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ЛЕВИЯТ
ВЕСТНИК

956 души са
ХИВ-позитивните
в България
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КОРУПЦИОННА СХЕМА
И ПРИ ТРАМВАИТЕ
София планира да сключи
неизгодна сделка за 25 нови мотриси
Общинските съветници от
БСП разкриха вчера корупционна схема, свързана с купуването на 25 нископлатформени трамвая за столичния градски транспорт. Жельо Бойчев,
председател на групата общински съветници от левицата,
обясни, че става дума за неиз-

годна за София сделка, от която загубите могат да достигнат до 1 милион на мотриса.
Съветниците алармираха, че в
обществената поръчка, обявена от общината, се поставят
неизпълними условия към кандидатите, тъй като в нея е записано возилата да бъдат про-

Георги Мърков:

Нужна е повече
честност в
политиката
10

изведени от фирма с ремонтен
сервиз за трамваи, какъвто
няма нито една фирма у нас,
извън общинската “Трамкар”.
Вторият невъзможен критерий
е мотрисите да съответстват
на хърватския стандарт, различен от европейския.
—Ú. 2

Няколко думи

От 1 декември
изплащат
фермерските
евросубсидии
за 2009-а
6
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Кой
определя
цените на
бензина
у нас

ИНА МИХАЙЛОВА

Томов продал
ЦСКА на „Титан”
за над 10 млн.
СНИМКА БГНЕС
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В Страсбург гласуваха вчера промени в директивата
за евровинетката (стр. 6). Какви са последиците за нас?
Негативни. Освен че ще скочи размерът на таксите, те ще
се окажат в крайна сметка допълнително бреме не само
за транспортния бранш, но и за търговците, производителите и... потребителите. Негативно ще се отразят промените и на държавата ни, чиято пътна инфраструктура е
недоизградена и се нуждае от средства. Лесно им е на
богатите и добре уредени стари членки - и пътища си
имат, и такси отдавна събират, и знаят къде отиват парите
за винетки. Да му мислим ние, дето ни пътищата ни
трансевропейски, ни местоположението ни централноевропейско, ни доходите ни средноевропейски. Искаме - не
искаме, можем - не можем, и такса “опашка” заради
задръствания ще плащаме. Къде е добрата дума ще
попитате? Тя е за онези наши представители в Европарламента, които намериха сили да защитят българския
интерес. Малки сме да ни видят, но е добре да си казваме болката. Може и да ни чуят. Някога...
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Игнасио
Рамоне:
Експлозия на
безработицата
9
Евгения Живкова:

Царската
корона е
хубава,
но тежка
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Роднини на загиналите в атентатите в Мадрид отбелязаха петата годишнина
от най-смъртоносния ислямистки терористичен акт в Европа. Церемонията се състоя
на мемориала до станцията Алкала де Енарес край Мадрид
—Ú. 8
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БСП разкри нова
корупционна схема
Столичната
община се кани
да сключи
неизгодна
сделка за
25 трамвая

Докато левите общински съветници разясняваха поредния непрозрачен
конкурс на СО, столичният кмет представи пет ремонтирани стари
трамвая, които тръгнаха от вчера по линия № 5
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вод в Хърватия може да произведе
въпросните мотриси, поради което той и
Алексова се ангажираха в понеделник
отново да затворят нова “кутия на късмета”, но този път с името на тази фирма,
която са убедени, че ще спечели
поръчката за подмяна на трамвайните
мотриси. Имало вероятност тези, които
спечелят конкурса, да изпълнят и цялостната подмяна на този вид транспорт в
София, което прави милиони общински
средства за около 150 трамвая, колкото
е паркът в столицата. Това ще бъдат и
трамваите, които ще возят столичани
през следващите 30-35 години, защото
толкова е животът на една мотриса. Кой-
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то вземе една оферта, ще получи цялата,
категоричен беше Георги Свиленски,
председател на транспортната комисия в
СОС. Абсурдът в цялата ситуация е, че
хърватският стандарт не отговаря на този
на Европейския съюз, подчерта Бойчев и
информира, че заради тази още две
транспортни корупционни схеми общинарите ще поискат и становището на Еврокомисията. Общинските съветници от БСП
предлагат бившият заместник-кмет по
транспорта Велизар Стоилов да бъде
върнат на работа, защото, дори и след
неговото отстраняване, продължава да се
работи по старите методи в сферата на
транспорта в Столичната община.

956 ХИВ-позитивни у нас

Н

Над 33 млн. са регистрираните ХИВ-позитивни в света. В България те са 956 души, 18
са открити през тази
година. Това каза директорката на програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” д-р
Тонка Върлева при откриването на работна
среща с представители
на общините, предаде
агенция “Фокус”. В района на Източна Европа
и Централна Азия, в
който е разположена и
България, броят на регистрираните ХИВ-позитивни лица е около
1,6 млн. души като в

този регион най-рискова се оказва групата на
интравенозните наркомани. В Западна Европа
регистрираните
ХИВ-позитивни са около 760 000 души. Там
най-рискова е групата
на мъжете, които правят секс с мъже.
По програма “Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН” у нас работят над 40 неправителствени организации. За
2009-2011 г. от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза
и малария са отпуснати
на страната ни 17 941
412 млн. евро.
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сочения период, коментира адвокатът Кирил Стоянов. “След коригиране на сумите е възможно да
се окаже, че оцененият на 832 000
лева хотел на Петър Главчев
всъщност е построен с малко над
8000 стари лева”, не отрече той.
От общата сума, посочена за разходи на семейството, да бъдат извадени 173 000 лева, които според вещите лица са били за
издръжка на Ванко 1 в периода
1994-2006 година. И това искане
на защита удовлетвори съдът, с
мотив, че тогава синът на Петър
Главчев вече е навършил пълнолетие и е представлявал отделно
домакинство.

○

Средствата, вложени в 7-етажния хотел на Ванко 1, който се води
на името на баща му Петър Главчев, може да се окаже, че са едва
около 8000 лева. Това стана ясно
на вчерашното заседание по делото за отнемане имуществото на
Главчев-старши, след като Пловдивският окръжен съд изиска от
вещите лица по тройната съдебносчетоводна експертиза, назначена
от комисията “Кушлев”, да впишат
всички приходи и разходи на фамилията за периода 1981-2006 година в деноминирани лева. Това
значително ще намали цифрите
както за разходите, така и за приходите на семейство Главчеви в по-
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Хотелът на Ванко 1 вдигнат само за 8000 лева?
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Комисията по образование и наука ще направи възможното за подобряване на проекта за национална стратегия за науката у нас, предложена от МОН. Това стана ясно
вчера, след като комисията започна
обсъждането на документа.
Основните възражения на представителите на Съюза на учените,
на БАН, Селскостопанската академия са, че в стратегията липсва анализ за състоянието на науката у нас,
за научния потенциал, за научните
структури, за силните области и звена, от които може да се очаква полза за България, за иновационния
потенциал и връзката с икономиката. Задоволяваме ли се с дългосрочна цел 1,3% от БВП за наука, която
е записана в стратегията, при средно 3% в ЕС, попита проф. Дамян
Дамянов, шеф на съюза на учените.
В документа липсват идеи и страте-

гия как работим в условията на недостиг на финансиране на науката
и на млади кадри, които не желаят
да влизат в това поприще заради
ниските заплати, добави проф. Светла Бъчварова, председател на Селскостопанската академия и зам.-министър на земеделието. Според
председателя на БАН акад. Никола
Съботинов, липсата на анализ в документа води до спорове по стратегията. В него има основна насоченост към висшите училища и не се
набляга особено на потенциала на
БАН, заяви той. Стратегията да е
задължително и за иновации, предложи той.
Министър Даниел Вълчев е поискал мнение и от комисаря по науката в ЕС Янез Поточник, се разбра по време на дискусиите. В края
на заседанието министърът се ядоса на възраженията и разпалено защитаваше проекта си. Идната седмица обсъждането ще продължи.
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Парламентът ще дописва
научната стратегия
ВЕЛИАНА ХРИСТОВА

По покана на
президента Владимир Воронин президентът Георги
Първанов ще направи държавно
посещение в Република Молдова
на 12 и 13 март,
съобщиха от прессекретариата на държавния глава. В
програмата на посещението са предвидени разговори на президентите
Георги Първанов и Владимир Воронин. Президентът Първанов ще се
срещне с министър-председателя гжа Зинаида Гречанъй. Държавните
глави ще участват в откриването на
Български културно-информационен
център в Славянския университет в
Кишинев. През втория ден от посещението президентите на България
и Молдова ще посетят град Тараклия. В присъствието на двамата
държавни глави ще се проведе церемония по наименуването на Тараклийския държавен университет на
името на митрополит Григорий Цамблак. В делегацията на държавния
глава са включени народни представители, секретари на президента.
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За поредна корупционна схема,
свързана със закупуването на 25 нископлатформени трамвая за столичния
електротранспорт, съобщиха вчера общински съветници от БСП. По думите
на лидера на левицата в СОС Жельо
Бойчев става дума за неизгодна за
София сделка като обществена
поръчка, в която е записано возилата
да бъдат произведени от фирма с наличен в столицата сервиз, а мотрисите да
отговарят на хърватски стандарт. Тези
два критерия правят поръчката неизпълнима, защото освен общинското
предприятие “Трамкар” никой не разполага със сервизна база, освен ако
кандидатът не е предварително подготвен да отговаря на тези специфичини
условия. Бойчев прогнозира, че вероятният канидат ще реорганизира набързо
локомотивен сервиз в трамваен. Определени са доставчиците, веригата от
фирми, през които ще премине доставката, договорени са и сумите, които ще
бъдат разпределени като ангажимент,
посочи той.
Гергана Алексова обясни, че заради
тези особености цената на трамваите
скача с около 1 милион върху средна
цена от 2,5- 3,5 млн. евро. Освен това
Жельо Бойчев поясни, че само един за-

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

МИЛА ЛАЗАРОВА
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Над 70 модела опасни
запалки в България
Повече от 600 модела запалки, необезопасени за деца и с необичаен външен вид, са
спрени от продажба на
европейския пазар от
контролните органи на
страните членки. Над
70 от тях са открити от
Комисията за защита
на потребителите в
България, която е изпратила нотификации
до европейската система за бърз обмен на информация за опасни
стоки RAPEX, съобщиха от комисията. Това е
станало в рамките на
една година, след като
на 11 март 2008 г. влезе в сила решение на
Европейската комисия

за забрана пускането
на пазара на запалки,
които не са обезопасени за децата или
външно наподобяват
предмети, за които се
знае, че са привлекателни за тях. По данни
от предварителните
доклади на страните
са извършени повече
от 1800 инспекции на
над 1800 модела запалки. За България
Комисията за защита
на потребителите е
осъществила 585 от
тях. Инспекторите са
проверили общо над
35 000 000 запалки,
сред които такива за
многократна и еднократна употреба.

Представители на ръководството на БСП,
министри и зам.министри ще посетят областите
Враца и София
днес, за да се
запознаят с проблемите на гражданите по места.
В рамките на посещенията ще
бъдат представени и приоритетите на правителството през този
управленски мандат. По-важните
срещи са:
Пирдоп (област София) - 18.00
часа - сградата на читалище “Напредък” - среща с граждани от
общините Антон, Чавдар, Челопеч, Копривщица, Мирково, Златица и Пирдоп - участва министърът на труда и социалната
политика Емилия Масларова
Враца - 16.00 часа в клуб на
БСП ще се проведе среща с обществеността с участието на
министъра на вътрешните работи
Михаил Миков, зам.-министъра на
образованието и науката Кирчо
Атанасов, зам.-министъра на
здравеопазването Емил Райнов,
зам.-министъра на регионалното
развитие и благоустройство Димчо Михалевски и депутати от ПГ
на Коалиция за България
Борован (област Враца) - 18.00
часа в партийния дом - среща с
обществеността - участва депутатът от ПГ на Коалиция за България Иван Гризанов
Бяла Слатина (област Враца) 18.00 часа - ресторант “Скът” среща с обществеността - участва министърът на вътрешните
работи Михаил Миков
Козлодуй (област Враца) - 18.00
часа - в партийния съвет - среща
с обществеността - участва зам.министърът на финансите Кирил
Ананиев
Криводол (област Враца) - 18.30
часа - сградата на общината, зала
ДЮгФ - среща с обществеността
- участва зам.-министърът на
здравеопазването Емил Райнов
Мездра (област Враца) - 18.30
часа - сградата на общината среща с обществеността - участват зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройство
Димчо Михалевски и депутатът от
ПГ на Коалиция за България Димитър Гъндев
Роман (област Враца) - 18.30
часа - клуб на БСП - среща с
обществеността - участва депутатът от ПГ на Коалиция за България Евгения Живкова
Хайредин (област Враца) - 18.00
часа - общински съвет на БСП среща с обществеността - участва депутатът от ПГ на Коалиция
за България Ива Станкова.
cyanmagentayellowblack
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Стягат оперативен щаб за боклука в София
Сформира се оперативен
щаб към Столичната община
за решаване на проблема с
боклука в София, обявиха
вчера съветниците от групата
на ГЕРБ. Членове на щаба са
кметът Бойко Борисов, съветници и представители на общинските дирекциите “Околна среда” и “Мобилизационна подготовка”. Отправени са
покани към представители на
МИС, към областния управител, РИОКОЗ и КАТ.
“Новера” продължава да
не работи и градът не се чисти. Това е екстремна ситуация, но тя не се случва в ситуацията на фактически прекратена концесия, съобщи
шефката на комисията по
околна среда в СОС Лорита
Радева. Тя обясни, че по
този начин няма как да се
преговаря с други фирми,
които да поемат почистването на столицата.
Осем фирми - “Чистота Искър”, “АЕС- Х”, “Титан”,
“Заубермахер България”,
“БКС-Кремиковци 98”, “Алара 2000”, “Астон сервиз”,
“Екобулпак”, чистиха вчера
столицата. Това стана с покани от кметството. Ако се
получат обаче разлики в
цените, общината ще отправи искане по съдебен път до
“Новера”. Кметът Бойко Бо-

СЕДЕМ ШЕФОВЕ
НА КРС РАБОТИЛИ
ЗА ДС
Седем сътрудници на бившата Държавна сигурност и военните разузнавателни служби,
работили по различно време в
Комисията за регулиране на
съобщенията, обяви Комисията
за разкриване на документите и
за обявяване на принадлежност
на български граждани към ДС
и РУМНО.Това съобщават от комисията на своя интернет сайт.
Това са Росица Мангачева, Асен
Събев, Атанас Иванов Благой
Делев, Веселин Стойков, Никола Диков и Симеон Краликов.

ДЕПУТАТИ
СПОРИХА ПАК ЗА
КОНФЛИКТА НА
ИНТЕРЕСИ

Купища боклуци задръстиха вчера подстъпите към
Министерството на икономиката и енергетиката в София

рисов пък обяви, че до днес
положението с боклука ще
бъде овладяно.
Междувременно стана
ясно, че София едва ли ще се
отърве от епидемия заради

непочистването на сметта. Не
е нужно да си специалист, за
да знаеш, че когато в едно
населено място сметосъбирането и сметоизвозването не
са на ниво, това крие риск за

здравето, обяви пред Дарик
радио епидемиологът Ангел
Кунчев. Най-вероятните заболявания в подобна ситуация
са стомашночревните, хепатит А и дизентерия.

АНГЕЛ НАЙДЕНОВ:

Два закона за конфликт на
интереси пак бяха внесени вчера
в парламента. Според текстовете
общинарите ще установяват конфликт на интереси в съответния
общински съвет за кметове и
съветници. При държавните служители ще се освобождава от работа по Закона за държавния служител, а при съветници и кметове
- по Закона за местното самоуправление. Така се уточнява, че
едно лице може да работи за
свой частен интерес, но няма да
има право да взема законодателни решения във връзка с тези
интереси, заяви Татяна Дончева
от КБ. По думите й трябва да се
замени тоталният контрол с добросъвестно деклариране от лицето, когато има съмнения за него.

По-строги санкции за
купуване на гласове
Спецкомисия ще подготви промените в избирателния закон
МИЛЕНА НИКОЛОВА

По-високи санкции при констатирано
купуване на гласове, както и завишаване
на наказателната отговорност за “търговците” с бюлетини ще бъдат част от промените в изборното законодателство, по
които може да бъде постигнат консенсус
между политическите сили. Това обяви
вчера в кулоарите на парламента председателят на ПГ на Коалиция за България
Ангел Найденов. Към момента има внесен
един законопроект за промени в законодателството по отношение на закона за
избиране на представители в Европарламента и 11 проектозакона за избирателната система в частта за избиране на народни представители в националния парламент. Това донякъде е забавило процеса за промени в законодателството, но по

общо мнение представителите на всички
парламентарно представени сили били
решени максимално да се пресече практиката на криминализиране на изборния
процес. Сериозни санкции за купуване на
гласове поискаха и от СДС и ДСБ.
Според Найденов се очертава сериозен процес на работа, върху която ще се
фокусира специализирана парламентарна комисия за създаването, за която подкрепа дадоха и останалите партии от НС.
Идеята е в нея да се включат 15 депутати,
разпределени на пропорционален принцип. Това предполага петима представители от ПГ на Коалиция за България, по
двама на НДСВ и ДПС, по един на опозиционните парламентарни групи и един
независим народен представител. Предложението е комисията да се оглавява от
представител на Коалиция за България,

обясни Ангел Найденов. По неговите думи
ще се работи при възможно най-кратки
срокове, като по отношение на изборите
за Европарламент промените трябва да
са готови до 7 април.
Тази комисия ще е с временен статут,
но ще се занимава само и единствено с
изборното законодателство. Предложението за създаване на такава комисия ще
бъде внесено днес в пленарната зала,
обяви намеренията на левицата Ангел
Найденов, като изрази надежда предложението да бъде гласувано най-късно в
петък. Комисията няма да има приоритетни области в работата си, каза още той.
Ще бъдат консултирани и обсъждани
въпроси за промени в избирателната система, предложенията за преференциален и мажоритарен елемент при избора
на народните представители.

Скъпи читатели, във връзка
със засиления интерес от ваша
страна към книгата “Защото
сме социалисти” ви уведомяваме, че тя може да бъде закупена от книжарницата на “Позитано” 20 в столицата.

Десните отиват сърдити в Каденабия
МИЛЕНА ХРИСТОВА

Сърдити и почти неговорещи помежду си заминават
за четири дни да изглаждат
отношения до езерото Лаго
ди Комо в Каденабия, Италия,
всички лидери на десни партии у нас, свързани с християндемокрацията. Фондация
“Конрад Аденауер” събира на
едно място Цветан Цветанов,
Иван Костов Мартин Димитров, Анастасия Мозер и Пла-

мен Панайотов, които са част
от 26-членната група на пътуващите. Според участник в
срещата четиридневното посещение имало за цел да
сближи гледните точки на
българската десница и да ги
обедини в името на едно
бъдещо управление. Засега
се очертава в Каденабия да
отсъства лидерът на ГЕРБ
Бойко Борисов, който по предварителна информация няма
да е там. Темата е “България

- 2020 г., концепции за бъдещето на България като част
от ЕС”. Идеите от работния
план щели да са опит и за
последваща управленска алтернатива на десницата. Междувременно вчера в парламента стана ясно, че Костов
ще води депутатска листа в
София, а Надежда Михайлова - в 23 МИР. За Мартин Димитров Командира се погрижил да води евролистата, което оставя СДС без лидер.

Местан приема и „целувка на смъртта”
Между либерални партньори всичко е
възможно, включително и “целувка на
смъртта”, която може да се окаже и “целувката на възкресението”. Това каза Лютви Местан от ДПС по повод коментар на жълт
депутат, че е невъзможна коалиция на движението и НДСВ. Той препоръча въздържане от крайни отрицания, за да се спести бъдещо неудобство. В столичен всекидневник беше
споменато, че двете партии може да се явят
cyanmagentayellowblack

заедно на евроизбори. Тази покана отправил
Ахмед Доган към Симеон Сакскобургготски
наскоро. Обща листа с ДПС не е възможна,
категорични бяха вчера пред ДУМА някои от
царистите в парламента. Това е като целувката на смъртта, пошегувал се дори един
от тях. Вината за репликата с “целувката” беше
последователно прехвърлена на говорителя
на НДСВ Станимир Илчев и на шефа на
вътрешната комисия Минчо Спасов.

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

¡˙Î„‡ÒÍ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ, ÍÓˇÚÓ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ Ë Â‡ÎËÁË‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË, ËÌÓ‚‡ÚË‚ÌË
ÔÓÂÍÚË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ.
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Вдигнаха заплатите
на полицаите с 5%
Новият синдикат в МВР е създаден само за да
прави протести според министър Михаил Миков

Бившият зам.-директор на
ГДБОП Иван Иванов получи присъда от 3 хиляди лева глоба по
обвинението, че в края на 90-те
години, когато е работил в РПУРила, е държал в дома си фалшив
рапорт за среща с таен сътрудник.
Това стана ясно след вчерашното
заседание на Софийския военноапелативен съд. По другото обвинение за неизпълнение на
задължение по служба, като е
имал нерегламентиран достъп до
документ с класифицирана информация, Иванов е признат за невинен.

Министър Миков се срещна със сръбския си колега Ивица Дачич. Двамата обсъдиха провеждането
на обучение - симулация на терористичен акт, в което ще участват служители от вътрешните
министерства на двете държави
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Миков отговори, че развитие
по темата се очаква до края
на седмицата.
Според министъра на
вътрешните работи икономическата и финансовата криза
ще доведат до влошаване на
криминогенната обстановка.

Наказват съдийка за дело,
свързано с Манол Велев
Инспекторатът на ВСС предлага за
наказание съдийката, бавила дело за
настойничество над Манол Велев, стана
ясно по време на вчерашното заседание
на съвета. Съдийката от СГС Божана
Желязкова неоснователно е бавила делото, заведено по иск на съпругата на
Велев - Весела Лечева. Тя искала да
получи попечителство над съпруга си и
да взема решения от негово име. Лечева

е подала молба на 12 май миналата
година в СГС. Делото е бавено неоснователно, сочи проверката и първото заседание по него било на 9 октомври
миналата година. Лечева е нередовно
призована.
Инспекторатът е започнал проверка
на делата на съдийката, при която е
установено, че системно сроковете не се
спазват.
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ВОЙНАТА ПО
ПЪТИЩАТА
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Писмо до председателя на Народното
събрание Георги Пирински и министъра
на културата Стефан Данаилов, изпратиха от П.Е.Н.- център. В него председателят му Георги Константинов изразява
безпокойството от неприятния казус с
гроба на големия български и световен
поет Никола Вапцаров.
“Не искаме принадлежащите на цялата нация имена и техните останки да
стават обект на недостойни разправии.
Паметните места на нашите духовни
първенци не принадлежат на шепа роднини, а на целия народ, се казва в писмото.
Представителиет на П.Е.Н.- център
заявяват в писмото си още, че България
отдавна има нужда от Пантеон, в който
да почиват костите на великите българи.
От такъв се нуждаят и българските писатели, пазители на националната памет, се казва още в обръщението на
поетите, есеистите и новелистите. Те
призовават да се помисли над този
въпрос и решаването му веднъж завинаги. Те предлагат стартирането на кампания за набирането на средства за изграждането на такъв Пантеон.

○

○

П.Е.Н.- център
предлага Пантеон за
великите българи
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Министър Миков коментира и въпроса със смъртта на
Пламен Куцаров. На въпрос
кога ще има яснота за евентуални дисциплинарни наказания на служители от МВР за
смъртта на починалия след
разпит с детектор на лъжата,
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73-годишен мъж беше убит и запален
в къщата си в столичния квартал “Владая” в нощта на вторник срещу сряда.
Нападателите са открили стрелба по
съседи на мъжа, които излезли да проверят какво се случва. Убитият Борис
Василев е бил богат човек и най-вероятната причина за тежкия инцидент е опит
за кражба. Малко преди полунощ трима
мъже са нахлули в къщата на 73-годишния Борис Василев. За да не вдигат шум,
преди това са отровили кучетата в околните две къщи, след което са влезли в
дома на стареца, убили са го и са запалили къщата. Съседи видели нападателите и се опитали да ги догонят, но те
открили стрелба по тях. Те са разказали,
че мъжът е собственик на един от големите магазини на улица “Граф Игнатиев”.

○

Пребиха дядо до смърт,
запалиха дома му

○

○

Служители от Седмо РУ на МВР са
задържали автоинструктор, поискал неправомерно пари от свой курсист, за да
му уреди безпроблемно вземане на изпита за правоуправление, съобщиха от
пресцентъра на МВР. В жалбата си до
полицията потърпевшият младеж описал
как 43-годишният Е.М., инструктор по
договор към фирма за обучение на шофьори в жк.”Студентски град”, неколкократно му искал 250 лева, за да си “купи”
шофьорската книжка. Уверявал, че има
достатъчно връзки и влияние пред органите, провеждащи изпита. По време на
последния час по кормуване дори заплашил, че ще прекрати заниманията с курсиста, ако следващия път не донесе
парите. След получения сигнал служители от сектор “Икономическа полиция” при
Седмо РУ предприели съответните действия и във вторник задържали Е.М. в
момент на получаване на подкупа.

○

чувството, че това увеличение
беше заложено като искане,
за да се стигне на всяка цена
до едно такова действие. Министърът на вътрешните работи обеща, че по време на протеста служетили на СДВР ще
следят за реда в столицата.

Хванаха
автоинструктор,
поискал подкуп
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Служители на отдел “Наркотици” при ДПОТП-МВР проведоха
специализирана полицейска операция в столицата, съобщиха от
пресцентъра на МВР. При акцията
със 70 кг синтетични наркотици е
задържан софиянецът Л.С., на 38
години. Трафикантът е криминално
проявен. Заловеното количество е
било съхранявано в помещение,
наето от фирма (интернет-доставчик) “Селинет”. Наркотикът е транспортиран от задържания, служител
в споменатата фирма. Стойността
на заловеното количество синтетична дрога по цени на дребно
възлиза на 6 млн. долара.

НАМАЛИХА
ПРИСЪДАТА НА
ЕКСЗАМ.-ШЕФА
НА ГДБОП

СНИМКА ЮРИЙ СТОЯНОВ

С пет процента се увеличават заплатите на полицаите. Заповедта за вдигането на
възнагражденията е подписана вчера от министъра на
вътрешните ралоти Михаил
Миков и е в сила със задна
дата - от 1 януари тази година.
Така основната заплата на
полицай със средно образование става 602 лв. Новопостъпил държавен служител с висше образование - разузнавач
ще взима 806 лв. За лица,
работещи по трудово правоотношение, началната основна
заплата на тези със средно
образование става 472 лв., а
за висшистите 671 лв.
След като министър Миков разпореди създаването на
работна група, която да анализира и предложи промени в
системата за управление и
оценка на служебните постижения, вчера той бе запознат
с резултатите и разпореди
проектът на наредбата и методиката да бъдат предоставени на синдикалните партньори за запознаване и становище.
В някои от изказванията
на учредителите на новия полицейски синдикат имаше политически нюанси, коментира
междувременно министър Миков предстоящия протест на
полицаите в неделя. Той
допълни, че ще страхува че
новият полицейски синдикат е
създанен с единствената цел
да прави протести. Миков още
веднъж припомни, че искането на 50% увеличение на заплатите е невъзможно. Имам

СПИПАХА
НАРКОТРАФИКАНТ
С ДРОГА
ЗА 6 МЛН. ДОЛАРА

Две жертви на
пътя за денонощие
14 тежки катастрофи са станали на
пътя за денонощие. При инцидентите
са загинали двама души, а шест са
раненените. Трима от тях са с опасност за живота. За района на София
са станали 131 леки и 2 тежки катастрофи. Двама души са пострадали,
един от които е с опасност за живота.
Междувременно вчера Добричкият окръжен съд постанови една година затвор за пиян шофьор, прегазил
и убил на място 45-годишна жена.
Делото е гледано при съкратено
съдебно следствие и подсъдимият е
признал вината си. Обвиняемият е
управлявал лек автомобил “Фолксваген Голф” по пътя между селата Жегларци, община Тервел, и Векилски,
Шуменско, миналата година. На завой мъжът не могъл да овладее колата, навлязъл е в насрещното платно и
се е ударил челно в “Мерцедес Актрос” с ремарке. При удара спътничката му е починала.

АНТИМАФИОТИ
РАЗКРИХА
КАНАЛ ЗА
ТРАФИК НА ХОРА
За 72 часа е задържан Д.П. от
Сливен, организирал извеждането
на момичета към Германия с цел
проституция, съобщи вчера пресцентърът на МВР. След неколкомесечна оперативна работа служителите от сектора за борба с организираната и тежка престъпност
при ОДМВР-Сливен проведоха във
вторник специализирана полицейска операция. Установено е, че от
2005 до 2008 г. Д.П. е организирал
канал за трафик на хора, като е
склонявал към проституция момичета на възраст между 19 и 25 г.
от региона на Сливен. За този
период мъжът е спечелил от дейността си около 200 хил. лв.

ШОКОЛАД И
ЦИГАРИ В „АЛЕЯ
НА ЗДРАВЕТО”
Метод за отказване от тютюнопушене ще бъде представен на
щанда на Министерството на здравеопазването по време на поредното изложение “Алея на здравето”, което ще се проведе от 13 до
17 март в НДК. На щанда на МЗ
ще се извършват и измервания на
количество въглероден оксид в
издишан въздух в неделя от 10 до
18 ч. В събота и неделя по време
на изложението ще се провеждат
и изследвания на костната плътност
и риска от остеопороза, на телесното тегло, мастната тъкан, мускулната маса, както и на дишането
с цел ранна профилактика на ХОББ
и астма. 15-ото изложение-базар
на лекарствени, медицински и фитотерапевтични продукти, услуги и
ноу-хау и се организира от “Мирта
медикус” със съдействието на МЗ
и под патронажа на министър
Евгений Желев, както и съвместно
с Националния център по опазване
на общественото здраве и Националната браншова стопанска камара на търговците дистрибутори на
едро на лекарствени средства.

