнената зала 1 на НДК в София

Най-добро домашно вино
избират за 17-и път у нас
Традиционните пехливански борби
ще се състоят в Асеновград тази неделя
ВЕСЕЛКА ВЕНКОВА

Традиционният конкурс за най-добро домашно вино в община Асеновград
се провежда за 17-а поредна година и
в него участват напитки от реколта
2008-а. Всички заявени проби вече са
дегустирани от енолози в местния “Винзавод”. Допуснатите до финала вина ще
бъдат оценявани днес от 7-членно професионално жури. За участие във винения конкурс са заявени 38 проби,
като три от тях - от жени. Право на
участие имат и майстори на домашната напитка от други населени места. За
титлата “Най-добро домашно вино” се
състезават и винари от Перущица, Брестник, Брестовица, Крумово и Съеди-

нение. Предварителният кастинг допусна до финала 17 проби. Традиционно
най-много се представят вината “Мавруд”, “Мерло” и “Каберне Совиньон”.
Финалните дегустации ще започнат
днес от 16 ч., а обявяването на победителите ще стане по-късно. Общинското
ръководство на Асеновград очаква
празникът да събере над 300 души,
които предварително са платили куверти от по 20 лв. В развлекателната програма ще участват Николай Славеев и
Райко Кирилов.
В града край Асенова крепост утре
ще се проведе и традиционният празник по случай Трифоновден по стар
стил, известен като Народните пехливански борби. Те ще се състоят от 10 ч.

Мадона иска да дойде в България
Това, което до вчера бе
само слух, вече е официален
факт. Поп кралицата Мадона
ще удължи турнето си “Sticky
& Sweet” с още цели 25 дати
в Европа.
Топновината обаче е, че
този път и България е част
от това турне. Информацията
идва от официалния сайт на
Мадона, но датата и градът
в България още не са известни, съобщи mp3.bg.
Новият кръг от турнето
ще стартира на 4 юли в Лондон и до момента има само
16 обявени дати.
Пълен списък на определените дестинации на “Sticky

& Sweet” може да се видят
на страницата на звездата в
интернет. Освен тях обаче
ще има концерти у нас, в
Сърбия, Румъния и др.
“Досега никога не сме
удължавали турне, макар че
на няколко пъти ни се е искало. Мадона обича “Sticky &
Sweet”, изкарва си страхотно и с радост ще представи
шоуто пред нова публика”,
казва продуцентът Артър
Фогъл.
Единственият град, който
Мадона повтаря в Европа от
първата част на турнето, е
Лондон. Всички останали
градове за първи път са

ЕМИЛ СПАСОВ, футболен треньор
Проф. ИВАН ПРАМАТАРОВ, скулптор
КИРИЛ БОЖИЛОВ, писател
Ст.н.с. дхн КОНСТАНТИН ХАДЖИИВАНОВ,
директор на Института по обща и
неорганична химия при БАН
Ген. МИХО МИХОВ, посланик
на България в Македония
НИКОЛАЙ МИЛЧЕВ, поет
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ, депутат
Ген. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ, шеф
на ГД „Изпълнение на наказанията”

Днес зоркото фотооко
на ДУМА

в местността край параклиса “Св. Трифон” и ще започнат с тържествена литургия. В състезанията, без ограничения във възрастта, могат да участват
всички желаещи. Те ще бъдат разделени в 4 възрастови групи - деца, юноши,
младежи и мъже.
Записването става на място преди
самото състезание. В Станимашките
народни борби редовно участват състезатели от цяла Южна България - аматьори, настоящи и бивши професионални борци. За голямата награда - овен,
се провежда допълнително състезание,
в което печели най-силният. Животното е осветено в параклиса и се дава
курбан за здраве и благоденствие на
Асеновград и неговите жители.
включени в обиколката на
поп кралицата.
Българският промоутър,
който се е натоварил с тежката задача да посрещне
поп кралицата, още не е известен, но тъй като “София
мюзик ентърпрайсис” са официални представители на
“Live Nation” за България,
най-вероятно ще са те, пише
dnes.bg.
Това, разбира се, е само
предположение, а не официална информация, уточнява
се още на сайта.
Всички фенове у нас с
нетърпение очакват идването на Мадона в България,
след като много звезди вече
ни удостоиха с невероятните
си концерти.

БЛАГОВЕСТА
ЦВЕТКОВА
запечатва още
един щастлив
момент с
рождения си ден.
Блага, нека от
лентата на живота ти да излизат
само цветни снимки. Бъди все така
любопитна и откривай прекрасното във всичко.
А ние - колегите от ДУМА, ще
помагаме и няма да сме претенциозни за портретите,
които ни правиш.
Бъди жива, здрава и много
щастлива! И да почерпиш!

