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ЧЕРНАТА ДУПКА НА На
на община
СОФИЯ Е КОНТРОЛЪТ Свиленград
Столицата има пари, но не може да ги
управлява, посочиха от фондация АКСЕС
Контролът е черната дупка
на Столичната община. Това е
основният извод от третия пореден доклад по проект “Наблюдение на общинските икономически дейности” на фондация “АКСЕС-София”, представен вчера. Според изследването администрацията на
кмета Бойко Борисов няма
проблем с парите, а с тяхното
управление.

На първо място според експертите на АКСЕС съществува системен дефект в публично-частните партньорства.
Един от примерите за това
е чистотата на София, като за
пример се дава отдаването на
концесия на чистотата на австрийската фирма “Заулбермахер”. Според фондацията от 1
март София ще има сериозни
проблеми с почистването, тъй
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като на практика е невъзможно да приключат до тази дата
двете дела, заведени в Комисията за защита на конкуренцията от досегашния концесионер ВОЛФ и “Титан”.
В доклада се засяга и проблемът “Топлофикация”, като
изводът е, че “говоренето за
него е говорене, което трябва
да се харесва на софиянци”.

Партньори на БСП
за бъдещето на
лявата коалиция
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Няколко думи
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Дознателите
вече без
пишещи
машини
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Противоречията
между Русия и
Таджикистан
прераснаха в
шумен скандал

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА
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Някак кофти се получи. Малко така неудобно стана. Аха
да се зарадваме, че с лекцията си в Харвард кметът Бойко
Борисов ще покори нови висоти в ораторското майсторство,
пък то се оказа, че такава лекция няма да има. Отменена
била. Тъжно. Студентите в Харвард няма да разберат каква
е визията на столичния кмет за бъдещето на България.
Което е много добре за Борисов, защото програмата му за
управлението на страната в момента се преработва от
собствените му експерти. Наборът от архилиберални рецепти,
изложени в нея, се оказа не просто напълно неприложим в
текущата реалност, а направо вреден и по-скоро звучи като
епикриза за управленския капацитет на ГЕРБ. Слава богу,
че кметът не запозна учащите в Харвард с нея, защото
щеше да стане наопаки на новия призив на “Мюзик Айдъл”:
“Да не се излагаме пред чужденците”.
Впрочем това не бива да стряска Борисов. Не че той се
е затюхкал. Кметът добре знае, че никой не чете партийни
документи. Но епикризите се четат. Задължително е.

Студеното
време надуло
сметките за ток
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Престъпна
картотека
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В Кремъл руският президент Дмитрий Медведев даде официален прием по
възкачването на новия патриарх Кирил. За първи път в най-новата история на Русия
патриархът бе поздравен при интронизирането си лично от президента на страната
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Библейски цитат
стана наслов
на еротична
изложба
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Учениците без
свободни часове

Õ‡Ó‰ÌÓ Ò˙·‡ÌËÂ

МОН предвижда видеонаблюдение на училищата
Учениците да нямат свободни часове, когато един учител по съответен
предмет отсъства. Такава специална
програма на образователното министерство ще стартира от тази година, съобщи вицепремиерът Даниел Вълчев вчера. Целта била винаги да се осигурява
заместване и да не се губи учебен материал. Това е една от трите нови програми на МОН, но министърът не уточни
какви пари ще се дадат на училищата
да осигурят заместващи учители.
По втората програма ще се финансират българските училища зад граница,
което се прави за първи път. С тази цел

са заделени 5 милиона лева. Третата
програма е за сигурността в училищата,
отбеляза Вълчев, който обеща средства
за купуване на камери, главно в общите
части и входовете на училищата. В 6000
стаи ще се инсталират видеокамери с
възможност за следене какво става в
помещенията при изпитна обстановка.
На въпрос как ще се процедира през
втория учебен срок за безплатните закуски на учениците, Вълчев отговори, че
МОН е увеличило с близо 70 процента
средствата тази година спрямо предходната. За 2009 г. са заделени около 28
млн. лв. за храна на учениците от начал-

ния курс. Ако се окаже, че не са достатъчни, ще намерим съответен резерв
и ще прехвърлим допълнително средства на общините, каза Вълчев.
Той остана изненадан от твърдението, че към декарите земя, които в началото на миналата седмица показа на
вътрешния министър Михаил Миков като
подходящи за строеж на полицейско
управление в Студентския град, има
реституционни претенции. Ние не сме
информирани за такова нещо, но както
върви в България, изглежда към всяка
педя земя има реституционни претенции,
коментира той.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Вируси
нападнаха
единния фиш
на „Капитан
Андреево”
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- кмет на община Гоце
Делчев, Огнян Радев
- секретар на Клуб
“Велина”.
Нека този клуб
бъде отворен не само
за нашите привърженици, а и за всички
жители на с. Сатовча
и служи за общуване
между хората на този
прекрасен и патриотичен край - с тези думи
се обърна към жителите на общината
зам.-редседателят на
НС Любен Корнезов.

○

бяха Румен Петков от
ИБ на БСП, зам.-председателят на Народното събрание и председател на областното ръководство на
партията Любен Корнезов, Владимир Димитров - областен управител на Благоевградска област, Йорданка Слатинска председател на ОбС
на БСП - Благоевград,
кметът на община Сатовча д-р Арбен Мименов, Владимир Москов

○

В присъствието на
много гости вчера в с.
Сатовча отвори врати
новият клуб на общинската партийна организация на БСП.
Тържеството бе уважено от партийни членове на местната партийна структура, както и от представители
на общинското и висшето ръководство на
БСП и на клуб “Велина” към район Възраждане - София. Сред
официалните гости
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БСП с нов клуб в Сатовча
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Ученици от основно училище “Димитър Благоев” във Велико Търново започнаха препис на
Търновската конституция. Поводът е 130-годишнината от свикването на Учредителното
събрание във Велико Търново и подписването на Търновската конституция
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Президентът Георги Първанов и съпругата му
Зорка Първанова заминават на посещение в Руската Федерация утре. Визитата на държавния глава ще продължи до 6 февруари. С нея ще бъде
дадено началото на Годината на България в Русия,
която ще бъде открита с тържествен концерт.
Държавният глава ще се срещне с президента на
Русия Дмитрий Медведев. В програмата на посещението са предвидени още срещи на президента
Георги Първанов с министър-председателя на Русия Владимир Путин, с председателя на Съвета на
Федерацията на Руската федерация Сергей Миронов, с кмета на Москва Юрий Лужков, с Негово
Светейшество Кирил, патриарх на Москва и цяла
Русия. В рамките на визитата ще се проведе Българо-руски бизнес форум и откриване на изложба
“България днес. Недвижимост, туризъм, вино”. Президентът ще бъде придружаван от министъра на
външните работи Ивайло Калфин, министъра на
културата Стефан Данаилов, министъра на труда и
социалната политика Емилия Масларова, постоянния представител на България в ЮНЕСКО Ирина
Бокова, както и бизнес делегации.
Още на стр. 16
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Първанов открива Годината
на България в Русия

z Министърът
на транспорта
Петър Мутафчиев ще присъства
на церемонията
по награждаването на екипажа, който прояви
висок професионализъм и самообладание при
отвличането на
автобуса
с
пътници на 27 януари 2009 г., съобщиха от министерството. Награждаването е организирано от Асоциацията на българските предприятия
за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) и ще се проведе
днес от 11 ч. в гранд хотел “София”. На събитието са поканени да
присъстват председателят на Съюза на организациите от автомобилния транспорт (СОАТ) Койчо Русев,
както и председателят на Българската асоциация на сдруженията в
автомобилния транспорт (БАСАТ)
Миролюб Столарски, както и ръководствата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.
z Министър-председателят Сергей Станишев ще присъства на церемонията по подписването на меморандумите с общини и трети
страни по проект “Красива България” за 2009 г., съобщиха от правителствената информационна
служба. Церемонията ще се състои
днес от 10 ч. в зала “Мусала” на
хотел “Хилтън”. Ще бъдат подписани и 11 споразумения за изпълнението на 5 проекта на частния
бизнес в секторите “Туризъм”, производство и занаятчийство и 6 за
реставрацията и консервацията на
сгради - паметници на културата,
които са частна собственост.

Смолян си пази
младите лекари
със стипендии
Районната лекарска колегия в Смолян ще предоставя стипендии за млади
лекари, съобщи председателят на колегията д-р Емилия Апостолова. Стипендиите на съюза са инвестиция за
привличане на лекари специалисти в
Смолянска област, в която напоследък
се чувства сериозен недостиг на медицински кадри, твърдят от колегията. Стипендиите ще се изплащат на дипломирани лекари през периода на придобиване на специалност. Едно от условията към стипендиантите е след получаване на медицинска специалност да
продължат работа в Смолян и региона.
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Всеки дознател с компютър до три месеца
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страната ни, което да е осъществило толкова много реформи, особено
в областта на правосъдието и
вътрешния ред, и резултатите през
последните шест месеца са видими.
Очаквам обективен и неутрален
доклад на Европейската комисия,
който да покаже напредъка на България в последните месеци, заяви междувременно вицепремиерът Меглена
Плугчиева след срещата си с депутатите от германския Бундестаг. “Нашата съдебна система трябва да заработи много по-прозрачно”, бе категорична Плугчиева. Тя добави, че скоростта на разкриването на престъпления у нас не я удовлетворявало.

○

За правителството е важно
българските граждани да почувстват позитивните страни на членството на България в ЕС, заяви министър-председателят Сергей Станишев на среща с парламентарна
делегация от германския Бундестаг,
водена от председателя на Комисията по въпросите на Европейския
съюз Гунтер Крихбаум. Станишев
подчерта, че реформите, които правителството и парламентът провеждат, се правят на първо място заради българските граждани и ще
продължат да бъдат все така интензивни. По думите на премиера няма
правителство в новата история на

○

Правим реформите за
българските граждани

○

○

○

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:

Проверка на системата
“единен фиш” на ГКПП “Капитан Андреево” е установила, че на 30 януари без
съгласуване със системен
администратор са увеличени работните места на агенция “Митници” и са подменени персоналните компютри
на служителите от Националната служба по растителна защита и Националната
ветеринарномедицинска
служба. При извършването
на тази процедура не е инсталирана антивирусна програма, което е довело до
проникване на вируси в системата. Това съобщиха от
Министерството на държавната администрация и административната реформа.

Днес
в
Народното
събрание
ще се проведат срещи на комисията по
вътрешна
сигурност и
обществен ред, комисията по правни въпроси, комисията по европейските въпроси със смесена делегация на комисията по европейските
въпроси, комисията по вътрешните
работи и комисията по правни
въпроси на Бундестага на Федерална република Германия, съобщиха
от пресцентъра на Народното
събрание. Срещите ще се проведат
в зала “Запад” от 13, 14 и 15 часа.

До края на април всеки
дознател в страната ще разполага с компютър. Това
съобщи вчера в Перник заместник-министърът
на
вътрешните работи Раиф
Мустафа, който заедно с директора на Главна дирекция
“Криминална полиция” главен комисар Калин Георгиев присъства на отчета за
работата на областната ди-

рекция на МВР за 2008 г. За
оборудването на дознателите са заделени 3 милиона
лева от бюджетния излишък.
40 специализирани автомобила, които ще облекчат и
подобрят работата на оперативните групи, ще бъдат
доставени в страната, съобщи още Раиф Мустафа. Всяка областна дирекция ще
разполага с един такъв авт-

мобил. От него ще се
възползват разследващи
полицаи, оперативни работници и полицаи от лабораторията на дирекциите. Автомобили ще бъдат доставени и за разследваща полиция, чиито служители досега са ползвали коли на криминална, икономическа и
охранителна полиция, каза
още Раиф Мустафа.
cyanmagentayellowblack
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Представиха сборник с изследвания за българския социализъм
отбеляза още Ананиева.
Тя обеща, че поредицата ще бъде допълнена
с още два тома по проблемите. Вторият том
ще бъде вече за развитието на държавния социализъм от края на
Втората световна война
до края на студената
война, коментира и
съставителят на сборника Евгений Кандиларов.
Този сборник е
една изключително
ценна първа крачка,
бе оценката и на председателя на парламента и член на ИБ на
БСП Георги Пирински.
Според него тази
първа крачка е едно
много обещаващо начало за по-внимателно вглеждане в първоизточниците на социализма в България.

Сборникът “Изследвания по история на
социализма в България
(1891-1944) бе представен официално вчера.
Той е издаден от Центъра за исторически и политологически изследвания (ЦИПИ) и фондация “Фридрих Еберт”.
Това е само първият том
от една поредица, отбеляза директорът на
ЦИПИ проф. Нора Ананиева при представенето на книгата. В сборника различни историци
са написали свои изследвания по някои от
проблемите на социалистическите идеи в посочения период. Най-трудният момент беше да
видим историята на тези
идеи в тяхната цялост,

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

АЛЕКСАНДЪР СИМОВ

Георги Пирински бе сред гостите на представянето на новия сборник

АКСЕС:

София има пари,
но липсва контрол
Според експертите е напълно възможно
да се изправим до нова криза с боклука.
По данни на фондацията се водят преговори с фирма “Новера”, която почиства
останалите столични райони, но те са
неофициални. Според експертите почистването на София се е осъществявало
много по-добре до 1998 г., когато то е
извършвано от общинска фирма.
Пророкуването на поредната криза с
боклука се случи на последното заседание на Столичния общински съвет, когато
стана ясно, че все още няма отговор от
КЗК. Той се чакаше до петък миналата
седмица. Така все още не може да се
пристъпи към избор на фирма, която трябва да започне да чисти пет столични квартала от 1 март.
Освен кризата с боклука в доклада си
АКСЕС засяга и проблема “Топлофикация”. “Говоренето за дружеството в момента е говорене, което трябва да се харесва
на софиянци, тоест те да одобряват казаното. Затова другата страна винаги е виновна. Истинските решения са свързани с
мерки, които може би изобщо няма да
харесат на софиянци”, се казва в доклада
на фондацията.
“Новините около “Софийски имоти”
припомнят заглавията от 2004 г.”, е констатацията на АКСЕС.
Докладът засяга и работата на общинската администрация. В предишния доклад

бе посочено, че “общината продължава
да крачи по тънкия лед на неперфектни
или незаконосъобразни процедури”. Доказателство за широката приложимост на
подобен извод са думите на общинския
съветник Росен Малинов, който направо
заяви: “Не мога да разбера за какво плащаме на общинските юристи, след като те
постоянно не могат да защитят наредбите, които сами са писали”, се казва в новия доклад на АКСЕС. Според експертите
въпросът на Росен Малинов само изглежда риторичен, а всъщност трябва да получи отговор.
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Да се създаде постоянно действащ
експертен орган към парламента, който да следи за ефективността на приеманите законови актове, предлага
движение “Напред”. От движението настояват още възможно най-скоро да
бъде приет Законът за лобизма.
Депутатът от “Напред” Любен Дилов-син обясни, че целта на новия
орган, за който настояват от движението, е “да привлича широк кръг граждански сдружения, отделни граждани,
гилдии, съсловни организации, за да
може всеки законопроект, преди да е
влязъл в пленарна зала, да бъде максимално широко тестван как ще работи”. От движението коментираха още,
че заради недостатъците в закона за
конфликт на интереси не може да се
обхване работата на парламента и
общинските съвети и затова възможно най-бързо трябва да бъде приет
окончателно законът за публичност
на лобизма.

Над 330 млн. лв. дава
Столичната община за
заплати през 2009 г.

Фондацията предрече нова криза с боклука в столицата
Проблемът на Столичната община не
е в липсата на пари, а в това, че не се
осъществява контрол по основните дейности. Това е един от основните изводи на
третия пореден доклад по проект “Наблюдение на общинските икономически дейности” на фондация “АКСЕС-София”, който бе представен вчера. Контролът е черната дупка в управлението на Столичната
община, заяви експертът от фондацията
Румен Яновски.
Текстът на доклада е изготвен в резултат на контент-анализ на съществуващата
база данни за работата на столичното
кметство. Докладът съдържа извадки от
медийни материали от заседания на Столичния общински съвет, както и достъпна
документация на общинската икономика.
Въз основа на тях са направени няколко
изводи и препоръки.
На първо място, според експертите на
АКСЕС съществува системен дефект в
публично-частните партньорства, както и
системна липса на контрол. В документа
са разгледани още дейностите по отдаването на концесия на чистотата на австрийската фирма “Заулбермахер”. Според
фондацията от 1 март София ще има сериозни проблеми с почистването, тъй като
на практика е невъзможно да приключат
до тази дата двете дела, заведени в Комисията за защита на конкуренцията от
досегашния концесионер ВОЛФ и “Титан”.

Орган да следи
ефективността
на законите
предлага „Напред”

○

○

○

ГЕРБ искат още един
ръководен орган
Създаването на още един орган към
председателя на Столичния общински
съвет, поискаха вчера от ГЕРБ. Става
въпрос за консултативен съвет по икономическите въпроси и на система за
контрол и постоянен мониторинг на
бюджета на София за 2009 г. Основата,
на която ще бъде инвестиционната програма на Столичната община, е привличането на европейски средства, вземането на кредити - безлихвени и нисколихвени, посочиха още от ГЕРБ.

А

Администрацията на Столичната община предлага размерът на бюджета
на общината за тази година да бъде 1
006 249 120 лева. Това се посочва във
внесения доклад за обсъждане от комисиите на Столичния общински съвет. От
държавни трансфери в бюджета са
предвидени 268 312 247 лева, а от собствени приходи - 582 779 000 лева.
В приходната част за тази година е
предвидено намаление на приходите от
глоби, санкции и наказателни лихви - от
3,5 млн. лв. за миналата година на 2,5
млн. лв. за тази, както и на приходите от
продажби на общинско имущество - от
55 млн. лв., на 45 млн. лв.
За заплати, осигуровки и издръжка
на общинската администрация в разходната част са предвидени 50 822 421 лв.,
за заплати и издръжка в сферата на
образованието - 220 154 823 лв., за
здравеопазване - 38 891 602 лв., а за
социални дейности - 29 770 957 лв.,
съобщи БТА
За благоустройство и комунални
дейности са предвидени 163 855 668
лв., като в тази сума са включени 67
185 000 лева за концесионерите по
чистотата, 3,5 млн. лв. за почистване на
нерегламентирани сметища, 4 838 019
лв. за издръжка на Столичния инспекторат, 29 млн. лв. за управление на
дейностите по околната среда, 2,6 млн.
лв. за зимно почистване на пътищата.
Капиталовите разходи за всички
функции и дейност на Столичната община за 2009 г. са в размер на 317 552
526 лева.

Румен Петков: Целта на КБ е
да бъде първа политическа сила
Целта на БСП и
Коалиция
за
България е да бъде
първа политическа
сила на предстоящите избори за Европейски парламент и за Народно
събрание. Това заяви вчера в Благоевград членът на
Изпълнителното
бюро на Националния съвет на
БСП Румен Петков.
С
решение
на
ръководството на
партията от петък
започна изграждането на областните партийни съвети, беше структуриран Националният предизборен
център, а до 15
февруари трябва
cyanmagentayellowblack

Народният представител от Коалиция
за България Румен Петков бе един
от инициаторите на кампания за набиране
на средства за ремонт на Галерия “Дарение
на Светлин Русев” в Плевен

да приключи структурирането на областните предиз-

борни центрове и
на областните и
общинските пре-

дизборни щабове
на БСП, каза Петков. Като ключов
въпрос, който трябва да намери своето решение, той
посочи дискусията
и в парламента, и
в
обществото,
свързана с насрочването на изборите и споровете
дали двата избора
да бъдат на различни дати или в
един ден. За БСП
е изключително
важно насрочването на изборите да
отговаря на националния и на обществения интерес, а
не да бъде в интерес на една или
друга партия, каза
Петков.

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

¡˙Î„‡ÒÍ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ, ÍÓˇÚÓ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ Ë Â‡ÎËÁË‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË, ËÌÓ‚‡ÚË‚ÌË
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Отложиха делото за смъртта на убиеца на Луканов

Заради забавяне на процедури от украинска страна
делото срещу Алексей Кичатов пак беше отложено

Софийският градски съд
не даде ход на делото срещу украинеца Алексей Кичатов за убийството на

сънародника му Юрий Кутепкин. Двамата са свързани с делото за убийството
на Андрей Луканов, като

Кичатов бе оправдан за
убийството на бившия премиер, а за Кутепкин се сочеше, че е физическият

извършител на убийството
на Андрей Луканов.
През 1999 година, в
разгара на разследването
за убийството на Андрей
Луканов, трупът на Юрий
Кутепкин беше открит в
кладенец в Елин Пелин в
резултат на признание на
Кичатов, направено пред
бившия топполицай Ботьо
Ботев.
Самопризнанията са
направени в скандално известната база на МВР в
Копривщица, където са водени всички обвиняеми за
разстрела на Луканов.
Сред свидетелите по делото за убийството на Кутепкин са и Ботьо Ботев,
както и друг за оправданите за убийството Луканов - Георги Георгиев.
Съдът вчера не даде
ход на процеса за убийството на Юрий Кутепкин,
тъй като майка му не е
уведомена за това, че има
право да се конституира
като частен обвинител и
граждански ищец. Съдебната поръчка е изпратена
до Украйна, но отговор
оттам не се е върнал и затова делото бе насрочено
за 23 март.

ГКПП Кулата-Промахон
остава затворен
до сряда
ТИР-ове минаваха през
гръцката граница само два часа
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Срещу осем служители на Дирекция “Противодействие на организираната и тежката престъпност” към
Главна дирекция “Криминална полиция” са образувани дисциплинарни производства за смъртта на Пламен Куцаров. Това съобщиха от пресцентъра на МВР
вчера. Сред разследваните е отстраненият началник
на отдел “Контратероризъм” в дирекция “Противодействие на организираната и тежката престъпност”
Атанас Димитров. След извършена проверка от дирекция “Инспекторат” на МВР, по разпореждане на
министър Михаил Миков относно смъртта на Пламен
Куцаров на 21 януари, е започнало производството
срещу служителите, за които има данни, че са
извършили тежки нарушения на служебната дисциплина. Има доказателства, че антимафиотите са действали неправомерно при участието им в специализираната полицейска операция, в хода на която е
настъпила смъртта на Пламен Куцаров.
Министърът на вътрешните работи Михаил Миков
подписа заповеди за наказания. Порицание за една
година е наложено на комисар Петър Владимиров,
който временно изпълнява длъжността директор на
дирекция “Противодействие на организираната и тежката престъпност” и на неговия зам.-главен инспектор
Калин Михов. Наказан е и водещият разследването
инспектор Николай Младенов.

○

○

Наказаха антитерористи
заради Пламен Куцаров

○

та граница. Движението на леките
автомобили и автобусите се извършва
нормално.
Това е 14-ият ден от началото на
блокадата при Промахон след като
на 20 януари следобед протестиращите фермери от тази част на Гърция
блокираха с тракторите си съседния
на Кулата гръцки граничен пункт и
оттогава тя се вдига само временно,
без предварително оповестяване кога
точно ще става това.
Продължават блокадите на земеделските производители в Гърция
край граничния пункт Промахон, което наложи поредното затваряне на
ГКПП Кулата на българска територия.

○

Граничният контролнопропускателен пункт Кулата-Промахон ще бъде
затворен за движение до сряда включително, съобщиха вчера от полицията. Препоръчва се пътуващите да използват ГКПП - Илинден и ГКПП - Капитан Петко войвода, където трафикът
е нормален и в двете посоки. Между
10 и 11.30 часа на ГКПП - Кулата преминаха всички чакащи от двете страни на границата автомобили, след
което пунктът беше затворен отново.
НАПИ съобщи, че е била постигната
договорка за отварянето на граничния пункт от 10.00 часа за два часа.
350 ТИР-а чакаха на опашка, която
достигаше осем километра по гръцка-

В събота гръцкият депутат Ставрос
Дайлакис изрази надежда, че може
да се очаква вдигане на блокадата
на Промахон. Според него пунктът на
гръцката територия обаче е последното място, на което блокадата ще
падне. По думите на българския консул в Солун Пламен Иванов, имало
вероятност към сряда протестите на
земеделските
производители
в
Гърция да спрат. Той обясни преди
дни, че е взето решение министърът
на земеделието на Гърция да постави
въпроса за подпомагането на фермерите пред Европейската комисия, за
да може стопаните да получат искания размер субсидия.