Ã¿À » Œ¡ﬂ¬»
ЖИЛИЩА
ПОД НАЕМ
ТЪРСЯТ
ОБЗАВЕДЕНО жилище до 380Е, 988-81-23
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ÇÀ ÕÎÐÀÒÀ
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АИДА ПАНИКЯН

ЕВЕЛИНА ДИМОВА

“Невидимите деца” за
децата с увреждания и
проектът “Детски кът за
развитие” бяха представени вчера в Русе в рамките на официалната кампания на УНИЦЕФ у нас.
“Нашата цел е да променим с ваша помощ начина на мислене и отношението към тези деца. Да
започнем да подчертаваме техните способности,
умения, постижения”, заяви председателят на
УНИЦЕФ за България
Октавиан Бивол. Проектът “Детски кът за развитие” цели запълването
на пропастта между
здравната система и системата за закрила на
детето, съобщиха от пресцентъра на организацията. Той представлява нов
модел за интегрирани
услуги в общността за
подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, за подобряване
на техните способности
за общуване, достигане
на техния пълен потенциал, превенция на изоставяне, по-добра грижа.
Кметът на Русе и
представителят на УНИЦЕФ официално старти-

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА
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Парламентът обсъди предложението аптеките да предлагат детски храни и всички храни със специално предназначение, които ще се заплащат от НЗОК. Промените в
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
ще бъдат гласувани днес. Така ще бъде дадена възможност диетичните храни със специални медицински цели да
бъдат включени в наредбата на Министерството на здравеопазването, което да регламентира условията и реда за
продажбата им. Поправките трябва да бъдат прецизирани
между първото и второто четене, защото понятието детски
храни не е уточнено в нашето законодателство, отбеляза
Руденко Йорданов, (Коалиция за България) от комисията
по здравеопазване към Народното събрание.

○

И храни в аптеките

○

В началото на здравната реформа, когато през 2001
г. касата започна да плаща за болничната помощ, разходите й за това са били 3%, а сега са 58%. Това съобщи
д-р Румяна Тодорова по повод 10-годишнината от създаването на Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК). За 2001-2008 г. приходната част на касата е
нараснала със 157%, а разходната - с 327%, което показва, че за да има стабилно здравеопазване, са необходими средства, коментира директорката на касата. За 10-те
години здравноосигурителните плащания бележат ръст
от 85% - средствата за здравни плащания на един осигурен са нараснали 10 пъти. Най-важното, което НЗОК
направи през последните 3 години, е информационната
система, заяви още д-р Тодорова. Административните
разходи на институцията през 2001 г. са били 5,6% от
бюджета й, а сега са 2,6%. “И тъй като нямаме пари за
хартия и кламерчета, минахме на електронна система и
договорните ни партньори вече не носят тонове хартия в
районните каси, а се подписват електронно”, обобщи тя.
По думите й най-голямото постижение на информационната система е, че тя не е копирана от друга държава.

„Невидимите” на УНИЦЕФ в Русе

○

○

○

○

○

Касата харчи най-много
за болниците

○
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Започна преустройството на втория център за настаняване от семеен тип, в
който ще живеят още 8 деца от Могилино

раха ремонтните дейности на втората Малка
къща за децата от дома
в с. Могилино. Общата
стойност на инвестициите на УНИЦЕФ ще бъдат
350 000 лв., те бяха

осигурени от кампанията “Великолепната шесторка” на Би Ти Ви и
УНИЦЕФ. Малката къща
е част от общата работа
на УНИЦЕФ по подкрепа на процеса на деин-

Социалната сигурност знаме на изборите
Изследване на фондация „Фридрих Еберт”
търси лек за „болните деца на прехода”
ЕВА КОСТОВА

“Лично аз вярвам, че политиците сега в предизборната борба
ще бъдат заети основно с това да
се обвиняват кой колко е корумпиран, некъдърен, десен или ляв,
горе или долу, но населението се
тревожи много повече за своето
социално съществуване, точно
сега във времената на криза”.
Това каза вчера д-р Марк Майнардус, директор на фондация
“Фридрих Еберт” у нас. Той откри
конференция “Социално включване в България - политически приоритети”, на която бе представено изследване на регионалните

представители на фондацията по
темата. Ако политиците оставят за
малко настрана политическите
лозунги, а обърнат повече внимание на социални проучвания, ще
могат да направят по-добри предизборни програми, според д-р
Майнардус. Изследването за
България е подготвено от Духомир Минев, Любен Томев, Драгомир Драганов. Според рузултатите, от гледна точка на актуалната
социално-икономическа ситуация
в страната секторите, които имат
приоритетно значение за социалното включване, са образованието, здравеопазването, пазарът на
труда и анти-бедност политики.

В областта на образованието
избрахме да се фокусираме върху
проблема с ранното отпадане от
училище, каза Драгомир Драганов, директор на дирекция “Политики и стратегии” в МТСП. Той
съобщи, че в последните години
процентът на младежите между
18 и 22 г., които нямат средно
образование, е намалял от 22 на
16%, но въпреки това остава голям. За справяне с проблема от
“Фридрих Еберт” предлагат промяна на режима на финансиране
на образователната система, качеството на обучение, социалния
статус и мотивация на учителите.
Работодатели от КРИБ посочиха,

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 141/10.03.2009 г. на кмета на община Бяла
ОБЯВЯВА:
Провеждане на конкурс за предоставяне на социална услуга “Дневен център за възрастни” в община
Бяла.
Конкурсът да се проведе на 29.04.2009 г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Бяла.
Конкурсът да се организира и проведе от комисия, определена с моя заповед, в деня предхождащ
провеждането на същия.
Конкурсната документация се получава в деловодството на община Бяла срещу квитанция за платена
такса в размер на 10.00 лв. Предложенията се представят и завеждат най-късно на 28.04.2009 г. до 17.00
часа на място в деловодството на община Бяла, в непрозрачен плик, надписан “За участие в конкурс за
доставчик на социални услуги”.
Условия за участие и изисквания към кандидатите:
- В конкурса могат да участват кандидати - физически лица, регистрирани по Търговския закон, или
юридически лица.
- Кандидатите следва да имат надлежна актуална регистрация в Агенцията за социално подпомагане.
В конкурса не могат да участват кандидати, които:
- са обявени в несъстоятелност или са в производство по обявяване в несъстоятелност
- се намират в ликвидация
- са лишени от право да упражняват търговска дейност
- имат задължения към държавата или към осигурителни фондове
- са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството.
Необходимите документи за кандидатстване са:
- Копия от съдебни решения за регистрация и последващи промени съобразно българското законодателство.
- Удостоверение за актуално състояние.
- Копие от регистрацията по БУЛСТАТ.
- Копие от данъчната регистрация.
- Копие от удостоверението за регистрация за предоставяне на социални услуги в Агенцията за
социално подпомагане.
- Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на кандидата за последната година.
- Декларации, подписани от представляващия относно обстоятелствата по т.1.3.1 до т. 1.3.5./свободен
текст/.
- Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалните услуги, от потребители или
партньорски институции или организации, с посочени адреси и телефони.
- Информация за досегашната работа на кандидата за доставчик на социална услуга - до една страница.
- Детайлизирана програма /до две страници/ предоставяне на социална услуга “Дневен център за
възрастни” в община Бяла, която да включва цел и задачи на програмата; мотивация и обосновка за участие
в конкурса; обхват /район на обслужване/; срок на изпълнение; описание на целевата група и достъпа до
нея; описание на допълнителните услуги, включени в домашния социален патронаж; план за дейностите
по програмата; типов договор за ползване на социалната услуга от потребителите; организация за приготвяне
на храната и начина за доставяне до бенефициентите; наличен персонал и необходимост от допълнителен
такъв; участие на подизпълнители; предвижда ли се и в каква насока развитие на услугата; мултипликационен ефект от програмата; параметри на бюджета, който ще се реализира; др. информация, по преценка
на кандидата.
- Договори с подизпълнители, ако в програмата са предвидени такива.
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че проблемът с ранното отпадане
от училище не е само на тези
двеца, но и на всички данъкоплатци, тъй като те ще трябва да плащат социални помощи на бъдещите нереализирани младежи.
По данни на КНСБ, както съобщи
нейният лидер проф. д-р Желязко
Христов, около 20 000 деца отпадат годишно от образователната
система, а бедността и социалното изключване са факт, който никой не може да отрече. Няколко
десетки хиляди души вече са без
работа, в области като Кърджали
масово се преминава на 4-часов
работен ден, посочи Христов.
Държавата трябва да е гарант на
здравеопазването, според д-р Ива
Станкова от Коалиция за България. Тя открои като тревожна конфронтацията между пациент и
лекар, заедно с проблема за
достъп до специалистите. Политическият елит трябва да очертае
най-напред приоритети в тази
област, каза д-р Иван Кокалов, вицепрезидент на КНСБ. Любен
Томев, директор на Института за
социални и синдикални изслед-

ституционализация в
България. Продължава и
работата по план за действие на Агенцията за
социално подпомагане
за закриването на дома
в Могилино.

П

о отношение на пазара на
труда изследването на
фондацията
предлага
преориентиране на активната политика от субсидирана заетост към квалификация и обучение, прилагане на регионален
подход при планиране и
изпълнение на активните услуги на пазара на труда, насърчаване в законодателството на
равното третиране на всички
търсещи работа независимо от
пол, възраст, народност, етническа принадлежност. Въвеждане на необлагаем минимум с
пропорционално данъчно облагане, въвеждане на данъчни облекчения за самотни родители,
многодетни семейства, безработни, които стартират собствен
бизнес, са друга част от идеите,
заложени в изследването.

вания към КНСБ, нарече здравеопазването “болното дете на прехода” с постояннен възпалителен
процес. Една част от населението
прави значителни разходи за
здравни услуги под формата на
допълнителни регламентирани и
нерегламентирани плащания,
каза Томев. Според изследването
за здравеопазване трябва да се
отделят не по-малко от 6% от БВП.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 142/10.03.2009 г. на кмета на община Бяла
ОБЯВЯВА:
Провеждане на конкурс за предоставяне на социална услуга “Защитено жилище за възрастни” в
община Бяла.
Конкурсът да се проведе на 29.04.2009 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Бяла.
Конкурсът да се организира и проведе от комисия, определена с моя заповед, в деня, предхождащ
провеждането на същия.
Конкурсната документация се получава в деловодството на община Бяла, срещу квитанция за платена
такса в размер на 10.00 лв. Предложенията се представят и завеждат най-късно на 28.04.2009 г. до 17.00
часа на място в деловодството на община Бяла, в непрозрачен плик, надписан “За участие в конкурс за
доставчик на социални услуги”.
Условия за участие и изисквания към кандидатите:
- В конкурса могат да участват кандидати - физически лица, регистрирани по Търговския закон, или
юридически лица.
- Кандидатите следва да имат надлежна актуална регистрация в Агенцията за социално подпомагане.
- В конкурса не могат да участват кандидати, които:
- са обявени в несъстоятелност или са в производство по обявяване в несъстоятелност
- се намират в ликвидация
- са лишени от право да упражняват търговска дейност
- имат задължения към държавата или към осигурителни фондове
- са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството.
Необходимите документи за кандидатстване са:
- Копия от съдебни решения за регистрация и последващи промени, съобразно българското законодателство.
- Удостоверение за актуално състояние.
- Копие от регистрацията по БУЛСТАТ.
- Копие от данъчната регистрация.
- Копие от удостоверението за регистрация за предоставяне на социални услуги в Агенцията за
социално подпомагане.
- Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на кандидата за последната година.
- Декларации, подписани от представляващия относно обстоятелствата по т.1.3.1 до т. 1.3.5./свободен
текст/.
- Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалните услуги, от потребители или
партньорски институции или организации, с посочени адреси и телефони.
- Информация за досегашната работа на кандидата за доставчик на социална услуга - до една
страница.
- Детайлизирана програма /до две страници/ предоставяне на социална услуга “Защитено жилище за
възрастни” в община Бяла, която да включва цел и задачи на програмата; мотивация и обосновка за участие
в конкурса; обхват /район на обслужване/; срок на изпълнение; описание на целевата група и достъпа до
нея; описание на допълнителните услуги, включени в домашния социален патронаж; план за дейностите
по програмата; типов договор за ползване на социалната услуга от потребителите; организация за приготвяне
на храната и начина за доставяне до бенефициентите; наличен персонал и необходимост от допълнителен
такъв; участие на подизпълнители; предвижда ли се и в каква насока развитие на услугата; мултипликационен ефект от програмата; параметри на бюджета, който ще се реализира; др. информация, по преценка
на кандидата.
- Договори с подизпълнители, ако в програмата са предвидени такива.
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Фермерски евросубсидии
за 2009-а след 1 декември

cyanmagentayellowblack

Ремонтират козирката на новия
терминал на летище София

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Венчър”, дъщерна компания,
собственост на американския
фонд “Адвент”. Останалата част
от акциите бяха продадени през
борсата. Следващият собственик на БТК беше фондът “Новатор”, собственост на исландския
милиардер Тор Бьорголсфон,
който я продаде на AIG за 1
млрд. и 80 млн. евро. Символичната продажба на “Златната
акция” както и нейният срок е
записан в приватизационният
договор за БТК.
Комисията за защита на конкуренцията започва проучване
на намеренията на австрийска
компания да придобие радиотелевизионните станции (РТС) на
БТК. Сделката се очаква да приключи до средата на годината.

○

През юни държавата ще продаде за 1 лев на собственика на
БТК “Златната акция” от телекома, която притежава. Сегашният собственик на БТК е американската AIG, съобщи вчера в
Хасково министърът на транспорта Петър Мутафчиев. “Златната акция” може да се използва от държавата до 10.06.2009 г.
Това е преференциална акция,
която дава право на вето върху
решенията на Управителния
съвет и Надзорния съвет на компанията. Пет години е нейният
срок и през юни тя трябва да
бъде предадена на собственика
на компанията. 65% от капитала
на БТК бяха продадени от Агенцията за приватизация през 2004
г. за 280 млн. евро на “Вива

○

Продаваме за лев
„Златната акция” в БТК

○

Най-вероятно през пролетта ще бъде направен
ремонт на козирката на новия терминал на летище
София, която беше отнесена от силен вятър в края
на м.г. Заради този проблем вчера е имало среща
между ръководството на летище София, изпълнителите на проекта - австрийската компания “Щрабаг” и министърът на транспорта Петър Мутафчиев.
Направен е анализ, с част от който изпълнителите
са се съгласили, обяви вчера в Хасково Мутафчиев.
Отговорност защо се е стигнало до този инцидент
носи надзорникът по проекта НАКО. Има доказателство, че при изпълнението на козирката е трябвало да има повече свързващи елементи. Очаква

се до 27 март в МРРБ да бъде даден обновен
проект за козирката. От компания “Щрабаг” са
заявили, че в едноседмичен срок след това може
да започне ремонтът за тяхна сметка.
Вчера Мутафчиев инспектира извършващите
се ремонтни дейности на жп гара Хасково. Цялостният ремонт ще глътне 270 хил. лв. и се очаква
да приключи през май. По-късно той имаше срещи
с представители на бизнеса и с граждани от
Хасково. Днес министър Мутафчиев ще е в Гърция,
където заедно със своя гръцки колега ще подпише
трансгранично споразумение в областта на транспорта. Документът ще даде началото на създаването на две общи гранични жп гари на територията на България и Гърция.

○

МАЯ КАЛПАЧКА

○

Недопустимо е в условията на икономическа криза да се натоварва допълнително и необосновано транспортният бранш с такси
за задръстванията, заяви евродепутатът Биляна Раева в изказването си пред Европейския парламент в Страсбург по време на
дебат, предаде Агенция “Фокус”. Раева е против прехвърлянето на
средства, събрани от пътни такси, към другите видове транспорт.
Това би се отразило негативно на страни като България, с все още
недоизградена и недобре поддържана пътна инфраструктура. Средствата трябва да бъдат приоритетно насочени към подобряване на
инфраструктурата.
Депутатите от транспортната комисия гласуваха миналата седмица доклада на г-н Ел Кадрауи (ПЕС, Белгия) за винетните такси,
съдържащ предложения за повишение на цените за ползване на
пътната инфраструктура в ЕС. “Тази тенденция би оскъпила значително услугите, извършени от превозвачите от периферните страни
на ЕС, сред които е и България. Новите такси ще се окажат
непосилни и за търговците, производителите, и крайните потребители в Европа”, защити позицията на транспортния бранш Раева.

раме се в условия на незапомнена криза и да говорим за увеличение на заплатите е все едно да
говорим за посещение на театър
по време на урагана “Катрина”,
допълни той. Всеки ръководител
на ведомство сам може да прецени с колко да вдигне заплатите, ако съкрати служители, предупреди министърът на държавната администрация.

○

Парите от евровинетките
да са за инфраструктура
иска наша евродепутатка

заплатите, допълни той, след
като откри в София Десетата национална конференция “Е-администрация в България - постижения и перспективи”.
Има и по-лоши неща от това
да не се вдигнат заплатите - ако
“гръмне” бюджетът и финансовата система няма да има значение с колко нули са ви заплатите, каза Николай Василев. Нами-

○

като за един отработен човекочас се създават 3,6 лв. добавена стойност.
През четвърто тримесечие
на 2008 г. заетите лица в икономиката са 3,72 млн. Общият брой
отработени часове е 15,74 млрд.
В сравнение с 2007 г. броят на
заетите лица е нараснал с 2.1
на сто, като са отработени с 2%
повече човекочасове. Структурата на заетостта по икономически дейности през четвърто
тримесечие на 2007 и 2008 г.
показва увеличение на относителния дял на заетите в сектора
на услугите и индустрията за
сметка на аграрния сектор. Повече от четири пъти по-ниска е
производителността на труда в
аграрния сектор - 1110 лв. БДС
на един зает и 2,9 лв. за един
отработен човекочас. Равнището на производителността на
труда е най-високо в сектора на
услугите - 4557 лв. БДС средно
на един зает и 10,5 лв. за един
отработен човекочас.

Заплатите на държавните
служители засега няма да се
увеличават от 1 юли. Това може
да се обсъжда, след като се
видят резултатите от изпълнението на бюджета, каза министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев
вчера. В средата на март е рано
да се говори за увеличение на

○

Брутната добавена стойност
(БДС) средно на един зает през
2008 година реално нараства с
3.4 на сто и съответно с 3.5% за
един отработен човекочас, сочат предварителните данни на
Националния статистичиски институт (НСИ).
За цялата 2008 г. един зает
произвежда средно 17 397 лв.
от БВП, показват още данните
на НСИ. В сравнение с предходната съпоставимият стойностен обем на показателя на
един зает реално нараства с
2.7%, с толкова се увеличава и
БВП за един отработен човекочас. Най-висока е производителността на труда в индустриалния сектор - 15 458 лв. на
един зает и 9,1 лв. за един отработен човекочас. В сектора
на услугите всеки зает произвежда средно 14 881 лв. БДС и
съответно 8.8 лв. за един отработен човекочас. В аграрния
сектор добавената стойност на
един зает е на ниво от 5417 лв.,
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С 3.4 на сто нараства брутната
добавена стойност на един зает

Премиерът Станишев проведе втората си среща с браншовици от земеделския сектор

○

та асоциация на млекопроизводителите Андриян Цаконски.
По-рано на протеста пред
земеделското министерство
обаче стана ясно, че Цаконски
подава оставка. По думите на
заместника му Иван Чалъков
причините за нея са, че не се
справя със задълженията си и
преговаря с министъра на земеделието Валери Цветанов на
своя глава. Самият Цаконски
заяви, че отказва да бъде изкупителна жертва на опитите на
управляващите за вътрешно разединение на организацията.
Той ще остане на поста си до 14
април, когато ще се проведе
общо събрание на асоциацията
и тогава ще стане ясно дали ще
бъде сменен, предаде Дарик.
На разговорите с премиера
обаче е присъствал Бойко Синапов, лидер на животновъдите
от Южна България. Там са били
и председателят на Млечния
борд Димитър Зоров, председателрят на Асоциацията на месопреработвателите в България
Костадин Чорбаджийски и други браншовици, пряко отговорни за състоянието на животновъдството и секторите млекои месопреработка в страната.

○

Парите от европейските субсидии за 2009 година за животновъдите ще започнат да се
изплащат след 1 декември тази
година, каза министърът на земеделието Валери Цветанов на
протестиращите пред аграрното
министерство близо 100 млекопроизводители. Фермерите изразиха недоволството си от
късната дата, но министър Цветанов ги увери, че ще се правят
опити средствата да бъдат преведени по-рано, така както се
случи в края на 2008 година.
Колкото до субсидиите за миналата година, министърът на земеделието и храните заяви, че
за близо три месеца на фермерите вече са изплатени над 80
на сто или 400 млн. лв.
Той допълни, че на срещата
с премиера Станишев и браншовиците от земеделския сектор по-рано са били обсъждани
темите за понижаване на ДДС
на хранителните продукти, старта на идентификационната система, качеството на храните и
етикетите върху продуктите.
Земеделският министър отказа
да коментира защо на срещата
с премиера не е бил поканен
председателят на Национална-

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Андриян Цаконски
подава оставка

Над 60% от
българския
износ е за ЕС
Основният дял от външнотърговските потоци на България
са насочени към страните от ЕС
и през 2008 г., според предварителните данни на Националния
статистически институт (НСИ) за
външнотърговските операции.
Над 60% от стоките ни са за
общността, сделки за почти 18
млрд. лв. Внесените стоки са
57% от стойността на общия
внос или 28 млрд. лева. В сравнение с 2007 г. износът за ЕС се
е увеличил с 11.8%, а вносът - с
12.1%. Основни наши търговски
партньори в ЕС са Германия,
Италия и Гърция, за които изнасяме 46% от стоките.
cyanmagentayellowblack
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Младеж застреля
16 души в Германия

АМЕРИКАНЦИТЕ
ИСКАТ ЛИЧНО
ОРЪЖИЕ
75% от американците подкрепят правото за свободното
притежание на оръжие, предаде
ИТАР-ТАСС. Повечето американци са горди с възможността за
свободно притежаване на оръжие, считайки, че то е необходимо за самозащита. Проблемите на свободната продажба и
притежание на оръжие отдавна
се обсъждат в американското
общество и представляват една
от разделителните политически
линии.

ВЗРИВИХА
ГРАНАТА В КИЕВ
Неизвестен нападател хвърли
граната през прозореца на офис,
свързан с основната гара в Киев,
като рани седем души, съобщи
Ройтерс. Според говорителката
на службите за сигурност атаката е станала към 12.30 ч. местно
време в здравната служба на
гарата.

СНИМКИ БГНЕС

КИТАЙ СЕ СКАРА
НА САЩ
ЗАРАДИ ТИБЕТ

Часове след инцидента във Виненден полицията и спасителните екипи все още уточняваха броя на пострадалите от стрелбата

Полицията ликвидира убиеца
в провинция Баден-Вюртемберг
Въоръжен мъж откри стрелба срещу
деца в училище “Албертвил” в германския
град Виненден, провинция Баден-Вюртемберг. Шестнадесет са
жертвите на кървавия
инцидент, като повечето от загиналите са
ученици. Уточнява се
броят на ранените.
Много от уплашените
гимназисти са били
принудени да скочат
през прозорците. Спасителни екипи евакуираха сградата, в която
над хиляда деца посещават учебни занятия.
Нападателят Тим К.

е 17-годишен младеж бивш ученик в училището. Той е бил облечен в черен камуфлаж
и е открил безразборна стрелба в сградата
на гимназията, без да
каже нищо. От куршумите са загинали десет
ученици и трима учители. Докато е бягал от
местопрестъплението
към центъра на града,
убиецът минал през
двора на местната психиатрична клиника,
където е застрелял още
един човек.
Впоследствие извършителят откраднал
кола, с която е успял

да мине през полицейските заграждения.
При престрелка с органите на реда са загинали още двама минувачи, а двама полицаи са
били тежко ранени.
Общият брой на жертвите възлиза на 17 човека, включително убиеца, посочи полицейски говорител, цитиран
от Ройтерс. Според информации в медиите
родителите на убиеца
са имали в дома си 18
законно притежавани
огнестрелни оръжия.
Премиерът на провинция Баден-Вюртемберг
Гюнтер Йотингер обя-

ЕК обискира офиси на
Електрисите дьо Франс
Европейската комисия съобщи, че на 10 март е обискирала офиси на Електрисите дьо Франс (Е Де Еф) по
подозрение в потенциално подстрекаване към покачване
на цените на едро на електроенергията във Франция и
нарушаване на европейските правила за конкуренцията,
предадоха Франс прес и ДПА. Комисията има причини да
смята, че Е Де Еф може да е нарушила законите за
конкуренцията, които забраняват злоупотребата с доминиращо положение на пазара, се казва в комюнике, разпространено в Брюксел.
ЕК подозира френската енергийна компания в злоупотреба с монопол и неоправдано увеличаване на цените на
едро на френския пазар на електричество. Според експерти тази “вероятна манипулация на цените на едро” може
да има негативни последствия за цените, които плащат
частните потребители или предприятията.

Шри Ланка навлиза
в гражданска война
Най-малко 129 души,
включително деца, са убити,
а близо 200 са ранени в подновените боеве между правителствените сили и тамилски
бунтовници в Шри Ланка,
съобщи Франс прес.
Служител на министерството на здравеопазването във
военната зона в Шри Ланка
заяви, че 279 ранени са били
докарани в болницата му в
района. 43 от тях починали
поради липсата на адекватно
cyanmagentayellowblack

лечение, а по-късно още шест
тела били докарани в моргата
на болницата.
Според цитиран от Франс
прес интернет сайт армията
на Шри Ланка бомбардирала
последната зона, контролирана от тамилските сепаратисти на североизток. Според
tamilnet.com става въпрос за
умишлено, жестоко нападение срещу зони с цивилно
население като повечето от
убитите са мюсюлмани.

ви, че полицията е застреляла 17-годишния
нападател в град Вендглиген, на 40 км от гимназията, където извършителят се бил барикадирал в супермаркет. По-рано Франс
прес предаде, че той
се е самоубил. Над хиляда души взеха участие в акцията по залавянето му. В преследването се включиха
въоръжени командоси,
хеликоптери и полицейски кучета.
Федералното правителство в Берлин заяви,
че е “дълбоко потресено” от случилото се в

югозападния германски
град. Канцлерът Ангела
Меркел също направи
специално изявление
по повод трагедията във
Виненден.
През последните
години няколко са случаите на престрелки в
училища в Германия.
През 2006 г. маскиран
мъж, който носеше експлозиви и оръжие,
откри огън в училище в
западногерманския
град Емсдетен, като
рани поне 11 души,
преди да се самоубие.
През април 2002 г. Германия преживя найкървавата училищна
стрелба, когато нападателят уби 17 души,
включително себе си, в
гимназия в град Ерфурт, източната част на
страната.

Опасни химикали
изчезнаха в океана
Кораб, пренасящ 60 контейнера с амониев нитрат, използван за направата на изкуствени торове и експлозиви, загуби
31 от тях и допусна изтичане на гориво близо до североизточния бряг на Австралия, предаде Ройтерс.
Морски експерти се опасяват, че ако загубените контейнери допуснат теч, може да се стигне до увеличаване на
водораслите, които да задушат морския живот в залива
Моретон, близо до Брисбейн. Корабът “Тихоокеански пътешественик” е пострадал от силното вълнение и тропически циклон, когато контейнерите са изпаднали. При инцидента над
три тона амониев нитрат са се изсипали от палубата на
кораба. Амониевият нитрат е силно разтворим и ако се намокри, се разтваря бързо във водата, което може да доведе до
тежка екологична катастрофа.

Пекин предупреди Вашингтон, за “необоснованите” критики по повод обстановката в
Тибет, че могат да навредят на
отношенията между двете страни, предаде АФП. Във вторник
Държавният департамент изрази “дълбоко безпокойство” във
връзка с положението с човешките права в Тибет и настоя
Китай да преразгледа своята политика.

МЕРКЕЛ ГОТОВА
ДА СПАСЯВА „ОПЕЛ”
Пред лицето на кризата германското правителство ще подпомага единствено компаниите,
“които имат бъдеще”, предупреди канцлерът Ангела Меркел,
визирайки случая с “Опел”, предаде АФП. В Германия за “Опел”
работят 26 000 души, а в Европа
- 50 000. Компанията иска 3,3
милиарда публична помощ, за
да се спаси от фалит.

ЮЖНА ОСЕТИЯ
ПРЕДОСТАВЯ
БАЗИ НА РУСИЯ
Правителството на Южна
Осетия реши да предостави за
99 години терени за установяване на военни бази в грузинската
сепаратистка област, съобщи
президентът на областта Едуард
Кокойти. През септември Русия
подписа споразумения за сътрудничество и взаимопомощ с Южна
Осетия и другата сепаратистка
грузинска област

ТАРИК АЗИЗ
ПОЛУЧИ
15 Г. ЗАТВОР
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Президентът Никола Саркози днес обяви официално
решението си да върне
Франция във военните структури на НАТО в реч пред колоквиум, организиран от
Фондацията за стратегически изследвания.
Саркози предприе тази
стъпка три седмици преди
срещата на върха на НАТО
във френския град Страсбург
и германския Кел на 3 и 4
април, на която ще бъде отбелязана 60-ата годишнина
от създаването на алианса.
През 1966 г. тогавашният
френски президент Шарл де
Гол извади страната си от
военните структури на северноатлантическия алианс, за

да осигури на Франция поголяма самостоятелност във
военната област, по-специално на нейния ядрен арсенал. Този ход на Де Гол,
предприет в разгара на студената война, дойде като
шок и причини разрив със
Съединените щати, който не
е напълно преодолян и до
днес. Решението на Саркози
за връщането на Франция
във военните структури на
НАТО срещна съпротива както от лявата опозиция, така
и от консервативни голисти
от собствената му партия,
тъй като всички те са обезпокоени от проамериканския
завой във външната политика на страната.

