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„Óñìèâêàòà
íà Ðîñåí 
Ïëåâíåëèåâ 
òðÿáâà äà 
ïîçàìðúêíå, çà 
äà íå èçãëåæäà 
êàòî Ðîáåðòî 
Áåíèíè â 
„Æèâîòúò å 
õóáàâ”. 
Æèâîòúò å 
õóáàâ, íî
áúëãàðñêèÿò
å ñëîæåí.”
Ä-ð Íèêîëàé 
Ìèõàéëîâ,
åêñäåïóòàò è 
ïñèõèàòúð

Президентът Георги Първанов 
предава поста на Росен 
Плевнелиев пред погледа на 
премиера Бойко Борисов. 
Четвъртия пряко избран 
държавен глава обеща да 
постави правосъдието сред 
ключовите национални 
приоритети. В края на 
годината Плевнелиев осуети 
встъпването в длъжност на 
дискредитираната кандидатка 
за конституционен съдия 
Венета Марковска, което 
предизвика гнева на вътрешния 
министър. “Президентската 
длъжност е само протоколна, 
какво зависи от него?”, заяви 
Цветан Цветанов.
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„Ñëóøàé, 
Ñêåòèíî, ìîæå 
áè òè ñè ñå ñïà-
ñèë îò óäàâÿíå, 
íî àç ùå òè 
ðàçìàæà ôèçè-
îíîìèÿòà. Ùå 
òå íàêàðàì äà 
ïëàòèø çà 
òîâà. Ïî äÿâî-
ëèòå, âúðíè ñå 
ïàê íà êîðàáà!” 
Òàêà íà 13 ÿíó-
àðè 2012-à 
Ãðåãîðèî äå 
Ôàëêî, ïðåäñòà-
âèòåë íà èòà-
ëèàíñêàòà áðå-
ãîâà îõðàíà, 
êðåùè ïî òåëå-
ôîíà íà êàïè-
òàíà Ôðàí÷åñêî 
Ñêåòèíî, íàíè-
çàë êîðàáà 
„Êîñòà 
Êîíêîðäèÿ” 
âúðõó ñêàëèòå 
êðàé îñòðîâ 
Äæèëèî è èçáÿ-
ãàë îò ïîòúâà-
ùèÿ ñúä, èçî-
ñòàâÿéêè ïúò-
íèöè è åêè-
ïàæ. 

Небивали студове в цяла Европа накараха дори вълните на Черно море в близост до Констанца да 
замръзнат. Темперутарата в Румъния достигна -34 градуса по Целзий, а осем души загинаха заради 
вледеняващото време

Студовете достигнаха и до Швейцария, където кеят в близост до Женевското езеро замръзна, както и 
автомобилите, паркирани до него. В цяла Европа от студовете загинаха 260 души
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„Íå àç íàïóñêàì ÑÄÑ,
à ÑÄÑ íàïóñêà ìåí.”
Íàäåæäà Íåéíñêè,
áèâø ïðåäñåäàòåë
íà ñèíÿòà ïàðòèÿ

Евродепутатите от СДС и ДСБ Надежда 
Нейнски и Светослав Малинов разговарят 
по време на семинар, финансиран от 
фондация “Конрад Аденауер”. През май СДС 
излезе от Синята коалиция, а през ноември 
Нейнски напусна партията заедно с 
групата изключени депутати, сред които
е и бившият лидер Мартин Димитров. 
Двамата създадоха съюз “Единство”, който 
ще се яви на вота догодина заедно с ДСБ
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„Ìèñëÿ, ÷å òîé 
êàçà, ÷å ùå 
äîíåñå îðúæèå 
â ó÷èëèùå... è 
âñè÷êè èçáóõ-
íàõìå â ñìÿõ, 
ñìÿòàõìå, ÷å ñå 
øåãóâà.“
 Òîâà ñè ïðè-
ïîìíÿ Èâúí 
Åðàçìóñ, ó÷å-
íèê â ãèìíàçè-
ÿòà Chardon â 
àìåðèêàíñêèÿ 
ùàò Îõàéî, 
äîêàòî ðàçêàç-
âà çà ñâîÿ ñúó-
÷åíèê Òîìàñ 
Ëåéí, îòêðèë 
òàì îãúí íà 27 
ôåâðóàðè 2012 
ã., óáèë òðèìà 
ó÷åíèöè è 
ðàíèë äâàìà
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Маскирани участнички в руската пънк група Pussy Riot на 21 февруари 2012-а превзеха амвона на главния 
московски храм “Христос Спасител” и пяха оттам за “срането господне” и как Богородица трябва да 
махне Путин. Две седмици по-късно Путин победи в президентските избори, а след още 6 месеца три 
от пънкарките бяха осъдени за оскърбяване на чувствата на вярващите християни