Неясна експертиза
за парите на Ванко 1
Неясна експертиза на разходите за задграничните пътувания на Ванко 1, която не отговаря на поръчката на съда за паричните възможности на рапъра, стана причина за поредното
отлагане на процеса за отнемане на имущество му. Искът е по
линия на комисията “Кушлев” и
разглежда
придобита
от
престъпна дейност собственост.
Съдът предупреди вещото лице,
че ще му наложи глоба, ако на
9 март не представи пълно заключение. На вчерашното заседание стана ясно, че седем години в семейството на Иван
Главчев разходите са били повече от приходите. Комисията
“Кушлев” поиска конфискация на
два автомобила, дяловете на
рапъра в две фирми и къща в
село Ягодово на сина му Петър.
Не мога да коментирам личностните и професионалните качества на вещото лице, каза
инспектор Георги Чобанов от ко-

мисията “Кушлев”. Той обясни, че
се обмисля вариант по отстраняването му. От приетите две части
на експертизата излиза, че от
1999 до 2006 г. семейството на
Ванко 1 е живяло едва ли не без
пари. В разходите не е включена издръжката на трите му деца.
Изключение прави само 2000 г.,
когато приходите му надвишават
с 40 000 лева разходите, ако се
смятат дарените от 88-годишната баба на рапъра 45 000 лева,
с които той си е купил “Мерцедес”.
На едно от предишните заседания жената, която живее на
социални помощи, свидетелства,
че парите й, надживели инфлация и деноминация, са спестени
от продажби на килими и ковьорчета в арменската кооперация
“Селска забрадка”. Според данните, на които стъпва експертизата пък, през 1999 г. домакинството на Ванко 1 е карало със
стотина лева месечно.

С 5 ЛВ. НА МЕСЕЦ
ЩЕ ПЪТУВАТ
ПЕНСИОНЕРИ
Срещу пет лева на месец
пенсионерите от Габрово ще
пътуват в градския транспорт от
март. Това съобщи за БТА управителят на общинското транспортно дружество Калоян Енчев. Документът ще бъде със
специална защита и няма да
може да се фалшифицира. Право да използват карта на символичната цена 5 лева имат всички пенсионери.

ЖЕНА ПОСТРАДА
ПРИ ИНЦИДЕНТ С
ГАЗОВА БУТИЛКА
В ДОБРИЧ
Жена на 54 години пострада
в Добрич при инцидент с газова
бутилка, съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на
МВР. Тя е получила обгаряния по
лицето и едната ръка и е отведена в Центъра за спешна помощ.
Инцидентът станал в апартамент
в жилищния комплекс “Петър Сарийски”. Газовата бутилка на
отоплителна печка се възпламенила поради неизправност на
вентила. Екип на районната служба “Пожарна опасност и спасяване” е успял да предотврати разрастването на огъня и е спасил
жилището.

ОТКРАДНАХА
20 000 ЛВ. И
ЗЛАТНИ НАКИТИ
Около 11 грама златни бижута и 20 000 лева бяха откраднати
заедно с шкафа, в който са били
заключени през незатворен прозорец на бистро в Хасково. Заведението се намирало на паркинг V километър, съобщиха от
полицията в града. Органите
били алармирани от 53-годишния собственик на бистрото, който пръв разбрал за обира.

БИВШ ВОЕНЕН
ПЛАШИ ХОРА
С ПИСТОЛЕТ В
НОЩЕН КЛУБ
Пиян мъж е размахвал боен
пистолет в нощен клуб “Опиум”
в Русе. По предварителна информация на Дарик буйствалият мъж е бивш военен. Инцидентът е станал вчера рано сутринта, а сигналът е подаден от
охраната на заведението. Когато
полицаите пристигнали, от клуба
заявили, че пияният мъж си е
тръгнал. Разказали, че след като
охраната не го допуснала в заведението, той извадил оръжието и
го размахал пред клиентите.
После си тръгнал с такси. Покъсно мъжът пак отишъл пред
клуба, заявявайки, че оръжието
му го няма и се е върнал да го
търси. Установено е, че мъжът е
49-годишен, от град Кубрат. При
претърсване на района на заведението униформените открили
пистолет “Макаров”.

ПРОКУРАТУРАТА
РАЗСЛЕДВА
15 СЛУЧАЯ НА
НАСИЛИЕ ОТ
ПРОТЕСТИТЕ
В сигнала до прокуратурата,
който е подготвен за подаване, са
систематизирани 15 случая за
насилие, извършено от полицията
по време на протеста на 14 декември в столицата на пл. “Народно събрание”. Това съобщи вчера
адвокат Иван Груйкин от Гражданско сдружение “Справедливост”. “При наличие на добра воля
и желание от страна на министър
Михаил Миков и съответните полицейски началници до момента
тези служители трябваше да бъдат
идентифицирани. Те са превишили правата си, а според мен те са
извършили и престъпления”, поясни адвокат Груйкин.
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ÇÀ ÕÎÐÀÒÀ
Японското правителство дари
апаратура за 30 000 евро
Специализираната очна болница във Варна вчера получи
като дарение от японското правителство апаратура на стойност
30 000 евро. На церемонията
присъстваха извънредният и
пълномощен посланик на Япония
в България Цунехару Такеда,
представители на местната власт
в крайморския град, лекари. Новата фундус камера ще помогне
за по-прецизна диагностика на
социално значими очни заболявания като диабетната ретинопатия и макулната дегенерация,
обясни управителят на болницата д-р Драгомир Драганов. Дигиталната апаратура прави цветни
и контрастни снимки на ретина-

та. Прегледите ще се извършват
с направление от здравната каса,
издадено от специалист. Д-р Драганов посочи още, че камерата
ще помогне за по-активното участие на болницата в програмата
на Световната здравна организация за предотвратяване на лечимата слепота до 2020 г.
Програмата на японското правителство за предоставяне на
безвъзмездна помощ за проекти
на местно равнище в България
стартира през 1998 г., припомни
дипломатът. Досега по нея са отпуснати 2,2 милиона евро. Финансираните проекти са в сферата на
здравеопазването, образованието, социалното подпомагане.

○
○
○
○

РИОКОЗ-Кюстендил изследва за трихинелоза осем души от град
Рила. Това съобщи д-р Кръстева от инспекцията, предаде радио “Фокус”- Пирин. Кръвните проби са взети, след като лицата, имащи съмнение, че са се заразили с болестта, потърсили помощ. Резултатите от
изследванията ще станат ясни днес. Друг жител на планинското градче, за който има съмнение, че се е заразил с трихинелоза, е настанен
за лечение в столична болница. От РИОКОЗ-Кюстендил обясниха, че
първоначалните изследвания, които трябвало да установят дали е
носител на заболяването, са направени в благоевградската болница
и са били отрицателни. По-късно обаче мъжът е потърсил медицинска
помощ в София. От РИОКОЗ-Кюстендил започват проверка за причините за евентуално заразяване с трихинелоза. По непотвърдена информация евентуална причина за заболяването е консумацията на
неизследвано месо от диво прасе.

Обучение за 16 хиляди
души осигурява
Агенцията по заетостта
Увеличава се почасовото възнаграждение
на работещите по мерки и програми

○
○
○

○
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Сладки приказки между набори в очакване на автобуса

○

молба и приложени към нея
документи - копие от документ за самоличност, копие
от личен амбулаторен картон
и копие от решение на ЛКК,
ТЕЛК или НЕЛК (ако има
такова), се извършва социална оценка на потребностите
на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад-предложение.

○

Настаняването в специализираните институции се
извършва по реда на Правилника за прилагане на Закона
за социално подпомагане. Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават
писмена молба по настоящ
адрес до директора на дирекция “Социално подпомагане”.
Въз основа на подадената

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ ○

Условия за настаняване в
специализирана институция

○

ЕКСПЕРТ

○

СОЦИАЛЕН

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Нови програми за обучение
“Повишаване на качеството на
обучението на възрастни” и
нови проекти за обучение
“Собствен бизнес - смяна на
професията”, “Пак ще успеем”,
“Ресоциализация на лишените
от свобода чрез професионална квалификация и обучение”
ще започне през т.г. Агенцията по заетостта (АЗ). Над 9500
безработни да бъдат включени в обучителни курсове за
възрастни (за ограмотяване, за
придобиване на професионална квалификация и ключови
компетентности, както и за мотивационно обучение). Това
предвижда Националният план
за действия по заетостта
(НПДЗ). В него е залегнало и
обучението на 4392 безработ-

НПДЗ се предвижда Агенцията
по заетостта (АЗ) да реализира
активната политика по заетостта в рамките на 185 753 403 лв.
за осигуряване на заетост на 83
891 души и обучение на 15 912.
Според националния план субсидираното трудово възнаграждение на безработните, включени в програми и мерки, се увеличава от 220 лв. на 240 лв.
○

ни, ангажирани в различни
програми за субсидирана заетост. Други 570 също ще
бъдат включени в обучителни
курсове по насърчителните
мерки за заетост. Освен това
1000 безработни ще бъдат насочени за професионално ориентиране от лицензирани институции.
През настоящата година с

АИДА ОВАНЕС

○

Председателят на общинската организация на Политическа партия “Движение за социален хуманизъм” (ДСХ) в Горна Оряховица - Ваня Василева,
се включи в подкрепата на
деца, лишени от родителски
грижи, съобщиха от движението. Сираците Грациела и Дамян
вече ще имат свой дом и топли
дрехи. Председателката на общинското дружество на ДСХ,
която три години е класен ръководител на девойката, помага с
парични средства и дрехи на
този етап. В момента текат разговори с ръководителите на
Движение на българските майки и управители на няколко
фирми, за да се намери по-добре платена работа в града за
момичето. Ръководството на
гимназията е предоставило безплатно помещение от общежитието на училището, където децата да живеят. От малка Грациела съчетава ученето, домашните си задължения и работа,
за да изкарва прехраната си. От
ранна възраст тя се сблъсква с
нерадостите на живота, след
като почиват близките й и тя
остава сама с невръстния си
брат. Момичето започва да работи денонощно, в никакъв случай братът й да не влиза в дом
за сираци. Сега Грациела е ученичка в ХII клас на Професионална гимназия по хранителновкусови технологии в Горна
Оряховица.

Пак изследват за трихинелоза

○

„Движение
за социален
хуманизъм” пое
деца сираци

○

Жители на варненските села Голица, Кривина и Солник отбелязаха традиционния
празник на момчетата и мъжките рожби - Петльовден. Според традицията на този ден
се коли петел, с чиято кръв се правят три кръста на входните врати на къщата за здраве. Бабите
от село Кривина пък разказаха, че традицията на Петльовден тръгва още от османското робство,
когато мъжки рожби са вземани от поробителите за еничари

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА
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(ръст с 9,1%) - колкото е минималната работна заплата. В
Националния план е предвидено средствата за обучение на
безработни да се увеличават с
20% - от 500 на 600 лв. а обучението за ограмотяване - 500 лв.
(при 360 лв. през 2008 г., увеличението е с 39%).
За провеждане на активните мерки по заетостта през т.г.
в АЗ са предвидени общо над
185 753 400 лв. Те ще се изразходват освен за обучението на
15 912-имата, и за осигуряване
на заетост на 83 891 души.

ЧЕЛЕН ОПИТ

Повече пари за
здраве от пушачи
Министърът на здравеопазването на
Саудитска Арабия Хамад Ал-Мани в
интервю пред Arab News е обявил, че
пушачите в Кралството трябва да плащат по-висока здравна осигуровка. Изявлението е било по повод мерките, които
трябва да се вземат за ограничаване на
тютюнопушенето в страната. Той е поискал от застрахователните компании да
категоризират хората, като ги разделят
на групи - пушачи и непушачи. За пушачите е обявил, че е предвидена
допълнителна такса, тъй като е доказано, че те попадат във високорисков клас
на заболеваемост, съобщи агенция “Фокус”. По силата на новото правило на
фирми, ангажирани в областта на продажбите на тютюн и цигари, както и на
лицата, които са членове на борда на
тези компании, ще бъде забранено да
се вписват в регистрите за сътрудничество с министерството на здравеопазването. “На компаниите няма да се издава
медицински лиценз”, е заявил министърът. Тютюнопушенето е основна
причина за смъртта на 3,38 милиона
хора по света.
cyanmagentayellowblack
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Слагат лого за храните,
отговарящи на БДС
Според експерти основният
проблем на животновъдството у нас
е неговата неефективност
Четири предложения,
които ще бъдат внесени
в Министерския съвет,
одобри на заседанието
си Консултативният агробизнес съвет, свикан
от земеделския министър Валери Цветанов, за да се обсъдят
мерки срещу ниските

изкупни цени в отрасъла
и ограничаване на ефектите от вноса на заместителите на мляко и
месо. Съветът поиска да
се въведат драконовски
мерки за контрол на
храните, произвеждани
в България, и за внасяните суровини за тях.

Специално лого да бъде
поставяно върху хранителните продукти, които
отговарят на българския
държавен стандарт,
предложиха още членовете на съвета.
Трябва да има ясна
концепция за промоция
и реклама на български-

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

≈„ËÔÂÚ ÏÓÊÂ ‰‡ ÌË ‰ÓÒÚ‡‚ˇ
ÂÌÂ„ËÈÌË ÂÒÛÒË

Председателят на Народното събрание на Египет д-р Ахмед Фадхи Сурур е на
официално посещение у нас по покана на председателя на парламента Георги Пирински

Египет има желание за доставяне на
енергоресурси на страната ни, стана
ясно след среща на председателя на
Народното събрание Георги Пирински и
египетския му колега д-р Ахмед Фатхи
Сорур, предаде БГНЕС. Сорур изрази
високата си оценка за свикването на
международен форум за енергетиката
през април тази година в България. Той
отбеляза по повод гостуването на еги-

петския министър на енергетиката в
България, че неговата държава очаква
посещение на премиера Сергей Станишев и председателя на парламента Георги Пирински.
Председателят на българския парламент каза, че е потвърдил поканата
президентът Мубарак да участва в енергийния форум, който ще се проведе в
края на април у нас.

Заработи електронният
имотен регистър
След повече от седем
години работа по въвеждането на проекта “Кадастър и имотен регистър”
гражданите вече могат да
правят справки за имоти
за броени минути от персоналния си компютър и
интернет, при това по-евтино, отколкото на гишетата на агенциите по вписванията.
На
адрес
www.icadastre.bg се намира интегрираната база
данни на агенциите по кадастъра и по вписванията
с досиетата на всички видове имоти - парцели,
къщи, апартаменти и т.н.
Информация за имота
може да се открие по неговия идентификационен
номер, номер на партида
или точен адрес.
Онлайн справки се
извършват засега само за
имоти, които се намират
на територии с изработена кадастрална карта, каквато има само за около
12% от територията на
страната. Останалата част
от България трябва да

С
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влезе в новия регистър до
2015 г. според стратегията на правителството. Експерти смятат, че изработването на пълната информационна система ще
струва 100 млн. евро.
Справки за имоти в останалата част на България
ще се извършват по старата процедура - от общинските служби по земеделие,
когато
става
въпрос за земеделски
земи, и от общинската администрация, когато става
въпрос за урбанизирани
територии. Системата ще
бъде обогатена с опция известяване със sms всеки път, когато някой прави справка за ваш имот.
Проектът за кадастъра
и имотния регистър е финансиран с 28,7 млн. евро
от Световната банка, 2
млн. долара от холандското правителство, както и
от държавния бюджет. Сегашният имотен регистър,
който действа от близо
100 г., е персонален - парцелите в градовете, земе-

делските земи, горските
терени, сградите, къщите,
апартаментите, се вписват
по трите имена на собственика им.
Новият, който е по-модерен и по-сигурен, е чрез
код - всеки имот има 17цифрен уникален номер
(подобно на ЕГН-то на
гражданите) и досие. То
съдържа описание на
имота, собствениците му настоящи и предишни,
идеалните части на съсобствениците, вещните права върху него - ползване,
наем, аренда, има ли ипотеки и възбрани върху
него. Новият регистър показва не само моментното състояние на имота, но
и позволява да се проследят хронологично промените през годините. Освен
това е общ за цялата страна - справка за апартамент в Пловдив например
ще се прави отвсякъде,
без да е нужно да се ходи
дотам. Информацията се
получава бързо, не се
чака с дни.

те хранителни продукти,
обявиха експертите.
Според Александър Йоцев от Съюза на търговците на храни в България допълнителни средства за реклама могат
да бъдат заделени от
преизпълнението на
държавния бюджет.
Хранителните продукти, които поддържат
високо качество, трябва
да бъдат отделяни на
специални щандове в
магазинната и търговската мрежа, бе катего-

ричен Димитър Зоров,
председател на Асоциацията на млекопреработвателите. Според него
обаче това едва ли би
могло да бъде постигнато само със заповед на
директорът на НВМС.
Членовете на съвета се
обединиха и около идеята, че трябва да има
много по-сериозна защита и подкрепа на българските производители.
Основният проблем
на българското животновъдство е в неефек-

тивността на животновъдството и произвежданото мляко, каза
проф. Пламен Мишев от
УНСС на заседанието на
агробизнес съвета към
МЗХ, предаде “Фокус”.
По думите на проф.
Мишев у нас има 120
хил. млекопроизводители, които гледат по 9
животни. За него проблемът ще се реши,
когато останат между 12
хил. млекопроизводители с по 100 животни,
каза той.

ЕК засега няма да възстанови
спрените плащания по САПАРД
Европейската комисия
(ЕК) съобщи вчера, че засега няма да се възстановяват спрените плащания
по програма САПАРД.
Причината са все още
съществуващите слабости
и липсата на наказателна
отговорност за вече установени злоупотреби, заяви
говорителят на ЕК Майкъл
Ман, цитиран от агенциите. Блокираните пари по
трите спрени мерки на САПАРД са около 140 млн.
евро.
Една от мерките е за
преработка на селскостопански и рибни продукти, парите за която бяха
замразени преди година.
По-късно от ЕК спряха и

плащанията по мерките
за инвестиции в селското
стопанство и за развитие
и диверсификация на
икономически дейности.
Българските власти не са
изпълнили две от найважните точки в плана за
действие по програмата,
заявиха от ЕК. Все още
не е създаден механизъм, който да прекрати практиката т.нар.
свързани фирми да се
регистрират единствено с
цел усвояване на пари по
САПАРД.
Второто е, че няма
данни за адекватни последици за вече установени злоупотреби - т.е.
обвинения и присъди. Го-

ворителят на ЕК по
въпросите на селското
стопанство Майкъл Ман
подчерта, че решението
е взето след детайлен
анализ на дадените от
България данни по прилагането за плана за действие по САПАРД, както
и на заключенията от независим одит. Това не означава окончателна загуба на средствата по програмата, която изтича в
края на 2009 г., след като
през декември Брюксел
разреши удължаването й
с една година. ЕК е готова да възстанови спрените
плащания,
щом
въпросните проблеми
бъдат изцяло разрешени.

2000 ‡·ÓÚÌËˆË
ÓÚ ì ÂÏËÍÓ‚ˆËî
ÔÓÚÂÒÚË‡Ú ‰ÌÂÒ
Тази седмица може да се очаква
развитие по казуса с намирането на
стратегически инвеститор за комбинат
“Кремиковци”. Това заяви пред Дарик
заместник-министърът на икономиката
Нина Радева. Тя обаче не се нае да
прогнозира дали ще се стигне до подписване на договор.
Вчера 30 миньори от рудник “Кремиковци” спряха окончателно работа по
отводняване на шахтата, което може да
доведе до наводняване на квартал “Кремиковци”. Решението за спиране на
работата бе наложено от Главна инспекция по труда. КНСБ отново са изпратили тревожни писма, с което алармират
за възникналата опасност.
Работниците от “Кремиковци” излизат
на протест днес. Те ще се съберат на
площад “Александър Невски”. “Исканията на работниците и синдикалистите отдавна са ясни - ясни сигнали от кандидатите за комбината, ако не - какво е предложението на министерството. Работниците искат също по-добри и безопасни
условия на работа, посочи лидерът на
синдикалистите Васил Яначков. Според

синдикатите всички срокове, които специалистите са дали за бъдещето на комбината, отдавна са отминали. На протеста се очакват около 2000 активно работещи към момента в комбината, взели
последно заплатите за октомври на 25
декември миналата година.

„Икономист”: България е
на първо място по болнични
Дали вината е в глобалното влошаване на
здравето или става въпрос
за кръшкане от работа,
работниците си взимат
повече болнични дни в
сравнение с по-рано, коментира на електронната

си страница сп. “Икономист”. От социологическо
проучване, проведено в
компании в Европа и Америка, става ясно, че около
две трети от фирмите са
регистрирали увеличение
на болничните, които пер-

соналът е взимал през последните години, докато
само една трета са отчели
подобрение. Работниците
в България са взимали наймного болнични дни, след
тях се нареждат Португалия и Чехия.
cyanmagentayellowblack
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Строежът на
„Тракия” ще
се забави
Ако финансирането на
недостроената част от АМ
“Тракия” бъде пренасочено
по Оперативна програма
“Транспорт”, това ще доведе до забавяне на проекта,
заяви пред журналисти министърът на регионалното
развитие и благоустройството Асен Гагаузов по повод
появилите се информации.
Той обаче не пожела да коментира с колко точно ще
се удължи процедурата по
строителството на аутобана.
Министър Гагаузов посочи, че ако този вариант е бил
обсъждан с представители
на ЕК, то с по-подробна информация разполагат Министерството на транспорта и
Национална агенция “Пътна
инфраструктура”. Все още се
изчаква официалното становище на ЕК по въпроса с изграждането на това трасе.

Студеното време
наду сметките за ток
75 на сто от абонатите на
ЕВН трябва да платят средно
с 30 на сто повече
75% от абонатите на ЕВН
ще платят през февруари
по-високи сметки от предходните месеци, съобщи
ръководителят на “Клиентски сметки” инж. Петър
Янков, цитиран от news.bg.
Ръстът се дължи на по-голямата консумация заради
студеното време, а при част
от абонатите - и на попродължителния период за
отчитане, който обхваща и
дни от месец декември,

обясниха от компанията.
ЕВН e мажоритарен собственик на електроразпределителните предприятия в
Южна България.
Средното завишение на
сметките е 32%, но то не е
показателно за индивидуалните фактури на клиентите, подчерта инж. Гочо Чемширов. За онези абонати,
които предишния път са
били засечени до 23 декември, сегашният период на

отчитане стига до 37 дни.
Това са между 10-15% от
клиентите, каза инж. Петър
Янков.
Пикът в потреблението
на ток е бил на 13 януари,
който беше от най-студените дни, при това в разгара
на газовата криза. Тогава
консумацията е била с близо 20% повече от среднодневния товар. Сметките за
последния отчетен период
ще бъдат по касите два-три
дни преди 15-о число, когато стартира стандартният
срок за плащане. От ЕВН
твърдят, че в последните
месеци няма ръст на исканията за разсрочване на
задължения.

ГЛОБИХА ФИРМИ С
НАД 40 000 ЛЕВА
Актове на обща стойност 40
250 лева са съставени на работодатели от Врачанска област
през 2008 г., съобщиха от Национална агенция за приходите
(НАП) - Враца. Глобите са за
неспазване на осигурителното
законодателство. За цялата година инспекторите са проверили общо 1033 работодатели.
Съставени са 599 акта за нарушения на Кодекса за социално
осигуряване. Най-честите нарушения са за невнесени осигуровки и закъснение в подаването на декларации, съобщи агенция “Фокус”. През 2007 г. направените проверки на работодатели бяха 637, а съставените
актове - 512

ИТАЛИАНЦИ
МОДЕРНИЗИРАТ
ПРИСТАНИЩЕТО
В АХТОПОЛ
Италиански предприемачи
искат да направят в Ахтопол
модерно туристическо пристанище. Това стана ясно на среща
между Стефано Бенацо, посланик на Италия в България, и
областния управител на Бургас
Любомир Пантелеев, предаде
БГНЕС. Италианският дипломат
постави въпроси, свързани с
икономическите връзки, транспорта, културното сътрудничество между двете страни, образованието. Областният управител запозна чуждестранните
гости със социално-икономическата характеристика на региона. Той сподели нуждата от
спешни и големи инвестиции в
инфраструктурни проекти в региона, както и в изграждането
на локални пречиствателни
станции по морето.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

ТАКСИТА С
ФАЛШИВИ
ДОКУМЕНТИ КАРАТ
В КЮСТЕНДИЛ
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след което ще се подготви проект
за кандидатстване за финансиране
по оперативна програма “Околна
среда”. Приблизително 15 милиона
евро ще струва изграждането на
депото, а средствата за проектирането, на стойност около 600 000
лв., ще бъдат взети под формата на
безлихвен заем от Предприятието
за управление на дейности по
околна среда към екоминистерството, заяви кметът на Добрич Детелина Николова, която е председател на сдружението “Управление
на отпадъците - регион Добрич”.

○

Българската народна банка (БНБ) свали
основния лихвен процент до 3,92 на сто.
Това е понижение с
1,25 на сто спрямо равнището на лихвения
процент преди това,
което бе 5,17 на сто.
Така БНБ орязва лихвата за втори пореден
път, а настоящото ниво
на ОЛП е най-ниското
cyanmagentayellowblack
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Европейската централна банка в средата на
януари свали водещата
си лихва до 2 процента,
Bank of England определи през първия месец от годината 1,5 на
сто водеща лихва. Федералният резерв в
САЩ отбеляза своеобразен рекорд, като определи равнище от 0,5
процента.