Бившият иракски вицепремиер по времето на Саддам Хюсейн Тарик Азиз (на снимката)
и Али Хасан ал-Маджид, наричан “Али Хамика”, бяха осъдени
на 15 години затвор за
“престъпления срещу човечеството” за отговорността им за
екзекуцията на 42-ма иракски
търговци през 1992 г. Освен тях
съдът осъди двама полубратя на
Саддам на смърт чрез обесване
заради “престъпление срещу човечеството”.
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САЩ отслабиха санкциите
срещу Куба
Премахват се ограниченията за
закупуването на храни и лекарства,
либерализират се правилата за
пътуванията до острова
Сенатът на САЩ одобри законопроекта за
снемане на ограниченията за експорта на храни и
лекарства за Куба и облекчаване на правилата
за пътувания и ограниченията върху разходите в
щатска валута на американските граждани на Острова на свободата, съобщиха световните агенции.
По-рано документът бе
гласуван от долната Камара на представителите

на Конгреса и предстои в
най-скоро време да бъде
подписан от президента
Обама, за да влезе в сила.
Двама американски
сенатори от кубински произход първоначално се
обявиха против отмяната
на ограниченията, Те
дори обвиниха администрацията на президента,
че по този начин се опитва “да възнагради диктаторите”. Сенаторите “кубинци” промениха позици-

ята си едва след като
Обама ги увери, че икономическата блокада срещу Куба ще продължи.
Първият чернокож президент на САЩ посочи, че
ще разгледа възможностите за прекратяването на
строгите търговско-икономически ограничения, ако
кубинското правителство
направи значими стъпки
към демократизирането
на страната, сред които е
провеждането на сво-

бодни и демократични
избори.
В съответствие с ембаргото, наложено срещу
Куба още през 1962 г.,
американците от кубински произход можеха да
посещават острова само
веднъж на 3 години за
срок не повече от 14 дни.
Задължително условие на
пътуването бе да имат
близки роднини в Куба и
да не харчат повече от 50
долара на денонощие.
Съгласно гласуваните
промени гражданите на
САЩ вече ще могат да
посещават острова всяка
година за неопределен
период от време, като
позволените разходи се
увеличават до 179 долара на денонощие. Пътуванията ще са разрешени
не само за лицата с “близки роднини” - родители,
деца, братя и сестри, баби
и дядовци, но и за тези с
братовчеди, племеници,
чичовци и лели в Куба.

Законът отменя и наложените през 2005 г. ограничения за вноса на
американски хранителни
продукти и медикаменти
в Куба. Въпреки липсата
на пълноценни дипломатически отношения и действащите рестрикции,
през м.г. Хавана е закупила от САЩ храни за 710
млн. долара.
От 1981 г. насам Общото събрание на ООН
всяка година се обръща
към Вашингтон с призив
да снеме санкциите, засега без успех. През юни
2008 г. външните министри на държавите членки
на ЕС взеха решение за
отмяната на икономическите ограничения срещу
Куба, въведени от съюза
през 2003 година.
Американският закон
за отслабване на санкциите бе приет, след като
военните министри на 12
държави от Южна Америка призоваха Вашинг-

тон да отмени изцяло ембаргото срещу Куба. На
първата сесия на новосъздадения Южноамерикански съвет по отбраната в Чили министрите
се обединиха около становището, че тази политика е остаряла и неактуална и е необходима промяна. Министърът на
отбраната на Бразилия
Нелсон Жобим посочи,
че ако САЩ искат добри
отношения с Южна Америка, е важно да променят политиката си спрямо Хавана. В новоучредения Съвет за отбрана
членуват Аржентина,
Боливия,
Бразилия,
Чили, Колумбия, Еквадор, Гвиана, Парагвай,
Перу, Суринам, Уругвай
и Венецуела. Целта му
ще бъде да предотвратява регионални кризи и
да преодолява разногласията между съседни
страни, породени от военните разходи.

ËÚ‡È Ó„ÎÓÁ„‚‡
Ó„ÎÓÁ„‚‡ ¿ÙËÍ‡
¿ÙËÍ‡
ËÚ‡È
Китайската жажда за ресурси, включително дървесни и минерални, води до
масивно обезлесяване на Африка и унищожаване на важни хабитати на дивите
животни, предупреди световноизвестният приматолог Джейн Гудал, цитирана
от АФП.
Британката, която стана известна с
изучаването на шимпанзетата от 60-те
години насам, предупреди, че Пекин притиска правителствата на централноафрикански страни да подпишат концесии
за горите в замяна на помощи за инфраструктурата и здравеопазването. Тя заяви, че този процес помага да се унищо-

жи една от най-големите популации
диви шимпанзета, горили и различни
други животински видове в света. “Тези
области, съдържащи неизсечени гори,
са много желателни за, да речем,
Китай с неговото отчаяно желание за
икономически растеж”, заяви тя на Капитолийския хълм. “Те практически са
изчерпали собствените си запаси (на
дърва и минерали), така че отиват в
Африка и предлагат големи суми пари
или предлагат да построят пътища или
диги, в замяна на горски концесии или
права над петрола и минералите”, заяви 74-годишната Гудал.

Белият дом поиска отстъпки
от „Хизбула” и „Хамас”

СНИМКИ БГНЕС

Белият дом заяви, че
“Хамас” и “Хизбула” трябва да се откажат от насилието и да признаят
Израел, преди да могат
да очакват дори контакти на ниско ниво със
САЩ, предаде АФП.

Сред условията към
“Хизбула”е признаването
на правото на съществуване на Израел и отказът
от “терористична дейност”.
Същите условия се поставят към палестинското
движение “Хамас”, което

управлява ивицата Газа.
“Има отговорности, които
трябва да бъдат поети от
тези организации, преди
тази администрация да
може да вземе решение”,
подчерта представителят
на Белия дом Робърт Гибс.

5 „. ÓÚ ·ÓÏ·ÂÌËÚÂ ‡ÚÂÌÚ‡ÚË ‚ Ã‡‰Ë‰
Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу (вляво) и заместникпредседателят на ЕК Гюнтер Ферхойген, отговарящ за промишлеността
и предприемачеството, присъстваха на пленарната сесия (9-12 март)
на Европарламента в Страсбург

На 11 март 2004 г. сутринта избухнаха
десет мощни експлозии в четири влака в
Мадрид. Загинаха 191 души, като близо
2050 бяха ранени. Два от влаковете са
взривени близо до централната жп гара
“Аточа”, един влак - на тръгване от гара
“Ел Посо дел Тио Раймундо”, един - на

гара “Санта Еухения”. Отговорността за
атентатите бе поета от Бригадите “Абу
Хафс ал Масри” - член на терористичната
мрежа на “Ал Кайда”. Тридесет чужденци
от 13 националности, сред които и четирима български граждани, също станаха
жертви на терористичното насилие.

Москва и Вашингтон се заеха с ядреното разоръжаване

САЩ и Русия се договориха за плана за работа
по съкращаването на стратегическите нападателни
въоръжения (СТАРТ) и
проблемите за неразпространението им. Вашингтон се надява, че към края
на тази година двете страни ще успеят да се споразумеят за нов договор
СТАРТ, съобщи миналия
петък в Женева държавният секретар на САЩ
Хилъри Клинтън на съвместна пресконференция
след първите си преговори с руския външен миblack+dopulnitelen8

нистър Сергей Лавров.
“Наистина ние обсъдихме въпроса за контрола.
Това бе част от дневния
ни ред... Надяваме се до
края на годината да подготвим документа. За нас
това е от изключителна
важност”, каза Клинтън.
По думите й САЩ и
Русия вече са определили
някои елементи от новото
споразумение по стратегическите нападателни
въоръжения.
Лавров на свой ред
също изрази увереност, че
Русия и САЩ ще постиг-

нат споразумение за нов
договор СТАРТ към 5 декември тази година, когато изтича срокът на действие на сегашния договор
за съкращаване на стратегическите нападателни
въоръжения. “Ще направим всичко, за да постигнем поставената цел”, отбеляза той.
“Дневният ни ред е
много натоварен, но не
трябва да го сравняваме с
онзи камък, който Сизиф е
търкалял в планината”,
каза на свой ред Лавров.
Той подчерта, че САЩ са
готови за диалог по
СТАРТ, като се отчитат интересите на Русия.
Срокът на действие на
сегашния договор за
съкращаване на стратегическите
нападателни
въоръжения изтича на 5
декември 2009 година. Той

бе подписан през 1991
година от президентите на
СССР и САЩ и задължаваше Москва и Вашингтон

да съкратят стратегическите си ядрени сили от 10
хиляди бойни глави на
всяка страна до 6 хиляди.

Сергей Лавров и Хилъри Клинтън изразиха в Женева
увереност, че Русия и САЩ ще постигнат споразумение
за нов договор СТАРТ до края на тази година. “Ще
направим всичко, за да постигнем поставената цел”,
подчертаха двамата дипломати

През 1993 г. Русия и
САЩ подписаха Договора
СТАРТ-2, предвиждащ
съществено съкращаване
на междуконтиненталните
балистични ракети и ядрени бойни глави. Но през
2002 година Руската федерация напусна договора
в отговор на отказ на САЩ
от Договора от 1972 година, който забраняваше
създаването на противоракетни системи.
След това бе подписано двустранно споразумение за съкращаване към
31 декември 2012 година
на стратегическите нападателни потенциали на
СССР и САЩ до 1700-2200
ядрени бойни глави. През
2005 година Русия предложи на американската
страна да подпишат ново
споразумение, което да
смени Договора СТАРТ.
black+dopulnitelen8
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Експлозия на безработицата
ТРЯБВА ПАК ДА ПОВТОРЯ: кризата не е стигнала дъното. И следващите новини ще са още полоши. Борсите продължават да се срутват. Спасителните планове се провалят един след друг и не
възпрепятстват главните
икономики в света - САЩ,
Япония, Германия, Великобритания, Франция, Испания - да влязат в рецесия. Големи и малки, банките се намират обективно в състояние на фалит.
Ако банките не се национализират спешно и едновременно, западната финансова система може да
загине.
Най-лошото на новата
фаза на кризата е, че ще
повлече със себе някои
страни в движението надолу. Например Ирландия, затънала в тежка рецесия, с напълно разклатен банков сектор, чийто
публичен дефицит може
да достигне 11% от вътрешния брутен продукт.
Други страни като Латвия,
Естония, Украйна, Пакистан могат да обяват фалит.
Икономическият ураган отнесе една четвърт
от световното богатство.
И предизвиква почти на
цялата планета затваряне
на фабрики, експлозия на
безработицата, засилване
на протекционизма и изостряне на социалните
протести. Проказата на
безработицата - основна
причина за бедността,
тревогата и изхвърлянето
от обществото, се разраства. В САЩ рецесията
погълна с невиждана скорост 4 милиона и 400 хиляди работни места. Само
през декември бяха загубени 680 хиляди работни
места, а през януари и
февруари - по 650 хиляди
на месец. Общият брой на
безработните в САЩ е достигнал 12 милиона и 400
хиляди. Гигантски фирми
като “Майкрософт”, “Боинг”, “Катерпилар”, “Кодак”, “Пфицер”, “Мейси’с”,
“Старбукс”, “Хоум Депо”,
“Спринт Некстел” или
“Форд Мотор” планират
да уволнят 250 хиляди
работниците. Доверието
на консуматорите е изчезнало.
В Китай спадът на износа предизвиква пропадане на фабричното производство и масови уволнения, над 20 милиона работници, дошли от селата,
са загубили работата си.
В Индия от октомври до
декември 2008 г. бяха закрити половин милион работни места. Във Франция
една цифра изразява величината на този земетръс - броят на часовете на принудително спиране на работата от 200
хиляди през януари 2008
достигна 13 милиона през
декември. Безработните
станаха 2,5 милиона. А
безработицата сред млаcyanmagentayellowblack

дежите под 25 години
през 2008 г. се увеличи с
20 на сто.
В Испания през изминалия януари безработните се увеличиха с почти
200 хиляди, като общият
им брой надвишава вече
3 милиона и 320 хиляди.
През 2009-а ще останат
без работа още 850 хиляди работници и така те ще
бъдат над 4 милиона. Над
827 хиляди испански домакинства нямат нито
един работещ член.
В Европейския съюз
безработните са достигнали 17 милиона и 500 хиляди. Един милион и 600
хиляди повече за една година. Предвижда се, че
през 2009 г. ще се закрият 3 милиона и половина
работни места, а през
2010 безработицата ще
обхване 10% от активното
население.
В Южна Америка, според Световната организация на труда, през 2009 г.
безработните ще се увеличат с 2 милиона и 400
хиляди. Ако някои страни
от общия пазар на Меркосур (Аржентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай) и
така също Венецуела, Боливия и Еквадор биха могли да устоят на бурята,
много централноамерикански страни, включително Мексико и Перу, ще
пострадат поради тесните
си връзки с американската икономика. Хуан Сомавия, генерален директор
на Световната организация на труда, смята, че
броят на безработните в
света (190 милиона през
2008 г.) може да се увеличи с още 51 милиона през
2009 г. И напомня, че бедните трудещи се, които
едва изкарват 2 евро на
ден, ще бъдат един милиард и 400 милиона, тоест
45% от активното население в света.
Бруталната експлозия
на безработицата естествено предизвиква икономически национализъм.
Русия реши да увеличи
данъците за вносните автомобили и да установи
митнически такси за пилешкото и свинското
месо. Еквадор прилага
същите мерки за портативните телефони и за
транспортното оборудване. Индия съобщи, че забранява за 6 месеца вноса на играчки от Китай.
Аржентина и Индонезия
са наложили нови митнически такси, за да ограничат вноса на някои артикули. Гърция забрани на
банките си да се притекат
на помощ на своите филиали в другите балкански
страни. САЩ решиха да
подпомогнат “Тримата големи” (Big Three) “Крайслер”, “Форд” и “Дженерал
мотърс” в Детройт, но
само за спасението на фабриките в страната, и не
подпомагат мултинационалните чужди компании,
настанени на тяхна територия като “Тойота”,

Понятието криза не е достатъчно
да обясни днешното време

СНИМКА БГНЕС

ИГНАСИО РАМОНЕ

“Киа”, “Фолксваген”, “Волво”. Франция и Швеция
оповестиха, че ще отпуснат помощи на автомобилната промишленост,
но при условие, че се намира в собствената си
страна. Френската министърка на икономиката
Кристин Лагард заяви, че
протекционизмът може да
е необходимо зло по време на криза. Испанският
министър на индустрията
Мигел Себастиан настоява да се консумират продукти испанско производство. А в Германия, голям
износител, една скорошна анкета показа, че
78% от собствениците и
ръководителите на предприятия гледат благосклонно на протекционистките мерки.
Възходът на икономическия национализъм
придизвиква появата на
ксенофобията. Във Великобритания, една от страните най-засегната от
кризата, където се предвижда, че икономическата дейност ще спадне с
2,8%, хиляди работници
от енергийния сектор, издигайки лозунга “Британските работни места за
британските работници”,
обявиха стачка срещу наемането на португалски и
италиански работници на
обектите на рафинерията
“Тотал”. В същото време,
в същата страна “поканиха” стотици хиляди поляци
да се върнат на родната
си земя. Същата история
се повтаря в Ирландия,
където антиполските настроения растат заедно с
показателите за безработицата. В Италия гонят
безцеремонно румънците.

Кризата принуди милиони мигриращи работници в Китай да се завърнат по родните
си места с надежда за по-добри дни

Навсякъде се поставя под
въпрос правото на пребиваване на легално установените имигранти.
В много страни големите предприемачи и банкери, които искат гръмогласно многомилионни
помощи от държавата и ги
получават, се възползват
от кризата, за да извършат масови уволнения и
да намалят себестойността на извършваната дейност. Това тяхно отношение в настоящия контекст
на безмерно увеличаване
на безработицата предиз-

Мартенският брой на Монд дипломатик
очаква своите читатели. Изданието представя темите:
Религията на петнайсетте процента от Изабел
Пивер
Когато социалната криза обхваща и Европейския парламент от Ан-Сесил Робер
Работниците - акробати без предпазна мрежа
от Ноел Бюрж

виква гняв. Поради това
се множат социалните
протести. Тази буря вече
причини падането на правителствата в Белгия, Исландия и Латвия. Манифестациите във Франция нарастват все повече, на
29 януари беше проведена национална стачка.
Предвиден е друг национален протест на 19-и
този месец. В Гваделупа
народният бунт бе съпроводен от тежки сблъсквания. В най-уязвимите
страни от Европейския
съюз - Унгария, България,

Гърция, Литва и Латвия също бяха регистрирани
протести и размирици с
повече или по-малко насилие.
За хората една от найнепосилните форми на репресията е безработицата. Тя е израз на насилието на капитализма. Оттам гневът. Настъпват
мрачни времена. Понятието криза не е достатъчно
да обясни днешното време. Смяна на ерата. Промяна на стойностите.
Една надежда за справедливост и прогрес?

Тотеми и табута. Завръщането на протекционизма и яростта на неговите противници от Жак Сапир; “Не искаме да отпуснем обръча или не можем”
от Франсоа Рюфен; Велзевул е сред нас от П.Р.; Митове и парадокси от Пол Байрох; След 1879 г. се издигат митнически бариери от Серж Алими; Слово за
свободната търговия от Карл Маркс
Израел загуби “войната за истината” от Ришар
Фалк; Самотната битка на в. “Хаарец” от Амнон Капелюк
Престъпниците да бъдат съдени от Франсоаз
Фьога
Окото, Земята и картографът от Филип Рекацевич
Отвъд модите от Доминик Видал
Мечти за самостоятелна прехрана в Саудитска
Арабия от Ален Греш
Бъдещето на тайландския ориз от Ксавие Монтеар
Как армиите се готвят за сражения в градски
условия от Филип Лемари
Къде и защо е необходима военна намеса от
Морис Льомоан
Безпътицата на Тигрите не решава тамилския
въпрос от Ерик Пол Мейер
Всеобщо мълчание около едно групово убийство от Ролан-Пиер Паренго
Мъртво вълнение в Гваделупа от Фабрис Дориак
Дуел между бизнесмени в Мадагаскар от Реми
Карейол
Догонваща модернизация и етапи в развитието на философията в модерната българска държава
от Васил Проданов
Политиката като скандал от Анна Кръстева Пресата в Унгария от Джудит Морва
За ценностната система и морала на писателя
от Благовеста Касабова
Българската столица Чикаго от Пейчо Кънев
Световната класа в политическия анализ излиза
с общ тираж от 2,5 милиона екземпляра. От днес
търсете българското издание в разпространителската мрежа и в книжарниците на “Хеликон”
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ГЕОРГИ МЪРКОВ е роден на 5 април
1946 г. в Горно Вършило, Пазарджишко. Един от най-известните
ни състезатели по борба. От септември 1971 г. до септември 1972
г. Мърков печели всички възможни
титли: олимпийски шампион в
Мюнхен - 1972 г., световен шампион в София - 1971 г., европейски
шампион в Катовице, Полша, и
сребърен медал в Мадрид. След дипломирането си в НСА става треньор в Левски-Спартак и помощник-треньор в националния отбор
по борба. Доктор е по философия.
През 2007 г. беше кандидат на
БСП за кмет на община Септември, а неотдавна бе избран за
председател на областния съвет
на БСП в Пазарджик.

СНИМКА БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

 Г-н Мърков, наскоро оглавихте областния съвет на БСП в Пазарджик. Какви са задачите и
целите, които си поставяте, и
какво смятате да постигнете?
- Поставил съм си цели, които
преследва всеки човек. Първо сплотяване на колектива, набиране
на скорост на електората, защото
нашите избиратели по-бавно набират скорост, спечелване на изборите. Предстои сериозна работа.
 Как се стигна до вашия избор за председател на областната организация?
- В Пазарджишката организация
има много умни и кадърни хора.
Искам да работя с всички тях.
Радвам се за гласуваното ми доверие и ще се постарая да не разочаровам хората. Смятам, че принципите, които важат в спорта, могат да важат и в тази работа хората са най-важни, важен е духът,
важни са целите.
 Кои са най-неотложните проблеми, които смятате, че трябва
да решите в партийната работа
в областта?
- Проблемите са много големи.
Като партия носим доста негативи
от това управление. Непрекъснато
се говори за корупция, че хората са
недоволни, че няма пари и всичко
като вина се стоварва на нашата
партия. Не съм съгласен с подобни
тези. Трябва да тръгнем сред хора-

ГЕОРГИ МЪРКОВ:

БСП трябва да стигне
до сърцата на хората
та и да им обясним действително
свършените неща - че е направено
много през това управление, че
доходите се повишиха, че пенсиите
също скочиха. Проблемът идва от
това, че наистина тръгнахме от
много ниски нива и всяко увеличение все изглежда малко на хората.
На опозицията й е лесно да говори,
че всички са мошеници, но ние
трябва да опровергаваме тези приказки. Трябва да се тръгне по общините, по селата, за да се разговаря
с хората.
 Представители на БСП вече
правят така наречените “десанти” из общините. Това ли е успешната формула да се обясни постигнатото?
- Хората искат да видят министрите сред тях. Управленците наистина имат много задачи, но хората
искат да ги питат за много неща.
Преди няколко дни на заседание на
областния съвет на БСП коментирахме точно това - че трябва да
направим график за посещение на
населените места. Представители
на другите партии като че ли са понапористи.
 Кои са основните послания,
на които трябва да заложи според
вас БСП, за да се преодолеят част
от негативните тенденции, за
които говорите?
- БСП просто трябва да каже
това, което е направила. Трезвата
оценка показва, че е постигнато

„

Обясним ли добре какво сме направили за подобряване на
живота, ГЕРБ няма да спечели изборите, убеден е новоизбраният
председател на областния съвет на социалистите в Пазарджик
Интервю на АЛЕКСАНДЪР СИМОВ

немалко. Хората не знаят за голяма
част от направеното и искат да го
чуят.
Планът “Станишев” също е много
добра инициатива. Тя трябва да се
разпространи сред хората. Младежката организация е подхванала хубави идеи и инициативи. Но аз все
се страхувам, че, както винаги,
закъсняваме. Нямаме време. Трябва да се работи на високо ниво и на
бързи темпове. Това е нашият шанс.
 На миналите местни избори
бяхте кандидат за кмет на община Септември. Какви са основните изводи, които си направихте
от надпреварата тогава?
- Зад мен тогава застанаха много хора, които не са членове на
БСП. Мисля, че сега ще се получи
по същия начин. Община Септември е с 24 хиляди души. Аз загубих
със 150 гласа, защото не можахме
да убедим нашия електорат да работи и да се ангажира в кампанията. За мен работиха хора, които ме
познават като личност и ме подкрепиха. Дори общинската партийна
организация не ме подкрепи активно. Смятам, че това е един от изво-

Политиката се нуждае
от повече феър плей
black+dopulnitelen10

доста да намирисва. Сега вече се
вижда ясно, че няма свои кадри,
действа доста хаотично. ГЕРБ се
опитва да се учи, но не става. Дано
хората да разберат, че политическото образование не трябва да се
извършва на техен гръб.
Социалистическата партия съществува повече от 100 години. Ние
сме се доказвали, вършили сме
работа, падали сме, ставали сме,
продължавали сме. БСП е първата
партия, която протегна ръка и направи истинско коалиционно правителство. Дано хората да виждат това
и да го оценят. България не може да
си позволи поредната заблуда, както стана със СДС, както се случи
с НДСВ. А ГЕРБ ще е точно такава
заблуда.
 Въпреки че отскоро сте областен председател на БСП в Пазарджик, какви са инициативите,

дите, които трябва да бъдат отчетени. Ние сме длъжни да намираме
начин да накараме хората да се
ангажират с нашите идеи и каузи.
 От ваша гледна точка кой
ще е основният противник на БСП
на следващите избори, може би не
само като партия, а и като обществена тенденция?
- Социологическите проучвания
показват, че ГЕРБ ще бъде основен
противник на БСП. На тази партия
се дава най-голяма подкрепа. Не
съм убеден в тези данни, защото до
изборите има още време и хората
би трябвало вече да са разбрали
кой говори единствено само празни
неща и кой реално върши някаква
работа. Това разграничение е много
важно и смятам, че то в никакъв
случай не работи в полза на ГЕРБ.
Хората отдавна са казали - когато
много се гърми, дъжд не пада. Опозицията само това прави.
ГЕРБ има и друг проблем. Липсват известни хора. Например аз
знам само трима души от тази
партия - Бойко Борисов, Цветан
Цветанов и Лъчезар Иванов, който
се води депутат от тяхната партия, но всъщност влезе в парламента от друга. Реално други действащи лица не познавам. ГЕРБ
няма политическо лице, а това лице
се гради от популярни личности.
Ето защо не съм убеден в резултатите от проучванията, както и
не приемам, че изборите са предрешени.
 Доколко присъствието на
ГЕРБ в местната власт е спънка
в неговия опит да се представи за
алтернатива? Какви са вашите
наблюдения?
- В Пазарджишкия регион ГЕРБ
създаде свои структури и започна

които замисляте?
- Наистина съм председател
само от една седмица. Партиен
член съм от 1974 г. Председател
съм на общинския съвет на БСП
в Септември. Сега ми се стовариха толкова много неща накуп.
Това е едно голямо предизвикателство в моя живот. Поемал съм
не малко предизвикателство, но
тук е различно. Просто виждам,
че не всичко се играе феър плей.
В спорта винаги сме играли честно и откровено в опита си да
стигнеш до сърцата на хората, да
ги накараш да бъдат съпричастни,
да ги обединиш. За мен в Пазарджик това ще е основна цел. За
всички е ясно, че в пазарджишката партийна група има доста
негативи, много хора не са на
едно мнение, това не е задължително, но все пак целта ни е еднаква. Ето това искам - да успея
да ги обединя и да тръгнем заедно, без да се делим и цепим. Това
е най-важното и ще се радвам,
ако успея да го постигна в кратки
срокове.
 Мислите ли, че времето до
изборите ще е достатъчно, за
да се свърши цялата набелязана
работа?
- Ние сме длъжни да свършим
своята работа и няма на кого да
се оправдаваме. Така че ни чакат
действия. Длъжни сме да свършим
своето. Поех своята отговорност
точно в кулминацонния момент,
във върховната точка на напрежение, смятам, че после нещата
ще се канализират. Предстои ни
подреждане на листите, имаме
отговорни задачи и смятам, че
успехът зависи от нас.
black+dopulnitelen10
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(Не)предумишлено
убийство
Страшни статистики за
поредните жертви на пътя
излизат всеки ден. Не е
ясно какво трябва да се
случи, за да се сепне
българинът.
По-страшна е обаче
скритата статистика на
това как взимат книжки
бъдещите шофьори. Е,
вчера стана ясно черно на
бяло. 43-годишен автоинструктор е поискал подкуп
от свой курсист. Няколко
пъти той “канил” деликатно бъдещия шофьор да си
плати книжката срещу
скромната сума от 250 лв.
Младежът обаче се за-

инатил, незнайно дали
убеден в шофьорските си
умения, или просто трезво
мислещ. Та след като бил
заплашен да не бъде обучен в майсторско шофиране, ако не си плати, се
обърнал към полицията. В
крайна сметка задържането на “автоучител” за 24
часа в ареста може би е
най-голямата новина на
деня.
Не за друго, а защото
това си плаче за най-тежкото обвинение... не дай,
Боже. Това за купуването
на книжки го знае всеки,
потърсил услугите на ав-

тошколите. Първо, учудващо е, че след толкова новоизмислени санкции,
глоби и какво ли не опитните шофьори взеха, че се
постреснаха. Какъв е
смисълът обаче, след като
хиляди “училища за бъдещи водачи” бълват диви
джигити, които не знаят
кое е предимство и какво
означава даден знак. Които, колкото и да бъдат
глобявани, отново ще
държат до талона банкнота от 20 лв.
В крайна сметка всичко до възпитание и морал
ли опира?! Защото, кога-

ИСКРА МИЛЕВА

то говорим за човешки живот, не може да туриш свидетелството за опазването му на тезгяха. Направо
заслужаваш най-сериозното обвинение - в
(не)предумишлено убийство. А едно време инструкторите просто флиртуваха:
“Ти знаеш ли, че имаш
страшни очи?”

Ски писти по
стъпките на Орфей
МАРИЕЛА
ИЛИЕВА

Общинските съветници в Смолян
утре вероятно ще одобрят четирикратното увеличение на площта на
едно от най-древните селища в Родопите - Гела. Закътано в планината,
в подножието на живописните върхове Голям Перелик, Орфей и Турлата,
малкото селце с население от 98
жители има вековна история, започнала преди повече от 3300 г. За Гела
се твърди, че е родното място на Орфей. Името на митичния тракийски
певец се свързва с множество легенди тук - за пещерата Дяволско гърло,
за земите около селото. Върхът наблизо носи неговото име, както и цветето, което расте само по тези места.
Гела се смята и за една от люлките
на европейската цивилизация, насеcyanmagentayellowblack

лявано в древността от най-богатите
членове на тракийското племе беси,
чиято крепост Градище може да се
види само на 5 км от селото. През
римско време то е било важен културен, търговски и отбранителен
център.
Как така изведнъж територията на
Гела отесня, та към досегашната му
площ ще трябва да добавят още 245
хектара земеделски земи? Дали свежият планински въздух и вятърът
фион, идващ от Егейско море - с ефекта на отрицателна йонизация и лечебно действие, не трябва да се разпростре по-нашироко? Или вероятно
слънцето, което се показва поне 280
дни в годината, ще стопля по-голяма
местност на селото, макар че и настоящата е сред най-слънчевите в
Европа? Въпреки че е населявано от
векове, тук все още има кътчета, недокоснати от човешка ръка.
Това обаче е твърде старомодно
и “не грее” амбициозните инвеститори на проекта за спортно-туристическия център “Перелик”. Ако той се
реализира, в Родопите ще се появят
нови 217 км ски писти, 63 лифта, 1500
оръдия за сняг. Ще се застрои площ
от 217 хил. кв.м, от които над 2000
кв.м ресторанти, чайни и заслони. В

териториалния обхват на проекта
попадат смолянските села Стойките,
Гела, Солища, Стикъл и Мугла. Затова, ако общинарите приемат варианта за разширяване на с. Гела, в пределите на населената му част ще попадне проектираният ски център.
Преди време кметицата на Гела
Калинка Драганова не допусна английски туристи в селото, след като
британското посолство у нас се изгаври с местния танцов ансамбъл, като
не даде на участниците в него визи
за международен фестивал. Битката
на Калинка успя, защото беше битка
за българското достойнство. Тя получи обществена подкрепа и накрая
англичаните се предадоха.
Ще позволи ли днешната местна
власт без съпротива живописният
профил на Гела да бъде белязан от
ски съоръжения и урбанизация, в угода на самодоволни от финансовите
си възможности инвеститори? Те като
че ли забравят, че туристите отиват в
Родопите не заради лукса, а заради
девствената природа. Заради селца
като Гела, носещи дух и автентичност.
Усещане, подсилено от традиционните родопски гозби, често сервирани
до камината или запалената кухненска печка.

