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ГЕРГАНА ГРЪНЧАРОВА:

ИМАМЕ УСПЕХИ
В ПРАВОСЪДИЕТО

Сектантски
храм е новата
„придобивка”
на Габрово
8

63 на сто от депутатите намират критиките
на Брюксел за неаргументирани
Бих спорила с аргументи с
всички онези, които защитават
тезата, че България не е постигнала никакъв напредък от
лятото досега в областите правосъдие и вътрешен ред. Това
заяви пред БНР вчера министърката по европейските
въпроси Гергана Грънчарова. Тя
допълни още, че не е привърженик на екстремните настроения
като коментар на информациите от няколко дни, че оценката

за българския напредък ще бъде
отрицателна. Според министърката е много лесно да се
проследят всички онези стъпки,
които са били предприети от
правителството в тези две горещи области. Това далеч не означава, че имаме основание да
очакваме перфектен доклад, но
очакванията не са негативни,
категорична бе тя.
Междувременно изследване
сред депутатите, проведено от

СУ, показа, че критиките на
Брюксел са безинтересни за
българските депутати. 63 на сто
от тях ги намират за неаргументирани. 43,3 процента от депутатите ни смятат, че най-ефективният парламентарен контрол
е вотът на недоверие към правителството, а 25 на сто от тях
си признават, че им се оказва
натиск при гласуване в пленарна зала.
—Ú. 2 Ë 3
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Европа се
вдига на бунт
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Шофьор на ТИР с иранска регистрация загина на място, след като
излетя от мост на пътя Велико Търново - Русе вчера през нощта

Пивоварите
инвестицират
над 90 млн. лв.
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Няколко думи

ÊÀÊÂÎ ÈÑÊÀÒ?
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ

47,2% от депутатите са за смесена избирателна система, стана ясно от проучване сред българските парламентаристи вчера. Интересно обаче каква точно система
искат останалите им колеги. За какви промени в изборното законодателство са те? Това не става ясно. Когато
толкова хора не са изразили позиция, обикновено нищо
не се променя. Патентът не е български, но тук се прилага масово. А е важно да знаеш каква промяна искаш .
Българите отдавна имат проблем със своето светоусещане, който не е пощадил и депутатите. Всички искат
промяната, но никой не знае каква да е тя. Гражданите
не са наясно какво управление искат, депутатите не
знаят как да бъдат избирани, мъжете се колебаят между
блондинки и брюнетки, жените са заклещени във вечния
избор пари или любов и така никога нищо не тръгва
напред. Щеше да е хубаво поне депутатите да имат ясни
отговори. Хората едва ли искат друго от тях.
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ПОСЛАНИК ДЬО ПОНСЕН:

СНИМКА БГНЕС

Българската държава
функционира трудно

Японският посланик у нас Цунехару Такеда присъства на
традиционното зарязване на лози по случай Трифон Зарезан край Варна

Случаят “Борилски”
доказва, че има трудности във функционирането на българските
правосъдие и държава,
каза пред Дарик радио
вчера френският посланик Етиен дьо Понсен.
Той препотвърди констатацията на зам.председателя на Европейската комисия Жак
Баро, че българската
правосъдна система е
неработеща. В края на
миналата
седмица
френският посланик
реагира с възмущение
на решението на Великотърновския апелативен съд, с който се
оправдават извършителите на убийството на
българския студент в
Сорбоната Мартин Борилски в Париж през
2000 година, когато тялото му бе открито от
френски пожарникари
в квартирата му на
улица “Льо Курб”.
Трупът бил завързан с
пуловер, а черепът счупен с гира. По тялото е имало 93 прободни рани. Френската
полиция е представила
точни доказателства на
своите колеги и фактът,
че няма осъдителна

присъда, няма затвор и
това става в изключително дълъг период от
време, говори за трудности във функционирането на българската
правосъдна система и
държава, подкрепи с
примери тезата си Дьо
Понсен. На въпрос на
какво се дължат тези
трудности, посланикът
каза, че може да са
проблеми в законодателството, процесуалния кодекс, тъй като
той е много благоприятен за подсъдимите.
Може да има проблеми
с
корупцията,
свързани със страх,
която би могла да обясни в някои случаи забавянето, а и самите
странни съдебни решения, които се прилагат. Знаете, че Европейският съюз чака
примери на конкретни
присъди
над
престъпници, над корумпирани личности,
които да бъдат арестувани, съдени и осъдени. В момента няма конкретни случаи, които да
покажат напредък в
това отношение, категоричен беше френският посланик у нас.

ГЕРГАНА ГРЪНЧАРОВА:

Никой не знае какво
пише в доклада на ЕК
Има напредък в раздела правосъдие и
вътрешни работи, твърди министърът
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Ремонтират пет детски
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ни съдействала да преодоляваме проблемите в тази област, както и по отношение усвояването на европейските
средства. Министърът информира, че на
посещение в България пристига група
от германски депутати, за да се запознаят с реформите по отношение усвояването на европейски средства.
Относно проблема с блокирането на
българо-гръцките гранични пунктове
Гергана Грънчарова заяви, че европейският “ягодов регламент” дава възможност на ЕК да се намеси и да поиска от
една държава член да предложи решение тогава, когато заради нея се нарушава свободното движение на стоки и
на хора. Смятам, че това е тема, по
която България може да търси съдействие от ЕК, уточни министърът по европейските въпроси.
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Нов клуб на общинската партийна организация в с. Сатовча, Благоевградска област, ще
бъде открит днес от 16 часа. На официалното
откриване гости ще бъдат заместник-председателят на Народното събрание и областен шеф
на БСП проф. Любен Корнезов, членът на ИБ на
БСП Румен Петков, областният управител на
Благоевград Владимир Димитров, както и председатели на общински съвети на БСП, кметове
от региона и гости от софийския клуб на БСП
“Велина”, които са и спонсори.
На откриването на партийния клуб ще бъде
сключен и двустранен договор между общинския
съвет на БСП в Сатовча и клуб “Велина” за съвместна дейност между двете организации, обмяна
на опит, обучение на паритйни кадри и подпомагане в предстоящите предизборни кампании.
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Левицата с нов
клуб в Сатовча
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средствата, по който реформираме правосъдие и вътрешни работи, е перфектен, но бих спорила с всички онези,
които защитават тезата, че България не
е постигнала никакъв напредък от лятото досега, допълни министърът. По
думите й, много е лесно да се проследят всички онези стъпки, които бяха
предприети оттогава досега в тези области, да се извади графикът на правителството и да се отметнат решенията и
действията в тази посока. Според
Грънчарова това далеч не означавало,
че ние имаме основание да очакваме
перфектен доклад, но очакванияата не
били негативни.
По думите й съдебната система в
България е тема, от която се интересуват всички наши партньори, но Германия била държавата, която най-много

○

Никой не може да знае какво пише
в доклада на Европейската комисия.
Това обясни вчера в предаването на
БНР “Неделя 150” Гергана Грънчарова,
министър по европейските въпроси. Във
връзка с февруарския доклад на Европейската комисия, според нея, концентрацията на усилията на правителството от лятото досега изисква документът
да има по-балансирано звучене от летния доклад. Оценката на ЕК щяла да
бъде по-техническа и затова Грънчарова не предвижда някаква интрига.
По повод твърденията, че оценката
за напредъка ни ще е отрицателна, тя
каза, че не била привърженик на екстремните настроения. Може би съм
първият човек, който ще тръгне да спори с онези, които твърдят, че начинът,
по който се справяме с усвояването на

МРРБ одобри за финансиране
по оперативна програма “Регионално развитие” проект на община
Асеновград. Това съобщи зам.-кметицата Силвия Хубенова. При оценка на проектното предложение то
е получило повече от допустимия
брой точки за класиране по схема
за безвъзмездна финансова помощ
“Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.
Въпреки високата оценка обаче

финансирането не може да бъде
извършено веднага поради изчерпване на наличния финансов ресурс,
се казва в писмото на МРРБ до
кмета на общината Христо Грудев.
От министерството уточняват, че
средствата ще бъдат получени при
преразпределяне на свободни финансови ресурси по ОП “Регионално развитие”.
Проектът предвижда основен
ремонт на 5 детски градини в общината на обща стойност 1 014 755
лева. Това са ЦДГ в селата Боянци,
Мулдава и Тополово и детските
заведения “Надежда” и “Дружба” в
Асеновград.

Õ‡Ó‰ÌÓ Ò˙·‡ÌËÂ
Председателят на Народното
събрание
Георги Пирински ще
се срещне в
9,30 часа с
председателя на парламента на Арабска република Египет д-р Ахмед Фатхи
Сoрур, който ще бъде на посещение
в България начело на официална
парламентарна делегация - зала “Запад”. В разговорите от българска
страна ще участват заместник-председателят на Народното събрание
Юнал Лютфи, народните представители Пламен Ранчев, Ася Михайлова, Илко Димитров и председателят
на Групата за приятелство БългарияЕгипет Пенко Атанасов. След края
на срещата председателят на Народното събрание на Арабска република Египет ще се разпише в книгата
за официални гости.

ÃËÌËÒÚÂÒÍË Ò˙‚ÂÚ
z На 2 февруари, понеделник, министърпредседателят
Сергей Станишев ще даде
обяд в чест на
председателя
на парламента
на
Арабската
република Египет д-р Ахмед
Фатхи Сурур.
z На 2 февруари, понеделник, от 10 ч. в Овалната
зала на Гранд хотел “България” ще
бъде представена информационната
система на кадастъра и имотния регистър. Форумът се организира по
повод успешното приключване на
проекта “Кадастър и имотен регистър”. Срещата ще бъде открита от
министъра на регионалното развитие
и благоустройството Асен Гагаузов,
министъра на правосъдието Миглена Тачева и постоянния представител на Световната банка Флориан
Фихтл.
z Проектът “Кадастър и имотен
регистър”, който стартира през 2001
г., се финансира със заем от Световната банка за 28 720 000 евро,
от републиканския бюджет - 7,2 млн.
евро, и дарение от правителството
на Нидерландия на стойност 2 млн.
долара. Изпълнител е Агенцията по
геодезия, картография и кадастър в
сътрудничество с Агенцията по вписванията.

ìœÓÁËÚ‡ÌÓî 20
z Групата общински съветници
от БСП в Плевен
ще търси начини
да се намерят
средства за Галерия
“Дарение
Светлин Русев” в
Бюджет-2009. Това
съобщи Любомир
Петков, председател на Общинската организация на
партията в Плевен
и председател на групата общински
съветници. “Ние ще водим разговори.
Не е тайна, че финансовото състояние на общината не е добро, а защо
не е добро е дълбока тема. Не бива,
според мен, да допускаме от лошото
финансово състояние на страната да
страда културата на нашия град и
тези звена, които в крайна сметка
очертават облика на Плевен такъв,
какъвто е. Ще влезем в разговори по
време на подготовката на бюджета и
с останалите съветници и с кметската администрация, ще търсим максимално възможното за реализацията
на по-мащабен проект”, коментира
Любомир Петков.
- Центърът за исторически и политологически изследвания представя днес първия том с “Изследвания
по история на социализма в България (1891-1944)”. Книгата е плод на
изследователските усилия на участниците в проекта на ЦИПИ и фондация “Фридрих Еберт” - “История на
социализма в България”. Представянето ще бъде от 11 часа, в зала 604
на “Позитано” 20
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Професор Пантев е
най-добрият оратор в НС
47,2 на сто от депутатите съгласни с мажоритарно гласуване
Най-добър оратор в 40-ото Народно събрание е народният представител от Коалиция за България проф.
Андрей Пантев. Това сочи проучване
на доц. Лилия Методиева, ръководител
на катедра “Риторика” на Философския
факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Проф. Пантев получил подкрепата на 45,3% от гласовете на колегите
си в НС. На второ място е класиран с
31,1% зам.-председателят на ДПС
Лютви Местан. За него са гласували
всички народни представители от движението на Ахмед Доган. Тя похвали
депутатите оттам, защото те предали в
срок своите анкетни карти за изследването. На трето място е говорителят
на НДСВ Станимир Илчев с 29,2 процента, на четвърто Татяна Дончева от
БСП с 17,9 процента, на пето лидерът
на ДСБ Иван Костов с 16 процента, на
шесто Иво Атанасов с 15 процента, на
седмо Янаки Стоилов с 13,2 и Волен
Сидеров с 10,4 процента.
Класацията на журналистите за парламентарни оратори се оглавява от
Иван Костов с 66,7 на сто одобрение.
След него са Татяна Дончева с 29,4
процента. Следват Станимир Илчев с
23,5 процента, Андрей Пантев с 20,6,

Лютви Местан със 17,6 процента и Волен Сидеров с 14,7 процента.
43,3 процента от депутатите ни смятат, че най-ефективният парламентарен контрол е вотът на недоверие към
правителството, обясни доц. Лилия Методиева. 25 на сто от тях си признават,
че им се оказва натиск при гласуване
в пленарна зала. Решенията обикновено се вземали от парламентарната
група и затова не им се участвало в
дебатите в зала. Доц. Методиева подчерта, че 57,6% от депутатите смятат,
че е необходима промяна в избирателната система, сочи още проучването.
На въпрос коя избирателна система е
най-подходяща за България в този
момент, 47,2 на сто от тях са за смесената. Критиките на Брюксел били безинтересни за нашите депутати, става
ясно от изследването, като 63 процента от тях ги смятат за неаргументирани.
98,2 на сто от народните представители мислят, че дебатите в пленарна зала
са политизирани.
Според доц. Методиева принципът
за единство на авторство и изпълнение
не е спазен в нашия парламент, защото репликите се четат. Така дебат не се
води, по никакъв начин, допълни тя. 33,3

„НОВОТО ВРЕМЕ”
ПОДКРЕПИ
ВОТ 2 В 1
Политическа партия “Новото
време” се обяви за провеждането
на избори за национален и европейски парламент в един и същи
ден. Това обяви на пресконференция Емил Кошлуков, председател
на партията, след приключилия
вчера конгрес на формацията. По
думите на Кошлуков така ще се
спестят доста пари. Според него
прехвърлянето на изборите в
средата на лятото крият евтини
бакалски сметки.

АНТОН СИРАКОВ
НАПУСНА „АТАКА”

Доц. Лилия Методиева

на сто от народните представители смятат, че правилото трябва да се въведе
и у нас. 2,4 процента от депутатите
признават, че те не се изказват по време на дебатите. 47,2 процента от избраниците рядко участват в дискусиите.

Един от създателите на политическа партия “Атака” и доскорошен заместник-председател Антон
Сираков официално обяви вчера,
че напуска партията. Той обясни,
че вече е изпратил заявлението
си в централата на формацията в
електронен вид, а днес ще го прати
и като писмо. На въпрос дали от
“Атака” ще бъдат изненадани от
напускане му, Сираков каза, че
ще приемат заявлението му донякъде с облекчение. С нищожния
интелектуален потенциал, който им
остана, не биха могли да се справят с мен със собствени сили и
затова им помагам, допълни атакистът. Сираков е категоричен, че
политическата формация под ръководството на Волен Сидеров работи срещу идеите, в името на
които е създадена - защита на
националния интерес с действия,
а не чрез имитация.

Марио Николов отказва споразумение с прокуратурата
МИЛЕНА НИКОЛОВА

Марио Николов отрече каквато и да е
вина и отново обясни, че е жертва
на политическа поръчка

не на документи с невярно съдържание,
нещо, което се случвало в 70 процента от
проектната документация у нас. Николов
каза още, че без
съмнение има политически натиск по делото му, защото партиите искат да си измият
ръцете с него. Бизнесменът обяви, че учредява награда на свое
име за обективна
съдебна журналистика. В журито ще бъдат
включени магистрати и
представители на медиите, а наградата ще
е материална, а не
пари. Не сме предлагали споразумение на
Марио Николов, контрира прокурорът по
делото Андрей Андреев пред БНР. Магистратът каза, че за това
може да се говори,
едва като възстановят
14 млн. лева, за които
са обвинени, че са източили от еврофондовете.

Жителите на село Богданци, Разградска област, честваха традиционната Вечер на
фронтовака. Те почетоха паметта на загиналите фронтоваци от селото за свободата
на България и поднесоха венец
пред паметника им

○

Прав ще умра, но
не на колене. Така
обвиненият за източване на 7,5 млн. евро
от земеделската програма САПАРД бизнесмен Марио Николов
коментира задочна
покана от магистрати
да приеме споразумение, като се признае
за виновен.
Той организира
вчера спонтанна среща с журналисти в
сладкарницата на столичния хотел “София”
заради идея, изказана от градския прокурор Андрей Андреев.
Кой има интерес от
осъдителна присъда
спрямо мен, попита
Николов.
Той
допълни, че не може
да приеме споразумението, защото съгласно Наказателния кодекс това означава
признаване на вина.
Не мога да призная
деяние, което не съм

извършил. По-добре
да бъда несправедливо осъден, заключи
Николов. Той разказа,
че срещу него се води
атака, защото не е
част от нито една политическа сила. Независимо от това бизнесменът обяви, че от 10
години е обикновен
член на БСП, каквито
са били майка му,
баща му, дядо му и
баба му. Той коментира
осъдителните
присъди в Германия
спрямо уж негови съучастници с това, че те
са признали формално вина за източване
на евросредства, защото иначе ги чакало
много по-сериозно
наказание за укриване на данъци. По думите на Николов в
момента прокуратурата не може да събере
достатъчно доказателства за престъпление. Затова той прогнозира най-много да
го обвинят за подава-
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пила в пленарна зала, тъй
като не зная дали по това
време е била в България. Не
може да забраните на общински съветници да имат
професия. Не може да забраните на хора, които все
пак трябва да се издържат
от нещо, че те трябва да
бъдат от бюрото за безработни, изрази мнението си
Дончева. Според нея е абсурдно всеки да знае политическите и икономическите
връзки на своите братовчеди или на роднините на
съпруга. Депутатката подчерта, че в случая става
въпрос за PR и е по-почтено
да се поправи нещо сбъркано, отколкото да се настоява
и да не се признава грешка,
засягаща хиляди хора.

○

С новия закон за конфликт на интереси се създава възможност за лов на вещици и за извършване на
всевъзможни простотии.
Това беше аргуменът на депутатката от Коалиция за
България Татяна Дончева
пред БНР по повод отлагането два месеца на влизането за казусите в сила.
Според нея законът трябва
да се преработи, защото
съдържал безумни текстове.
Аз не съм малко дете, отговори Дончева на въпрос
дали нейни колеги не я използват, за да прокара исканите от тях промени в Закона за конфликт на интереси.
Тя подчерта, че дори не
си спомня дали го е подкре-
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Татяна Дончева: Създаваме
БСП кани партньорите си за
възможност за лов на вещици общо явяване на изборите
БСП отправи предложение за съвместно участие на
предстоящите избори на
традиционните си партньори. Това стана в събота на
заседание на политическия
консултативен съвет на Коалиция за България. Според
председателя на БСП Сергей Станишев предложението е прието позитивно. В
края на февруари ще се подготви проект на договор за
съвместно участие в европейските избори и в изборите за 41-во Народно събрание. В началото на март този
договор трябва да бъде подписан от лидерите на партиите от коалицията. На заседанието са коментирали, че
трябва да се засили взаимодействието по места между

местните структури на партиите от коалицията. Във
всички частични избори отсега нататък партиите от коалицията ще участват с
единни кандидатури, съобщи още Станишев. Той отбеляза, че практиката досега
показва, че съвместното
участие на партиите от коалицията води до постигането на максимални резултати.
Важното е, че Коалиция за
България показа своята устойчивост и взаимна коректност на партиите в нея, каза
Станишев. Той изтъкна, че
досегашната формула е успешна, защото партиите в
обединението имат една и
съща ценностна система,
като всяка е запазила своята идентичност.

ÄÓÌÀ
на гости

на община
—¬»À≈Õ√–¿ƒ
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Жк „Младост” с ново
полицейско управление
ДНСК и МВР и през тази седмица ще продължат
да проверяват заведенията в Студентски град
Столичната община ще
дари терен на МВР за изграждане но полицейско управление в софийския квартал “Младост”. Това съобщи вчера
кметът на София Бойко Борисов след работна среща с министъра на вътрешните работи
Михаил Миков.
Общата площ на терена е
4000-5000 метра. Парцелът е
в близост до бившия “Кореком” и сградата на Академията на МВР. Районното полицейско управление ще обслужва територията на “Младост” и Студентски град. То ще
бъде построено до няколко
години. В “Младост” живеят
220 000 души, а в Студентски
град 60 000, каза вътрешният
министър Михаил Миков. Той
посочи, че в последните 20
години София се е разраснала три пъти. Всяко 6-о
престъпление е извършено от
приходящ, коментира още
Миков. В новото полицейско
управление в “Младост” ще
има пожарна служба за побърза реакция на огнеборците. За облекчаване трафика в
София от бюджета на общината ще бъдат заделени сред○
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От вчера през нощта бе прекратено движението на линия 94
от полунощ до 5 часа в столицата,
съобщи директорът на Столичната компания за градски транспорт
Николай Костов. Той обясни, че
заповедта за нощното движение
на линия 94 е била до 31 януари
и не е издадена нова заповед за
удължаването на срока от страна
на столичния кмет Бойко Борисов.
Автобусите по линия 94 се движат
от СУ до Студентски град и беше
решено да стане денонощна от
средата на октомври 2008 г.

МЪЖ ПАДНА
В РЕКАТА НА
ЛЪВОВ МОСТ

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

В събота вечер, около 20.00
часа, в “Пирогов” е докаран 60годишният И.В. Той е паднал в
коритото на реката в района на
Лъвов мост, съобщиха от пресслужбата на болницата. Мъжът е
настанен в 1-ва травматология с
рана на слепоочието и фрактура
на поясните прешлени. Половин
час по-късно в “Пирогов” е постъпил пешеходец, пострадал при
катастрофа на Околовръстен път
и Симеоновско шосе. К.Р. на 30
години е със счупен нос, сътресение на мозъка и рана на лицето.

Михаил Миков и Бойко Борисов се договориха за мерки срещу престъпноста в София

ства за закупуване на 20 мотора. Те ще бъдат дадени на
трафик-полицаите, за да могат да контролират автомобилния транспорт в София и за
полицейски ескорт и проверка, съобщи от своя страна
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Левите евродепутати откриха
консултантски център
ВЕСЕЛКА ВЕНКОВА

Атанас Папаризов, Кристиян Вигенин, Маруся Любчева и
Илияна Йотова дойдоха в Пловдив, за да открият първия Регионален европейски консултантски център в сградата на Областния съвет на БСП в Пловдив. Пловдивският офис е един от общо
шестте, които ще се създадат в страната (Софийският се открива
на 6 февруари) и ще бъде регионален за Южен централен
район на планиране. По предложение на евродепутатите от
българската делегация в ПЕС и след решение на Изпълнителното бюро на НС на БСП, от пролетта на 2008 г. започна
изпълнението на проекта “Европейска информационна мрежа”.
Не само идеята и финансовата подкрепа е на българските евродепутати социалисти. Преди седмица в Областния съвет на
БСП в Смолян се състоя първата за тази година работна среща
на Младежката мрежа за ЮЦР на планиране.