○

от юни 2007 година.
Основният лихвен
процент на БНБ от 1
декември бе 5,77 на
сто, след като в началото на ноември също бе
повишен - от 5,38 процента на 5,72 на сто. В
действията си централната ни банка следва
решенията на институциите в цял свят по понижаване на лихвата.

○

БНБ пак намали основния
лихвен процент

○

○

5 фирми, като по първоначална
информация сред тях има и чуждестранни, са депозирали оферти за
участие в конкурса за избор на
проектант на регионалното депо за
твърди битови отпадъци край Стожер. То обхваща осемте общини от
Добричка област и община Никола
Козлево-Шумен.
В рамките на три месеца се очаква проектът да бъде готов и да се
премине към необходимото съгласуване с РИОКОЗ и МОСВ за получаване на комплексно разрешително,

○

ДАНА РУСЕВА

○

○

Готвят проект за депо
за боклука в Добрич

○

Неизвестни умишлено затвориха пътя от Велико Търново за местността Ксилифор, след като отсякоха 10-метров бор

Съкращават 50% от
строителите в Бургаско
Масовите съкращения в строителните фирми в Бургаския
регион, които вече
започнаха, ще достигнат до 50% от персонала.
Икономическата
криза, която удари
най-силно строителния бранш, принуждава предприемачите
да оптимизират постоянно личния състав в компаниите си,
за да оцелеят. Според изчисления на
експертите, заетите в
този бранш ще намалеят с 50% до края
на тази година,
news.bg. Липсата на
поръчки, свитото кредитиране и като цяло
стагнацията в пазара
буквално убиват строителните компании.
Със сигурност помалките и неконкурентоспособни няма
да оцелеят в кризата.

С шанс са тези компании, които имат поразнообразен портфейл от дейности и
работят повече по инфраструктурни обекти с общините, държавата, както и по програми на ЕС.
В същото време
пък оборотът на агенциите за недвижими
имоти е спаднал 4
пъти в сравнение със
същия период (ноември-януари) от миналата година. В момента търсенето е почти
на кота нула, а предлагането е в изобилие.
Очакванията на
експертите са, че цените ще продължат да
падат през цялата
година и за клиентите ще има много
допълнителни бонуси
и екстри при закупуване на недвижим
имот.

Над 200 таксиметрови коли
с фалишиви документи по улиците на Кюстендил карат с помощта на местни катаджии,
предаде news.bg. Информацията е потвърдена от Районна
прокуратура - Кюстендил, където засега е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител. Шестима
механици от КАТ-Пътна полиция, отговарящи за техническите прегледи и две жени, работещи на гишетата за прием на
документи, са обект на разследване от полицията, следствието
и районната прокуратура.
Престъплението се изразявало
в подправяне на документите
на колите и промяна на възрастта им.

ШВЕЙЦАРЦИ
ВЛАГАТ 300 МЛН.
ЕВРО ВЪВ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКО
Швейцарският холдинг “Натура Елементс” иска да инвестира около 300 милиона евро
във фотоволтаичен парк във великотърновското село Климентово. Строителството ще се
прави на няколко етапа и по
ноу-хау технология на холдинга. За нас освен решението на
съветниците е важен и фактът,
че вече подписахме меморандум за съгласие в общината.
Надявам се да няма спънки и
технически неуредици по този
проект, който се финансира
пряко от холдинга, и общата
стойност на етапите е за около
300 млн. евро.
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КУНЕВА ЩЕ
РАЗСЛЕДВА
БАНКИТЕ
Еврокомисарят за защита на
потребителите Меглена Кунева
ще разследва сектора на електроенергията тази година, след
като обширен доклад на ЕС
констатира, че компаниите в
областта на енергетиката, банковото дело и транспорта може
да мамят своите клиенти, предаде Ройтерс. Задълбочен анализ ще бъде осъществен с помощта на еврокомисаря по
енергетиката Андрис Пиебалгс.
Очаква се Кунева да публикува
резултатите от разследването
си преди лятото.

В СТРАСБУРГ
ЗАПОЧНА
ПЛЕНАРНАТА
СЕСИЯ НА ЕП
СНИМКИ БГНЕС

От вчера в Европейския парламент започна пленарна сесия, по време на която ще бъде
обсъдена борбата срещу сексуалната експлоатация на деца и
детската порнография. Други
теми за дискусия са санкциите
за работодатели на незаконни
имигранти, както и крайният
доклад на комисията по климатични промени: “2050: Бъдещето започва днес”.

Спад в популярността на Висшия ислямски съвет в южните провинции показват предварителните резултати от местните
избори в Ирак, съобщи арабският в. “Аш Шарк Ал Аусат”. Предварителните резултати показват, че религиозните партии като
цяло се представят неочаквано слабо в някои провинции като Кербала

СПИПАХА БЪЛГАРИ
С 57,8 КГ ХЕРОИН

Таджикистан отмени
преговорите с Русия
Президентът на Таджикистан Емомали Рахмон
демонстративно отмени визитата си в Москва и насрочените за понеделник
преговори с президента на
Русия Дмитрий Медведев,
като наред с това се отказа
и от участие в срещите на
върха на Организацията на
договора за колективна
сигурност (ОДКС) и на
Евро-азиатската икономическа общност (ЕврАзИО),
определени за сряда. Душанбе обясни решението на
таджикистанския държавен
ръководител със сложната
енергийна криза в страната, предаде “Интерфакс.

До момента Рахмон бе
едва ли не единственият
лидер на държава от ОНД,
непропуснал нито веднъж
срещите на общността, а
също и форумите на Шанхайската организация за
сътрудничество (ШОС),
ОДКС и ЕврАзИО. Таджикистан, който постоянно се
нуждае от външна помощ,
просто не можеше да си
позволи да пренебрегва
проявите, организирани от
Русия - негов основен съюзник и спонсор.
Според експерти отношенията между Русия и
Таджикистан последователно се влошават вече от

няколко месеца. По-специално страните не могат да
се споразумеят за съвместното изграждане на ВЕЦ
в Рогун, както и за подробностите около присъствието на руска военна база на
таджикистанска територия.
По тяхно мнение повод за
сегашната криза в двустранните отнощения е станао неотдавнашното посещение на Дмитрий Медведев в Узбекистан. Руският
президент заяви в Ташкент, че федерацията няма
да участва в строежа на
ВЕЦ-ове в Централноазиатския регион, ако съседните
държави не са съгласни.
Така Москва фактически
зае страната на Ташкент,
който се страхува, че ВЕЦовете, необходими на съседен Таджикистан, ще оставят без вода узбекистанските земи.
Следващата седмица
Емомали Рахмон смята да

Източна Европа стегната
в капана на рецесията
Въпреки прогнозата, че българският
банков сектор остава
стабилен,
според
Международния валутен фонд тази година
рисковете за България
са огромни. Това се
казва в анализ на организацията, посветен
на отражението на
кризата върху икономиките на отделните
региони и цитиран от
“Дойче веле”. Единственото глобално обединение на финансови
институции - Институтът за международни финанси (ИМФ),
black+dopulnitelen8

преди няколко дни
също би тревога за
Източна Европа. В доклад за световната финансова стабилност се
посочва, че продължаващата несигурност
засяга пряко новите
пазари в региона заради рязкото намаляване на чуждестранни
капитали. Прогнозите
са, че през 2009 г. в
региона ще постъпят
само 30 млрд. долара
капитал.
ИМФ настоява за
увеличаване на заемния капитал на МВФ,
за да се гарантира из-

плащането на спасителни заеми за източноевропейските
държави, които, според
ръководителите на института, ще се нуждаят
от тях. Зам.-директорът
на МВФ Джон Липски
заяви, че формиращите се икономики все
пак ще запазят относително по-добър икономически ръст от напредналите. “Но рецесията в тези страни
няма да е по-малка, а
човешките измерения
на кризата ще са много
по-драматични”,
изтъква Липски.

участва в заседание на
Европейската комисия в
Брюксел и почти няма
съмнение, че европейската
му обиколка цели да подчертае, че Москва съвсем
не е единствено възможният партньор за Душанбе.
Така, както вече сториха и
Киргизстан и Беларус.
Според вестниците
“Коммерсант” и “Независимая газета” ЕврАзИО,
създадена преди осем години, така и не успя да
реши дори сравнително
простия въпрос за въвеждането на единна митническа тарифа и свободно
движение на стоки. Според тях организацията не
е успяла да докаже, че
може да решава в кратки
срокове своите уставни
задачи. Затова държавите
членки няма да се откажат
от опитите да получат финансова помощ и от други
структури.

Клинтън се готви
за първата
си обиколка
Новоизбраният държавен секретар на
САЩ Хилъри Клинтън планира първата си
официална обиколка в Азия. Първото посещение извън страната на един държавен
секретар винаги се възприема като събитие
- твърде символно натоварено и подсказващо външната политика, която възнамерява
да провежда новият лидер. Програмата на
посещението все още не е окончателно
оформена, по всяка вероятност обиколката
ще включва Япония и Китай. Евентуална
спирка в Южна Корея ще й помогне за едно
от най-големите предизвикателства, които
я очакват като държавен секретар - ядрената програма на Северна Корея.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Отношенията между двете
страни се влошават
заради сложната
ситуация в енергетиката

Двама българи са били арестувани на контролнопропускателния пункт Кипи на гръцкотурската граница, след като в
луксозната им лека кола гръцките власти откриха 57,8 кг хероин. Наркотикът бил скрит в специално направено метално
скривалище между задните седалки и багажника. Арестуваните са заявили, че са пътували за
Франция и не са знаели за
съществуването на хероина.

Най-малко 21 полицаи загинаха при самоубийствен атентат, насочен срещу тренировъчен център в Тарин Кот,
столица на афганистанската
провинция Урузган. Пострадали са 20 души

„ХАМАС” ПОЖЕЛА
1 Г. ПРИМИРИЕ
“Хамас” е за едногодишно
примирие в и около ивицата
Газа при условие, че контролнопропускателните пунктове
към ивицата бъдат отворени,
предаде АФП. Това бе оповестено от говорител на радикалното ислямистко движение. “Хамас” не отхвърля и идеята за
примирие с период 18 месеца,
както бе предложено от посредника при преговорите Египет.

Правителството на Венецуела обяви 2 февруари, деня
в който сегашният държавен
глава Уго Чавес идва на власт
преди десет години, за национален празник

black+dopulnitelen8
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Сняг затрупа
Европа
Обилният снеговалеж предизвика многобройни
затруднения на
движението в големи части на Великобритания,
най-вече в южната част и в района на Лондон,
където част от
обществения
транспорт беше
парализиран, а
много полети регистрираха забавяне, предаде
АФП.
В британската
столица, която
осъмна с дебела
снежна покривка, движението
на всички автобуси замря, а летищата “Гетуик” и
“Сити Еърпорт”
бяха временно
затворени. Метрото и влаковете
в Лондон също се
движеха
със
закъснение. Железопътната компания
“Саутийстърн”, об-

служваща Кент и
Съсекс, съобщи,
че е отменила
всичките си влакове към Лондон.
Навалелият сняг,
който е най-обилен от 18 години
насам, предизвика хаос по пътищата и принуди
властите да затворят отсечки от
магистрала М25,
която обгражда
Лондон и е една
от най-натоварените в страната.
Властите призоваха гражданите
да ограничат до
максимум пътуванията си, тъй
като метеоролозите предвиждат
нов снеговалеж
през деня. Заради нередовния
обществен транспорт обаче мнозина граждани на
британската столица се престрашиха да яхнат велосипеди. Много
училища в крал-

ството отмениха
учебните занятия.
Париж също
беше затрупан от
сняг, който затрудни движението и причини
закъснения на полетите на парижките летища, предаде АФП. Генералното управление за гражданска
авиация
(DGAC) поиска от
авиокомпаниите
да анулират превантивно 30% от
програмираните
за деня заминаващи полети. Автомобилният
транспорт в общо
34 департамента
в северната и западната част на
Франция
се
сблъска с “големи затруднения”
заради снега. Населението беше
посъветвано от
метеоролозите да
проявява бдителност заради сне-

говалежа и образувалите се поледици.
Трима души
загинаха, а над
500 други трябваше да бъдат евакуирани от жилищата си в Италия
заради силната
снежна буря, която
връхлетя
Апенините.
Над 400 километра задръствания се образуваха и по пътищата
на Белгия, съобщи федералната
полиция на страната. Падналият
сняг, ниските
температури и
натовареното автомобилно движение
през
първия работен
ден от седмицата създадоха
особено сложна
пътна обстановка
в трите южни
белгийски провинции - Намюр,
Люксембург и
Монс.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Виелиците парализираха
Великобритания, Франция и Белгия

¬ÛÎÍ‡ÌË˜Ì‡ ÔÂÔÂÎ Á‡ÒËÔ‡ “ÓÍËÓ

Край вулкана Асама бе обявена тревога
от трета степен

Сакураджима са сред
най-активните вулкани в
Източна Азия.

дент Джакая Кикуете. По
време на заседанието е
било обсъдено и предложението на Либия за
създаване на “Съединени африкански щати”, но
не бил постигнат напредък по въпроса, съобщи Би Би Си.

Авиоинцидент на „Хийтроу”
Самолет на Кипърските авиолинии излезе от пистата на лондонското летище “Хийтроу”, след като единият му колесник влезе в тревната
площ, съобщи операторът на летище-

то. При инцидента няма жертви. Самолетът се приземил в 8,30 ч. по
Гринуич и се движел бавно към зоната на пристигане, когато инцидентът
станал.

○
○
○
○
○
○
○

Колумбийската бунтовническа групировка
Въоръжени сили за освобождение на Колумбия
(ФАРК) освободи четири-

ма души, които бяха
държани за заложници от
2007 г. насам, предаде Би
Би Си. Хеликоптер прибра
трима полицаи и един вой-

ник от предварително уговорено място. Това са
първите заложници, които бяха освободени едностранно от бунтовниците

в рамките на почти година. От групировката съобщиха, че възнамеряват да
освободят още двама полицаи в следващите дни.

○

○

ФАРК освободи заложници

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Евроскептичната партия “Либертас” ще създаде
свой клон в Полша за предстоящите през юни избори
за Европейски парламент, обяви лидерът на организацията, ирландският мултимилионер Деклан Ганли,
цитиран от Ройтерс. Искаме изборите за Европарламент тази година да бъдат референдум срещу Лисабонския договор, заяви Ганли пред симпатизанти от
няколко малки десни партии, цитиран от полски медии. Във всички държави, в които “Либертас” основава
клонове, ще бъдат създадени изборни коалиции, които ще излъчат общи кандидатски листи, отбелязва
Ганли.
Междувременно проучване на общественото мнение в Ирландия показва, че близо 60% от анкетираните смятат, че следващият референдум за новия европейски договор ще постигне положителен резултат,
предаде “Еурактив”.

ята за една година. Той е
изпратил на участниците
в срещата послание, в
което иска официално да
бъде наричан “крал на африканските традиционни
крале”. Кадафи ще смени
на поста председател на
АС танзанийския прези-

○

ните префектури Канагава и Сайтама до японската столица. Асама и

Евроскептичната
„Либертас” учредява
свой клон в Полша

cyanmagentayellowblack

Кадафи оглави
Африканския съюз
Държавните и правителствени ръководители на Африканския
съюз (АС), които заседават в етиопската столица Адис Абеба, избраха либийския лидер
Муамар Кадафи за председател на организаци-

○

Два вулкана изригнаха в Япония - Асама в
централната част на найголемия остров Хоншу и
Сакураджима на южния
остров Кюшу, предаде
ИТАР-ТАСС. Сериозни
щети и пострадали няма,
но японските власти забраниха достъпа в радиус от 4 километра край
Асама и от 2 км около
кратера на Сакураджима. Облак вулканична
пепел от Асама достигна
Токио, на 140 км в югоизточна посока. Пътнически влак бе спрян, тъй
като машинистът се притеснил от странния дим
във въздуха. Пепел е регистрирана също във
въздуха на гъстонаселе-

Заради спрените превозни средства някои лондончани предпочетоха
велосипеда като алтернативен начин за придвижване

Пхенян пак предупреди Сеул
Северна Корея предупреди Южна Корея, че
между двете страни има
опасност да избухне война, съобщи електронното
издание Газета ру. По-рано
Пхенян обяви, че се отказва от изпълнение на действащите договори и споразумения със Сеул. Северна
Корея обвини южната си

съседка за увеличаване на
напрежението на полуострова. Освен това КНДР заяви, че никога няма да проведе едностранно ядреното си разоръжаване и настоя за провеждането на
инспекции в Южна Корея,
които да установят дали
Сеул не приютява ядрени
оръжия на САЩ.

Анкара иска
обезщетение
Турция иска обезщетение от Атина за изтребител, паднал в района на Егейско море след сблъсък
с гръцки. При инцидента през май 2006 г. загина
пилотът на гръцкия изтребител. “Елевтерос типос”
информира, че Анкара критикува гръцкия съд заради присъдата за турския пилот, причинил смъртта
на колегата си. Присъдата е била издадена миналата седмица.
cyanmagentayellowblackdop
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ÏÎÇÈÖÈÈ
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ е роден на 19.06.1949 г. в Пазарджик. Има висше икономическо образование. Първи
секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на България. Народен представител в 39-ото
и 40-ото НС. Заместник председател е
на парламентарната група на
Коалиция за
България.
Женен, с
две деца.

ГЕОРГИ АНАСТАСОВ е роден през 1957 г. в София. Има висше икономическо образование със
специалност “Организация на производството и
управление на труда”. Лидер на партия “Български
социалдемократи”. Формацията заедно с БСП е член
на Социалистическия интернационал
и
асоцииран
член на ПЕС.
Депутат в
40-ото НС.

ГЕОРГИ АНАСТАСОВ:

Коалиция
за България
е успешен
проект

Убеден съм, че тази формула ще ни донесе
победа на изборите, заявява лидерът на
партия „Български социалдемократи”
 Господин Анастасов, вашата
партия е част от Коалиция за България. Как оценявате този проект досега?
- Коалиция за България доказа, че
левицата е способна да бъде единна,
независимо от различните политичечески субекти, които са в лявото пространство - социалисти, социалдемократи, комунисти, земеделци и патриотични организации.
 От вашата оценка да разбирам
ли, че вие виждате перспектива в
тази формула?
- Коалиция за България е един не
само жизнеспособен проект, а вече 8
години той е доказал своята сила, особено когато левицата е единна на избори. А днес вече виждаме ясно мутризирането на политиката, изкривяването на политическия живот, наред с икономическия, което е много опасно за
страната. От тази гледна точка левицата трябва да е единна, за да може да
окаже сериозно противодействие на
всички тези процеси.
Това е и част от борбата на левицата за едно стабилно и силно бъдещо
управление и за преборване на този
бич - корупцията.
 БСП изказа своята официална
оценка за проекта, че той е добър.
Кога вашата партия “Български социалдемократи” ще излезе с официално становище за Коалиция за
България?
- Екипът, който ръководи “Български социалдемократи”, е на мнение, че
Коалиция за България и преди всичко
договорът между българските социалдемократи и БСП е стратегически и
той трябва да бъде продължен. Пътят
на България е през едно гарантирано
социално управление, а без социалисти и социалдемократи това е
невъзможно. Да не говорим, че без
социалисти и социалдемократи не
може да има стабилно управление при
финансова криза. Решението за участие в Коалиция за България обаче ще
бъде взето от националната конференция на партията, която ще се проведе
в началото на март в София. На нея
представителите на общинските организации, на областните, на младежите, на ветераните-социалдемократи,
които са лежали и преди, и след 9
септември по затворите, вече ще кажат своята дума. Аз се надявам, че те
black+dopulnitelen

ще подкрепят продължаването на договора за Коалиция за България.
 Според вас трябва ли да бъде
разширена Коалиция за България
като формат и на какви принципи?
- Коалицията трябва да бъде съставена от реални политически субекти.
Зад тях трябва да стоят не само хора,
но реални гласове на изборите. В този
смисъл тази формула трябва да бъде
запазена. Коалиция за България трябва да търси подкрепа и от страна на
гражданските структури и гражданското общество, така че влиянието й там
също да се разраства.
 Къде според вас са успехите на
Коалиция за България?
- Ние се събираме заради общите
приоритети и политики, които провеждаме. На второ място, сходството в
програмите на БСП и партия “Български социалдемократи” позволява единодействие. Ние като партии сме членове на световното социалдемократическо движение - Социалистическия
интернационал. Трябва да отбележим
и че Коалиция за България всъщност
изпълни своите предизборни обещания от 2005 г. Ако седнем да разглеждаме внимателно програмата, която бе
обявена тогава, ще видим, че тя в огромната си част е изпълнена. На нас
наистина ни се иска доходите да са
още по-големи. Достъпът до образование и здравеопазване да е още подобър, но за съжаление само за четири години това не може да се изпълни.
Реалностите са такива, че сме в условията на валутен борд, с ограничена
финансова независимост, което реално не позволява толкова силна социална програма. Но ние доказахме на
българските граждани и правителството на Сергей Станишев също доказа,
че то държи на думата си и може да
изпълнява поетите ангажименти.
 Коалиция за България ли е успешната формула за идващите избори?
- Да. Сигурен съм, че Коалиция за
България ще разкрие своя потенциал
и ще бъде първа политическа сила на
следващите избори. Доказателства за
това има. Когато на евроизборите през
2007 г. се явихме отделно социалистите и социалдемократите, ние получихме определени резултати, но не такива, каквито трябваше. А ако гласовете
ни бяха събрани, те щяха да ни донесат поне още един депутат.

АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ:

Левицата
е силна,
когато е
заедно

Съюзът ни дава добър резултат и това
се вижда, казва председателят на
Комунистическата партия на България
 Господин Паунов, каква е вашата оценка на работата на Коалиция за България дотук като
политически проект?
- Коалиция за България функционира от януари 2001 г. През това
време ние сме печелили парламентарни избори, президентски, както
и местни. Убеден съм, че само обединената левица под формулата
Коалиция за България може да
даде такъв добър резултат.
 Кое ви кара да смятате
така?
- Ами като анализираме европейските избори, в които участвахме с друго име и под други форми,
видя се, че тогава допуснахме
грешка. Защото, ако тогава бяхме
участвали всички заедно, и то пак
с марката Коалиция за България,
защото тя вече е утвърдена и позната в нашето общество, тогава с
лекота щяхме да спечелим изборите и щяхме да вземем един депутат
повече. Заключението се вижда
само. Ние сме силни и печелим,
когато сме заедно, а не когато участваме поотделно. Същото се
потвърди и на местните избори
през 2007 г. Ето защо ние решихме
да участваме като Коалиция за
България и на европейските избори, и на парламентарните през тази
година.
 Според вас формулата трябва ли да бъде разширена по някакъв начин?
- В началото, през 2001 г., бяхме 16 партии и движения. Форматът
на Коалиция за България тогава
беше доста широк. През 2005 г.,
когато бяха изборите за 40-ото
Народно събрание, бяхме 8 леви
формации. Смятам, че форматът, в
който сме сега, е оптималният, защото присъствието на повече партии размива политическото ни
присъствие, а някои от тези партии
нямаха и реална тежест в обществото. В момента се разговаря с определени формации и движения,
които да подкрепят коалицията.
Засега вратата е отворена и ще е
така до подписване на договора.
Има партии, с които да се разговаря, има политики, които трябва да
се обсъдят. Политическият съвет на
Коалиция за България обаче най-

добре може да вземе решението
дали допълнително да разшири
състава на формулата и с кои партии точно. Смятам, че това е политическата логика, която се налага
от осемгодишната ни история.
 Кои според вас са големите
успехи на Коалиция за България за
периода на нейното съществуване?
- Първо - категоричната победа
на президентските избори през
2001 г. и 2006 г. Трябва да отбележим и победата на парламентарните избори през 2005 г. Тогава се
създаде сложната тристранна коалиция, но във време, в което България имаше нужда от нея. Целите
бяха ясни - влизането в Европейския съюз и преодоляването на
трудностите по пътя. Вижте, аз и до
днес съм на мнение, че България
не е икономически подготвена да
бъде член на Европейския съюз.
Това по-скоро беше политическо
решение, което дава своите резултати, които невинаги са добри за
България. Днес трябва да се води
политика за преодоляване на негативните ефекти, а това налага доста сложни управленски решения.
Считам, че това също е сред сериозните управленски успехи на Коалиция за България. Смятам, че и за
в бъдеще ни чакат успехи, както и
в бъдещото Народно събрание на
страната.
 Как оценявате шансовете за
успех на Коалиция за България на
предстоящите два избора през
тази година?
- Има една тенденция. Тя се вижда все по-ясно, а и социологическите проучвания напоследък я показват добре. Разликата, която има
между ГЕРБ и Коалиция за България, се топи чувствително. Социолозите тук правят една грешка. Говорят само за БСП и не слагат резултата на другите партии. Но ясно
се вижда, че разликата се нарушава. Левицата настига ГЕРБ. Ето
защо смятам, че в оставащото време на изборите тази тенденция ще
продължи. Смятам, че Коалиция за
България може да спечели предстоящите парламентарни избори,
както и изборите за евродепутати.
Интервютата взе АЛЕКСАНДЪР СИМОВ
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Изпускане

3

ИВАН ГЕОРГИЕВ

Едно от т.нар. знакови
дела, които Брюксел следи,
пак е в “девета глуха” вече
трета година. Красимир Маринов - Големия Маргин, отново закъса със здравето.
След като излезе от килията
поради често “изпускане” по
малка нужда и необходимостта от подмяна на памперси,
преживя байпас и пр., босът,
който има забрана да напуска страната, нагло поиска да
отиде на лечение в чужбина.
И нищо чудно да замине полесно от онези стотици
българчета, за които подобна стъпка е животоспасяваща. Болнава си е нашата
съдебна система! Защо обаче да позволяваме на организираната престъпност да
прехвърля диагнозата от болната глава на здравата?
Защо моделът “Маргини”
обезсмисля усилията на законодатели и магистрати?
Май е време някой да се осмели и да приложи точното
лечение, за да не прерасне
заразата в епидемия.

