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редстои да се гласува вот на недоверие на ка-
бинета "Борисов 3". Конкретната тема е "еколо-
гия" и там провалите са очевидни - драматично
безводие - днес в Перник, утре и в други градо-
ве, все по-мръсен въздух, няколко случая с от-

Èçõàáÿâàíå íà
óïðàâëÿâàùèòå,

êðàõ íà ñèñòåìàòàÍàðîäúò èñêà
ровена риба в реките, отпадъци от целия свят се горят
у нас, а част от тях показват пряка бизнес връзка с
италианската мафия. Оказа се, че с проверки от прозо-
реца на джипа проблемите не се решават, и бе вкарана
тежката артилерия - арести на висши чиновници и па-
ническо харчене на още и още милиони за спасяване
на положението. Но остават въпросите дали идеите са
компетентни и работещи и дали крадливата ни управ-
ленска система няма да се полакоми и за тези пари за
спасение на перничани, дали изпълнението ще е качес-
твено. И най-важният въпрос - колко още подобни еко-
логични бомби ще гърмят!? Оказва се, че контролът е
бил нулев, а корупцията - не предполагаема, а явна и
неописума по размери. И колко са другите сфери, в
които контролът е слаб, а кражбата е официална поли-
тика? И дали има въобще такава, които са ни наред!?
Ето например законодателството: всекидневен лобизъм,
некомпетентност, папагалско преписване на чужди за-
кони, кроежи и кръпки на закони, а в последните дни и
опит да се подложи на риск даже и финансовата ста-
билност на държавата. Но това не е изключение, а стил
на управление на пробата и грешката, на гасенето на
пожари (често - с бензин), на запълване на дупки и
пробойни, на самохвално тупане в гърдите напук на
реалността, която вижда народът. Пропастта между об-
ществото и властта е най-дълбоката за 30 години пре-
ход. И като казахме "преход", има една любопитна под-
робност - че недоволството срещу предишната система
започна с темата "екология", така се получава и сега,
тридесет години по-късно. Приликите с късния Живков
са очевидни и не само в тази област, а в много други. И
най-харизматичните лидери се изхабяват и губят ефек-
тивност. Но днес ефективност губи и системата - прила-
ганият с пълна сила неолиберален модел с неговата
идейна и политическа малоценност у нас, в европейски
и глобален мащаб. В сферата на екологията вотът е
факт и го е гласувал не парламентът, а народът. Как ще
е в другите сфери - предстои да видим!

Теофан ГЕРМАНОВ

Ñàìî 19% ïîäêðåïÿò äà ïðèåìåì åâðîïåéñêàòà
âàëóòà ó íàñ, 50% ñà ïðîòèâ

референдум за еврото

нозинството от българите
не подкрепят влизането на
страната в еврозоната и
са склонни да поставят
въпроса на референдум,
сочи социологическо
изследване. То е поръчано
от Експертния клуб за
икономика и политика и е
проведено от агенция
"Тренд" сред 1008 пълно-
летни граждани на Бълга-
рия в периода 7-15 ноемв-
ри 2019 г. и е представи-
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Èíòåð ñå ïîäñèëè
ñ èãðà÷ çà
20 ìèëèîíà
Интер обяви официално
привличането на датския
национал Кристиан Ерик-
сен, който идва от Тот-
нъм. Трансферът е на
стойност 20 милиона ев-
ро, а договорът на хал-
фа е до юни 2024 годи-
на. Ериксен имаше кон-
тракт с "шпорите" до ля-
тото. Интерес към него
имаха още Реал (Мадрид)
и Барселона, но в край-
на сметка той избра от-
бора на Антонио Конте.
Така Интер се подсили с
още един играч от Вис-
шата лига за мачовете с
Лудогорец от Лига Евро-
па през февруари, след
като през лятото прив-
лече Ромелу Лукаку, а
наскоро и друг футболист
на Манчестър Юнайтед -
Ашли Йънг.  ç

Îáâèíèòåëíèÿò àêò
ñðåùó Íåòàíÿõó å
âíåñåí â ñúäà

телно за територията на
страната във възрастовата
категория над 18 години.
50% от запитаните са
против въвеждането у нас
на единната европейска
валута, като само 19 на
сто го подкрепят. Същев-
ременно 54% искат рефе-
рендум за влизането на
България в еврозоната.
Поне половината от
участниците в проучване-
то заявили, че при евенту-

ално допитване няма да
подкрепят еврото. Основ-
ните притеснения на
българите при приемането
на единната валута се
отнасят до поскъпването
на живота, като цените на
стоките, размерът на
заплатите и масовото
обедняване са причините
еврото да е нежелано у
нас, сериозни са и опасе-
нията от "гръцки" сцена-
рий. < 5

< 20

Обвинителният акт сре-
щу израелския премиер
Бенямин Нетаняху беше
официално внесен в съ-
да, съобщи израелското
министерство на право-
съдието. Това става са-
мо часове след като Не-
таняху оттегли искането
си да му бъде предоста-
вен съдебен имунитет.
Срещу него вероятно
скоро ще започне дело
по обвинения в измама,
злоупотреба с доверие и
корупция по три отделни
точки. Не е ясно обаче
дали процесът ще започ-
не преди предсрочните
избори на 2 март. По-
рано вчера Нетаняху от-
тегли искането си за
имунитет срещу съдебно
преследване.