Бойко Борисов. Ще има засилен контрол за това дали шофьорите в центъра на София
спазват пътните знаци.
Възможно е ограничаване на
паркирането по столичните
улици “Георги Раковски”, “Любен Каравелов” и бул. “Васил
Левски”. На въпрос защо в
Студентски град в последните
2 месеца след убийството на
Стоян Балтов са открити три
нови заведения, кметът Борисов отговори, че те са открити
с уведомителен режим. Той
съобщи още, че се удължава
срокът на проверките на заведенията в Студентски град,
които ще продължат и тази
седмица. Проверките се провеждат съвместно от столичния инспекторат, ДНСК и МВР.
По повод на думите на депутата от ДСБ Атанас Атанасов, че ще предостави на европейските институции информации по делото “Лиана”, Михаил Миков коментира, че това
би дискредитирало работата
на МВР и прокуратурата. Ми-

БСП кани лидера на турските
социалдемократи
Покана от лидера на БСП Сергей
Станишев към председателя на турските социалдемократи Дениз Байкал
бе предадена лично от члена на ВС на
социалистическата партия Назми Мюмюн. Мюмюн бе на посещение в Измир, която е побратимена община на
Кърджали. На срещата му с представителите на федерацията на Балканските турци Мюмюн изтъкна необходимостта от обслужването на нашите
сънародници там на място от българско държавно представителство - почетен консул, за да се спести времето
на хората с двойно гражданство да не
търсят услугите на консулството в
Истанбул, Бурса и Анкара. Назми
Мюмюн информира лидерите на
“Балгьоч”, че от около три години по
линия на БСП чрез евродепутата и
международен секретар на БСП Кристиан Вигенин и Министерството на
външните работи на България се преодоляват процедурите за назначаването на най-подходящ човек с неговите делови, професионални, комуникативни и държавнически качества за
почетен консул на България в Измир.
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СПРЯХА НОЩНИТЕ
АВТОБУСИ ПО
ЛИНИЯ 94

Членът на ВС на БСП Назми Мюмюн се
срещна с кмета на Измир Азис
Коджаоглу и му предаде пожелания за
успех на турските социалдемократи на
предстоящите местни избори

нистърът на вътрешните работи заяви, че няма нищо против
създаването на анкетна комисия, каквато искат народните
представители от НДСВ във
връзка с полицейското насилие на протеста от 14 януари.
Нямам нищо против и анкетна
комисия да дойде, заяви Миков. Той каза още, че се
извършват проверки както за
14 януари, така и за конкретни
случаи. По думите му за тях
периодично се информира
обществеността за резултатите. Министърът на вътрешните
работи посочи, че изнесената
вчера информация от страниците на пресата за отстраняването на дознателя, който
работи по случая, е въпрос на
недоразумение. “Разследващият полицай, който се занимава със случая, продължава
и ще продължи да си довърши
работата”, заяви министър Миков. Той посочи, че не е била
негова инициативата за евентуално преместване на разследващия случая.

ОТНОВО
ТЕЛЕФОННИ
ИЗМАМИ В
ТЪРНОВО
За поредна жертва на телефонна измама съобщи вчера
пресслужбата на Областната
дирекция на МВР във Велико
Търново. По данни на полицията
67-годишна жена от Стражица се
оплакала, че е предала на непознат 11 000 евро, които трябвало
да плати като гаранция на неин
близък, намиращ се в ареста за
предизвикана от него катастрофа
с убит гражданин. След като дала
парите, жената разбрала, че е
била измамена, но извършителите се скрили в неизвестна посока.

ДВАМА ЗАГИНАХА
ПРИ КАТАСТРОФИ
Само в събота в страната са
регистрирани 14 пътни произшествия, двама души са загинали,
съобщиха от пресцентъра на МВР.
Ранени са 18 души, за живота на
двама от тях има опасност. В
София са станали 97 леки и три
тежки катастрофи.

О Б Я В А
На основание на чл.44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.75, ал.1 във
връзка с чл.75, ал.1 от Наребата за реда на придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество и във връзка с Решение № 108 по протокол № ОбС - 10/
17.10.2008г. на Общински съвет-Якоруда
ОБЩИНА ЯКОРУДА ОБЯВЯВА
ПРОВЕЖДАНЕ НА НЕПРИСЪСТВЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБАТА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ,
ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
1. Едноетажна масивна сграда /120кв.м/, построена през 1965 г., временно строителство, полуразрушена, с надстройка в средата, находяща се в УПИ V по изменения
рег.план на м.Белмекен с начална тръжна цена 1280.00лв.
2. Едноетажна масивна сграда /96кв.м/, построена през 1966 г., временно строителство, полуразрушена, находяща се в УПИ II, по изменения рег. план на м. Белмекен с
начална тръжна цена 1200.00лв.
3. Едноетажна масивна сграда /70кв.м/ , построена през 1966 г., временно строителство, полуразрушена - бивш кантар за животни, находяща се в УПИ II, по изменения
рег.план на м.Белмекен с начална тръжна цена 820.00лв.
Търгът ще се проведе в административната сграда на община Якоруда, ул.”Васил
Левски”1 в заседателната зала на Общински съвет - Якоруда на 18.02.2009 г. от 10.00
часа,
Депозитът за участие е в размер на 10% /десет процента/ от обявената начална тръжна
цена за всеки от горепосочените обекти, който се внася в касата на общината на
17.02.2009 г. до 17.00 часа на деня, предхождащ търга или по сметка на община Якоруда
- банка ДСК-клон Якоруда, сметка № 300040700, Банков код 30001103.
Тръжната документация е на стойност 50.00 лв. без ДДС за един комплект и може да
се закупи от фронт-офиса на общината.
Предложенията за участие се подават в деловодството на община Якоруда в запечатани непрозрачни пликове с името на участника, обекта на търга и предлаганата цена.
Предложенията се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ търга. Към предложението
се прилагат:
 заявление за участие;
 копие от документ за самоличност;
 документ за съдебна регистрация;
 удостоверение за актуално състояние на фирмата;
 документ за закупена тръжна документация;
 документ за внесен депозит;
 удостоверение за липса на задължения към държавата и общината;
 декларация от кандидата, че не е отказал сключването на договор с община
Якоруда за текущата година, след спечелването на проведен търг или конкурс.
За справки и контакти: 07442/23 28
КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА:
/ инж. Нуредин Кафелов/
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Ще подпомагат
спешно социални
домове

Извънредна сесия на „Красива
България” ще набира проекти
до 1 милион лева

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

АИДА ОВАНЕС

Баба Вълкана Райкова е родена на 1 февруари 1909 г.
в странджанското село Горска поляна и на 1 февруари
тя навърши 100 години. Столетницата живее в Бургас от 1946 г.
и сега се радва на много внуци, правнуци и праправнуци.
Най-малката е Деа и е само на 45 дни.

Търсят болни от СПИН
в ромските квартали
Кампания за издирване на
болни от СПИН започва в ромските квартали в Бургас, предаде БГНЕС. “Досега сме нямали случаи със заразени, но компанията е превантивна”, коментира Митко Доков от Областния
ромски съюз в морския град.
АнтиСПИН кампанията ще обхване трите ромски квартала
“Победа”, “Меден рудник” и
“Горно Езерово”. Ще бъдат раздадени безплатни тестове, а в
медицински кабинет ще се правят безплатни прегледи от акушер-гинеколог, специалист по
кожновенерически болести и
клиничен лаборант за кръвно

○

тестване за ХИВ и други полово предавани болести.
Анонимно анкетно проучване в 10 местни училища изследва нивото на информираност на
младежите по основни въпроси,
свързани със здравето. Обхванати са ученици от 4 до 8 клас.
От 300 раздадени анкети 240
са върнати попълнени. От тях
става ясно, че 80% от анкетираните не разполагат с достоверна информация за последствията от лошата хигиена, но в училищата, където съществуват
разкрити клубове по здравно
образование, този процент е
значително по-малък.

Програмата отпуска 65 хил. лв.
за нова черква в Каварна

Всеки от подадените проекти за изграждане, обновяване
и оборудване на социален дом
може да е на стойност до 1
млн. лв. Могат да кандидатстват общински и областни администрации и държавни институции за изграждане, ремонт,
оборудване и обзавеждане на
социални домове, както и за
изграждане на достъпна обществена среда на територията
на социалните домове. Проектите трябва да включват създаването на временни работни
места, като близо 50% от заетите на обекта да са наети
безработни, регистрирани в
бюрата по труда.
Срокът за набиране на заявления за кандидатстване е
до 9 февруари 2009 г.
Няма ограничение за броя
на подадените проекти от
един кандидат, поясни за
ДУМА националният директор
на “Красива България Станимир Колев. 81.5% от общия
бюджет на всеки одобрен про○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

З

а завършване на новата черква в каварненското село Свети Никола ще бъдат осигурени 65 хил. лв. по проекта “Красива България”. Това съобщи председателят на църковното
настоятелство на храма йеромонах Методий. Настоятелството разполага с още 70 хил. лв. Общината е осигурила 20
хил. лв., а останалите средства настоятелството събрало от
дарители.
Старта черква “Св. Николай Чудотворец” рухна при наводнение преди 13 години и по инициатива на йеромонах
Методий жителите на селото съборили останките на храма
и започнали строежа на нов. През това време свещеникът
отслужвал църковните служби в селския клуб, който е в
една сграда с кметството. Иконите, требниците и църковната утвар отново са прибрани по домовете на миряните.

ект се използва за строително-монтажни или ремонтни
работи, а до 15% са за оборудване и обзавеждане. 80%
от средствата по мярката се
предоставят от бюджета на
“Красива България”. Съфинансирането в размер на 20% е
за сметка на получателите на
финансиране. Финансовото
участие на одобрените бене○

○

○

○

○

○

○

 Дневен център за стари хора е комплекс от
социални услуги в общността, които създават
условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на
храна, задоволяване на всекидневните, здравните и рехабилитационните потребности, както и
на потребностите от организация на свободното
време и личните контакти. Таксата за ползване
на дневния център е в размер на 30% от дохода
на лицето, което ползва услугата.
cyanmagentayellowblack

○

ДАНА РУСЕВА

“През януари т.г. регионалният съвет на
КНСБ са посетили 38 граждани за консултации, като само 7 от тях са синдикални членове. Най-честите въпроси са по трудови и осигурителни взаимоотношения. Все повече се
отправят питания за социални услуги, за изчисляване на пенсии и възможностите за
пенсиониране... Най-честите посетители са
хора, съкратени от работа”. Това съобщи регионалният председател на синдиката в Добрич Гинка Василева. От такива посещения
направили извода, че голяма част от жалващите се в последните месеци на м.г. идват от

ЕКСПЕРТ

Ако се нуждаете от услуги в общността

 Ето на какви услуги имате право:
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Кризата напълни синдикалните приемни

СОЦИАЛЕН

Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата
да водят самостоятелен начин на живот и се
извършват в специализирани институции и в общността.
Социалните услуги в общността са услуги,
предоставени в семейна среда или в близка до
семейната среда, а услуги в специализирани институции са услуги, които се предоставят в
домове пансионен тип, в които хората са отделени от своята домашна среда.
В случай, че се нуждаете от подкрепа чрез
социални услуги, обърнете се към дирекцията за
социално подпомагане по адресната ви регистрация.
Имате право на социални услуги в дома ви
Те се наричат социални услуги в общността.

○

фициенти се превежда не покъсно от 30 дни след подписване на меморандумите за
разбирателство.
Тези дни правителството
предостави от допълнителната
инвестиционна програма 48
млн. лева за осъществяване на
проекти чрез “Красива България” и Социално-инвeстиционния фонд за 2009 г.

 Дневен център за деца и възрастни с увреждания е комплекс от социални услуги за
цялостно обслужване на децата и възрастните с
увреждания през деня, които са свързани с предоставянето на храна, задоволяване на всекидневните, здравните, рехабилитационни потребности, организация на свободното време и личните
контакти. Таксата, която се заплаща в тях, е в
размер на 30 на сто от дохода. В дневните центрове със седмична грижа потребителите заплащат такса в размер на 50% от дохода си.
 Център за социална рехабилитация и интеграция е комплекс от социални услуги, свързани
с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално
обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално
включване. В тях не се заплаща такса, съгласно
Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет.
 Защитените жилища са форми за социални
услуги, в които хората водят независим начин на
живот, подпомогнати от професионалисти за оказване на подкрепа и социална закрила на напускащите специализирани институции лица в подходяща среда, близка до семейната, с цел интегрирането им в общността. Таксата, която се
заплаща в тях, е в размер на 50% от дохода.

строителството и не са имали. Това води до
проблеми при плащането, особено на последните възнаграждения, за което от КНСБ са
сигнализирали компентентните органи. По
принцип консултациите за нечленовете на
КНСБ са платени. Таксата е не повече от 10
лв., но в регионалния съвет пари не вземат.
През 2008 г. през приемната на синдиката са
минали 680 души.
През 2008 г. КНСБ в Добрич си постави
като приоритет колективното трудово договаряне с амбицията около 90% от организациите, които са над 200 и обхващат над 9000
членове, да приключат годината с подписани
договори. Равносметката е 86 процента.

О Б Я В А
„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД чрез ТП “Софийски пощенски
съобщения” на основание чл.15, ал.2 от правилника за реда
за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК) и Заповед № РД-00-285/ 30.01.2009 г. на директора на ТП “Софийски
пощенски съобщения” обявява търг с тайно наддаване за
отдаване под наем за обект, състоящ се от две помещения,
коридор и сервизно помещение, находящ се в София, жк
”Люлин 3", бл. № 302, вх.”А”, приземен етаж с обща застроена площ от 72 квадратни метра, предназначен за офисателие.
Началната тръжна цена е в размер на 7.00 /седем/ лева
за кв. метър.
Търгът ще се проведе на 15 /петнадесетия/ ден следващ
датата на публикуването на обявата във вестник ДУМА в
13.30 часа в сградата на ТП “Софийски пощенски съобщения” - София, ул. Владайска” 33.
В случай, че този ден е неприсъствен, търгът ще се
проведе на следващия работен ден.
Цена на тръжната документация 30 /тридесет/ лева с ДДС.
Същата се заплаща в касата на ТП “Софийски пощенски
съобщения” - София, ул.”Владайска” 33, преди получаване
на документацията.
Депозитът за участие е парична вноска в размер на 252
/двеста петдесет и два/ лева и се превежда по банковата
сметка на поделението в КТБ, клон Централен IBAN BG81KORP92201008982201 BIC - KORPBGSF или в касата на
ТП “Софийски пощенски съобщения”, ул.”Владайска” 33 найкъсно до изтичане срока за подаване на заявление.
Оглед на обекта и преглед на свързаната с него документация могат да се извършват всеки работен ден от 10.30 до
16.00 часа до деня, предхождащ датата на провеждане на
търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на извършване на оглед,
издадено от директора на ТП “Софийски пощенски съобщения”.
Заявленията за участие в търга се подават в отдел “Административен” на ТП “Софийски пощенски съобщения” София, ул.”Владайска” 33 в срок до 13.00 часа на l5-ия ден
след датата на публикуването на обявата.
В случай, че на търга не се яви участник, същият ще се
проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалния търг от 13.30 часа в сградата на ТП “Софийски пощенски
съобщения” - София, ул. ”Владайска” 33 при условията на
първоначалния търг.
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Няма предпоставки за
продължаващ растеж
на лихвите

Японци с интерес
към възобновяемите
източници у нас
Японски компании проявяват интерес за инвестиции в България в
областта на възобновяемите енергийни източници,
съобщи вчера във
Варна посланикът
на азиатската страна у нас Цунехару Такеда. През последните
няколко години бяха направени три символични инвестиционни проекта в страната - завода
за автомобилни части край Ямбол, болницата
Токуда и вятърната централа край Калиакра,
припомни посланикът и допълни, че България
притежава голям потенциал за инвестиране. “В
рамките на тази година нашите взаимоотношения ще се задълбочат още повече”, заяви дипломатът. “Японски компании са инвестирали в
Чехия и в Унгария, но поради увеличението на
заплатите там все повече компании от Япония
проявяват интерес към България и към Румъния”, посочи Такеда. Той уточни, че през май се
очаква на посещение в България да пристигне
Негово императорско височество японският
принц Акишино, заедно със съпругата си.
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нансова система и
едва година-две след
това ще се оживи и
българската икономика, прогнозира Кънев.
По думите му колкото
и оптимистично да гледаме на икономическите процеси, между 2
и 4 години няма да
можем се върнем към
кредитния комфорт,
който сме имали доскоро.
В кризата трябва
да помислим за консолидация на бизнеса, посочи Кънев.
Търсете партньори, с
които можете да се
обединявате, посъветва икономистът и
допълни, че България
е на последно място
от 27-те страни членки на ЕС по окрупняване на бизнеса.

○

досегашните. Другият
му съвет към тях беше
да си плащат редовно
данъците,
защото
данъчната тежест е
платима. По думите му
в противен случай подкопаваме държавата и
тя не може да изпълнява социалните си функции.
Икономистът
предложи на габровските предприемачи да
насочват бизнеса си в
средноазиатските
държави, в които има
петрол.
Според Кънев оживяване на българската
икономика ще настъпи
едва след 3-4 години.
Първоначално тя трябва да завърши в САЩ,
а после оздравителният процес ще се
прехвърли към европейската банкова и фи-

○

Дългосрочно замразяване на инвестиционните проекти и на
всякакво скорошно сериозно фирмено развитие, което изисква кредитиране, препоръча
на бизнесмените в Габрово заместник-председателят на парламентарната икономическа комисия Петър
Кънев, съобщи “Дарик”.
“Преди
да
се
обърнете за кредитиране към банките,
първо тръгнете от пазарите, намерете купувач, предлагащ добра
и сигурна цена, и едва
тогава искайте кредит”,
каза Кънев. Той посъветва бизнесмените да
не строят, тъй като отрасълът няма да се
съвземе скоро и цените няма да бъдат като

○

Замразяване на проектите с
кредитиране предлага депутат

привлечени отвън, без да
бъдат наши депозити, съобщи Орешарски. Той обясни,
че вследствие на това общият размер на кредитите в
страната превишава депозитите на българите с над 10
милиарда евро. В старите европейски страни това съотношение е обратно, посочи
Орешарски.
При
това
обърнато съотношение първоначално нашите усилия
бяха насочени да получим
уверение, че банките няма
да изтеглят тези пари и да ги
върнат обратно в банкитемайки,
информира
министърът.
В заключение Орешарски
посочи, че при тези условия
е обективно да има по-труден достъп до кредити и те
да бъдат по-скъпи. По думите му през следващите 2 години бизнесът в България не
трябва да разчита в същата
степен на външното кредитиране, както това е било
през последните няколко години.

○

момента работим по обезпечаване на държавен ресурс,
с което ще поевтиним кредитите за студенти”, каза още
министърът на финансите,
който, придружен от народния представител от БСП Татяна Дончева, беше в Габрово на среща с местния бизнес.
Сред най-задаваните му
въпроси бяха тези за кредитната и финансовата система,
както и за данъците. Поради
глобалния си характер кризата вече е засегнала реалния сектор, а след няколко

○

Няма
фундаментални
предпоставки да продължи
растежа на лихвите, каза за
“Дарик” в Габрово министърът на финансите Пламен Орешарски. Той не смята обаче, че в скоро време
те ще се върнат на равнищатата отпреди кризисния период.
Министърът обясни, че
лихвите са ценова форма и
когато има по-голямо търсене на ресурс, отколкото е наличността на самия ресурс, е
логично цената да бъде повисока, в случая лихвата. “В

○

Идва криза в публичните
финанси, прогнозира
министър Орешарски

месеца в България и в страните от Европейския съюз ще
се говори за криза на публичните финанси, каза Орешарски. Според него една от
причините за това е, че някои държави са дали големи
държавни помощи и с това са
разстроили публичните финанси.
В отговор на въпрос колко време ще трае кризата министърът на финансите посочи, че няма надеждни индикатори, които да определят
продължителността й поради нейния глобален характер. По думите му кризата ще
трае толкова по-кратко, колкото по-бързо съумеем да
възстановим доверието между банките на първо равнище, между банките и бизнеса на второ равнище и на
трето равнище между всички
участващи, в това число и домакинствата.
В банковата система в
България през последните
няколко години циркулират
малко над 10 милиарда евро,

Така изглеждат новите модерни пивоварни

Над 90 млн. лв. производствени
инвестиции на пивоварите
МАРИЕЛА ИЛИЕВА

През миналата година пивоварният сектор в страната е предложил на потребителите над 75 асортимента светли и тъмни
пива при изключително високо качество на
продукцията, отчете
Общото събрание на
Съюза на пивоварите
в България (СПБ) и
очерта амбициите на
фирмите за 2009 г.
Направените
през
2008 г. вложения в
производствени инвестиции,
иновации,
търговски марки от
членовете на СПБ
надхвърлят 90 025 000
лв. Сред пивоварните
компании водещ инвеститор е “Карлсберг
България” АД с вложения от 42 285 000 лв.
Следват я “Загорка”
АД инвестирала 25

700 000 лв., “Каменица” АД - 15 125 000 лв;
“Болярка - ВТ” - 3 522
000 лв., “Хранинвестхранмашкомплект” АД
- 2 357 000 лв., “Ломско пиво”АД - 480 000
лв, “Булмалц” АД - 400
000 лв., Сигротехинженеринг”- 56 000 лв
и др.
През 2008 г. членуващите в СПБ пивоварни са произвели 5 357
888 хектолитра пиво и
са реализирали на пазара 5 373 298 хектолитра. С най-голям
обем продажби от 1
753 963 hl е “Загорка”
АД. След нея се нареждат “Каменица” АД с
продадените 1 519 451
hl и “Карлсберг България” АД с 1 497 380 hl.
“Болярка - ВТ” е реализирала на пазара 490
183 hl, а “Ломско пиво”АД - 112 117 hl.
Износът на пивоварни-

те ни e предимно за
Румъния, Македония и
българските диаспори
в страни от ЕС и САЩ.
Продажбите на бира
през 2008 г. общо за
страната ни бележат
спад от 2% в сравнение
с 2007 г., а консумацията на глава от населението е 73 л. През 2008
г. се появиха новите
производства на “Каменица Лев” на “Каменица” АД, и “Tuborg
Lemon” на “Карлсберг
България” АД.
Впечатляващи са
резултатите, постигнати от “Карлсберг България”. Дружеството има
ръст от 8% в продажбите и пазарен дял
близо 27% при 25%
спрямо 2007 г., и с инвестициите от над 42
млн. лв. повиши капацитета на двете си пивоварни в Шумен и
Благоевград.

НЕ ОЧАКВАТ
СРИВОВЕ
НА XV БОРСА
ЗА СЕМЕНА
В ДОБРИЧ
Традиционно търговски, агро
и пр. фирми у нас и представителствата на чуждестранни компании на семена за пролетни и
есенни култури, зеленчуци, цветя, на посъдъчен материал, торове, препарати, парници и
оранжерии, градински и селскостопански инвентар, инвентар за
овощни насаждения и др. се
събират утре в Добрич на XV
международно специализирано
изложение “Борса за семена и
посадъчен материал”. Борсата,
организирана от “Добрички панаир”АД, която е под егидата на
Министерството на земеделието
и храните, ще продължи до 7
февруари. Над 70 фирми са участниците. Съпътсващатата програма включва и кръгла маса на
тема “Българското земеделие национална и европейска политика. Две години след членството ни в Европейския съюз” Фондация “Рачински” ще връчи награди за най-добър семепроизводител и селекционер на годината.

ВРЪЩАТ
БЪЛГАРСКИЯ
ДЪРЖАВЕН
СТАНДАРТ
ЗА МЛЕЧНИТЕ
ПРОДУКТИ
Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС)
ще върне Българския държавен
стандарт (БДС) за млечните
продукти, за да спаси българското родно производство, съобщи за агенция “Фокус” ген. директор на службата Йордан
Войнов. БДС ще гарантира в
какви параметри може да бъде
произведен определен млечен
продукт. Въвеждането му ще
стане до месец, допълни Йордан Войнов. На първо време той
ще бъде само за млечните продукти като сиренето, кашкавала, киселото мляко и кравето
масло. По-късно стандартът ще
се въведе и за месните продукти. Инициативата цели да защити родното производство и да
поддържа неговото качество.
Ако млекопреработвателите използват точните съставки за
продуктите си по стандарта, ще
получават специален стикер с
отличителен знак за традиционен български продукт. Параметрите на БДС ще бъдат актуализирани с инструкция на генералния директор, за което млекопреработвателите вече са информирани.

ОЩЕ 58 МЛН. ЛВ.
ЩЕ ПОЛУЧАТ
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
НА ЗЪРНО
Още 58 милиона лева ще
бъдат преведени на зърнопроизводителите у нас по определена схема до 5 февруари,
съобщи министърът на земеделието и храните Валери Цветанов при посещението си в хисарското село Старо Железаре
по случай Трифон Зарезан,
предаде агенция “Фокус”. Министърът е подписал споразумение под патронажа на министър-председателя по отношение на евросубсидиите и националните субсидии за зърнопроизводителите. Срокът за
плащането е от началото на
декември миналата година до
първи юли, допълни Цветанов.
Преди Нова година на зърнопроизводителите у нас вече
били преведени 280 милиона
лева, увери Валери Цветанов.
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Петльовден...