Градусът на карнавала в 
Сао Пауло е висок 
благодарение на свежите 
танцьорки от школите 
по самба
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“Стотици компании фалират 
по света всеки ден, така че 
ОЦК и “Горубсо” няма да са кой 
знае какво изключение” – 
невъзмутим бе собственикът на 
оловно-цинковия комбинат в 
Кърджали Валентин Захариев. 
Емблематичният за прехода 
бизнесмен, закупил преди години 
и “Кремиковци” за 1 лев, обвини 
в рекет стачкуващите миньори 
и металурзи, които с месеци не 
бяха получавали заплати от по 
320-420 лв. След намесата на 
правителството проблемът със 
заплатите беше решен 
временно, но ОЦК вече се 
разпродава на части от банки-
кредитори

„Ïîâåäåíèåòî 
íà ìèíüîðèòå 
çà ìåí å ðåêåò. 
Íà òàêúâ òèï 
ïîçèöèÿ àç è 
íàðîäúò å 
êàçàë: „Çà çëî 
êó÷å – çúë 
ïðúò.”
Òðàé÷î 
Òðàéêîâ, áèâø 
ìèíèñòúð íà 
èêîíîìèêàòà
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„Õîðàòà ñå áîÿò, ïðèòåñíÿâàò ñå, 
÷óâñòâàò ñå âèíîâíè, ÷å íå ìîãàò äà 
ïëàùàò èïîòåêèòå ñè. Íå ìîæå 
òàêà! Òîâà íå å íàøà âèíà!" 
Áúëãàðêàòà Òàòÿíà Ðîåâà, êîÿòî îò 
1989 ã. æèâåå â Ìàäðèä, îãëàâè 
äâèæåíèå â Èñïàíèÿ â çàùèòà íà 
ïîñòðàäàëèòå îò èïîòå÷íè êðåäèòè 
è ïðåç ìàðò 2012 ã. ñïå÷åëè 
ïúðâîòî äåëî ñðåùó áàíêà

Демонстранти, докарани като прасета, размахват пред немското посолство 
в Атина флаговете на страните “прасета” – Гърция, Ирландия, Испания, 
Италия, Португалия. Протестът е срещу социалните орязвания, налагани от 
лансирания от Берлин  Фискален пакт

Жителите на селището Вухан в Китай за първи път 
получиха право да гласуват за кандидати на опозицията 
в държава, която има еднопартийна система
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Учредителният конгрес на ГОРД се състоя при засилени мерки за сигурност, а сред активистите 
имаше значителен брой яки момчета с къси подстрижки. Проектът на Слави Бинев се позиционира 
като краен критик на управляващите в съзвучие с БСП и “България на гражданите”. През годината 
бяха създадени още няколко формации, но под крилото на ГЕРБ

„Àáå íèå ñìå 
êúñìåòëèè. 
Òàëàíòëèâè 
ñìå. Íî 
ïîíÿêîãà è 
äîñòà ïðîñòè - 
íÿêîè ãëåäàò 
ïîâå÷å 
êþôòåòî è 
êåáàï÷åòî.” 
Âåæäè 
Ðàøèäîâ, 
ìèíèñòúð íà 
êóëòóðàòà