ДАТАТА

Що е то „млекоподобни”?
МАРИЕЛА
ИЛИЕВА

Българският консуматор купува продукти от мляко и месоподобни на изключително ниска цена.
Това обаче са продукти, които
нямат нищо общо със здравословната храна, а с тях се хранят и
българските деца, каза вчера министърът на земеделието и храните Валери Цветанов. Сирене, което
струва 3,80 лв., радва окото и
джоба. Но то е много далеч от
бялото саламурено сиренце и
съдържа млекоподобни продукти соеви брашна, лактати, дехидрогенати, малко сухо мляко оттук-оттам. Затова сирене под 7 лв. е
съмнително, беше публичната констатация на Цветанов.
Ако въпросът с доходите и цените е повече нашенски проблем,
то в ЕС отдавна отстояват качеството и здравословния ефект на
храните със строги норми и регламенти, които уж важат и у нас.
Става и с контролни органи, които
следят стандартите, ако все пак
ги има и се спазват. Днес ние
имаме Закон за храните, липсва
ни обаче Агенция по храните, която да контролира и глобява нарушителите му, защото “горе” не се

разбраха кой да я оглави. Затова
пък в земеделското министерство
обсъдиха мерки срещу ползването на заместители на мляко и
месо, срещу ниските изкупни цени
в отрасъла и за ограничаване на
ефектите от вноса на заместителите на мляко и месо. Съществуващата нормативна уредба обаче
не дава лостове за защита. Преди
месец новият директор на Националната ветеринарномедицинска
служба (НВМС) издал заповед големите вериги да обособят щандове за продажба на заместители, отделно от тези за мляко, месо,
млечни и месни продукти. Защото
няма как килограм сланина да
струва 4 лева, а килограм кренвирши 3,80 лв. Въпросът е има ли
държавна институция, която да се
интересува от качеството на млечните и месните храни и възможно
ли е МЗХ да наложи изключително стриктен контрол върху това,
което ядем в България? От една
страна, трябва да бъде защитен
българският потребител - човекът,
който събира стотинките си, за да
се нахрани. От друга - животновъдите, на които млекопреработва-

щите предприятия отказват да купуват произведеното мляко и го
заменят с евтини вносни суровини.
От два дни на българина, давещ
се в бездънното море от вносни
стоки, му припомниха, че “имаше
някога” един БДС, т.е. Български
държавен стандарт. От НВМС съобщиха, че го връщат за млечните
продукти, за да спасят българското родно производство. На първо
време само за сиренето, кашкавала, киселото мляко и кравето масло. По-късно БДС щял се въведе и
за месните продукти. Целта е да се
защити родното производство и да
се поддържа неговото качество.
Ако млекопреработвателите използват точните съставки за продуктите си по стандарта, ще получават специален стикер с отличителен знак за традиционен български продукт. И пак въпрос - кой,
кога и защо премахна въпросния
БДС?!
Съчетанието на стикер и висока
цена за качествен продукт обаче
ще убедят купувача да даде 7 лв.
за кило сирене, ако зад него стои
и щемпелът на контролния орган.

Празник на Раковски - на тази дата през 1966 г.
с Указ 100 на Президиума на Народното събрание
селата Генерал Николаево, Секирово и Парчевич се
обединяват в град Раковски.
200 години от рождението в Хамбург на германския композитор, диригент и пианист Феликс Менделсон-БАРТОЛДИ (Якоб Лудвиг, 1809-1847). На 8
взима уроци по композиция в Берлин, на
11 вече има цяла поредица творби, на
14 се среща с Керубини в Париж, който
му предрича бляскаво бъдеще. В този
период започват да се появяват и някои от знаменитите му произведения - Рондо капричиозо, увертюрата
към Шекспировата комедия “Сън в лятна нощ” (част
от която е прословутият му “Сватбен марш”, който
се използва при брачни церемонии от средата на XIX
век - за първи път е изпълнен на 25.I.1858 г. по време
на бракосъчетаването на Виктория - дъщеря на английската кралица Виктория, с престолонаследника на
пруския трон Фредерик III), творби за пиано и др. Следва
успешна кариера като пианист, няколко опери (“Сватбата на Камачо” и др.), триумф като диригент на
“Страстите по Матея” на Бах, обиколка из британските острови, поредица симфонии - Италианска, Шотландска, Реформационна и др. Известно време е музикален директор в Дюселдорф, а през 1835-а става шеф
на лайпцигския оркестър “Гевандхаус”. Пише ораториите “Св. Павел”, “Илия”, “Песни без думи”, концерти за
пиано и оркестър, за цигулка и оркестър, клавирни пиеси
и сонати, квартети, кантати и др., ръководи музикалния отдел на берлинската Академия на изкуствата,
организира консерватория в Лайпциг. Умира в Лайпциг
на 4.XI.1847 г.
1830 - Русия, Великобритания и Франция подписват
Лондонския протокол, обявяващ Гърция за независима
конституционна монархия.
1870 - ратифицирана е XV поправка на американската конституция, съгласно която “правото на гражданите на Съединените щати да гласуват не може да
им бъде отказвано или ограничавано от Съединените
щати или от който и да било щат на основание раса,
цвят на кожата или предишно пребиваване в робство”.
На същата дата през 1913-а е ратифицирана и XVI
поправка, според която “Конгресът има право да налага
и събира данъци върху доходите независимо от източника им, без пропорционалното им разпределяне между
щатите и без оглед на каквито и да било статистически данни или преброявания”.
1878 - части от Долнодунавския отряд освобождават Балчик и Провадия.
1918 - в Съветска Русия е приет декрет за
анулирането на външните и вътрешните заеми на
руската държава.
1959 - близо до Клиър
Лейк, щата Айова, при самолетна катастрофа загиват
няколко от рок идолите на
своето време - Ричи Валънс
(Ричард Валансуела, 19411959), Бъди Холи (Чарлз Хардин Холей, 1936-1959) и Биг
Бопър (Джил Ричардсън, 1930-1959), както и пилотът
на самолета Роджър Питърсън.
1989 - след 35 години на власт в
Парагвай и няколко месеца след избирането му за девети път за президент е свален диктаторът ген. Алфредо СТРЕСНЕР (1912-2006). Водач
на военния преврат неговият близък
съратник ген. Андрес Родригес (19231997), който става президент до 1993 г. и постепенно връща демокрацията в страната.
1994 - първи полет на руски космонавт - Сергей
КРИКАЛЬОВ, с американската совалката “Дискавъри”.

ТАКИВА РАБОТИ

Братя Галеви като Робин Худ
ВЕСЕЛИН
СТОЯНОВ

Който следи отблизо сагата на градеца Дупница, не може да не е забелязал как двете основни действащи лица
- Братя Галеви, постепенно придобиват
образа на героя от европейския средновековен епос Робин Худ. Те помагали на детски градини, църковни храмове, обществени организации на инвалиди и прочие нуждаещи се. Като преди това обаче взимали парите от богатите и ги раздавали на бедните. Същински родни хайдути, този път от българския епос.
То не бяха подписки в тяхна защита,
телевизионни протести и благочестиви
молитви. И всичко това от благодарни-
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те граждани, които се жалят, че са
бедни, страдат и смятат, че за това са
виновни богатите, на които Галеви дават да се разбере по подобаващ начин.
За съжаление това е външният вид
на нещата.
Ако успеете да надникнете в останалите градове, където бяха купувани
гласове, ще се уверите, че там в различни варианти се копира “моделът
Дупница”. Е, не с такива хайдушки методи, но принципът е същият. Световнонеизвестни партии, федераци и прочие организации купиха гласовете и
влязоха в местните парламенти. И започнаха да се обединяват. Не около
идеи за благосъстоянието на общините, а около схеми за лична изгода.
Махни другото, ами и традиционните
партии, без много-много да му мислят,

се прегърнаха с новоизбраните и започнаха заедно да наливат от общинско в частно. Щото примерът е заразителен. Тоест организираха един вид
дружина и без големи мустаци и кремъклийки пушки почнаха да правят пусия на общинските финансови пътища
и пътечки.
Ще речете, къде тук са братя Галеви, които вземат от богатите и раздават
на бедните? Да, навсякъде е различно
все пак. В другите общини пък самите
богати стават съветници и крадат от общините. Новите общински съветници
обикновено имат строителен бизнес,
прекупуват и препродават общински
имоти, имат големи задължения по
данък смет, защото държат фабрики и
магазини, но лобират сред колегите си
да гласуват ниски нива на тези данъци

и такси и така спестяват десетина хиляди от общинския бюджет. И още ред
тарикатлъци, за които обикновенният
гражданин въобще не стопля.
Онзи ден стана ясно, че ядем сирене от тебешир. Остава да стане
ясно кой го прави това сирене и тогава ще видите, че тези хора много често
са в самоуправлението на общините
или поне са дарили мощни финансови средства за кампанията на еди-кое
си лице. Или даряват на църкви, детски градини и обществени организации.
Май е време в нашата Шеруудска
гора да влезе горският и да подгони
едновремено Робин Худ и храбрите
хайдути, нищо че са общински съветници и гората им е подопечна. Щото,
както са я подкарали, грам гора няма
да остане и тогава има да си задаваме сакралния български въпрос: “Каква я мислехме, каква стана?”
Такива работи...
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Г-н Манолов, бихте
ли откроили най- важните неща, които направихте за града и общината през последните години?
- Най-доброто е това,
че новият общински съвет
продължава духа на работата, която администрацията наложи в предишното
управление, т.е. проблемите се поставят и решават. През последните четири- години успяхме да
изградим работещ екип
по оперативните програми, който успешно да усвоява средства за развитието на града и общината. Бих казал, че в това отношение община Свиленград е една от водещите в

cyanmagentayellowblack

Южния централен район.
Ние сме на едно от първите
места по направа на проекти. Резултатите вече са налице. Искам да посоча и направеното в социалната
сфера - ремонт на детски
градини, училища, болници, подобряване на спортната база, изграждане на
зони за отдих. Почистихме
част от коритото на река
Марица, което се прави за
първи път от 30 години насам.
С какво се промени
инфраструктурата през
последната година, подобрихте ли градската среда и условията за живот?
- През изминалата 2008
година направихме обновяване на градския парк, построихме спортни площадки в кв. “Изгрев”, СОУ “Д-р
Петър Берон”, извършихме
основен ремонт на АГО в
болницата. Започнахме
строителство на околовръстни пътища, които ще облекчат движението на автомобили и ще осигурят удобен излаз към важните
пътни трасета. Вложени
бяха 7.5 млн. лв. - най-голямата по размер инвестиция в градската инфраструктура. Строителните дейности се извършват на три
участъка. Планирана е ширина на пътното платно от
24 м. Строителството на комуникационен пръстен фигурира в общия устройствен
план на града още от 1993
г. Досега обаче липсваха
пари за изпълнение на подобен мащабен проект.
По различни линии целеви средства от Министерския съвет, оперативни

Повече от 10 млн. лева от планираното
са влезли в общинската хазна през
миналата година, споделя кметът
програми и най-вече от собствени източници, само
през летния период на изминалата година общината
извърши строителство и ремонти за близо 15 млн. лв.
Повече от 1 млн. лв. се инвестират в генерален ремонт на обединеното детско заведение “Зорница”.
За укрепване на защитни
диги по Марица бяха осигурени 126 000 лв. Водопроводната и канализационната мрежа в селата Младиново и Пъстрогор са за 1.5
млн. лв. Дни преди новата
учебна година се направи
ремонт в почти всички училища, детски градини и
ясли, като особено внимание е отделено на ОУ “Любен Каравелов” в квартал
„Гарата” и ОУ „Хр. Ботев” в
село Левка. Те бяха определени да поемат допълнително ученици. Началното
училище “Хр. Попмарков”
разполага с обновен физкултурен салон. Вътрешен
ремонт претърпя и църквата в квартал „Гебран” - „Живоприемний източник”. До
този момент за храма са
осигурени 55 000 лв. Смятаме да увеличим инвестициите за обновяване на района наоколо. Ремонтът на защитната преграда от наводнения, която се намира до
базата за вторични суровини, е за 134 000 лв. В село
Мезек започна строителст-

во на пречиствателна станция. Там и в съседното Сива
река се направи рехабилитация на голяма част от
уличната мрежа. Искаме да
подобрим качествено инфраструктурата в града по
оперативната програма
“Околна среда” и програмата за развитие на селските
райони. Това е задачата,
която предстои да решим в
близките 2 до 3 години. Направили сме проектиране
за подмяна на водопровода
на 60 улици с обща дължина 17.5 км. Освен водопроводната мрежа ще бъдат

„

новите квартали на града.
Целта ни е да се направи
ефективна и ефикасна подготовка на цялостен инвестиционен проект за реконструкция и изграждане на
ВиК мрежа в Свиленград.
Реално ли е времето
за такъв мащабен ремонт?
- Напълно. В проекта са
включени още водопроводите и канализацията на
новите квартали, които сега
се изграждат зад стадион
„Колодрума” и обединено
детско заведение „Зорница”. Едновременно с това

вата на публично-частно
партньорство.Общината
участва с апортна вноска на
земя, представляваща 10%
от дяловете. Бе извършено
анкетиране сред потенциалните абонати и в момента се
кандидатства за лиценз пред
Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране. На предстоящата сесия
на общинския съвет ще бъде
разгледан бизнес планът на
дружеството, според който в
рамките на две години ще
бъдат изградени съоръженията за снабдяване на града
със синьо гориво. Строителството ще се осъществи на
няколко етапа.
Вие сте една от общините, която води доста добра социална данъчна политика. През миналата година успяхте да запазите ниски ставките на

„Хората трябва да имат повече
вяра, че нещата ще се случат”

сменени и уличните настилки - асфалтовите и тротоарните. Вече спечелихме финансиране по наш проект
за техническа помощ от
оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Общата стойност на проекта
е 725 222 лв. Той предвижда изготвяне на работни
проекти за реконструкция
на ВиК в централната градска част, а също и за изграждане на ВиК мрежа в

работим по приключването
на проекти за зелени площи в квартал „Гебран”, на
ул. “Кирил и Методий”, в
района на Сухата река и по
разширението на градския
парк. Това са другите обекти, за които се надяваме на
финансиране.
Докъде стигнахте с
вашия проект за газифицирането на града?
- Създадохме дружество
“Свиленград газ” АД на осно-

местните данъци. Ще успеете ли и в тази година
на криза да поддържате
това ниво?
От 2008 година общината реално въведе социална
данъчна политика като
задържа нисък размера на
местните данъци, драстично повишени в повечето общини в страната. Заради
влязлото в сила от месец
януари 2009 година 50%
увеличение на данъчната

Инж. Георги Манолов е роден на 18.04.1959 г.
в Свиленград. Завършва средното си образование
в СОУ "Д-р П. Берон през 1977 г. През 1984 г.
завършва висше образование във ВИАС - София,
специалност промишлено и жилищно строителство. Същата година започва трудов стаж в родния
си град като технически ръководител към СМК Хасково. От 1986 до 1989 г. е последователно зав. отдел, секретар и първи секретар на ОбК
на ДКМС. От 1989 до 1992 г. е зам.директор по
производствената дейност в СМК - Хасково,
поделение Свиленград. По-късно е управител
на валутен магазин към "Трансимпекс" - София.
През 1999 г. създава и ръководи успешно
собствен бизнес. От 2004 г. и до момента
е кмет на община Свиленград.
Женен с един син.
оценка на недвижимите
имоти, предлагам данък
сгради да бъде намален от
2% на 1% за граждани и
фирми, а такса битови отпадъци да остане на миналогодишния си размер.
Финансовото състояние
на общината е достатъчно
стабилно. Изпълнението на
бюджета за 2008 година е
23 985 256 лева при заложени в началото на годината 13 333 616 лева. Над 10
млн. лева повече от планираното са влезли в общинската хазна през изминалата година. Почти двойното
нарастване на бюджета се
дължи на постъпления от
спечелени инвестиционни
проекти по различни европейски програми и от Републиканския бюджет.
Как работите с бизнеса, какво правите за подобряване на условията
за развитието му в общината?
Наред с подобряване на
цялостната инфраструктура, възможностите за спорт
и отдих, друго направление, свързано с подобряване на бизнес климата в общината и създаването на
нови условия за него, е изграждането на индустриален тематичен парк до Свиленград на главен път към
РГърция и РТурция. Свиленград е една от 24-те общини, които спечелиха проекти за създаване на индустриални зони по програма

ФАР към МРРБ. Индустриалната зона ще е с площ
102 000 кв. м. За да придобие собственост върху целия терен - бившето селскостопанско летище, със
собствени бюджетни средства Свиленград закупи от
държавата 93 000 кв. м
земя, като заплати 250 000
лева на Министерство на
земеделието и храните.
Очаквам скоро да започне
изграждане на прилежащата техническа инфраструктура и реализирането на
цялостния проект. В него се
предвиждат производствени, складови и смесени
сгради, където, използвайки благоприятното разположение на общината, местни и чужди фирми могат
да развиват своя бизнес.
Това е вид публично-частно партньорство, в чиято
сфера общината може да
се похвали и с други примери. Реализирани са вече
около осем такива проекта
и предстоят още три.
Какво е вашето усещане, има ли разбиране от
хората за това, което се
прави и предстои да се направи?
- Смятам, че по-голямата част от хората виждат,
че има реални разултати от
това управление. През последните години постигнахме добри резултати в много
области. Надявам се по-голямата част от моите съграждани да са положително настроени към всичко,
което се прави. Сигурно им
се иска нещата да станат
много по-бързо. Хората
трябва да имат повече
вяра, че в Свиленград, колкото и да е малък, и да се
намира на края на България и Европа, все пак нещата ще се случат. Аз съм оптимист, защото навлизаме
във времето на европейските пари и програми. Сега от
нас зависи - от общинската
администрация, бизнеса и
най-вече от държавата,
действително да променим
средата, в която живеем.

Най-старите следи от човешки живот датират от
края на новокаменната и каменномедната епоха. През
бронзовия и железния период земите около днешния
Свиленград били населявани от тракийското племе одриси. От времето на траките
са останали следи от селища, надгробни могили, светилища, долмени и други.
По-късно в близост до
днешния Свиленград римляните построили крайпътните станции Рамис и Бурдипта. На хълма Хисарлъка
те изградили крепост, стените на която още личат,
заровени в земята. Там
възникнало селище, известно от древните писмени
паметници като Бурденис
(Бурдипто).
Районът бил оживен
кръстопът и арена на непрестанни войни и след
създаването на българската държава. С този край е
свързана една от най-големите битки в средновековната българска история:
през 1205 г. войските на
Калоян нанасят първото го-

владичество населението
на града самоотвержено се
бори за съхраняване на националното си самосъзнание. През 1847 г. е построено училище за светски науки. В това училище през
периода 1872-1873 г. учителства патриархът на българската литература Иван
Вазов. През 1870 г. отваря
врати читалище “Звезда”.
Учителят Петър Станчов
става кръстник на града,
като му дава в 1874 г. звучното име Свиленград.
На път за Цариград от
тук са преминавали и са отсядали известни български
революционери, просветни
дейци и възрожденци. В
града е идвал и Васил Левски. През 1871 г. той основал таен революционен комитет. На 8 януари 1878 г. в
Свиленград влизат руските
войски, командвани от генерал Струков. Година покъсно след Берлинския договор градът е оставен под
турска власт.
23 години по-късно, по
време на Балканската война, Свиленград е освобо-

ден и преминава отново в
пределите на България.
Това става на 5 октомври
1912 г., след като българската войска превзема
връх Шейновец в Родопите. По време на Балканската война край Свиленград е оборудвано първото
дотогава военно летище.
За първи път в световната
история българската армия използва самолети за
бойни цели.
Новоосвободеният
град се радва за кратко.
Той е разорен и опожарен
къща по къща през лятото
на 1913 г., когато Турция
се намесва в Междусъюзническата война срещу
България. Окончателно
градът е освободен в края
на септември 1913 г., след
като в Цариград е сключен
нов мирен договор между
България и Турция. Според определената нова
граница Свиленград остава в България.
Завърналите се негови
жители възраждат града
от пепелищата и го съграждат наново.

до джамия, имарет и кервансарай е построена старата турска баня. Тя е обслужвала махалата от предмостието и отсядащите в кервансарая пътници. Инициатор за строежа на целия
комплекс се сочи Мустафа
паша - везир на Селим I и
Сюлейман I.
Целият ансамбъл от сгради е бил с оловни покрития.

Най-вероятно на това място
е имало по-стар хамам (16
век) тъй като видимо от градежа на сега съществуващия
този е по-късен (19 век).
Църквата “Света Троица”
Църквата е построена с
доброволни пожертвувания
през 1834 г.
Училище “Христо Попомарков”
Най-старото училище в

Свиленград. Създадено е
през 1848 г.
Паметникът на героите от
войните
Гробницата в с. Мезек
Средновековната крепост край с. Мезек
Крепостта Букелон
Скална църква при с. Михалич
Скална църква при с. Маточина

не и развлечения в общината са 62 на брой, като преобладаващ е броят на питейните - кафе-аперитиви, кафенета и ресторанти. По-голямата част от заведенията
са с категория една или две
звезди. От тях с най-голям
капацитет са ресторант
„Свилена” - 150 места; снек
- бар „Централ” - 150 места;
кафе - аперитив „Али Баба”
-120 места; павилион - градина „Златно пиле” - 128
места; кафе - аперитив
„Рандеву” - 128 места; рес-

торант „Микс” 84 места; снек бар „Метропол” 120 места; ресторант „Галакси”
- 80 места; кафе аперитив „Бурденисхол” - 120
места; нощен
клуб „Свилена” 110 места; нощен клуб „Али
Баба” - 105 места; кафе - билярд
„Али Баба” - 105
места.

лямо поражение на непобедимата дотогава латинска
армия, предвождана от император Балдуин. Падането
на България под османско
иго задълго определя историческата съдба на населението на Свиленградския
край. Тук съществувало селище, известно под името
Кинекли, което, разположено на най-краткия път от
Цариград за Европа, имало
важно стратегическо значение.
През 1529 г. на река Марица е построен мост, представляващ уникално за времето си съоръжение. Мостът сега свързва двете части на Свиленград и е един
от най-забележителните
архитектурни паметници в
Югоизточна Европа от времето на османското владичество. Той е обявен за национален паметник и се намира под специалната закрила на ЮНЕСКО. Около
моста възникнало ново селище - Мустафа паша, превърнало се през втората половина на XVI век в град.
По време на османското

Забележителности

Мостът на река Марица
Мостът е единственият
напълно запазен елемент от
някогашния цялостен комплекс от кервансарай, джамия, чаршия и хамам. Той е
построен по нареждане на
Мустафа паша.
Старата турска баня
След изграждането на
каменния мост на река Марица през 1529 г. в близост

Туризъм
Възможности за развитие на туризма в общината
се откриват във всичките
негови направления - исторически, селски и екотуризъм, лов и риболов, лозаро-винарски туризъм, както
и на вътрешен и международен туризъм.
Хотелиерството и ресторантьорството се развиват с бързи темпове. Налице са достатъчно места за
настаняване и в заведенията за хранене, които да
покрият нуждите на туристите.
На територията на община Свиленград има категоризирани 16 хотела и
стаи за гости. С най-голям
капацитет са: семеен хотел
„Централ” - три звезди с капацитет 20 легла; хотел
„Джордж” - две звезди, 30
легла; хотелски комплекс
„Галакси” - една звезда, 61
легла; хотел „Свилена” една звезда, 79 легла. В началото на юни 2007 г. отвори врати още един хотел SPA хотел „Романтика”,
който е най-модерният и
луксозен комплекс в областта.
Категоризираните заведения за обществено хране-

Общински исторически музей
- Свиленград разполага с 3 експозиционни зали и вътрешен двор.
Музейната сбирка е създадена в края на 60-те години на
миналия век.