Напролет чакаме
евтини лекарства?
Може и да може да се
случи. Ясно е, че чрез новия закон за лекарствата
държавата ще ги купи поевтино. Въпросът е дали
ще й стигнат парите за
това (стр. 17). Ако не - просто ние ще бъркаме подълбоко в джобовете си
отсега, за да ги доплащаме. И без това сме свикнали да доплащаме - и за
лекарства, и за лечение.
Тогава никой няма да е
излъгал - държавата ще
казва: “Поевтинихме лекарствата!”, а пациентите:
“Лекарствата пак поскъпнаха!”.
“Онзи” списък с лекарствата бил се бавел, защото производителите им се
дърпали да ги регистрират
у нас, тъй като държавата
ни им плащала по най-найниски цени. Ами прави са за да се създаде едно ново
лекарство, трябват 10-12
години работа в лаборато-

рии и по клинични изпитвания и поне 15 млн. долара. Но пък, от друга
страна, защо да се дърпат
от включване в позитивната листа? Та това са гарантирани пари (макар и
малко), при това - държавни. Все пак в техен интерес е сега действащият
списък, по който държавата ни им плаща поскъпо, да продължи да
действа. Защото според
новия трябва многократно
да поевтинят медикаментите си. Не само заради
рестрикциите на българския закон, но и заради
световната икономическа
криза, която също ги принуждава да намаляват
цените.
Така засега лекарствата, които са в стария
списък, си спечелиха още
два месеца по-високи
цени. Държавата пък загуби още два месеца ев-

тини лекарства. Толкова
време пропуснати ползи
ще запишат в рекапитулациите си и производителите на лекарства, които за
пръв път ще бъдат включени
във
въпросния
списък.
Вероятно специалистите в тази толкова специфична сфера вече са пресметнали колко губи
държавата от близо едногодишното забавяне на
новия лекарствен списък.
Отделен въпрос е дали ще
си кажат. Не е ясно и кой
ще поеме отговорност за
това забавяне.
Докато фирми и държава си извиват ръцете, нашенецът, дето е с най-ниските доходи в ЕС, си доплаща за лекарствата наймного сред евросъгражданите си. Така БГ-потребителят на здравни услуги се
превърна в брашнен чувал. Иначе българинът че-

АИДА ПАНИКЯН

сто твърди, че си купува
лекарствата доста по-евтино от чужбина. Защо там
са по-евтини ли? Ами защото онези държави си
имат други механизми на
договаряне...
Така у нас - простосмъртните потребители,
се появи идеята да предложим държавата ни да си
пазарува от съседите поевтино лекарствата.

И Мадона с вот
за България

АЛЬОНА
НЕЙКОВА

От броени дни духовете на бг
меломани от няколко поколения
не могат да мирясат. Причина е
новината, че кралицата на поп музиката Мадона е включила България в продължението на миналогодишното си турне “Сладка и
лепкава”. С концертите лани Материалното момиче постави рекорд за соло изпълнител, събрал
най-голяма сума - 281,6 млн. долара, като бяха продадени 2 350
285 билета в 58 града по света.
Явно много й е харесало. Тазгодишната световна обиколка Мадона ще започне след 5 месеца - на
4 юли, от Лондон, но официалният
й сайт вече подгрява феновете.
Засега са уточнени само 16 дати
от планираните общо 25 концерта
в Европа, повечето - в градове,
където певицата ще стъпи и ще
пее на живо за първи път.
Независимо дали световната
финансова криза или десетките
cyanmagentayellowblack

милиони долари компенсация след
развода с Гай Ричи са част от мотивите, продължението на най-успешното турне на Мадона вече е
насрочено. Феновете й у нас с
нетърпение очакват официалното
потвърждение на идването й в
България, както и обявяването на
точната дата на концерта. Най-вероятно той ще се състои в края на
август на националния стадион
“Васил Левски”.
Имайки предвид, че за шоу в
Източна Европа тарифата на
изпълнителката е поне 5 млн. долара, прости сметки показват, че
най-евтините билети у нас ще струват не по-малко от стотачка.
“Ако папата иска да ме гледа,
той може да си купи билет, както
всички останали”, казва Материалното момиче. Твърди се, че певицата оправдава името си с хонорари от 5 млн. долара за концерт.

Смятайки плюсовете и минусите на
музикалните пазари, била готова
да направи отстъпки за нашия регион и да свали тарифата на 3 млн.
долара (Сърбия и Румъния също
са в списъка тазгодишния й тур). Е,
това вече е по-реална сума за
стандарта ни на живот.
Световноизвестни музиканти
като “Депеш мод”, “Металика”,
“Кис”, Кайли Миноуг и много други
вече правиха грандиозни концерти в България, а някои дори повтарят (и “Депеш” идват отново през
май т.г.). Да не говорим за рок и
диско изпълнители от миналото...
Музикалните промоутъри не спират да се конкурират помежду си,
кой колко по-велика звезда ще
успее да докара в страната ни. А
родните фенове пълнят стадионите и се радват, че стана възможно
най-големите имена от шоубизнеса да стъпят на българска сцена.

300 години от спасяването
на шотландския моряк Александър СЕЛКЪРК (1676-1721) на тази дата през 1709-а след
близо 5 години, прекарани на
безлюдния остров Мас-о-Тиера
(по-близо до земята - исп.), прототипът на Робинзон Крузо е
качен на борда на английски
кораб. Историята на упорития
шотландец започва, след като
той е свален на отдалечения на
около 600 км западно от бреговете на Чили остров “по собствено” желание след скандали с
капитана на своя кораб Томас
Стредлинг. Селкърк прекарва следващите години в “усвояването” на неговата площ от 20 на 5 км. Спасен
е от английския кораб “Дюк”, който го връща у дома
през 1711-а. Приключенията му вдъхновяват Даниел
Дефо, който дори се среща със Селкърк, а той му дава
свои записи за преживелиците си на острова. Книгата
с приключенията на Робинзон Крузо излиза през
1719-а, а самият Селкърк умира две години след това
на 13 декември от тропическа треска като лейтенат
на борда на кралския “Уеймаут” край бреговете на
Западна Африка. През 1960-а о. Мас-а-Тиера, влизащ с Маса-Фуера и Санта Клара в архипелага Хуан Фернандес, е
преименуван на острова на Робинзон Крузо, а Мас-аФуера е кръстен на истинския самотник Александър
Селкърк. Пещерата му е туристическа атракция и
източник на доходи за 600-те души, които живеят на
острова. На родната му къща в град Долен Ларго в
Шотландия е поставена и негова статуя.
155 години от създаването на Одеското българско
настоятелство (1854) - обществено-политическа и благотворителна организация на българските емигранти в
Одеса, работеща за разрешаването на българския въпрос.
Основатели са влиятелните български търговци и общественици Стефан и Николай Тошкович, Николай Палаузов,
Никола Тошков, Николай Рашеев, Константин Палаузов.
В годините на Кримската война (1853-1856) изиграва
важна роля за сформирането на българските доброволчески отряди, а след това развива благотворителна
дейност в подкрепа на просветното и църковното
движение. През 60-те и 70-те години на ХIХ век участва
в почти всички освободителни борби на българския
народ.
100 години от създаването от Марко ВАЧКОВ на
Лозарска кооперация “Гъмза” в с. Сухиндол, Търновско,
която е и първата на Балканския полуостров лозаровинарска кооперация (1909).
1848 - първият кораб с китайски емигранти в САЩ
пристига в пристанище на Сан Франсиско по време на
калифорнийската златна треска.
1873 - в Свищов е създадено ученическо дружество
“Плод”.
1893 - в аула Цеце-хан се
ражда монголският държавен
деец, основател на Монголската
народно-революционна партия и
вожд на монголската революция
Сухе-Батор ДАМДИНИ (18931923). Работи от малък с животните, а през 1912-а е повикан в армията, стига до командир на ескадрон и се бие срещу
китайците и бандитските отряди на японския агент Бабуджаба. Там получава и провището
“Батор” (богатир - юнак). Запознава се с руски революционери и с идеите на Ленин. Създава нелегален революционен кръжок (1919), а на следващата оглавява революционата организация след сливането с групата на
Чойбалсан. Заедно с него агитират аратите за борба
против руските белогвардейци и китайците, окупирали
през 1920-а страната. Под негово ръководство през
1921-а се основава Монголската народна партия и са
начертани плановете за антиимпериалистическа и антифеодална революция. Член на Временното народно правителство, военен министър и главнокомандващ. По негово
ръководство през март са разбити китайските части
при Маймачен. На 6 юли 1921-а с помощта на Червената
армия е освободена Урга (днес Улан-Батор), а през август
и белогвардейската войска на барон Роман Унгерн. Става
военен министър в първото правителство, получава и
руски орден “Червено знаме” за борбата си с белогвардейците. На 5 ноември с.г. участва в подписването в
Москва на договора за дружба със съветска Русия. Умира
на 22.II.1923 г. в Урга, като според някои версии е
отровен от местни ламаистки контрареволюционери.
1924 - СССР и Великобритания установяват официални дипломатически отношения.
1937 - приета е Наредба-закон за осигуряване на
занаятчиите.
1941 - сключени са споразумение и протокол за
навлизане на германските войски в България. Преговорите са водени от ген. Васил Бойдев с щаба на XII
германска армия през януари в Синая, Румъния.
1946 - председателят на Президиума на Върховния
съвет на СССР Михаил КАЛИНИН подписва указ, съгласно
който Южен Сахалин и Курилските острови (20 поголеми и над 30 по-малки острова с обща площ 15,6 хил.
км) влизат в състава на СССР. А по този повод и днес
продължават споровете с Япония.
1990 - в Южноафриканската република забраненият дотогава Африкански национален конгрес започва
легална дейност.
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Сектантски храм е новата
„придобивка” на Габрово
чели и пари, и влияние върху
хората. Затова навсякъде
държавата ги гледа под лупа.
За да си защити интересите.
Нашите политици обаче си викат “я да ми се махат от главата, имат ли право - имат”.

Кметът Томислав Дончев
не възразява, защото
всичко било законно

Обяснението за
официалната
регистрация

ГЕРГИНА ИВАНОВА

Църквата на Бичкинята е
кацнала на високото. Може би
се е виждала отдалеч. Дървета
и покриви сега са я скрили. Оттук е тръгнала подписката срещу строежа на Молитвен дом
на сектата “Свидетелите на Йехова” в Габрово. Няма кого да
попитам. Събота на обед е. В
заснежения двор пътека не
води към храма. Свещеникът
отваря само когато има служба. Слизам по стръмното. Отдясно сега пътят е тих. Но след дватри месеца металните гъсеници на големите камиони ще
затътрят туловищата си едно
подир друго под прозорците на
хората от Бичкинята. Министърпредседателят им е обещал
последния ТИР в последния ден
на ноември. Но като са лъгани
и като са българи, знаят, че
царят дава, а пъдарят не дава.
Под притихналите им възгавници сбират ярост химикалките за
следващата подписка.
Няма и километър по-надолу припламва ентусиазмът на

друга подписка - за преместването на паметника на Митко
Палаузов. Без уборките на малките чавдарчета и фанфарите
на пионерските отряди той изглежда ненужен, а без комсомолските съботници - конфликтната градинка - грозна. Единствено

СНИМКИ АВТОРКАТА
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подписката връща
интереса на
габровци
към него и някои мисли, които
уж никога не забравяме. Дали
свещениците от местните храмове са говорили пред миряните по този повод? Със сигурност обаче са се възползвали
падретата от съседните тъй наречени сектантски църкви. На
по-малко от километър в този
район се изливат основите на
трета църква. Мишо Църов, собственик на аптека на ул. Йосиф
Соколски, разказва как са се
появили в квартала му от
Българска евангелска църква
божия:

Църквата на Бичкинята, където започна подписката.
Съкварталците знаят, че “свидетелите” ще привличат децата от
квартала с безплатна компютърна зала

“Добри хора. Най-напред
дойде немско семейство. Знаеха руски, защото правили
църква в Русия. Тук родиха три
деца и си отидоха. Сега са
българи. Пасторът и семейството му живеят в къщата, но не са
досадни. Знам, че много си помагат един на друг, писал съм
им фактури за лекарства на техни хора.”
Когато отварям дума за Свидетелите на Йехова, се сеща
за съседите на свои роднини,
които едва спасили апартамента си, след като дъщеря им започнала да се събира с тях.
Градежът на молитвения
дом на свидетелите не се вижда от пътя, но със сигурност,
когато бъде завършен, няма да
е така. “Гражданите”, като виждат, че обикалям наоколо,
бързат да затворят вратите си.
Твърдят, че са ги заплашвали.
Притеснени от кризата сигурно
не смеят да сърдят и Бог. Някои
въобще

Започнали да копаят, преди да
получат съответните разрешителни. Сега обаче всичко е наред. Съседът твърди, че това,
което се вижда, е станало за
седмица. За месец покривът ще
е готов, а до лятото ще са се

на църквата у нас не ме задоволява напълно и влизам в храма. Там подписката расте. Като
във всички габровски църкви,
впрочем. Свещениците ще я
внесат в епархийския съвет и в
общината. Какво ще стане след
това е трудно да се гадае. Защото мнозина въобще не са
чували нито за духовната общност и онова, което изповядват
нейните привърженици, нито,
че ще си правят храм в Габрово. Млада жена и десетгодишната й дъщеричка вдигат рамене. Майката е чувала само, че
тези сектанти били големи фанатици, ама много си помагали
един на друг.
Във форума на кмета Томислав Дончев дискусията за
присъствието на храма върви от
май миналата година. В по-

не знаят за
бъдещите си съседи

Молитвеният дом на “Свидетели на Йехова” се строи на
ъгъла на ул. “Илия Габровски” и “Иван Андрейчин”.
По информация на съкварталците - от пловдивска фирма.

Мъж, който живее от 30 години в квартала и работи в
съседния цех, ме уверява, че
няма такова нещо. Собственикът на магазин на улицата
обаче пояснява, че предупредил “свидетелите” да не минават по тротоара пред вратата
му. Толкова били досадни.
Потвърждава, че именно това е
градежът. Знае, защото искал
да купи имота, но сигурно не е
имал толкова пари като
църквата.
На обекта няма задължителните табели с името на обекта,
инвеститора и изпълнителя. Вероятно, защото е бил спрян.

В Габрово вече си
имат и други храмове

нанесли.
“Нищо няма да направят с
подписката. Тия имат много
пари - донажда друг. - Трябва
държавата да ги забрани”.
Николай С., от тези, дето
приличат на костюмари, отвръща на въпроса ми с въпрос:
“Каква е потребността от
църква на “Свидетели на Йехова” в Габрово? И те знаят, че от
строеж се краде най-много. Ще
им дадат 300 хиляди, той ще го
построи за 100. Някой ще спе-

‘ÓÛÏ˙Ú Ì‡ ÍÏÂÚ‡

вия екип ще направят всичко възможно, което е по
силите им (а ако не е, да информират тези, които
трябва), за да спрат строителството и съществуването на такива секти.

bioHAZArd:

citizen:

Още едни сектанти в нашия град.

Sixkiller:
Не ме учудва... ама с това безхаберие в тая
държава ще ни сломят мръсните секти като нищо.

sean-john:
Това вече... не знам... и докога така... докато 50
на сто от габровци минат през тези секти ли?
Виждал съм докъде водят тези секти... виждал съм
хора, минали през тях... просто не знам как може
такова нещо...

Vratar&
Надявам се, че господин Дончев заедно с него-

black+dopulnitelen

Това не е работа нито на кмета, нито на полицията. Щото тия мърши ще хукнат по адвокати и
дела за религиозни свободи. Това си е работа на
самите граждани: всеки да обясни на близките си
какви боклуци са тия. А най-вярното решение е някоя вечер да се съберат бабаитите и кръчмарските побойници от всички квартали и тия боклуци да
се изнесат от Габрово на подскоци.
Мълчанието е знак на агнетата.

gabroveca:
И аз съм против тия глупаци!
Всеки ще каже и ще предупреди роднини и познати, но това едва ли ще свърши работа... В тия
секти са предимно хора, отхвърлени от общество-

следните седмици вдигнаха
глас ВМРО и “Атака”, а кметът
пусна официалното си становище, че не може да пристъпи
закона, защото няма да постигне нищо, освен някоя санкция,
ако сектата осъди общината за
пропуснати ползи.
Предстои да видим дали поредният квартален референдум
ще се състои и ще успее ли
недоволството на габровци срещу поредната заплаха, която
дебне децата им.

то... Просто трябва да се направи нещо и да ги
разкараме тия сектанти...

SpitFire:
Твърдо съм против позволяването на такова
сектантство в нашия град. Трябва ли да се промиват мозъците на деца и възрастни, не живеем ли
в свободна държава, че такива “институции” да
ограничават свободата ни ...

Sixkiller:
Аз съм свидетел, мен дори са ме приканвали да
участвам - “Ела, ще се изцериш...” изритах ги от
блока и от входа, имаха късмет, че всички градински инструменти бяха в мазето... нямаше да се
поколебая да ги натупам здраво... И едно предупреждение: Внимавайте, предупредете близки и
роднини: Ходят костюмирани, изглеждат готини,
пращат младоци... дават ви едни хартийки и нищо
повече! Не четете хартийките в никакъв случай!
Просто изхвърлете хартийките и изритайте
мръсните сектанти!
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СТРАНИЦИ ЗА МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА

Кризата носи глад
и безработица
Недоволните европейци излязоха на улиците
ГАЛИНА МЛАДЕНОВА

СНИМКИ БГНЕС

За да пресече океана и с
всичка сила да връхлети континентална Европа, глобалната икономическа криза нямаше нужда от много време.
Старият континент вече се
задушава в прегръдката й.
Една след друга европейските държави официално декларират, че икономиките им са
в рецесия. Сега вече е ясно:
втората по величина икономика в света, Европейският
съюз, извършва “твърдо каца-
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не”. Според прогнозата на
Еврокомисията икономиката
на 16-те страни, влизащи в
еврозоната, тази година ще
се съкрати с почти 2 процента. Става дума за рецесия,
при това продължителна. Експертите на ЕК не прогнозират изход от нея през 2009-а,
а перспективите за 2010-а се
оценяват крайно внимателно.
Според тях икономически ръст
дори и да има, ще е минимален - не повече от половин
процент.
Ситуацията в страните от

еврозоната при цялата й сериозност обаче е не толкова
отчайваща, колкото в източноевропейските държави,
твърдят анализаторите. Източният фланг на ЕС потъва в
толкова дълбока криза, че в
някои страни това вече доведе до масови безредици.
Източноевропейската криза едва ли може да се нарече
неочаквана, твърдят наблюдателите. Първите прогнози, че
доста увереният ръст, който
се наблюдаваше в Прибалтика в средата на десетилетие-

то, може да се смени с рязко
падане, се появиха още преди
2-3 години. Икономиките на
бившите социалистически
страни, присъединили се към
ЕС, нямат стабилна основа,
прекалено зависими са от западните инвестиции и кредитирането и могат да станат
жертва на прекалените си
задължения, предупреждаваха същите тези анализатори.
Именно това се и случи в края
на 2008-а.
Първият тревожен сигнал
обаче бе още през 2006 г. и
той дойде от Унгария - страната, която дори и по време
на благополучните за източноевропейския регион времена не успя да се избави от
големия бюджетен дефицит и
относително високите показатели на инфлацията и безработицата. Днес в Унгария поне
засега е относително спокойно, но икономическата ситуация е далеч от оптимистичната - единствено 5-милиардният кредит, получен миналата
есен от Европейската централна банка, спаси страната
от банкрута.
Не е розово положението и
в Чехия. Засега финансовата
система в тази страна изглежда стабилна, което е свързано със значително по-малките
задължения на домакинствата по ипотечни и потребителски кредити. Но пък производственият сектор на чешката
икономика, тясно свързан със
западноевропейския, преди
всичко германския, вече сериозно пострада. Според публикуваните наскоро статистически данни през ноември
2008 г. намаляването на индустриалното производство е
било 17,4% - рекорден показател за целия Европейски
съюз. В много от предприятията бяха въведени 4-дневни
работни седмици, а това, разбира се, доведе и до рязко
намаляване на доходите на
работниците.
Трудно е и на Полша.
Въпреки че макроикономическите й показатели изглеждат добре (икономическият
ръст през 2008 г. е бил 5,3%),
обемът на износа вече започна да се съкращава чувствително. В това няма нищо учудващо - 40% от износа на
Полша отиват в Германия,
Франция, Италия и Великобритания, които сами страдат
от кризата.
Неотдавнашните успехи на
бившите социалистически
страни бяха свързани с това,
че този регион избра за себе
си ролята на “ремарке” към
по-мощните западни съседи,
коментират наблюдателите.
Но когато “колата” забуксува,

а “ремаркето” падне в канавката, да се излезе на равния
път може само с общи усилия. Очевидно е, че без координираните усилия в ЕС преодоляването на кризата в
Източна Европа ще е тежко и
мъчително. Проблемът обаче
е, че и богатите европейски
държави са го закъсали здраво. Богатите страни ще се
сблъскат с най-тежката рецесия след Втората световна
война, обяви Международният валутен фонд. Техните икономики ще се свият с 2% през
2009 година, въпреки мащабните проекти за фискални
стимули, които бяха представени от правителствата на
повечето от най-богатите страни в света. Икономиката на
САЩ ще се свие с 1,6%, а на
Германия - с 2,5%, сочат прогнозите на експертите от
МВФ.
Ситуацията изглежда толкова критична, че на световния икономически форум в
Давос водещи политици и
бизнесмени дори се сетиха,
че съществува и такова понятие като “духовни ценности” и
заговориха за “етичен капитализъм”. Председателят на
Еврокомисията Жозе Мануел
Барозу направо препоръча да
се завърнем към “старите
ценности”, които са “труд,
дисциплина и жертвоготовност”, за да се справим с
икономическата и финансова
криза. “Аз лично смятам, че
тази финансова криза не е
резултат единствено от лошо
регулиране, от лош контрол,
тя е резултат и от кризата на
ценностите, предизвикана е от
хора, които искаха да забогатеят бързо без големи усилия”, заяви Барозу. “Аз съм
от хората, които вярват в
старите ценности, които са
всеотдаен труд, дисциплина и
жертвоготовност, само така
можем да просперираме”,
допълни той.
Явно е, че годините на
спокойното благоденствие
приключиха. Сега ще трябва
да се борим не просто да не
загубим покрива над главата
си, както се случи с много
американци, но и да не останем без работа. А тази мрачна перспектива заплашва
много европейци. Близо 350
000 души в Румъния се очаква да загубят работата си през
2009 година. 641 фирми в страната вече са обявили, че ще
направят съкращения. Гърция
се готви за 100 000 безработни, а Турция обяви, че само
за последните два месеца на
трудовата борса вече са се
регистрирали 74 000 души. И
това е само на Балканите.
Стр. 13
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ДЕЛЕГАЦИЯ
НА „ХАМАС”
ПРИСТИГНА
В ТЕХЕРАН
Лидерът на ислямисткото
движение “Хамас” Халед Мешаал пристигна в Техеран в рамките на регионалната кампания
на палестинската групировка
след израелската офанзива в
Газа. Делегацията ще има срещи с върховния водач аятолах
Али Хаменей и с президента
Махмуд Ахмадинеджад.