ТЕМА 50/2012 35

П
О

 С
В
Е
Т
А

„Íàëèöå å ïúëíà ëèïñà íà ãúâêàâîñò. 
Ïðåç ìàðò åâðîïåéñêèòå ëèäåðè ïîäïè-
ñàõà ôèñêàëåí ïàêò, êîéòî àáñîëþòèçèðà 
èêîíîìèèòå. Âìåñòî äà ïðèçíàÿò, ÷å ñà 
ñáúðêàëè, åâðîïåéñêèòå ëèäåðè èçãëåæ-
äàò ðåøåíè äà õâúðëÿò èêîíîìèêèòå – è 
îáùåñòâàòà ñè – â ïðîïàñòòà”.
Ïîë Êðóãìàí, íîáåëèñò è ïðåïîäàâàòåë â 
Óíèâåðñèòåòà â Ïðèíñòúí, â ñòàòèÿ âúâ 
â. „Íþ Éîðê òàéìñ” îò àïðèë 2012-à

Сирийчета, избягали с родителите си от 
войната у дома, играят... пак на война – 
единственото, което са виждали – на 
стълбището в блока за бежанци в 
йорданския град Рамтха, близо до 
границата със Сирия. Конфликтът в 
страната, все още управлявана от Башар 
Асад, не спря да носи кръвопролития и 
напрежение през цялата 2012-а
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„Õàéäå åäíà 
ëåíòè÷êà äà 
ïðåðåæåì, äà 
íå å ïðàçåí 
äåíÿò.”
Áîéêî Áîðèñîâ, 
ìèíèñòúð-
ïðåäñåäàòåë

Бойко Борисов, Десислава Атанасова и 
директорът на столичната ракова болница 
доц. д-р Здравка Валерианова режат лента 
след ремонт и закупуване на нова апаратура 
в лечебното заведение. Четвъртата 
здравна министърка в мандата на ГЕРБ 
заложи основно на похватите на своя 
началник. Догодина се очаква ново 
откриване след друг ремонт в същата 
болница...

Над 18 000 жилища пострадаха при 
мощното земетресение в нощта на 22 май. 
Трусът с магнитуд 5.8 по Рихтер с 
епицентър край Перник разлюля силно и 
столицата. През следващите две седмици 
той бе последван от десетки вторични 
земетресения. Много от щетите не са 
възстановени и до днес
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„Ñúðáèÿ íèêîãà íÿìà äà âëåçå â 
ÍÀÒÎ, çàùîòî òàêàâà å âîëÿòà íà 
ìíîçèíñòâîòî îò ñðúáñêèÿ íàðîä. 
Åâðîïà å ìíîãî àòðàêòèâåí ïàðò-
íüîð çà Ñúðáèÿ. Ïðîöåñúò íà ïðè-
ñúåäèíÿâàíå áè òðÿáâàëî äà ñïðå 
ñàìî àêî ÅÑ ïîèñêà äà ïðåäàäåì 
÷àñò îò íàøàòà òåðèòîðèÿ – ñòàâà 
âúïðîñ çà Êîñîâî è Ìåòîõèÿ.“ 
Èçáðàíèÿò ïðåç ìàé 2012-à çà 
ñðúáñêè ïðåçèäåíò Òîìèñëàâ 
Íèêîëè÷ îò Ðàäèêàëíàòà ïàðòèÿ 
ðàçêðèâà êàêúâ êóðñ ùå ñëåäâà
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Със засмукваща целувка 
пробивната журналистка 

Валери Трирвайлер поздрави 
своя любим – Франсоа Оланд – 

за победата му на 
президентските избори във 

Франция през май 2012-а

72-годишният непалец 
Чандра Бахадур Данги върви 
край своето село Реемхоли, 
малко преди да се отправи 
към столицата Катманду, 
където екип на Книгата за 
рекорди Гинес ще го обяви за 
най-дребният човек в света 
– висок едва 56 см