У

НИКАЛНОТО ГЕОГРАФСКО
разположение на община
Свиленград я определя като
един от центровете на трансгранично сътрудничество
сред общините в България.
Създадени са и се поддържат партньорски и приятелс ки взаимоотношения с общини в
съседните страни Гърция и Турция, а
също и в Германия и Русия.
ГЪРЦИЯ: община Тригоно, община
Суфли, община Фере
ТУРЦИЯ: община Узункьопрю, община Одрин, община Зейтинбурну, район на Истанбул
ГЕРМАНИЯ: община Веферлинген
РУСИЯ: Район Лефортово, град
Москва
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Криминална
картотека
ТИХОМИР СТОЙЧЕВ

По време на конференцията “България в
ЕС: две години по-късно
и пътят напред” Жак
Баро, заместник-председател на Европейската комисия, заяви и:
“...Необходима е борба
срещу организираната
престъпност, като това
явление ще спира развитието на България,
докато не се изкорени.
Навсякъде мафиите по
света водят до извращения, лични драми и
безобразия, които са
солидна спирачка на
икономическото развитие на страната. Растежът е немислим, ако
не се обуздаят престъпните практики. Криминалните групи трябва
да бъдат съдени. Има
нужда от политическата воля на управляващите, на гражданите и
икономическите среди...”
Очаква се оценките
да намерят място в
четвъртия текущ и редовния доклад на Европейската комисия за
напредъка на България,
съответно през февруари и юли т.г.
Мине не мине време,
и току

П

някой
европейски
или по-мащабен
брат
“открие” топлата вода,
посочи с пръст България и ни каже някоя
работа, дето смята, че
не си я знаем.
Така преди време
един посланик на найвеликата сила ни проглуши ушите. “Организираната ви престъпност е прекалено види-

Само България ли
ще сочат с пръст?
ма”, рече той. И всички
се снишиха, защото не
беше никак ясно казано - кое е видимо, кой е
видим и какво се иска
от нас. Дали не “да режем със скалпела”? Но
това значи “да махнем”
повечето от тези, пред
които посланиците често казват разни неща
или вдигат тостове.
Дали пък от нас не се
иска

тази дразнеща
престъпност
да я направим
някак по-малко видима?
Кризата с доставките на
газ от Русия предизвикаха допълнителна дипломатическа активност.
Наследничката на “найвиждащия организираната престъпност” в
България напомни, че е
необходимо да се изгради енергийна система
“на този континент”,
като се избегне монополното положение и
зависимостта от доставките. Това щяло да издигне нивото на гаранции за националната сигурност и стабилността
на икономиката. Може
и да нямаме против, ама
де ги алтернативите?
Иначе в страните на
тези, които ни размахват пръст, улична и организирана престъпност
има не по-малко, отколкото у нас, но колониалното “самочувствие”
никога не би ни позволило да я сочим и оценяваме.
Хората от МВР знаят
кое как става - два регистъра, двойна отчет-

ност. Ако те хванат, гориш, ако не те хванат,
ставаш отличник и те
награждават. Началството - доволно. Безусловно условията и средствата на полицията са
под критичното равнище. Териториалните поделения под непрекъснатия “натиск отгоре”
се стремят да скрият
истинското състояние
чрез... нерегистриране
или двойна отчетност на
извършваните престъпления. Непремерената
тромавост на законите,
“недокомплектът” с дознатели допълнително
предопределят формализма в труда на полицаите.
Непрекъснатите реформи в сектора за сигурност, освен че рушат
традиционни модели,
намаляват и възможностите за координация и
взаимодействие между
институциите. Експерти
сочат, че сме напред в
европейското класиране по брой на полицаи
спрямо населението.
Възможно е да е така,
но отново става дума за
законодателна и управленска компетентност.
Ако в някои региони
населението намаля в
пъти и натоварването на
полицията спада, то в
столицата и големите
градове не е така.

Либерализирането
на адресната
регистрация
създава анонимност за
тези, които вършат
престъпления. Бедността и безработицата уве-

Аз на тебе, ти - на мене... И така - до края на света ли?

личават криминогенните фактори, които оказват влияние върху нарастване броя на лицата,
въвличани или принудени да вършат престъпления. Същевременно
всяка политическа партия през годините на
прехода “развъди” апетити за

бъркане по
най-груб начин
в сферата
за сигурност
с неясни мотиви и цели.
Върволицата политически назначенци имат
две основни задачи - да
изградят непропусклива
мъгла около дейността
си и да прокламират
неистови успехи, чак
докато провалите станат явни.
Политици, бизнесмени, министри, заместници оплитат мишци в битка и накрая настаняват
по върховете удобни и
послушни земляци, състуденти, сътрапезници,
често с нищожен капацитет. Сивият (или откровено черният) икономически сектор си е напазарувал влияние и е
предопределил присъствие в политическия
елит. Ако погледнем обществените сфери, там
пък съществува силно
подчертана тенденция некадърното, престъпното, просташкото, наглото изплува отгоре и
дори настоява “да реже
и крои държавата”... по
своите си правила. Слабото е изоставено да се
оправя както може, а
доброто, кадърното е
натикано най-долу.

СНИМКИ ИНТЕРНЕТ

За ценности,
морал,
патриотизъм

Детската престъпност и агресията в подрастващите
са сред отвратителните явления в обществото ни

black+dopulnitelen

идейност и принципност
вече не се говори. А ако
погледнем хората от
първите редици в политиката и бизнеса, ще установим, че списъкът им
често е нещо като криминална картотека. Никак не е трудно и с това
да се обясни безкрайният стремеж на несменяеми играчи да търсят
имунитет срещу съдебното дирене посредством влизане в парламента или в безприн-

ципни сделки с идеи и
ценности.
Когато лакомията
стана неконтролируема,
един Командир отряза
половината си министри от достъп до благините, с които явно бяха
прекалили.
И досега е неясно
колегиална солидарност, страх или нещо
друго остави без обяснение закъснелия акт.
Той обаче така разтърси
целокупността на управляващата политическа
клика, че в объркването
си тя разруши непоправимо структурите на
сподвижниците си - политическите идеалисти.
Че нещата в България са твърде далече от
желаното, разбираме
дори навикналите на
всичко граждани. При
контрабандата мафиотските структури ползват
некомпетентно (или
умишлено оставено) рехаво законодателство,
нисък управленски капацитет и административни възможности, политическа и чиновническа охота за участие в
схеми за обогатяване. И
преминават поне през
няколко граници... Та
само България е виновна ли?!
Знае се, че контрабандираните цигари от
висок клас например
отиват до Англия, защото там от въпросната
стока печалбата в пъти
надвишава разходите
за производство, транспорт и... за подхранване на корупцията.
Така е и с наркотиците. Българският пазар
е малък, за да представлява интерес за трансграничните престъпни
организации, но те използват възможностите
нашите престъпни групировки да осигурят
логистика, за което да
“получават своето” по
веригата.
От години се знае,
че който поеме властта
в България, поема и щафетата на каналите за
престъпно обогатяване,
по които най-спокойно
от години щъкат едни и
същи персонажи. Възможно е и това да е
една от версиите за
т.нар. поръчкови убийства, чиито извърши-

тели остават постоянно
неизвестни -

убитите просто
бяха найнеудобните
свидетели. Всяко правителство обещава справяне с престъпността,
корупцията и с всевъзможните други уродства, а когато възседне
властта, тътенът на обещанията се превръща в
заглъхващо ехо.
Непогрешимите политически и управленски
ресурси на партиите и
коалициите изведнаж
пресъхват и на столовете
отново се настаняват добре известни, провалени
и омръзнали ни муцуни.
НСО е в непосредствен досег с носителите
на най-големите държавни и политически
тайни в държавата. Личните шофьори и охрани
на важните персони са
свидетели на техните
ежеминутни контакти и
поведение. Може би
точно поради това въпросните служби се задържат в състояние на
правен вакуум, а останалата системна част - в
тотален хаос.
Когато се установи,
че са вадени разпечатки за телефонни разговори на наблюдавани от
службите лица, някои
народни представители,
засечени поради контакти с тях, нададоха
ужасен вой. Но не за да
поставят въпроса за
регламентиране и синхрон с интересите на обществото, а да защитят
правото си на

непрекъснат,
непремерен
имунитет
и недосегаемост. Може
би не случайно се говори,
че кадрови рокади на
всички нива по службите
се подготвят при тотална
съгласуваност между
елитите. Така става обяснимо защо имаме неприложими закони, а капиталите на всички некоректни играчи се скриват
зад неясни офшорки. Да
се промени това, не е
трудно, но трябва да
бъдат изключени същите
тези играчи, заинтересовани от статуквото.
black+dopulnitelen14
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Една задължителна корекция
Георги Наджаков направил
откритието си през 1925 г.,
не през 1937-а
ИСКРЕН АЗМАНОВ

Една от най любопитните
истории в науката е случаят с
ябълката и британския физик
изследовател, откривател сър
Исак Нютон, който поради падането на, ябълката в градината, логически установява
съществуването на гравитацията или по-подробно казано земното притегляне. Това е революционно откритие, което
дава нови космически посоки
на разбиране от човечеството. Нютон е бил тогава младеж 24-годишен.
Неотдавна, работейки в архива на академик Георги Наджаков, попаднах на една малка полусмачкана и доста невзрачна пощенска картичка, писана от него от Париж и изпратена до някогашния му шеф
доцент Георги Манев в Софийския университет. Картичката
е датирана на 12 октомври 1925
г. Тази картичка носи уникална фактология. Тя документира една фрапираща подробност
от едно огромно откритие за
човечеството, което е дело на
Георги Наджаков.
Това е фотоелектретното
състояние на веществата, което е направено от Георги Наджаков доста преди датата на
тази пощенска картичка. Това
откритие постави началото
сред физиците от цялата международна колегия изследователи, което създаде, както телевизионната екранизация,
ксерокса, електронната фотография, а така и интернет
връзките... Тогава Наджаков

е бил по-млад от 28 години...
В резултат могат сега да се
кажат множество нови крайни
оценки, но имаме нов съществен документ, дело на ръката
на откривателя.
Тази пощенска картичка е
документ от специално и
съществено значение за нова
датировка на откритието на
Георги Наджаков. В своята
документация Наджаков споменава за приоритета по откритието си - датиран по отпечатаната статия във Франция в “Сеанс е-ви” от 21 юни
1937 г. В характеристиките
по откритията е по-съществено не само кога е станало
достояние новото изясняване
на академичния свят, а и кога
то е направено. И не само
това, а и при какви обстоя-

Асистентът Георги
Наджаков
от Париж до
доц. Георги Манев
G.Nadjakoff
44, Avenue du Marine, 44
Paris (14 е)
12 Октомври 1925 Paris
Драги Госп. Маневъ,
Най напредъ прося милость, че толкова време не
се обадихъ. Причината
беше, че едва сега започнахъ да мисля, че вече донякъдЪ съмъ се настанилъ.
Намерихъ си квартира.
Постъпихъ въ лабораторията на Langevin (не тази въ

Coll. de Fr., а друга въ едно
училище Stole de phys. et
chemie Industr. въ което също
досега той е билъ професоръ
по електричество, а отъ
тази година е директоръ.
Това стана следъ като идвахъ тъкмо 5 пъти при него.
Така напр.имеръ искаше ми
писмено да му изложа какви
изследвания мисля да правя.
Въпроса който си поставямъ,
закономерностите които ще
търся и съображенията които имамъ за това. Работихъ
въ квартирата 10-тина дни и
му представихъ една “Notte”
отъ 2-3 стр. която той поиска да задържи 2-3 дни, за да
я прегледа и чакъ тогава ми
каза, че въпроса който си

телства, защо,
как и какви са
били целите и експериментите на
автора му.
Тази пощенска картичка ни
отправя 12 години по-рано от
1937 г. - в 1925
г., но текстът й
свидетелства, че
закономерностите по електропроводимост при диалектрици е било
експериментална работа
на Наджаков
от още порано...
Житейският път
на академик Георги Наджаков
завърши
преди
28 го-

дини, на 24 февруари 1981 г.
Сега чрез коректната и коригирана датировка на откритието на физика Наджаков се
установяват и нови критерии
за подредбата по изучаванията над фотоелектретите сред
хронологията по тяхното изучаване на един много по-пространен план през годините
назад.
Сега нека оставим съдържанието на пощенската картичка да покаже с доказателствата си написани от ръката
на откривателя.

поставямъ (фотоелектр.
ефектъ въ диелектрици, идея
която намислихъ още въ
София) представлявалъ
наученъ интересъ и че ще ми
определи една “corn” за да почна работа. Много закъсала
работа е и тукашната лаборатория; за другитЬ при
Сорб. a Colle. de Fr. не зная, но
здраве да е. Тукъ е лаборна
оптика Fery, а и Dunoyer има
тукъ една лаборатория по
топлина.
Научихъ се че Гиргиновъ и
Николовъ напуснали. Много
съмъ изненаданъ и какъ така?

Кои съ
заместниците
имъ? Би
ли ми писалъ какви
съ настроенията нататакъ изъ катедрата и съвета? Интересувамъ се защото зная, че въ нас много iitnui
се вършатъ по настроение.
Започнахте ли работа? Народа издържа ли изпита по теор.етичиа физика? Кирилъ
какъ е? Работи ли? Много поздрави на Васъ, господата и
шаманитЬ.
Наджаковъ
Поздрави на г. Кирилъ, Баларевъ, Геометъра и т.н.

БАН прие стратегията си до 2013 г.
ВЕЛИАНА ХРИСТОВА

След едномесечно обсъждане Общото събрание на БАН
прие документ, с който очертава стратегическите си направления и приоритети в периода
2009-2013 г. Предишният подобен документ обхващаше периода след приемането на
България в ЕС - 2007-2009 г. В
академията смятат, че поради
изключително стремглавите
промени, които търпи светът,
научната политика трябва да
се определя по-гъвкаво и за
по-кратки срокове от тези,
които МОН предлага в проекта
си за национална стратегия за
науката до 2019 г.
Наред с радикалните промени в последните 20 години у
нас, влизането в ЕС също постави сериозни предизвикателства, пише в документа на
академията. За България предстоят още немалки изпитания.
Две глобални особености характеризират развитието на
ЕС в момента - динамично
развитие на новите технологии и нарастваща роля на
човешкия капитал. Затова
задачите на Лисобанската
стратегия са “икономически
растеж, заетост и конкурентоспособност в икономиката на
знанието”. Докато другите страни се развиват, България за
съжаление трябва да гради
основите на подобно развитие,
се отбелязва в документа.
По тези причини подходът
black+dopulnitelen15

за осигуряване на напредък в
страната и в науката трябва
да е комбиниран и да отчита
традиции, перспективи, материална база и човешки ресурси в регионите, стимулиране
на приложните изследвания и
пр. Научните изследвания
трябва да гарантират технологично икономическо развитие,
повишаване на качеството на
живот и устойчиво развитие.
Включително - намаляване на
различията в равнището на
доходите у нас спрямо другите страни. Това изисква гъвкаво прегрупиране на научния
потенциал около неотложните
глобални проблеми и около националните нужди.
Като основни проблеми
пред изпълняването на тези

задачи учените посочват силно намалелия брой учени на
1000 работещи от населението
(2,62 на 1000 у нас при средно
5,68 в ЕС). Причината за намаления приток на млади хора
във важни научни направления
документът намира в силния
дисбаланс във висшето образование в България - опасен
отлив от природните и точните
науки и превес на социалните
и хуманитарните. За преодоляването му са неободими координирани мерки от държавата
и обществото в акредитацията
на вузовете, в приоритетното
финанисране на науката.
БАН е основната научна
иституция в страната с
утвърдено международно
присъствие и със солиден дял

Някои разлики в стратегиите на БАН и МОН
БАН

МОН

Приоритети

по политики

по тематики

Финанси

повече
ръст от
държавата

повече ръст
от бизнеса

Младите
бягат
от наука
заради:

заплати;
условия;
отлив от
природни
науки
във вуз

много на брой
научни звена;
система ВАК

БАН е

водещата
научна
институция

липсва

в подготовката на докторанти,
отбелязва документът на ОС.
Затова стратегическата цел на
академията до 2013 г. е тя да
бъде “двигател в изграждането на общество, базирано на
знание и активен партньор в
европейското изследователско пространство”.
БАН си поставя 4 основни
задачи - да осигури и поддържа:
високо ниво на науката; интердисциплинарност; международна конкурентоспособност; национално самочувствие.
За целта е необходимо
спешно да се достигне финансиране за науката в размер на
1% от БВП, като поради слабата икономика държавата запази водещия си дял в него.
Редом с това държавата трябва да създаде правила и стимули бизнесът да увеличи инвестициите си за наука. Третият стълб във финанисирането е ръст на средствата от
научни проекти. Средствата
ще се влагат приоритетно за:
модернизиране на материалната база, ръст на възможностите за научни комуникации;
повишаване привлекателността на научната кариера (вкл.
заплатите); укрепване на националната идентичност и отстояване на българските историчесни, културни и интелектуални ценности. Институционалното финансиране ще бъде
обвързано с резултатите, като
ще се въведе периодична независима оценка на качество-

то на научните изследвания,
гласи документът.
Три политики извежда БАН
като приоритетни: 1. Науката основна двигателна сила за
развитие; 2. Научният потенциал и инфраструктура - част
от европейското изследователско пространство; 3. Национална идентичност и културно наследство.
В първата политика се
включват 6 програми - икономическо развитие и социални
отношения в България, устойчиво развитие и рационално
използване на природните ресурси, конкурентоспособност
на икономиката, човешки потенциал за общество на знанието, качествено образование, експертно обслужване на
държавата и обществото.
Втората политика има
също 6 програми - технологично развитие и иновации; изучаване на климата на Земята
и Космоса; качество на живота и интердисциплинни изследвания на човека и живата
природа; развитие на информационното общество, енергийни източници и ефективност; сигурност.
Третата политика се осъществява чрез 3 изследователски програми - за езика,
литературата, изкуството, архитектурата, етносното разнообразие, фолклора; историята
на България и българите; ценностите и нормативната структура на обществото.
black+dopulnitelen8
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»ÁÎÓÊ·Ë, ÙËÎÏË, ÚÂ‡Ú˙ Á‡ÔÓÁÌ‡‚‡Ú
‰Âˆ‡Ú‡ Ò ÔÂÒËÈÒÍ‡Ú‡ ÍÛÎÚÛ‡
Седмица на детската дружба се
организира за първи път по инициатива на Института за интелектуално възпитание на деца и юноши на
Ислямска република Иран и Културното представителство към посолството на ИР Иран в България, научи
ДУМА от организаторите. Събитието, което е със съдействието на
Столичната община, включва разнообразни прояви. Сред тях са изложби на детски книжки и рисунки,
филмови прожекции, уъркшопове по
изобразително изкуство, моделиране на фигурки, куклен театър. Официалното откриване на Седмицата
на детската дружба ще бъде днес
от 14 ч. в ОКИ - Дом на културата
“Красно село”.

ПРЕМИЕРА НА
КНИГА ЗА ГЕН.
ИВАН КОЛЕВ

Програмите в инициативата са
предназначени за деца от 7 до 14годишна възраст, в тях ще участват
ирански и български деца. От страна на Института за интелектуално
възпитание на деца и юноши ще
присъстват педагози, които ще обучават малчуганите в художествени
техники.
Целта на Седмицата на детската
дружба, която продължава до 10 февруари, е запознаването на младите с персийската култура и със заниманията на иранските им връстници, създаването на приятелски
връзки между тях, както и запознаване на българските учители и родители с педагогическите практики
в Иран.

Българското кино
на Берлинале
Най-голямото културно
събитие в столицата на Германия се случва за 59-и път. Берлинале продължава от 5 до 15
февруари и това са едни от
най-важните дати в календара
на международната филмова
индустрия. Всяка година повече от 19 000 професионалисти
от 120 държави, както и 4000
журналисти са акредитирани
за международния филмов фестивал в Берлин. През 2009 г.
присъствието на България на
кинофорума е впечатляващо,
научи ДУМА от Преслава Преславова.
Филмът на Петър Попзлатев “Аз, Графинята” (1989) ще
бъде представен в програмата
“След зимата идва пролет Филмите, предусетили падането на стената”, организирана от Германската държавна
културна фондация и Германската филмотека. Проектът е
част от специалните програми, представяни на 59-ото Берлинале, и е създаден за ознаменуване на 20-ата година от
падането на Берлинската стена. Филмът ще бъде показан
на германската публика на 12
февруари от 18.30 ч. и на 13
февруари от 21 ч.
Филмът на режисьора Стефан Командарев “Светът е голям и спасение дебне отвсякъде” по едноименния роман на
Илия Троянов, с престижни награди и повече от 25 фестивални участия по целия свят,
ще бъде представен в Европейския филмов пазар на Берлинале 2009 (European Film
Market 2009). Копродукцията
между България, Германия,
Словения, Унгария и Сърбия

Три наши заглавия са
включени в програмите на
престижния европейски
фестивал

„АЛТЕРА”
ИЗДАДЕ НОВА
СТИХОСБИРКА

дукции
с
миноритарно
българско участие ще бъдат
представени на Европейския
филмов пазар на Берлинале
2009. Филмът на режисьора
Алексей Учител “Пленен”,
който е включен и в програмата на предстоящия “София
филм фест”, е продукция на
Русия и България (“Камера”)
и ще бъде показан на 9 и 10
февруари. В турския филм
“Моето единствено слънце”
на режисьора Реха Ердем
България е копродуцент заедно с Турция и Гърция; лентата ще бъде показана на 7
февруари, освен това филмът
участва и в програмата “Форум на младото кино на Берлинале”. Страната ни участва като копродуцент и във
филма на унгарския режисьор
Янош

Премиерата на стихосбирката “Подножието на вечерята” от
Мария Калинова ще се състои
днес от 17 ч. Мястото е Централната университетска библиотека “Св. Климент Охридски”.
Стихосбирката ще представи
Ани Бурова. Модераторка е
Миглена Николчина.

“Дзифт”

“Светът е голям и
спасение дебне отвсякъде”

се представя на пазара от световния си разпространител “mappeal”. До момента филмът ще
бъде разпространяван в киносалоните на 10 европейски
държави. Евентуалната подкрепа на програмата МЕДИА
за дистрибуцията му в Европа
очаквано ще увеличи продажбите до края на годината. Прожекцията на “Светът е голям...”
е на 9 февруари от 20 ч.
Другият успешен български филм за 2008 г. - “Дзифт”
на Явор Гърдев, също ще има

прожекция на
Европейския пазар, която ще
бъде на 7 февруари. Филмът счупи националния
бокс офис за последните 15 години,
вече
надхвърли 35 500 зрители у
нас и, както ДУМА писа, ще
представлява България в
международния конкурс на
13-ия “София филм фест”.
Три международни копро-

Данаилов и Авдеев се
срещат в кафене „Пушкин”
Министърът на културата проф. Стефан
Данаилов ще се срещне в Москва с министъра на културата на Руската федерация Александър Авдеев, научи ДУМА от
МК. Срещата е сутринта на 5 февруари в
прочутото кафе “Пушкин” в Москва. Проф.
Стефан Данаилов заминава на 4 февруари за Москва в състава на делегацията за
официалното посещение на президента
Георги Първанов за началото на Годината на България в Русия.
Министърът на културата проф. Стефан
Данаилов ще присъства на 5 февруари на
галаконцерта за откриването на Годината
на България в Русия. Концертът, който ще
се състои в новата зала на “Болшой театър”, се организира от Министерството
на културата на Република България и ще
бъде предаван пряко по руския телевизионен канал “Култура”.
В програмата на концерта са изпълнения на Теодосий Спасов, ще звучи “Рапсодия Вардар” на Панчо Владигеров в
cyanmagentayellowblack

Сборник за легендарния командир на Конната дивизия по
време на Първата световна война “Генерал Иван Колев - добруджанският герой” ще бъде
представен в Националния военноисторически музей на 4
февруари от 17.30 ч. Сборникът
излиза по повод 90-годишнината от смъртта му по идея на
Никола Григоров, водещ на телевизионното предаване “Сите
българи заедно”. Съставител и
редактор е Цочо Билярски; издателство “Анико”. Двутомникът
съдържа всички биографии за
ген. Иван Колев, спомени и статии за него от бойни другари,
политици и близки. Богатият
документален материал включва заповеди и донесения на 1ва конна дивизия, писмата на
ген. Иван Колев до съпругата му,
снимки, карти и други документи. Книгата ще представи професор Георги Марков - директор на
Института по история при БАН.