СНИМКИ ПРЕСФОТО/БТА

ИНДИЙСКИ
ИМИГРАНТ
БЕ ПРЕБИТ И
ЗАПАЛЕН ЖИВ

В Женева швейцарската полиция се принуди да използва сълзотворен газ срещу демонстранти против Световния икономически
форум в Давос, след като частите на реда бяха замеряни с бутилки и фойерверки. 60 души са били арестувани, след забрана
за провеждането на протеста от местните власти

САЩ чакат Сърбия в НАТО
Ще използваме сръбския военен талант,
твърди американският посланик в Белград
военния диалог и много ясното сътрудничество при работата за
постигането на дългосрочна сигурност в целия регион на Балканите”,
подчертава
Мантър. Според него
проблемът с Косово е
приключен, защото е
решен въпросът със
статута на областта.
“Повторното отваряне на въпроса за
статута на Косово не е
реално. Ръководствата
на Сърбия и Косово
трябва да преговарят
като приятелски съседни държави и да решават по възможно

АЕЦ пак излизат на мода
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○

та на представителите, заявил пред
сирийския президент, че двете
страни имат да
решават тежки
проблеми, но че
процесът трябва
да започне. Припомняме, че Сирия
и
Съединените
щати имат влошени отношения поради подкрепата
на Дамаск за палестинската групировка “Хамас” и
ливанското движение “Хизбула”.

○

на Барак Обама.
Асад отбелязал важността на
конструктивния
диалог между двете страни, основан
на взаимно уважение и общи интереси и направил
оценка пред Смит
на близкоизточната политика след
22-дневната израелска офанзива
срещу
ивицата
Газа. Смит, който е
член на Комитета
за външни отношения на Камара-

○

Сирия желае
конструктивен диалог със САЩ след
годините напрежение, заяви президентът на страната Башар Асад на
гостуващ в страната американски
конгресмен, съобщават агенциите.
Конгресменът
Адам
Смит
е
първият законодател от САЩ, който
е на посещение в
Дамаск след идването на власт на
администрацията

○

○

Асад търси диалог с Обама

○

те, но и с водеща отговорност”, каза още
Мантър.
Според него двустранните отношения
между Вашингтон и
Белград са “многопосочни и успешни”. Той
изрази съжаление, че
новото правителство в
Белград
фокусира
сръбско-американските
отношения само върху
проблема с Косово.
“Косово е само
една част в нашите
многопосочни отношения, които са много добри. В тях е включена
и нашата програма за
помощ, развитието на
○

НАТО и европейските
държави, които споделят общи ценности, за
да може да гарантираме сигурността в бъдеще”, каза още американският
посланик
пред сръбския в. “Политика”.
По отношение на
Косово дипломатът
признава, че между
двете държави има
съществени различия.
“За Косово нямаме
съгласие, но по всички
останали въпроси имаме успешно сътрудничество.
За
САЩ
Сърбия е страна с водеща роля на Балкани-

○

В лицето на Сърбия
САЩ виждат една
държава потенциален
член на НАТО. Това
каза американският
посланик в Белград
Камерън Мантър.
“Сърбия е страна с
богата военна традиция, професионализъм
и талант. Този талант
трябва да се използва
за сигурността в региона. Ние знаем, че
Сърбия обяви военна
неутралност, но се надяваме политическото
и военното ръководство на страната да избере сътрудничеството
със страните членки на

най-добрия начин и
това нещо ние ще подкрепяме”, каза още
дипломатът. Мантър
каза, че е оптимист за
бъдещето на сърбите
и албанците в Косово.
“Многонационалните
сили за сигурност в
Косово не са проблем,
защото те ще гарантират сигурността на
гражданите, които живеят в Косово, независимо от това дали са
сърби или албанци”,
заяви още американският посланик. “Аз съм
абсолютно убеден, че
това е положителна
крачка в Косово и това
не е нещо, от което
Сърбия трябва да се
притеснява”, добави
американският дипломат.

Атентат край Кабул
Терорист самоубиец атакува с кола бомба конвой на чуждестранните сили близо до
Кабул. Ранени са трима цивилни афганистанци, предаде Ройтерс, цитирайки говорител на полицията.
Нападението
бе
извършено край мост в
западните предградия
на Кабул, на шосе, което редовно се използва и от силите на
НАТО, и от американските войски и където
те и преди са били атакувани от талибанскиblack+dopulnitelen11

те бунтовници.
Говорители на силите на НАТО и на
ръководените от САЩ
войски съобщиха, че
нямат сведения за пострадали сред чуждестранните войници.
Атентатът е извършен на главния път,
който води от Кабул
на юг и минава през
провинция Майдан
Вардак, където миналата година навлязоха талибански бунтовници, в резултат на
което рязко нарасна
насилието.

Търсенето на атомни електроцентрали се покачва, се
казва в материал на електронната страница на германския вестник “Ди Велт”.
Опасността от възобновяване на енергийната криза и
възможностите тя да бъде
избегната доведе до това
редица страни да обърнат
отново поглед към използването на евтината и чиста
ядрена енергия.
Великобритания иска да
изгради нови десет реактора, Франция, Швейцария и
България по два. Други ще
бъдат построени във Финландия, Литва, Полша и Италия.

От друга страна, търговията
с вредни емисии в Европа допринесе за използването на
атомна техника, позволяваща по-малко емисии на СО2.
В същото време все по-ясно
става, че на този етап възобновяемите енергии не могат
да запълнят изцяло липсата
на електроенергия.
Лидерът на пазара в областта на ядрената енергетика -”Арева” - добива уран,
произвежда горивни прътове и строи атомни електроцентрали. От около 71 хиляди служители на компанията
близо 8000 работят в Германия, допълва изданието.

Неизвестни нападатели пребиха жестоко и запалиха индийски емигрант на гара, близо
до Рим. Жертвата е настанена
в болница в много тежко състояние, съобщиха карабинерите.
Бездомният индиец, на възраст
около 35 години, спял на гарата
в Нетуно, когато многобройна
група неизвестни нападатели му
нанесли жесток побой и го подпалили, след като го залели с
бутилка бензин, уточнява агенция Анса. Карабинерите работят по версията за ксенофобска
агресия, отбелязва Франс прес.

ДЕН НА ТРАУР
В КОМИ
В руската република Коми 3
февруари е обявен за ден на
траур във връзка със смъртта на
над 20 души при пожар в дом за
ветерани, предаде ИТАР-ТАСС.
При пожара в старческия дом в
село Поделск на Корткероския
район загинаха 23 пенсионери,
съдбата на още двама души
засега е неизвестна. Предполага се, че огънят е пламнал от
неизгасена цигара. Многото
жертви се дължат вероятно и на
това, че пожарникарите са били
уведомени късно за пожара.

„ЛОС АНДЖЕЛИС
ТАЙМС” ЗАКРИВА
300 РАБОТНИ
МЕСТА
Американският всекидневник
“Лос Анджелис таймс” ще закрие 300 нови работни позиции,
от които 70 са журналистически,
обяви на сайта си калифорнийското издание. С тези съкращения членовете на редакторския
екип на вестника ще станат помалко с 600 души спрямо 1200
през 2001 година. Изданието
вече освободи от длъжност 10
процента от журналистите си
през октомври и намали броя на
страниците си с 14 процента
през юли в опит да компенсира
спада на приходите.

Огнена трагедия
в Кения
Подпалено разлято гориво от катастрофирала автоцистерна в Кения изгори живи
над 110 души край град Моло в Кения,
докато стотици местни жители се струпали
наоколо, надявайки се да си налеят безплатно бензин, съобщи за Ройтерс комисарят на местната полиция Хасан Нур Хасан.
Според спасителите пожарът е избухнал от
случайно изпусната цигара, но има и подозрения, че някой умишлено го е подпалил,
разгневен, че полицията е блокирала мястото, за да спре мародерството. Трагедията
в Моло последва смъртта на 25 души в Найроби в началото на седмицата при пожар в
супермаркет. Медиите обвиняват властите
за ниските стандарти за безопасност и слабата подготовка за действие при бедствия.

Палестински жени, участнички във “фестивала на победата на Газа” в Бейрут аплодират позицията на турския
премиер Ердоган спрямо Израел, изразена в дебатите му с
президента на еврейската
държава Шимон Перес в Давос,
Швейцария
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Световният социален форум (ССФ), който се проведе миналата седмица в Белем, в
сърцето на Амазония,
постави началото на
нов етап за алтерглобалистите, които се
опитват да съживят
антикапиталистическата си мобилизация,
след като имат засилени позиции заради
световната икономическа криза. “Кризата
ни принуди да подоб-

рим предложенията
си. Ние изградихме голяма мрежа срещу
кризата. През тази година ще организираме дни на световни
действия, за да направим така, че бедните
да не плащат за последиците”, заяви
пред АФП Фатима Мельо от организационния комитет на ССФ
от създаването му
през 2001 г..
“Задачата няма да

бъде лесна”, допълни
Жан-Пиер Лерои от
бразилска неправителствена организация, защото “ако основните социални движения виждат, че системата не работи и
трябва да се намери
нещо друго, то традиционните синдикати
не са съгласни с това,
тъй като се опасяват,
че ще загубят работата си”.
Алтерглобалисти-

те искат да организират първата си голяма проява и да видят какви са техните сили на 2 април в
Лондон, когато Г-20
ще се събере, за да
обсъжда кризата.
Според организаторите на тазгодишния
ССФ форумът е
събрал близо 100
000 души, които са
имали над 2000 дискусии през петте дни
от сряда до неделя.

Медведев очерта залозите
за енергийна сигурност
“Русия, въпреки световната финансова криза, смята да
продължи работата по големите енергийни проекти като
“Южен поток”, “Бургас-Александруполис” или строителството на АЕЦ “Белене”, заяви
руският президент Дмитрий
Медведев в интервю за
български журналисти, предаде ИТАР-ТАСС.
“Тези проекти са твърде
изгодни и за България, и за
Русия, и за Европа като цяло
и там трябва да се насочват
основните усилия”, поясни
Медведев.
Руският президент отбеblack+dopulnitelen11

ляза, че темата за енергийното сътрудничество ще бъде
обсъдена на преговорите му
с президента Георги Първанов, който ще посети Москва
следващата седмица за участие в церемонията по откриването на Годината на България в Русия. “Това е възможност да поговорим и не само
да поговорим, но и активно
да се занимаем с развитието
на всички икономически
връзки, които съществуват
между нашите страни; имам
предвид, разбира се, реализирането на големи проекти
като “Южен поток”, “Бургас-

Александруполис” и други
големи енергийни проекти”,
посочи Медведев.
В интервюто руският президент изрази увереност, че
залог за енергийната сигурност на Европа ще стане максимално бързото реализиране на проектите “Южен поток” и “Северен поток”.
“Сега все по-актуално направление става максимално
бързото прокарване на нови
енергийни пътища”, отбеляза
Медведев. Това направление,
добави той, “се намира изцяло
в руслото на нашите дружески отношения с България”.
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Руският президент Дмитрий Медведев поздрави новоизбрания
патриарх на Москва и цяла Русия Кирил и изрази надеждата си, че
избирането му ще открие нова епоха в развитието на
православието в Русия и ще допринесе за по-нататъшно развитие
на диалога между държавата и църквата
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се намира на кораба,
задържан в четвъртък в
Кипър, съобщи АП. В събота
кипърският министър на
външните работи съобщи, че
проверката на кораба е
завършила, но отказа да даде
подробности за товара, като
обясни, че властите все още
се опитват да определят дали
са нарушени резолюциите на
ООН. В изявление по
кипърското държавно радио
Киприану призова няколко
дни да се прояви търпение и
каза, че разкриването на
повече информация ще попречи на правителството да се
справи по-бързо с проблема.
Киприану заяви, че това е
много сериозен въпрос, засягащ отговорностите на
Кипър като член на ООН и на
Европейския съюз, но също
така и неговите отношения с
международната общност.
Ако отговорът на Комисията по санкции е положителен, правителството на Република Кипър ще поиска
указания какво да прави с
товара.
Министърът
на
външните работи Маркос Киприану не изключи вероятността да бъде направена
втора проверка. По думите

○

Никозия ще се обърне към
Комисията по санкциите към
Съвета за сигурност на ООН,
за да се изясни доколко
съдържанието на товара в кораба, спрян от американски
военни кораби по подозрение,
че транспортира оръжия за
“Хамас”, се покрива от забранителните резолюции на световната организация, съобщи
в. “Филелевтерос”. На 30 януари руски кораб, плаващ под
кипърския флаг, беше спрян
от американския военен флот
заради информация, че транспортира муниции от Иран към
Сирия. Това е станало в района на кипърското пристанище Лимасол. Според публикации в медиите плавателният
съд е транспортирал взривни
материали.
Русия твърди, че става
дума за честа практика за
транспонтиране в Сирия. САЩ
обаче са на мнение, че мунициите са предназначени за
организацията “Хамас”.
Министърът на външните
работи на Израел Ципи Ливни
е разговаряла по телефона с
кипърския си колега Маркос
Киприану и е настояла да се
предприемат мерки за конфискация на оръжието, което

○

Никозия ще се обърне към
ООН заради кораба,
транспортирал муниции

му са публикувани неточни и
грешни данни за товара.
Според информацията, в
действията на Никозия няма
намеса от страна на Русия,
тъй като Москва официално
не е свързана със случая.
Дипломатически източници
отбелязват, че връзката е
само косвена и се дължи на
факта, че корабът е руски.
Междувременно гръцките
медии пишат за подозрителен
товар, предназначен за Иран,
който е блокиран на митницата в Елевсина, Гърция. Според публикация в гръцкия в.
“Елевтеротипия” става дума
за контейнер с 80 тона субстанция с кодовото наименование CK22, която се използва за правенето на ракети.
Разследването на гръцките власти е започнало през
ноември 2008 г., когато ООН
е подал таен сигнал, че бреговата охрана и митническите власти трябва да са в повишена готовност, тъй като
се очаква пристигането на
“подозрителен и опасен товар”. На 10 декември са открити четири контейнера, които са пристигнали на митницата в Елевсина с кораба
“Сузана”. Те са тръгнали от
Словения с изпращач “Acroni
ltd” - най-голямата компания
за производство на желязо
за промишлена употреба в
Словения. Според информация на властите субстанцията се използва за направата
на ракети и крайната й дестинация е пристанището Бандар Абас, Иран. Товарът е
бил задържан и ще бъде проверен от Държавната химическа лаборатория.

○

Проверяват
подозрителни
товари

○
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Ирак: Първи резултати от изборите
Листата под патронажа на
иракския премиер Нури ал Малики е на първо място в шиитските райони на страната след
проведените вчера провинциални избори. Това показват първите частични резултати, установени от местните избирателни
комисии, предава АФП.
На национално равнище избирателната активност бе около
60%. “Коалиция за правова
държава” на премиера е начело
в шест шиитски провинции и в
Багдад, където вече са известни

първите резултати. Тя се нарежда на второ място в шиитската
провинция Кербала. В населените със сунити провинции, където
имаше бойкот на изборите през
2005 г., сега участието бе в пъти
по-високо: от 10-15% на миналите избори на 60-70% сега. Резултатите от изборите отразяват
недоволството на населението
от досегашните избраници в
провинциалните съвети заради
неспособността им да осигурят
основни услуги и да се преборят
с безработицата.

Африканският съюз против
санкциите срещу Зимбабве
Африканският
съюз (АС) призова
за вдигане на санкциите срещу режима
на президента на
Зимбабве Робърт
Мугабе,
съобщи
АФП.
Мярката е в отговор на оповестеното
влизане във властта
на основната опозиционна партия на
Мугабе в правителство на националното
единство. Изпълни-

телният съвет на АС
в
подготвителна
сбирка за срещата
на върха на организацията прие решението за Зимбабве с
цел подобряване на
хуманитарната ситуация в африканската страна. Президентът на Комисията на АС Жан Пинг
заяви, че днес целият свят трябва да помогне на Зимбабве
да възстанови иконо-

миката си. Съгласно
одобрения текст Африканският
съюз
приканва 53-те си
държави членки и
партньорите им за
пълната им подкрепа за Зимбабве с
цел влизане в сила
на споразумението
за мир, включително и за справяне
със сериозните социално-икономически проблеми на
страната.

z

Измами с глоби на шофьори в Италия
Хиляди шофьори в Италия се
очаква да потърсят компенсации, след като стана известно,
че системата за улавяне на пресичане на червено е била фалшива, съобщи Би Би Си.
Над 100 души, сред тях и
офицери от полицията, се разследват като част от измамната
схема. Системата “Т червена скорост” е революционна технология с камера и е в употреба от 2
години в 300 района из цяла
Италия. Камери, свързани със
светофарите, улавят 3D изображения на автомобилите, ако те
пресекат неправилно или карат
с по-висока от разрешената скорост. Системата улавя и други
нарушения, като неразрешения
обратен завой. Смята се, че над
1 милион водачи са били хванати в нарушения от системата, но

сега става известно, че светофарите са били преработени по
такъв начин, че да сменят светлината от жълто на червено за
три, вместо за обичайните пет
или шест секунди. Измамата
била разкрита от висш полицейски офицер, на когото направило впечатление необичайно високият брой глоби. Вместо средните 15 глоби на ден по някои
места цифрата скачала до над
1000. Финансовите изражения
на измамата може да достигат
до впечатляващите 170 милиона евро. Създателят на схемата
сега е под домашен арест,
въпреки че адвокатите му пледират, че е невинен. Над 100
други хора, сред които 63 командващи от полицията, се разследват като част от престъпната схема.
black+dopulnitelen11
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Европа се бунтува
криза, която разтърсва страната
от четири месеца. Бившият вече
премиер Гейр Хорде предприе
този ход няколко дни след като
насрочи предсрочни избори през
май. Хорде направи това под нарастващия натиск от страна на
населението. Свикването на
предсрочни избори обаче не успокои духовете. Пет хиляди души
излязоха по улиците на Рейкявик, за да поискат от правител-

Исландците свалиха
правителството
ството да подаде незабавно оставка.
За да усмири разгневените
демонстранти, полицията се при-

нуди да използва сълзотворен
газ - за пръв път от 1949 г.,
когато имаше масови протести
срещу влизането на страната в
НАТО.
В резултат на разразилата се
криза в Исландия значително се
повиши нивото на безработицата, стана и рязка девалвация на
националната валута - кроната.
Исландия я чака мрачно
бъдеще, коментират анализаторите. Ще бъде сформирано някакво временно правителство,
което да управлява до произвеждане на избори. Според прогнозите бившите коалиционни
партньори - консерваторите от
Партията на независимостта (ПН)
и Социалдемократическия алианс (СА) ще понесат тежко поражение, а основната опозиционна
партия - крайнолявото Движение
на левите зелени, води в проучванията. Исландия вероятно ще
понесе нови икономически трудности през идните месеци. Ако
успее да сформира стабилно правителство и да се заеме адекватно с икономическите затруднения, икономиката ще започне
да се подобрява догодина или
през 2011 г. Икономиката на
Исландия е базирана до голяма
степен на износа и с по-ниски
обменни курсове е вероятно
износът и туризмът да са главни
двигатели на бъдещата икономика, а не банковото дело.

Блокади в Гърция
Няколко хиляди литовци протестираха във Вилнюс срещу
реформите на новото десноцентристко правителство на Литва

Хиляди гръцки фермери използваха своите трактори, за да
направят над 70 блокади по основните магистрали в Гърция,
включително и на магистралата,
свързваща столицата Атина със
северния пристанищен град Солун. Граничните контролнопропускателни пунктове с България и
Турция бяха затворени, което парализира движението на товарните автомобили и доведе до образуването на километрични колони.
Блокадата на основни пътища и държавни граници е предпочитана форма на протест за
гръцките фермери. През 19961997 г. по време на правителството на Симитис магистралите
на страната бяха блокирани с
дни заради несъгласието им с
неговата политика в сферата на
селското стопанство. ГКПП Кулата-Промахон на българогръцката граница пък се оказа
блокиран през януари 2002-а при
поредната акция на гръцките земеделци, които отново настояваха за по-високи цени на селскостопанската продукция и по-ниски производствени цени. Картината се повтори три години покъсно - през януари-февруари
2005 година.

В Литва е
неспокойно
Властите във Вилнюс предпочетоха да се споразумеят с предприемачите, само и само да преСНИМКИ БГНЕС

През октомври миналата година Исландия стана страната,
претърпяла най-тежкия икономически срив в мирно време. Властите отказваха да понесат отговорност, но масовите протести
в крайна сметка доведоха до оставката на правителството на 26
януари, което бе първото, станало жертва на глобалната криза.
Исландският кабинет подаде
оставка заради икономическата

При протести в Рига през януари се стигна до
сериозни сблъсъци между демонстранти и полиция

продавачите в супермаркетите,
журналистите и хиляди други от
частния сектор. Осем синдикални организации от държавния и
частния сектор призоваха към
ефективни стачни действия с искания за “спешни мерки в сферата на заетостта и заплащането”,
както и за “политика на икономическо подпомагане”. Според
социологическо проучване 75
процента от обществото са подкрепили стачката. Анализаторите твърдят, че става дума за
първия подобен социален демарш от идването на власт на
президента Саркози.
Главното недоволство на хората предизвикват такива фактори като ръста на безработицата, понижаването на покупателната способност. Ето защо синдикатите настояват властите да
предприемат спешни мерки в
сферата на трудоустройството,
увеличаването на заплатите и
подем на националната икономиката.

В администрацията на Саркози признават, че недоволството
на хората е напълно обосновано.

В Латвия протестират
фермерите
По цялата територия на Латвия миналия вторник се проведоха
мирни протести на фермери, с които те искаха да привлекат вниманието на правителството и на министъра на земеделието към проблемите в селскостопанския отрасъл. Фермерите организираха
колони със селскостопанска техника и автомобили. Участниците в
акциите настояваха част от средствата от международния заем да
бъде насочена за спасяването на
селскостопанския отрасъл, както и
да бъде отложено изплащането на
основната сума по кредитите с една
година.
В началото на януари голяма
антиправителствена демонстрация
в латвийската столица Рига прерасна в сериозни сблъсъци между

Десетки хиляди французи, които
носеха плакати, свързани с
икономическата криза и защитата
на обществените услуги, участваха
в големия протест в Париж,
кулминация на деня на стачки и
протести, организирани от
френските синдикати миналия
четвъртък

Франция стачкува

Недоволните гръцки фермери унищожават продукцията
си в знак на протест срещу изкупните цени на селскостопанската
продукция, които според тях са прекалено ниски

cyanmagentayellowblack

Французите се вдигнаха на
бунт. Миналия четвъртък учителите, телевизионните служители, пощенските служители, студентите и работници от други
държавни сектори участваха в
стачка заедно с работниците от
автомобилното производство,

силите на реда и стотици вандали,
атакували сградата на парламента
и на финансовото министерство.
След протестна акция на опозицията, преминала мирно, част от участниците в нея по някои сведения
- до хиляда души, се опитаха да
нахлуят в сградата на Сейма (парламента). Спецчастите за борба с
безредиците успяха да разпръснат
участниците в размириците с гумени куршуми и сълзотворен газ. Ранени бяха 19 души.
Причина за бунтовете бе разработеният от правителството план
за стабилизация на икономиката,
който предвижда съкращаване на
разходите в държавните учреждения с 15%, замразяване на бюджетните заплати и повишаване на
данъците.