След поредица дела притежателите на тази къща в Китай извоюваха 
право да запазят имота си заради неприкосновеност на собствеността и 
въпреки че буквално през него ще минава магистрала. Подобни казуси в 
страната са многобройни
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Екоактивист показва знака на победата, 
след като е затворен в арестантски 
автомобил на Орлов мост. Хиляди млади 
хора парализираха на няколко пъти 
движението в столицата, вбесени от 
законодателни поправки в полза на 
компанията “Витоша ски”. Протестът им 
се увенча с успех – лобистките текстове 
бяха изтеглени, а събирателният образ на 
протестиращия на Орлов мост беше 
обявен за Човек на годината в годишната 
класация на БХК. Наградата е морална и 
няма финансово изражение

Мощен взрив, 
наподобяващ атомна 

гъба, се издигна в 
местността 

Петолъчката край 
Сливен. В частни 

складове за обезвреждане 
на боеприпаси загинаха 

трима работници

„Ñåãàøíàòà ìëàäåæ å íàé-
ïðåöàêàíîòî ïîêîëåíèå. È 
ðàáîòåùèòå, è íåðàáîòåùè-
òå òúêìî ñå ïîòîïèõà â 
ñëàäíèêàâî-ðîçîâèÿ ñâÿò 
íà ìîëîâåòå, òúêìî ðåøè-
õà, ÷å ùå æèâåÿò â ëàòèíî-
àìåðèêàíñêè ñåðèàë – è 
ñåðèàëúò âçå, ÷å ñâúðøè.”
Åâãåíèé Äàéíîâ, ïîëèòîëîã
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„Î÷àêâàìå òîçè ìèã îò
7 000 ãîäèíè. Çà ïúðâè 
ïúò â èñòîðèÿòà íèå èìàìå 
íàø ñîáñòâåí ïðåçèäåíò, 
èçáðàí îò ñàìèòå íàñ. 
Âëàñòòà íà íàðîäà ñåãà å â 
ðúöåòå íà ïðåçèäåíòà – è 
ïðåçèäåíòúò òðÿáâà äà 
ïðîäúëæè íàïðåä.“ 
Àáäóë Ìàóãóä Äàðäàðè, 
÷ëåí íà ñâúðçàíàòà ñ 
„Ìþñþëìàíñêè áðàòÿ“ 
Ïàðòèÿ íà ñâîáîäàòà è 
ñïðàâåäëèâîñòòà, êîìåíòè-
ðà èçáèðàíåòî íà Ìîõàìåä 
Ìîðñè çà ïðåçèäåíò íà 
Åãèïåò ñëåä èçáîðèòå íà 24 
þíè 2012-à
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Танцът на маорите бе само едно от безбройните колоритни поздравления за 
60-годишнината от възкачването на трона на британската кралица Елизабет Втора, 
отпразнувана през юни 2012-а

Лятната жега накара френските войници да изнесат леглата си на покрива на своя боен пост в село близо до военната база Наглу, на 
40 км от столицата на Афганистан Кабул. Международните бойни части планират изтегляне от страната до 2014 г., а френските 
войници ще се приберат у дома още преди края на 2012 г. 
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„Çà ðàçëèêà îò ã-í Áîðèñîâ, êîéòî 
õâàùà òåí îò ìà÷îâå, àç âå÷å ñúì 
õâàíàë òåí îò ñúáèðàíå íà ïîäïèñè.”
Ñåðãåé Ñòàíèøåâ, ïðåäñåäàòåë íà ÁÑÏ

2012
ЮЛИ

Активисти на БСП ликуват със 
събраните над 700 000 подписа за 

насрочване на национален 
референдум за изграждането на 

АЕЦ “Белене”. 543 639 от тях 
бяха признати за валидни. 

Инициативата беше подета, след 
като МС спря проекта “Белене”, 

а преди това премиерът на 
няколко пъти сменяше мнението 

си. Референдумът ще се състои 
на 27 януари 2013 г., но от него 

беше извадено жилото – вместо 
за АЕЦ “Белене” гражданите ще 

бъдат питани за нова ядрена 
централа. Вместо да събира 

контраподписка, ГЕРБ редактира 
референдума по най-лесния начин 

- с гласовете на 76 депутати. 

