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Facebook ïðàçíóâà þáèëåé ñ
1 ìèëèàðä ïîòðåáèòåëè

Facebook празнува 10-
ия си рожден ден. Осно-
ван през 2004 г., днес това
е най-голямата безплатна
онлайн социална мрежа в
света и се предлага на над
70 езика.

Предшественик на
Facebook е създадената на
28 октомври 2003 г. от
Марк Зукърбърг плат-
форма Facemash. Тогава
той е втора година студент

авторски права и личното
пространство. Впоследст-
вие обвиненията биват
свалени. Зукърбърг раз-
вива този проект същия
семестър точно преди из-
пит по история на изкуст-
вото. Той качва 500 сним-
ки от Древен Рим на сайт,
като всяка снимка съдър-
жа секция за коментари.
Когато разпространява
сайта сред останалите сту-

в Харвард. Сайтът изпол-
зва снимки от онлайн ди-
ректория със снимки на
студенти от университета,
като се сравняват по две
едновременно и се търси
по-привлекателния между
двамата. За да постигне то-
ва, Зукърбърг хаква недо-
стъпна информация от
мрежата на Харвард и ко-
пира личните снимки на
студентите от всички об-
щежития.

Сайтът бързо се популя-
ризира в кампуса, но е за-
творен няколко дни по-къ-
сно от администрацията.
Зук ърбърг е изправен
пред изгонване и е обви-
нен в застрашаване на си-
гурността, нарушаване на

денти, те започват да ко-
ментират и да обменят
идеи.През януари 2004 г.
Зукърбърг започва да пи-
ше код за нов уебсайт. Той
споделя, че е бил вдъхно-
вен от статия, свързана с
инцидента с Facemash. На
4 февруари 2004 г. той пу-
ска „Thefacebook”, което
предшества днешния сайт.
В работата по сайта скоро
се включват и неговите съ-
седи по стая по време на
обучението им в Харвар-
дския университет - Еду-
ардо Саверин, Дъстин Мо-
сковиц, Андрю Макколъм
и Крис Хюз.

Идеята за наименовани-
ето Facebook изглежда е
свързана с ученическите

години на Марк Зукър-
бърг в гимназията. В прес-
тижната Phillips Exeter
Academy, в която той учил,
на всеки постъпващ давали
справочник със снимките,
адресите и телефоните на
всички съученици. Ориги-
налното название на спра-
вочника било „The Photo
Address Book”, но всички
ученици го наричали про-
сто „The Facebook” (букв.

„Книгата с лицата”).
На 15 ноември 2010 г.

Facebook купува домейна
fb.com от Федерацията на
американските фермери, ка-
то сумата обаче остава тай-
на. На 11 януари 2011 г. Фе-
дерацията обявява 8,5 млн.
долара като „приходи от
продажби на домейн”. Така
придобиването на fb.com
става една от десетте най-скъ-
пи продажби на домейни в
историята.

От 2006 г. регистрация-
та е отворена за всички ин-
тернет потребители на
възраст над 13 години,
имащи електронна поща. В
момента аудиторията на
Facebook надвишава 1 ми-
лиард потребители.

В момента аудиторията на Facebook надвишава 1 млрд потребители

Благодарствено пис-
мо към лекарите в Мно-
гопрофилната болница
за активно лечение в
Балчик отправя болна
от диабет жена. Мара
Великова Трифонова от
Добрич е постъпила в
Неврологично отделе-
ние на болницата в
крайморския град на 22
октомври 2013 г., изпи-
сана е шест дни по-къс-
но. Благодарственото й
писмо е адресирано до
главния лекар на МБАЛ
“Балчик ЕООД” д-р Иво
Войчев.

Ето какво пише бла-
годарната пациентка:
“Уважаеми г-н главен
лекар, от много години
боледувам от диабет.
През октомври постъ-
пих на лечение от диа-
бетна полиневропатия
в Неврологично отде-
ление на поверената
Ви болница. Трогната
съм от  проявеното
внимание към мен .

Äèàáåòè÷êà áëàãîäàðè íà
ëåêàðèòå â Áàë÷èê

Престоят ми бе като
приказка, която свър-
ши за една седмица.
Имам информация за
прилаганото лечение и
в други болници в До-
бричка област. Във ва-
шата болница то е пре-
възходно. Всеки знае
задълженията си и ги
изпълнява точно. Гри-
жата за болния е над
всичко. Чистотата лъха
от всяко кътче на бол-
ничната стая. Лекарст-
вата се раздават навре-
ме, съгласно указания-
та на лекуващия лекар,
визитациите са редов-
ни и професионални, а
храната е разнообраз-
на и здравословна. Не
случайно болницата в
Балчик и в частност Не-
врологичното й отде-
ление са предпочитани
от пациенти от други
градове. Моля Ви да
приемете моите най-
искрени благодарнос-
ти за положените за