Хиляди излязоха по уличите на исландската столица Рейкявик,
за да настояват за незабавна оставка на правителството на страната

дотвратят нов антиправителствен
митинг в страната. Митингът трябваше да се състои на 3 февруари,
а организаторите му се надяваха
да съберат 20 хиляди души.
При предишната демонстрация, на 16 януари, се стигна до
сблъсъци с полицията. Повече от
7 хиляди души се събраха тогава
пред сградата на литовския Сейм,
за да протестират срещу предложените от правителството антикризисни мерки. След митинга неколкостотин души започнаха да
хвърлят по сградата на парламента яйца и празни бутилки. При
сблъсъците с полицията бяха ранени 30 души.
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Цифрите за евентуалния брой на
безработни от големите европейски държави са много по-стряскащи: Великобритания прогнозира, че
на Острова без работа ще останат
близо 3 милиона души, а в Русия
се говори за 7 милиона безработни! Според Международната организация на труда (МОТ) броят на
безработните в света може да
достигне 230 милиона души спрямо 190 милиона през миналата
година и 179 милиона през 2007
година.
Кризата носи и още една опасност. Човечеството трябва да се
готви към глобален глад от принципно нов тип, който има и географски аспект, предупредиха
представители на Световната банка на среща на ООН, посветена на
световната продоволствена криза.
Според техните оценки в най-скоро
време гладът ще засегне не само
най-бедните африкански страни, но
и Европа - особено Молдова, Албания и страната членка на ЕС Румъния. Световната банка предупреждава, че ако правителствата не
вземат бързи мерки за подобряване на ситуацията, последиците ще
бъдат печални. “Проблемът наистина е в ръста на цените. Трябва да
се обърне необходимото внимание
на растящото неравенство. Когато
почти една трета от населението
живее от заплата, ръстът на цените на храните придобива характер
на данък бедност”, смята експертът
от молдовския Институт за развитие и социални инициативи IDIS
Viitorul Татяна Ларюшина.
Свикналият на спокоен, уютен и
обезпечен живот европеец обаче
не е съгласен не само да приеме
спокойно заплахите от глад, но
дори и препоръките за затягане на
коланите. Опитите на работодатели “да закърпят” разходите си като
скъсят работната седмица и замразят плащанията предизвикаха
бурни реакции в много европейски
страни. Хората все по-силно изразяват недоволството си от закъснелите и неудачни, според тях, опити
на правителствата да овладеят
кризисната ситуация. Имаше бунтове и кръвопролития в Гърция,
Латвия, Литва, Исландия. Всичко
това се превръща в зима на европейското недоволство.
А кризата едва започва. Бил
Гейтс например предвижда, че ще
отнеме до десет години да бъде
преодоляна световната икономическа криза, съобщи австралийският
в. “Сидни Морнинг Хералд”. “Финансовите пазари и икономическите условия, които се създадоха в последната година, действително са
безпрецедентни”, писа Гейтс в
първото си ежегодно послание за
работата си в благотворителната
фондация на негово име. “Надявам
се, че след две години, когато пиша
ежегодното си писмо, ще мога да
погледна назад и да си кажа, че
всичко това е било краткотрайно и
е минало”, пише той. “По-оптимистично съм настроен обаче за период от пет до десет години, за да
оставим кризата зад себе си”, добавя той, като определя бързо развиващия се сектор на високите технологии като водещ в съвземането.
Десет години обаче е срок, който трудно можем да си позволим.
Безредиците в Европа показват,
че сложната икономическа ситуация може да предизвика радикализирането на настроенията в обществото и в перспектива да доведе
до сериозни политически промени.
cyanmagentayellowblack
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Напаст или спасение
Извън родината си в
днешния свят живеят около
190 милиона души

Новооткритата джамия в германския град Дуисбург, която побира
2000 богомолци, е поредното доказателство за трайната тенденция
ислямът да завладява все по-широки европейски територии
ПЕТЪР БОЧУКОВ

Още в края на 60-те години на миналия век западноберлинският квартал Кройцберг вече носеше пъстрата
атмосфера на Изтока - космически отдалечена от местния
пруски ред и дисциплина.
Турските гастарбайтeри, които безспорно имат своя дял
за германското икономическо чудо, бяха “прогонили”
местното население, чието
обоняние тепърва щеше да
свиква със смесения мирис
на дюнер, шербет, кюрдски
банички със спанак и парфюмиран тютюн за нергилета, а
също и с шумните дечица по
улиците. Зад табелите на
магазините, изписани на турски в Кройцберг и в съседния
Ньой Кьолн, задължително
надничаше полумесец. Това
бе един паралелен свят само
на няколко минути път с кола
от бляскавия център - тогавашната западна витрина.
Ориентът се беше настанил в
Западен Берлин, сякаш за да
потвърди избрания след войната от разгромения Трети
райх път на етническа търпимост и мултикултурно общество, изградено на основата
на демократичните принципи.
Няколко десетилетия покъсно картината в този “превзет” от турските имигранти
квартал не е по-различна. И не
само там. В цяла Западна
Европа имигрантите от Средния изток, Магреба, Индийския
субконтинент и дори от Източна Азия са неразделна част от
градския пейзаж. Червените
фенери пред китайските ресторанти по централните улици
и минаретата в крайните квартали определят новата

евроазийска
атмосфера
в крепоста Европа. Нещо
повече - в парижкото предградие Сен Дени например
Мохамед е първото по популярност име за новородени
момченца. А във Великобритания името на пророка се
“класира” на второ място.
“Берлин е мюсюлмански град,
Париж е мюсюлмански град и
дори Мадрид и Торино са
такива в известен смисъл”,
казва Джослин Чезари от Харвардския университет. Бернард Луис, експерт по исляма, сочи имиграцията от мюсюлманските страни и сравнително високата раждаемост
сред имигрантите като тенденции, които предполагат, че
“най-късно до края на 21 век
мюсюлманите ще бъдат мнозинство в Европа”. Цифрите
обаче говорят друго. Според
национални проучвания в ЕС
живеят 16 милиона, изповядващи исляма. Във Франция те
са около 5 милиона, в Германия - 3,5 милиона, а във Великобритания - 2 милиона. На
хартия мюсюлманите - независимо дали са религиозни
black+dopulnitelen11

или не - са 3-4 процента от
500-милионното население на
Европейския съюз. Броят им
вероятно ще нараства, но
далеч по-бавно, отколкото
предвиждат някои социолози.
Проблемът с имиграцията
в Европа обаче е не само
демографски и културен. Той
е преди всичко икономически. Над милион легални ими-

Мюсюлмани се молят в
джамията Сехитлик в Берлин

гранти от цял свят “подсилват”
годишно

демографски
уморения

искат да се заселят в Европа
- 55 процента от тях се насочват към САЩ, останалите към Канада, Австралия и Нова
Зеландия, където доходите са
по-високи. За мащабите на проблема говори многозначителният факт, че извън родината
си по света живеят около 190
милиона души.
В Брюксел смятат, че притокът на имигранти трябва да
бъде ограничен и регулиран и
от доста време търсят отговори на няколко въпроса: Може
ли миграцията да се направлява в съответствие с икономическите нужди? Как да се
търси решение на проблема с
човешките права, който неизбежно възниква при опитите
да се ограничават и контролират миграционните процеси?
Каква да бъде преградата пред
нелегалната имиграция? Решаващо в случая е, че Европа все повече се нуждае от
можещи млади хора и тази
нужда ще се увеличава със
застаряването на населението. По данни от последното
проучване на европейската
статистическа служба ЕВРОСТАТ от 2015 година нататък
броят на смъртните случаи в
ЕС ще надхвърля броя на
ражданията. Така имиграцията ще се превърне в единствената възможност за увеличаване на населението на
Евросъюза. Въпреки това повечето западноевропейски
страни са все още твърде
далеч от пълното отваряне на

трудовия пазар
за чужденци. Засега има консенсус по въпроса легалната

стар континент. Към този милион могат да се добавят още
около 400-500 хиляди нелегални пришълци. Това далеч не
ново явление се оценява едновременно позитивно и крайно
критично. Противоречието
идва от факта, че в Европейския съюз не достигат квалифицирани кадри. Според Еврокомисията през следващите
две десетилетия Европа ще се
нуждае от 20 милиона имигранти, които обаче трябва да
са с високо образование и
квалификация. Но тук възниква още едно противоречие едва 5 процента от квалифицираните имигранти по света

имиграция да бъде съобразена със ситуацията в отделните страни от общността. С
други думи, всяка страна от
ЕС ще определя сама колко
чужденци да имат право на
достъп до трудовия й пазар.
Недостигът и дори липсата
на подготвени
работници се
усеща все поосезаемо и в
страните от Източна Европа, в
това число и в
България. Според последните
прогнози на ЕВРОСТАТ
до
2060 година населението на
България ще намалее и ще бъде
около 5,85 милиона, а процентът
на българите над
65- годишна възраст ще е близо 34 на сто. Подобна е картината и в другите страни от Източна Европа, с изключение на
Полша. Така че имиграцията е
една от надеждите за бъдещата виталност на стария континент. А ефективното й управление може да позволи на всички
да се възползват по-добре от
предимствата на този феномен.
Но нуждите на 27-те държави
от ЕС са различни. Различни
са и условията, а и подходът
към проблема. Париж например смята, че имиграцията от
“наложена” може да бъде трансформирана в “селективна”. Тук
обаче възникват нравствени
проблеми. Имигрантите не са
стоки от някакъв каталог, които могат да бъдат подбирани

Турски празник в германската столица

съобразно нуждите и вкусовете. Особено труден остава и
проблемът с нелегалните
пришълци, чийто брой в Западна Европа надхвърля 8 милиона. И за тях аршинът е двоен.
Една част се репатрират, но
онези пък, които успеят да се
промъкнат през ситото, крепят
цели отрасли като строителството, чистотата и земеделието.
Така че в крайна сметка интересът е двустранен... Опитът
на първопроходците в Кройцберг потвърждава това.

Турско кафене в Кройцберг

По-малко деца
на чужденци
Според ЦРУ през 2025 г. в
ЕС ще има между 23 и 38 милиона мюсюлмани - 5 до 8 на
сто от населението. След 2025
г. обаче мюсюлманите няма да
се размножават с досегашните темпове, тъй като раждаемостта сред тях ще намалява.
Плодовитостта на жените от
Северна Африка във Франция
спада от 1981 г. насам, твърдят
Джонатан Лорънс и Жустен
Вес в книгата си “Интегриране на исляма”. “Колкото подълго живеят във Франция
имигрантките, толкова по-малко деца раждат”, изтъкват те.
Според последното преброяване на населението алжирките, живеещи във Франция,
имат средно по 2,57 деца в
сравнение с 1,94 при французойките. Спадът в раждаемостта е още по-драматичен
в Северна Африка. Преди 35
години в Алжир и Мароко
жените са имали средно по
седем деца. По данни на ООН
тази цифра сега е 2,5 за Алжир, (толкова е и за Турция) и
2,8 за Мароко, и продължава
да спада. “Емигрантските
страни” вече не изнасят висока раждаемост в Европа.

z

ДНК-тестове за имигранти
Новият френски
министър на имиграцията Ерик Бесон
заяви, че трябва да
се въведат ДНК-тестове за желаещите да получат виза
за повече от три
месеца. Причината?
Много от имигрантите твърдят, че имат
тесни роднински
връзки със заселили се вече в страната чужденци, които са с френско
гражданство. Хардлайнерът Бесон,
който бе назначен
неотдавна на министерския пост, иска
да бъде въведено

ново законодателство за задължително тестване на
претендиращите за
френски
визи.
Тестът ще бъде
въведен за апликанти за виза, ако
има съмнения за
редовността на документите им за
раждане или брак.
Франция
има
стриктен контрол за
ДНК-тестовете. Според френските закони проучването на
генетичните характеристики на отделна личност могат да
се правят само за
медицински или на-

учни изследвания,
което значи, че
съдът трябва да оторизира новото тестване на имигранти.
Досега исканото от
Бесон бе отлагано
заради острите протести на различни
граждански организации. Стойността
на един тест е около 350 евро, което,
от друга страна, е
непосилно за много, искащи да имигрират във Франция.
През миналата година от страната са
депортирани над 30
000 нелегални имигранти.

Националният отбор по футбол на Франция
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО „КОСОВСКИ СИЛИ ЗА СИГУРНОСТ”

Гарант за стабилността или
„заплаха за сигурността”?
БОЖИДАР ВЕЛЧЕВ

Ново напрежение избухна
между властите в Белград и
НАТО. Причината за това отново
е обявилото независимост преди по-малко от година Косово,
където през последния месец
междуетническото напрежение
отново се засили. Поводът този
път е, че на 21 януари започнаха да функционират Косовски
сили за сигурност (КСС). Те заменят съществувалия досега
Корпус за защита на Косово
(КЗК). Новото формирование
започва с 1200 леко въоръжени
войници, като до есента се очаква броят им да нарасне до 1500
души. Общата численост на КСС
трябва да достигне общо 2500
войници и около 800 резервисти. Персоналът на силите за сигурност ще бъде обучаван от
британски офицери от НАТО и
ще носи специални униформи,
дарени от Пентагона. Германските власти пък ще осигурят автомобилния парк за новосформираната структура. В Косово стартира мащабна кампания за набиране на желаещи да служат в
КСС. Досегашният КЗК наброяваше 3000 души, предимно членове на Армията за освобождение на Косово (АОК), която воюваше със Сърбия по време на
конфликта от 1998-1999 година.
Ядрото, което дава основата на
новите сили за сигурност, също
ще включва бивши бойци на
АОК. Бившият бунтовнически командир генерал-лейтенант Сюлейман Селими е и първият назначен за командващ на КСС.
Плановете за създаване на
новата структура са залегнали
още в предложението на бившия
специален пратеник на ООН
Марти Ахтисаари. Лидерите на
албанското малцинство поеха

ангажимента да изпълнят плана
след обявяването на независимостта на бившата сръбска област. Според предложенията на
Ахтисаари силите за сигурност
ще имат функции по сигурността, които не са подходящи за
изпълнение от полицията или
другите органи. Представители
на НАТО нееднократно подчетваваха, че КСС няма да бъдат
същинска армия, а първоначално ще бъдат използвани основно за управление на кризи,
гражданска защита и разчистването на мини. Това ще бъдат лековъоръжени, професионални и
многоетнически сили, които на
първо време няма да притежават танкове, тежка артилерия и
самолети. В състава на КСС ще
влизат както етнически албанци, така и хора от сръбското малцинство. Дейността им ще се
осъществява под граждански
контрол и прякото наблюдение
на 15-хилядния контингент на
КФОР. Говорителят на НАТО
Джеймс Апатурай коментира, че
силите ще бъдат под контрола
на косовския парламент, но
КФОР също ще има своя роля.
Предполага се, че структурата
няма да може да бъде напълно
оперативна преди средата на
годината. Косовският премиер
Хашим Тачи подчерта, че КСС
ще бъдат многоетнически сили,
които представляват всички
граждани на Косово. Той обеща,
че силите ще се придържат към
косовската конституция и стандартите на НАТО.
Както се и очакваше, властите в Белград реагираха остро
срещу създаването на Косовските сили за сигурност. Сръбският
външен министър Вук Йеремич
ги определи като “пряка заплаха за националната сигурност,
мира и стабилността в целия

Персоналът на силите за сигурност ще бъде обучаван от британски офицери от НАТО

регион”. Той изпрати писма до
80 държави, които все още не са
признали Косово, с призив да
обмислят добре своите становища пред Международния съд в
Хага по косовския казус. Съдът
беше сезиран от сръбските власти, които смятат, че обявената
от Прищина независимост противоречи на международното
право. Белград продължава да
приема Косово като част от
Сърбия. Сръбският министър на
отбраната Драган Шатуновац
заяви пред Би Би Си, че НАТО е
направила голяма грешка и за
Сърбия е непонятно формиране-

то на КСС в ситуация, в която
Косово е “черната дупка на организираната престъпност в Европа”. Според Шатуновац това
формирование може да стане
основата за създаването на поголеми сили. Като цяло за
сръбските власти създаването на
КСС е неприемливо и определят новосформираните Косовски
сили за сигурност като “незаконна военизирана група”. В петък
сръбският министър за Косово и
Метохия Горан Богданович призова етническите сърби в Косово да не участват в тази военна
формация, тъй като създаването

й противоречи на резолюция
1244 на СС на ООН.
Още от началото на функционирането на новите Косовски
сили за сигурност стана ясно, че
дейността им ще бъде съпроводена от сериозни предизвикателства. Само ден след официалния старт срещу новата формация беше извършено нападение. Атаката е осъществена с
противотанков гранатомет. Обект
на нападението са били казарми, ползвани от КСС в района
на град Печ, който е на около
100 км от столицата Прищина в
западната част на страната.

Неоосманизмът - с носталгия към бъдещето
СТЕФКА ПЪРВАНОВА

“В османските дворци се употребявали
тонове розова вода. Защото тя почиства
лицето, овлажнява кожата и изглажда
бръчките. Оказва лечебно въздействие
върху кожните болести и рани. Османците
дори използвали розовото масло за лечение на душевноболни.” Това е кратък откъс
от проучванията на проф. д-р Алтънташ,
която от 30 г. се занимава с история на
медицината. Ето какво пише тя за османската медицина, на която се е посветила
в последните години: “Първоначално подхождах скептично към османската медицина. Но после видях, че днешната медицина започна да представя като нови откритията на османската медицина, направени преди векове. Вече нямам никакви
съмнения.”
При изследванията си в библиотеката
на султанския дворец “Топкапъ” в Истанбул тя насочила вниманието си към “найкрасивите жени и мъже, които са живели
в двореца, и как те са запазвали красотата си”. Именно останалите от османско време лекове преподавателката от истанбулския университет “Джерахпаша” проф.
Алтънташ популяризира в своите публикации. Тя например набляга на “културата
на хамамите” и други типични особености
на бита в османско време. Не ще и съмнение, че изследванията на проф. Алтънташ
предизвикват голям интерес сред съвременните турски жени. Те не забравят, че
въпреки капризите на днешната мода и
козметика техните предци, османците, са
имали две важни изисквания към нежния
пол: косата да бъде лъскаво-черна, а лицето - бяло като мляко, и търсят начини да
отговорят на тях в книгите на проф.
Алтънташ “Тайните на красотата в сарая”,
“Здравословният живот на османците” и
други.
При целенасочената възхвала на медицината от османско време за нейното
black+dopulnitelen

популяризиране се поднасят невероятни
твърдения, пример за което дава д-р Кемал Гьочоглу. Той пише, че откривател на
микроба на туберкулозата и методите на
нейното лечение бил османският лекар
Аббас Весим бин Абдуррахман и то 150
години преди носителят на Нобелова награда, немският учен д-р Роберт Кох, когото цял свят признава, че е намерил причинителя на тази страшна болест, както и
начините за изцеление от нея. Но не така
мисли д-р Гьочоглу, защото пише: “Неговото, т.е. на Абдуррахман, откритие предизвикало интерес в Европа, в резултат
на който много често той бил посещаван
от чуждестранни учени.”
Ако това твърдение не може да не
предизвика най-малко учудване, то едно
друго, за първата подводница в света, е
повече от смешно и съмнително. Според
д-р Гьочоглу “през 1719 г. Ибрахим Ефенди е направил “първата подводница от стомана”. Тя обаче не била предназначена
за османския флот, а имала съвсем друга
задача: “Да развлича синовете на султана
по време на обрязването им. Тя е можела
да има пасажери и да престои повече от
един час под вода.”
Тези и подобни на тях описания и
твърдения са само малки примери за усилията да се възвеличава османското минало на съвременната Турска република,
и което е важно, са в синхрон с нейната
политика. Едновременно с това тя
продължава и засилва усилията си да
бъде приета за равноправен член на Европейския съюз, тъй като има “европейска
идентичност”. Според агенция “Ройтерс”
обаче от започването на преговорите за
нейното приемане през 2005 г. досега те
“продължават с темпото на охлюв”. Това
се дължи на неизпълнението на исканите
от ЕС реформи, както и на противопоставянето на някои държави членки на съюза
- Кипър, Франция, Германия, за нейното
приемане. Тяхната позиция за забавяне

на преговорите е добре дошла за найголемите привърженици на неоосманизма. Апологетите на османското минало
виждат в това забавяне претекст да засилват исканията си за признаване на “интелектуалната легитимност на Османската
империя”. Това означава да се приеме за
легитимно всичко, сторено от османската
власт, от султаните в окупираните от империята им страни и народи, а не да се разкриват и разобличават злините през вековете на османско робство. Освен това вече
се иска неоосманизмът да бъде доктрина
на вътрешната и външната политика, да
бъдат изявявани интересите на Турция в
едно “ясно определено пространство”.
Неговите привърженици уточняват, че Турция трябва да бъде по-активна на Балканите, в Черноморския район, Кавказ и
Близкия изток. Действията на Анкара като
посредник за уреждане на неотдавнашния военен конфликт между Израел и
палестинците в Газа потвърждават, че пожеланията се осъществяват.
Според турския журналист Имдат Ки-

лар “една от най-важните творби на османците в България е джамията “Мурадие”, носеща името на султан Мурат Хюдавендигяр (1864-1885). Тя е образец на
ранната османска архитектура, развивала
се по линията Бурса-Одрин-Пловдив. При
завършването на ремонта на джамията,
осъществен с материалната помощ на Истанбулската община, в Пловдив се състоя
тържество с участието на гости от Турция
и международна конференция, в която се
включиха архитекти, инженери, реставратори, специалисти по история на изкуството, общественици и политици от двете
съседни страни. На конференцията, проведена през юни 2008 г., заместникът на
главния мюфтия на България Ведат Ахмет
нарече джамията “символ на Пловдив”,
въпреки че той е град на европейска и
християнска България, а не на мюсюлманска държава. От своя страна пловдивският
депутат от ДПС Фикрет Септчи се постара да не остане по-долу от Ведат Ахмет,
като каза, че в България не може да се
отрече османският дух. Нещо повече, по
негово мнение връзките между двете култури (на България и Турция) се развиват
във връзка с него. Явно “османският дух”,
ако се съди по думите на двамата дейци,
а и не само техните, ще бъде използван в
търсенето на нови сфери на влияние и
действие на неоосманизма у нас.
Никой не може да отрече, че “османският дух” не само в миналото, но и в наше
време, продължава да бъде свързан с исляма. Ето защо може да се очаква, че
религиозни мюсюлмански прояви в нашата страна, като например проекта за построяването на голям ислямски център в
българската столица, ще се окажат поле
за прояви на неоосманизма.
Тезата “неоосманизъм” тепърва ще се
развива, защото за нея има добра почва
в Турция, а и сили, които да я пропагандират, разпространяват и реализират, при
това не само в тази страна.
black+dopulnitelen15
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В името на розата
Българска инициатива преобрази Европарламента в малък трендафилен град
КАЛИНА ЙОТОВА,
спецпратеник в Брюксел

Глъчката от оживлението се
чува отдалеч. Невидими ароматни нишки нежно притеглят минувача към едно от фоайетата,
където ухае на успокояваща безметежност и миролюбие. Както се
казва, “трендафилът живее малко, но неговият майски живот има
повече сладки минути, нежели
многолетното съществувание на
върбата”. Ето така в сърцето на
Европа разцъфна българската
роза - нашенски символ, извор
на вдъхновение и красота. За два
дни Европейският парламент в
Брюксел се превърна в малък
трендафилен град - от розовеещите пъпки във фотографските
платна на Александър Иванов и
Стефан Димов през многообразните козметични и млечни продукти на базата на гюла до разказа за това уникално място българската Долина на розите.
“Трябва да правим всичко
възможно да се види и красотата
на различните региони в България”, убеден е евродепутатът от
групата на социалистите и заместник-председател на комисията
по регионално развитие на ЕП
Евгени Кирилов. Той бе главният
виновник за успешното представяне в Брюксел на нашенската
Rosa damascena, на голямото
културно наследство от траките и
конкретни продукти, с които да
се развива бизнес сътрудничество. Гаранция за сполуката може
да даде и всеки един от онези
над 200 кулинарно и културно изкушени гости, чиито изследователски набези бяха възнаградени с изобилие от кисело мляко
със сушени розови листчета, отлежала гюловица, розово сладко
и още български деликатеси,
напитки и продукти, изготвени от
розово масло.
“Производителите трябва да
се организират в отраслови и
браншови асоциации, които да
защитават техните права и интереси. Това е утвърдената европейска форма на защита. По този
начин те ще имат и възможност
за участие в редица европейски
програми за развитие на селски-

По време на коктейла гостите буквално разграбиха всички изложени продукти

те райони”, посъветва господин
Кирилов делегациите от Карлово и Казанлък, предвождани от
кметовете на двата града Найден Найденов и Стефан Дамянов.
Градоначалниците подчертаха
важността на европейските субсидии за развитието на двете
общини през последните 3 г.,
както и желанието за допълнително отваряне на Долината на
розите за европейски бизнес.
Полският евродепутат Богдан
Голик, член на комисията по земеделие и развитие на селските
райони, говори за удвоената бюджетна линия в кампанията за
промотиране на земеделските
продукти, нараснала от 50 на
100 млн. евро. След като влезе в
сила, промяната предвижда 10%
от плащанията да идват от съот-

ветните производители, 60 на сто
от ЕК, а останалите 30 процента
от националните правителства.
По пример на успешното налагане на полската водка, Голик
направи предложение за търговия с български вина в Китай,
Индия и трети страни, където има
неразработени пазари с висок
потенциал или около 300 млн.
потребители от средната класа
всеки месец.
По време на дискусията “Розовата долина - един уникален
регион в Европа” полезни съвети за перспективите на развитие
даде и координаторът на групата на ПЕС в Комисията по регионално развитие на ЕП г-жа Констанце Крел. “Ако се възползвате от структурната политика, това
е шанс ЕС да достигне до всеки

човек в този съюз. България е на
правилен път”, посочи Крел, която вече два пъти е посещавала
страната ни. Като представител
на провинция Саксония в Германия тя посочи, че в началото и
там са допускани грешки при работата с еврофондовете и затова разбира трудностите за новите страни членки. Според евродепутатката инициативата е добра възможност за България и
Розовата долина да станат важен пример в ЕС, като по този
начин и други региони могат да
почерпят опит за развитие на
фармацевтичната и козметична
индустрия. По думите й всяка
държава член е еднакво важна
за Съюза и затова е от значение
регионите да бъдат равномерно
развити. С усмивка госпожа Крел

отбеляза, че свързва розата с
нещо повече от икономическо
средство за печалба и предложи красивото цвете, което е и
символ на социалдемократите,
да бъде ангажирано в по-голяма степен в избирателната кампания.
“Можете буквално да се докоснете до Европа, виждайки
реализираните на практика
пътища, пристанища, железопътни
линии”,
посочи
румънският евродепутат социалист Виктор Бощинару. Той отбеляза, че България и Румъния
се сблъскват с ниското ниво на
усвояване на европейски средства, както и с трудности в
държавната и местна администрация, но също така подчерта
важността от членството на двете страни в Евросъюза, особено
в настоящата световна криза.
Бощинару прикани гражданите
на всички 27 страни да отидат и
гласуват “За Европа” в преките
избори за ЕП.
Да бъдеш гост на Европейския парламент по един толкова
дъхав повод е привилегия. Същевременно тази чест напомня за
преминаването от един парламентарен мандат към друг. На
въпрос на ДУМА относно
формaта на провеждането на
европейските и национални
парламентарни избори у нас
през юни, евродепутатът Евгени
Кирилов сподели, че и двата варианта (2 в 1 или отделни дати
за гласуване) имат своите положителни и отрицателни страни.
Според него важен елемент за
стимулирането на избирателите
е поставянето на регионални акценти в кампанията наред с общоевропейските теми, като бедността и климатичните промени,
които най-много вълнуват европейските гласоподаватели.
Казват, че трендафилът живее малко, но сладкото му ухание, което не жали “усилия да
погъделичка носовете ни, да
поднесе своето превъзходство в
природата” се помни цял живот.
Тръгваме спокойни от Брюксел,
защото сме сигурни, че българската роза влезе и остана в още
един трендафилен град.