Посетители на 
софийската 
синагога скърбят 
за жертвите на 
бомбения 
атентат в 
Бургас. На 18 юли 
при взрив в 
автобус на 
летище 
Сарафово бяха 
убити петима и 
ранени над 30 
еврейски 
туристи
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Ïðåç þëè õèò âúâ Ôåéñáóê 
ñòàíà ðåïëèêàòà íà 
èòàëèàíñêà ïåíñèîíåðêà íà 
ïîðåäíèÿ àïåë íà ïðåìèåðà 
Ìàðèî Ìîíòè, ÷å „èìàìå 3 
ìåñåöà äà ñïàñèì åâðîòî” 
÷ðåç îùå ñúêðàùåíèÿ: „Íèå 
ïúê èìàìå 3 åâðî äà ñïàñèì 
ìåñåöà, êðåòåí!”

“От толкова много орязвания останахме дибидюс”, оповестяват с плаката си и с телата си тези испански пожарникари от Овиедо
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„Áîéêî âå÷å å äîñòàòú÷íî îïèòåí 
è íå áè èçäàë è ñòîí íà ãëàñ, 
êàìî ëè äà ðåâå. Èìàì ÷óâñòâîòî, 
÷å å ñòàíàë êàòî òèáåòñêè ÿê. 
Íîñè öåëèÿ òîâàð è öÿëàòà 
îòãîâîðíîñò. È íà ôèíàëà, êàòî 
èçêàòåðè âúðõà, ùå óäàðè ïî 
åäèí ðîã íà âñè÷êè íåïîòðåáíè.”
ßíå ßíåâ, ëèäåð íà ÐÇÑ

Бойко Борисов и Жозе Барозу махат на 
фоторепортерите в ролята на първи 
пътници във втория метродиаметър на 
София. Строителството на лъча от 11 км 
с 11 станции беше финансирано наполовина 
от еврофондове. Затова проектирана и 
частично изградена още по времето на 
Съветския съюз спирка беше кръстена 
“Европейски съюз”...
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„Çà Îëèìïèéñêèòå 
èãðè â Ëîíäîí 
ïðèñòèãíàõà íàä 
100 õèëÿäè ÷óæ-
äåñòðàííè ãîñòè. 
Îò åäíà ñòðàíà, 
òîâà å ìíîãî. Íî 
îò äðóãà ñòðàíà, 
îáèêíîâåíî â 
ïîäîáåí èíòåðâàë 
îò âðåìå Ëîíäîí å 
ïîñåùàâàí îò 
îêîëî 300 õèëÿäè 
òóðèñòè, êîèòî 
õîäÿò ïî òåàòðè è 
ìóçåè è ñ ðàäîñò 
ñå ðàçäåëÿò ñ 
ïàðèòå ñè. À ñåãà 
íàé-ìíîãî çàãóáè 
ïîíåñîõà èìåííî 
ìóçåèòå è òåàòðè-
òå.”
Â. „Ôàéíåíøúë 
òàéìñ” êàëêóëèðà 
ðåçóëòàòèòå îò 
ëîíäîíñêàòà 
îëèìïèàäà

