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 ТЕКСТ и СНИМКИ: По материали от осведомителните агенции 

ПРИЗНАХМЕ КОСОВО Минис-
тър-председателят Сергей Стани-
шев обяви пред журналисти взетото 
от Министерския съвет на България 
решение за признаване на Косово. 
„Единственото нещо, от което се 
е ръководило българското прави-
телство по отношение признаването 
на Косово, е желанието за максимал-
ни гаранции за сигурността и ста-
билността в региона“, заяви Сергей 
Станишев. Кабинетът дава съгласие 
за установяване на дипломатиче-
ски отношения на ниво посолство 
между България и Косово. България 
е 18-та държава от страните на ЕС, 
която признава Косово, посочи Сер-
гей Станишев. „Предприемаме всич-
ки необходими и възможни мерки 
за гарантиране на българските ин-
тереси, в това число на българските 
превозвачи и граждани, които пъ-
туват през територията на Сърбия,“ 
допълни той.

ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА ОТ-
ШУМЯВА По последни данни на На-
ционалния статистически институт, 
в резултат на демографските и миг-
рационни процеси в края на 2007 г. 
населението на България е намаля-
ло на 7 640 240 души. В сравнение 
с предходната година това е с 39 хи-

ляди души по-малко. Запазва се тен-
денцията броят на жените да надви-
шава този на мъжете и през 2007 г. те 
са над 51 процента от общия брой на 
населението. Над 70 на сто от бълга-
рите живеят в градовете.

Продължава да се наблюдава по-
ложителната тенденция на повиша-
ване на равнището на раждаемостта 
и през 2007 г. новородените са били 
близо 76 хиляди. Коефициентът на 
раждаемост е 9,8 на хиляда. С този 
показател България се нарежда сред 

страни като Италия, Гърция, Унга-
рия, Полша, Латвия и Швейцария. 
С по-ниска раждаемост са Германия, 
Литва, Австрия и Словения. За по-
голямата част от останалите евро-
пейски страни обаче раждаемостта 
е над 10 на хиляда, като най-висока 
тя е в Ирландия и Франция.

Около 50 на сто от броя на живо-
родените през миналата година деца 
са извънбрачни. Според експертите 
високата извънбрачна раждаемост 
се обяснява със значителното на-
растване на броя на съжителствата 
сред младите хора без те да са склю-
чили юридически брак.

От статистическия институт ре-
гистрират и повишаване на възрас-
тта, при която жената ражда своето 
първо дете. Ако през 1995 г. средната 
възраст е била 22 години, то за 2007 
г. тя е 25 години.

По отношение на смъртността 
сред населението не са настъпили 
съществени изменения. Средна-
та продължителност на живота 
у нас е близо 73 години, докато за 
повечето европейски държави тя 
е 79 години. Поради по-високата 
смъртност и по-ниска раждаемост 
страната ни продължава да бъде 
с отрицателен естествен прираст 
(минус 5 на хиляда).

Положителна тенденция в демо-
графското развитие е, че се забавят 
темповете, с които намалява наше-
то население. Само преди десетина 
години населението намаляваше 
с над 50 хиляди души на година, до-
като сега то е намаляло с 39 хиляди 
спрямо 2006 г. Другата положител-
на тенденция е повишаването на 
раждаемостта. Намалява детска-
та смъртност, която е най-ниската 
в цялата ни демографска история. 
Ограничиха се външно миграцион-
ните потоци, намаля изтичането на 
населението. Все по-често започна 
да се ражда второто дете в българ-
ското семейство.

България излиза от тежката кри-
за. Ако ситуацията се задържи, през 
следващите 10–15 години можем да 
очакваме малък, но положителен де-
мографски прираст.

ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА БУЛГАР-
ТАБАК – ЕПОПЕЯ С НЕИЗВЕСТЕН 
КРАЙ Неотдавна правителството 
взе решение за приватизацията на 
редица дружества, чието раздържа-

вяване доскоро не можеше да стане, 
тъй като влизаха в така наречения 
списък на дружествата със значение 
за националната сигурност. Сред тях 
е и Булгартабак, чиято приватизаци-
онна одисея се точи вече години.