ОТ КРАЯ НА СВЕТА

Мечтата на община Бинго
ЮРИЙ БОРИСОВ

Вестник L’Evenement
(Буркина Фасо) в брой номер 155 от 10 януари 2009
г. в рубриката “Фокус” публикува материал за Диодоне Заида, кмет на община
Бинго. В него се разказва
как кметът със собствени
средства
създава
и
поддържа сайт на общината. “Не мога да хвърля общината в такава авантюра”,
казва кметът в отговор на
въпроса защо не се заделят общински средства за
този сайт. Материалът е
изпълнен с уважение, дори
с възхита - това, което е
направил този кмет, в Буркина Фасо не се случва
често.
Съставена от 12 села,
Бинго е бедна община,
нищо че се намира само
на 35 км от столицата Уагадугу. Въпреки бедността постоянно се строи.
Напълно завършени са
Младежкият дом на културата, Информационният
център за устойчиво замеделие и Диспансерът.
За някои от завършените
обекти са дадени снимки,
които отразяват строителните етапи - от първата
копка през половинметрови стени до завършеcyanmagentayellowblack

ния вид.
В много от селата в
процес на доизграждане
са училищата. Един от
проектите например се
нарича: “От три към шест
класни стаи”. Особеното
внимание към училищата
е разбираемо - 60% от населението е под двадесет
години.

направлението “В помощ
на жените”.
На специален голям
банер в сайта на общината
е записано: “Мечтата на
жителите на община Бинго”. Натискаш и четеш: “Нашата мечта = да построим
водохранилище в сърцето
на община Бинго”. На специална карта е посочено

Линейка, за която се търсят средства

За други проекти се
търси финансиране. За общинска библиотека, за електрификация, за линейка.
Други проекти, за които се
търсят пари, носят именапризиви: “Всяко село - с
мелница!” и “Всяко дете - с
акт за раждане!” Проектът
за мелниците е подреден в

откъде трябва да се вземе
водата. Водохранилището
ще реши много проблеми и в растениевъдството, и в
животновъдството. И с хигиената. Това обаче е мечта. Затова под нея е зададен ясно въпросът: “Да забравим или да изоставим?”
Кметът Диодоне Заида

няма да позволи тази мечта да бъде забравена или
изоставена. Той ще се бори
за нейното осъществяване.
В едно от селата - Са
(Sah) с 1442 жители, има
три храма. Католически,
джамия и протестантски
храм. В селото живеят последователи на четири вярвания. Само анимистите
нямат храм, но на тях не им
е нужен. В страната Буркино Фасо половината от
населението са мюсюлмани, католиците и протестантите са по пет процента. Тук обаче, в Са, католиците са мнозинство. Протестантите са най-малко.
Допреди няколко години общинската администрация внимателно е следяла миграционните процеси.
За всяко село има таблица
с информация - колко са
напуснали, колко са придошли. През 2000 и 2001 г. от
селото Са са излезли 158
души - 68 са се преселили
в други общини, а 90 са
напуснали страната. Какви
са причините за емиграцията? Основната за Са е
липсата на вода, втората гладът. Има още две рубрики: “поради липса на
пари” и “липса на обработваема земя”. В селото Зекемзугу например причи-

Училище в Бинго

Буркина Фасо
Западна Африка, на север от Гана
274 хил. кв. км, 15 млн. души население
Средна възраст - 17 години
Средна продължителност на живота - 53 години
Детска смъртност - 86/1000
Раждаемост - 6 деца на жена
СПИН - 4% от населението
Грамотност - 21%
Ръст на БВП - 5%
БВП на глава от населението
(по паритет на покупателна способност) - 1300 щ.д.
Безработица - 77% (2004 г.)
ните се подреждат по малко по-различен начин - на
първо място е гладът.
В община Бинго действат осем асоциации със
специфични цели. На първо
място е записано “Движението на селяните без граници”. Вероятно е на първо
място, защото приносът му
към построените обекти е
най-голям.
Намирам в сайта сним-

ката на кмета. Поставям
курсора на нея, появявава
се “ръчичка”, натискам бутона и вместо снимката да
се уголеми, както очаквам, тя изчезва. На нейно
място се появява прозорец
за електронно писмо с автоматично изписан адрес.
Странно, защо снимката
изчезва? Няма как да знаем, Бинго е на края на
света.
cyanmagentayellowblack
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Негативите на
позитивния списък
Още 2 месеца ще доплащаме за по-скъпи лекарства
АИДА ПАНИКЯН

Въпреки че у нас цените са
най-ниските в ЕС, българските
пациенти плащат най-много лекарства. Експерти са пресметнали, че годишно на пазара ни
се въртят над 1.5 млрд. лв. за
медикаменти, но пациентите вадят от джоба си близо 2/3 от
тези пари. Останалите се плащат от обществените фондове
(Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса). В другите
европейски страни обаче с обществени пари се плащат средно около 65 на сто от стойността на лекарствата, а у нас този
процент е много по-нисък.
Все пак има опит някак си да
се облекчат нещата. С новия
Закон за лекарствата от 13 ап-

производителя от продажбите му.
Наистина ли ще ни излизат
по-евтино лекарствата за пациентите, след като влезе в сила
новият лекарствен списък? Т.г.
в бюджета на НЗОК за лекарства са предвидени 330 млн. лв.
при 295 млн. през 2008-а. Според запознати обаче близо 14
млн. лв. от тези пари са предвидени за стари плащания заради
водените съдебни дела между
производители и дистрибутори.
Така че НЗОК може да се окаже с бюджет, по-малък от м.г.,
но за повече лекарства. Тогава
доплащането от пациентите
може да се окаже по-голям процент и от сегашния (дано сме
лоши пророци!).
Защо (кой) забави позитивнореимбурсният списък, който
трябваше да е готов през април

момента според сега действащия списък получават многократно повече лекарства, обясни пред ДУМА д-р Кумчев. Важно е да се знае, че не може да
бъдат премахвани от новия позитивно-реимбурсен списък медикаменти, които НЗОК е покривала досега, освен ако са
морално остарели.
Но към средата на януари
подадените от фирмите заявления за включване на продуктите
им в списъка бяха около 2050,
т.е. по-малко от половината в
сега действащия списък. От тях
комисията бе одобрила 600.
Макар че процедурата по подаването на заявления започна на
11 август 2008 г., голяма част от
тях са били подадени в навечерието на коледните и новогодишните празници, при това с много

Списъкът

В позитивен лекарствен
списък (или листа) се включват медикаменти, чиято
пълна стойност или част от
нея се заплащат от държавния бюджет. Основните критерии за включване на медикаменти в позитивен лекарствен списък на дадена страна са ползата, рискът от прилагането на лекарството, качеството му, съотношението
между полза и стойност на
лечението с лекарственото
средство, както и фармакоикономическа оценка.
Реимбурсен списък е
този, в който се определя
какъв процент от стойността
на едно лекарство, плащано
с държавни пари, се поема
от обществените фондове.
Досега у нас имаше реимбурсен списък на НЗОК. Тази
година за пръв път България трябва да има позитивно-реимбурсен списък, а специалната комисия за пръв
път трябва и да определя
кои лекарства ще влязат в
списъка и каква част от тях
ще плаща държавата.
рил 2007 г. и подзаконовите нормативни актове към него (например наредбата за цените на лекарствата в позитивния лекарствен списък) е заложен такъв
механизъм, че страната ни да
доставя лекарства на най-ниски
цени от производител, като използва за сравнение държави с
подобно икономическо развитие.
България е избрала 8 от страните членки на ЕС (Румъния, Чехия, Естония, Гърция, Унгария,
Литва, Португалия и Испания).
Тази рестрикция може да
отблъсне доста производители,
прогнозира още м.г. Деян Денев,
изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България. Към това като
се добавят и други причини например високият ДДС, изискването надписът на всеки блистер и ампула да е на български
и пр. Денев смята, че може би
около 300 чужди лекарства няма
да се предлагат вече у нас. Или
ще се предлагат директно в аптеките, но пък тогава 100 на сто
трябва да ги плащаме от джоба
си. От друга страна, включването на лекарство в позитивната
листа гарантира приходите на
cyanmagentayellowblack

2008-а, но комисията по изработването му тогава не бе сформирана? В състава й трябва да
влизат равен брой представители на здравното и социалното
министерство, касата, Изпълнителната агенция по лекарствата
и съсловните организации на
лекарите и зъболекарите. 4 месеца Министерският съвет не
можа да гласува състава й и се
наложи МЗ да предложи законова промяна, която да удължи
срока за изработването на листата. Така тя трябваше да влезе
в сила вчера, но се оказа, че
към 20 януари пак няма такава
готовност. А депутатите трябваше да се спасят от скандал и
приеха предложението на колегата си д-р Тодор Кумчев за ново
удължаване на срока до 31 март,
като на едно и също заседание
на комисията го гласуваха на
първо и второ четене, а на следващия ден - и на пленарно заседание.
Как позитивната листа влияе
върху масовия потребител на
лекарства? Списъкът не може
да влезе в сила с 600 лекарства, защото пациентите ще могат
да получават безплатно (или частично платено) само тях. А в

неточности и пропуски в документацията, обясниха от комисията. Това прилича на изкуствена засада, коментира тогава
жълтата депутатка д-р Антония
Първанова. Според нея фирмите
нямат интерес да бъде изработен списъкът, защото лекарствата им ще се плащат вече поевтино и затова се бавят. Според фирмите пък бюрокрацията
по регистрирането им ги бави.
В българската позитивна листа са много малко генериците
(лекарства, аналози на оригиналните, когато патентът им е
паднал). Над 20 млрд. евро са
осигурените спестявания годишно за пациентите и системите на здравеопазване от конкуренцията на генеричните лекарства, съобщават от европейската асоциация на производителите на тези медикаменти. Др Кумчев дори предложи в следващи законови поправки да се
запише, че от 2011 г. 20 процента от продуктите в позитивния лекарствен списък трябва
да са генерични, както е в много
европейски страни, където генериците са 40 на сто, а лекарите са задължени да изписват
такива лекарства.
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Има личности и заинтересовани политически кръгове, които
продължават да обгрижват т.нар. национален протест, да му
придават чудовищни
измерения и да се
мъчат да представят
шумоленето на стотина-двеста души като
грандиозен вик на 100
хиляди човека, напиращи от желание да свалят властта и да отворят
път на новия български Обама. Има и напъни
на лозунга “Промяна” да бъде придадено съвременно звучене. Стари муцуни пък с носталгия
си спомнят “колко сладък беше едно време
шоколадът” и са така мили в мерака си да се
подмладят духовно и физически! Святкат очите,
бие сърцето в понатежалите гърди и се леят
мечти - как ще натикаме комунягите (сиреч социалистите) в куча... дупка и как “ще ги прогоним завинаги”. Понатежалият “бард на революцията” и “титан на демокрацията” Евгений
Дайнов най-сетне разкри каква е ползата от
студентските (и на други млади хора) протести:
“Днешните младежи наистина са раснали с
убеждението, че живеят в европейска страна.
Затова бяха шокирани и обидени, когато се
сблъскаха с обичайната милиционерщина. Но
пък знаем, че новото поколение е наистина
европейско - до степен, че просто не разбира
как така могат да се случват случки от тоталитарното минало” ( в. “Поглед” от 24 януари т.г.).
Какво всъщност иска да ни каже “шогунът
на българските евроатлантици”? Че “България
е милиционерска държава”, в която бият протестиращите, както е било при “страшния социализъм”. (За разлика например от не милиционерските, а полицейски държави Франция и
Гърция, където благовъзпитани полицаи с оксфордско образование поднасят на нежните и
благородни младежи и девойки пасти и шоколадови бонбони.) Е, може и нещо друго, но то
е “приятелски огън” и “странични ефекти”. Не
зная на какво обучава и как възпитава г-н
Дайнов своите студенти, но ако съдя по неговите публикации, тези негови ученици не са за
завиждане. Защото на тях непрекъснато трябва
да им се напомня, че във всяка държава по
света, когато манифестираш с политически
лозунги за сваляне на правителството (“Уволнени сте!”), когато даваш ултиматуми на парламента и в добавка се биеш със силите на реда,
и тебе ще те бият. Направо здравата ще те
бият. А ако се отървеш само с боя, ще ти е
провървяло. Това е аксиома, от нея няма изключения.
Забележима е и медийната изява на Божидар Димитров. Той направи поразителното научно откритие, че “западноевропейските политолози и коментатори с ужас откриват..., че
категориите “национална идентичност” и “самостоятелна държавност” са използвани от
криминални групи, наричани по цял свят за
краткост мафии, които са в основата на “яростната борба” при създаването на нови нации и
държави” (в. “Поглед” от 24 януари т.г.). Стигнахме дотам, да отъждествяват патриотите с
мафиотите! Подобна метаморфоза е странна,
като се има предвид служебното положение на
г-н Димитров. Не знаех, че в Северна Ирландия, Баския, Корсика и Палестина борба водят
мафиоти, (за разлика вероятно от антимафиотните евроатлантически етноинженери като Бил
Клинтън и Джордж Буш например). Не знаех,
че Косово е създадено от мафиоти, а не от
НАТО (това, че там наистина има мафиоти, говори нещо съвсем друго за същото това НАТО!).
“Показателно политическо шоу” беше изнесено пък по канал 1 на БНТ в предаването
“Вяра и общество”, където двама университетски преподаватели - проф. Георги Бакалов
(историк) и проф. Калин Янакиев (философ),
разискваха темата “Православие и геополитика”. (Подробности за беседата могат да бъдат
прочетени във в. “Русия днес” от 23-29 януари
т.г.) Отличителната черта на предаването беше
неприкритата русофобия със странна липса на
научност.
А, мисля, редно е хората на науката да
обуздават политическите си пристрастия, когато интерпретират фактите от историята, а и
от днешния ден.
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амо след няколко месеца ще
се произведат парламентарни
избори, на които ще се реши
кои политически сили ще упражняват държавната власт
през следващите четири години. Напрежението вече е осезаемо. В Народното събрание
са внесени вече и съответните законопроекти, досега девет: седем за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, един нов законопроект за избиране на народни представители и един проект за Избирателен кодекс. Законопроектът на БСП
още не е официално внесен, но
съдържанието му, в общи линии, е
обществено известен.
В предстоящите избори

С

основният въпрос
е за системата
по която те ще се произведат. Повечето законопроекти предвиждат да
се запази действащата пропорционална избирателна система. Само три
законопроекта предвиждат смесена
избирателна система, при която една
част от народните представители ще

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
се съобразим и с общественото мнение, което решително застава зад
мажоритарните избори. Гражданите
искат да знаят, че

гласуват не за партия,
а за точно определено
лице
Нецелесъобразно ще бъде обаче
изборите да се произведат единствено по мажоритарната система. В някои свои варианти тя може да доведе
до напълно деформирано народно
представителство, т.е. партия, която
има съвършено незначително предимство пред останалите, да получи
всички или почти всички места в
парламента.
Някои законопроекти внасят мажоритарен елемент в пропорционалната избирателна система, като предвиждат възможността избирателите
да пренареждат кандидатите на партиите (коалициите), т.е. да изнесат
напред предпочитан от тях кандидат.
Възможно се оказва следователно
последните да станат първи. Това е,
без съмнение, оправдана възможност, макар че за много избиратели
тя ще бъде трудно осъществима. В

Предизборни
проблеми

Преглед на законопроектите по избирателната система

Проф. ВЕЛКО
ВЪЛКАНОВ

се избират по пропорционалната, а
друга част - по мажоритарната избирателна система. Единият от тях е
законопроектът на БСП, в който се
предлага 182 народни представители
да се избират по пропорционалната
система, а 58 по мажоритарната.
Смесена избирателна система предвиждат още законопроектът, внесен
от Стефан Софиянски, Борислав
Българинов и Румен Ангелов, и законопроектът, внесен от Димитър Абаджиев, Елеонора Николова и Мария
Капон. Съществуват достатъчно основания да предпочетем смесената
избирателна система. Известни са
възраженията срещу мажоритарните
избори. Тъкмо при тях в най-голяма
степен е възможна избирателната
корупция, т.е. купуването на гласове.
Трябва, от друга страна, да се разбере, че мажоритарните избори са
единственият шанс на необвързан с
партиите гражданин да бъде избран в
Народното събрание. Те предлагат
такъв шанс и на малките партии,
които не биха могли да преминат
четирипроцентовата бариера, предвидена за участващите в изборите по
пропорционалната система партии.
Без мажоритарни избори в парламента ще бъдат представени едни и
същи партии, което означава, че ще
чуваме едни и същи, омръзнали ни
вече гласове. Трябва освен това да
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някои законопроекти откриваме редица отежняващи условия за участие на партиите. За регистрацията в
изборите действащият закон изисква партиите и коалициите да представят и списък на най-малко 5 хиляди
избиратели, които ги подкрепят. По
законопроекта на Йордан Бакалов и
др. този списък трябва да съдържа
най-малко 30 хиляди избиратели за
партиите и 60 хиляди избиратели - за
коалициите. Това са прекомерни изисквания. Та ако една партия има
подкрепата на 30 хиляди избиратели,
тя трябва още със самата си регистрация да получи правото на два
мандата (доколкото цената на един
мандат е средно около 15 хиляди
гласа)! Очевидно някои парламентарно представени партии преминават
към кръгова отбрана срещу всеки
опит за “чуждо” проникване в обсебената от тях висша властова институция. Ние сме, други няма!
Все същото намерение - да не се
допуснат нови партии да участват в
изборите - се крие и в чувствително
увеличения размер на депозита, който партиите, коалициите и инициативните комитети следва да внесат в
БНБ. От 20 хиляди (лева) за партиите, 40 хиляди за коалициите и 5 хиляди за инициативните комитети - по
действащия закон, депозитът - по законопроекта на Яни Янев и др. - става
50 хиляди за партиите, 100 хиляди за
коалициите и 10 хиляди за инициативните комитети. По законопроекта
на Йордан Бакалов и др. тези суми
са още по-големи: 50 хиляди за партиите, 100 хиляди за коалициите и 15
хиляди за инициативните комитети.
По същество това е имуществен ценз,
трудно преодолим за някои сериозни, но с ограничени финансови
възможности партии. Оказва се, че
партиите, някои от които, ограбвайки
страната, натрупаха милиони, които
при това, доколкото са парламентарно представени, получават и значителна държавна субсидия, ще могат

да участват в изборите, а партиите,
които разчитат единствено на членския внос, ще трябва да се задоволят с ролята на избирателен миманс.
Законопроектът на Вл. Кузов,
Минчо Христов и Ваню Хърков внася
друг вид препятствия за участие в
изборите. Той предвижда да се заличат от избирателните списъци и
имената на гражданите, които “през
последните 3 години системно не
изпълняват задълженията си към
държавата и юридически лица с повече от 50 на сто държавно участие”.
В това изискване също

можем да съзрем вид
имуществен ценз
който ще засегне предимно (ако не
единствено) бедните слоеве на населението, доколкото именно при тях
ще се констатира неизпълнението на
посочения вид задължения. Беден ли
си, няма да участваш в изборите!
Съвършено недопустимо трябва да е
финансовата неизправност дори към
държавата да се свързва с правото
да се упражни основно, конституционно гарантирано политическо право.
Някои законопроекти отделят значително внимание на проблема с купуването на гласове. Така в законопроектите на Екатерина Михайлова
и Елиана Масева и на Яни Янев и др.
се предлага при доказано “купуване
на гласове” виновните кандидати за
народни представител или партии (коалиции) да бъдат лишени от всички
подадени за тях гласове. Предлага се
освен това виновните лица да се наказват с лишаване от свобода до 6
години и с висока глоба (в единия
законопроект до 100 хиляди лева, в
другия - до 30 хиляди лева). Тези
предложения, колкото и благородни
да са по своите подбуди, са повече
от опасни. Няма нищо по-лесно от
това да се намерят двама гладни избиратели, които срещу определена
сума да заявят пред съда, че им е

била предлагана имотна облага, за да
гласуват по определен начин.
Изобщо

борбата срещу
определени социални
пороци
трябва да се води с друг тип мерки.
Необходимо е освен това да се има
предвид, че “купуването на гласове”
може да се осъществи и в неуловими
за наказателното право форми. Ще
може ли например да се смята за
“купуване на гласове”, ако заинтересован от изборните резултати бизнесмен се заеме, преди изборите, да
оправи улиците и канализацията на
населените места от даден избирателен район?
В един от законопроектите, внесен от Волен Сидеров и група народни представители, се предлага кандидатът за народен представител при
регистрацията си да представя свидетелство за съдимост, удостоверение, че срещу него няма висящо наказателно производство и удостоверение от психодиспансер. Удостоверяваните в случая обстоятелства са
юридически напълно ирелевантни.
Пита се поради това за какво на
Волен Сидеров му е притрябвало удостоверение от психодиспансера? Да
не би

той самият да изживява
някакви съмнения
относно собственото
си душевно здраве?
В предложените законопроекти се
съдържат и редица други идеи, които
обаче не променят съществено общата характеристика на лансираните
избирателни системи. А тя, общата
характеристика, не е, мисля, положителна. Като изключим предложението за въвеждането на мажоритарното начало в изборите, останалите
предложения са насочени, общо взето, към ограничаване на избирателните възможности на гражданите.
Тенденцията очевидно не е добра.
cyanmagentayellowblack
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ВРЕМЕТО
06.40
06.45
09.35
10.15
11.00
12.00
12.25
12.55
14.00
14.20
15.30
16.00
16.10
16.25
16.40
16.55
17.20
17.50
18.00
18.30
19.00
19.45
19.50
19.55
20.00
20.30
21.00
23.30
23.40
00.10

Национален календар. Сретение Господне
Денят започва - сутрешен блок
Здраве
Дързост и красота - тв филм /2182 епизод/
Жените с Марта Вачкова /токшоу/
По света и у нас
Бързо, лесно, вкусно - кулинарно шоу
Отдаденост - тв филм /494, п. еп. на 9 сезон /п/
Весден - фолклор
Време за път - тв филм /5, последна серия/
В час ли си?
По света и у нас
Новини на турски език
Телепазарен прозорец
Островът на змиорките - 26-сериен тв филм /Австралия/
Флипър и Лопака - анимационен филм
Акция
Частен случай
По света и у нас
Седмо чувство - семейна игра
Сю Томас - окото на ФБР - 13-сериен тв филм /САЩ,
2005г./, 3 сезон, 45 епизод
Лека нощ, деца!. Канопюсчетата
Песните на Евровизия 2009 /клип/
50 години БНТ. 1962
По света и у нас
БНТ такси
БНТ представя “Авантаж” - игрален филм /България,
1977г./
По света и у нас
Библиотеката - предаване за книги
Жена на честта - тв филм /19 епизод/

06.20 Детски клуб Дисни. “Приключенията на Мики и Доналд”
- сериал, еп. 7
06.50 “Тази сутрин”
09.30 “Бон Апети” - кулинарно предаване с Иван Звездев
10.00 “Часът на мама”
11.00 “Неопитомени красавици” - сериал, еп. 147
12.00 bTV Новините
12.30 “Шоуто на Слави” /п/
13.30 “Лицето на другата” - сериал, еп. 1
14.30 “Буря в рая” - сериал, еп. 96
15.30 “Какво харесвам в теб” - сериал, сезон 4, еп. 1, 2
16.30 “Горчиво” - шоу за младоженци
17.00 “Клетва за отмъщение” - сериал, еп. 52
18.00 “Това го знае всяко хлапе!” - телевизионна игра
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 “Форт Бояр” - телевизионно състезание
21.00 “Отчаяни съпруги” - сериал, сезон 4, еп. 12
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 “Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23.30 “Веществени доказателства” - сериал, сезон 4, еп. 7
00.30 “Това го знае всяко хлапе!” /п./
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ОВЕН
—˙‚ÂÚËÚÂ, ‰‡‰ÂÌË ‚Ë ÓÚ ËÌÚËÏÌ‡Ú‡ ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡, ˘Â
‚Ë ÔÓÏÓ„Ì‡Ú ‰‡ ÔÂ‚˙ÁÏÓ„ÌÂÚÂ ÒÂËÓÁÌ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÒÚ‡ıÓ‚ÂÚÂ, ÍÓËÚÓ Ì‡ÔÓÒÎÂ‰˙Í Ò‡ Ó·ÒÂ·ËÎË ÏËÒÎËÚÂ
‚Ë Ë ·ÂÁÔÓÍÓˇÚ Ò˙Ìˇ ‚Ë. ‘ËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÚÓ ‚Ë Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ˘Â ÒÂ ÔÓ‰Ó·Ë.