От екипа на ДУМА
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Св. безсребреници
и чудотворци Кир
и Йоан

1
Неделя 15 след Въздвижение - на
Закхея. Св. мчк. Трифон (Трифиновден)
(Предпразненство на
Сретение Господне)

„Депеш мод” обявиха песните
от новия си албум
СНИМКА АНТОН КОРБИН/ANIMATO MUSIC

Легендарните британци “Депеш мод” назоваха
заглавията на песните,
включени в така чакания
12-и
студиен
албум
‘Sounds Of The Universe’,
който се очаква официално да бъде издаден на 20
април от “Mute/Анимато
Мюзик”.
Преди това предстои
премиера и на първия
нов сингъл - разбиващия
бъдещ хит “Wrong”, който
ще прозвучи за сефте в
black+dopulnitelen

български ефир на 6 април.
Завладяващ, хитов и
зареден с много енергия,
новият албум е записан в
Санта Барбара и Ню Йорк.
“Sounds Of The Universe”
бележи съвместната работа на “Депеш мод” и
продуцента Бен Хилиър,
работил с имена като Blur,
Doves, Elbow и др.
А най-хубавото предстои: Дейв Гахан, Анди
Флетчър и Мартин Гор

пристигат за своя втори
мегаконцерт в България,
който ще се състои на 18
май на националния стадион “Васил Левски”. Шоуто на “Депеш мод” в София е част от световното
им турне “Tour of the
Universe” и се провежда в
рамките на мащабния “Туборг грийн фест, в който
са включени и концертните дати на групата в Белград и Загреб.
Преди ню уейв крале-

те на сцената ще се качат
британците от “Лейдитрон”, които ще съпровождат “Депеш мод”, информираха ДУМА организаторите на концерта от “София мюзик ентърпрайсис”.
Билети за голямото
събитие все още могат да
бъдат закупени на цени
от 40, 45 и 55 лв. от билетен център НДК, касите
на Тикетпро в цялата
страна и онлайн на
www.ticketpro.bg.
black+dopulnitelen38
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Надал оцеля срещу
Вердаско

ж и в о т ъ т
на думите

Световният номер 1
излиза срещу
Роже Федерер във финал
мечта в Австралия

СНИМКИ БГНЕС

Роже Федерер. Двамата найдобри тенисисти излизат в
19-и двубой, като досега балансът от 12:6 е в полза на
22-годишния испанец. Това
ще бъде и седмият мач между тях във финал на турнир от
Големия шлем, като и тук
Надал води с 4:2 успеха. В
същото време последният
двубой на твърда настилка бе
спечелен от Федерер на заключителния
турнир
“Мастърс” през 2007-а. Залогът във финала в неделя е
още по-голям предвид факта, че Федерер преследва
изравняване рекорда от 14
титли от Големия шлем на
американеца Пийт Сампрас.
В същото време американките Винъс и Серена Уилямс триумфираха в надпреварата на двойки, след като
надиграха тандема Ай Сугияма (Япония)-Даниела Хантухова (Словакия) с 6:3, 6:3.
Това е трета титла на американките в Мелбърн след
2001 и 2003 г. и осма на
двойки от Големия шлем. С
достигането си до финала на
сингъл в турнира Серена пък
ще оглави класацията за
спортистка с най-много пари
от наградни фондове. Тя
събира 22 725 475 долара и
изпреварва досегашната
лидерка
шведската
голфърка Аника Сьоренстам,

Рафаел Надал трябваше да покаже всичко, на което е
способен, за да победи своя сънародник Вердаско

която има само 22 573 192.
Днес Серена има шанса да
вземе и втори трофей в
Мелбърн, като изходът на
финала срещу Динара Сафина (Русия) ще реши и коя
от двете ще оглави светов-

Григор Димитров преодоля трудно Разван Сабау от Румъния с 7:6, 7:5 в среща от втория кръг на турнира в Плантейшън, Флорида. С успеха си 17-годишният тенисист заработи 2 точки за класацията на АТП и 290 долара от наградния
фонд. В четвъртфиналите Гришо ще се изправи срещу поставения под номер 1 американец Ерик Нунес.
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Нов скандал в
баскетболния ЦСКА

Алексей Полтаранин (Казахстан)
и Александър Безсмертних (Русия). Ще опитам да взема реванш
в масовия старт на 10 км в събота, каза Цинзов, чието класиране е най-доброто в историята на
българските ски на такъв форум
след постиженията на Иван Лебанов. При девойките на 10 км
свободен стил Антония Григорова зае 19-о място.
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Вон спечели и слалом
Миналогодишната
носителка на Големия
кристален глобус и настояща водачка в Световната купа по ски
алпийски дисциплини
Линдзи Вон (САЩ)
спечели и първата си
победа в слалома през
сезона. Американката
триумфира в германския зимен център
Гармиш-Партенкирхен,
записвайки
четвърти успех през
сезона и 17-и в кариерата си. На 90 стотни
от нея остана победителката в предишните
четири слалома Мария
Рийш (Германия), а
трета на 1,16 сек. сензационно се нареди
словенката Маруша
Ферк. Тя тръгна 16-а
след първия манш, но
след невероятно каране във втория се качи
за първи път на подиума. Водачката след
първото спускане Катcyanmagentayellowblack