Теодосий Спасов открива
концерта в Болшой театър

ЗРИТЕЛИ ПРАВЯТ
НОМИНАЦИИ
ЗА „ИКАР”
Еделени “Prima
Primavera” наред с Унгария,
Великобритания и Холандия
(копродуцент “Геополи”) този филм ще бъде представен на Европейския филмов
пазар с прожекции на 7 и 10
февруари.

изпълнение на Софийската филхармония,
диригент Найден Тодоров. Ария на Елена
от операта “Бунтовна песен” на Георги
Златев-Черкин ще изпеее Радостина Николаева. “Дай ми, Боже” по музика на Кр.
Кюркчийски ще звучи в изпълнение на
“Мистерия на българските гласове”, солист
е Даниел Спасов. Елица и Стоян Янкулов
ще се представят с “Вода”. Солист в “Севдана” на Георги Златев-Черкин ще бъде
Светлин Русев. “Хоро стакато” на ДинекуВладигеров ще изпълни Софийската филхармония. Актьорска интермедия - Белослава и Александър Лазарев-младши.
“Сей боб” - муз. Теодосий Спасов ще поднесе Теодосий Спасов квинтет. “Проклятието” с музиката на “Исихия” ще танцува
трупата на Нешка Робева. “Акага” участва
в концерта с “Има-нема”, а Иво Папазов,
оркестър “Тракия” и Стоян Янкулов ще
изпълнят “Носталгия” на Нешо Нешев.
Трупата на Нешка Робева ще танцува Демирджийска ръченица по музика на Иво
Папазов. Концертът ще завърши с
изпълнение на пиесата “Богородице, Дево,
радуйся” на проф. Найден Андреев. Аранжиментите за симфоничен оркестър на
“Проклятието”, “Има-нема” и “Носталгия”
са на Христо Йоцов.

Във времето, в което попълваме анкети за какво ли не, решихме, че е време да сравним вкусовете на журито, което определя тазгодишните награди “Икар”
на Съюза на българските артисти, с предпочитанията на творци от различни области на изкуството и зрителите, съобщават
инициаторите. Електронното издание за театър и сценични
изкуства THEATRE.BG (http://
www.theatrebg.hit.bg) прави експеримент, като осъществява анкети за всичките номинации за
“Икар 2009”.

ЩАФЕТНО ЧЕТЕНЕ
НА СТАЙНБЕК
Щафетно четене на “На изток
от Рая” от Джон Стайнбек ще се
състои днес от 16 ч. в книжарница “Хеликон” (бул. “Патриарх
Евтимий” 68). След това от 19 ч.
е началото на дебатите “На изток от Рая” - Защо обичам, защо
не обичам тази книга? Участници са Алеко Дянков (застъпник)
и Райна Гаврилова (опонент). Модератор е Йордан Евтимов.
Центърът за култура и дебати
“Червената къща” съвместно с
книжарници “Хеликон” и БНТ
канят днес от 16 и 19 ч. на
“Голямото четене “LIVE”. След
това ще се състои дебатиране с
известни личности, за които дадената книга е любима и важна.

cyanmagentayellowblack
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Библейски цитат стана
наслов на еротична изложба
„Селото - девица, градът - блудница” представя българския
сексуален живот в традиционна и модерна среда
Българският сексуален
живот бил тема на научна
конференция, състояла се в
Русе преди две години. В резултат на проучвания и наблюдения на етнолозите и на
текстовете от поредицата
“Фолклорен еротикон” се
ражда изложбата “Селото девица, градът - блудница”.
Концепцията и реализацията
й е дело на колектив под
ръководството на директора
на Регионалния исторически
музей в Русе ст.н.с. д-р Николай Ненов. На естетската дипляна за изложбата в червена
точка стои числото 14, а под
него пише: “Не се препоръчва
за лица под 14 г. без придружител”.
По Еньовден м.г. експозицията за пръв път се срещнала със зрители в етнографския комплекс “Етъра” край
Габрово и станала... пътуваща,
защото такава изложба у нас
досега не била правена. На
Петльовден (2 февруари 2009а) я видяха и под тепетата,
подредена в Етнографския
музей на Пловдив, а гастролите й плътно са отбелязани
в календара до октомври т.г.
“Селото - девица, градът блудница” е резултат от проучванията на Ненов и колегите му. Изложбата се опитва
да покаже измеренията на
българските модели в еротичното световъзприемане, доказвайки, че музейните експозиции също могат да са занимателни. Тя включва интерактивни елементи и може да
бъде “досътворена” - в таблото с най-популярни любовни
двойки и любовници всеки
може да допише онези, които
познава, както и да открие за

себе си неизвестни тайни от
фолклора.
Сред най-ценните експонати е поредицата от стъклени фотографски плаки от края
на ХIХ век, част от инвентара
на публичен дом в Русе. Позитивите явно били прожектирани на клиентите, а от негативите сигурно са били правени рекламни фотокопия.
Темите в изложбата са свързани с еротичните представи от
Средновековието - включени
са графити от Плиска и Преслав. Сред традиционните
обреди и сюжети от селото са
сватбата и свързаните с нея
аксесоари. Изложбата включва невестина риза с “петно на
честта” и пистолет, с който се
гърми, за да се извести за невинността. В селската част са
включени и предмети с утилитарно значение - пиростия
(желязната тринога от огнището, символ в миналото за
женски полов орган) и черясло (железен остър инструмент, който пори земята преди ралото, безусловно се
свързва с мъжкия полов орган). Макар само символи, те
говорят за света на българина и възможността му да еротизира дори оръдията на труда. Третото българско царство пък е представено от темата за кафе шантана с кът,
който включва параван, биде
и нощно гърне, а времето на
соца присъства в таблата с
градските празници. Според
д-р Николай Ненов изложбата няма край, защото темата
е “отворена” и това се
потвърждава от поканите за
участие.
Заглавието на изложбата
е библейски цитат и би следвало да е валидно във всички
времена въпреки условността

Възрастен господин бил поканен на
вечеря от свои стари приятели.
Човекът бил очарован от това, че
цяла вечер неговият приятел се
обръщал към жена си с думите “Миличка”, “Любима”, “Захарче” и т.н.
Когато жената отскочила до
кухнята, господинът се обърнал към
домакина:
- Намирам за прекрасно, че след
толкова години семеен живот, вие
двамата все още си говорите с
галени имена...
- Да ти кажа истината, забравих
й името още преди 10 години...

ЧРД!
БОЯН БОТЙОВ,
председател на фондация
„Христо Ботев”
СТОЯН КОЛЕВ,
футболист
ХРИСТО БОНЕВ,
футболна легенда
ХРИСТО ЧЕРНЯЕВ,
поет
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Св. Симеон
Богоприимец
и Анна
пророчица

СНИМКА АВТОРКАТА

ВЕСЕЛКА ВЕНКОВА

Виц

СЪЗДАДОХА ЖИВО
КИЛИМЧЕ ЗА БАНЯ
Рисунките в дипляната и изложбата са
на Огнян Балканджиев

му. В човешкото развитие на
селото се е гледало като “резерват” за морални ценности,
но пък и градът не е само
източник на забавления, разврат и похот - просто двете
системи “се допълват” и про-

тивопоставят. Историците
търсят погледа на българина
като християнин, който безспорно е вътре в библейския
смисъл на заглавието, но и в
основните персонажи в еротиката, смята Николай Ненов.
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ваният изпълнител за всички времена в Югославия. През 1993 г. е
обявена от Сдружението на сръбските радиостанции за певица на
десетилетието

○

Гранд дамата на балканската
музика Драгана Миркович ще изнесе за първи път у нас голям самостоятелен гала концерт в зала 1 на
НДК на 12 април, информира ДУМА
Елиза Стоева. Гостуването на
сръбската мега звезда ще продължи линията, която продуцентска
компания “АРТ БГ” поде през миналата година и кани най-популярните изпълнители от южната ни съседка под наслов “Мост на Балканите”.
Специално за многобройните
си почитатели у нас Драгана Миркович ще направи премиера на
най-новия си хит. Изненадата на
вечерта ще бъде дует с български
изпълнител, но кой е той - засега
остава в тайна. Сръбската мега
звезда ще пристигне в София с голям бенд и професионален сценарен екип.
Драгана Миркович е една от
най-ярките и обичани съвременни
изпълнители на Балканите. Звездната й кариера започва от култовия оркестър “Южни ветър”, с който певицата се изявява между 1986
и 1990 г. Драгана е най-награжда-

○

○

○

○

○

○
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Драгана Миркович с гала концерт Женската гръд е
лекарство за мъжа
в София през април

Швейцарска изобретателка
създаде от мъх живо килимче за
баня, съобщи Прес асосиейшън.
То се състои от 70 парчета мъх,
поддържа се от водата, която се
стича от тялото на къпещия се. То
е меко под краката му и не мирише, след като е било овлажнено.
Нгуен Ла Чан от Швейцария увери, че килимчето е релаксиращо
и се нуждае от малко грижи.
Идеята бе да открием нов начин
да ползваме растения у дома, а не
само да ги поставяме в ъгъла,
каза изобретателката. Създаването на прототипа на килимчето за
баня й е струвало 220 паунда.

Германските учени
доказаха, че мъжете,
които имат възможност
редовно да се наслаждават на разголената
женска гръд, значително по-малко са застрашени от риска да получат инфаркт или инсулт,
съобщи “Дойче Веле”.
10-минутното съзерцание на разголена
женска гръд е толкова
полезно за мъжкия организъм, колкото и половин час физическа
работа или занимания
със спорт. До този извод са стигнали авторите на германско изследване, публикувано в авторитетното международно сп. “The New
England Journal of
Medicine”. Сексуалната
възбуда активизира работата на сърдечносъдовата система и увеличава притока на кръв

и съответно на кислород към всички тъкани
на организма. Вследствие на това рискът от
инфаркт или инсулт намалява с 50%. Авторите
му също така са установили, че благодарение на редовното съзерцание на големи
женски гърди средностатистическият мъж
може да увеличи продължителността на живота с 4-5 години.
Но тези изводи няма
да дадат предимства на
пациентите от мъжки
пол в Германия. “Изследването не може да
бъде достатъчен повод
да се покриват разходите на възрастните за
покупката на “Плейбой”
и “Пентхауз”, коментира новината за откритието на германските
учени представител на
болнична каса.

Фламбиран лаврак е кулинарната атракция на Пазарджик
Пищна заря освети дъждовното небе
на Пазарджик преди броени дни. Атрактивните илюминации бяха организирани
от Петър Лашов, собственик на новия
комплекс “Темпо бутик”, по повод официалното му откриване. Над 200 гости, сред
които значителна част от представителиblack+dopulnitelen

те на политическия елит на Пазарджик,
Пловдив и София, уважиха събитието,
започнало с църковно освещаване. Изисканият коктейл впечатли със средиземноморска кухня - гостите в гръцкия ресторант “Марина” опитаха ястия по оригинални гръцки рецепти - миди, октоподи,

калмари, скариди, пищни салатни блюда
и отбрани гръцки напитки. Фламбирането на лаврак, специално демонстрирано
пред гостите, бе кулинарната атракция
на вечерта. Автентична гръцка музика
звучеше до малките часове на нощта,
научи ДУМА от Мартина Павлова.

ЕРНЬО РУБИК
С НОВ ВАРИАНТ
НА КУБЧЕТО СИ
Унгарският скулптор и професор по архитектура 64-годишният
Ерньо Рубик ще представи нов
вариант на популярния си куб,
съобщи в. “Дейли мейл”.
“Рубик
360” използва същата формула на
привидно проста задача, която е
влудяващо трудна за изпълнение.
Шест разноцветни пластмасови
топчета са затворени в 3 прозрачни сфери: вътрешна, средна и
външна. За да завърши играта,
човек трябва да прекара топчетата от вътрешната сфера през средната, която има само две отверстия, до съответните отверстия
върху външната сфера.

ТЮЛЕН СЕ УЧИ ДА
ПИШЕ ЙЕРОГЛИФИ
Пазачи в китайски зоопарк оповестиха, че тренират ушат тюлен
да пише йероглифи, съобщи Прес
асосиейшън. Персоналът в зоопарка в Нинбо вече три месеца обучава тюлена, кръстен Питър. Сега
животното може да изпише йероглиф и да подпише творбата със
собствения си печат. Питър ще
покаже уменията си да пише йероглифи на предстоящия Пролетен фестивал в зоопарка, увериха
от дирекцията му.
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Седем модни закона
за предстоящия сезон
Световни дизайнери съставиха списък с правила,
които всички контета ще се надпреварват да спазват

Белият - този цвят не
бива да липсва в пролетно-летния сезон на 2009а. Ако препоръката ви се
струва прекалено скучна
или сладникаво-невинна,
добавете капка цвят на
кафето с мляко или карамел.
Черно-белите дрехи
трябва да се превърнат във
фаворит в гардероба ви,
защото ще са ултрамодерни веднага, щом свалите
палтата и ботушите.
Червеният и синият взаимно се допълват и разширяват цветовата гама, а
жълтият ще озари всичко
със слънчева светлина.
Цветните петна в тоалета ви този сезон трябва
да се използват много
внимателно и снайперистки точно.
Съчетаването на различни геометрични рисунки като точки и райета,
които досега толкова дълго
бяха далеч един от друг,
че, събрани заедно, просто
заслепяват с необикновеното общо излъчване.

2. Силуетът
Право на съществуване
в пролетно-летния гардероб имат практически
всички силуети. Вталените
и дрехите по тялото подчертават достойнствата,
правите и клошираните намекват, че имате изрядни
пропорции, а рокли и поли
тип “балон” интригуват толкова силно, че за прелестите на фигурата ви ще
започнат да се съчиняват
легенди.
Голямо внимание дизайнерите отделят на правите
рокли с елегантен и много
изчистен силует. Върху по-

тайли - яка или ръкав със
сложна форма и акцент
върху раменете. Между другото, подплънките отново
излизат на преден план.
Актуален е и цялостно
скроеният ръкав.
Ако в костюмите липсва
драперия, могат да се добавят волани или панделки, които трябва да
изпъкват, но все пак да
бъдат част от тоалета. Екзотиката е водеща тема и
тук. Спомнете си драпериите на облеклата в древен
Египет, Рим и
Индия, опитайте да ги приложите върху
съвременните тоалети и
няма
да
сгрешите.
Н а й разнообразните
шлейфове,
издължените на

са
п о лучили
равноправие - те
доста успешно се съчетават в един костюм, като дори
демонстрират неочаквана за някои
симбиоза.

Очилата стават покръгли и още по-големи сега вече наистина напомнят очите на водно
конче. Наравно с традиционните цветове на рамките са актуални всички ярки
и летни нюанси.
Размерите на дамските чанти стигнаха тези на
каретите за пътуване. Цветовете им са по-наситени,
рисунките - по-едри и поконтрастни. Популярни са
крокодилската и змийската кожа, инкрустацията от
камъни, лаченото покритие, кадифето и бисерната бродерия. На мода са
циповете, големите катарами и катинари, драпериите и златистите детайли. С тях може да се
допълни не само вечерният тоалет, но и всекидневният делови костюм.
Всички “дреболии” станаха доста едри: коланите
се разшириха до размерите на корсети, като могат
да поберат дори няколко
катарами и закопчалки.

та да се скрият под сакото
или дори под палтото и се
изваждат все по-наяве.
Пръстените се превърнаха
в истински букети от цветя.
Съвет на Вера Вонг,
ненадмината майсторка на
бижутата: “Само правилно
подбраните аксесоари ще
ви направят истински модерна. Препоръчвам през
пролетно-летния сезон на
2009-а да се носят големи
гердани от камъни и кристали. В украшенията да
има много метал и вериги.
По този начин тежката бижутерия изглежда неповторимо върху рокли и костюми от прозрачни материи.”

7. Обувките
В новия гардероб обувките доминират и изискват
специално внимание. Те не
са само допълнение към
облеклото, а и гвоздеят на
сезона. Драперии и панделки, допълнителни акценти от прозрачни материали и камъни, цветни
петна, токове с невероятна
форма - всичко това ще е
модерно през идната про-

Повечето дизайнери
отделят много внимание
именно на бижутата. Гривните станаха толкова големи и засукани, че е грехо-

места поли, декоративните детайли, асиметричните акценти превръщат моделите в стилни и неповторими тоалети.
Показвайки прелестите
на едното си рамо, не забравяйте да покриете другото. Дълбокият разрез на
полата, демонстриращ
стройни крака, е разрешен
само от едната страна.

4. Материите
Богатите обемни материи ще са актуални и денем, и вечерта. През пролетно-летния сезон в гардероба ви трябва да има
дрехи със златни или
сребърни отблясъци, сурова коприна, атлас и шифон, дантела и кадифе,
тъкани с инкрустирани
камъни или украсени с
бродерия в етностил. Интересното е, че дори през
лятото ще ни залее вълната от имитации на найтънката кожа и велура.
Гащеризонът от памук
или лен най-добре ще се
съчетае със сандали на
подметка тип “танк” или с
обувки на висок ток.
cyanmagentayellowblack

5. Аксесоарите

6. Бижутата

3. Кройката
В пролетно-летния сезон тя трябва да е обмислена и безупречна. Линиите е необходимо да са ясно
очертани, но същевременно да запазят мекотата и
женствеността. Ако замисълът на самия тоалет е
доста лаконичен откъм
кройка, все пак е добре да
съдържа необичайни де-

Леко сако с класически
силует или елече в стила
на 60-те ще се носи с минипола, къса рокля или
шорти, допълнени с едри
украшения и драперии.
Съвет от Анна Сю - кралицата на орнаментите:
“Етническите мотиви и бохемският стил ще освежат
всеки прекалено елегантен
гардероб. Облеклото трябва да е допълнено от ярки
апликации и висулки. От
аксесоарите за предпочитане са големи чанти, едри
бижута и летни ботуши.”
СНИМКИ БГНЕС

1. Цветовете
и шарките

добни модели доста ефектно стоят драпериите.
Акцентът върху ханша
остава все така актуален.
Високата талия и трапецовидната форма на полата в
имперски стил постепенно
минават на заден план,
обаче тези елементи все
още са представени в колекциите на водещи американски дизайнери. Явно
им е трудно да се разделят
с лекота с тези модели и
те правят всичко възможно, за да ги задържат на модния
връх поне още един
сезон.
Стилът на 20-те
години на миналия век уверено
крачи по модния
подиум, анонсирайки тенденциите за пролет-лято
2009. Ниската талия, подчертана от
обем в горната
част, и стесненият
силует най-долу,
са допълнени от
дантелени акценти и драперии.
Романтичният, деловият и
спортният
стил

лет и лято.
Разбира се, не е достатъчно просто да се изберат необичайни обувки.
Необходимо е да се знае,
с какво се носят определени модели, за да не се
наруши звученето на целия
тоалет. Обувки с изобилие
от катарами в гладиаторски
стил дизайнерите препоръчват да се носят с изчистена къса рокля и поекстравагантен фигурален
чорапогащник.
На класически вечерен
тоалет ще паснат обувки с
голяма панделка, гладка
кожа, с камъни или кристали. Сложни по форма обувки с драперии и инкрустации добре се съчетават със
свободни рокли, широки
поли или панталони. Едноцветните тоалети или облекла с дребни фигурки са
идеални за шарени сандалки. Ансамбълът ще е
завършен с изчистена чанта. Обувките с ток със засукана форма от дърво, метал или пластмаса ще изглеждат идеално с тясна
пола или панталони тип
“банан”.

Виргиния Здравкова с
нова прет-а-порте колекция
За всички дами, които
държат на стила и индивидуалния почерк на дизайнерката, е предназначена актуалната прет-апорте колекция на Виргиния Здравкова. Световноизвестната ни моделиерка представи най-новата
си линия, като отвори в
София първия си бутик за
дрехи и аксесоари за всеки ден.
Виргиния е създала и
широка гама от аксесоари - шалове, колани, чанти и oчила, които допълват деловите комбинации за работната седмица или спортно-елегантните
съчетания за уикенда. В колекцията доминират характерните за сезона черно,
сиво и лилаво.
Всички нови колекции дънки с марката VIRGINIA Jeans ще бъдат представени
в новия бутик на Virginia atelier в столицата на ул. “Раковски” 166. В комбинация
със секси тениски или по-екстравагантна
горна част те са отлично решение за
дамите, които искат да се отличават на
парти, в клуб или в дискотека.
Сред обувките и ботушите на VIRGINIA
Shoes най-новият модел е от естествена
СНИМКА VIRGINIA ATELIER

Верните поданици на
модното пространство с
трепет очакват да разберат
какви ще са тенденциите
за предстоящия сезон, за
да имат време да се подготвят за нови фешън подвизи. Контетата не само
смятат за свое задължение
да се вслушват в съветите
на световноизвестните дизайнери, които напоследък
всяка седмица представят
свои последни колекции,
но и се надпреварват да
спазват препоръките им за
цветовете, кройките, аксесоарите и т.н.

кожа, щампована с логото на марката.
Всички дрехи и аксесоари са направени от висококачествени платове и
екологично чисти материали. Прет-апорте колекциите се изработват във фабриката на VIRGINIA Fashion Group у нас
и в ателиета на чуждестранни партньори при спазването на най-високи изисквания и стандарти за качество.
В момента дизайнерката работи
върху създаването на прет-а-порте колекция пролет-лято 2009.
Страницата подготви
АЛЬОНА НЕЙКОВА
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ВРЕМЕТО
06.45
09.35
10.15
11.00
12.00
12.25
12.55
13.40
13.55
15.00
15.30
15.45
16.00
16.10
16.40
16.55
17.20
17.50
18.00
18.30
19.00
19.50
19.55
20.00
20.30
20.55
21.55
22.00
22.30
23.00
23.30
01.15

Денят започва - сутрешен блок
Здраве
Дързост и красота - тв филм /2183 епизод/
Жените с Марта Вачкова /токшоу/
По света и у нас
Бързо, лесно, вкусно - кулинарно шоу
Иде нашенската музика - фолклор /п/
Телепазарен прозорец
Световно първенство по ски алпийски дисциплини. Супер
G /жени/, пряко предаване от Вал д’Изер /Франция/
Фауната на Африка - документална поредица
Език мой
Голямото междучасие
По света и у нас
Новини на турски език
Островът на змиорките - тв филм
Флипър и Лопака - анимационен филм
Открито с Валя Ахчиева
Частен случай
По света и у нас
Седмо чувство - семейна игра
Сю Томас - окото на ФБР - тв филм /46 епизод/
Лека нощ, деца!. Канопюсчетата
Песните на Евровизия 2009 /клип/
По света и у нас
БНТ такси
Референдум - публицистично шоу
50 години БНТ. 1962
Голямото четене. Властелинът на пръстените - документален филм
По света и у нас
Едни от нас с Ива Димитрова
Океанът на живота - игрален филм /САЩ, 1999г./
Малкълм и Еди - тв филм

06.20 Детски клуб Дисни. “Приключенията на Мики и Доналд”
- сериал, еп. 8
06.50 “Тази сутрин”
09.30 “Бон Апети” - кулинарно предаване с Иван Звездев
10.00 “Часът на мама”
11.00 “Неопитомени красавици” - сериал, еп. 148
12.00 bTV Новините
12.30 “Шоуто на Слави” /п/
13.30 “Лицето на другата” - сериал, еп. 2
14.30 “Буря в рая” - сериал, еп. 97
15.30 “Какво харесвам в теб” - сериал, сезон 4, еп. 3, 4
16.30 “Горчиво” - шоу за младоженци
17.00 “Клетва за отмъщение” - сериал, еп. 53
18.00 “Това го знае всяко хлапе!” - телевизионна игра
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 “Шепот от отвъдното” - сериал, сезон 2, еп. 7
21.00 “Отчаяни съпруги” - сериал, сезон 4, еп. 13
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 “Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23.30 “Веществени доказателства” - сериал, сезон 4, еп. 8
00.30 “Това го знае всяко хлапе!” /п./
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ОВЕН
—Ú‡ÌÌÓ Á‰‡‚ÓÏËÒÎÂ˘Ë Ë ÒÔÓÍÓÈÌË ˘Â ÒÚÂ ‰ÌÂÒ,
ÍÓÂÚÓ ÏÓÊÂ ·Ë ÒÂ ‰˙ÎÊË Ì‡ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ‰‡
ÔÂ˜ÂÎËÚÂ ÔÓ‚Â˜Â Ô‡Ë. ﬂ‚ÌÓ ÔË ‚‡Ò Ï‡ÚÂË‡ÎÌËÚÂ
ÌÂ˘‡ Ò‡ ËÁ‚Ó Ì‡ ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ Ë ÒË„ÛÌÓÒÚ. ƒÓ·Â
Â ‰‡ ÔËÂÚÂ ÔÓ-˜ÂÒÚÓ ‚Ó‰‡ ÓÚ ÚÓÁË ËÁ‚Ó.