ТЕЛЕЦ
ÃÌÓÁËÌ‡ ÓÚ ‚‡Ò ˘Â ÛÁÌ‡ˇÚ Á‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Â‰Ëˆ‡ ÔÓ·ÎÂÏË ÓÚ ËÌÚËÏÂÌ ı‡‡ÍÚÂ. Õ‡Ô˙ÎÌÓ
‚˙ÁÏÓÊÌÓ Â Ì‡Ô‡‚ÂÌ‡Ú‡ ÓÚ ‚‡Ò ÍÓÌÒÚ‡Ú‡ˆËˇ ‰‡ ‚Ë
ÔÓÏÓ„ÌÂ ‰‡ Ì‡ÏÂËÚÂ ÎÂÒÌÓ ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ ÒË.

Ñàíäàíñêè

През нощта и утре времето се задържа без промяна.
Минималните температури сутринта ще бъдат между
-3 и 22°
° , в Лудогорието и Добруджа до -6
° , в София около
-6°
-3
° . През по-голямата част от деня облачността ще
-3°
бъде разкъсана, но след пладне ще започне да се
вплътнява. Ще остане почти без валежи. Едва вечерта
в западните райони ще превали дъжд. Образувалите се
на места в низините мъгли до обяд ще се разсеят.
Вятърът ще бъде слаб от изток. Максимални температури между 5 и 10
° , в София около 55°
° . Слабо повишавайки
10°
се, атмосферното налягане ще остава малко по-ниско
от средното за месеца. В планините през деня облачността постепенно ще се вплътнява. Повечето била и
върхове ще бъдат в облачния слой, т.е с намаленна
видимост. Вятърът ще бъде от югозапад - отначало
умерен, но към края на деня чувствително ще се усили,
особено в западната част от страната, където и ще
превали слаб сняг. Максимална температура на 1200 м
около 3, на 2000 м около -2
° . По Черноморието ще духа
-2°
слаб източен вятър. Време с разкъсана облачност, без
валежи. Максимални температури до 5-8
°.
5-8°

ИЗГЛЕДИ ЗА 3 И 4 ФЕВРУАРИ

БЛИЗНАЦИ
ƒÌÂÒ ÒÂ ÓÔËÚ‡ÈÚÂ ‰‡ ÔÂÏ‡ıÌÂÚÂ ÌÂ‰Ó‡ÁÛÏÂÌËˇÚ‡
ÏÂÊ‰Û ‚‡Ò Ë ‰ÂÎÓ‚Ë Ô‡ÚÌ¸Ó. «‡Î‡„‡ÈÚÂ Ì‡ ˇÒÌÓÚÓ
Ë ÔÂˆËÁÌÓ ËÁÍ‡Á‚‡ÌÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ Ò‡ÏÓ ÔÓ ÚÓÁË
Ì‡˜ËÌ ˘Â ËÁ·Â„ÌÂÚÂ Ú˙ÎÍÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÛÏËÚÂ ‚Ë ÌÂ
‚ ÒÏËÒ˙Î‡, ÍÓÈÚÓ ‚ËÂ ‚Î‡„‡ÚÂ.

РАК
ΔÂÎ‡ÌËˇÚ‡ ‚Ë ‚ ÎË˜ÂÌ ÔÎ‡Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÒÚË„Ì‡ÚË ÔÓ ‡ÁÎË˜ÌË Ì‡˜ËÌË, Ú‡Í‡ ˜Â ÌÂ „Û·ÂÚÂ ÍÛ‡Ê,
‡ÍÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌËÚÂ ‚Ë ÓÔËÚË ÌÂ ‰‡‰‡Ú Ó˜‡Í‚‡ÌËˇ
ÓÚ ‚‡Ò ÂÁÛÎÚ‡Ú.

ЛЪВ
»Á·ˇ„‚‡ÈÚÂ ‰‡ ÔÓÂÏ‡ÚÂ ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË ÓÚ ‰ÂÎÓ‚Ë
ı‡‡ÍÚÂ ‰Ó Òˇ‰‡, Í‡ÍÚÓ ÌÂ Â Û‰‡˜ÌÓ Ë Û„Ó‚‡ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÒÎÛÊÂ·ÌË ÒÂ˘Ë Ë Ô˙ÚÛ‚‡ÌËˇ. œÓ-‰Ó·Â
„Ë ÓÒÚ‡‚ÂÚÂ Á‡ ‰Û„‡Ú‡ ÒÂ‰ÏËˆ‡.

максимални
7°/12°

ДЕВА
максимални
17°/18°

ƒÌÂÒ Â Ì‡Ô˙ÎÌÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÏÌÓÁËÌ‡ ‰‡ ÓÒ˙ÁÌ‡ˇÚ,
˜Â ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒËÚÛ‡ˆËËÚÂ ‚ ÎË˜ÌËˇ ÊË‚ÓÚ Ò‡ ÔÂÚ˙ÔÂÎË ÔÓÏÂÌË ÔÓ ÌÂÁ‡‚ËÒÂ˘Ë ÓÚ ‚‡Ò Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡.
Õ‡Ô‡‚ÂÚÂ ‡‚ÌÓÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ÏËÌ‡ÎÓÚÓ.

ВЕЗНИ
07.00
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.30
15.30
16.30
17.30
18.15
19.00
19.45
20.00
21.00
22.00
22.30
23.30
23.45
00.45
01.15

“Здравей, България” - сутрешен блок на НТВ
“Джоуи” - сериен филм
“Силно лекарство” - сериен филм, сезон, 4 сезон
“Докторът” - сериен филм, 4 сезон
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Господари на ефира” - забавно предаване на НТВ /п/
“1001 нощи” - сериен филм
“Блясък” - сериен филм
“Среща с Джордан” - сериен филм
“Забранена любов” - сериен филм
“Часът на Милен Цветков” - предаване на НТВ
“Сделка или не” - телевизионна игра
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“На чисто” - публицистична рубрика
“Стани богат” - световна ТВ игра
“От местопрестъплението” - сериен филм, 8 сезон
“Господари на ефира” - забавно предаване на НТВ
“Закон и ред: Умисъл за престъпление” - 6 сезон
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Кръцни - срежи” - сериен филм, 4 сезон
“Хай тек” - предаване за информационни технологии
“Среща с Джордан” - сериен филм /п/

През тази седмица предстои топло време. Във вторник
облачността ще е предимно значителна, на отделни
места ще превали съвсем слаб дъжд. Температурите ще
се повишат с 1-2 градуса: минималните ще бъдат между
0 и 5, максимални между 7 и 12
° . В сряда затоплянето
12°
ще продължи и максималните температури ще бъдат
предимно между 10 и 15
° . Ще се усили вятърът от
15°
юг, особено в районите северно от планините и
Източна България и на места там температурите ще
достигнат 17-18
° . Облачността ще бъде променлива.
17-18°

ƒÌÂÒ ÒÂ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ÈÚÂ ÓÚ ËÁÍ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡ÈÌÓ
ÌÂ„‡ÚË‚ÌË ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ˜Ó‚ÂÍ,
ÍÓ„ÓÚÓ ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂ ·Â„ÎÓ. œÓÏËÒÎÂÚÂ Í‡Í‚Ó ·ËıÚÂ
ÔÂ‰ÔËÂÎË Á‡ ÔÂÍ‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌÚËÏÌ‡ ‚˙ÁÍ‡.

СКОРПИОН
–Â‡ÎËÁË‡ÈÚÂ Ì‡ÏÂÂÌËˇÚ‡ ÒË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ˜ÎÂÌ ÓÚ
‚‡¯ÂÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó. ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡ ÌÂ ÓÚÎ‡„‡ÚÂ ÌˇÍÓË
‚Â˜Â Á‡ÔÓ˜Ì‡ÚË ÓÚ ‚‡Ò ÔÓÏÂÌË, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‡ÍÓ ÚÓ‚‡
ÔˇÍÓ Í‡Ò‡Â ·˙‰Â˘ÂÚÓ Ì‡ ‰Âˆ‡Ú‡ ‚Ë.

СТРЕЛЕЦ
¬‡¯‡ ÔÓÒÚ˙ÔÍ‡ Í˙Ï ·ÎËÁÍËÚÂ ‚Ë ˘Â ÔÓÓ‰Ë
ÌÂÓ˜‡Í‚‡Ì ÒÔÓ, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ‚Ë Ì‡‡ÌË.
ÓÏÔÓÏËÒ˙Ú ÓÚ ‚‡¯‡ ÒÚ‡Ì‡ ˘Â ‡ÁÂ¯Ë ÌÂ‰Ó‡ÁÛÏÂÌËˇÚ‡. ŒÒ‚Ó·Ó‰ÂÚÂ ÒÂ ÓÚ ËÎ˛ÁËËÚÂ ÒË.
ПОНЕДЕЛНИК, 2.2.2009

07.00
09.00
10.00
11.00
11.50
12.00
12.15
12.30
13.00
13.30
14.00
15.00
16.45
17.00
17.45
18.00
18.45
19.00
19.30
20.00
21.00
23.00
23.40
00.30
01.00

“Сутрин в 7” - сутрешен блок
“Чиста лъжа” - еп. 8, теленовела, Венецуела, 2007
“Маса за петима” - сезон 1, еп. 11, драматичен сериал
“SOS! Бавачки” - сезон 3, еп. 9, риалити шоу
“BG - Къде? Къде?”
Новини
Телешопинг
Витафон
“Без багаж” - туристическо предаване - повторение
“Новини по радиото” - сезон 2, еп. 14, комедиен сериал
“Капри” - сезон 1, еп. 20, сериал, комедия, драма, Италия
“Следобед с ТВ 7” - токшоу на ТВ 7
Телешопинг
“Пътеводна светлина” - еп. 95, теленовела, драма, САЩ
“Микросвят” - анимационни миниатюри
“Вярно с оригинала” - политическо токшоу
“Великото изкуство на магията” - развлекателна програма
Новини
“Отблизо” - публицистично предаване
“Капри” - сезон 1, еп. 21, сериал, комедия, драма, Италия
“Огъст Ръш” - драма, мюзикъл, САЩ, 2007
Новини
“Свръхестествено” - сезон 1, еп. 15
“Новини по радиото” - сезон 2, еп. 14, комедиен сериал
“Великото изкуство на магията” - док. поредица - п.

cyanmagentayellowblack

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

19.30 “Чакай ме”
20.15 “Следата”
21.05 Сериал: “Богата и
обичана”
22.00 Време
22.30 Сериал: “Широката
река”
23.30 “Познер”
00.25 Нощни новини
00.40 “Гении и злодеи”
01.10 Филм: “Любов,
предвестник на тъгата”
02.40 “Хайде да се оженим!”
03.30 Сериал: “Широката
река”
04.20 “Модна присъда”
05.10 Сериал: “Богата и
обичана”

КОЗИРОГ
ƒÌÂÒ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ Ì‡Ï‡ÎËÚÂ ‰Ó ÏËÌËÏÛÏ
‡ÁıÓ‰ËÚÂ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ‰ÓÏ‡ ‚Ë. ŸÂ ËÏ‡ÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂ ÓÚ ‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ ÒË ÒÚ‡ıÓ‚Â
ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÎË˜ÌËˇ ÒË ÊË‚ÓÚ.

ВОДОЛЕЙ
ƒÌÂÒ ÒÂ ‰Ó‚ÂÂÚÂ ËÁˆˇÎÓ Ì‡ ËÌÚÛËˆËˇÚ‡ ÒË, ÍÓˇÚÓ
Ë ÚÓÁË Ô˙Ú ˘Â ‚Ë Â ÓÚ „ÓÎˇÏ‡ ÔÓÎÁ‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
Ì‡ ÎË˜ÌËˇ ‚Ë ÊË‚ÓÚ Ë ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÚ‡ Ò ÔˇÍÓÚÓ ‚Ë
Ó·Í˙ÊÂÌËÂ. ÕÂ ÒÔÓ‰ÂÎˇÈÚÂ ÔÎ‡ÌÓ‚ÂÚÂ ÒË ÓÚ ‰ÂÎÓ‚Ë ı‡‡ÍÚÂ.

РИБИ
“˙ÒÂÚÂ ˘‡ÒÚËÂÚÓ Ë ˘Â „Ó ÔÓÒÚË„ÌÂÚÂ ·ÂÁ
ÛÒÎÓ‚ÌÓÒÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÓÌˇÍÓ„‡ ÔÓÒÚ‡‚ˇ Ò˙‰·‡Ú‡. Õ‡ÒÎ‡Ê‰‡‚‡ÈÚÂ ÒÂ Ì‡ ‚ÒÂÍË ÏË„ Ë ÔÓÒÚË„Ì‡Ú‡ Ï‡ÎÍ‡ ÔÓ·Â‰‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÂ ˘Â ‚Ë ‚‰˙ı‚‡Ú
Û‚ÂÂÌÓÒÚÚ‡, ÓÚ ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÌÛÊ‰‡ÂÚÂ.
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ЧЕСТИТ 90-И РОЖДЕН ДЕН

на

СИМЕОН КРЪСТЕВ
ГЕОРГИЕВ
от с. Орсоя, обл. Монтана

Да си ни жив и здрав
и още дълги години
да ни радваш
със своята доброта
и мъдрост!

ƒ≈ÕŒÕŒŸÕ» ¿œ“≈ »

"АНА"
Адрес: бул. “Витоша” 95
Телефон: 953-41-57
"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

МЦ "ЛОРА"

тел.: 150

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

МБАЛ ПО СПЕШНА

Адрес (2): бул. "Гоце Делчев", бл. 76

МЕДИЦИНА "ПИРОГОВ"

Тел.: 859-31-56

бул. "Ген. Тотлебен" № 21

Адрес (3): жк Люлин, бл. 134

Регистратура: тел.: 9154-213

Тел.: 925-09-85

Централа: 9154-411

Адрес (4): жк Левски-В, бл. 9-А - партер,
Тел.: 946-61-22

От Розалия Кръстева, Димитър
Кънчев, Симеон и Десислава Кънчеви

"АЛТЕА"
Адрес: ул. "Деян Белишки" 58
Телефон: 958-31-02

БЪРЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

"МЕДЕЯ-74"
Адрес: жк Бъкстон, ул.
"Ген. Суворов" № 56
(базара на ъгъла с ул.
"Вихрен")
Телефон: 955-54-32

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКА
АКАДЕМИЯ

СБАЛ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА

ул. "Св. Георги Софийски" 3

ХИРУРГИЯ

Бърза помощ: тел. 9225-543

Адрес: ул. "Св. Георги Софийски" № 1,

Централа: 9226-000

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

I-ВА МБАЛ ЕАД

24-часов прием на пациенти

Адрес: бул. "Патриарх
Евтимий" № 37

ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ

"ПАНАЦЕЯ" - КАТЯ ИЛИЕВА
Адрес 1: жк "Овча купел1", бл. 507, вх.Д
Тел.: 957-47-01

Тел.: 988-36-31

ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР

"СТУДЕНТСКА"
Адрес: Студентски град,
бл.60 вх.В
Телефон: 868-01-15

Регистратура: тел. 9432-203

МСЦ "МЕДСТОМ"

ХЕМАТОЛОГИЯ

"ФАРМА - Б. ИВАНОВ"
Адрес: ул."Костенски водопад", бл. 242,
срещу ДКЦ XXIX
Тел.: 958-25-68

Адрес: бул. "Дондуков" № 26-А

ул. "Братя Миладинови" 112,

Тел.: 981-00-00

тел. 92 104 17, регистратура 92 104 70

Адрес: ул. "Екзарх Йосиф" № 59
МБАЛ "Царица Йоанна"

Тел.: 981-00-06

Адрес: ул. "Бяло море" 8

Денонощна спешна психиатрична помощ

Централа: 9432-170

ЦЕНТЪР ПО
ТРАНСФУЗИОННА

“≈À≈‘ŒÕ» «¿ —“ŒÀ»÷¿“¿
СБА................................................................................91 146

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

Приемна на ВС на БСП

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

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

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

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

График за прием на граждани от 2 до 6 февруари

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

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

Вторник, 10-12 ч.
Мая Манолова,
член на ИБ на ВС на БСП и народен представител в 40-ото НС
Приема и по въпроси на парламентарната дейност на БСП
Сряда, 10-12 ч.
Александър Александров,
член на ВС на БСП и народен представител в 40-ото НС
Приема по въпроси на националната сигурност и на предизборната дейност на
БСП
Четвъртък, 10-12 ч.
Трифон Митев,
член на ВС на БСП и народен представител в 40-ото НС
Приема и по въпроси на парламентарната дейност на БСП

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

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

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

"ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНИ ЛИНИИ:

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

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

СТОЛИЧНА ИНСП. "ДЪРЖАВЕН ВЕТЕРИНАРНО-

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

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

»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

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

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ

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

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

ПОРЪЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ РАЗГОВОРИ......0123

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

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

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

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

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ

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

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

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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Котките на Уебър
пропяха на български
Прочутият мюзикъл, обиколил света, в продължение на
една година ще се играе в Националния музикален театър
ВИЛИАНА СЕМЕРДЖИЕВА

ЧРД!
ГРИГОР СТОИЧКОВ,
бивш вицепремиер, председател
на професионален клуб „Строител”
ЙОРДАН КАМЕНОВ,
писател

МИР БОГОЕВ,
журналист
СТОЯНКА МУТАФОВА,
актриса

Öúðêîâåí
êàëåíäàð
2
Сретение
Господне

МУЗИКАЛНОПОЕТИЧНА СРЕЩА
В СГХГ
летистите, и артистите се
справят отлично с движението, отбелязва хореографката
Анна Донева, която още от
самото начало е събрала всички да репетират заедно. Четири месеца! След четири месеца репетиции всичко живо се
е разиграло по сцената, дори
и хористите, които имат малко

по-статична позиция в спектакъла, в определени моменти се раздвижват в ритъм и
такт.
Пазех се от буквалността това ме потискаше в оригиналната постановка, споделя
художничката Евгения Раева,
която е създала специфичен,
характерен костюм за всяка
котка. Облеклата са осъществени в ателиетата на Музикалния театър (само плетивата са
поръчани навън), а докато ги
подготвяха, колегите много се
забавляваха, казва Раева.

Като предизвикателство и удоволствие определя работата
си диригент-постановчикът
Игор Богданов, който е трябвало да обедини в съзвучие
класическия оркестър на НМТ
с бенд, дървени инструменти с
електроника и нов дигитален
звук. Специален пулт, както и
микрофони - всичко на стой-

ност около 50 000 лева, са
ценна придобивка, която ще
служи и за много други спектакли занапред, отбелязва
проф. Донев.
Традиционно събитията в
“Котки” се развиват в задния
двор на къщите, където хората си изхвърлят боклука, а ние
пренесохме танцовото шоу по
покривите - там според нас е
най-естественото място на котките, отбелязва режисьорът.
Оригиналният лек декор на
Евгения Раева, която винаги
включва подвижни елементи в

Юбилейна вечер
на Велин Георгиев
Съюзът на българските писатели,
Литературната гостоприемница при
Народно читалище “Д-р Петър Берон”
и Националният литературен салон
“Старинният файтон” организират честване на 75-годишнината на Велин
Георгиев, поет и публицист, основател и ръководител на Националния
литературен салон “Старинният файтон”. Юбилейната вечер е на 3 февруари от 18 ч. в зала 7 на НДК. Слово
за юбиляря ще изнесе поетът Петър

cyanmagentayellowblack

- Каква е разликата между незнанието и нежеланието?
- Не знам и не искам да знам!