мен и останалите бол-
ни грижи. Благодарна
съм на главния лекар д-
р Иво Войчев, завежда-
щия Неврологичното
отделение д-р Яна До-
чева, старшата меди-
цинска сестра Стефка
Стефанова, мед. сестри
Тинка Колева, Снежи-
на Димитрова, Пенка
Петрова, Димитрина
Василева, Татяна Геор-
гиева и Росица Якимо-
ва. Похвални думи зас-
лужават и санитарките
Гинка Петрова, Ивели-
на Стоянова, Бирсен
Мехмедова и Шангюл
Ахмедова. Мога да по-
соча и други имена, но
и тези са достатъчни да
покажат истински чо-
вешкото ви отношение
към болните и към тех-
ните страдания.

Благодаря ви, мили
хора!”, пише Мара Ве-
ликова.

В-к „Добруджанска
трибуна”

Àäâ. Èâàí Ãðóéêèí: Âëàñòòà òðåïåðè
äà íå ñå ñúáóäÿò ãðàæäàíèòå

Иван Груйкин

- Адвокат Груйкин,
наскоро обявихте, че
100 държавни такси
са незаконни!?

- Всъщност около 100
са общо различните та-
кси в България, а ние не
сме се натъкнали на за-
конна такава. Нашето
подозрение, а за това
говорят всичките ни
анализи, е, че всички
държавните такси са не-
законни. Няма законова
основа за тях.

- Какво ги прави
„незаконни”?

- Незаконни са, защо-
то са определени про-
изволно. Законът за дър-
жавните такси наруша-
ва задължителни ико-
номически и социални
принципи, които са на-
лице във всяка право-
ва държава. Липсва
разходна оправданост и
икономическа целесъо-
бразност. Таксата, коя-
то е цена на услуга, тря-
бва да съответства точ-
но на материалните раз-
ходи за дадената услу-
га. Всяка една такса тря-
бва да почива на едно
предварително ценооб-
разуване. Трябва да е
направена сметка какви
разходи включва едно
административно дейс-
твие. Такова никога не
е правено. Администра-
цията не се чувства длъ-
жна да се отчете. Взе-
мете за пример издава-
нето на разрешение за
откриване на аптека. За-
що искат 4000-5000
лв.? И 50 да са, абсо-
лютно неоправдано е.
Вземете тарифите, кога-
то сте си плащали не-
що – там никога няма
икономически обосно-
вки.

- Противоречи ли
това на конкретен
нормативен акт?

- Принципът на разхо-
да влезе законово през
2003 г., но администра-
цията продължи да си
го прави постарому. И
по време на социализ-
ма размерите на такси-
те се правеха произвол-
но. Тази традиция се за-
пази. Изхождат от това
колко пари са нужни за
администрацията, как-
вато изглежда в мечти-
те им, а не такава, как-
вато е в реалност. Раз-

решението за издаване
на аптека има разходи
за тонер и лист хартия.
Смятам, че възнаграж-
денията на служители-
те, извършили една или
друга дейност, не тряб-
ва да влизат в цената на
таксата. Щом плащаме
данъци, ние плащаме и
техните заплати. Те се
издържат от данъците. В
60% от времето си чи-
новниците се занимават
с други работи, а в ос-
таналите 40% работят.
Тези 40% ли трябва да
влязат в таксата, която
плащаме? Цените на съ-
ответните услуги и так-
си трябва да са по-нис-
ки, щом е така. Но не
са смятани. В която и
информационна систе-
ма да влезете, ще ги ви-
дите тия около стотина
произволни такси. И
почвате да се хващате
за главата. Голяма част
от тях са абсолютно из-
лишни. Те са направе-
ни с единствената цел
да изхранват някакви
чиновници, да облаго-
детелстват хората, кои-
то са на власт. Властта
е в основата на безкон-
тролното нарастване на
администрацията и так-
сите, на произволните
комисии с бонусите.
Нашето мнение, е че
70% от тези админист-
рации и такси са не са-
мо безполезни, те са
вредни.Ако съм длъ-
жен по закон за нещо,
не трябва да го пла-
щам. Трябва да има та-
кса за нещо, което за-
виси от моя избор. Ка-
то документите за са-
моличност. Те са на дър-
жавата. Държавата ка-
зва: „Ще платиш толко-
ва, защото така сме ре-
шили”. Това е изнудва-
не.

 - Може ли да се ка-
же, че у нас гражда-
ните обслужват инте-
ресите на държавата,
а не държавата – на
гражданите?