ТЕЛЕЦ

12

œÓ ÌÂÒÚ‡Ì‰‡ÚÂÌ Ì‡˜ËÌ ˘Â ÔÓÒÚË„‡ÚÂ ˆÂÎËÚÂ ÒË
‰ÌÂÒ, ÍÓÂÚÓ Â Ì‡Ô‡‚Ó ÔÓÒÚËÊÂÌËÂ Á‡ ˜Ó‚ÂÍÚ‡‰ËˆËÓÌ‡ÎËÒÚ Í‡ÚÓ ‚‡Ò. œÓÌˇÍÓ„‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
‰‡ ÒÚÂ ÔÓ-‡Á˜ÛÔÂÌË Ë ÓÚ‚ÓÂÌË Í˙Ï ÌÓ‚ÓÒÚËÚÂ.
¡‡‚Ó Ì‡ ‚‡Ò!

Ñàíäàíñêè

Облачността днес ще бъде предимно значителна. В
отделни низини и котловини, главно преди пладне,
видимостта ще бъде намалена. На места ще превали
слаб дъжд, по високите части на планините - слаб
сняг. Слабият югоизточен вятър ще се ориентира
от юг и след пладне ще започне да се усилва.
Минимални температури най-често между 0° и 5°,
максимални между 7° и 12°, в крайните южни и
отделни райони разположени северно от планините,
до около 14°. За София минимална температура 2°
- 3°, максимална около 11°. Над планините ще остане
облачно, по високите им части - мъгливо. Ще духа
умерен и силен, след пладне по билата и върховете
– временно бурен – югозападен-западен вятър. Очаквана най-висока температура на височина 1200 метра
около 6°, на 2000 метра - около минус 1°. Над
Черноморието ще се задържи облачно. На места ще
превали дъжд. Ще духа до умерен югоизточен, към
края на деня – южен вятър. Максимални температури
5° - 112
2°. Атмосферното налягане ще се понижава.

ИЗГЛЕДИ ЗА 4 И 5 ФЕВРУАРИ

БЛИЗНАЦИ
»Ï‡ÚÂ ÌÛÊ‰‡ ‰‡ ÒÂ ˜Û‚ÒÚ‚‡ÚÂ ÒË„ÛÌÓ ‚ ÌÂÒË„ÛÌËˇ
Ò‚ˇÚ, Ë ÚÓ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÍËÁ‡. “Ó‚‡ Â Ò˙‚ÒÂÏ
˜Ó‚Â¯Í‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ, ÌÓ ÚÓ˜ÌÓ ‰ÌÂÒ ÌˇÏ‡ ‰‡ ‚Ë
ÒÂ Û‰‡‰Â ‰‡ „Ó ÔÓÒÚË„ÌÂÚÂ. «‡˘Ó ÔÓÒÚÓ ÌÂ ÒÂ
ÓÒÚ‡‚ËÚÂ Ì‡ ÌÂ˘‡Ú‡.

РАК
Õ‡È-ÒÂÚÌÂ ˘Â ÔÓÎÛ˜ËÚÂ ÔËÁÌ‡ÌËÂ. ÕÂ ÒÂ ‚˙Á„Ó‰ˇ‚‡ÈÚÂ ÔÂÍ‡ÎÂÌÓ ÔÓ Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡. ŸÂ ËÏ‡ÚÂ
‰‡ Â¯‡‚‡ÚÂ ÒÂËÓÁÂÌ ÔÓ·ÎÂÏ, ÍÓÈÚÓ ÒË„ÛÌÓ ˘Â
‚Ë ÓÚÍÎÓÌË ÓÚ ÔÓ‰Ó·ÌË ÏËÒÎË. «‡ ˘‡ÒÚËÂ ËÏ‡ ÍÓÈ
‰‡ ‚Ë ÔÓÏÓ„ÌÂ.

ЛЪВ
ƒÌÂÒ ˘Â ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓÍ‡ÊÂÚÂ Í‡Í‚Ó ÒÚÂ ÔÓ‰„ÓÚ‚ËÎË ÔÂÁ ÔÓ˜Ë‚ÌËÚÂ ‰ÌË. ÕÂÒ˙ÏÌÂÌÓ ˘Â ÓˆÂÌˇÚ
ÛÒËÎËˇÚ‡ ‚Ë, ÌÓ Ë ˘Â ‚Ë Ì‡ÚÓ‚‡ˇÚ Ò ÔÓ-„ÓÎÂÏË
ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚË.

максимални
10°/15°

ДЕВА
максимални
12°/16°

≈‰ËÌ ‰ÂÌ, ‚ ÍÓÈÚÓ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÏÂËÚÂ Ó·˘ ÂÁËÍ
Ò ÓÍÓÎÌËÚÂ. —‡ÏÓ ÌÂ ·˙‰ÂÚÂ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎËÒÚË, Ì‡ÏÂÂÚÂ ÁÎ‡ÚÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡. ƒÌÂÒ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÚË„ÌÂÚÂ ‰Ó
ÒÂËÓÁÌË Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ, ÌÓ ÚÂ Â‰‚‡ ÎË ˘Â Ò‡ Ú‡ÈÌË.

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

“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
“Среща с Джордан” - сериен филм /п/

До края на седмицата времето ще е топло за сезона.
В сряда ще се усили вятърът от юг и дневните
температури в повечето райони ще достигнат 10
- 15°, а в районите северно от планините и Източна
България - до 17°. На места ще превали слаб дъжд.
Облачността от запад ще намалява, по-значителна
ще е над източните райони. В четвъртък вятърът
ще се ориентира от запад и ще отслабне. Ще има
променлива облачност. Температурите ще се задържат
високи.

ƒÌÂ¯ÌËˇÚ ‰ÂÌ ÌÂ Â ÚÓÎÍÓ‚‡ ÒÔÓÍÓÂÌ, ÍÓÎÍÓÚÓ ·ËıÚÂ
ËÒÍ‡ÎË. ŸÂ ÒÂ Ì‡ÏÂË ÍÓÈ ‰‡ ‚Ë Ò˙Ó·˘Ë ÌˇÍ‡Í‚Ë
ÌÂÔËˇÚÌË ÌÓ‚ËÌË. ÕÂ ÒÂ ‰Ó‚Âˇ‚‡ÈÚÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍÓ,
ÍÓÂÚÓ ˜ÛÂÚÂ, „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËˇÚ‡ Ò‡ ÔÓÒÚÓ
ì‚˙Á‰Ûı ÔÓ‰ Ì‡Îˇ„‡ÌÂî.

СКОРПИОН
ŸÂ ÒÂ Ì‡ÎÓÊË ‰‡ ‚ÁÂÏÂÚÂ ÌˇÍÓË ‚‡ÊÌË Â¯ÂÌËˇ,
ÌÓ ÌÂ ÔÎ‡ÌË‡ÈÚÂ ‰˙Î„ÓÒÓ˜ÌÓ. –‡·ÓÚÂÚÂ „Î‡‚ÌÓ
ÔÓ ÒÓ˜ÌËÚÂ Á‡‰‡˜Ë. ŸÂ ËÏ‡ÚÂ ÊÂÎ‡ÌËÂ ‰‡ ÛÒÎÛÊËÚÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË, ÌÓ Â‰‚‡ ÎË ˘Â ÛÒÔÂÂÚÂ Ë ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂ
‰‡ ‚Ë ËÁÌÂ‚Ë.

СТРЕЛЕЦ
ŸÂ ‚Ë ÒÂ ËÒÍ‡ ‰‡ Ó„‡ÌËÁË‡ÚÂ ‚ÒË˜ÍË ‚ ‡ÁÌË
ÔÓÎÂÁÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË. ¬ÒÂ Ô‡Í ÌÂ „Ë Ì‡ÒËÎ‚‡ÈÚÂ,
ÔÓÎÂÁÌËÚÂ Ë Ô‡ÍÚË˜ÌË Á‡ÌËÏ‡ÌËˇ ÌÂ Ò‡ Á‡
‚ÒÂÍË. ƒÌÂÒ ÔÓÒÚÓ Â ‰ÂÌ ‰‡ Ò‚˙¯ËÚÂ ÌÂ˘Ó
Á‡Â‰ÌÓ Ò ÔËˇÚÂÎË, ‡ ‡ÍÓ Â Ò Ô‡ÍÚË˜Ì‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ, Ó˘Â ÔÓ-‰Ó·Â.
ВТОРНИК, 3.2.2009

07.00
09.00
10.00
11.00
11.50
12.00
12.15
12.30
13.30
14.00
15.00
17.00
17.45
18.00
18.45
19.00
19.30
20.00
21.00
22.35
23.00
23.40
00.30

“Сутрин в 7” - сутрешен блок
“Чиста лъжа” - еп. 9, теленовела, Венецуела, 2007
“Маса за петима” - сезон 1, еп. 12, драматичен сериал
“SOS! Бавачки” - сезон 3, еп. 10, риалити шоу
“BG - Къде? Къде?”
Новини
Телешопинг
“Адвокатът и ченгето” - сезон 1, еп. 13
“Новини по радиото” - сезон 2, еп. 15, комедиен сериал
“Капри” - сезон 1, еп. 21, сериал, комедия, драма, Италия
“Следобед с ТВ 7” - токшоу на ТВ 7
“Пътеводна светлина” - еп. 96, теленовела, драма, САЩ
“Микросвят” - анимационни миниатюри
“Вярно с оригинала” - политическо токшоу с Петър
Волгин
“Великото изкуство на магията” - развлекателна програма
Новини
“Отблизо” - публицистично предаване
“Капри” - сезон 1, еп. 22, сериал, комедия, драма, Италия
“Едно отминало лято” - романтична драма, Англия, 1975
“Новини по радиото” - сезон 2, еп. 16, комедиен сериал
Новини
“Свръхестествено” - сезон 1, еп. 16, научнофантастичен сериал, САЩ, 2005
“Новини по радиото” - сезон 2, еп. 15, комедиен сериал
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06.00 Новини
06.05 “Федералният съдия”
07.00 Новини
07.05 “Добро утро”
10.00 Новини
10.15 “Добро утро”
11.10 “Малахов+”
12.05 “Модна присъда”
13.00 Новини
13.15 “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 “Нека да говорят”
20.20 “Следата”
21.05 Сериал: “Богата и
обичана”
22.00 Време
22.30 Сериал: “Широката
река”
23.30 “Заедно завинаги”
00.25 Нощни новини
00.40 Филм: “Френски валс”
02.00 “Следата”
02.40 “Хайде да се оженим”
03.30 Сериал: “Широката
река”
04.20 “Модна присъда”
05.10 Сериал: “Богата и
обичана”

КОЗИРОГ
ŸÂ ÒÂ ˜Û‚ÒÚ‚‡ÚÂ ‚‰˙ıÌÓ‚ÂÌË Ë Ì‡È-‚‡ÊÌÓÚÓ Á‡
‚‡Ò ˘Â Â ‰‡ ‰‡‰ÂÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎÂÌ ËÁ‡Á Ì‡ Ò‚ÓÂÚÓ
‚‰˙ıÌÓ‚ÂÌËÂ. ÕÂ ·˙‰ÂÚÂ ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚ÌË, ÔÓÚ˙ÒÂÚÂ
ÌÂÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË Ì‡˜ËÌË ‰‡ „Ó Ì‡Ô‡‚ËÚÂ.

ВОДОЛЕЙ
»ÒÍ‡ÚÂ ‰‡ ÒÂ ËÁˇ‚ˇ‚‡ÚÂ, ËÒÍ‡ÚÂ ‰‡ ·˙‰ÂÚÂ ÒÂ·Â ÒË
- ËÒÚËÌÒÍË Ë ÌÂÔÓ‚ÚÓËÏË, ÌÓ ÌˇÍ‡Í‚Ë ÔËÁ‡ˆË
Ì‡ ÏËÌ‡ÎÓÚÓ ˘Â ‚Ë ÒÏÛ˘‡‚‡Ú. ≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ‚ËÂ ÒÚÂ
‚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ ‰‡ „Ë ËÁ„ÓÌËÚÂ Ë ‰‡ ËÁ‚Ó˛‚‡ÚÂ
Ò‚Ó·Ó‰‡Ú‡ ÒË.

РИБИ
¡ÂÁ ‰‡ ËÒÍ‡ÚÂ, ˘Â ÒÂ ÓÍ‡ÊÂÚÂ ‚˙‚ÎÂ˜ÂÌË ‚ ÌˇÍ‡Í‚Ë
ÒÚ‡ÌÌË ËÒÚÓËË. ŸÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÚÂ ÔÓÚË‚ÓÂ˜Ë‚Ë
ÒË„Ì‡ÎË ÓÚ ıÓ‡Ú‡ ÓÍÓÎÓ ‚‡Ò Ë ÚÓ‚‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ
˘Â ‚Ë Ó·˙Í‚‡. ŒÔËÚ‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡ ÌÂ ‰‡‚‡ÚÂ ÓˆÂÌÍË,
ÔÂ‰Ë ‰‡ ÒÚÂ ‡Á·‡ÎË Í‡Í ÒÚÓˇÚ ÌÂ˘‡Ú‡ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ.
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ÒÚÆÅÍ ÏÎÌÅÍ

Ã¿–»Õ »¬¿ÕŒ¬ ◊≈œ»ÿ≈¬
на 86 години
родом от с. Потоково, обл.
Смолян
Изгубихме прекрасен човек с
изключителни професионални
и човешки качества.
Ще ни липсваш винаги.
Почивай в мир!
От семейството

Ã¿À » Œ¡ﬂ¬»
ДРУГИ
КОНСУЛТИРАНЕ по разработване “Правилник
за вътрешния трудов ред”, телефон 870-56-91
(16-20 часа).

»Õ¿
087Ялта

981 65 30

Синемасити

929 29 29

Синеплекс

964 30 07

MTEL IMAX

929 29 29

Влайкова

944 39 23

Дом на киното

980 39 11

Лъки Синема

962 13 94

¡»¡À»Œ“≈ »
БИБЛИОТЕКА НА РУСКИЯ КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР
ул. "Шипка" 34, тел. 9433154
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
бул. "Васил Левски" 88, тел. 9882811 - централа, факс
8435495
СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА
пл. "Славейков" 4, тел. 9806688 - централа, 9805672
- директор
УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ СУ "СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ"
бул. "Цар Освобоител" 15, тел. 8467584, факс 8467170
ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА НА БАН
ул. "15 ноември" 1, тел. 9898446 - централа, 9878966
- директор, факс 9862500
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
бул. "Свети Георги Софийски" 1, тел. 9523171 - директор, 9230250
ЦЕНТРАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА БИБЛИОТЕКА
бул. "Цариградско шосе" 125, бл.1, тел. 709027 - читалня, 704161, факс 708078
ЦЕНТРАЛНА ТЕХНИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА
бул. "Д-р Георги М. Димитров" 52, тел. 9717131,
9711101

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

“ÂÍÒÚ Ì‡ Ó·ˇ‚‡Ú‡:
.....................................................
.....................................................
.....................................................

САНИТА
кв.Аспарухово, ул.Народни будители 5 370-543
Работно време - делнични дни: 00.00-24.00,
събота: 00.00-24.00, неделя: 00.00-24.00
ул. Христо Смирненски 1, вход Терапевтичен блок
тел.: 302 969 Работно време - делнични дни: 08.30-16.30
ул. Цар Симеон I 36 631 034, 0888/335-214
Работно време - делнични дни: 08.00-20.00,
събота: 10.00-18.00, неделя: 10.00-18.00
ул. Илинден, павилион 6 616-997
Работно време - делнични дни: 08.30-16.30, събота: 10.0018.00
ж.к. Вл. Варненчик, ул. К. Фружин, ДКЦ-3, бл. Б 510-326
Работно време - делнични дни: 09.00-12.00 и 13.00-18.00
ж.к. Младост, бл. 163, МЦ Санита 382-165
Работно време - делнични дни: 09.00-12.00 и 13.00-16.00
ул. Ген. Колев 72 681 351
Работно време - делнични дни: 06.00-24.00,
събота: 09.00-17.00, неделя: 09.00-17.00
ул. Христо Смирненски 3, ВМБ 306-947
Работно време - делнични дни: 07.30-19.30, събота: 08.0015.30
ж.к. Чайка, ул. Н. Вапцаров, № 2, ДКЦ Чайка 301-675
Работно време - делнични дни: 09.00-17.00
ж.к. Чайка бл. 183 308-597
Работно време - делнични дни: 09.00-16.00
ул. Джеймс Баучер, бл. 5 321-700
Работно време - делнични дни: 10.00-18.00
МАРЕШКИ
бул. Христо Смирненски, пред входа на Терапевтичен
блок, 303-916
Работно време - делнични дни: 08.00-16.00, събота: 09.0014.00
ул. Цариброд 27 631-386
Работно време - делнични дни: 08.00-20.00, събота: 09.0019.00, неделя: 09.00-18.00
ул. Селиолу 2 602-912
Работно време - делнични дни: 07.30-20.30, събота: 08.0019.00, неделя: 09.00-18.00
ул. Владая 11 0899/999-960
Работно време - делнични дни: 08.00-16.00, събота: 09.0017.00, неделя: 09.00-17.00
кв. Владиславово, бул. Фружин, до ДКЦ 3 510-325
Работно време - делнични дни: 07.30-23.00, събота: 07.3023.00, неделя: 07.30-23.00
бул. Владислав Варненчик бл.49 50-27-35
Работно време - делнични дни: 08.00-16.00, събота: 09.0017.00, неделя: 09.00-17.00
ОБРАЗЦОВА АПТЕКА - ВАРНА
ул. Ген. Колев 68Б гр. Варна ул. Ген. Колев, № 68Б,
604-620
Работно време - делнични дни: 08.30-12.00 и 13.00-17.30
ОБРАЗЦОВА АПТЕКА - САВА 2
ДКЦ - V Хр. Ботев гр. Варна ул. Сава 2, ДКЦ - V Христо
Ботев, 611-012
Работно време - делнични дни: 08.30-17.30
ОБРАЗЦОВА АПТЕКА - КВ. АСПАРУХОВО
ул. Народни будители 5, ДКЦ 2 гр. Варна кв. Аспарухово, ул. Народни будители, №5, ДКЦ - 2
Работно време - делнични дни: 08.30-12.00 и 13.00-17.30
ОБРАЗЦОВА АПТЕКА
ул. Цар Симеон Първи 33, аптека 1 гр. Варна ул. Цар
Симеон I № 33, аптека - 1 608-016
Работно време - делнични дни: 08.30-17.30
ОБРАЗЦОВА АПТЕКА
ж.к. Вл.Варненчик, бул. К. Фружин, ДКЦ 3 гр. Варна
ж.к. Вл. Варненчик бул. К. Фружин, ДКЦ 3 510-502
Работно време - делнични дни: 08.30-12.00 и 13.00-17.30
ОБРАЗЦОВА АПТЕКА
ул. Ген. Колев 68 гр. Варна ул. Ген. Колев 68
Работно време - делнични дни: 08.30-12.00 и 13.00-17.30
ОБРАЗЦОВА АПТЕКА
ул. Цар Освободител 5 гр. Варна ул. Цар Освободител
5 655-003
Работно време - делнични дни: 08.30-12.00 и 13.00-17.30
ОБРАЗЦОВА АПТЕКА
ул. Христо Смирненски 1, Аудитория гр. Варна ул.
Христо Смирненски 1, Аудитория 302-092
Работно време - делнични дни: 08.30-12.00 и 13.00-17.30
ОБРАЗЦОВА АПТЕКА
ул. Илинден, до ДКЦ - 4 гр. Варна ул. Илинден, до ДКЦ
IV 222-124
Работно време - делнични дни: 08.30-12.00 и 13.00-17.30
ОБРАЗЦОВА АПТЕКА
Варна, бул.Цар Освободител 100, ДКЦ 4 гр. Варна
бул.ЦарОсвободител 100, ДКЦ - IV 600-164
Работно време - делнични дни: 08.30-12.00 и 13.00-17.30
ОБРАЗЦОВА АПТЕКА
бул. Съборни 40, ДКЦ - I Св. Клементина гр. Варна бул.
Съборни 40, ДКЦ I Света Клементина 609533
Работно време - делнични дни: 08.30-12.00 и 13.00-17.30
ОБРАЗЦОВА АПТЕКА
ж.к. Чайка, бивш супермаркет № 103, между бл.1, 2, 3
и 9 гр. Варна жк. Чайка, бивш супермаркет №103, между
бл. 1, 2, 3 и 9 300-641
Работно време - делнични дни: 08.30-12.00 и 13.00-17.30

"

Изминаха 40 дни без нашия
скъп и непрежалим съпруг,
баща и дядо

ОБРАЗЦОВА АПТЕКА
ул. Д-р Пискюлиев 22 гр. Варна ул. Д-р Пискюлиев 22
604 935, Работно време - делнични дни: 08.30-12.00 и
13.00-17.30
ОБРАЗЦОВА АПТЕКА
ул. Драган Цанков 10 гр. Варна ул. Драган Цанков 10
616-017, Работно време - делнични дни: 08.30-12.00 и
13.00-17.30
ОБРАЗЦОВА АПТЕКА
ул. Сан Стефано №3 гр. Варна ул.Сан Стефано №3
632-556, Работно време - делнични дни: 08.30-12.00 и
13.00-17.30
ИЛИЕВА
кв. Вл. Варненчик, Търговски базар, Битов комбинат
510-547, 605-944, Работно време - делнични дни: 09.0017.00
ж.к. Вл. Варненчик, II микрорайон, търг.комплекс 510447, 605-944
Работно време - делнични дни: 09.00-17.00
Илинден, Търговски базар - Павилион 2 616-005, 605944, Работно време - делнични дни: 09.00-17.00
ХАДЖОЛЯН
ул. Русе 11 617-220, Работно време - делнични дни:
08.00-16.00
ул. Тодор Влайков 14А 613-310
Работно време - делнични дни: 08.00-16.00
МАНОЛОВА 1
ул. Ген. Киселов 27 612-338
Работно време - делнични дни: 08.00-20.00, събота: 09.0019.00, неделя: 09.00-19.00
МАНОЛОВА 2
жк. Вл. Варненчик, II м-р, Търг. к-с - павилион № 1 и №
2 511-152, Работно време - делнични дни: 08.00-16.00
МАНОЛОВА 3
ул. Цар Асен, № 54 630-958
Работно време - делнични дни: 08.00-20.30, събота: 08.3020.00, неделя: 08.30-20.00
БРИЗ
к-с Чайка -Търговска улица 303 075
Работно време - делнични дни: 10.00-18.00
БРИЗ II
ж.к. Младост, ул. Вяра бл..142, вх.2А 500-379;
Работно време - делнични дни: 10.00-18.00
ЕВРОПА
ул. Радко Димитриев 49 603 062, Работно време делнични дни: 09.00-17.00, събота: 09.00-14.00
ЕВРОПА 2
жк. Вл. Варненчик, Търговски к-с Бурлекс 510-342 Работно време - делнични дни: 09.00-17.00, събота: 09.0017.00
САВОЙЯ-4-ВОЙЧЕВИ
ул. Тодор Влайков - Н. Бозвели 621-152 Работно време - делнични дни: 08.30-12.00 и 13.00-17.30, събота: 08.3012.00 и 13.00-17.30, неделя: 08.30-12.00 и 13.00-17.30
САВОЙЯ-3
ул. Хр. Попович № 7 612-950
Работно време - делнични дни: 08.30-12.00 и 13.00-17.30,
събота: 08.30-12.00 и 13.00-17.30, неделя: 08.30-12.00 и
13.00-17.30
САВОЯ-1-ДИНКОВА
ул. Бъкстон №5 614-171
Работно време - делнични дни: 09.00-18.00
САВОЙЯ-5
ул. Кракра 34
Работно време - делнични дни: 08.00-12.00 и 13.00-17.00,
събота: 08.00-12.00-13.00-17.00, неделя: 08.00-12.00 и
13.00-17.00
ВАЛЯ ДЕЧЕВА
бул. Цар Освободител 77, вх.А, ет.1, ап.6
302-827; 612-008; 0888/737-600
Работно време - делнични дни: 08.00-20.00, събота: 09.0017.00
бул. Цар Освободител 83, вх. А 631-693
Работно време - делнични дни: 10.00-18.00
КЕРАНКОВИ-2
ул. Мир, № 1 - Майчин дом 332-000/114
Работно време - делнични дни: 09.00-19.00, събота: 09.0013.00
ГАЛЕН
ул. Любен Каравелов 52 644-765
Работно време - делнични дни: 11.00-17.00, събота: 11.0016.00, неделя: 11.00-16.00
ВИВА
ул. Баба Тонка 3 619-825, 0887/374-044
Работно време - делнични дни: 08.00-20.00, събота: 08.0018.00, неделя: 08.00-18.00
ЕЛЕНКОВА
ул. 27-ми юли № 21 614-347, Работно време - делнични дни: 09.00-19.00, събота: 10.00-17.00
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ОТВСЯКЪДЕ ПО НЕЩО

ОТНОВО РУСКИ МОТОРИ
ЗА ГАЗ-ЕЛИТЕ
Доскоро Горкиевският
автозавод комплектоваше модернизираните варианти на ГАЗелите с немски двигатели
на
DaimlerChrysler. Маркетолозите обаче са
пресметнали, че използването отново на
руски двигатели ще
намали себестойността
на продукцията с около 10%,
което ще повиши конкурентоспособността на колите. Става дума за
двигатели производство на Уляновския моторен завод, също
от групата ГАЗ. Бензиновият двигател, производство на Уляновск, е разработен на базата на прототипа, послужил за
създаването на мотора ЗМЗ-405, като това позволява да не
се променят основните технически характеристики на силовия агрегат и максимална съвместимост на новия мотор със
съществуващата конструкция на автомобилите.