ÌÌ

” Президентската институция продължи
да отстоява правовата държава и интересите
на гражданите, да задава дневния ред.
” Продължаваме да поддържаме активен

диалог с гражданите и институциите.
” Наложих вето на 7 закона,

а там, където виждах, че има нарушение
на Конституцията, сезирах и Конституционния
съд.
” Работих за отношенията с ЕС и САЩ,

но и с геополитически и икономически факто-
ри като Русия и Китай.

Президентът
Румен Радев
и вицепре-
зидентът
Илияна
Йотова
дадоха
пресконфе-
ренция
по повод
третата
годишнина
от встъпва-
нето си в
длъжност

Ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ îò÷åòå
òðåòàòà ãîäèíà îò ìàíäàòà

” Ще имам доверие в правителството, ако
мисли не как да доизкара мандата, а за благо-
състоянието на хората.
” За вота на недоверие: Това е дневният

ред на обществото, кризата е екзистенциална.
” За питането на главния прокурор до КС:

Запитайте се защо точно в този момент!
” Вицепрезидентът Йотова предлага създа-

ване на Асоциация на българските общности.
” Подгласничката на държавния глава си

пожела 2020-а да е годината на единението за
българите. < 2, 3

Снимка
Пресфото
БТА
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Вчера държавният глава
Румен Радев и вицепрези-
дентът Илияна Йотова се от-
четоха за третата година от
мандата на институцията. В
своето експозе държавният
глава заяви:

"Приемам този голям ме-
диен интерес като знак за
ролята на президентската
институция в обществено-по-
литическите процеси. И в та-
зи трета година ние продъл-
жихме нашата отговорна ми-
сия с последователност в
принципите и действията.
Президентската институция
продължи да отстоява пра-
вовата държава и интереси-
те на гражданите, да зада-
ва дневния ред по важни об-
ществени теми, да стимули-
ра дебата между институци-
ите и гражданите, да обеди-
нява около обществено зна-
чими каузи, да работи за мо-
дерното развитие на Бълга-
рия, да отстоява българския
интерес навън. Нямам наме-
рение да превръщам този
отчет в самореклама, защо-
то оценката я дава общест-
вото ни. И в днешната тре-
вожна и променлива дейст-
вителност по-важно е инс-
титуциите да бъдат предви-
дими и с ясни приоритети.
Затова ще маркирам само
някои щрихи от дейността
през изминалата година, а
ще акцентирам на приори-
тети и действията през нас-
тоящата. Президентската ин-
ституция все по-уверено за-
дава политическия дневен
ред. И последният пример
това е усъвършенстването
на изборното законодател-
ство. И откритата амбиция
на българския парламент да
изпревари обявената отдав-
на инициатива на президен-
та. Знаете, че за първи път
парламентът започна тази
дейност - да усъвършенст-
ва изборния процес, избор-
ното законодателство не в
навечерието на предстоящи
избори, а когато трябва. То-
ва само показва, че отрита-
та и конструктивна позиция
на президента е стимул за
отговорно отношение и на
останалите институции.
През годината
поддържах активен
диалог с гражданите
и институциите,

използвайки конституцион-
ното си правомощие за об-
ръщение към народа и На-
родното събрание, като от-
кроявах проблеми и давах
насоки за тяхното решава-
не. За превръщането ни в
държава с функциониращи
институции и високо качес-
тво на живот. Отстояването
на върховенството на зако-
на и укрепването на държав-
ността бе сред водещите ми

приоритети и дейности през
годината. Макар свиканият
от мен Консултативен съвет
за национална сигурност
през април за реални мер-
ки срещу корупцията да не
постигна консенсус, моите
констатации и предложения
стават все по-актуални. Про-
дължих да бъда бариера сре-
щу лобисткото законодател-
ство и решения в разрез с
обществения интерес.
Наложих вето
на 7 закона, а там,
където виждах, че има
нарушение на
Конституцията, сезирах
и Конституционния съд.