- Държавата изде-
вателства върху гра-
жданите. Тя извърш-
ва насилие над тях.
Не им позволява да
си вдигнат главата и
да помислят трезво
какъв е смисълът на
едно или друго дейс-
твие, което тя, чрез
съответната админис-
трация, прави. За те-
зи 20 г.  големият
страх на управлява-
щите елити е това -
събуждането. Не се
отчитат пред гражда-
ните. Нямат интерес
гражданите да се ин-
тересуват и да мис-

лят. В сила е погреш-
ната концепция на со-
циализма:  чиновни-
ците и държавата са
всичко. Отделният
човек  е нищо.  Той
има само задължения.
Запази се социалис-
тическата държава и
манталитетът от тога-
ва. -

-Ако се намалят та-
ксите, няма ли да се
наложи увеличение
на данъците?

- Сигурно не. Държа-
вата ще функционира
много по-добре с три
пъти по-малка админи-
страция. Предизборни-
те лозунги говореха за
оптимизиране в този се-
ктор, но трябва да се ка-
же колко получават сре-
щу какъв труд. Ако на-
истина администрация-
та е такава, каквото тря-
бва да бъде, предвари-
телно се смята какво
прави и колко трябва да
плащаме, нека да се
знае кое колко е. И не
правителството да изле-
зе с популистките дек-
ларации, че България е
данъчен рай. Това не е
вярно. В България данъ-
ци + такси + осигуря-
ване е едно от най-сма-
зващите в Европа. Го-
ляма част от таксите са
скрити данъци. Никой
не се е засилил да идва
тук, всички си тръгна-
ха.

- Атакувахте много
от таксите в съда. На
какъв етап са делата?

- Относно четири-
процентовата такса, ко-
ято се дължи при иск в
съда – делото продъл-
жава. На първа инстан-
ция са отхвърлили жал-
ба със скандални моти-
ви. Това е скандално ре-
шение, защото заклю-
чението, което направи
съдът след 3 страници
разсъждения е, че тези
4% не затрудняват гра-
жданите във възмож-
ността да предявяват
искове. То противоречи
на каквато и да е логи-
ка, на здравия разум. То
е абсурд. При положе-
ние, че на 1 000 000 лв.
са 40 000 лв. Голяма
част от клиентите ми се
отказват, че не могат да
платят таксата. При об-
жалване пак се иска та-
кса. Така стана и с мой
конкретен случай в се-
мейното право – става
дума за подялба на иму-
щество със сериозна
стойност. Просто не мо-
же да се заведе този
иск, защото не може да
се плати таксата. Това
е голям резил за съста-
ва, който си позволи та-

кова решение. Всички
знаем, не е тайна, че на-
тискът върху ВАС е ог-
ромен. Или се действа
с облаги. Различни фор-
ми на въздействие. Не-
ка си припомним слу-
чая от миналата седми-
ца. Това са все по-ви-
дими белези за разпад
в този съд. Това би би-
ло трагично. Съдия от
ВАС отказа да подпише
решението за избора на
шеф на градския съд.
Ако продължаваме та-
ка с извънсъдебни до-
води, не е добре. Тако-
ва падение не се е слу-
чвало. Видими са фор-
ми на разпад на най-ва-
жните звена в България.

- Говорите за на-
тиск… След протеста
пред парламента на 14
януари 2009 г., вие за-
щитавахте десетките
бити от полицията. Се-
га главният комисар
Калин Георгиев обяс-
ни, че полицейското
насилие е мит. Като
мотив посочи, че на 54
000 състав има „само”
70 случая на насилие.
Как ще коментирате
това изявление?

- Нямаше да мисли та-
ка, ако негови близки
или той е пострадал. В
България има неадеква-
тни управляващи, споме-
натият от вас комисар е
христоматиен пример за
несъстоятелност. Него-
вото твърдение е пълен
абсурд. Всеки го знае.
Хората ги е страх от по-
лицията, те не се обръ-
щат към нея. Погледнете
полицията. Това са хора-
та, които са внушават от
съжаление до страх, но
не и доверие. Обидно е
даже да го коментираме.
От това, което той казва,
единственото, което мо-
же би заслужава да се
помисли е броят на слу-
жителите на МВР. И ре-
зултатите от тяхната дей-
ност. Щом допуснахме
хора като Бойко Борисов
да е премиер, хора като
Калин Георгиев, а Цве-
танов – вътрешен мини-
стър, значи всичко може
да ни се случи, а то вече
е започнало да ни се слу-
чва.

- Думите ви не  са
ли потвърждение на
максимата, че всеки
народ си заслужава
управниците?

- Така е, въпросните
господа са си на мяс-
тото. Въпросът е ние къ-
де сме.
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