1622 - Игнацио (Игнатий) ЛОЙОЛА
(1491-1556) е канонизиран за светец от папа Григорий XV. Той е
основател и първи върховен председател на ордена на йезуитите. Новосъздаденият орден си поставя за
цел защитата на вярата и започва
да търси влияние чрез проповеди,
преподаване, благотворителност и
не на последно място, обучаване на
младежи от елита на Европа в добре организирани
религиозни школи.
1881 - в Солун, Гърция, се ражда
Мустафа Кемал АТАТЮРК (1881-1938).
Той е турски генерал и политик,
основател и пръв президент на Република Турция. Ататюрк слага край
на отживялата Османска династия,
просъществувала повече от 6 века,
като я заменя с република и въвежда
правителство, отразяващо волята
на народа. През своя 15-годишен мандат, продължил до
смъртта му през 1938 година, Ататюрк прокарва
реформи в политическата, социалната, съдебната, икономическата и културната сфера без аналог в друга
държава. В дейността си се ръководи от принципите
и основите на модерния европеизъм - заменя арабската
писменост с приспособена към особеностите на турския
език латиница, забранява носенето на фереджета и
фесове в обществени сгради и институции, установява
равноправието на жените.
1922 - в Лоуел, САЩ, се
ражда американският писател
и поет Джак КЕРУАК (19221969). Заедно с Алън Гинсбърг,
Уилям Бъроуз и Грегъри Корсо
той е един от основоположниците на “бийт поколението”.
Техните литературни творби
са често с конформистки характер, насочени срещу бита и
културата на Америка през 60те. Най известните му произведения са романите “По пътя”,
“Бродягите на Дхарма”, “Видения за Коди” и др. Много от
романите му са пропити с източна мистика и дзен
философия. Умира на 21 октомври 1969 г. в Ст.
Питърсбърг, Флорида.
1938 - части на германския Вермахт и СС пресичат
границата и навлизат в Австрия. Ден след това в Линц
ХИТЛЕР обявява “аншлус”-а (анексирането) на Австрия
в пределите на Третия райх. От началото на 1938 г.
нацистите подготвят аншлуса на Австрия чрез политически и военен натиск на австрийските нацисти
върху законната власт на Република Австрия. Това
събитие се контрастира от изключването на Австрия
от Германия при създаването на имперска Германия
през 1871 г.
1946 - XXVI НС приема Закон за трудовата поземлена
собственост - според тази аграрна реформа се отнема
притежаваната над 200 дка земя (за Добруджа - 300
дка), или общо 564 000 дка - 1,2 на сто от общото
количество обработваема земя. Част от нея отива за
оземляване на 129 000 безимотни или малоимотни, а
от другата се създават държавни земеделски стопанства.
2002 - приета е резолюция 1397 за Близкия изток
на Съвета за сигурност на ООН, в която за първи път
се споменава за съществуването на две държави Израел и Палестина. Резолюцията е приета с 14 гласа.
Само Сирия, непостоянен член на Съвета за сигурност,
се въздържа.
2003 - в Белград,
Сърбия, е убит Зоран
ДЖИНДЖИЧ
(19522003). Той е сръбски политик, един от основателите на Демократичната партия. Министър-председател на
Република Сърбия от
2001 г. до 12 март
2003 г. Роден е на 1
август 1952 г. в Босански Шамац, Югославия.
През 70-те години е
изхвърлен от университета, в който следва
философия, заради участието си в протест против закон, даващ пожизнено
право на Йосип Броз Тито да бъде президент на
Югославия. През 1999 г. Джинджич се опитва безуспешно да организира улични протести и да предизвика
с това предсрочни избори. По време на предизборната
борба за президентските избори през февруари 2000
г. Джинджич поддържа кандидатурата на Воислав
Кощуница. След свалянето на Милошевич Зоран Джинджич става премиер на Сърбия през януари 2001 г.
По време на председателството си на Министерския
съвет Джинджич се изявява по-скоро като опозиция
на президента Кощуница. Зоран Джинджич е застрелян от снайперист, а убийството му е планирано и
организирано от ръководителя на Червените барети
и Земунския клан - Милорад Лукович-Легия.
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АХМЕД БАШЕВ:

През отчетния период
моят ангажимент и отговорността ми като кмет на
община Гърмен, както и
на цялата общинската администрация, бяха свързани преди всичко с ефективна работа за укрепване на материално-икономическото състояние и гарантиране устойчивото
развитие на общината.
Базирайки се на опита, придобит от предишните мандати, и през този
мандат насочихме нашите
усилия за участие, спечелване и успешно реализиране на проекти по
“Красива България”, Оперативните програми, Програмата за развитие на
селските райони, която за
нашата община има основно значение по отношение на финансирането,
Социалноинвестиционния
фонд, ФАР и др.

Проектите
по които работим и които
готвим в момента, са
следните:
По “Красива България”
- Кметство село Крушево
и зала за ритуали” за 198
942 лв.; По програма за
развитие на селските райони е извършено преасфалтиране на общински
пътища - IV-19707- с.
Гърмен - с. Дебрен, М.П.
отклонение с. Дебрен,
М.П. отклонение с. Дъбни-
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ца, община Гърмен - 1 697
940 лв.; футболен стадион в
с. Гърмен - 270 370 лв.; футболен стадион в с. Рибново
- 294 508 лв.; футболен стадион в с. Долно Дряново 294 508 лв.; футболен стадион в с. Огняново - 298 695
лв.; футболен стадион в с.
Ореше - 294 508 лв.; футболен стадион в с. Дебрен 294 508 лв.
За осигуряване на подходяща образователна инфраструктура в община
Гърмен посредством ремонт и въвеждане на мерки
за енергийна ефективност в
две училища в селата Огняново и Долно Дряново към
МРРБ, по Програма “Подкрепа за осигуряване на
подходяща и рентабилна
образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”,
сме усвоили - 890 843 лв.;
По ПУДООС към момента са предвидени 460 000 лв.
за външен водопровод и напорен водоем в с. Долно
Дряново. Пак по ПУДООС
към момента са предвидени
800 000 лв. за външни канализационни колектори и частична улична канализация
в с. Огняново. От Министерството на образованието са
отпуснати 38 508 лв. Енергийно ефективно саниране
на училището в с. Долно
Дряново и 18 000 лв. за
спортна площадка на училището в с. Дебрен. 887 342

Развитието на туризма ще даде възможност
за създаване на нови работни места и за развитие
на частния бизнес, казва кметът
лв. са предвидени от МРРБ
по програма “Подкрепа за
изграждане и укрепване на
дребномащабна инфраструктура за предотвратяване
на свалища” за “Подпорни
стени в селата Ореше и
Осиково с цел предотвратяване на свлачища”.
Ремонт на селскостопански път от с. Дебрен за
Старо Дебрен за 98 338 лв.и
ремонт на селскостопански
път с. Осиково - м. Беслет за
98 338 лв. - Областна дирекция “Земеделие”. По ОП
“Околна среда” - изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води и канализация в с. Дебрен.
По различните мерки
на ПРСР предвиждаме да
се извърши: “Околовръстен
път Огняново - Гърмен и
мост на река Канина”;
Вътрешна канализационна
и водопроводна мрежа и
благоустрояване на улици
в селата - Лешен, Ковачевица и Горно Дряново;
Строителство, реконструкция, рехабилитация на ВиК
мрежи и съоръжения в с.
Огняново; Водохващане,
външен водопровод и резервоар в селата Ковачевица, Лещен и Горно Дря-

ново; Благоустрояване на
улици в селата Горно и
Долно Дряново; Благоустрояване на улици в с. Рибново; Благоустрояване и
озеленяване (реконструкция) на парк градина в с.
Гърмен; Благоустрояване и
озеленяване дворното пространство на джамия в с.
Рибново; Площад (ремонт)
в с. Огняново; Реконструкция на площадно пространство и градина - с. Скребатно; Реконструкция на парк
градина - с. Дъбница; Благоустрояване и озеленяване (реконструкция) на площадно пространство - с.
Осиково; Благоустрояване
и озеленяване (реконструкция) на площадно пространство - с. Лещен; Благоустрояване и озеленяване на площадно пространство - с. Ковачевица; Ланшафтно-исторически парк
“Градище”.
През 2008 г.

успяхме да
извършим
следните неща:
z Подмяна на водопроводната мрежа в селата
Рибново (1км), Огняново (2

км), Гърмен (2 км), Дебрен
(1 км), Дъбница (1 км), Горно Дряново (2 км) над 10 км.
z Подпорни стени, канализации, подравняване и
чакълиране на 4 км улици в
с. Рибново.
z Ремонт покрива на
кметство Лещен.
z Асфалтиране на
главна улица Рибново и
главна улица Горно Дряново - 112 000 лв.
z Откриване ЦСУ с.
Марчево (ремонт по “Красива България”).
z Откриване на бизнесцентър с. Марчево по проект (ФАР - ТГС).
z Завършена част от
античния град Никополис
ад Нестум по проект (ФАР ТГС).
z Бетониране на улица
в с. Огняново.
z Ремонт на канализации и улици в с. Гърмен и
чешма зад черквата.
z Ремонт на училищен
салон в с. Осиково и преустройството му за сватбен
салон.
z Ремонт на канализация в с. Дебрен и нов асфалт на главната улица.
z Ремонт на сцената за

събора в с. Балдево, ремонт на кметството и градинката.
z Открихме 20 километровия водопровод в с. Рибново.
z Продължи строителството на пътя РибновоОсеново за 17 млн. лв.
z Ремонтирахме 5 км
селскостопански пътища в
с. Рибново.
z Започнахме основен
ремонт на читалището с.
Рибново.
z Направихме парна
инсталация за 150 000 лв. в
СОУ с. Рибново.
z Получихме нов автобус за учениците от с. Осиково, пътуващи до с. Рибново.
z За първи път от 10 години имаме редовни и законни автобусни превози по
линиятя Рибново-Гоце Делчев (с проведен конкурс).
z Издръжка на седем
футболни отбора в общината (най-много в обл. Благоевград).
z Изготвихме работни
проекти за 136 000 лв.
z Превърнахме светилището в Долно Дряново в
исторически обект от национално значение.

В древността районът е
населяван от различни
племена. Най-трайни следи оставят траките, славяните и прабългарите. В поречието на Горна и Средна Места и по склоновете
на Западните Родопи се
настанява главно тракийското племе беси. Сведения за траките се срещат и
в Омировата “Илиада”,
където се дава описание
на тракийския аристократ
Резос. Свидетелства за
богатия живот на траките
по тези места са останки-

АХМЕД БАШЕВ е роден на 22 януари 1964 г.
в с. Рибново, община Гърмен. През 1985 г.
завършва ПУ “Паисий Хилендарски” - Пловдив,
специалност математика, а през 2008 г.
завършва специалност право в ЮЗУ “Н. Рилски” Благоевград. От 1987 г. до 1988 г. е учител по
математика в СОУ “Йордан Йовков” - с. Рибново,
а от 1988 г. до 1999 г. е директор на същото
училище. От 1999 г. и до момента е кмет
на община Гърмен.
Женен, с две деца - син и дъщеря.

z Поставихме електронен часовник на сградата
на ОбА Гърмен.
z Построихме чешма
с беседка в с. Скребатно
и още 2 чешми с беседки
на пътя Рибново-Осеново.
z Подменихме котлите
в ЦДГ с. Гърмен, с. Дебрен
и с. Дъбница, заедно с подмяна на дограмите.
z Започнахме корекцията на дерето с. Дебрен
и на 2 подпорни стени в с.
Горно Дряново.
z Подсигурихме на 25
ученици от общината след
осми клас степендии по
250евро от МЦПМКВ.
z Помогнахме за парната инсталация на джамията
в с. Рибново и за строителството на джамията в с.
Долно Дряново.
z Подсигурихме карти
за пътуване с намаление 30% на всички пенсионери
от общината по линиите от
общинската транспортна
схема.
z Създадохме перфектна организация при
въвеждането на делегираните бюджети в училищата и това ни дава основание да се опитаме да ги
въведем в детските градини и отчасти в кметствата
по селата.
z Асфалтиране на
8,5 км общински пътища.

Туризъм
и инвестиции
Община Гърмен е сгушена в пазвите на Западните Родопи. При нас няма големи промишлени предприятия, но има многобройни
културно-исторически паметници, които свидетелстват за богатото минало на
нашия край.
Има и уникални природни дадености, чист
въздух и лековити минералните води, бликащи от
подножието на планината. Туризмът е един от
развитите отрасли в община Гърмен. По-натъшното му развитие ще доведе до нови възможности
за развитие на частния
бизнес, създаване на нови
работни места, представяне и използване на местните природни ресурси,
в който всеки желаещ
може да инвестира.
Смятам, че богатството
на община Гърмен са и хората, известни със своето
гостоприемство и трудолюбие, успели да съхранят самобитността си и уменията
да творят красота.
Всичко това ще допренесе за превръщането на
община Гърмен в привлекателно място за живеене,
професионална реализация
и предпочитано място за
бизнес и почивка.

те в множеството могили,
пръснати из Гърменското
поле.
След продължителни
борби между настъпващите римски воини и местните траки към 146 г. Гоцеделчевският край е вече
под римско владичество. В
местността Драача римляните заварват тракийското
селище Кейрпара. Недалеч от него император
Траян (98-117) изгражда
нов град и в чест на победата над даките в Добруджа го нарича град на побе-

дата на Места. Градът е
построен през 102-106 г.
от н.е. на левия бряг на
река Места. Издигнат е вероятно върху останките на
тракийско селище.
В Никополис са сечени
монети по времето на императорите Комод (176192), Септимий Север
(193-211), Каракала (192217) и Гета (209-212), убит
от брат си Каракала. Намерени са монети с образа на
Юлия Домна - жена на император Септимий Север и
майка на Каракала и Гета.

Градът е разрушен в
края на VI век от славяните. Тук се заселва племето смоляни, което владеело местата чак до
Централните Родопи. Занимават се със земеделие и скотовъдство.
Кланят се на много
богове, но особено почитат Перун. Когато приемат християнската вяра,
свързват култа към Перун с християнския светец Илия и създават много светилища в негова
чест.

ложен е сред живописна
девствена местност с гъста
борова гора. Този красив
участък на река Канина е
по течението й над с. Ковачевица .
z “Каялийски скали” намира се в местността Каялиецо на 16 км по асфалтов път североизточно от
центъра на Ковачевица. Те
са защитени скални образувания със статут на природна забележителност от
1984 г. Разположени на
1600 м надморска височина

сред вековна гора от бял
бор и смърч.
z “Кози камък” - намира
се в местността Кози камък
на 16 км от центъра на с.
Ковачевица. Разположен
сред красива планинска местност с иглолистна гора.
Представлява внушителна,
отделно стърчаща скала с
куполовидна форма.
ВОДОПАДИ И ПЕЩЕРИ
z “Синия вир”-вадопад
z Пещера Маноилова
дупка - намира се на левия
бряг на река Маноиловски

дол, на 3 км източно от
центъра на Рибново. Тя е
най-дългата пещера в
Дъбрашкия дял на Западните Родопи и в цяла Югозападна България- 2175 м.
z Пещера Ризова дупка - карстова пропаст с
дълбочина 10-12 метра. В
пещерата са изградени отвесни дървени стълби от
двата отвора, съответно за
спускане и изкачване, по
които се стига до своеобразен коридор с дължина 15
метра и ширина 2 метра.

Природа
z Резерват “Тъмната
Гора” - Намира се в горното
поречие на р. Канина, на 16
км от центъра на Ковачевица.
Разположен в среднопланинския пояс на височина 1400 1600м, създаден с цел опазване на вековна смесена
гора от смърч, ела и бук.
ПЛАНИНИ И СКАЛНИ
ФЕНОМЕНИ
z Ждрело на река Канина в местността Синия вир
- “Синия вир” е един от найвпечатляващите природни
феномени в района. Разпо-

Маршрути и екопътеки
ВЕЛОСИПЕДНИ:
z С. Гърмен - с. Дъбница
- с. Долно Дряново - с. Долен - обратно в с. Гърмен по
същия път. Еднодневен,
средно труден маршрут, изцяло по асфалтов път.
z С. Ковачевица - “Сух
чарк” ( Сухото) - “Беслет” “Ранча” - “Сърница” - и обратно в Ковачевица (по
същия път). Двудневен
средно труден маршрут, с
възможности за преспиване в с. Сърница, на брега на
язовир “Доспат”.
z С. Ковачевица - местността Сухия чарк - м. Вищерица - с. Долно Осеново
- с. Места. Маршрутът не се
връща в начална точка (с.
Ковачевица), а излиза на
главен път Гоце Делчев София. Еднодневен средно
труден маршрут, комбинация от асфалтов и черен
горски път.
z С. Гърмен - с. Плетена
- м. Гроба - “Беслет” - “Сухия
чарк” - с. Ковачевица - с.
Горно Дряново - с. Огняново - с. Гърмен. Време за
преминаване около 9 часа.
Изходна точка: с. Гърмен.
Маршрутът тръгва по асфалтовия главен път за Доспат, като се прави отклонение вляво до с. Плетена
към м. Гроба по горски коларски път.
ДЖИП - САФАРИ:
z С. Гърмен - с. Плетена
- м. Гроба - “Беслет” - “Сухия
чарк” - с. Ковачевица - с.
Горно Дряново - с. Осиково
- с. Гърмен. Време за пре-

минаване около 9 часа. Изходна точка: с. Гърмен.
Маршрутът тръгва по асфалтовия главен път за Доспат, като се прави отклонение в ляво от с. Плетена
до м. Гроба по горски коларски път.
z С. Гърмен - с. Скребатно - с. Осиково - м. Ви-

щерица - с. Осеново - с. Места - с. Гърмен. Време за
преминаване около 8 часа.
Изходна точка: с. Гърмен.

ЕКОПЪТЕКИ

z Канинска екопътека преминава от двете страни
на р. Канина, ляв приток на р.
Места, и свързва четири населени места, като от запад-

ния бряг достига до с. Скребатно, а от източния бряг до селата Ковачевица, Горно Дряново и Лещен. Тя е
високоатрактивна, познавателна, обзорна и същевременно екстремна.
z “Буков дол” - “Водопада” - параклис “Св. Георги” - Ковачевица.

О

БЩИНА ГЪРМЕН заема територия 388,3 кв.
км в югозападната част на България. Обхваща части от долината на река Места и от западните склонове на Дъбрашкия дял на Западните Родопи. От изток, север и юг граничи с общините Сатовча, Банско и Хаджидимово, а от североизток и югозапад - с Велинград и Гоце Делчев.
Общината е административно-териториална
единица в Благоевградска област. Второкласният път
Гоце Делчев - Разлог - Предел - Благоевград осигурява главната пътна връзка с областния център и с останалите части на страната.
Разстоянието от Гърмен до Благоевград е 118 км.
Най-близката жп гара Добринище отстои на 50 км северозападно от селото.
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С тревога - за всички
„Никой няма право да живее в
красива среда”, пише на безумен
надпис в столичен парк
ТИХОМИР СТОЙЧЕВ

Не бях очаквал да срещна
такъв надпис, но уви. Културно и пунктуално написан,
дори с грамотно поставен
знак накрая - все пак имаме
още училищни традиции и в
правописа...
Един от софийските паркове в една от годините, когато животът, въпреки всичко случващо се, напираше. В
парка започнаха да се появяват по-често майки с деца.
Нали помним - имаше време,
когато семейното планиране
не си позволяваше и да помечтае за дете. За по-лесно

хората спряха и да се женят.
Живеят някак си, пък като не
тръгне, кой откъдето е...
Несигурно време. Никой
не знае дали ще има работа
утре - реституции, приватизации, ликвидации, РМД-та,
престъпност. Всичко това изсмукваше соковете на надеждите и сигурността.
Детски ясли, градини и
училища се закриваха. Несигурни за бъдещето си учители
се политизираха, включваха
се в стачни комитети. По-оправните се преквалифицираха. Професията окончателно
се феминизира. А авторитетът
на държавата остана спомен.

С какво е постлан пътят до храма

За култура и морал никой и
не споменаваше. Пример за
подражание не само на подрастващи, но и за някои
възрастни станаха известните от криминалните хроники
герои от улицата. И как да не
станат? Без “да се трепят от
сутрин до вечер”, вдигнаха
къщи - замъци, караха и карат
последни модели коли, в
обкръжението им с премрежени погледи пърхат неземни красавици, с тях са и някои
политици.
За какъв морал, ценности,
държавност и традиции да си
говорим? Как да родиш и отгледаш дете? А ако родиш,
как да го отгледаш и възпиташ, какво бъдеще да му посочиш? Да върви по твоя път?
Ами ти като си вървял по него,
докъде си стигнал?
Да им посочиш пътя на
тези с лъскавите коли и палатите? Не, това не. Така не са
ни учили.
А и някои от собствениците на лъскавите коли вече ги
пожертваха. Други също ще
станат жертви, защото иначе
не може да бъдат гарантирани истинските играчи.
Кои са те? Къде са? Няма
кой да отговори на всичките
тези въпроси. А как ти да
отговориш на въпросите на
детето си?
Тогава? Остава улицата.
Всеки от нас пази спомени от
детството си. Колкото и каквото и да е било, всички признаваме, че именно на улицата се е формирала някаква

Обезобразената градинка - за да не живее никой красиво...

частица от нас самите. Мисля си - в онова, днес обругавано време, “формиралите се
частици” са все добри!
А сега?
Никой няма право да живее в красива среда? Обвинение ли е това, вик за помощ или и двете заедно?
Само преди дни в парка
монтираха нови пейки съвсем нови дървени съоръжения.
Дори в началото на парка,
в близост до църквата и на
по-видно място, увлечена от
желанието да покаже все пак
нещо добро преди наближаващите избори, една партия
отделно монтира нови катерушки и люлки, които огради
с красиви пейки. Разбира се,
не пропусна да постави “напомнящ надпис” на кого трябва да сме благодарни всички.
И за кого да гласуваме ние,
чиито деца, кучета и внучета
се радват на красотите пар-

кови - стига да можем да забравим площадите в разгара
на битките за власт.
Не би!
Само дни след това кофите бяха преобърнати и потрошени, а боклукът - сякаш нарочно разплян. Пейките и детските съоръжения висяха изкорубени като прекършени
ръчички. Единствената чешма беше разбита из основи.
На една от малкото оставени
здрави дъски, със съвсем подреден почерк, висеше надписът: “Никой няма право да
живее в красива среда!”
Какво е този надпис - обвинение, вик за помощ? Или
нещо друго?
И какво дели ръката на
рушителя на красивото от
тази на насилника, крадеца
или убиеца? И не е ли
възможно, ако я караме така,
някой да пожелае думите “в
красива среда” дори да отпаднат от изречението?

Граф Игнатиев - рицарят на Балканите
Национално движение „Русофили”
представи книгата на Калина Канева
в Руския дом в Белград
Българската история е сред малкото в балканските народи, в която има
вплетени много чужди имена - и от
Изток, и от Запад. Естествено е сред
тях най-многобройни да са славянските имена и най-често да се срещат
имена на руски държавни, обществени и културни дейци, дали принос за
възстановяването на българската
държава. Сред тях на едно от първите
места е името на граф Игнатиев, на
когото не случайно е назована и една
от централните софийски улици.
Животът и делото на граф Игнатиев в България, Русия и балканските
страни е проучвала в продължение
на близо четири десетилетия българската журналистка Калина Канева.
Плод на дългогодишния й труд е книгата й “Рицарят на Балканите - граф
Н. П. Игнатиев”, издадена за първи
път в Русия на руски език. Отличният
превод на младата преводачка Наталия Лакичевич прави от изданието
една от търсените биографични книги в Русия (излязла през миналата
година и на български език). Граф
Игнатиев, освен че има големи заслуги за освобождението на България, има не по-малко заслуги и за
признаването на независимостта на
Сърбия, имала шанса да извоюва свободата си още през 1829 г. в резултат
black+dopulnitelen14

манско робство, е известно в Сърбия
на по-ограничен кръг от специалисти
и интересуващи се от историята граждани, тъй като по онова време Сърбия
вече е била свободна, макар и васална на султана, и граф Игнатиев е
допринесъл главно за признаване на
независимостта на сръбската държава - акт, колкото формален, толкова
и реален, защото нарежда Сърбия
като пълноценна страна сред европейските държави през втората половина на деветнадесети век. Наймладият генерал в Русия по онова
време е преминал успешно от военното в дипломатическото поприще,
където без боеве завоюва повече успехи, отколкото някога като военен,

на Руско-турската война (1828-1829),
но останала зависима от Османската
империя.
Юбилейната годишнина беше
добър повод за Национално движение “Русофили” да представи книгата
за граф Игнатиев заедно с изложба
за живота и делото му в Руския дом
в Белград, събрал историци, интелектуалци и приятели на Русия в началото на февруари
т.г.
Присъстваха
представители и на българското посолство
в
Сърбия. По
време
на
анотацията
на книгата от
авторката се
оказа,
че
името
на
граф Игнатиев у нас,
свързано с
осъществяването
на
петвековната
мечта за осОбсъждане на условията за Санстефанския прелиминарен
(предварителен) мирен договор. (Барелеф от паметника “Цар
вобождениеОсвободител”, София). В средата - граф Игнатиев
то ни от ос-

и действа енергично в интерес на
славянските народи на Балканите.
Той успява да постигне подписването на Санстефанския мирен договор,
донесъл Освобождението на България и независимостта на Сърбия през
1878 година. След злополучния за
страната ни Берлински конгрес граф
Игнатиев продължава да работи за
стабилизирането на новосъздадените славянски държави.
Презентацията на книгата за граф
Игнатиев с изложба, организирана
от Национално движение “Русофили”
в Руския дом в Белград, събуди голям
интерес сред присъстващите, за което говорят последвалите въпроси и
интересът към издаването на книгата
и на сръбски език. Роди се идеята за
подобна презентация и пред българското малцинство от Западните покрайнини, което няма откъде другаде
да получи информация за този виден
руски държавен деец с принос за
България и Сърбия.
С представянето на книгата на
българската журналистка Калина
Канева в Руския дом в Белград Национално движение “Русофили”, наред с изразяването на признателността на българския народ към славянска Русия за освобождението ни от
османско робство, допринасе и за
признателността към великата страна и от други балкански народи, които също дължат свободата си в голяма степен на защитата и покровителството й преди повече от век.
ДИМИТЪР ПАПАЗОВ,
Национално движение “Русофили”
black+dopulnitelen14

black+dopulnitelen15
black+dopulnitelen

ЧЕТВЪРТЪК 12 МАРТ 2009

ÏÎÇÈÖÈß

15

Пазарът ли
определя цените
на бензина у нас?
Защо, поевтинявайки
почти три пъти,
петролът не повлече
надолу и течните горива
Преди малко повече от
година течните горива изкачиха рекордни върхове
по българските бензиностанции, след като котировките на нефта по световните пазари минаха границата от 100 долара за
барел. В края на февруари
за литър А 95 българинът
даваше 2,14 лв., А 98 се
извиси до 2,28 лв., а литър
дизел скочи на 2,20 лв. В
средата на 2008-а цените
на черното злато скочиха
още, надхвърляйки 140 долара за барел. В разгара
на лятото се увеличиха и
залаганията, че преди
края на година цената на
петрола ще достигне 200
долара. Това не се случи.
В края на м.г. цената
на черното злато е повече
от три пъти по-ниска. Дори
в Ню Йорк падна до 35,35
долара за барел. Цената
на бензина по нашите бензиностанции обаче не е
три пъти по ниска. За А 95
сега е около 1,74 лв./л, А
98 е с около 10 ст. поскъп, а дизелът върви за
1,70 лв. за литър.
Въпросът, който си задават голяма част от потребителите, е защо с падането на цената на петрола
не поевтинява и бензинът.
Отговорите са различни,
като пораждат и нови
въпроси. Някои съзират

елемент
на спекула
а за други случващото се
е нормална пазарна тенденция.
Драстична разлика в
цените на бензина има
единствено в САЩ, казва
експертът Явор Римски,
който наблюдава и анализира процесите в тази
област. Въпреки че в
България “Лукойл” е монополист, не може да се
каже, че има голяма разлика спрямо средноевропейската цена и не бих
казал, че у нас цените са
изкуствено завишени, коментира Римски пред
ДУМА. Според него, ако
има няколко компании,
може да се стигне до поконкурентни цени. Не
трябва да се забравя, че
за последните дни има
поскъпване на петрола над 46 долара за барел,
заради очакванията за
срещата на ОПЕК, на която може би ще се вземе
поредно решение за намаляване на добивите,
допълни той. Това може
да доведе до леко
поскъпване на черното
злато.
Повечето анализатори
продължават да смятат, че
т.г. цената на петрола ще
бъде в рамките на 40-50
black+dopulnitelen

долара за барел. Римски
прогнозира, че това ще е
максимумът за т.г., освен
ако няма сигнали за приключване на икономическата рецесия от двете
страни на Океана. Заради
постоянно излизащите
негативни данни за икономиките на различните
държави, прогнози за
евентуално икономическо
възстановяване ще има
едва в началото на 2010а. Така че колкото и да се
понижава цената на петрола, тя ще остане в диапазона 40-50 долара за
барел, заяви Явор Римски.
По отношение на почти тройното падане на
цената на петрола, което
не се отрази на бензина,
Римски коментира, че цената на последния не се
определя само от стойността на петрола. Купуваме руски петрол, който
е по-евтин и от средните
нива на ОПЕК, допълни
експертът. Според него
действително съществува
някакво нелогично положение, но цените се определят и от акцизите. По
неговите думи, ако правителството предприеме
мярка за