Ст.н.с. дхн ЛЪЧЕЗАР ПЕТРОВ, директор
на Института по катализа при БАН

СНИМКИ ВАСИЛКА БАЛЕВСКА

Четирийсет и осем котки в
продължение на два часа пеят
и танцуват по сцената на Националния музикален театър
от завчера, когато се състоя
премиерата на прочутия мюзикъл на Андрю Лойд Уебър
“Котки”. През февруари те ще
се изявят пред публиката 7
пъти (на 5, 7, 13, 18, 20, 26 и
28-и), а договорът за предоставяне на авторските права
включва общо 50 представления за срок от една година.
Това са условията, при които
НМТ представя “вносните” си
мюзикъли. Пътя на “Котки” проправиха “Хелоу, Доли!” на
Джери Хърмън, “Йосиф и фантастичната му пъстра дреха”,
“Исус Христос Суперзвезда” и
“Евита” на Уебър, “Мис Сайгон” на Шомберг.
Ние сме Уебъристи! - неведнъж е заявявал проф. Светозар Донев, който е режисьор на нашите “Котки”. Затова
трупата на НМТ за четвърти
път представя този автор на
родната публика. За четвърти
път го и кани да види с очите
си българско представление
на своя творба. До днес композиторът не е успял да ни
вмести в програмата си, но пък
винаги му се изпраща касета
със запис от спектакъла. Както и в предишните случаи, по
договор имаме право на собствен прочит на творбата,
спазваме и задължителното
желание на автора - тя да се
изпълнява в превод на съответния език, поясни проф. Донев. Стиховете на Нобеловия
лауреат Томас Стърн Елиът,
както и допълнителните - от
Тревър Нън и Ричард Стилгоу,
по които са поставени първите спектакли - през 1981 г. на
Уест енд в Лондон и през 1982
г. на Бродуей, са преведени
на български от Харалампи
Аничкин.
Основата на спектакъла е
хореографията - котките се
изразяват и с пеене, и с движение, неповторимостта на
всяка от тях е заложена до
голяма степен от хореографпостановчика Анна Донева,
както и от художничката на
декора и костюмите Евгения
Раева. На сцената между 48
котки няма две еднакви - както и в живота, а чрез котешкото общество е представено и
човешкото. Сред пухкавите
писани и котараци има и добри, и крадци, и мошеници, и
проститутки, вярващи, охранени дебелаци, застаряващи екземпляри, които живеят само
със спомените, и т.н. Освен ба-

Виц
Виц

Караангов. Ще бъде представена стихосбирката “Обърнати върхове” на Велин Георгиев. Директорката на Регионалната библиотека “Емануил Попдимитров” в Кюстендил Снежана Пейчева ще представи “Био-библиография на Велин Георгиев”. Програмата
включва рецитал на автора и изпълнения на актьора Вели Чаушев и на
пианистката проф. Снежана Барова.
Водеща на вечерта е поетесата Елена Алекова.

своята сценография, сякаш
подпомага действието на
спектакъла и подсилва акцентите в него.
Николай Петров, Александър Мутафчийски, Марчо
Апостолов, Еделина Кънева,
Людмила Козарева, Олга Динова, Светослав Клинчаров,
Калина Ангелова, Валентина
Корчакова, Светлана Захариева, Лидия Петрова, Румен
Григоров, Георги Ханджиев,
Мартин Василев, Татяна Янева, които изпълниха главните
роли в премиерното представление, доказват за пореден
път, че артистите от Музикалния театър притежават наистина универсални качества. Те
обраха овациите на публиката в препълнената зала, сред
която бяха министрите Стефан
Данаилов и Петър Димитров,
проф. Александър Джеров,
председател на Настоятелството на НМТ, актьорът Георги
Калоянчев, директорът на Националната опера Пламен
Карталов, а президентът Георги Първанов изпрати кошница
с цветя и поздравление. В антракта гостите бяха изненадани с по чаша червено вино от
“Памидово”.
“Котки”-те поеха своя път
към българската публика. И
трупата вече гледа напред
към следващата премиера оперетата “Мамзел Нитуш” от
Флоримон Ерве, която се предвижда за края на юни.
Продължават преговорите за
мюзикъла “Чикаго”.

Мултимедийна вечер в рамките
на “Камерна сцена София 2009” ще
се състои на 6 февруари от 18 ч. в
Софийската градска художествена
галерия (ул. “Гурко” 1). Павлина Рибарова ще рецитира “Пияният кораб”
от Артюр Рембо на френски език с
електронна музика и лайв електроникс от Михаил Големинов. В програмата е и “Зимен път” - многоезична
видеоинсталация по Франц Шуберт
на галски, холандски и старогръцки
език с участието на Никола Темнисков (туба). Входът е свободен.

ФОТОСКУЛПТУРА
В ИНСТИТУТА
„СЕРВАНТЕС”
“Разтоварването, или кой и как
направи изложбата “Аз не търся.
Аз намирам: Пабло Пикасо в София” - фотоскулптура от Мисирков/
Богданов, се открива днес от 18,30
ч. в изложбената зала на “Института Сервантес” (ул. “Съборна” 1).
Тя може да се разгледа до 28
февруари.

СВИЛЕНГРАД Е
ДОМАКИН НА
РУСКАТА ПЕСЕН
Свиленград ще бъде домакин
на третия национален фестивал на
руската песен. Форумът ще се
състои на 4 април и в него ще
участват руски и български граждани от страната ни, съобщи БТА.
Свиленград бе избран за домакин
в конкуренция с Варна от федерацията “Съюз на съотечествениците” - най-голямата обществена
организация, която обединява съотечествениците от Русия и страните от ОНД в България. Най-добрите
изпълнители ще участват в Международния фестивал на съотечествениците, който се организира
през година в руската столица
Москва.

КИТАРЕН КОНЦЕРТ
Мартина Иванова, Божидар Симов, Давид Дяков, Иван Станчев и
Столина Добрева са изпълнителите в днешния китарен концерт от
18 ч. в Лилавия салон на Чешкия
център (ул. “Г. С. Раковски” 100).
Рубриката е “Зона на младите”, в
програмата - творби от Й. С. Бах,
Луис де Нарваец, Г. Фр. Телеман,
Мауро Джулиани, Дж. Дюарт и др.
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СТАНИМИР СТОИЛОВ:

Очакват ни 7 финала
Мъри взима Краси Безински
за помощник, връща четирима
екслевскари в националния

ако се наложи, ще правим такива в движение, каза Стоилов. Той заяви, че е
разговарял със своя предшественик
Пламен Марков, като ще се консултира
с неговото мнение за неубедителните
игри на отбора от началото на световните квалификации.
За дебюта си в контролата срещу
Швейцария на 11 февруари Мъри ще
даде шанс за изяви на бившите си възпитаници в Левски Елин Топузаков, Димитър Телкийски, Илиян Стоянов и Валери Домовчийски. От играчите в чужбина
са повикани капитанът Димитър Бербатов, Стилиян Петров, Димитър Иванков,
Станислав Ангелов, Димитър Рангелов,
Велизар Димитров и Благой Георгиев.
Извън групата остава защитникът Валентин Илиев, като Стоилов обясни неговото
отсъствие със слабото му представяне в

Пенев направи
тренировка преди
полета за София
Старши треньорът
на ЦСКА Димитър Пенев реши да завърши
лагера в Агиа Напа с
тренировка
часове
преди отпътуването на
шампионите за България. Решението на
щаба е взето след
съботната загуба в последната проверка на
“армейците” в Кипър.
Тимът на ЦСКА, в който Стратега пусна повечето млади и дошли
на проби играчи, които отстъпиха с 2:3 в последните минути от
седмия в чешкия шампионат Виктория Пилзен. За “червените”
точни бяха Алауса (18)
и Николай Чипев (45)
от дузпа, а за чехите
се разписаха Резек
(37, д), Милка (79) и Татанашвили (83). В 90ата минута Чипев пропусна от бялата точка
за изравни.
Няколко пъти казах,
че е нормално да има
загуби и изненади в
контролите. По-важното е, че някои от младите трябва да се раздават до последно, ако
искат да намират място в групата, коментира Пенев. Неговият колега Павел Върба пък
заяви, че е щастлив от
успеха, след като през
есента начело на Жилина отстрани Левски
в Купата на УЕФА.
По-късно
Пенев
призна за силния интерес от Динамо Минск

към вратаря Даниел
Беконо. След контролата между двата
тима е имало нови
разговори между двете страни. Стратега не
остана очарован от
изявите на камерунеца при головете за
Виктория
Пилзен,
след които е твърде
вероятно Беконо да
си тръгне от “Армията”. В същото време
Пенев коментира, че
за схеми и за тактики
има достатъчно време. Смятам, че нищо
не сме скрили от нашата
подготовка.
Движим се в правилна посока. Няма да
играем със Звезда в
България, а с Локомотив Мездра, със Спартак Варна и с Локомотив Пловдив, добави той.
Снощи “армейците” се прибраха от
Кипър, където записаха 3 победи и 1 загуба. След ден почивка
те заминават във
вторник за турнира
Албена Къп 2009 от 4
до 13 февруари. ЦСКА
е в група “А” с тимовете на Спартак Вн,
Локомотив Пд и Монтана. В другата група
са Черно море, Берое, Локомотив Мездра и националният
ни отбор за юноши до
19 години. “Армейците” излизат в първия
си мач в сряда срещу
Монтана.

Раул настигна Ди Стефано
Капитанът на Реал
Мадрид Раул Гонсалес
Бланко затвърди статута си на жива легенда,
след като изравни 45годишния рекорд на
Алфредо ди Стефано от
307 гола с екипа на
“кралския клуб”. 31-годишният Раул вече е
само на два попадения
и от друг рекорд на Ди
Стефано - 216 гола за
“белия балет” в Примера. Седмицата на Реал
откри в 47-ата минута в
късния съботен мач
срещу Нумансия, а 7 покъсно Ариен Робен удвои. Реал записа шеста
поредна победа и с 44
точки бе на 9 от лидера
Барселона, който снощи гостува на Расинг
Сантандер. Раул има
още години на високо
равнище и може да вкара дори 450 гола. Пожелавам му го, заяви
след мача Ди Стефано.
В другата среща
Атлетик Билбао надигра след късен гол с 3:2
Малага. Баските са девети с 29 точки, а Малага - седма с 32 т.

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

Манчестър Юнайтед записа 16а победа във Висшата лига, надигравайки с 1:0 Евертън в среща от
XXIV кръг. Димитър Бербатов игра
90 минути, а победата донесе
Кристиано Роналдо, който реализира спорна дузпа в 44-ата минута. “Червените” дяволи събраха 53
точки и водят с пет пред Челси и
Ливърпул, които снощи излязоха
на “Анфийлд”. 48 точки събра и
тимът на Стилиян Петров Астън
Вила, който направи 0:0 с Уигън.
В другите срещи - Арсенал - Уест
Хям 0:0, Мидълзбро - Блекбърн
0:0, Хъл - Уест Бромич 2:2, Фулъм
- Портсмут 3:1, Болтън - Тотнъм
3:2, Стоук - Манчестър Сити 1:0.

ТОТО 2
10-И ТИРАЖ
Раул продължи да пише история
с екипа на Реал Мадрид

Каляри изненада и Ювентус
Каляри продължи силното си
представяне в Серия А, след като
стигна до 3:2 над Ювентус в Торино и записа първи подобен
успех от 41 години насам. Преди
това гостите, които излязоха на
седма позиция с 34 точки, направиха 1:1 при визитата си на Интер и разгромиха с 4:1 Лацио в
Рим. “Старата госпожа” допусна
втора поредна загуба и остана с
43 точки. Снощи Интер можеше
да се откъсне с 9 при успех срещу Торино, а Милан да изпревари с точка “бианконерите” при

победа като гост на Лацио.
Каляри откри още в 3-ата минута чрез Давиде Блондини, но домакините отговориха с два бързи
гола на Момо Сисоко (31) и Павел
Недвед (38) и се оттеглиха спокойни на почивката. След нея обаче
гостите не само изравниха с гол на
бразилеца Жеда (54), но в 78-ата
стигнаха и до трите точки. След
прекрасна комбинация с Андреа
Лацари голът на победата отбеляза Алесандро Матри. В другата
съботна среща Наполи направи 2:2
с Удинезе.

на
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ЮНАЙТЕД С
16-A ПОБЕДА

Хофенхайм се възползва максимално от петъчния провал на
Байерн Мюнхен, който загуби с
0:1 като гост на Хамбургер. В
събота изненадата в Бундеслигата излезе еднолично начело с 38
точки след успех с 2:0 над Енерги
Котбус в среща от XVIII кръг. Хофенхайм води с две пред Хамбургер и Херта, която също изпревари с една точка “баварците”, надигравайки Айнтрахт с 2:1. В другите двубои Кьолн - Волфсбург
1:1, Щутгарт - Борусия М 2:0,
Борусия Д - Байер Л 1:1, Хановер
- Шалке 1:0. Снощи бяха срещите
Бохум - Карлсруе и Вердер Арминия.

ИЗДАТЕЛ: „ДУМА 2008“ ЕООД
Адрес на редакцията:
София - 1784,
бул. „Цариградско
шосе” 113 А,
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номератор 97 05
+ вътрешен номер
www.duma.bg
E-mail:duma@duma.bg

Притежателят на германски
паспорт Мохамед Райшуми пристигна вчера у нас и днес ще бъде
на тренировка на Левски, предаде Гонг. 23-годишният халф на
БФЦ Берлин ще мине проби при
“сините”. В същото време украинският халф Александър Князев
започна проби на “Герена”, като
дори се появи в игра в съботната
контрола срещу Левски Бистрица,
завършила 1:1. Първият състав на
“сините” пък направи безлично 0:0
срещу втородивизионния Видима
Раковски на ст. “Георги Аспарухов”. 1000 зрители запомниха само
нахлуването на фен в 75-ата минута, който искаше да поздрави
вратаря на Левски Георги Петков.

ХОФЕНХАЙМ
НЕ СБЪРКА

СНИМКА БГНЕС

Предстоят ни седем двубоя като финали до края на квалификациите за световното в ЮАР, заяви вчера на първата
си пресконференция новият треньор на
националния ни отбор по футбол Станимир Стоилов. Най-важният ни мач безспорно е този с Ирландия, но ако победим в Дъблин, а загубим от Кипър, ще е
все същото, обясни Мъри. Той каза още,
че ще залага на атакуващия футбол и че
приоритет в работата му ще е тимът да
има по-голямо самочувствие. Едно от нещата, които не приемам, е мнението, че
толкова си можем. Обичам играчите си,
но повече обичам отбора си, а той може
повече, категоричен бе Мъри.
Той обяви, че негов помощник ще
бъде Красимир Безински. Треньор на
вратарите пък ще е Любомир Шейтанов. Други промени в щаба няма да има,

контролата срещу Сърбия, която България загуби с 1:6. Футболистите от българското първенство ще бъдат обявени в
близките дни. Изборът ми за играчи не е
голям. В последните пет години се въртят
едни и същи 30 футболисти, коментира
още Стоилов. Той сподели, че Мартин
Петров, Валери Божинов, Александър
Тунчев и Чавдар Янков са важни за отбора, но изрази съмнение дали травмите
им ще позволят да се включат в групата
за срещата с Ирландия.
Мъри изрази и разочаравание от
програмата на квалификациите в групата ни. По думите му той би работил с
удоволствие отново с Наско Сираков,
ако той бъде назначен за директор на
националните отбори. Очаква се на заседание на новия изпълком на БФС
тази седмица да стане ясен срокът на
договор на Стоилов и дали Сираков ще
оглави първите ни отбори.
Снощи Стоилов замина със своя клубен тим Литекс за нов лагер в турския
курорт Анталия. По време на 16-дневния престой “оранжевите” ще изиграят
минимум пет контроли, като датите и
съперниците все още се уточняват.

ЛЕВСКИ ПРОБВА
ГЕРМАНЕЦ

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

97 05 200

Главен редактор
Ивелин Николов
Първи зам.-главен
редактор
Юрий Борисов
yborisov@duma.bg
Зам.-главен редактор
Георги Георгиев
ggeorgiev@duma.bg
Отговорен редактор
Стоян Стоянов
stoyan@duma.bg
Отговорен секретар
Ивайло Гиздов
igizdov@duma.bg

Основател
Стефан Продев

6 от 49
I теглене: 7, 19, 30, 34, 37, 39
II теглене: 17, 21, 28, 32, 42, 45
III теглене: 12, 16, 19, 24, 39, 44
6 от 42
I теглене: 1, 3, 4, 5, 11, 29
II теглене: 10, 12, 14, 17, 20, 41
III теглене: 11, 22, 23, 30, 34, 41
5 от 35
I теглене: 14, 22, 29, 31, 35
II теглене: 2, 5, 13, 22, 26
III теглене: 2, 18, 21, 23, 32
Тото Джокер
Печеливши позиции: 2, 4, 9
Печеливши числа:
1, 2, 2

”‚‡Ê‡ÂÏË ˜ËÚ‡ÚÂÎË!
“˙ÒËÚÂ ÎË ÄÓÌÀ?
»ÁËÒÍ‚‡ÈÚÂ ˇ ÓÚ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌËÚÂÎËÚÂ! »‰ÂÚÂ Ë ˇ ‚ÁÂÏÂÚÂ! ¿ÍÓ ÌÂ ˇ Ì‡ÏË‡ÚÂ ËÎË ËÏ‡ÚÂ Á‡ÚÛ‰ÌÂÌËˇ Ò ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡¯Ëˇ ‚ÂÒÚÌËÍ, Ó·‡‰ÂÚÂ ÌË
ÒÂ. ŸÂ Ì‡Ô‡‚ËÏ ‚ÒË˜ÍÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ
ÄÓÌÀ ‰‡ ÒÚË„ÌÂ ‰Ó ‚‡Ò.
œË œ–Œ¡À≈Ã» Ò
‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂÚÓ Ú˙ÒÂÚÂ:
»‚‡ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡, –ÛÏˇÌ‡ ËËÎÓ‚‡ “ÂÎ: 02 97 05 208, 02 97 05 203,
0886 04 84 32, e-mail: print@duma.bg,
abonament@duma.bg
ŒÚ 9 ‰Ó 19 ˜‡Ò‡ ‚ ‰ÂÎÌË˜ÂÌ ‰ÂÌ

cyanmagentayellowblackdopulnitelen 15

cyanmagentayellowblack
cyanmagentayellowblack

ПОНЕДЕЛНИК 2 ФЕВРУАРИ 2009

ÑÏÎÐÒ

24

œ – Œ ƒ ⁄ À Δ ¿ ¬ ¿

Надал покори
Австралия

ж и в о т ъ т
на думите

Световният номер 1 надигра Роже Федерер
и вдигна първата си купа в Мелбърн

СНИМКА БГНЕС

даеше само от 58 минути,
за да спечели своята
четвърта титла в Мелбърн,
след като в събота надигра
рускинята Динара Сафина с
убедителното 6:0, 6:3. Американката, която вече има
общо десет титли от Големия шлем, се завръща на
първото място в световната
ранглиста, измествайки
сръбкинята Йелена Янкович. За Сафина това е второ
поражение в голям финал,
след загубата от сръбкинята Ана Иванович на миналогодишния “Ролан Гарос”.
При мъжките двойки титлата отиде отново при
представители на САЩ,
след като братята Боб и
Майк Брайън победиха тандема Маеш Бхупати (Индия) и Марк Ноулс (Бахами) с 2:6, 7:5, 6:0. Това е
трети успех на американците в Австралия и общо техен седми в турнирите от
Големия шлем, като те се
завръщат на върха на световната ранглиста.
По-късно Бхупати се реваншира, като заедно със
Саня Мирза стигна до трофея при смесените двойки
след 6:3, 6:1 над Натали
Деши (Франция) и Анди Рам
(Израел). 22-годишната Мирза стана първата представителка на своята държава,
която печели титла от турнир от Големия шлем. Партньорът й пък спечели своя
седми приз на смесени двойки и общо единадесети на
турнир от такъв ранг.

Рафаел Надал (вляво) е сред малцинта с положителен
баланс срещу Роже Федерер, като на финала в Мелбърн
записа своя 13-и успех в 19 срещи помежду им
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Вон отново печели
Линдзи Вон постигна втори успех в германския зимен център Гармиш-Партенкирхен,
като след петъчния триумф в слалома в неделя спечели и супергигантския слалом. Тя изпревари шведките Аня Першон и Джесика Викарби (Швц) и води за СК с 1114 точки пред
петата вчера Мария Рийш (Герм) - 935, и Першон - 855 т. Италианецът Манфред Мьолг пък
спечели слалома в Гармиш, следван от сънародникът си Джорджо Рока и австриецът Райнфрид Хербст. Четвъртото място поделиха ЖанБаптист Гранж (Фр) и Манфред Прангер (Австрия). Въпреки 24-ото си място Ивица Костелич (Хърв) води за СК със 742 точки пред
Гранж - 706, и Бенямин Райх (Австрия) - 680 т.
Австриецът с български паспорт Килиан Албрехт остана 35-и място в първия манш. Днес
започва световния шампионат във Вал Д’Изер.

Вкараха Фелпс
в сага с канабис
от 7,24 сек. е напълно
по възможностите й.
Междувременно
Цветелина Кирилова
започна успешно годината, след като триумфира в бягането на
400 метра на турнир в
Будапеща. В първия си
старт за новия сезон
националката постигна резултат 54.38 секунди. Днес е и първият старт за сезона на
Ивет Лалова, която ще
участва на спринта на
60 метра на състезанието в Москва.

Правото да
к а з в а ш т о в а,
което мислиш!
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ПОДАРЪЦИ И
СУВЕНИРИ
НА ВЕСТНИК
ДУМА

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ
ще излиза
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стигна Петя Дачева,
която спечели тройния скок с 13,78 метра. В късите спринтове на 60 м първи станаха Веселин Панков
с 6,85 сек. и Ивана
Рожман (Македония)
с 7,74 сек., която стана и единственият
чуждестранен победител в турнира. Инна
Ефтимова направи
два фаулстарта и
беше дисквалифицирана, но демонстрира самочувствие, като
заяви, че нормативът

Най-успешният
спортист в олимпийски игри Майкъл
Фелпс е изправен
пред провал на кариерата си заради наркотици, съобщи “Нюз
ъф тъ уърлд”. Носителят на 8 титли от в
Пекин и на общо 14
златни медала бил
“спипан” с канабис на
6 ноември м.г. на парти в университета на
Южна Каролина. Информатор на изданието, присъствал на
сбирката, заявява, че
плувецът приличал
на човек, който не
прави това за първи
път. Твърди се, че говорителят на Фелпс
Клифорд Блоксман е
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Момчил Караилев
оглави ранглистата
Момчил Караилиев оглави ранглистата за сезона в тройния скок, след като
спечели първото място на 40-ия турнир
“Академик” с постижение от 17,05 м.
Така той покри и
норматива за европейското първенство
в зала в Торино (6-8
март) още в първото
си състезание за годината. Сега започвам усилена подготовка за европейското първенство и ще
гоня титлата, заяви
след състезанието
атлетът пред Спортал.бг.
Преди
първенството той ще
участва в три силни
турнира на ИААФ - в
Дюселдорф (13 февруари), в Карлсруе
(15 февруари) и в
Бирмингам (21 февруари).
Нормативите за
шампионата на стария континент покриха и Николай Атанасов, който постигна
втори резултат на
планетата в скока на
дължина, преодолявайки 8 метра, и вторият в класирането
Атанас Русенов с личен рекорд от 7,91 м.
При жените найдобрия резултат по-
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Рафаел Надал е новият
шампион на Откритото
първенство на Австралия,
след като в зрелищен финал
вчера победи своя най-голям
опонент - световния номер 2
Роже Федерер. Испанецът
на два пъти поведе със сет в
срещата, печелейки първата част с 7:5 и третата - с 7:6.
Швейцарецът не се предаде
и взе втория и четвъртия сет
с резултат 6:3. Въпреки че
това беше вторият петсетов
мач на Надал в рамките на
три дена, той не даде абсолютно никакви шансове на
своя опонент в последната
част и постигна два пробива
за крайното 6:2 след 4,22
часа игра. По този начин
лидерът в ранглистата при
мъжете триумфира за първи
път в кариерата си финал на
“Род Лейвър Арина” и увеличи сметката си от спечелени турнири от Големия
шлем на шест. Това е и
първа титла за Испания
изобщо на “Аустрелиън
оупън”. Федерер пък пропусна възможността да изравни
рекорда на американеца
Пийт Сампрас от 14 титли от
Големия шлем. Съжалявам
за днес, Роже! Зная колко
ти е трудно и колко желаеше този трофей. Ти си страхотен шампион и несъмнено
ще спечелиш 14-ата си титла. Поздравявам те за страхотната игра, винаги е било
огромно удоволствие да играя с теб, сподели шампионът след мача.
Серена Уилямс се нуж-

предложил висока
сума на изданието да
не публикува фотоса.
Олимпийската организация на САЩ и
УАДА вече разследват случая, като
Фелпс го грози 4-годишно наказание.

талон за
безплатна
обява!
ТЪРСЕТЕ ГО!
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