Линдзи Вон (вляво) увеличи аванса си за
Световната купа пред Мария Рийш (вдясно)

рин Цетел (Австрия) не
завърши.
С успеха в Гармиш
Вон събра 1014 точки
и води за СК пред
Рийш - 890, и Аня Першон (Швеция) и Цетел
- по 775 т. Рийш
продължава да е начело за малката СК в

слалома с 580 точки,
следвана от Вон - 440,
и Шарка Захробска
(Чехия) - 349 т. Днес е
супергигантският слалом, който е последен
старт преди световния
шампионат от 2 до 15
февруари във Вал
Д’Изер, Италия.

Всички български
баскетболисти и треньори на ЦСКА Интерлоджик обявиха бойкот
до отстраняването на
спортния директор
Бранислав Прелевич.
Треньорите Ивайло
Желев и Иван Ганчев
и играчите Крум Дойчинов, Живко Стоянов,
Сергей Цветков, Иван
Иванов и Михаил
Александров обявиха,
че българите в клуба
не са получавали заплати за последните
два месеца, а пари са
взели само чужденците. Освен това те обвиниха Прелевич в
еднолично редене на
състава и привличане
на треторазредни играчи. В открито писмо
до президента Георгиос Стерянопулос те
настояват за изплащане на дължимите им
пари, валидни договори, спешен ремонт на
залата и купуване на

медикаменти и лекарства за отбора. Или
Прелевич напуска, или
няма отбор, обявиха
бунтарите. В същото
време БТА обяви писмо на Стерянопулос до
старши треньора Желев от 28 януари, в
което той цитира котстатация на Прелевич,
че след изгонването
на треньора Росен
Барчовски от “Армията” изчезнали всички
лекарства, спортни
стоки и телевизор от
офиса на клуба.
Вчера играчите и
треньорите
имаха
дълга среща с феновете на “Армията”, на
която присъства и Стерянопулос. По информация на спортните
сайтове отвътре се чували разговори на висок тон. По-късно пък
от прозорец на втория
етаж полетели и пликове с вода към събралите се журналисти.

Марек надигра
Левски Сиконко
Марек Юнион Ивкони нанесе първо поражение на Левски Сиконко на турнира по волейбол за мъже “Атаро Клима”, след като в маратонски двубой късно в четвъртък вечерта се
наложи над “сините” с 3:2 гейма (29:31, 20:25,
25:21, 30:28, 13:15). Въпреки загубата Левски
остана на първо място в мъжката ни волейболна Суперлига с 31 точки, следван от ЛукОйл 30, шампиона ЦСКА - 27, Пирин - 23, и Марек
- 21 т. Вчера бе почивен ден на турнира.
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ната ранглиста.
При смесените двойки
вчера купата вдигнаха индийците Саня Мирза и Маеш
Бхупати, които се справиха с
чешкия дует Ивета Бенешова и Лукаш Длухи с 6:4, 6:1.

Гришо с победа във Флорида

Цинзов - осми на
световно за юноши
Най-талантливият ни ски бегач в последните години Веселин Цинзов започна с престижното осмо място на световното
първенство за младежи до 23
години във френския курорт Пра
де Лис Соман.
22-годишният
ни национал финишира на 15 км
свободен стил за 39:00,1 минути,
а победител с 37:48,10 минути е
Морис Манифака (Франция) пред
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Световният номер 1 Рафаел Надал победи в маратонски мач своя сънародник
Фернандо Вердаско и се класира за първи път в кариерата си на финала на Откритото първенство по тенис на Австралия.
В
зрелище,
продължило точно 5 часа и
14 минути, 14-ият в света
Вердаско затрудни максимално лидера в ранглистата,
като направи феноменалните 95 печеливши удараы от
които 20 аса, в първото си
участие на полуфинал на турнир от Големия шлем. В
същото време обаче той допусна цели 76 непредизвикани грешки срещу само 25
на съперника си. Надал загуби първи от началото на турнира сет, отстъпвайки в
първата част с 6:7. Той все
пак успя да поведе след 6:4
и 7:6, но Вердаско завърши
повече от убедително тайбрека в четвъртия сет, печелейки със 7:1 точки. И решителният пети сет вървеше
гейм за гейм, като при 5:4
Надал успя да поведе с 40:0
и въпреки че Вердаско спаси два мачбола, негова двойна грешка даде победата на
първата ракета в света.
Така в спор за титлата
Надал се изправя срещу трикратния
победител
в
Мелбърн и номер 2 в света

ПОДАРЪЦИ И
СУВЕНИРИ
НА ВЕСТНИК
ДУМА

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ
ще излиза

талон за
безплатна
обява!
ТЪРСЕТЕ ГО!
cyanmagentayellowblack