Няколко правителства така и не 
можаха да се преборят за раздър-
жавяването на тютюневия холдинг 
на България. Това е дружеството, 
което единствено допреди няколко 
години изкупуваше тютюна в Бълга-
рия и най-вече в югоизточната част 
на страната. Там отглеждането на 
тази култура доскоро бе единстве-
ният поминък на местното населе-
ние – българските турци, което като 
цяло подкрепя Движението за права 
и свободи, коалиционен партньор 
във властта.

Опит да се приватизира „Бул-
гартабак“ бе направен през 2003 
година от тогавашния министър на 
икономиката в правителството на 
Симеон Сакскобургготски Николай 
Василев. Офертата бе от инвестито-
ра „Тобако кепитъл партнерс“, който 
предложи 110 млн. евро за 80 про-
цента от холдинга. Следващият ми-
нистър на икономиката от същото 
правителство Лидия Шулева полу-
чи офертата на „Бритиш Американ 
Табако“, който прояви интерес към 
трите най-добри цигарени фабрики 
в страната – в София, Благоевград 
и Пловдив. До приватизация отново 
не се стигна.

Днес част от цигарените фабрики 
на холдинга вече са в частни ръце 
чрез борсова приватизация и рабо-
тят добре. Не е ясна обаче съдбата 
на останалите дружества, чието раз-
държавяване предстои. Ако не бъ-
дат приватизирани бързо, цената им 
неминуемо ще се срути надолу, на 
което вероятно се надяват опреде-
лени пазарни субекти, желаейки да 
платят за тях по-ниска цена.

ФАРМАЦЕВТИЧНИЯТ СЪЮЗ 
СРЕЩУ ВЕРИГИТЕ АПТЕКИ Бъл-
гарският фармацевтичен съюз на-
стоя депутатите от парламентарната 
Комисия по здравеопазване да не 
отменят ограничението, наложено 

RodenGlas 02_2008.indd   24RodenGlas 02_2008.indd   24 4.5.2008   10:09:264.5.2008   10:09:26



РОДЕН ГЛАС · брой 2 · 25

с приетия миналата година закон, 
според което един фармацевт може 
да разкрива само по една аптека. 
Това е т.нар. етичен модел на соб-
ственост на аптеките, известен като 
принципа „един фармацевт – една 
аптека“. Неговата философия е, че 
аптеките са преди всичко здравни 
заведения и след това търговски 
обекти. Според съюза готвените 
промени са продиктувани от корпо-
ративни интереси на собствениците 
на големите вериги аптеки.

Според председателя на Асоциа-
цията на собствениците на аптеки 
Николай Костов ограниченията об-
служват интересите именно на съ-
словната организация, която иска 
да запази монопола си на пазара. 
Той сравни евентуалната забрана на 
веригите аптеки със затварянето на 
големите вериги супермаркети като 
Била и Метро.

Костов обясни, че в момента в Ев-
ропа тенденциите на пазара на ле-
карства са в посока премахване на 
различните рестрикции. Свалят се 
много ограничения, свързани на-
пример с отстоянието на обектите 
и ценза на фармацевтите. В някои 
страни дори вече е позволена про-
дажбата на лекарствата без рецепта 
извън аптеките. През януари Ко-
мисията за защита на конкуренци-
ята (КЗК) определи, че изискването 
само магистър-фармацевт да бъде 
собственик на аптека, както и забра-
ната за съществуването на вериги 
аптеки, противоречат на Закона за 
защита на конкуренцията.

Ако ограниченията останат, пред-
стои закриването на около 1 300 ап-
теки в страната.

УБИЙСТВА, КОРУПЦИЯ И ЗАМ-
РАЗЕНИ ЕВРОФОНДОВЕ В начало-
то на април, за по-малко от 24 часа, 
на публично място в София бяха из-
вършени две покушения.

Вечерта на 6 април, във входа 
пред жилището си в София, с два 
куршума в главата е застрелян 
42-годишният изпълнителен дирек-
тор на енергийната компания „Ато-
менергоремонт“ Борислав Георгиев. 
Георгиев не е криминално проявен, 
не е бил с охрана и никога не е бил 
заплашван.