Въпреки преодоляването
на тези вета, понякога дори
и без дебат в Народното съб-
рание, обществената реакци-
ята и решенията на Консти-
туционния съд потвърждават
правотата на моите дейст-
вия. Поредицата срещи от-
носно избора на главен про-
курор и повишаване на не-
зависимостта и ефективност-
та на съдебната власт отк-
роиха проблеми и възмож-
ни решения. В ход са и де-
батите за иницииране на
промени в Конституцията
след 30 години Преход и дъл-
боки сътресения в общест-
вено-политическия живот.
Преодоляването на бедност-
та и неравенствата чрез пос-
тигане на висок устойчив
икономически растеж бе в
основата на диалога ми с ра-
ботодателски и браншови ор-
ганизации, с инвеститори и
синдикати. Кръглата маса на
тема "За конкурентоспособ-
на и просперираща българ-
ска икономика" създаде ус-
ловия за откровен и задъл-
бочен диалог между законо-
дателната и изпълнителната
власт и бизнеса и научните
организации. Казвам научни

организации, защото бъде-
щето на нашата икономика
зависи от това как ще раз-
виваме нашата наука, тех-
нологии и дейности в об-
ластта на иновациите. Мно-
гобройни са срещите ми с
преподаватели, студенти,
ръководители на олимпий-
ски отбори и стартиращи
предприятия, както и ини-
циативите за подкрепа на
образованието, науката и
иновациите. Мога да посо-
ча като успех инициирания
от президентската институ-
ция меморандум между
всички държави, участнич-
ки в проекта за създаване
на Международния инсти-
тут за устойчиви техноло-
гии в Югоизточна Европа -
една кауза, която аз отсто-
явам на всеки междунаро-
ден форум. Това, че този ме-
морандум бе подписан на
срещата в Полша за Бер-
линския процес и бе взето
решение на Европейската
комисия за неговото финан-
сиране. Очаквам и по-ак-
тивна позиция на българс-
кото правителство за пред-
ставяне на предимствата на
България за бъдещето си-
туиране на този център.
През годината започнахме
една нова инициатива - сре-
щи на иновативни старти-
ращи предприятия с чуждия
бизнес, което дава възмож-
ност на тези млади хора да
разгърнат обхвата на свои-
те идеи. Детското здравео-
пазване и детският масов
спорт продължаха да бъдат
във фокуса на моята дей-
ност.
Продължих да съм
ангажиран и с
проблеми на общините

за хармонично развитие на
регионите, финансова де-
централизация и по-голяма
самостоятелност. Опазва-

Ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ:

Äà ñâàëèì ðîçîâèòå î÷èëà!
Ïðåçèäåíòñêàòà èíñòèòóöèÿ ïðîäúëæè äà îòñòîÿâà ïðàâîâàòà
äúðæàâà è èíòåðåñèòå íà ãðàæäàíèòå, äà çàäàâà äíåâíèÿ ðåä

нето на историческата па-
мет и културното ни наслед-
ство също беше във фокуса
на моята дейност и присъс-
твието на генералния дирек-
тор на ЮНЕСКО по моя по-
кана на тържествата за 24
май е международно приз-
нание за приноса на Бълга-
рия в световното културно
наследство. Развитието на
въоръжените сили е мой не-
отменен приоритет като
върховен главнокомандващ.
Методичната ми настойчи-
вост даде резултат в някои
направления - подписан бе
договор за придобиване на
нов изтребител, макар и за-
сега с орязани способнос-
ти от планирането и необ-
ходимост от допълнително
заплащане. Възстановено
беше Висшето военновъз-
душно училище, в ход е сти-
мулиране на мотивацията на
военнослужещите и техния
социален статус, макар и в
момента в обем, който не
може да реши острия не-
достиг на личен състав. На-
рушаването на приетия кон-
сенсус на Консултативния
съвет за национална сигур-
ност за разсрочено плаща-
не на проектите води до не-
хармонично развитие на ви-
довите въоръжени сили и
родове войски до тревож-
но изоставяне в реализаци-
ята на проектите за модер-
низация и нашите ангажи-
менти към Алианса. Води до
невъзможност от доставка
на други, по-евтини, но жиз-
неноважни за сигурността
отбранителни системи.