Само след миг южнокорейката Хуанг У Джин ще падне от коня си по време на състезанието по 
съвременен пентатлон на Олимпийски игри в Лондон. Олимпиадата впечатли света с изрядната си 
организация, но се оказа неуспешна за българските спортисти 
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„Òîâà ëè òðÿáâà äà áúäå óòðåøíèÿò äåí, òàêà ëè òðÿáâà 
äà ñå ÿâèì óòðå íà èçáîðè – ñ äâà ìèòèíãà, ñ òðè ïàðòèè, 
ñ ïåò ïàðòèè, ñ äåñåò ïàðòèè!? Áúëãàðèÿ å ïàäíàëà ïîä 
òóðñêî ðîáñòâî, çàùîòî âñåêè ñå å çàòâîðèë â ñâîÿòà 
ôåîäàëíà êðåïîñò è å êàçâàë – òîâà íÿìà äà ñòèãíå äî 
ìåí.” Âîëåí Ñèäåðîâ, ëèäåð íà „Àòàêà”
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“Има ли радикален ислям 
в България?” – този 
въпрос вълнува масово 
обществото и медиите, 
след като в Пазарджик 
започна дело срещу 13 
проповедници и 
техните помагачи, 
членуващи в 
поставената извън 
закона организация 
“Ал-Уакф ал-ислями”. 
Салафитската мрежа, 
подпомагана от 
Саудитска Арабия, е 
имала влияние сред 
българомохамеданите в 
Западните и 
Централните Родопи, 
както и в някои 
цигански гета в Южна 
България. В символ на 
делото се превърнаха 
забулените до петите 
последователки и 
роднини на Ахмед Муса - 
религиозен лидер в 
пазарджишкия квартал 
“Изток”©
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„Èìà åäíè 47%, êîèòî ñà ñ íåãî (ñ Îáàìà – áåë.ðåä.), 
õðàíòóòíèöè íà ãúðáà íà ïðàâèòåëñòâîòî, óáåäåíè, ÷å ñà 
æåðòâè, ÷å ïðàâèòåëñòâîòî òðÿáâà äà ñå ãðèæè çà òÿõ, ÷å 
âñè÷êî èì ñå ïîëàãà – çäðàâåîïàçâàíå, õðàíà, æèëèùå, 
êàêâîòî ñå ñåòèòå... Ìîÿòà ðàáîòà íå å äà ñå òðåâîæà çà 
òåçè õîðà (...), à äà ñïå÷åëÿ îíåçè 5-10% íåçàâèñèìè â 
öåíòúðà.” Ñ òàçè ðåïëèêà, ðàçãëàñåíà ïðåç ñåïòåìâðè 
2012-à, ðåïóáëèêàíñêèÿò êàíäèäàò çà Áåëèÿ äîì Ìèò 
Ðîìíè ñè íàâëå÷å ãíåâà íà àìåðèêàíñêèòå èçáèðàòåëè
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Немкиня сeди на тревно канапе по 
време на “деня на устойчивото 
развитие” - 12 септември, екологична 
инициатива на федералния министър 
по околната среда
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„Äîáðå, ÷å íå ñúì ïàðëàìåíòàðåí ðåïîðòåð. Ùîòî,
àêî áÿõ, ùÿõ äà ïèøà åòî êàêâè ðåçþìåòà: „Äíåñ â 
áúëãàðñêèÿ ïàðëàìåíò îò îïîçèöèÿòà êàçàõà, ÷å 
óïðàâëÿâàùèòå ñà ìðúñíèöè, à óïðàâëÿâàùèòå êàçàõà, 
÷å îïîçèöèÿòà ñà ìðúñíèöè. Òå áÿõà ïðàâè.”
Äèìèòðè Èâàíîâ, ïóáëèöèñò

Искра Фидосова репликира Любен Корнезов 
в началото на процедурата по избор на 
конституционни съдии от квотата на 
парламента. ГЕРБ издигна депутата 
Анастас Анастасов, който беше избран, а 
БСП – съдията от ВКС Татяна Върбанова, 
която не събра подкрепа. И управляващите, 
и част от социалистите обаче гласуваха за 
номинираната формално от двама 
независими Венета Марковска, което даде 
начало на безпрецедентна криза с КС
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„Ñÿêàø áÿõ â àäà. Âñè÷êî ñå âúðòåøå ïðåä î÷èòå ìè è íå 
áåøå ÿñíî ùå ìîãà ëè äà èçëÿçà îò òîçè ñòóïîð èëè íå. 
Òîâà å âñå åäíî äà ïëóâàø, áåç äà äîêîñâàø âîäàòà. Âñåêè 
ïúò, êîãàòî ñå ïðåîáðúùàø, ñå íàëàãà îòíîâî äà ñå îðèåí-
òèðàø êúäå ñè è êàêâî äà ïðàâèø. Àç ñå áîðèõ äî êðàÿ, 
çàùîòî çíàåõ: òðÿáâà äà íàñòúïè ìîìåíò, â êîéòî ùå ñúó-
ìåÿ äà ñå ñïðàâÿ. È ñå ñïðàâèõ.”
Àâñòðèéñêèÿò ñâðúõçâóêîâ ïàðàøóòèñò Ôåëèêñ 
Áàóìãàðòíåð, êîéòî íà 14 îêòîìâðè 2012-à ñêî÷è „îò ðúáà 
íà ñòðàòîñôåðàòà”, ðàçêàçâà ïðåä áðèòàíñêèÿ â. 
„Òåëåãðàô” çà ïðèêëþ÷åíèåòî