намаляване
на акцизите

Щом има
задръствания,
цената е добра
за потребителя. Според
Римски за съжаление у
нас не са били предприети навременни мерки за
стимулиране на икономиката, както например направиха италианците в началото на т.г., когато
смъкнаха цената на енергоносителите и на бензина.
Доста по-различно е
мнението на шефа на
Федерацията на потребите в България Павел
Кърлев. По негови думи
цените на бензина и дизела у нас категорично не
са пазарни. В момента в
Германия горивото струва колкото у нас, а доходите на хората са несравними, коментира Кърлев.
Според юриста се опитват да ни обяснят, че цените не намаляват заради новите акцизи. Това
обаче не можело да обясни почти трикратното снижение на цените на петрола на международните
пазари и факта, че цените на бензина у нас варират в някакви минимални
граници, близки до тези,
когато петролът беше
най-скъп в света. Това е
недопустимо,
заяви
Кърлев. Той каза още, че
в момента лесно може да
се осъществи

място всички продават на
една цена. Не става
въпрос за една верига, а
за различни - те са като
под конец, заяви Кърлев.
Според него това е ярък
пример за картелизация
и договаряне. Комисията
за защита на конкуренцията започна да налага
глоби за договорени цени
- например за олиото, и
аплодирахме това, но не
направи нищо за цените
на бензина, а практиката
е от години, заяви Кърлев.
Според него след падането на цената на петрола би трябвало да има
разлика в цените на бензина, защото падат разходите за производството. Като започнете да калкулирате три пъти по евтин петрол при същия технологичен процес, няма
начин на изхода да не ви
излезе три пъти по-евтино - производствените
разходи са константна величина,
коментира
юристът. Как става дистрибуцията по начин, по
който в един град цените
са еднакви, изрази недоумение Кърлев. Чудно ми
е как цените на бензина в
една от веригите бензиностанции може да “бие
на очи” в Търговище и Велико Търново, след като
го докарват от едно и
също място? Как за 60 км
се променя цената,
допълни той.
Според Павел Кърлев
обаче

няма механизъм
за контрол

Един от куриозите на
нашето развитие е отмятогава биха се постигнали
ната на закона за цените.
по-ниски цени. В момента
По негови думи държавацената на бензина не
та нито има волята, нито
оказва ограничаващо влиима желанието да се наяние върху опитите за
меси, а трябва да бъдат
възстановяване на роднаизработени регулаторни
та икономика, коментира
механизми срещу спекуЯвор Римски. Според него
лата. В заключение
е видно, че и при тези цени
Кърлев каза, че неотдавна горивата няма сериона в Австрия видял позен скок на инфлацията.
ниски цени на бензина.
Експертът прогнозира, че
Имаме да догонваме евпо-скоро ще имаме пропо-евтин внос
ропейските нива на акциблем с цените на газа.
зите, а излиза, че вече
Дано се изпълнят прогноот Румъния
продаваме на същите
зите, че през април или в
цени. Това е спекула и
средата на т.г. може да се
В България може да
чрез нея се печелят не
понижат цените на газа,
има разлика в цените на
милиони, а милиарди лезащото това е основната
бензина в различните реенергийна суровина на повове, заяви Павел Кърлев.
гиони, но в едно населено
в е ч е т о
предприятия
в България,
допълни анализаторът.
Той обърна
внимание и
на факта, че
постоянно
нараства
броят на автомобилите у
нас, което
означавало,
че българите
са склонни
да плащат
съществуващата цена за
бензина.
Пазарът
определя цените, категоричен е Явор
Независимо от цените на бензина, българинът не слиза от колата
Римски. ИмаСНИМКА БГНЕС

МАЯ КАЛПАЧКА

ше известен спекулативен
елемент около газовата
криза, когато “Лукойл” неколкократно повишаваше
цените на бензина, тъй
като се засили потреблението, но след това цените не се върнаха на предишните нива, припомни
експертът. Оправданията
бяха покачване цените на
петрола и високите нива
на долара. Според Римски дори да има някакво
намаление, то няма да
донесе облекчение за
българската икономика и
бизнеса.
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Õ‡ „ÓÎÙ
ÒÂ‰ ·ÓÍÎÛÍ‡
ГЕОРГИ ГОТЕВ

¬˙‚ ‚ÂÏÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ÒÚ‡ÌË Á‡Î‡„‡Ú
Ì‡ ÌÓ‚ËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË,
‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇÂÏËÚÂ ÂÌÂ„ÓËÁÚÓ˜ÌËˆË Ë ÏÓ‰ÂÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë Ó·Û˜ÂÌËÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ‚˙Á‡ÒÚË,
Ó‰ËÌ‡Ú‡ ÌË Â Á‡ÎÓÊËÎ‡ Ì‡
„ÓÎÙ‡. —ÎÛ¯‡ÈÍË ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË, ÓÚ ÍÓËÚÓ Ë Ô‡ÚËË ‰‡ Ò‡ ÚÂ, ÒÂ
Û‚ÂËı, ˜Â ÍÓÏ‡È Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÚÂ„Ëˇ, ÍÓˇÚÓ
ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË ËÏ‡, Â ‰‡ ‡Á‚Ë‚‡ „ÓÎÙ‡ Í‡ÚÓ ÒÚÛÍÚÛÓÓÔÂ‰ÂÎˇ˘ ÓÚ‡Ò˙Î.
ÕÂ ÁÌ‡ˇ ÍÓÎÍÓ Ò‡ Ë„‡˜ËÚÂ Ì‡ „ÓÎÙ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ,
‚˙‚ ‚ÒÂÍË ÒÎÛ˜‡È ÌÂ ÏË Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ËÏÂÚÓ Ì‡ ÌËÚÓ
Â‰ËÌ, ÍÓÈÚÓ ‰‡ Â ‰Ó·˙. ¿ÍÓ ËÏ‡ ËÁ‚ÂÒÚÌË ËÏÂÌ‡, ÚÓ
ÚÂ Ò‡ ËÁ‚ÂÒÚÌË Ò ‰Û„Ë ‡·ÓÚË.
—‡ÏÓ ˜Â ÒÏÂ ˘ÂÎË ‰‡ ËÏ‡ÏÂ 60 Ë„Ë˘‡ Á‡ „ÓÎÙ,
ÔÂ‰Î‡„‡ Í‡·ËÌÂÚ˙Ú, Á‡˘ÓÚÓ Ë„‡˜ËÚÂ Ì‡ „ÓÎÙ ÌÂ Ó·Ë˜‡ÎË ‰‡ ıÓ‰ˇÚ ‚ÒÂ Ì‡ Â‰ÌÓ Ë Ò˙˘Ó ÏˇÒÚÓ. œÓÒÚÓˇ‚‡ÈÍË 60 Ë„Ë˘‡ Á‡ „ÓÎÙ, ˘Â ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ˆÂÎ ‚ÒË˜ÍÓ ‚ ËÏÂÚÓ Ì‡ „ÓÎÙ˙‡, ‚ÒË˜ÍÓ Á‡ ·Î‡„ÓÚÓ Ì‡
„ÓÎÙ˙‡.
ÕˇÏ‡Ï ÌË˘Ó ÔÓÚË‚ „ÓÎÙ‡, Ï‡Í‡ ˜Â ÌÂ ÏË Â ËÌÚÂÂÒÂÌ Í‡ÚÓ ÒÔÓÚ. ÕÓ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ò˙Ï Á‡·ÂÎˇÁ‡Î, ˜Â
„ÓÎÙ˙Ú Â ÒÔÓÚ Á‡ ·Ó„‡ÚË, ‡ Ô˙Í ¡˙Î„‡Ëˇ Â Ì‡È-·Â‰Ì‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ‚ ≈—. “ÂÓÂÚË˜ÌÓ ·Ë Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ë ·Â‰ÌËÚÂ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔËÓ·˘ÂÌË Í˙Ï „ÓÎÙ‡,
Ï‡Í‡ ˜Â ‚ÒÂ Ó˘Â ÌˇÏ‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡ ÔÓ„‡Ï‡, ÔÓ ÍÓˇÚÓ ÚÓ‚‡ ‰‡ ÒÂ ÙËÌ‡ÌÒË‡. ÕËÚÓ Ì‡ ·Â‰ÌËÚÂ ËÏ Â ‰Ó
„ÓÎÙ, Ô˙Í ‰ÓË ÒÔÓÌÒÓË‡Ì.
—˙ÏÌˇ‚‡Ï ÒÂ ‰‡ ÛÒÔÂÂÏ ‰‡ ‰ÓÍ‡‡ÏÂ ˜ÛÊ‰ÂÌˆË
Ì‡ „ÓÎÙ Û Ì‡Ò. œÓ ÔËÌˆËÔ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ËÁÎ˙ÊÂ¯
˜ÛÊ‰ÂÌÂˆ‡ ‰‡ ‰ÓÈ‰Â ‚Â‰Ì˙Ê, ÌÓ ‚ÚÓË Ô˙Ú ÚÓÈ ÌˇÏ‡
‰‡ ÒÚ˙ÔË, ÓÒ‚ÂÌ ‡ÍÓ Â Ï‡ÁÓıËÒÚ. »„‡˜ËÚÂ Ì‡ „ÓÎÙ Ò‡
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË ‰ÓË Á‡ Ô‡¯ËÌÍ‡Ú‡
¿ ‚ Ó‰ËÌ‡Ú‡, Í˙‰ÂÚÓ Ë ‰‡ ÓÚË‰Â¯, ‚ˇÚ˙˙Ú ‡Á‚ˇ‚‡ ·ÓÍÎÛˆË - Ì‡ÈÎÓÌÓ‚Ë ÔÎËÍÓ‚Â, ı‡ÚËË Ë
‚ÒÂ‚˙ÁÏÓÊÌË ‰Û„Ë ÌÂ˘‡. ¬ËÊ‰‡Î Ò˙Ï „ÓÎÙ Ë„Ë˘‡
Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÏÂÒÚ‡ ÔÓ Ò‚ÂÚ‡, ÌÓ Ú‡Ï ÌÂ Á‡·ÂÎˇÁ‡ı
‚ˇÚ˙˙Ú ‰‡ ‡Á‚ˇ‚‡ Ú‡ÍË‚‡ ÔÂÎÂÒÚË ‚ ÁËÚÂÎÌÓÚÓ
ÔÓÎÂ Ì‡ Ë„‡˜ËÚÂ.
¡ÓÍÎÛˆË ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ, Í‡ÍÚÓ Ë „ÓÎÙ Ë„Ë˘‡, ÌÂ ÎËÔÒ‚‡Ú. ƒ‡ÊÂ ÒÏÂ ˘ÂÎË ‰‡ ËÁÌ‡ÒˇÏÂ ·‡ÎË Ò ·ÓÍÎÛÍ ‚
˜ÛÊ·ËÌ‡, ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ ·‡ÎËÚÂ ·ˇı‡ ‡ÁıÓÊ‰‡ÌË Í˙‰Â ÎË ÌÂ. «‡˘Ó ÌÂ, ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ ËÏ‡ Ì‡Ó‰, ÍÓÈÚÓ ÔÎ‡˘‡ Á‡ ÚÓ‚‡.
¿ „ÓÎÙ Ë„Ë˘‡Ú‡ ˘ÂÎË ‰‡ ÌË ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ Ì‡ „ÓÎÙ
Í‡Ú‡Ú‡ Ì‡ Ò‚ÂÚ‡... ¿ÍÓ Â ‚ˇÌÓ, ˜Â ·˙Î„‡ÒÍÓÚÓ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó Â Á‡ÎÓÊËÎÓ Ì‡ „ÓÎÙ‡, Á‡ ‰‡ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡
ËÏË‰Ê‡ Ì‡ ‰˙Ê‡‚‡Ú‡, ÔÓÂÚ Â ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ËÒÍ. ÕÂ ËÒÍÛ‚‡Ú Ò‡ÏÓ ÂÍÎ‡ÏÌËÚÂ ÙËÏË, ÍÓËÚÓ Ò Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂ
˘Â ìÛÒ‚ÓˇÚî ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ ÂÍÎ‡Ï‡, ÍÓËÚÓ ‰˙Ê‡‚‡Ú‡ ˘Â ÓÚÔÛÒÌÂ.
¿ÍÓ ËÒÍ‡ ‰‡ ÔÓ‰Ó·Ë ËÏË‰Ê‡ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ÔÓÌÂ ‚
Ó˜ËÚÂ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÒË „‡Ê‰‡ÌË, Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ,
—ÚÓÎË˜Ì‡Ú‡ Ó·˘ËÌ‡ Ë Ó·˘ËÌÒÍËÚÂ ‚Î‡ÒÚË Ì‡ ‰Û„Ë
ÏÂÒÚ‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ Â¯‡Ú ÔÓ·ÎÂÏ‡ Ò ·ÓÍÎÛÍ‡ Ë Ï˙ÒÓÚËˇÚ‡ ‚ Ì‡È-¯ËÓÍËˇ ÒÏËÒ˙Î, ÍÓˇÚÓ Á‡„ÓÁˇ‚‡ Â‰Ì‡
ÓÚ Ì‡È-ıÛ·‡‚ËÚÂ ÒÚ‡ÌË ‚ ≈‚ÓÔ‡. ◊Ó‚Â¯Í‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÔÂ‚˙˘‡ ¡˙Î„‡Ëˇ ÓÚ ‡È ‚ ÔÛÒÚËÌˇ.
œË¯‡ ÓÚ ¡˛ÍÒÂÎ, Í˙‰ÂÚÓ ‚ÌËÏ‡‚‡ÏÂ ‰‡ ËÁÌÂÒÂÏ
ÓÚÔ‡‰˙ˆËÚÂ ÒË, ‚ ‡Á‰ÂÎÌË ÚÓ·Ë Ò ‡ÁÎË˜ÂÌ ˆ‚ˇÚ, ‚
ÚÓ˜ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ‰ÂÌ Ë ˜‡Ò, Á‡ ‰‡ ÌÂ Á‡„ÓÁˇ‚‡Ú ÛÎËˆ‡Ú‡. ¬ÌËÏ‡‚‡ÏÂ Ë ‰‡ ÌÂ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÏÂ ÔËÓ‰‡Ú‡, ÌÂ
Ò‡ÏÓ Á‡˘ÓÚÓ „ÎÓ·ËÚÂ Ò‡ ÒÂËÓÁÌË, ÌÓ Á‡˘ÓÚÓ ‰ÓË
Â‰Ì‡ Á‡ı‚˙ÎÂÌ‡ ı‡ÚËÈÍ‡ ÒÂ Á‡·ÂÎˇÁ‚‡ ÓÚ ÍËÎÓÏÂÚ˙. “ÛÍ ÌËÍÓÈ ÌÂ ‰˙ÊË ÒÚ‡Ë ‚Â˘Ë ÔÓ ÚÂ‡ÒËÚÂ
ËÎË ‚ ÒÚ˙Î·Ë˘ÌËÚÂ ÍÎÂÚÍË, ÌËÚÓ ÔÓÒÚË‡ „‡˘ËÚÂ ÒË
Ú‡Í‡, ˜Â ‚ÒË˜ÍË ‰‡ ËÏ ÒÂ Î˛·Û‚‡Ú.
» ÒË ÏËÒÎˇ, ˜Â ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ Ë „ÓÎÙ˙Ú, Ë ·ÓÍÎÛÍ˙Ú
Ò‡ Á‡Ô‡ÁÂÌ‡ ÚÂËÚÓËˇ Ì‡ Ï‡ÙËˇÚ‡. ¿ Ï‡ÙËˇÚ‡ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ ‰‡ Ë„‡Â „ÓÎÙ ÒÂ‰ ·ÓÍÎÛÍ‡, Á‡ ‰‡ ÌÂ È ÒÂ
ÔÂ˜Í‡ ÌËÍÓÈ. “‡ÍÒËÚÂ Á‡ ÒÏÂÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚË‰‡Ú ‚
ÌÂ˜ËË ‰ÊÓ·Ó‚Â, ‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ‡ÔÂÚËÚÌË ÚÂÂÌË Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ‰‡‰‡Ú Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ıÓ‡, ‡ÍÓ ˘Â ÔÓ‰ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ Ë„Ë˘‡ Á‡ „ÓÎÙ. œ˙Í ÔÓÒÎÂ - ÏÓÊÂ Ë ÊËÎË˘ÌË ÍÓÏÔÎÂÍÒË ìÁ‡Ú‚ÓÂÌ ÚËÔî ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚÓˇÚ. ÃÓÊÂ
Ë ÒÛÔÂÏ‡ÍÂÚË.
—‡ÏÓ ˜Â Ë ÚÂÁË ÒıÂÏË ‚Â˜Â ÒÂ ÓÍ‡Á‡ı‡ ÌÂÓ·ÏËÒÎÂÌË. ƒÓÒÚ‡ ·ÂÚÓÌ ÒÂ ËÁÎˇ ÔÓ Ì‡È-ıÛ·‡‚ËÚÂ Í˙Ú˜ÂÚ‡
Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ. ¿·ÒÛ‰ËÒÚ‡Ì˙Ú ‚ Ó‰ËÌ‡Ú‡, Û‚Ë, ÒÚË„Ì‡
Ë ‰ÓÚ‡Ï, ˜Â ÒÚÓËÚÂÎÌËÚÂ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡˜Ë, ÍÓËÚÓ Ò˙ÒËÔ‡ı‡ Ì‡È-ıÛ·‡‚ÓÚÓ Í˙Ú˜Â Ì‡ ◊ÂÌÓÏÓËÂÚÓ ÌË - »‡ÍÎË, ÒÂ„‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÒÚ‚‡Ú Á‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡ ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡
Ì‡„‡‰‡.
—‡ÏÓ ˜Â ÌˇÏ‡ ÍÓÈ ‰‡ ÍÛÔË ËÏÓÚËÚÂ, ‡ ÒÚÓËÚÂÎÌËÚÂ ÙËÏË Ù‡ÎË‡Ú. —Ú‡ÚÂ„ËˇÚ‡ - ìÕË˘Ó ˜Â Ô‡‚ËÏ
„ÎÛÔÓÒÚË, ÌÓ ÌÂÍ‡ ÔÓÌÂ Ú‡Í‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡Ú‡ ‰‡ Á‡‡·ÓÚËî, ÒÂ ÔÓ‚‡ÎË.
»ÍÓÌÓÏËÍ‡Ú‡ ˘Â Á‡‡·ÓÚË, ÍÓ„‡ÚÓ ËÏ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ‡ ÌÂ ÒÔÂÍÛÎ‡, ‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ ˘Â ÒÂ ‚˙ÁÏÓ„ÌÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ‰˙Ê‡‚‡Ú‡ Á‡ÎÓÊË Ì‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ë Ì‡ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ ·˙Î„‡ËÚÂ. ¿ ÌÂ Ì‡
ÍÓÏÙÓÚ‡ Ì‡ „ÓÎÙ˙ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÌË ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ú.
editor@euractiv.com
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Три дни гледаме
Пикасо безплатно
Наближава 15 март, а с
него и последните дни от
престоя на първата представителна изложба на Пабло
Пикасо у нас. По този случай организаторите на изложбата
“Барух
енд
Партнърс” и М-Тел решиха
да отворят широко вратите
на Националната галерия за
чуждестранно изкуство в
София и да обявят вход свободен за всички, които още
не са успели да видят оригиналите на Пикасо или желаят отново да им се насладят,
съобщиха за ДУМА от организаторите. На 13, 14 и 15
март 82 експоната от изложбата “Аз не търся, аз намирам: Пабло Пикасо” ще очакват всички любители на изкуството.
71 оригинални творби на
Пикасо, 11 керамични копия
и 24 негови фотографии, заснети от Люсиен Клерг,
събрани на едно място за

първи път в света, гостуваха
в продължение на три месеца в Националната галерия
за чуждестранно изкуство в
София и запознаха българската публика с различни
страни от творчеството на
маестрото - на живописец,
график, скулптор и керамик.
Изложбата отбеляза няколко рекорда в културния
живот на страната. Тя оглави класацията за най-скъпо
застрахована изложба, правена досега в България, като
оригиналите бяха обезпечени за милиони евро. “Аз не
търся, аз намирам: Пабло
Пикасо” бе видяна и от рекорден брой посетители. За
трите месеца на престоя им
в страната експонатите бяха
видени от над 42 454 души,
като до 15 март, когато изложбата ще бъде официално закрита, се очаква броят
на посетителите да достигне 50 000.

„България - Северен бряг” изповедта на Юри Чарийски
ДАНА РУСЕВА

В луксозното издание
“България - Северен бряг” фотографът Юри Чарийски за
първи път, освен апарата,
използва и перото, за да
обясни творческите и човешките си вълнения при досега
с една уникална природа,
каквато е тази по Северното
черноморие в Добричка област - селата Камен бряг и
Тюленово, резервата “Яйлата”. Изповедта с думи на автора, който е роден в Добрич, е подплатена с над 200
фотоса, които са правени около три години. Днес в Добрич
ще бъде представена изложба от фотоси в изданието, а
след това тя заминава за
Париж. Досега е била във
Виена и София. Фолклорната
група на бабите от село Камен бряг съпътства всяка изложба, каза Ю. Чарийски на
пресконференция вчера в

ЛИТЕРАТУРНА
ВЕЧЕР
Новият роман на
Светослав
Нахум
“Раптус” ще бъде
представен премиерно днес от 18 ч. в литературния салон-галерия “Захарий Стоянов” в Полиграфическия комбинат “Димитър Благоев”, ул. “Н.
Ракитин” 2, ет. 4.

Добрич.
“Аз живея от 31 години
във Виена. Сам издадох
“България - Северен бряг”,
сам събирах средства, благодаря за съдействието на
министъра на културата Стефан Данаилов. От ведомството му дадоха половината
средства за албума”, разказва Ю. Чарийски. “Преди няколко месеца основах сдружение “Еконорд” - за запазването на северния морски
бряг на България и за документирането му. А ходя по
тези места от 1974 г. Сред
първите задачи на екоорганизацията е да се преброят
останалите делфини в морето в района. Възнамеряваме
да заселим и двойка от изчезналия по тези места тюлен-монах. Част от продажбата на албума, който е в
тираж 1000 броя, отиват за
сдружението” - казва още Ю.
Чарийски.

„ОТВОРЕН
КЛАС” ВЪВ
ВОЕННИЯ КЛУБ
Четиринайсетото издание на
кинофорума “Отворен клас” Париж/София на тема “SUNNY
SIDE OF THE DOC”/Слънчевата
страна на документалния филм
в София” е посветено на българското документално кино. Срещата в рамките на “София мийтингс” на 13-ия международен
филмов фестивал “София филм
фест” ще се състои на 14 март от
14,30 до 19 ч. в Централния военен клуб. Концепция и осъществяване - Патрик Сандрен, със
специалното участие на Ив
Жано, продуцент и директор на
“Sunny Side of the Doc”.

Проклетият Дунав е
пълен със сълзи...
Новата
документална
творба на
Костадин Бонев
показват днес в
рамките
на 13-ия „София
филм фест”

ГЕРОИТЕ
Павло, гробарят: Може да си
какъвто си искаш, като ти дойде часът
- идваш тук. Няма смисъл да се бъхтиш,
да създаваш богатство и имоти. Като
умреш, на кого ще ги оставиш? Ще ги
оставиш на глупаците да ги продадат,
а ти ще гниеш тук.
Ще се съберат и ще кажат: “Ще ги
продаваме ли? - Ще ги продаваме!”
Продават ги, изпиват парите и баста!
Трябва да се живее толкова, колкоcyanmagentayellowblack

Изложбата “Моменти” е среща на един музикант и един архитект, чиито търсения в областта на рисуването и живописта ги
водят до определени въпроси.
Как време и материя работят
заедно? Колко момента живеят
в една скица? Нуждата от споделяне или съзнанието за собствената ни нетрайност? Десет
картини и красива музика, които
отговарят на тези въпроси. Калина Кипърова е архитектка, живее и работи във Франция и в
България. Кирил Пашов свири на
класическа китара. Изложбата
може да се разгледа до 22 март
на ул. “Славянска” 40.

Костадин Бонев на
снимачната площадка

ПРЕМИЕРА В
„СФУМАТО”
СНИМКИ АРХИВ НА ПРОДУКЦИЯТА

През 1933 г. комендантът на сулинското пристанище Еугениу Ботез, инженер по професия, написал роман. Озаглавил го “Европолис” и го подписал с
името Жан Барт. Година по-късно умрял.
В този странен роман за смели моряци,
негърки-танцьорки и коварни прелъстители Жан Барт пророкува, че един ден
от пълното с живот пристанище няма да
остане нищо. А със смъртта на Европолис бавно и в мъки ще умре и Европа.
Няколко години по-късно предсказанието започнало да се сбъдва... Така известният кинорежисьор Костадин Бонев
въвежда зрителите в новия си документален филм “Европолис: Градът на Делтата”, който ще бъде прожектиран премиерно днес от 18,30 ч. в кино “Люмиер”
в рамките на 13-ия “София филм фест”.
Осемдесетминутната кинотворба е
копродукция на България и Австрия, продуцирана от филмова къща “Две и половина”, “ENKIDU Filmproduktion” с подкрепата на Националния филмов център,
Австрийския филмов институт, Българската национална телевизия, правителството на област Долна Австрия, и
EURIMAGES. Автор на сценария е Влади
Киров, оператори са Константин Занков
а.б.о., Димитър Митов, асистент оператор
е Емил Пенев, музиката е на Николай
Иванов, звук Ерик Шпицер, монтаж Тома
Вашаров, продуценти са Пенко Русев,
Александер Биндер.

СМИСЪЛЪТ НА
МОМЕНТА В
ГАЛЕРИЯ „АРТ 36”

Героите от филма

то дни имаш отредени.
Аурел, рибарят: Харесва ми да съм
рибар, защото си говоря с рибите. Но
не можах да предам професията на
децата си. Те искат да забогатеят за
една нощ. Не разбират, че животът
трябва да се изживее, какъвто е. Няма
на кого да предам занаята си.
Давам им и пари, и какво ли не - не
искат.
Мариус, скитникът: Един ден отидохме с катера на бай Мирон до новия фар.
Много добре направихме, че отидохме с него. Той намери една чайка, която
си беше заплела крака в една бутилка
и не можеше да лети. Бай Мирон
отвърза бутилката и чайката отлетя.
След това бай Мирон ни заведе вкъщи
и ни направи рибена чорба.
Даде ни и салам, и зелена салата ядохме от всичко...
Василе, шивачът: В тази махала
останахме само сакатите. Събрах ги
преди време да ходим да коледуваме
по къщите, но не искат... Живот, живот, как премина... Този свят го видяхме какъв е, другият ще е може би подобър.
Кристин, художникът: Има една такава приказка: Твърде много вода тече
по Дунава, защо е нужно да плачем
тогава? Проклетият Дунав е пълен
със сълзи...
Все пак животът е много тежък.
Плачът е част от него. Но ако постоянно плачеш, отиваш по дяволите. Не
трябва да плачеш, а да имаш амбиция
да продължиш напред...
Това е.

Театрална работилница “Сфумато” представя на 16 март от 18
ч. премиерата си “Сънят на Гогол
по “Невски проспект”, “Иван Фьодорович Шпонка”, “Женитба”, “Записки на лудия” от Гогол - спектакъл на Маргарита Младенова и
Иван Добчев, сценография и костюми Даниeла Олег Ляхова, музика Асен Аврамов. Участват Снежина Петрова, Албена Георгиева, Мирослава Гоговска, Елена
Димитрова, Христо Петков, Цветан Алексиев, Огнян Голев и Антонио Димитриевски.