На 7 април, в близост до сто-
личния хотел „Плиска“ е застрелян 
нашумелият автор на книги за ор-

ганизираната престъпност в Бълга-
рия Георги Стоев. Издал е десетина 
книги, в които описва отношенията 
между криминалните групировки 
и босове и поделянето на терито-
рии в криминалните дейности. Раз-
полагал е с информация за родния 
ъндърграунд от първа ръка, защото 
е бил част от него и пряк свидетел 
на създаването на силовите групи-
ровки от началото на прехода ВИС 
и СИК.

„Не случайно в момент, в кой-
то скандалът в МВР щеше бавно да 
утихне, се случиха тези две знакови 
убийства.“ Заяви лидерът на ГЕРБ, 
столичен кмет и бивш главен се-
кретар на МВР Бойко Борисов. Той 
допълни, че и по време на неговия 
престой във ведомството е имало 
убийства, целящи дестабилизация 
на държавата и създаване на напре-
жение. Според него покушенията 
най-вероятно са опит за засилване 
на натиска върху вътрешния минис-
тър (Румен Петков, бел. на ред.).

Говорителят на Европейската ко-
мисия Марк Грей заяви, че Брюк-
сел е разтревожен от последните 
убийства в София и от факта, че 
през последните две години такива 
убийства стават редовно, но техните 
поръчители и извършители остават 
ненаказани.

Рокадите в правителството започ-
наха с оставката на вътрешния ми-
нистър Румен Петков на 13 април. 
Сергей Станишев заложи на ярко 
партийно назначение, като предло-
жи на негово място председателя на 
парламентарната група на Коалиция 
за България Михаил Миков.

На 21 април се завъртяха първите 
имена за новия кабинет. Финално от 
кабинета си отидоха четирима ми-
нистри – двама от БСП (на вътреш-
ните работи и на здравеопазването) 
и по един от ДПС (Нихат Кабил) 
и НДСВ (Веселин Близнаков).

Подчерта се назначението на нов 
вицепремиер без портфейл, който 
ще следи изразходването на евро-
пейските пари. С тази задача е на-
товарена досегашната посланичка 
в Германия Меглена Плугчиева, 
бивш член на Висшия съвет на БСП 
и бивш зам.-министър на земеделие-
то в кабинета на Сакскобургготски. 

Основните опозиционни пар-
тии определиха ремонта в прави-
телството като безсмислен. Според 
ГЕРБ промените са козметични, 
според ДСБ – „преструктуриране на 
мафията“, според СДС – „избухване 
на заложена бомба“, а БНД ги смята 
за „недостатъчни“. Това е „като да 
си купиш фабрика на 9 септември 
1944-та“, коментира лидерът на ГЕРБ 
и кмет на София Бойко Борисов. 
Според него промените са „козме-
тични“ и резултат на външен натиск, 
а не на осъзната политическа воля.

Във връзка с последните събития 
германското списание „Фокус“ по-
мества статия, в която се пише, че 
въпреки смесицата от корупция, на-
силие и лошо управление, ЕС възна-
мерява до 2013 г. да преведе на Бълга-
рия почти 7 милиарда евро субсидии. 
Според някои източници – пише спи-
санието – една пета от средствата за 
обществени поръчки потъват в сум-
рачни канали. „Доячите на фондо-
ве“ са добре омрежени и ако изобщо 
арестуват някого, то са дребни риби, 
се казва в статията. ЕС е разгневен 
от далаверите, но нищо не може да 
направи. Единственото средство за 
натиск е евентуалното затваряне на 
финансовите кранчета. Но те пък са 
прекалено много. Медийните инфор-
мации за замразяването на стотици 
милиони евро за България бяха доста 
преувеличени, общо са замразени не 
повече от 50 милиона евро. Милиар-
дите за структурни помощи изобщо 
не са засегнати.

Според КНСБ, 2.3 млн. българи се 
борят за физическото си оцеляване. 
Издръжката на живот е нараснала 
за 1 година с 15.6 %. Това е най-го-
лямото увеличение през последните 
8 години и е индикатор за рекордно 
поскъпване на живота. Границата на 
бедност , базирана на потребителска 
кошница от 77 стоки и услуги жизне-
но важни за физическото оцеляване, 
е 176.64 лв. на едно лице. С общ до-
ход до 95 лв. на човек са 57,6 % от до-
макинствата. 
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