Посещението на германския канцлер и привърженик на бюджетните орязвания в Европа Ангела Меркел в Атина бе повод за 
гневните гърци да оприличат нея и политическите лидери на южната ни съседка на войници от Вермахта
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„À êúì ðàçêîëà 
êàêâî äà ñå âðú-
ùàìå, êàêâî ëè íå 
ñå èçãîâîðè òîãà-
âà. Êîãàòî ñå îòâî-
ðèõà àðõèâèòå íà 
ÄÑ, ñå îêàçà, ÷å 
àãåíò-ïàòðèàðõ å 
áèë äðóã, êîéòî å 
ãëåäàë êúì ïàòðè-
àðøåñêîòî áóëî.”
Òîíè Íèêîëîâ, 
áîãîñëîâ

Черен флаг се вее над 
катедралния храм
“Св. Александър Невски” след 
вестта за кончината на 
българския патриарх Максим. 
Главата на БПЦ почина на 6 
ноември 2012 г., само седмица 
след като посрещна 98-ата 
година от рождението си. Той 
водеше православната ни 
църква в продължение на 41 
години, а є служеше като 
монах от 71. Беше най-
дългогодишният духовен 
водач не само в 12-вековната 
БПЦ, но и в целия 
православен свят. Патриарх 
Максим  съхрани целостта на 
църквата в бурни години, а в 
последните си месеци се обяви 
категорично против 
предлагането и купуването на 
архонтски звания
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„Ñòðóâà ìè ñå, ÷å 
îò ìíîãî ãîäèíè, 
òîåñò ïðåêàëåíî 
äúëãî, ïîëèòèêàòà 
ñå ëþøêà è ñå 
çàíèìàâà ñàìî ñ 
òîâà êîå å ëÿâî è 
êîå äÿñíî, âìåñòî 
äà ðåøàâà êîå å 
äîáðî è êîå çëî“. 
Íîàì ×îìñêè, The 
Atlantic, Íîåìâðè 
2012

На 6 ноември Барак Обама за втори път бе избран за президент на САЩ
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Младежи избраха нетрадиционен начин 
да протестират срещу състоянието 
на БДЖ. Зимното разписание на 
влаковете доведе до хаос по гарите и 
съсипа нервите на хиляди редовни 
пътници, които не успяха да стигнат 
до работните си места. През цялата 
година БДЖ създаваше напрежение - 
забавяни държавни субсидии, 
неадекватни разписания, орязване на 
социални придобивки, закъсняващи и 
авариращи влакове. Пътници се 
самоорганизираха и започнаха подписка 
за достъпен обществен транспорт и 
против приватизацията на БДЖ „Áÿõ 5-6 ãîäèøíà, Áîáè íà 2-3. Òîãàâà íàøàòà áàáà 