РОДЖЪР САНЧЕЗ
ПУСКА НА 20 МАРТ
В „ЯЛТА”
Световноизвестният диджей,
носител на
“Грами” и
признат по
цял свят за
парти икона, Роджър
Санчез ще
застане зад
пулта
на
“Ялта” на 20
март, научи
ДУМА
от
Яворка Петр о в а .
Българските ценители
на
електронния
звук ще чуят и най-новия му
сингъл, който излезе през октомври - “Bang That Box”, с участието на Тери Би - поредното предизвикателство към световната
клубна сцена. Билетите се продават по 20 лв. в мрежите на
Еventim и Ticketstream, като и на
Белия бар в “Ялта”.

cyanmagentayellowblack
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ÌÈÑÒÅÐÈÈ

Ръкописът на

ВОЙНИЧ

À˛·ÓÔËÚÌË Ù‡ÍÚË

В библиотеката на Йейл, ако имате
съответното разрешително, може да
получите възможността да надзърнете
в един от най-странните ръкописи в
света. Той не прилича на нищо, което
някога сте виждали: 246 страници,
изпълнени с картинки на странни растения и голи, къпещи се в зелена течност “нимфи”, както и съпътстващ коментар на никому непознати език и
азбука. Това е Ръкописът на Войнич документ, добре известен сред криптолозите, лингвистите, учените, занимаващи се със Средновековието, и
тези, които просто изпитват любопитство към странностите.
Уилфрид Войнич е търговец на старопечатни ценни книги, който съобщава, че в замък в Южна Европа през
1912 г. е намерил древен ръкопис и
писмо, свързващо документа с Роджър
Бейкън, английския монах и учен от
ХIII век. В полза на авторството на
Бейкън се изказва Уилям Нюболд първият учен, направил опит да разчете ръкописа, чиито идеи са възторжено
приети от обществеността и научните
среди, ала по-късно са отхвърлени като
несъстоятелни. След този провал професионалните историци умишлено странят от въпросния ръкопис, за да не
дискредитират репутацията си, и оставят разчитането на документа на цяла
армия ентусиазирани разбивачи на
кодове и кабинетни теоретици. Със сигурност
документът предлага множество
поводи за размишления и
догадки. Илюстрациите и
съпровождащият ги текст
са странни.
Тези илюстр а ц и и
включват
растения и
z ¡Ë ¡Ë —Ë Ì‡Ô‡‚Ë
ÙËÎÏ Á‡ ÏËÒÚÂËˇÚ‡,
Á‡Ó·ËÍ‡Îˇ˘‡ –˙ÍÓÔËÒ‡
Ì‡ ¬ÓÈÌË˜, Á‡ ıËÔÓÚÂÁËÚÂ ÓÍÓÎÓ ÌÂ„Ó‚Ëˇ ÔÓËÁıÓ‰ Ë ËÌÚÂÔÂÚ‡ˆËˇ.
z –˙ÍÓÔËÒ˙Ú ÙË„ÛË‡ Í‡ÚÓ ‡ÚÂÙ‡ÍÚ ‚
ÍÌË„‡Ú‡ Ì‡ ÓÎËÌ ”ËÎÒ˙Ì
ì«‡‚˙˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÀÓË„Óî.
z –ËÒÛÌÍË Ë ¯ËÙÚ,
Ì‡ÔÓÏÌˇ˘ Ì‡ –˙ÍÓÔËÒ‡
Ì‡ ¬ÓÈÌË˜, ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
‚Ë‰ˇÚ ‚˙‚ ÙËÎÏ‡ ì»Ì‰Ë‡Ì‡ ƒÊÓÛÌÒ Ë ÔÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ
Í˙ÒÚÓÌÓÒÂÌ ÔÓıÓ‰î.
z ¬‡ÎÂËÓ ≈‚‡Ì‰ÊÂÎËÒÚË ‚ Ò‚ÓˇÚ‡ ÍÌË„‡ ìIl
Romanzo Di Nostradamusî
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ –˙ÍÓÔËÒ‡ Ì‡
¬ÓÈÌË˜ Í‡ÚÓ Ò˙˜ËÌÂÌËÂ
Ì‡ ‡‰ÂÔÚË Ì‡ ˜ÂÌ‡Ú‡
Ï‡„Ëˇ, Ò ÍÓËÚÓ ËÁ‚ÂÒÚÌËˇÚ ÙÂÌÒÍË ‡ÒÚÓÎÓ„
ÕÓÒÚ‡‰‡ÏÛÒ ÒÂ Â ·ÓËÎ
ˆˇÎ ÊË‚ÓÚ.
z ¬ ÍÓÏÔ˛Ú˙Ì‡Ú‡
Ë„‡ ì—ÚÓ¯ÂÌËˇÚ ÏÂ˜ 3î
ÚÂÍÒÚ˙Ú Ì‡ –˙ÍÓÔËÒ‡ Ì‡
¬ÓÈÌË˜ Â ‡Á¯ËÙÓ‚‡Ì
ÓÚ ı‡ÍÂ. «‡ ‰‡ ÌÂ ÒÂ
‡ÁÔÓÒÚ‡ÌË Ú‡ÈÌ‡Ú‡ Ì‡
˙ÍÓÔËÒ‡, ÚÓÈ Â Û·ËÚ ÓÚ
ÌÂÓÚ‡ÏÔÎËÂË.
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Загадъчният код,
който никой не
може да разчете

билки, детайли от цветя, листа и корени, които и досега никой не е успял да
разпознае и идентифицира. Има астрологични карти, които не могат да се
свържат с никоя от известните астрологични системи. Изобразени са голи
жени, които танцуват или се къпят в
зелена течност, излизаща от причудлива тръба. В текста се различават
ясно букви и думи, но изследователите още не са постигнали съгласие по
въпроса колко точно букви се съдържат
в документа. Ръкописът е истински
препъникамък за любителите на кодове, чиято странност се подсилва от
пълното неведение относно това какъв
би могъл да е оригиналният език на
документа. В резултат възникват много и най-разнородни интерпретации.

Раздели и илюстрации
Наричат Ръкописа на Войнич “наймистериозния ръкопис на света”. Много хора вярват, че това е алхимичен
текст на поне 5 века. Смята се, че
ръкописът първоначално е съдържал

Рисунки на лечебни билки и корени, както и на аптекарски съдове

жени от текст.
9 Астрономичен/астрологичен - 26
страници с астрологични рисунки и
диаграми. Една поредица от 12 диаграми изобразява традиционните символи
на зодиакалните знаци, а други
съдържат изображения на слънцето,
луната и звездите.
9 Биологичен - 4 страници текст и
28 рисунки главно на голи жени, къпещи се в басейни или вани, свързани със
сложна мрежа от тръби, някои от които
ясно наподобяват телесни органи.
9 Космологичен - сложна плетеница от девет медальона, изпълнени със
звезди и с форми, подобни на клетки.
9 Фармацевтичен - рисунки на повече от 100 различни вида лечебни
билки и корени, всички със съответния
надпис. Почти на всяка страница има
рисунки на аптекарски съдове, изобразени в полетата на страниците.
9 Някои го наричат Ключът - разделът се състои от абзаци, обозначени
със звездообразни отметки.
Тези описания ни най-малко не предават необикновеността на Ръкописа
на Войнич. Човек се смайва от уникалните рисунки на растения, изобразени
с изключителна простота, на невероятните “медальони” или “розетки”, подобни на
мандали, или
пък на голите
къпещи се “нимфи”.

Появява
се през
1586 г.

Изображенията на закръглените голи
“нимфи”, танцуващи или полегнали в
езерца с бистра зеленикава течност, са
най-загадъчната част от ръкописа

Кенеди, Чърчил
и хипотезите
Джери Кенеди и Роб Чърчил разследват загадката, обграждаща Ръкописа на Войнич, като разглеждат различните теории относно авторството на
този текст и предполагаемата информация, съдържаща се в него. Те проследяват лъкатушещата, пълна с неясноти
история на ръкописа и разкриват кой е
бил свързан с него, в това число Роджър
Бейкън, Джон Дий, Едуард Кели и катарите. Правят преглед на най-различни
хипотези, включително и на възможността ръкописът да е творение на болен
мозък (тезата, че ръкописът е плод на
психично разстройство, е отхвърлена
поради обема на документа и количеството съдържащ се в него материал).
Предвид възможността това да е изгубен алхимически текст или езотерична
творба, ръкописът остава един от найинтригуващите и енигматични документи, които някога са се появявали. Ръкописът на Войнич е завладяваща и озадачаваща история, поднесена по увле-

За ръкописа
се знае изключително малко не само текстът и илюстрациите са неразгадаеми, но мистерия обвива както
авторството, така и историята на ръкописа. Ръкописът на Войнич може да
бъде проследен във времето до далечната 1586 г., когато той за първи път се
появява на бял свят като притежание
на императора на Бохемия Рудолф II
(1552-1612). Самият император е бил
един от най-ексцентричните европейски монарси, увличал се е от астрология и кодове и се е занимавал с окултизъм. Той е бил покровител на алхимиците и е подпомагал създаването и отМнозина учени и до днес се опитват да
печатването на алхимични текстове. За
идентифицират описаните растения
историята на ръкописа преди появяването му в двора на Рудолф има само кателен начин, която вече е достъпна
смътни догадки. Сред ранните изследо- и за българските читатели благодареватели е разпространено убеждението, ние на ИК “Хермес”.
че авторът на ръкопиДжери Кенеди е
са е Роджър Бейкън
писател на свободна
(ок. 1214-1294) - средпрактика и е продуциновековен монах и
рал няколко програми
учен, известен с всеза Би Би Си 4, вклюстранните си позначително и филм за
ния и криптографски
Ръкописа на Войнич
трудове. Сред попрез 2001 г. Роднина
късните изследоватена Уилфрид Войнич,
ли това убеждение
Джери е проучвал
отстъпва място на
ръкописа в продължедруги хипотези относние на много години и
но произхода на
е събрал огромен арръкописа. Но едва
хив.
след като попада в
Роб Чърчил е
ръцете на човека, чипрофесионален писаето име носи и до днес
тел със сценарии за
- Уилфрид Войнич,
много продуцентски
ръкописът предизвиккомпании, в това чисва масов интерес сред
ло Би Би Си и Темз
учените и дешифровТелевижън. И двамачиците на кодове. Отта автори са били
тогава множество
консултанти на докулюбители и експерти
Рисунки на непознати менталния филм на
са се пробвали да
растения, придружени с текст Би Би Си за Ръкопина неизвестна азбука са на Войнич.
разчетат ръкописа, но

Никой досега не е успял да разшифрова
непознатия език от ръкописа

272 страници, но само 246 стр. от тънък
пергамент са запазени до наши дни. С
изключение на последната част от книгата на всички страници има илюстрации. Ръкописът на Войнич би могъл да
се обособи на няколко раздела, различни като съдържание и стил.
9 Ботанически/билкарски - състои
се от 130 страници с рисунки на множество неразпознати растения, придру-

и до днес тези опити остават безуспешни. Самият Войнич прави копия от
ръкописа и ги изпраща на водещи лингвисти, криптографи и експерти по средновековни ръкописи. След смъртта на
Войнич съпругата му Етел продължава
усилията по разчитането. В крайна
сметка ръкописът е продаден на нюйоркския антиквар Ханс Краус за 24
500 долара. Краус също се сблъсква с
неуспех по разчитането на загадъчния
текст и през 1969 г. го дарява на Йейлския университет, където Ръкописът
на Войнич се пази и до днес в библиотеката за редки ръкописи “Байнеке”
под номер 408.
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ЕВГЕНИЯ ЖИВКОВА е българска модна дизайнерка, внучка на Тодор Живков
и дъщеря на Людмила Живкова и Любомир Стойчев. Завършва Националното експериментално училище в Горна баня и история в СУ “Св. Климент
Охридски”. Преди 10 години специализира древна индийска култура в
Англия и Индия. Народен представител е от Коалиция за България в 39ото и 40-ото народно събрание. Евгения Живкова създава модната си
къща “Жени стил” през 1991 г. Започва с ръчно плетиво, част от което
изнася в Япония, Италия и Австрия. От 1993 г. редовно провежда по две
модни ревюта годишно - пролет-лято и есен-зима, които демонстрират
най-новите тенденции в българската мода.

Виц
Телефонът звъни.
- Да, моля!
- Извинете, грешка.
- Откъде разбрахте, че е грешка?
- Моята жена никога не казва
“Моля”.

ЧРД!
съвсем кратко време да съм наясно
какво ще правя в това отношение.
 Тежи ли ви фамилията на дядо
ви или по-скоро задължава? А може
би пречи?
- Не, не ми пречи. Мисля, че това
е отговорност. Винаги съм приемала
като отговорност факта, че съм внучка
на държавен глава, а и дъщеря на
министър на културата. И съм се съобразявала с това през целия си живот.
Може би, когато бях дете, беше потрудно за мен, защото, както казваше
майка ми, царската корона е хубава,
но е тежка.
 Ако можехте да промените
нещо в съдбата си, какво щеше да е
то?
- Човек не може да промени съдбата си и може би трябва да съжаляваме за това... Но най-вероятно нищо не
бих променила. Ако можех, сигурно
бих избегнала тежките периоди, които имах в началото на промените.
 Ви сте дизайнерка, която ще

ЕВГЕНИЯ ЖИВКОВА:

Царската корона
е хубава, но тежка
Хората трябва да се стараят да съчетават и комбинират
цветове и материи, смята известната дизайнерка
 Г-жо Живкова, вашата най-нова
колекция облекла се нарича “Слънчева жена”. А каква жена е Евгения
Живкова?
- Може би не е най-характерното
за мен да съм слънчева жена. Когато
нарекох колекцията си така, си представях една усмихната, лъчезарна
дама. А аз съм по-сериозна. Всички
ме критикуват за това. Но чрез облеклата си, с наситените цветове, чрез
много настроение съм искала да отправя послание към жените да бъдат
оптимистки, да са жизнени и наистина слънчеви - дори и в трудни моменти. Цветовете, които използвах в найновата си колекция, също ме насочиха към името “Слънчева жена”. Изключително актуално през този сезон
е оранжевото, червеното, различните
нюанси на цикламено-розовото - дори
в най-странни варианти на съчетание.
 С какво бихте искали да се
занимавате, ако не бяхте се посветили на модата?
- Трудно може да се каже. Започнах професионалния си път, по-точно
- трудовия си стаж, като научен работник в Института по култура. След това
се ориентирах към бизнеса и към
модата. Вероятно това в крайна сметка би определило може би живота ми,
ако ги нямаше промените след 10
ноември 1989-а. Винаги съм искала
да се занимавам с мода и в този
смисъл мечтата ми се сбъдна.
 Когато се говори за мода, найчестата асоциация е свързана с
висшата мода. Смятате ли, че може
да има мода за обикновените хора?
- Висшата мода, както и по-традиционната, и всекидневната се представя на различни дефилета. В България фирмите и дизайнерите, които се
занимават с мода, се стараят да разграничават по-всекидневните облекла и дрехите “от кутюр”. Повечето са
специализирани или в едното, или в
другото. Аз се старая да намеря баланса между тоалетите от висшата
мода и дрехите, носени в неформална
cyanmagentayellowblack
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изключително важни.
 Когато създавате нова колекция облекла, опитвате ли се да следвате световните модни тенденции,
или се придържате към своя собствен “Жени стил”?
- Няма как да се избяга от световните тенденции, защото ние получаваме информация за тях по всякакви
възможни начини и се стараем да
бъдем актуални. От друга страна, претворявам в колекциите си и своите
виждания за световните тенденции и
модата като цяло. Смятам, че това е
един характерен стил, който е “Жени
стил”.
 Какви съвети бихте дали на
обикновените хора, които нямат големи финансови възможности, но все
пак искат да бъдат модерни?
- Смятам, че хората винаги трябва
да бъдат спретнати, да се стараят
възможно най-добре да съчетават и
комбинират цветове и материи, както
и различните облекла, които имат.
 Вече 18 години се занимавате
с мода. Каква промяна претърпяхте
през тези години като дизайнер?
- Научих се на много неща през
това време по отношение на модния
бизнес, както и на всичко, свързано с
производството и маркетинга на облекла. Смятам, че опитът и знанията,
които придобих за този бранш, са
изключително полезни.
 Вашата житейска философия
в няколко думи?
- Не обичам да използвам цитати,
да имам любими фрази. Но мисля, че
човек винаги трябва да бъде смел, да
отстоява позициите си и да бъде борбен.
 Освен известен дизайнер, сте
и народен представител в 40-ото
народно събрание. Смятате ли да
продължите да бъдете политически
ангажирана и в бъдеще?
- Тепърва ми предстои да взема
решение, дали да продължа да се
занимавам с политика. Надявам се в

създаде визията на тоги за българските магистрати. Какви други униформени облекла бихте се ангажирали да направите?
- От много години създавам различни униформи. Правила съм облекла за авиокомпании, за различни
банки, за други институции. Може би
“Жени стил” е една от първите фирми
в България, която преди доста време
започна да изработва униформени
дрехи.
 Пречи ли на модата фактът,
че сте политик, и обратното - на
политиката, че сте известен дизайнер?
- Вероятно пречи като чисто физическа ангажираност в едното или в
другото. Старая се, разбира се, да
комбинирам работата ми в парламента и ангажираността си във фирмата.
Вероятно страда повече бизнесът ми.
Така мисля аз. Може би хората, които
са с мен в политиката, са на друго
мнение.
 Проявяват ли дъщерите ви поспециален интерес към модата, към
професията на дизайнер?
- Голямата ми дъщеря, Людмила,
вече е приета да следва интериорен
дизайн. А малката - Андреа, тепърва
има да учи, тя т.г. ще кандидатства
след седми клас. Засега казва, че иска
да учи моден дизайн. Не знам, може
и да си промени мнението.
 Усмивката много ви отива, но
като че ли през повечето време
създавате впечатление, че сте
тъжен човек...
- Не обичам публичността. Но пред
чужди хора много се концентрирам,
особено когато говоря на сериозни
теми. Наистина съм сериозен човек,
не се усмихвам много често.
 Стремите ли се да приличате
на майка си - Людмила Живкова, или
по-скоро бихте искали да избягате
от нейния образ?
- Това, на което съм се научила от
нея, е да се старая да приемам всичко положително. А това ми помага
много в живота.

АНДРЕЙ ЖЕКОВ,
волейболист
АНЕЛИЯ ШУМАНОВА,
актриса, певица
ВЕНЦЕСЛАВ НАЧЕВ,
писател
Акад. ИЛИЯ ТОМОВ,
медик
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Преп. Теофан.
Св. Григорий Двоеслов. Преп. Симеон
Нови Богослов

Õ‡È-ÌÓ‚‡Ú‡ È ÍÓÎÂÍˆËˇ
Â Á‡ ‡ÍÚË‚ÌËÚÂ
Ë ÏÓ‰ÂÌË ÊÂÌË
На изискано и
стилно модно ревю в “Кемпински
Хотел Зографски”
модна къща “Жени стил” с дизайнер Евгения Живкова представи
новата си колекция пролет-лято
2009, наречена
“Слънчева жена”.
Тоалетите
бяха показани от
водещите топмодели на “Визаж
модел груп”, както и от 13-годишната дъщеря на
Жени Живкова Андреа Стефанова. За прическите
се погрижи екип
на Тодор Тошев, а
грима сътвори Кирил Чалъков.
Колекцията
“Слънчева жена” е
съставена от 60
облекла, разпределени в 12 взаимносвързани теми. Силуетът включва къси
вталени сака с шал-яка, ревери, вградени
биета и рюшове. Роклите са с разнообразни кройки - прави, разкроени, с чупки и
плохи. По тях има различни вграждания на
платове с пайети и материи с намачкана
структура. Силуетът на роклите е разнообразен - с висока и свалена талия, дължината им е около коляното и до земята.
“Пролетно-лятната ми колекция е адресирана към активните и модерни жени,
които умело комбинират цветове и платове, и са склонни да импровизират и експериментират. Духът и естетиката на Ренесанса - макар и частично, са повлияли на
най-новите ми произведения, адаптирани
към ценностите на нашето съвремие. Реших да нарека тази колекция “Слънчева
жена”, защото искам моите облекла да
носят настроение и радост. Моето послание е, че не трябва да бъдем унили - дори
и в трудни моменти. Пролетно-лятната дамска мода, издържана в естетиката на
“Жени стил”, е заредена с положителни
емоции и е много жизнена и слънчева”,
смята дизайнерката.
На ревюто присъстваха многобройни
гости. Специални букети за Жени Живкова бяха изпратени от първата дама на републиката г-жа Зорка Първанова, от министърката Емилия Масларова и от други
ценители, колеги и приятели.
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СНИМКИ МОНИ ФРАНСЕС

обстановка. През годините, откакто
съм в този бранш, се опитвам да показвам и облекла, които са за ежедневието, и предназначени за различни поводи. Наблягам на тоалети, подходящи за бизнес дамите. Както и на
облекла “от кутюр”, които са изработени от доста скъпи материи, с много
повече кройки и детайли.
 Какви облекла вие самата бихте предпочели да създавате през
по-голяма част от времето си - абитуриентски тоалети, дрехи “от кутюр”, сезонни колекции или предложения за бизнес дами?
- Най-вече правя сезонни колекции, но мисля, че силата ми е в бизнес
облеклата за дамите. Смятам, че през
годините именно в тях съм се утвърдила като дизайнер, който има оптимална конструкция на костюмите си. Наистина, в бранша са много малко фирмите, които изработват различни тоалети от този вид с добра конструкция,
линия и кройка. А тези компоненти са

cyanmagentayellowblack
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ПРОГРАМАТА

12 МАРТ

ВРЕМЕТО
05.45
06.40
06.45
09.35
10.15
11.00
12.00
12.25
12.55
13.40
14.05
14.35
15.30
16.00
16.10
16.40
16.55
17.20
17.50
18.00
19.00
19.50
19.55
20.00
20.30
20.55
21.55
22.00
22.30
23.00
23.05
23.35
01.45
02.15

05.30
06.20
06.50
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
22.30
23.30
00.30
01.30
02.20
02.50

Дързост и красота - тв филм /2207 епизод/п/
Национален календар.
Денят започва - сутрешен блок
Здраве
Дързост и красота - тв филм /2208 епизод/
Жените с Марта Вачкова /токшоу/
По света и у нас
Бързо, лесно, вкусно - кулинарно шоу
Момичетата Гилмор - тв филм /12 епизод/п/
Япония днес
Шарена черга - пее Росица Пейчева - фолклор
Златно сърце - тв филм /2 серия/
Знаци по пътя. Виолета Донева
По света и у нас
Новини на турски език
Островът на змиорките - тв филм
Мотоспорт екстра
Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
Частен случай
По света и у нас
Момичетата Гилмор - тв филм /13 епизод/
Лека нощ, деца!. Канопюсчетата
Златните песни на “Златният Орфей”
По света и у нас
БНТ такси
Бъди звезда - музикално шоу
50 години БНТ. 1967
Голямото четене. Тютюн - документален филм
По света и у нас
Достойните българи
Джаз. Асен Дойкин и Маркс Мол проект
С всички средства - игрален филм /Италия, 1977г./
Шоу “Елит” - предаване за шоубизнес/п/
По света и у нас /п от 22.30/

“Клетва за отмъщение” /п./ - сериал, еп. 77
Детски клуб Дисни. “Крякаща тайфа” - сериал, еп. 15
“Тази сутрин” - информационно предаване
“Бон Апети” - кулинарно предаване с Иван Звездев
“Часът на мама” - токшоу
“Неопитомени красавици” - сериал, еп. 173
bTV Новините
“Шоуто на Слави” /п./
“Лицето на другата” - сериал, еп. 27
“Буря в рая” - сериал, еп. 122
“SMS” - сериал, еп. 1, 2
“Горчиво” - шоу за младоженци
“Клетва за отмъщение” - сериал, еп. 78
“Комиците” /п./ - комедийно шоу
bTV Новините - централна емисия
Music Idol - кастинги
“Анатомията на Грей” - сериал, сезон 4, еп. 14
bTV Новините - късна емисия
“Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
“Колежани” - сериал, еп. 11
“SMS” /п./ - сериал, еп. 1, 2
“Неопитомени красавици” /п./ - сериал, еп. 173
bTV Новините /п./
“Лицето на другата” /п./ - сериал, еп. 27
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ОВЕН
“Û‰ÌË˜˙Í Â ‰ÌÂ¯ÌËˇÚ ‰ÂÌ. œË‚ÂÚÎË‚‡Ú‡ ‚Ë
ÛÒÏË‚Í‡ Ë ˜Û‚ÒÚ‚ÓÚÓ ‚Ë Á‡ ıÛÏÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÓÍ‡Ê‡Ú Ì‡È-‰Ó·ËÚÂ ‚Ë ÔÓÏÓ˘ÌËˆË Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ. œËÂÏÂÚÂ ÙËÎÓÒÓÙÒÍË ÔÂ‰‡ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÍÓÎÂ„‡, Ì‡ ÍÓ„ÓÚÓ ÒÚÂ ËÏ‡ÎË ‰Ó‚ÂËÂ.

ТЕЛЕЦ
¬ËÂ ‰ÓË ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÔÂ˜ÂÎËÚÂ ÓÚ ÔÂÂÍ‡ÌËˇÚ‡
ÏÂÊ‰Û ÓÍÓÎÌËÚÂ, ÒÚË„‡ ‚ËÂ ‰‡ ÌÂ ÒÚÂ „Ë ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÎË. ƒÌÂÒ ÔÓ„ÎÂ‰˙Ú ‚Ë Í˙Ï Ò‚ÂÚ‡ ˘Â Â ÔÓ-ÒÍÓÓ
ÙËÎÓÒÓÙÒÍË, ÌÓ ÌÂ „ÎÂ‰‡ÈÚÂ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ë Ì‡
Ô‡Ë˜ÌËÚÂ ‚˙ÔÓÒË, Á‡ ‰‡ ÌÂ Ò˙Ê‡Îˇ‚‡ÚÂ ÔÓÒÎÂ.

Ñàíäàíñêè

Ще бъде предимно облачно. През нощта, в отделни
южни райони, а през деня на места, главно в южната
половина от страната, ще превали дъжд, в районите
с надморска височина над 600 метра - сняг. Интензивни
валежи се очакват в Източните Родопи и на отделни
места в Югоизточна България. Вятърът ще се ориентира от изток, впоследствие от североизток-север
и главно в югоизточната част от страната ще се
усили. По-късно, в западната част от страната
вятърът ще се ориентира от северозапад. Минимални
температури между 0° и 5°, максимални между 5° и
10°. За София минимална температура около 0°,
максимална около 6°. Атмосферното налягане ще
остане близко до средното за март. Над планините
ще бъде облачно, по високите им части - мъгливо. Ще
превалява сняг, в предпланинските райони - дъжд и
сняг. Ще духа силен, по билата и върховете – бурен
североизточен-северен вятър. Очаквана най-висока
температура на височина 1200 метра около 0°, на 2000
метра около минус 7°. Над Черноморието ще бъде
предимно облачно. На места, по-често по южното ни
крайбрежие, ще превалява дъжд. Ще духа до умерен,
на моменти временно силен североизточен вятър.
Максимални температури от 7° до 10°.

ИЗГЛЕДИ ЗА 13 И 14 МАРТ

БЛИЗНАЦИ
ƒÓÒÚ‡ ÒÚ‡ÒÚÌÓ ˘Â ÔÓ‰ıÓÊ‰‡ÚÂ ‰ÌÂÒ Í˙Ï ‚ÒË˜ÍÓ,
Ò ÍÓÂÚÓ ÒÂ Á‡ı‚‡ÌÂÚÂ. ¬ÌËÏ‡‚‡ÈÚÂ Ò˙Ò Á‡·ÂÎÂÊÍËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ô‡‚ËÚÂ, Ú‚˙‰Â Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ „Û·Ó
‰‡ Ì‡ÒÍ˙·ËÚÂ ÌˇÍÓ„Ó, ÛÊ Ò Ì‡È-‰Ó·Ë Ì‡ÏÂÂÌËˇ.
”ÒÔÓÍÓÈÚÂ ÌÂ‚ËÚÂ ÒË Ë ‚Â˜ÂÚ‡ ‡ÁÔÛÒÌÂÚÂ.

РАК
“Û‰ÂÌ ‰ÂÌ, ˘Â ‚Ë Â ÌÛÊÌ‡ „ÓÎˇÏ‡ ‰ÓÁ‡ Ú˙ÔÂÌËÂ.
ÕÂ ‚ÁÂÏ‡ÈÚÂ Ì‡‚˙ÚÂ ‚ÒË˜ÍÓ, ÍÓÂÚÓ ‚Ë Í‡Á‚‡Ú.
√ÎÂ‰‡ÈÚÂ ‰‡ ÌÂ ÔÓÂÏ‡ÚÂ Ó·Â˘‡ÌËˇ Ë ÔÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
ÌÂ ÒÂ Á‡·˙Í‚‡ÈÚÂ ‚ ÒÔÓÓ‚Â, Í‡ÚÓ ÌË˘Ó ÏÓÊÂ ‰‡
‚Ë Ì‡Ó˜‡Ú Á‡ ËÁÍÛÔËÚÂÎÌ‡ ÊÂÚ‚‡.

ЛЪВ
ÃÌÓ„Ó, Ë ÚÓ ‰ÓÒ‡‰ÌË, Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇ ‚Ë ÒÂ ÓÙÓÏˇÚ Á‡ ‰ÌÂÒ, ‡ÍÓ ÒÚÂ ‰Ó·Â Ó„‡ÌËÁË‡ÌË, ÏÓÊÂ
Ë ‰‡ ÛÒÔÂÂÚÂ ‰‡ ÓÚı‚˙ÎËÚÂ ÔÓ-‡ÌÓ ÌÂÔËˇÚÌËÚÂ ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË. ¬ÌËÏ‡‚‡ÈÚÂ Ò˙Ò Á‰‡‚ÂÚÓ, ÌÂ
ÒÚÂ ‚ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·‡ ÙÓÏ‡.

ДЕВА
÷ˇÎÓÚÓ ÒË ÒÚ‡‡ÌËÂ ˘Â ‚ÎÓÊËÚÂ ‚ ÌÂ˘‡Ú‡, ÍÓËÚÓ
Ó·Ë˜‡ÚÂ, Ë Ì‡ÔÛÍ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ˜ÂÌË ÏËÒÎË, ÍÓËÚÓ
ÒÂ ÂˇÚ Ì‡ÓÍÓÎÓ, ‚ËÂ ˘Â ÒÚÂ Í‡ÚÓ Î˙˜ Ì‡‰ÂÊ‰‡
Á‡ ÓÍÓÎÌËÚÂ. œÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌË Ò‡ ÒÔÓÚÌËÚÂ Á‡ÌËÏ‡ÌËˇ, ÌÓ ÔÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ·ÂÁ ÛÂ‰Ë.

максимални
0°/8°

ВЕЗНИ
максимални
5°/13°
05.45
07.00
09.30
12.00
12.30
13.00
14.30
15.30
16.30
17.30
18.15
19.00
20.00
21.00
22.00
22.30
23.00
23.15
00.15
01.15

“1001 нощи” - сериен филм /п/
“Здравей, България” - сутрешен блок на НТВ
“На кафе” - предаване на НТВ
“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
“Забравени досиета” - сериен филм, 3 сезон
“Часът на Милен Цветков” - предаване на НТВ
“Сделка или не” - телевизионна игра
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Страх” - реалити шоу
“Стани богат” - световна ТВ игра
“Забранена любов” - сериен филм
“Господари на ефира” - забавно предаване на НТВ
“Календар” - информационна емисия на НТВ
“Кодово име Травълър” - сериен филм
“Среща с Джордан” - сериен филм /п/
“Стани богат” - световна ТВ игра /п/

След временно прекъсване, в петък отново ще превалява, над равнините - дъжд, а по високите полета
и Предбалкана - отново сняг и мокър сняг. Температурите ще бъдат между минус 2 и 6 градуса.

ƒÌÂÒ ˘Â ÒÂ ˜Û‚ÒÚ‚‡ÚÂ Ï‡ÎÍÓ ÔÓ-ÌÂ‚ÌË ÓÚ
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ. ÕÂ Â ‰Ó·Â ‰‡ ‡Á„Î‡Òˇ‚‡ÚÂ Ì‡ÏÂÂÌËˇÚ‡ ÒË. ÕÂ ÔÂÍ‡Îˇ‚‡ÈÚÂ Ò˙Ò ÒÎÛÊÂ·ÌËÚÂ
‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË, „ÎÂ‰‡ÈÚÂ ‰‡ ÒÂ ÔË·ÂÂÚÂ Ì‡‚ÂÏÂ
Û ‰ÓÏ‡, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÛÒÔÓÍÓËÚÂ ÒÂ‰ ·ÎËÁÍËÚÂ ÒË.