ОБНОВЕНО RENAULT CLIO ЗА
АВТОСАЛОНА В ЖЕНЕВА

Независимо от кризата Renault работи по нови модели, които ще му помогнат да я преодолее. На международния автосалон в Женева през март Renault ще представи поне три обновени модела - големия Сценик, спортния Megane Coupe RS и малкото Clio. Последната кола
е хваната на паркинг и папарашката снимка показва
елегантен, типично градски съвременен автомобил с ясно
изразено спортно присъствие. Стилистиката е много близа до тази на новите Megane и Laguna, което ще помогне
на обновеното Clio по-бързо да се пребори за място под
слънцето. Крайно оскъдна е засега информацията за техническите данни на автомобила, но по всяка вероятност
гамата двигатели с малки промени ще остане същата.

MИНИ КРОСМАН - НЕМСКИЯТ
АНГЛИЧАНИН

Компанията MINI официално потвърди скорошното пускане на първия си автомобил със задвижване на четирите колела - кросовъра Кросман (Crossman), чиято световна премиера е насрочена за есента по време на автосалона във Франкфурт. Според официалните представители
на марката съществена роля за пускането на колата в
серийно производство е повлиял широкият положителен
отзив на посетителите на Парижкия автосалон, където
беше показан концептът й. Серийният вариант има разлики, но носи фамилните черти на MINI - с характерния
външен вид, кръглите фарове, полуовалната радиаторна решетка - дизайн, съчетаващ класика и съвременност. Колата е пораснала
почти до 4 метра на дължина, на първо време ще се
предлага само с предно предаване, но малко по-късно
ще видим вариант, снабден
с пълноприводна система
xDrive. Основният двигател
ще е 1.6 л бензин, както и
няколко варианта дизели.
Колата ще се прави в Австрия, а базовата й цена се
очаква да бъде около 26 000
евро.
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ÊÎËÅËÀ
ПЕЖО ПРОДЪЛЖАВА СМЕЛО С

ÊÐÎÑÎÂÚÐÈÒÅ
Новият модел на лъвчетата Пежо 3008, e компактен и същевременно доста обемен кросовър, който не е просто поредното ново предложение
в гамата, но и новост на
автомобилния пазар. На
кръстопътя между спортен
семеен автомобил за свободното време (SUV), ван
и хечбек, 3008 черпи сила
от корените си, като залага и на оригинални технологии, като Dynamic Rolling
Control (контрол на движението), Grip Control (контрол на сцеплението) и други.
Доста нестандартен, замислен като автомобил за приключения, 3008 предлага оригинални решения и оптимална многофункционалност. Архитектурата
му съчетава почти еднообемен
силует със скосено предно стъкло
и елементи, заимствани от SUV,
като заден капак с две части, наклонени надолу странични
стъкла, високо място на водача и
др. В крайна сметка стилът на
новия автомобил като че ли помирява всички авто “жанрове”.
Семейните черти на Пежо са с
нова интерпретация, адаптирана
към по-големите обеми на колата, а широката задна част създава впечатлението, че 3008 и
пътят са едно цяло.
Мястото на водача е ергономично и може да се мери с това
на луксозните купета. За повече
светлина и видимост колата
предлага стъклен покрив с площ
1,60 кв.м.
Интериорът,
наречен
Multiflex, може доста да се променя по желание. За целта подът
на багажника заема до 3 положения, а облегалките на задните седалки се сгъват. В този случай и при масички на предните
седалки, 3008 получава изцяло
равен под от долната част на
задния капак до арматурното
табло. Товарният обем нараства
от 512 л на 1604 л при сгъването
на задните седалки.

Водачът и пътниците се чувстват спокойни и сигурни, благодарение на изключителни и
дори уникални за пазара технологии, серийни или опция, като
системата за индикация на нивото на очите, Distance Alert
(функция, която позволява да се
спазва безопасна дистанция
спрямо автомобила отпред според скоростта на движение),
електрическа
автоматична
ръчна спирачка, помощ при потегляне по наклон, гама телематични системи с навигация WIP
Nav или WIP Com 3D.
Използвана в две от модификациите на 3008 - 1,6 л ТНР и
новия 2,0 л HDi FAP, системата
Dynamic Rolling Control в задния
мост осигурява отличен контрол
над страничното накланяне на
автомобила и оптимално действие на амортисьорите. Друга новост е системата Grip Control,
която включва функция против
плъзгане на колелата и гуми “Кал
и сняг” (Mud & Snow). Водачът
разполага с бутони за избор на
един от 5-те режима: стардартен,
сняг, всъдеход (кал/земя/мокра
трева), пясък и изключен ESP.
Много добрата за типа автомобил аеродинамика -Сх = 0,296,
различните решения за намаляване на теглото с използването
на леки материали, лазерно заваряване и специалните гуми
Michelin, са в основата на успехите на 3008 по отношение на вред-

ните емисии. Като
истински отличник в
това отношение, колата постига разход от едва 4,9 л/100 км
при емисии на СО2 от 130 г/км.
Двигателната гама на 3008 е
доста богата - дизели Евро 5 HDi
FAP (директно впръскване и
филтър за твърди частици: 1,6 л
HDi FAP - 110 к.с, 240 Nm, СО2
137 г/км; 1,6 л HDi FAP - 110 к.с.,
240 Nm, СО2 130 г/км; 2,0 л HDi
FAP -150 к.с., 340 Nm, СО2 146 г/
км ; 2,0 л HDi FAP - 163 к.с., 340
Nm, СО2 176 г/км).
Бензини евро 5: 1,6 л VTi -120
к.с., 160 Nm, СО2 165 г/км; 1,6 л
THP - 150 к.с., 240 Nm, СО2 176
г/км; 1,6 л THP - 156 к.с., 240 Nm,
СО2 170 г/км.
След 2011-а 3008 ще стане първият автомобил на групата PSA, използващ технологията Hybrid4, която бе представена с прототипа Prologue
Hybrid4. Това е истинска революция по отношение на разхода на гориво и емисиите на
СО2 с намаление от порядъка
на -35%.
Според страната, в която
ще се продава, 3008 ще бъде
предлаган с 4 нива на
изпълнение, 9 цвята на каросерията и според нивото с два
интериора: Tramontane (сив
антрацит) или Guerande (светлосиво-синкаво), с тапицерия
текстил, кожа или “интегрална кожа” (арматурно табло).

ÕÂÏÒÍ‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡
За разлика от лозунга на неизвестна и непробила преди време партия
на избори у нас истинската немска
програма на министерския съвет на
Федералната република пусна в действие механизми, които позволиха да
се съживи с нов полъх стагниращата
автоиндустрия на страната. Комплексните подходи и решения на програмата започнаха да връщат купувачите в
автосалоните, като дават и сериозна
възможност за подобряване поне на
въздуха за дишане на улиците.
Същината на програмата е в това,
че избавяйки се от стария си автомобил (на възраст девет и нагоре години), собственикът му получава 2500
евро, за да си помогне при закупуването на нова кола. Не е кой знае колко голяма сума, но пестеливите немци
започнаха доста по-масово да връщат
старите си коли. Още в първия месец на действие
на програмата се видяха положиелни резултати.
Площадките за стари автомобили (автоморгите или
още аутошрот) вече се напълниха със стари коли
за разглобяване, а продажбите на нови автомобили в някои окръзи скочиха до три пъти.
За да осигури финансово програмата, федералното правителство е заделило 1,5 милиарда
евро, които могат да достигнат при закупуването
на нови автомобили от около 600 000 души. Поразително е, че още в първите два дни от действието
на програмата заявки за получаване на помощ по
нея са подали над 420 000 души. Прогнозите на
анализаторите са, че от улесненията по програмата ще се възползват над 1,2 милиона германци.
Успоредно с финансовото поощрение, отново в
рамките на програмата за подпомагане на промишлеността в Германия, влязоха в сила и нови правила за изчисляване на пътния данък. Според
решение на министерския съвет от 1 юли тази
година той ще се изчеслява на база изхвърляните
вредни въглеродни окиси и големината на ходовия обем на двигателя. Досега данъкът зависеше

единствено от втория показател и от средата на
годината ще важи за всички новозакупени и регистрирани автомобили. Новото правило ще доведе
до намаляване на данъчната тежест за собствениците на автомобили от малък и среден клас, които
и по принцип имат по-слаби емисии на вредности.
За вече регистрираните автомобили остава старата данъчна схема. Всъщност за автомобилите с
бензинови мотори на всеки 100 куб.см ходов обем
ще се плащат две евро, а за дизелите 9,5, както
и по две евро за грам въглероден двуокис на км,
като първите 120 г няма да се облагат. През 2012а тази граница ще бъде намалена на 110 г., а от
2014-а до 95 г.
Ефективните мерки на немската програма ще
помагат на властите да решават едновременно
няколко проблема - обновяването на автомобилния парк на страната с далеч по-чисти и екологични автомобили, стимулират продажбите, а оттам и
автоиндустрията в цялата й обвързаност с икономиката и осигуровките, запазване на работни
места и не на последно място реформите в никакъв случай не са в ущърб на потребителите.
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Пенев иска да завърши
кариерата си в Мировяне

Легендата на ЦСКА Петър Жеков (вдясно) поздрави
Димитър Пенев по време на тържеството

дългими суми на Вихрен,
Беласица и разтрогнали с
тима
играчи.
Ще
се
издължим на всички до 20 февруари, обяви Томов. Той не
пропусна да коментира и случая “Да Коща”, обяснявайки,

че футболистът умишлено не
се е явил, за да получи възнагражденията си. По думите му
ЦСКА не се отказал от търсенето на справедливост по
случая. Томов разкри още, че
трима от играчите на проби

Милан излезе втори

СНИМКА БГНЕС

Дейвид Бекъм
не се
разписа, но
даде два
голови паса
за успеха на
Милан срещу
Лацио

Милан надигра Лацио с 3:0 в Рим,
като пропусна да запише и по-убедителен успех. Пато откри в 42-ата
минута с 10-ия си гол за сезона,
Амброзини удвои в 47-ата, а Кака
оформи резултата 7 минути преди
края. Милан събра 44 точки и излезе на второ място. “Росонерите” са
на 6 точки от Интер, който стигна до
1:1 срещу Торино, и с точка пред

Ювентус. Дейвид Бекъм асистира за
първите два гола, а по-късно се
разбра, че Милан го е картотекирал
за Купата на УЕФА. Това засили
слуховете, че клубът ще го задържи
на всяка цена, въпреки че на 9 март
той трябва да се върне в ЛА Галакси.
В другите срещи - Аталанта-Катания
1:0, Киево-Сампдория 1:1, ДженоаПалермо 1:0, и Сиена-Лече 1:2.

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

ще подпишат с клуба, но не
пожела да назове имена.
Треньорът Пенев пък
обясни, че е доволен от видяното на лагера в Кипър. Всичко зависи от мен за това дали
новите ще получат договорите. След турнира в Албена ще
знам повече за това кой ще
получи предложение за контракт. Пенев винаги си има в
главата 11 футболисти, но
защо трябва да са непременно 11. Искам да са 15-20 играча. Винаги мога да наредя
титулярната единайсеторка,
коментира Стратега. Какви
шансове за ЦСКА? Няма
смисъл да говориме. ЦСКА е
шампион. Другите не ме интересуват. Да се борят кой за
второ, кой за трето място,
заяви със самочувствие
завърналият се при шампионите вратар Ивайло Петров.
Междувременно в чест на
юбиляра Пенев един срещу
друг се изправиха ветераните на ЦСКА и Левски. “Червените” се наложиха с 2:1, а
головете бяха дело на Галин
Иванов, който е треньор в
армейската школа. Турнирът
за деца, родени през 1994-а,
пък бе спечелен от вечния
съперник Левски. На финала
младите левскарчета успяха
да обърнат резултата от 0:2 и
да спечелят купата с 3:2.

Христо Йовов се
завърна официално
за трети път на “Герена”, след като вчера подписа договор
със “сините” за 18
месеца. Той се включи и във втората тренировка на тима. Когато се върнеш от
чужбина, няма как да
не играеш за по-малко пари. Това обаче
не е решаващото.
Връщам се в Левски,
защото искам да играя за този отбор.
Надявам се тимът да
стане шампион, коментира той. Нападателят взе и фланелката с номер 10 от Жоазиньо.
Спортният директор на Левски Даниел Боримиров пък коментира, че с привличането на Йовов зимната селекция е приключила. В същото
време той не изключи продажба на някой футболист в страните, в които прозо-

на

Славия продаде нападателя
Тодор Колев на израелския
Апоел Кирят Шмона. 28-годишният голаджия ще играе през
пролетния полусезон под наем
с опция за закупуването му.
Бившият халф на “белите” Асен
Николов пък подписа договор
за 2 години, след като ръководството на Славия реши да плати
исканата от последния му клуб
Габаля сума. В заниманията се
включи и вратарят Здравко
Здравков, който обясни, че засега задачата му е “да вдига
духа на отбора”. Днес той ще
пътува с тима за Анталия.

ЛИВЪРПУЛ ОСТАНА
В ИГРАТА
Испанският нападател на
Ливърпул Фернандо Торес се
превърна в герой, след като
отбеляза и двата гола за успеха
с 2:0 в дербито срещу Челси.
Успехът дойде в самия край и
остави “мърсисайдци” в борбата
за титлата. Те имат 51 точки, с
две по-малко от лидера Манчестър Юнайтед, който има и
мач в аванс. Челси изостана на
5 точки от “червените дяволи”.
Мачът ще се запомни с неадекватните решения на съдията
Майк Райли, който изгони незаслужено Франк Лампард от
състава на гостите, а в края не
показа червен картон на Жозе
Босингва за груб фаул. В друга
среща от кръга Нюкасъл и
Съндърланд завършиха 1:1.

Изпълнителен директор Николай Малинов
Зам.-изпълнителен директор Павел Бебов
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

МЕСИ ОТНОВО
ИЗМЪКНА БАРСА

рецът затваря покъсно. Вчера към Беласица пое трети играч на “сините”, като
Иво Михайлов ще играе под наем.
На този етап обаче в клуба остават
Мирослав Иванов и
Николай Димитров. За
Хичо е имало интерес
от испанския Осасуна
и германския Нюрнберт, но те не са изпратили контректни
оферти за халфа.
Тимът на Левски лети
днес за Анталия,
където ще проведе
своя втори подготвителен лагер.
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Литекс продаде нападателя
Емил Ангелов на турския Денизлиспор. Вчера той премина успешно медицински тестове и
подписа договор за 3,5 години.
“Оранжевите” пък завариха играчите на Динамо Загреб в
хотела си “Риксос Премиум” в
турския курорт Белек. Двата тима
ще премерят сили в контрола на
9 февруари. Днес Литекс излиза
срещу вицешампиона на Китай
Шанхай Шенхуа.

СНИМКА ГОНГ

Надявам се някой ден да
завърша кариерата си като
треньор в любимия ми Мировяне. Мотивацията за футбол
ме задържала толкова дълго
време като треньор. Това заяви вчера Димитър Пенев,
който отбеляза 30 години
треньорска дейност. По повод
юбилея Стратега бе почетен
с честване, организирано от
Националния фенклуб на
национален отбор. Треньор
номер 1 на XX век у нас получи доста плакети и награди от именити състезатели от
близкото и далечно минало,
а приветствия изпратиха
шефката на БОК Стефка Костадинова и президентът на
БФС Борислав Михайлов.
Специален подарък от ЦСКА
Стратега получи и от новият
изп. директор Венцислав
Живков.
Пред събралите се журналист президентът на ЦСКА
Александър Томов заяви, че
клуба ще има нов собственик
до началото на март. Наясно
сме с всички срокове и бъдете сигурни, че ЦСКА няма да
остане без лиценз заради

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Наставник номер 1 на XX век у нас
отбеляза 30 години треньорска дейност
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Аржентинецът Лионел Меси
вкара и двата гола за успеха на
Барселона с 2:1 срещу Сантандер в двубой от XXI кръг. Гостите
откриха на “Камп Ноу” в 55-ата
минута с гол на Никола Жигич
от дузпа. Шест по-късно на терена се появи и Меси, който в 65ата бе най-съобразителен и довкара отбила се в гредата топка.
В 81-ата той отбеляза и 16-ото
си попадение за сезона, след
като овладя пас на гърди и простреля вратаря Родригес. Каталунците доиграха мача с 9 души
след червени картони на Рафаел Маркес (88) и Жерар Пике
(90). В другите двубои - Атлетико
М - Валядолид 1:2, Депортиво Виляреал 3:0, Еспаньол - Рекреативо 1:1, Осасуна - Майорка
1:0, Бетис - Хетафе 2:2, Спортинг Хихон - Севиля 1:0. Барса
води с 56 точки, следвана от
Реал М - 44, и Севиля - 38 т.
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Световната антидопингова агенция (УАДА) няма да
наказва плувеца Майкъл Фелпс за употреба на наркотици, заяви вчера нейният президент Джон Фейхи. Ден порано британският таблоид “Нюз ъф дъ уърлд” публикува
информация и снимка как 8-кратният шампион в Пекин
пуши канабис на парти на 6 ноември м.г. Марихуаната е
в списъка на забранените вещества, но УАДА няма да
вземе отношение по въпроса. Всички сме разочаровани,
че героят на олимпиадата в Пекин се прояви в такава
светлина. Допълнителни мерки УАДА няма да предприема, каза Фейхи.
В същото време Фелпс се извини на феновете за поведението си, което определи като “непростимо”. 23-годишният плувец потвърди, че снимките са напълно автентични. Поемам отговорност и обещавам, че това повече
няма да се случи, казва Фелпс.
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Шестима наши алпийци
се пускат във Вал д’Изер

ж и в о т ъ т
на думите
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Антидопинговата агенция
няма да наказва Фелпс
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Шестима състезатели ще
представят България на 40ото световно първенство по
ски алпийски дисциплини,
което бе открито снощи във
френския зимен курорт Вал
д’Изер. В стартовете до 15
февруари ще ни представят
Мария Киркова (комбинацията и слалом), Килиан Албрехт (слалом), Стефан Георгиев (слалом и комбинация), както и дебютантите
Георги Георгиев (слалом и
комбинация), Кирил Манолов и Никола Чонгаров (ги-

гантски слалом). Киркова
ще кара в спускането за
комбинация на 6 февруари,
а 3 дни по-късно Стефан
Георгиев и Георги Георгиев
започват в същата дисциплина. На последния шампионат в Оре, Швеция, през
2007-а Килиан Албрехт
завърши 13-и в слалома,
което бе най-доброто представяне на български скиор
в дисциплината. Днес е и
първата дисциплина от програмата - супергигантския
слалом за жени.

Петър Стойчев спечели
най-дългия маратон
Осемкратният носител на Световната купа по плувен маратон Петър Стойчев записа първата си победа през
новия сезон. 32-годишният шампион
спечели първото и най-дълго състезание от календара, след като в Санта
Фе, Аржентина, изпревари само с две
секунди по 57-километровото трасе
представителя на домакините Дамиан
Блаум. Трети на 5 секунди остана Ростислав Витек (Чехия). Стойчев постигна
време 8:53,07 часа в надпреварата във
водите на река Коронда, приток на Парана. Това бе и четвърти пореден успех за Стойчев в 36-ото издание на маратона, с което той изравни рекорда на
Клаудио Плит (Арж) от 1974-1977 г.
Беше изключително трудно състезание. През цялото време духаше мно-

го силен вятър. На финала имаше около 20 българи, които с подкрепата си
ми помогнаха изключително много в
последните решаващи метри. Всички
много се развълнуваха, когато чуха
българския химн при награждаването,
коментира след плуването Стойчев. Хората тук не можеха да повярват, че съм
спечелил осем поредни световни купи,
но им казах да не се изненадват, защото до края на годината ще се опитам
да взема и девета, допълни той. Конкуренцията беше доста силна. Имаше и
непознати състезатели. Това обаче не
ни учудва, защото големите федерация все по-сериозно се отнасят към
плувния маратон, каза треньорът на
българина Красимир Туманов.
Следващото състезание е на 7 фев-

руари в Росарио, Аржентина, на 15 км,
а на 15 същия месец е и стартът във
Виедма на същата дистанция.

Шахматният супертурнир в китайския град Нянцин от
тази година ще бъде
кръг от Големия
шлем. Това бе обявено във Вайк ан
Зее след заседание
на асоциацията “Голям шлем”, създадена от Силвио Данаилов. Първият турнир
в китайския град
през декември м.г.
бе спечелен категорично от Веселин
Топалов. В шахматния голям шлем влизат още турнирите
“Корус” (Вайк ан
Зее), Линарес и “МТел Мастърс” в София. По време на
мача между Веско
Топалов и Гата Камски в София (16-28
февруари) ще бъде

представена и кандидатурата на аржентинският
Сан
Луис. Финалният турнир е от 2 до 15 септември в Билбао.
В същото време
Камски записа реми
срещу Сергей Мовсесян (Слвк) в последния кръг на супертурнира “Корус
2009” и остана седми с 6,5 точки. Надпреварата спечели
19-годишният руски
гросмайстор Сергей
Карякин, който победи в 13-ия кръг
кубинеца Лейниер
Домингес и събра 8
точки. След него останаха Левон Аронян (Арм), Теймур
Раджабов (Азер) и
Мовсесян с по 7,5
точки.

Босът на ЦСКА
Сесил вече е трета
ракета на Казахстан се покри
Сесил Каратанчева вече и официално представлява Казахстан, стана ясно от обявената
вчера световната ранглиста, в която тя заема
116-о място. Сесил е трета ракета на страната
след две рускини, които играят за Казахстан.
Първата ракета на България Цветана Пиронкова пада с две места и е 46-а с 1236 точки.
Начело е Серена Уилямс (САЩ) пред Динара
Сафина (Рус) и Йелена Янкович (Сърбия). Шампионът от Аустрелиън оупън Рафаел Надал
(Исп) води при мъжете с 14 260 точки, следван
от Роже Федерер (Швейц) - 11 000, и Новак
Джокович (Сърбия) - 9010 т.
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Босът на мъжкия баскеттим на
ЦСКА Интерлоджик Георгиос Стерянопулос е получил заплахи и за
това кореспондирал вече само чрез
адвокатите си. Това стана ясно вчера от думите на главният мениджър
на НБЛ Стефан Станев. В петък петима български играчи на тима и
двамата треньори Ивайло Желев и
Иван Ганчев, обявиха бойкот заради спортния директор Бранислав
Прелевич и отказаха да тренират.
Вчера наставниците бяха на среща

във федерацията с изп. директор
Иван Ценов и Станев. За БТА Станев заяви, че е говорил с Прелевич
за среща, на която да се разреши
проблема, но той му заявил, че в
момента имало заплахи срещу Стерянопулос и няма връзка с него. От
своя страна Ценов коментира, че
обяснението на Прелевич е своеобразен отказ от среща. Той заяви,
че ако тимът остане без български
състезатели, това ще доведе до сериозни глоби всеки мач.

ÄÓÌÀ
Правото да
к а з в а ш т о в а,
което мислиш!
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СНИМКА БГНЕС

Турнирът в Нянцин
влиза в Големия шлем

С тъчдаун на Сантонио Холмс (вляво) 35 секунди преди края Питсбърг
Стийлърс победи с 27:23 Аризона Кардинълс в 43-ия “Супербоул” и
спечели шеста титла в Националната лига по американски футбол.
На 36 години и 320 дни Майк Томлин
пък стана най-младият треньор, вдигнал трофей
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Носителят на Световната купа
записа четвърти успех в Санта Фе

ПОДАРЪЦИ И
СУВЕНИРИ
НА ВЕСТНИК
ДУМА

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ
ще излиза

талон за
безплатна
обява!
ТЪРСЕТЕ ГО!
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