çàñàæäàøå ÷óøêè è äîìàòè. Òîé áåøå êëåêíàë äî íåÿ è 
ñ äúðâåí óðåä ïðàâåøå äóïêè â ïî÷âàòà. Âúòðå îáà÷å 
çàâèðàøå ñ÷óïåíèòå ñè âàãîí÷åòà. Êàòî ãî ïîïèòàõìå 
çàùî ãî ïðàâè, òîé îòãîâîðè: „Ñàäÿ ñè âàãîí÷åòàòà, çà äà 
ïîíèêíå íîâî âëàê÷å.”
Ä-ð Êðàñèìèðà Èâàíîâà, ñåñòðà íà ïðåìèåðà Áîéêî 
Áîðèñîâ
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Представител на народа на маите наблюдава играта на топка между своите хондураски 
сънародници мая чорта и гватемалските киригуа в руините на Копан, на 400 км западно от 
Тегусикалпа, столицата на Хондурас. Играта е част от празненствата, които приключват на 21 
декември, за когато е планиран краят на 5200-годишния цикъл в календара на маите, както, разбира 
се, и краят на света за всички останали

„Ìîÿò âíóê ÷ó ïî 
òåëåâèçèÿòà äà ñå 
ãîâîðè çà „ñïðåä” 
(spread – íàäáàâêà 
çà ðèñê â 
îáëèãàöèèòå íà 
ïðîáëåìíèòå 
äúðæàâè) è ñå 
ðàçâèêà: „Ìàìî, 
ìàìî, è àç ñúì 
ñïðåä!” Îêàçà ñå, 
÷å òàêà ãî 
íàðè÷àëè â 
äåòñêàòà ãðàäèíà... 
Ãðåõîâåòå íà 
äÿäîòî ñå ñòîâàðâàò 
âúðõó âíóêà.”
Â. „Åë Ïàèñ” 
öèòèðà íà 11 
äåêåìâðè 2012-à 
òåëåâèçèîííî 
èíòåðâþ íà 
èòàëèàíñêèÿ 
ïðåìèåð Ìàðèî 
Ìîíòè è äîáàâÿ: 
„Ïî-çëå ùåøå äà å 
âíóêúò íà 
Áåðëóñêîíè. Âñå 
ïàê „ñïðåä” å çà 
ïðåäïî÷èòàíå 
ïðåä „áóíãà-
áóíãà”.” 
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струва една от колите 
(марка SSC Ultimate Aero) на 
фармацевтичния бос, футбо-
лен меценат и новоизпечен 
политик Веселин Марешки 

1 000 000 USD

бонус си даде бившата шефка 
на Агенцията по вписванията 
Виолета Николова

72 000 ЛВ.
са изтекли от България към 
офшорни зони в периода 
2001-2010 г. според независи-
мата организация Global 
Financial Integrity 

16 МЛРД. ДОЛАРА

магазинна цена на бутилка 
червено българско вино 
Katarzyna Reserve 

110 ЛВ.

бонуси във финансовото 
министерство  

55 МЛН. ЛВ.

С толкова са се увеличили 
депозитите на граждани в 
банките за последната годи-
на, достигайки общо 33.2 
млрд. лв. 

3.812 МЛРД. ЛВ.

европейски средства, постъ-
пили у нас по оперативните 
програми до края на ноември 

851 МЛН. ЕВРО

цена на новогодишен куверт 
в “Графит хотел”-Варна

500 ЛВ. 
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гарантиран от държавата 
минимален доход   

65 ЛВ.

   Заради този свръхдоход 
Даниела Стаменова не 
може да получи социална 
помощ за отопление. 
40-годишната майка е с 
два ампутирани крака

93 СТОТИНКИ 

предвидена издръжка на 
затворите през 2013 г. 
(сумата е двойно по-висо-
ка от субсидията за БАН) 

116.1 МЛН. ЛВ.

неизплатени заплати на 
български работници спо-
ред инспекцията по труда

59 МЛН. ЛВ.

е дупката в бюджета към 
края на ноември 2012 г. 

128 МЛН. ЛВ.

по-евтин бензин в Герма-
ния в сравнение с България 
според  покупателната 
сила на населението

2.14 ПЪТИ

инфлация на цените за 
последната година

3.95% 

месечни помощи за 
отглеждане на дете 
(само за семейства с 
ниски доходи)

35 ЛВ. 

безработица в 
България в края 
на 2012 г.

12.6%