СКОРПИОН
ÃÓÊÂ ‰‡ ‚Ë ÒÂ Ì‡ÎÓÊË ‰‡ ÔÎ‡˘‡ÚÂ ‡ÁÌË ÒÏÂÚÍË,
ıÛ·‡‚ÓÚÓ Â, ˜Â ˘Â ËÏ‡ÚÂ Ò Í‡Í‚Ó. ¬Â˜ÂÚ‡ ·˙‰ÂÚÂ
„ÓÚÓ‚Ë Á‡ ÌÂÓ˜‡Í‚‡ÌË ÔÓÒÂ˘ÂÌËˇ („ÓÒÚË), Ï‡Í‡
Ë ÌÂ ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔËˇÚÌË, ÌÓ ‚ËÂ ÒÚÂ ÌÂÌ‡‰ÏËÌ‡ÚË
ÍÓÏÔ‡Ì¸ÓÌË Ë ˘Â ÛÒÔÂÂÚÂ ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡‚ËÚÂ.

СТРЕЛЕЦ
ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ‚Ë Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ ˘Â Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò Ô‡Ë˜ÌË ‚˙ÔÓÒË. ÕÂ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡ÈÚÂ ÌÂÌÛÊÌË ËÒÍÓ‚Â, ÏÓÊÂ ÒÂËÓÁÌÓ ‰‡ ÔÓÒÚ‡‰‡ÚÂ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÌÂ
ÒÂ ‡ÁÒÂÈ‚‡ÈÚÂ, ‰ÓÍ‡ÚÓ Û˜‡ÒÚ‚‡ÚÂ ‚ ÛÎË˜ÌÓÚÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ‰‡ÎË ÒÚÂ Ò ÔÂ‚ÓÁÌÓ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ËÎË ÌÂ.
ЧЕТВЪРТЪК, 12.3.2009

07.00 “Сутрин в 7” - сутрешен блок
09.00 “Пътеводна светлина” - еп. 122, теленовела, драма,
САЩ, 2003 - повторение
09.45 “Великото изкуство на магията” - развлекателна програма
10.00 “ТВ диагноза” - здравно предаване на ТВ 7
11.00 “Непокорните” - сезон 4, еп. 12, сериал, комедия, Мексико
12.00 Новини
12.30 “Джерико” - сезон 1, еп. 20, сериал, драма, фентъзи, САЩ
13.30 “Новини по радиото” - сезон 3, еп. 24, комедиен сериал,
САЩ, 1995-99
14.00 “Капри” - сезон 2, еп. 24, сериал, комедия, драма, Италия
15.00 “Следобед с ТВ 7” - токшоу на ТВ 7
17.00 “Пътеводна светлина” - еп. 123, теленовела, драма,
САЩ, 2003, с Ребека Мейдър, Стюард Амброуз, Ръс
Андерсън, Скот Бейли
17.45 “Микросвят” - анимационни миниатюри
18.00 “Вярно с оригинала” - политическо токшоу
18.45 “Великото изкуство на магията” - развлекателна програма
19.00 Новини
19.30 “Отблизо” - публицистично предаване
20.00 “Капри” - сезон 2, еп. 25, сериал, комедия, драма, Италия
21.00 “Съжалявам, злобари” - драма, трилър, САЩ
23.00 Новини
23.40 “Джерико” - сезон 1, еп. 21, сериал, драма, фентъзи, САЩ
00.30 “Новини по радиото” - сезон 3, еп. 24, комедиен сериал
01.00 “Великото изкуство на магията” - док. поредица - повт.
01.15 “Съжалявам, злобари” - драма, трилър, САЩ
03.15 “Непокорните” - сезон 4, еп. 12, сериал, комедия, Мексико
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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”
11.05 “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 “Огънят на любовта”
17.20 “Хайде да се оженим!”

18.10 “Федералният съдия”
19.00 Новини
19.30 “Следата”
20.15 “Нека да говорят”
21.05 Сериал: “Богата и
обичана”
22.00 Време
22.30 Сериал: “Мутри”
23.20 “Човекът и законът”
00.20 Нощни новини
00.35 “Съдете сами”
01.20 Филм: “Първа среща”
02.50 “Да разбереш. Да
простиш”
03.20 Сериал: “Мутри”
04.20 “Модна присъда”
05.10 Сериал: “Богата и
обичана”

КОЗИРОГ
ƒÌÂÒ ËÏ‡ÚÂ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÂÌÂ„Ëˇ Ë ÛÔÓËÚÓÒÚ, Á‡
‰‡ ÒÂ ÒÔ‡‚ËÚÂ Ò ‚ÒË˜ÍÓ, ÍÓÂÚÓ ÒÚÂ ÒÂ Á‡ı‚‡Ì‡ÎË, ÒÚË„‡ ‰‡ ÌÂ ‡Á˜ËÚ‡ÚÂ Ì‡ ÌˇÍÓÈ ‰Û„.
¬ÌËÏ‡‚‡ÈÚÂ Ò ÎÂÍ‡ÒÚ‚‡Ú‡ Ë ‡ÎÍÓıÓÎ‡. ƒÌÂÒ Â Ì‡È‰Ó·Â ‰‡ ÒÚÂ Ì‡ ‡ÁÚÓ‚‡‚‡˘ ÂÊËÏ.

ВОДОЛЕЙ
ÕÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Í‡ÊÂ, ˜Â ÚÓÁË ˘Â Â Ì‡È-ÛÒÔÂ¯ÌËˇÚ
‚Ë ‰ÂÌ. ŒÔÂ‰ÂÎÂÌÓ Â ÔÓ-‰Ó·Â ‰‡ ÌÂ ÒÂ Á‡ı‚‡˘‡ÚÂ Ò ÌË˘Ó ÒÂËÓÁÌÓ. ŒÒ‚ÂÌ ˜Â ˘Â ·˙‰ÂÚÂ Ï‡ÎÍÓ
ÔÓ-‡Á‰‡ÁÌËÚÂÎÌË Ë ÒÔËı‡‚Ë, ÒÚÂ ÒË Ò˙Á‰‡ÎË Ë
‚‡„Ó‚Â. ÕÂ ·˙‰ÂÚÂ ÏÌÓ„Ó ÔËÍ‡ÁÎË‚Ë.

РИБИ
«‡ ‚‡Ò ‰ÂÌˇÚ ‰ÓË ÏÓÊÂ ‰‡ Â ÛÒÔÂ¯ÂÌ, ÏÓÊÂÚÂ
‰‡ ÒÂ ‡‰‚‡ÚÂ Ì‡ ÔÓ‰ÍÂÔ‡Ú‡ Ì‡ Â‰ËÌÓÏË¯ÎÂÌËˆË, Ï‡Í‡ Ë Ò‡ÏÓ ÏÓ‡ÎÌ‡. ŸÂ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
‚Ë‰ËÚÂ ˇÒÌÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ Ë „Â¯ÍËÚÂ Ì‡ ÔÎ‡ÌÓ‚ÂÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÓ‰„ÓÚ‚ˇÚÂ, Á‡ ‰‡ ÏÓÊÂ ‰‡ „Ë ÓÔ‡‚ËÚÂ.

cyanmagentayellowblack

blackdop 20
blackdop
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blackdop

ÃÓÁÈÂÐÅÌÅ

blackdop 20

cyanmagentayellowblackdopulnitelen 15
cyanmagentayellowblackdopulnitelen 15
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—Ô‡ÒËÚÂÎÌ‡Ú‡ Ò‡ÏÓÊÂÚ‚‡
—Ô‡ÒËÚÂÎÌ‡Ú‡
Ò‡ÏÓÊÂÚ‚‡ Ì‡
Ì‡ ‰‡Ï‡Ú‡
‰‡Ï‡Ú‡

ЗАДАЧА
œÂÁ XVIII ‚. ƒÊ‡Ï·‡ÚËÒÚ‡ ÀÓÎË Â
Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-ÒËÎÌËÚÂ ËÚ‡ÎË‡ÌÒÍË Ë„‡˜Ë. “ÓÈ Á‡Â‰ÌÓ Ò ≈ÍÓÎÂ ‰ÂÎ –ËÓ Ë ÀÓÂÌˆÓ œÓÌˆË‡ÌË ÙÓÏË‡ Ú.Ì‡. ÚËÓ ÓÚ
ÃÓ‰ÂÌ‡ - ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÁÌ‡˜ËÏ ¯‡ıÏ‡ÚÂÌ Ù‡ÍÚÓ ÔÓ ÓÌÓ‚‡ ‚ÂÏÂ. » ÚËÏ‡Ú‡
Ò‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌË ¯‡ıÏ‡ÚÌË ‡‚ÚÓË,
‡ ÀÓÎË ÓÒÚ‡‚‡ ‚ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ì‡ ‰Â‚Ì‡Ú‡
Ë„‡ Ò Ú‡ÍÚ‡Ú‡ ÒË ìÕ‡·Î˛‰ÂÌËˇ ‚˙ıÛ
ÚÂÓËˇÚ‡ Ë Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ ¯‡ıÏ‡ÚÌ‡Ú‡
Ë„‡î. Õ‡˙˜ÌËÍ˙Ú, ËÁÎˇÁ˙Î ‚ ¡ÓÎÓÌˇ
ÔÂÁ 1763 „., ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌ‡ ÂÌˆËÍÎÓÔÂ‰Ëˇ, ‡Á„ÎÂÊ‰‡˘‡ ‚ÒË˜ÍË
˜‡ÒÚË Ì‡ ¯‡ıÏ‡ÚÌ‡Ú‡ Ô‡ÚËˇ. ÀÓÎË
‚˙‚ÂÊ‰‡ ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ ÌÓ‚ ‚‡Ë‡ÌÚ ‚
÷‡ÒÍË „‡Ï·ËÚ, ÌÓÒÂ˘ ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ ËÏÂ,
ÔÓ‰Î‡„‡ Ì‡ ‰˙Î·ÓÍ ‡Ì‡ÎËÁ Â‰Ëˆ‡ ÂÌ‰¯ÔËÎÌË ÔÓÁËˆËË Ë Ò˙ÒÚ‡‚ˇ Ì‡‰ 100
ÂÚ˛‰‡. Õ‡ Â‰Ì‡ ÓÚ 315-ÚÂ ÒÚ‡ÌËˆË Ì‡
ÍÌË„‡Ú‡ ÓÚÍË‚‡ÏÂ ÒÎÂ‰Ì‡Ú‡ ÔÓÁËˆËˇ

¡ÂÎËÚÂ ÌÂ Ò‡ÏÓ ˜Â ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÔÂ˜ÂÎˇÚ, ÌÓ Ë ÚÛ‰ÌÓ ÒÂ ‚ËÊ‰‡ Í‡Í ÏÓ„‡Ú ‰‡
Ì‡Ô‡‚ˇÚ ÂÏË. ŒÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡ ˜ÂÌËÚÂ
Á‡ÔÎ‡¯‚‡Ú Ï‡Ú ‚ ‰‚‡ ıÓ‰‡, Ú‡Í‡ ˜Â ÔÓÚË‚ÌËÍ˙Ú ËÏ Úˇ·‚‡ ‰‡ ‰ÂÈÒÚ‚‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ·˙ÁÓ, Á‡ ‰‡ ÔÓÒÚË„Ì‡Ú ‡‚ÂÌÒÚ‚Ó.
ŒÚ„Ó‚Ó

Неочаквана фаворитка
на дамския Гран при
в Истанбул
Антоанета Стефанова
стартира неуверено

Малко познатата сред елитните
шахматистки Марта Фиеро изненадващо за мнозина е начело във временното класиране на първия женски
турнир от веригата Гран при, който се
провежда в Истанбул. След първите 4
кръга еквадорската националка събра
3,5 точки и заедно с предварително
сочената за фаворитка китайка Ху
Юфан оглави подреждането преди
днешния пети кръг. Неочакваната лидерска позиция на 31-годишната Фиеро наблюдателите в Истанбул обясняват с факта, че тя вече игра (и съответно победи) с двете най-слаби участнички в турнира - представителката
на домакините Бетул Йълдъз и Зейнаб Мамедярова (Азербайджан). Никой обаче не може да й оспори великолепната победа над Пиа Крамлинг,
която тя удържа след 74-ходова битка.
С голям интерес се следи представянето на поредното дете-чудо в шахмата - Ху Юфан. Наскоро навършилата 15-години симпатична гросмайсторка е трета по ЕЛО в света и специалистите й предричат бъдеща световна титла. В Истанбул тя играе изключително силно, като за наше съжаление последствията от това понесе и
Антоанета Стефанова, победена от

китайката в третия кръг. Засега
българката се представя колебливо,
като освен поражението от Юфан има
една победа над непретенциозната
туркиня Йълдъз и две ремита с Фиеро
и Ксю Жао. Разбира се, надпреварата е в много ранен стадий, за да се
правят генерални изводи, тъй като
предстоят още 7 кръга.
Борбеността на участничките прави приятно впечатление, като досега
не е имало кръг, в който ремитата да
са повече от 3 (т.е. повече от половината партии), а и до подялбата на точката обикновено се стига след дълги
битки, надвишаващи 50-60 хода.
При наличието на толкова млади и
талантливи състезателки участието на
48-годишната бивша световна шампионка Майя Чибурданидзе изглежда
като анахронизъм. Победителката в
рекордните 9 шахматни олимпиади
устоя на напора на китайките в първите два кръга, но това явно доста й е
изтощило, тъй като допусна нелепа
загуба в четвъртата си партия, която
ви предлагаме:
М. Чибурданидзе - Е. Даниелян
1.d4 d5 2.Kf3 Kf6 3.c4 c6 4.e3 e6
5.Od3 dc4 6.Oc4 Kbd7 7.0-0 Od6 8.Kbd2
0-0 9.Ob3 c5 10.De2 cd4 11.ed4 Kb6
12.Ke4 Kbd5 13.Kf6+ Kf6 14.Og5 Od7

1.Tf8+ ÷a7 2.Ta8+! ÷a8 3.Df8+ ÷a7
4.Dc5+!! –ˇ‰ÍÓ Í‡ÒË‚ ıÓ‰, ÍÓÈÚÓ ‚Ó‰Ë
·ÂÎËÚÂ ‰Ó ÊÂÎ‡ÌÓÚÓ ÂÏË.

ФИДЕ саботира Европейския шахматен съюз

Президентът на ФИДЕ Кирсан Илюмжинов
(вляво) демонстрира добри отношения с
президента на БФШ Стефан Сергиев

Шах-смях

‡Û·ÓÈ ‚ÎËÁ‡ ‚ ÒÂÎÒÍË ·‡. œÓ˙˜‚‡ ÒË
ÛËÒÍË Ë Ó˘Â ÌÂ Â ÓÚÔËÎ Ë „Î˙ÚÍ‡, Ë ÌˇÍ‡Í˙‚
ÌÂÔÓÁÌ‡Ú „Î‡Ò ÏÛ ÔÓ¯ÂÔ‚‡:
- ŸÂ ÚË ‚ÁÂÏ‡Ú ÍÓÌˇ! ŸÂ ÚË ‚ÁÂÏ‡Ú ÍÓÌˇ!
”˜Û‰ÂÌ, Í‡Û·ÓˇÚ ËÁÎËÁ‡ Ì‡‚˙Ì Ë Û·Ë‚‡
‚ÒË˜ÍË. —ÎÂ‰ Ï‡ÎÍÓ Ò˙˘ËˇÚ „Î‡Ò ÏÛ ÔÓ¯ÂÔ‚‡ ÓÚÌÓ‚Ó:
- ŸÂ ÚË ‚ÁÂÏ‡Ú ÍÓÌˇ! ŸÂ ÚË ‚ÁÂÏ‡Ú
ÍÓÌˇ!
—ËÚÛ‡ˆËˇÚ‡ ÒÂ ÔÓ‚Ú‡ˇ ÓÚÌÓ‚Ó. “ÂÚË
Ô˙Ú ÌÂÔÓÁÌ‡ÚËˇÚ „Î‡Ò ÔÓ¯ÂÔ‚‡ Ò˙˘ÓÚÓ Ë

Авторитарното и некоректно поведение на президента
на международната шахматна
федерация (ФИДЕ) Кирсан
Илюмжинов предизвика бурно
недоволство от страна на шефа
на Европейския шахматен съюз
(ЕШС) Борис Кутин. В открито
писмо словенецът възропта
срещу провеждането на първия
Гран при турнир за жени в Истанбул по същото време, по което се играе и дамското европейско индивидуално първенство в Санкт Петербург. Лидерът на европейската шахматна централа с право отбелязва, че силните женски турнири
се броят на пръсти и е изключително неразумно две толкова силни състезания да се провеждат по едно и също време.
Кутин припомня, че датите за
шампионата на Стария континент бяха обявени още миналата есен, докато надпреварата в Турция бе скоростно организирана и включена в календара преди по-малко от месец.
Най-обиден в цялата история е
фактът, че от ФИДЕ дори не
сметнали за нужно да уведомят по-малката си европейска
“посестрима” за своя турнир.
Така две от сочените за фаворитки за европейската титла Пиа Крамлинг (Швеция, №4 в
световната ранглиста) и арменката Елина Даниелян (№16 в
ранглистата) се отказаха от
участие в първенството на континента и предпочетоха да играят в Истанбул.
Наблюдателите са на мнение, че назряващият конфликт

ÚÓ„‡‚‡ ·‡Ï‡Ì˙Ú ÒÂ ÔÓÍ‡Á‚‡ Ë Í‡Á‚‡:
- ≈È, ¯‡ıÏ‡ÚËÒÚËÚÂ! ﬂ ÔÓ-ÚËıÓ, ˜Â ÚÓÁË
˘Â ËÁ·ËÂ ˆˇÎÓÚÓ ÒÂÎÓ!
–‡Á„Ó‚‡ˇÚ ‰‚Â ·ÎÓÌ‰ËÌÍË:
- «Ì‡Â¯ ÎË, ‚ ÒÎÛÊ·‡Ú‡ Â¯Ëı‡ ‰‡ Ó„‡ÌËÁË‡Ú ÚÛÌË ÔÓ ·˙Á ¯‡ı.
- ‡Í‚Ó Â ÚÓ‚‡?!
- ¿ÏË, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ ‰‡‚‡ Â‰ËÌ ˜‡Ò Á‡ ˆˇÎ‡Ú‡ Ô‡ÚËˇ.
- “‡Í‡ ÎË?! » ÍÓÈ ÔÂ˜ÂÎË?

между двете шахматни централи тепърва ще се разраства, тъй
като вторият турнир от серията
Гран при на ФИДЕ, планиран
за есента, съвпада с европейската клубна купа, провеждана
под егидата на ЕШС. Шампионатът на европейските клубове
е втората по сила отборна надпревара след олимпиадата, в
която участват над 200 гросмайстори от различни континенти.
За много клубове (особено поголемите) засичането на двата
турнира ще доведе до сериозни загуби, тъй като някои от
топиграчите им ще предпочетат да се включат в Гран при
веригата, изкушаваща с голям
награден фонд. Предстоят скандали и много разтрогнати договори между клубове и състезатели, предричат от ЕСШ, а това
не е добра реклама за шаха.
По същия подмолен начин
ФИДЕ саботира миналогодишната европейска клубна купа,
призовавайки шахматистите да
участват в провеждащите се по
същото време световни интелектуални игри.
За организирането на годишното събрание на президентския Борд от ФИДЕ са поискали от Кутин да осигури 25
самостоятелни стаи в петзвезден хотел, както и 25 000 евро
за билети. След като той не
успява (заради кратките срокове) да осигури исканите условия, се оказва, че домакинството е възложено на Истанбул, който обаче предоставя
на делегатите само хотелско
настаняване. Пътните ФИДЕ
плаща сама...

- ÓÈÚÓ ÛÒÔÂÂ ‰‡ ÔÓ‰Â‰Ë ÙË„ÛËÚÂ Á‡
ÚÓ‚‡ ‚ÂÏÂ...
Ã‡ÎÍÓ „‡·Ó‚˜Â ÔËÚ‡ ·‡˘‡ ÒË Í‡Í‚Ó
˘Â ÏÛ ÔÓ‰‡Ë Á‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ ‰ÂÌ.
- œË„ÓÚ‚ËÎ Ò˙Ï ÚË ÌÂ‚ÂÓˇÚÂÌ ÔÓ‰‡˙Í
- ÒÎÂ‰‚‡˘Ëˇ Ô˙Ú, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ‰ÌÂÏ ‰‡ Ë„‡ÂÏ
¯‡ı, ˘Â ÚË ‰‡Ï ˆˇÎ ÍÓÌ ‚ ‡‚‡ÌÒ.
Страницата подготви
ЛЕЙЛА ДИМИТРОВА

15.Ke5 Oe7 16.Df3 Ob5 17.Tfd1 Db6
18.a4 Oc6 19.Kc6 bc6 20.a5 Db5 21.Oh4
Tab8 22.Oa4 Db2 23.Oc6 Tfc8 24.Of6
Of6 25.Ta4 Dc2 26.Od7 Tc7 27.Tb4
27...Dd1+ и белите се предават.
Временно класиране след 4-и
кръг: Ху Юфан, Марта Фиеро по 3,5
т., Хъмпи Конеру и Ксю Жао по 3 т,
Елина Даниелян - 2,5 т., Стефанова
и Мари Себа по 2 т., Майя Чибурданидзе и Янг Шен по 1,5 т., Пиа Крамлинг - 1 т., Бетул Йълдъз -0,5 т.,
Зейнаб Мамедярова - 0 т.

‡ÚÍË
Õ‡ Ò‚ÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡
ÒÂ‰ÏËˆ‡Ú‡ ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍËˇÚ ·Ó‰ Ì‡
‘»ƒ≈ Â¯Ë ‰‡ ÓÚÎÓÊË ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
Ï‡˜‡ Á‡ Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡ ÚËÚÎ‡ ÏÂÊ‰Û Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ È ÔËÚÂÊ‡ÚÂÎ ¬Ë¯‚‡Ì‡Ú‡Ì ¿Ì‡Ì‰ Ë
ÔÂÚÂÌ‰ÂÌÚ‡ ¬ÂÒÂÎËÌ “ÓÔ‡ÎÓ‚ Á‡ ‡ÔËÎ
2010 „. œ˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓ ÒÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡¯Â
‰‚Û·ÓˇÚ ‰‡ ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ÔÂÁ ÒÂÔÚÂÏ‚Ë
Ú‡ÁË „Ó‰ËÌ‡, ÌÓ ÔÂ‰‚Ë‰ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓÚÓ
‚ÂÏÂ Á‡ Ó„‡ÌËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰Ó·Ì‡ Ï‡˘‡·Ì‡ ÔÓˇ‚‡ ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡Ú‡ ÙÂ‰Â‡ˆËˇ Û‰˙ÎÊË ÒÓÍ‡.
¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚ —ÓÙËˇ ÒÂ ÔÓ‚ÂÊ‰‡Ú
‰˙Ê‡‚ÌËÚÂ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌË Ô˙‚ÂÌÒÚ‚‡ Á‡
˛ÌÓ¯Ë Ë ‰Â‚ÓÈÍË ‰Ó 20 „Ó‰ËÌË. ¡ÓˇÚ
Ì‡ Û˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ ‚ ‰‚ÂÚÂ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌËˇ Â
ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ ÒÍÓÏÂÌ - 26 ÔË ÏÎ‡‰ÂÊËÚÂ
Ë 18 ÔË ‰Â‚ÓÈÍËÚÂ. œ‡ÚËËÚÂ ÒÂ Ë„‡ˇÚ
‚ ıÓÚÂÎ ì¡˙Î„‡ÒÍ‡ ‡ÏËˇî - Á‡Î‡ ìŒÎËÏÔËÂˆî, ‚ÒÂÍË ‰ÂÌ ‰Ó 16 Ï‡Ú.
¬ Ò˙·ÓÚ‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇÚ ÔÂÚÂÌ‰ÂÌÚ Á‡
Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡ ÚËÚÎ‡ ¬ÂÒÂÎËÌ “ÓÔ‡ÎÓ‚ Á‡ÔÓ˜‚‡ Û˜‡ÒÚËÂÚÓ ÒË ‚ 18-Ó ÔÓÂ‰ÌÓ ËÁ‰‡ÌËÂ Ì‡ ËÁ‚ÂÒÚÌËˇ ÚÛÌË ÔÓ ·˙Á ¯‡ı
Ë ·ÎËÌ‰ (·ÂÁ ‰‡ „ÎÂ‰‡Ú Ì‡ ‰˙ÒÍ‡Ú‡)
ìÃÂÎ˙‰Ë ¿Ï·˙î ‚ ÕËˆ‡. Õ‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡
Ì‡‰ÔÂ‚‡‡ Â Ì‡È-ÒËÎÌ‡ ‚ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ì‡
ÔÂÒÚËÊÌÓÚÓ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌËÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ ˘Â
Û˜‡ÒÚ‚‡Ú 9 ÓÚ Ô˙‚ËÚÂ 11 „ÓÒÏ‡ÈÒÚÓË
‚ Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡ ‡Ì„ÎËÒÚ‡. π1 ÔÓ ≈ÀŒ Ò
2796 ÚÓ˜ÍË Â “ÓÔ‡ÎÓ‚, ÒÎÂ‰‚‡Ì ÓÚ Ò‚ÂÚÓ‚ÌËˇ ¯‡ÏÔËÓÌ ¬Ë¯‚‡Ì‡Ú‡Ì ¿Ì‡Ì‰ Ò
2791 Ú., ¬‡ÒËÎËÈ »‚‡Ì˜ÛÍ - 2779 Ú.,
Ã‡„ÌÛÒ ‡ÎÒÂÌ - 2776 Ú., ¿ÎÂÍÒ‡Ì˙‰
ÃÓÓÁÂ‚Ë˜ - 2771 Ú., “ÂÈÏÛ –‡‰Ê‡·Ó‚
- 2761 Ú., ¬Î‡‰ËÏË ‡ÏÌËÍ - 2759 Ú.,
œÂÚÂ ÀÂÍÓ - 2751 Ú., ÀÂ‚ÓÌ ¿ÓÌˇÌ 2750 Ú., ¬‡Ì„ ﬁÂ - 2739 Ú., √‡Ú‡ ‡ÏÒÍË
- 2725 Ú. (˘17 ‚ Ò‚ÂÚ‡) Ë —Â„ÂÈ ‡ˇÍËÌ - 2706 Ú. (˘37 ‚ Ò‚ÂÚ‡). œÓ Â„Î‡ÏÂÌÚ Ò˙ÔÂÌËˆËÚÂ Ë„‡ˇÚ ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË ÔÓ
‰‚Â Ô‡ÚËË Ì‡ ‰ÂÌ - Â‰Ì‡ ÔÓ ·˙Á ¯‡ı Ë
Â‰Ì‡ ·ÎËÌ‰. »„‡˜ËÚÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò ÔÓ
25 ÏËÌÛÚË Á‡ ˆˇÎ‡Ú‡ Ô‡ÚËˇ, Í‡ÚÓ ‚ ÒÂ˘ËÚÂ Ò ÛÒÍÓÂÌ‡ ÍÓÌÚÓÎ‡ ÒÂ ‰Ó·‡‚ˇÚ
10 ÒÂÍÛÌ‰Ë ÒÎÂ‰ ‚ÒÂÍË ËÁË„‡Ì ıÓ‰, ‡ ‚
ÚÂÁË ÔÓ ·ÎËÌ‰ ‰Ó·‡‚ÂÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ Â 20
ÒÂÍÛÌ‰Ë. ÃËÌ‡Î‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ „ÂÌÂ‡ÎÂÌ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎ ÒÚ‡Ì‡ ¿ÓÌˇÌ, ÍÓÈÚÓ ‡Á‰ÂÎË
Ô˙‚ÓÚÓ ÏˇÒÚÓ ‚ ·ÎËÌ‰ Ì‡‰ÔÂ‚‡‡Ú‡ Á‡Â‰ÌÓ Ò “ÓÔ‡ÎÓ‚, ‡ÏÌËÍ Ë ÃÓÓÁÂ‚Ë˜ Ë
Ò˙·‡ Ì‡È-ÏÌÓ„Ó ÚÓ˜ÍË Ì‡ ÛÒÍÓÂÌËˇ ¯‡ı.
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щил, че може да започне доставки на поръчаните 240 ракети
след две години, както е определено в договора. Освен това през
2013 г. индийско-руската компания има намерение да завърши
разработката на хиперзвуковата
ракета "БраМос-2".
Предприятието BrahMos
Airspace Ltd. е създадено през
1998 г. от руското НПО "Машиностроение" и Организацията
за отбранителни изследвания
и разработки към военното ведомство на Индия. Изпитания
на ракетите "БраMос" се провеждат от индийска страна
още от 2001 г. До този момент
вече са разработени модификации с авиационно, морско и
наземно базиране.

○

○

○

Н

На полигона Покхаран в индийския
щат Раджастхан са
се състояли изпитания на новата версия
свръхзвукови крилати ракети "БраМос"
индийско-руско производство, съобщава
АРМС-ТАСС. Те са
имали за цел да се
провери въоръжението след внесените
изменения в програмното обезпечаване на системата за самонасочване. Ракетата е поразила точно целта.
Както уточнява агенцията,
през януари изстреляната от наземна вертикална пускова установка ракета в крайната си фаза
от полета се е отклонила от зададената траектория и не е могла да порази целта. Причината
за това е бил срив в програмата.
По-рано ракетата успешно е
изстрелвана около двадесетина
пъти, но командващият сухопътните войски на Индия Дипак Капур
е заявил, че за началото на серийно производство и приемане
на "БраМос" на въоръжение трябва да се проведат допълнителни
изпитания.
Производителят вече е съоб-
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Ракети "БраМос"

○

Китай и отсътствието на прозрачност на този процес.
По показател за размерите на военния бюджет спрямо
брутния вътрешен продукт
разходите за отбрана на Пекин също остават достатъчно
скромни в сравнение с други
страни. През тази година те
съставляват 1,4 процента от
БВП, докато за САЩ те са 4
процента, а за Великобритания и Франция - 2 процента от
БВП.

Индия е провела успешни
изпитания на ракетите „БраМос"

○

Както е подчертал Цзяосин, ръстът на разходите за
отбрана на държавата ще
бъдат умерени, а военната си
мощ Китай планира да използва изключително за защита на
суверенитета и териториалната цялост. "Тя не представлява
заплаха за никоя държава" твърди той. По-рано, както
напомня агенцията, САЩ, Япония и техните съюзници изразяваха загриженост по повод
нарастващата военна мощ на

Да припомним, че през януари т.г. Пекин обнародва доклад, в който бяха определени
перспективите в развитието на
националната отбрана, а също
целите, стратегията и планираните разходи в тази сфера. В
него се посочва за намеренията да се проведе модернизация на армията до 2020 г. Основно усилие правителството
планира да извърши по информатизацията и механизацията
на силовите структури. В документа също се посочва, че Китай има намерение да се
придържа към стратегията на
"активната отбрана".
През миналата година разходите на Китай за отбрана
също бяха увеличени. Бе отбелязан ръст от 17,6 процента в
сравнение с 2007 г. Военният
бюджет на Китай през 2008 г.
съставляваше около 7,5 процента от американския и 62,4
процента от британския.
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Китайски военнослужещи
на парад
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Военните разходи на Китай за 2009 г. ще
нараснат с 14,9 процента, съобщава Agence
France-Presse, цитирайки представителя на
парламента на страната Ли Цзяосин. В настоящата година Пекин ще отдели за отбрана
около 70,2 милиарда долара.

○

Китай планира да
увеличи военния
бюджет

○

ÎÐÚÆÈÅ
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Англичаните пращат на ремонт една от атомните си подводници
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рите, като значително намали
партидата заради непълното
съответствие на техниката с
предявените изисквания. В реализацията на този договор ще
вземат участие и чешки предприятия. Някои бронетранспортьори
ще бъдат снабдени с дистанционно управляеми бойни модули
RCWS-30 с 30-мм автоматично
оръдие и противотанкови управляеми ракети Spike-LR.

Ако нападаш добре по фланга, врагът
очаква да го нападнеш по фланга.
Гъстотата на куршумите се увеличава правопропорционално на любопитството на
мишената.
Странните предмети привличат куршумите, никога не се крий зад такива предмети.
Когато изпуснеш бойната си екипировка,
амунициите и гранатите се търкалят найнадалеч, а кухненските прибори винаги
падат в краката ти.
Никога не казвай на взводния командир,
че няма какво да правиш.
Сериозността на раната ти е обратнопропорционална на разстоянието ти до безопасно място.
Ако можеш да намериш само едно разрешение на въпроса, то винаги е тъпо.
Трябва да знаеш, че като избираш по-лесния път, врагът вече го е минирал.
Ако напредваш бързо и лесно, трябва да
знаеш, че влизаш в засада.
Тиловакът разполага само с два размера
дрехи: твърде големи и твърде малки.
Ако наистина имаш нужда от помощ от
офицера, по-добре легни да се наспиш.

○

БТР Pandur II

ОБЕКТИВЪТ СЕ ШЕГУВА

○

П

Правителството на Чехия одобри закупуването
от военното министерство
но страната партида от
107 бронетранспортьора
Pandur II, производство на
австрийската компании
Steyr Daimler Puch, съобщава Defense Aero-space.
Стойността на договора,
който ще бъде подписан
с доставчика, е около 620
милиона долара. Преговорите с австрийската компания,
явяващи се подразделение на
корпорацията General Dynamics,
се водят от 2003 г., като първоначално военното ведомство
планираше да закупи 240 бронетранспортьора. Първите от тях
трябваше да пристигнат в Чехия
през ноември 2007 г. Но техническите особености и бойни
възможности на БТР Pandur не
задоволиха поръчителя. През
2007 г. правителството на Чехия
развали договора, но през януари 2008 г. възобнови прегово-

ЗАКОНИТЕ НА
MЪРФИ
ЗА ВОЙНАТА

дума, представителите на военните
ведомства не съобщиха. Шефът на военното ведомство на Франция обясни
този инцидент с това, че техническите възможности на подводниците им
позволяват да се придвижват толкова
незабележимо, че екипажите им не
са могли да се открият едни други и
по този начин да предотвратят инцидента. Подводниците, както се съобщава, са получили незначителни повреди. По някои данни френската е
съумяла да се върне в пристанището
на собствен ход, докато английската
била взета на буксир до бреговете на
Великобритания.

○

Чешкото правителство одобри
закупуването на БТР Pandur II

ядрените стратегически сили на Великобритания. По неофициални данни
в арсенала на ВМС се намират 58
балистични ракети Trident II D-5 и около 200 ядрени бойни глави. Всички те
са на въоръжение в атомните подводници от клас Vanguard. Една от тези
подводници, въоръжена с 16 ракети и
48 бойни глави, е на постоянно патрулиране в морето.
В началото на февруари т.г. в Атлантическия океан стана сблъсък
между атомни подводници от клас
Vanguard от ВМС на Великобритания
и Le Triomphant на ВМС на Франция,
но за кои именно подводници става-

○

А

Английското правителство планира
да отдели 300 милиона фунта (около
420 милиона долара) за модернизация на атомната подводница "Виджилънт" от клас Vanguard, съобщава
DefPro. Тя ще бъде съоръжена с найново оборудоване, а също и с атомен
реактор. Подводницата, както е заявил
министърът на отбраната Джон Хютън,
ще бъде модернизарана в доковете на
Бекбок и Плимут и ще се върне в състава на Кралските ВМС на Великобритания през 2012 г.
Атомната подводница "Виджилънт" е
една от четирите подводници от клас
Vanguard, представляващи основата на

○

Атомната подводница
„Виджилънт"

- Мирно-о! За по-о-чест!...
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АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ:

Политикът
иска да
остане в
клуба,
без да е
президент

ЦСКА струва над
10 млн. евро

○

○

Александър Томов иска
да остане в клуба

Лазаров започна
тренировки с „червените”

○
○
○
○
○
○
○

лите за Купа България
и XVI кръг на “А” ФГ от
страна на съдиите по
отношение на запазване имиджа на играта и
този на съдийството.

○

към БФС изразява своето безпокойство относно
допуснатите
грешки и направените
пропуски в изминалите мачове от 1/4 фина-

○

○

Шефът на реферите Димо Момиров и
помощникът му Любчо Славчев изготвиха
окръжно със съвети за добро съдийство
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СНИМКА СПОРТЛАЙН
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СК призна за реферските гафове
Съдийската комисия (СК) при БФС начело с нейния председател Димо Момиров
изпрати писмо до действащите рефери от “А”
и “Б” група с анализ за
изминалите мачове и
им обърна внимание
да се съсредоточат
върху работата си на
терена. Така шефовете
на арбитрите признаха
за грешки на подопечните им, от които само
през първата седмица
от пролетния сезон
проплакаха от Литекс,
Локо (Пд), Пирин,
Спартак (Пд) и др. По
тази причина ръководството на най-обсъжданата комисия излезе
със специална декларация, насочена към
самите
рефери.
“Съдийската комисия

Л

екувалият доскоро тежка травма национал Здравко Лазаров започна тренировки с ЦСКА на Панчарево. Бързоногият
нападател с прякор Електричката се
контузи при победата с 2:0 на “Армията”
над Литекс. Очаква се той да бъде
напълно готов до края на месеца, когато шампионите гостуват във Варна на
Спартак в мач от 19-ия кръг. Не е изключено обаче заради по-голяма сигурност
Лазаров да се появи в игра в следващия
мач, когато ЦСКА приема Славия. Той дебютира
през есента за ЦСКА тъкмо срещу последния си
български клуб Славия. За градското дерби с
“белите” се очаква на линия да бъде и десният
бек Павел Виданов.
Новият треньор Любослав Пенев изкара 2ма от новите футболисти - Дормушали Саидходжа и Давид Силва, пред журналистите. “В ЦСКА
съм, за да стана голмайстор на “А” група”, заяви
пловдивчанинът. Португалецът, който премина
от Локо (Мз) през зимата, пък призна, че феновете с основание са го освирквали в мача с
Пирин и после с Беласица в Благоевград.

Нова Загора обменя опит с Ливърпул

500 полицаи охраняват Ботев-Левски

Делегация начело с кмета на Нова Загора Николай Грозев посети Ливърпул. Членовете й останаха силно впечатлени от материалната база на едноименния британски футболен гранд, съобщиха от общинския пресцентър. Кметът, председателят на ОС и общинският омбудсман бяха на кратко
посещение в Англия, за да продължат преговорите за създаване на академия на Ливърпул на територията на общината.
“Базата на Ливърпул обхваща повече от 20 игрища, закрита
зала с два терена и салон за рехабилитация и фитнес. В
академията се обучават деца от 5 до 18 г., които тренират
седмично 3 пъти по 2 часа”, сподели градоначалникът на
Нова Загора. Той е оптимист за реализацията на съвместния
проект, въпреки че изпълнителният директор на Ливърпул
Рик Пери подаде оставка, а чужди инвеститори искат да
закупят клуба.
Новият изпълнителен шеф на клуба е чакан през есента
в града.

500 полицаи и жандармеристи ще бъдат ангажирани
с охраната и провеждането
на мача от 17-ия кръг в “А”
група Ботев - Левски в събота. Заради очаквания голям
зрителски интерес в деня на
двубоя ще има засилено полицейско присъствие в Пловдив с мобилни групи и групи
за противодействие на груби
нарушения и прояви на футболно хулиганство, съобщиха от пресцентъра на полицията. Феновете на Левски
ще бъдат съпровождани от
полицейски кордон от Цент-
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Хонорари на
външни автори
се изплащат
всяка сряда
от 14 до 16 часа

Днес от 19.00 ч
Динамо К Металист
ЦСКА М - Шахтьор
Хамбургер Галатасарай
От 21.15 ч
ПСЖ - Брага
От 21.30 ч
Вердер Сент Етиен
От 21.45 ч
Марсилия - Аякс
Удинезе - Зенит
Манчестър С - Олборг

БЪЛГАРИЯ Е 27-А
В СВЕТА

○

пълни глупости твърденията,
че е назначил “мъртви души”
в ЦСКА. Той призна още, че
е платена само част от сумите за трансферите на Минев и Саидходжа от Ботев
(Пд) и за двамата играчи от
Локо (Мз).
Томов потвърди, че няма
намерение да напуска
ЦСКА. “Сега ролята ми е
само да преведа отбора до
ръцете на новите собственици. Ще помагам на ЦСКА.
Димитър Пенев вече не е
треньор, но твърдо ще остане”, допълни бившият политик. Той потвърди, че селекцията в клуба през зимата е
направена от новите собственици. “Предлагаха ми комисиони, за да привличам
футболисти, но аз отказах”,
заяви още Томов.

СНИМКА VSEKIDEN. COM

“Беше ми много трудно да
намеря стабилна компания,
но съм радостен, че го направих. Цената, за която бе
продаден ЦСКА, е малко
над 10 милиона евро. Това
бе тайна, но медиите почти
я налучкаха”, заяви председателят на Надзорния съвет
на ЦСКА Александър Томов
пред бТВ. “Имам чувство за
изпълнен дълг към ЦСКА.
Смятам, че новите собственици на ЦСКА трябва да си
определят системата на
ръководство. Доволен съм,
че работим съвместно. Моето желание е да се договорим с новите ни партньори в
“Титан АС”. Предполагам, че
ще има нов президент на
клуба, когато сделката вече
стане факт”, допълни политикът и окачестви
като

КУПА НА УЕФА
1/8 ФИНАЛИ,
ПЪРВИ СРЕЩИ:

на

рална жп гара до стадион
“Христо Ботев” и обратно
след края на мача. От ОДП
съобщиха още, че булевардите “Христо Ботев” и “Източен” могат да бъдат частично затворени по време на
придвижването на феновете
на Левски.
Ограничение на продажбата на алкохол ще бъде
наложено около стадиона
между 8 и 18 часа в деня на
срещата.
Националният фенклуб на
Левски организира екскурзия
до Пловдив само срещу 5 лв.
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България отстъпи с една позиция в месечната класация на
националните отбори на ФИФА.
Трикольорите ни заемат 27-ото
място със 756 точки. Лидер е
Испания с 1666 точки, пред Германия 1366, Холандия 1317, Италия 1284 т. и др. Основният ни
конкурент за класиране на Мондиал 2010 - Ейре, ни изпреварва
с едно място, като е 26-и със 773
т. Останалите ни съперници в
квалификационна група 8 Кипър, Грузия и Черна гора, се
намират съответно на 84-о, 111о и 112-о място.

СЛИВЕН ГУБИ
ДВАМА ЗА МАЧА
С ШАМПИОНИТЕ
Капитанът Коста Янев и
Петър Стоянов ще пропуснат
предстоящия шампионатен двубой на Сливен срещу ЦСКА.
Първият няма да вземе участие
заради получения червен картон в мача с Локо Пд, докато
вторият поради натрупани жълти
картони. Дисциплинарната комисия на БФС е глобила Янев
с 300 лева, а Стоянов с 250
лева заради тези нарушения.

КУРДОВ СЛЕДЕН
ОТ ТРИ КЛУБА
Реджина, Торино и Грасхопърс проявяват интерес към нападателя на втородизионния
швейцарски Винтертур Атанас
Курдов. Скаути на клубовете от
Апенините следят изявите на
българина, който е собственост
на Байер Леверкузен. 20-годишният играч ще остане като преотстъпен във Винтертур до края
на сезона, след което ще стане
ясно дали ще се върне в Германия или ще премине в друг отбор.

МИНЬОР ПРИЕМА
ЛИТЕКС В МЕЗДРА
Последната среща от втория
пролетен кръг в “А” група Миньор
- Литекс ще се играе в Мездра,
реши БФС. Мачът е в понеделник от 15.30 часа и ще бъде
предаван по тв Ринг. Миньор е
наказан с лишаване от домакинство за един мач. Перничани
искаха да играят в София или
Ловеч, но от БФС избраха стадиона в Мездра.

СПАРТАК ВН
КАРТОТЕКИРА
СРЪБСКИ ВРАТАР
Сръбският вратар Зоран Банович получи работна виза и ще
бъде картотекиран в БФС.
Стражът ще дебютира за “соколите” в събота срещу Беласица.

ИЗВАДИХА ОТ „Б”
ГРУПА СПАРТАК ПЛ
В годината на 90-ия си юбилей
Спартак Пл фалира официално.
Спортно-техническата комисия на
БФС извади отбора от Западната
“Б” група и го прати в Северозападната “В” група, тъй като клубът
няма 11 футболисти с професионални договори. Поради абсолютното безпаричие през последните дни всички играчи бяха разпродадени за символични суми.
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Ливърпул се
подигра с Реал
Стивън Джерард празнува мач № 100 в евротурнирите с 2 гола и 4:0
Ливърпул унизи деветкратния европейски клубен първенец Реал Мадрид с 4:0 на “Анфийлд” в осминафинален реванш от Шампионската лига.
Англичаните спечелиха и
първия мач с 1:0 на “Сантяго
Бернабеу” и безапелационно
продължават между най-добрите 8 отбора. На “Анфийлд”
Фернандо Торес и Дирк Кайт
разцъкаха и “хлапето” откри
отблизо в 15-ата мин. В 27-ата
белгийският рефер Франк де
Блеекере отсъди спорна дузпа за домакините заради игра
с ръка на Габриел Хайнце в
наказателното поле, но се
видя, че аржентинецът удари
топката с рамо. Капитанът
Стивън Джерард не сгреши от
бялата точка. В 47-ата мин

Италианският състезател Джани да Рос бе арестуван в Падуа
за трафик на забранени допинг
вещества. 23-годишният Да Рос
бе задържан по време на тренировката на тима му Ликуигас в
Падова и ще бъде разпитан в
съда в Милано. Прокурорът ще
повдигне обвинение към 12 души,
арестувани по същите обвинения
и след 64 обиска в страната.

¡‡ÈÂÌ ÔÓÒÚË„Ì‡ ‡Á„ÓÏÂÌ ÂÍÓ‰
¡‡ÈÂÌ ‡Á„ÓÏË Ò˙Ò 7:1 —ÔÓÚËÌ„ Ë Ò ÂÍÓ‰ÂÌ Ó·˘ ÂÁÛÎÚ‡Ú 12:1 ÒÂ
ÍÎ‡ÒË‡ Á‡ ˜ÂÚ‚˙ÚÙËÌ‡ÎËÚÂ ‚ ÿ‡ÏÔËÓÌÒÍ‡Ú‡ ÎË„‡. “‡Í‡ ·‡‚‡ˆËÚÂ ÔÓ‰Ó·Ëı‡ ÔÂ‰Ë¯ÌÓÚÓ Ì‡È-‰Ó·Ó ÔÓÒÚËÊÂÌËÂ Ì‡ ÀËÓÌ, ÍÓÈÚÓ ÔÂÁ 2005 „.
ÓÚÒÚ‡ÌË ¬Â‰Â Ò 10:2 ÒÎÂ‰ 7:2 Ë 3:0. «‡ ·‡‚‡ˆËÚÂ ÒÂ ‡ÁÔËÒ‡ı‡ ÀÛÍ‡Ò
œÓ‰ÓÎÒÍË (7, 34), ¿Ì‰ÂÒÓÌ œÓÎ„‡ (39, ‡‚ÚÓ„ÓÎ), ¡‡ÒÚËˇÌ ÿ‚‡ÈÌ˘‡È„Â
(43), Ã‡Í ‚‡Ì ¡ÓÏÂÎ (74), ÃËÓÒÎ‡‚ ÎÓÁÂ (82) Ë ÂÁÂ‚‡Ú‡ “ÓÏ‡Ò Ã˛ÎÂ
(90), «‡ ÔÓÚÛ„‡ÎˆËÚÂ ÔÓ˜ÂÚÌÓ ÒÂ ‡ÁÔËÒ‡ ΔÓ‡Ó ÃÓÛÚËÌ¸Ó (42).

◊ÂÎÒË ËÁı‚˙ÎË ﬁ‚ÂÌÚÛÒ ÒÎÂ‰ 2:2 ‚ “ÓËÌÓ

Ч

◊ÂÎÒË ÒÂ ÍÎ‡ÒË‡ Á‡ ˜ÂÚ‚˙ÚÙËÌ‡ÎËÚÂ ‚
ÿ‡ÏÔËÓÌÒÍ‡Ú‡ ÎË„‡, ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ Á‡‚˙¯Ë 2:2
‚ Â‚‡Ì¯‡ ÒÂ˘Û ﬁ‚ÂÌÚÛÒ ‚ “ÓËÌÓ. ÀÓÌ‰ÓÌ˜‡ÌË ·ˇı‡ ÒÔÂ˜ÂÎËÎË Ô˙‚‡Ú‡ ÒÂ˘‡ Ò
1:0 Ë Ò Ó·˘ ÂÁÛÎÚ‡Ú 3:2 ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡Ú Ì‡ÔÂ‰. ƒÓÏ‡ÍËÌËÚÂ ÓÚÍËı‡ ‚ 19-‡Ú‡ ÏËÌ,
ÍÓ„‡ÚÓ ËÁÌÂÌ‡‰‚‡˘ËˇÚ ÚËÚÛÎˇ ¬ËÌ˜ÂÌˆÓ
ﬂÍÛËÌÚ‡ ·Â ËÁ‚Â‰ÂÌ Ó˜Ë ‚ Ó˜Ë ÒÂ˘Û œÂÚ˙
◊Âı Ë Ò ‰Ë‡„ÓÌ‡ÎÂÌ Û‰‡ ÛÎÛ˜Ë ÏÂÊ‡Ú‡ ÏÛ.
ÃËÍ‡ÂÎ ≈ÒËÂÌ ËÁ‡‚ÌË Ò ‰Ó·‡‚Í‡, ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ

СНИМКИ БГНЕС

ШАХФЕДЕРАЦИЯТА
МОЛИ ТОТОТО
ЗА 10 000 ЛВ.

АРЕСТУВАХА
КОЛОЕЗДАЧ
ЗА ТРАФИК НА
ДОПИНГ В ИТАЛИЯ

ÿ‡ÏÔËÓÌÒÍ‡ ÎË„‡, 1/8-ÙËÌ‡ÎÌË Â‚‡Ì¯Ë

‚‡Ú‡ˇÚ ƒÊ‡ÌÎÛË‰ÊË ¡ÛÙÓÌ ËÁ·Ë ‚ „Â‰‡Ú‡
¯ÛÚ Ì‡ ‘‡ÌÍ À‡ÏÔ‡‰. ¬ 70-‡Ú‡ ÏËÌÛÚ‡
·‡ÌËÚÂÎˇÚ Ì‡ ﬁ‚Â ƒÊÓ‰ÊÓ ËÂÎËÌË ·Â
ËÁ„ÓÌÂÌ Á‡‡‰Ë „Û· Ù‡ÛÎ ÒÂ˘Û ƒÓ„·‡. —
10 ‰Û¯Ë ì·Ë‡ÌÍÓÌÂËÚÂî ÓÚÌÓ‚Ó ÔÓ‚Â‰Óı‡
‚ 74-‡Ú‡ ÏËÌ ÒÎÂ‰ ÚÓ˜ÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌ‡ ‰ÛÁÔ‡ ÓÚ
Í‡ÔËÚ‡Ì‡ ¿ÎÂÒ‡Ì‰Ó ƒÂÎ œËÂÓ. ¬ 82-‡Ú‡
ÏËÌ ƒË‰ËÂ ƒÓ„·‡ ÓÚÌÓ‚Ó ËÁ‡‚ÌË, ÒÎÂ‰
Í‡ÚÓ ÓÚ 5-6 ÏÂÚ‡ Á‡ÒÂ˜Â ÌËÒ˙Í Ô‡Ò Ì‡ ÂÁÂ‚‡Ú‡ ΔÛÎË‡ÌÓ ¡ÂÎÂÚË.

¬ËÎˇÂ‡Î ËÁÎ˙„‡ œ‡Ì‡ÚËÌ‡ÈÍÓÒ ‚ ¿ÚËÌ‡
Винченцо Якуинта (вляво) се бори за топката
с ганаеца Микаел Есиен по време на реванша
от 1/8-финалите в Шампионската лига Ювентус
- Челси, завършил 2:2. Двамата вкараха първите
голове за отборите си, но англичаните
се класираха след победа с 1:0 в първия мач

Диа Евтимова разби с 6:0, 6:0
италианката Паула Гирджи на
тенис турнира Рим-Реал с награден фонд 10 000 долара. 21годишната хасковлийка спечели
и в I кръг на двойки.

На 12 април в Ловеч ще се
проведе 4-ият турнир от веригата
“M-Tel Masters Junior”, организиран от Българската федерация по
шахмат. В него ще участват момчета и момичета до 14 години.
Победителят ще получи преносим компютър, а всички останали
участници - електронни шахматни часовници, шахове, шахматна
литература и др. За организирането му БФ Шахмат е пратила
писмо до БСТ с молба за финансова помощ от 10 000 лв.

Стиви Джи се разписа пак с
удар от 10-ина м след асистенция на Райън Бабел и ознаменува подобаващо своя мач №
100 в евротурнирите. За “Белия балет” аржентинецът Фернандо Гаго не уцели вратата
от 7-8 м. В 88-ата мин резервата Андреа Досена оформи
крайното 4:0
Испанският мениджър на
Ливърпул Рафаел Бенитес заяви, че отборът му е пропуснал да постигне разгромен резултат. Сънародникът му и треньор на Реал Хуанде Рамос
пък не скри разочарованието
си от отпадането и оспори
редовността на първите 2 гола
на домакините. “Остава ни да
се борим с Барселона за титлата в Испания”, завърши той.

ÀË‚˙ÔÛÎ - –Â‡Î (Ã‡‰Ë‰) 4:0 (5:0)
1:0 “ÓÂÒ (15), 3:0 ƒÊÂ‡‰ (27- ‰ÛÁÔ‡, 47), 4:0 ƒÓÒÂÌ‡ (88)
ﬁ‚ÂÌÚÛÒ - ◊ÂÎÒË 2:2 (2:3) 1:0 ﬂÍÛËÌÚ‡ (19), 1:1 ≈ÒËÂÌ (45+2), 2:1 ƒÂÎ
œËÂÓ (74-‰ÛÁÔ‡) 2:2 ƒÓ„·‡ (83)
œ‡Ì‡ÚËÌ‡ÈÍÓÒ - ¬ËÎˇÂ‡Î 1:2 (2:3)
0:1 »·‡„‡Ò‡ (49), 1:1 Ã‡ÌˆËÓÒ (55), 1:2 …ÓÂÌÚÂ (70)
¡‡ÈÂÌ - —ÔÓÚËÌ„ 7:1 (12:1)
2:0 œÓ‰ÓÎÒÍË (7, 34), 3:0 œÓÎ„‡ (30-‡‚ÚÓ„ÓÎ), 3:1 ÃÓÛÚËÌ¸Ó (42), 4:1
ÿ‚‡ÈÌ˘‡È„Â (43), 5:1 ¬‡Ì ¡ÓÏÂÎ (74), 6:1 ÎÓÁÂ (82-‰ÛÁÔ‡), 7:1 Ã˛ÎÂ (90)
«‡·. ¬ ÒÍÓ·Ë Â ÓÚ·ÂÎˇÁ‡Ì Ó·˘ËˇÚ ÂÁÛÎÚ‡Ú
ÓÚ ‰‚ÂÚÂ ÒÂ˘Ë.
ΔÂ·ËˇÚ Á‡ ˜ÂÚ‚˙ÚÙËÌ‡ÎËÚÂ ˘Â ÒÂ ÚÂ„ÎË Ì‡
20 Ï‡Ú.

ДИА ЕВТИМОВА
БИЕ В РИМ

¬ËÎˇÂ‡Î ÂÎËÏËÌË‡ œ‡Ì‡ÚËÌ‡ÈÍÓÒ, ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ „Ó ÔÓ·Â‰Ë Ò 2:1 Í‡ÚÓ „ÓÒÚ ‚ ÓÒÏËÌ‡ÙËÌ‡ÎÂÌ Â‚‡Ì¯ ÓÚ Ì‡È-ÍÓÏÂÒË‡ÎÌËˇ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÍÎÛ·ÂÌ ÚÛÌË. Õ‡ ÒÚ‡‰ËÓÌ ì—ÔËÓÒ ÀÛËÒî
ËÒÔ‡ÌˆËÚÂ ÔÓ‚Â‰Óı‡ Ò „ÓÎ Ì‡ ‡ÊÂÌÚËÌÂˆ‡ ¿ËÂÎ »·‡„‡Ò‡ ‚ 49-‡Ú‡ ÏËÌÛÚ‡. √˙ˆËÚÂ ËÁ‡‚ÌËı‡ Ò‡ÏÓ ÒÎÂ‰ 6 ÏËÌÛÚË, ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ ¬‡Ì„ÂÎËÒ Ã‡ÌˆËÓÒ ÒÂ ‡ÁÔËÒ‡ Ò „Î‡‚‡, ÒÎÂ‰ ˆÂÌÚË‡ÌÂ
ÓÚ ÍÓÌÂ Ì‡ …Ó„ÓÒ ‡‡„ÛÌËÒ. –ÂÁÂ‚‡Ú‡ ’ÓÒÂ·‡ …ÓÂÌÚÂ ÒÂ ÔÂ‚˙Ì‡ ‚ „ÂÓÈ Á‡
¬ËÎˇÂ‡Î Ò ÔÓ·Â‰ÌÓ ÔÓÔ‡‰ÂÌËÂ 20 ÏËÌÛÚË ÔÂ‰Ë ÔÓÒÎÂ‰ÌËˇ Ò˙‰ËÈÒÍË ÒË„Ì‡Î. “‡Í‡ ÒÎÂ‰ 1:1
Ì‡ ì≈Î Ã‡‰Ë„‡Îî ‚ Ô˙‚Ëˇ Ï‡˜ ËÒÔ‡ÌˆËÚÂ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡Ú Ì‡ÔÂ‰ ‚ Ì‡‰ÔÂ‚‡‡Ú‡.

НОВИЦКИ ВКАРА
34 Т. ВЪВ ФИНИКС
Дирк Новицки постигна 34 точки, 13 борби, 4 асистенции и 2
чадъра за успеха на Далас Маверикс със 122:117 при гостуването
на Финикс Сънс в НБА. Джейсън
Тери пък се отличи с 25 точки за
победителите. След този успех
Далас се нареди на 8-о място в
Западната конференция с 39 победи и 25 загуби, докато Финикс
е 9-и с баланс 34-30. В други
срещи: Индиана - Юта 100:112,
Милуоки - Ню Йорк 112:120, Сан
Антонио - Шарлът 100:86, Сакраменто - Оклахома 98:99, ЛА
Клипърс - Кливланд 83:87.

СВИНДАЛ СПЕЧЕЛИ
ПОСЛЕДНОТО
СПУСКАНЕ
Аксел Лунд Свиндал (Нор) спечели последното спускане за сезона и излезе начело в генералното класиране за Световната
купа по ски-алпийски дисциплини
3 старта преди края. Свиндал бе
най-бърз по скъсеното заради
мъгла и лоша видимост трасе с
време от 1:22,26 минути, следван
на 20 стотни от Дидие Кюш (Швейц)
и на 36 от Ханс Олсон (Шв). Норвежецът, който е носител на Световната купа за 2007 г., се изкачи
от трето на първо място в генералното класиране с 929 т, пред
Бенямин Райх (Ав) 857 т. и Ивица
Костелич (Хърватия) 837 т. Михаел
Валхофер (Ав) не завърши състезанието, но спечели малката Световна купа в спускането с 470 т.

Всяка седмица

ДВА ПЪТИ
ще излиза
Американката Линдзи Вон победи в спускането в Оре,
Швеция, и спечели Световната купа по ски-алпийски
дисциплини. 3 старта преди края тя има 1688 т.
и е недостижима за Мария Рийш (Гер), която е с 1299.
Вон получи и Световната купа в спускането с 502 т.
пред Андреа Фишбахер (Ав) с 326 т. 24-годишната Вон
триумфира в 8 старта за СК този сезон и стана
най-успешната скиорка на САЩ с общо 21 победи.
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