През 2019 година продъл-
жих проактивната си външ-
на политика. Балансирани-
ят и прагматичен подход,
подплатен със солидна ар-
гументация доведе до по-
прецизно формулиране на
българския интерес във
всички срещи и форми от
двустранно международно
сътрудничество и засилва-
не на позициите на страна,
която може да генерира
перспективни идеи. Показа-
телно в това отношение са
няколко неща: откроената
от мен на срещата на вър-
ха в Лондон нова раздели-
телна линия в НАТО и при-
зивът ми Алиансът да не се
превръща в съюз между
производители и купувачи,
а между партньори, които
заедно развиват своите от-
бранителни способности
чрез индустриално сътруд-
ничество, трансфер на тех-
нологии и съвместно произ-
водство, бе посрещнат с
одобрение и внимание как-

то от международния сек-
ретариат, така и от лидери-
те на държавите членки в
Алианса, като ефективен
подход за укрепване на
единството и за развитие
на отбранителните способ-
ности. Ще подчертая и
разговорите с
президента Путин
по време на
Санктпетербургския
форум,

когато категорично бе фор-
мулирано съдържанието на
понятието "взаимна изгода"
в двустранното стратеги-
ческо сътрудничество. Яс-
но бе аргументирана необ-
ходимостта от преразглеж-
дане на ценообразуването
в механизмите за изчисля-
ване на цената на газови-
те доставки и необходи-
мостта от намаление на це-
ната за тези доставки за
България. Тези аргументи
бяха приети от руската
страна с готовност за пре-
говори в това отношение,
но този успех не бе дораз-
вит от българското прави-
телство и в момента Бъл-
гария плаща най-високата
цена в Европа. Ще посоча
и призива ми от трибуната
на ООН и на други между-
народни форуми за равно-
мерно разпределение на об-
разователната и научната
инфраструктура и научно-из-
следователските програми
като ефективен подход за
постигане на целите за ус-
тойчиво развитие. Укрепва-
нето на сигурността и свър-
заността на балканските
страни бе във фокуса ми при
всички срещи с балкански-
те лидери, и не само това,
то бе и основен мой акцент,
когато свиках извънредна-
та консултативна среща, ко-
ято бе повратна точка за из-
работването на отговорна
национална позиция относ-
но европейската перспекти-
ва на Република Северна
Македония. Президентската
институция е и двигателят за
включването ни в охраната
на въздушното пространст-
во на съседите като наш на-
ционален интерес и съюз-
нически дълг. Работих за за-
силване на сътрудничество-
то както в Европейския съ-
юз и НАТО, така и с геопо-
литическите и икономичес-
ки фактори като САЩ, Ки-
тай, Русия, Япония и Гер-
мания, с чиито лидери имах
конструктивен диалог.
Следва да отбележа раз-
витието на

На стр.3

Снимки
Пресфото БТА
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отношенията ни
с Китайската народна
република до ниво
стратегическо
партньорство
като резултат на моята ак-
тивна позиция в двустран-
ните отношения. Български-
ят бизнес вече се възполз-
ва от това решение, очак-
вам и по-активните действия
на българското правителст-
во. Икономическата дипло-
мация чрез привличане на
чуждестранни инвестиции,
съвместни проекти и разши-
ряване на българския износ
бе основен акцент при по-
сещението ми в Австрия,
Швейцария, Португалия, Ун-
гария, Словения, Хърватия,
Египет, Катар и Ливан. Ра-
ботих и за подпомагане на
регионалното сътрудничест-
во. Например след посеще-
нието ми в Хърватия бе про-
ведена ползотворна среща
и договорености постигнати
между местната власт и мес-
тния бизнес между Пловдив
и град Задар. Бих подчер-
тал особено ползотворното
посещение на германския
президент, който също има
регионални измерения и да-
де нов импулс в икономичес-
кото инвестиционно сътруд-
ничество между нашите
страни. А срещата ми в Япо-
ния на ниво Министерски съ-
вет, бизнес и образовател-
ни институции дадоха нова
перспектива на двустранни-
те отношения и в близките
дни ще продължи в София
със силно японско присъст-
вие и събития по инициати-
ва на президентската инсти-
туция. Активна бе работата
ми и в инициативата "Три мо-
рета" за подобряване на
свързаността в Източна Ев-
ропа и за включването на
България в приоритетни
транспортни проекти. Разби-
ра се, в тази година приори-
тет за мен и за г-жа Йотова
бе поддържането на живата
връзка и приобщаването на

българските общности зад
граница, тяхното духовно
приобщаване към родината,
както и отстояването на тех-
ните права и идентичност.
Мисля, че това е мисия, на
която трябва да отделяме все
по-голямо внимание предвид
растящия брой, за съжале-
ние, на наши сънародници
зад граница. И сега няколко
думи за приоритетите и дей-
ствията на президента. Те не
са самоцел, те са функция
от политическото и социал-
но-икономическо развитие
на страната, от правомощи-
ята на институцията и амби-
циите за бъдещето.
Президентът за питането
на главния прокурор до КС:
Вие преценете защо точно
в този момент!

"Първо, както казах, г-н Ге-
шев сам трябва да обяви мо-
тивите за това искане към
Конституционния съд. Нямам
идея за конкретен случай, за-
щото аз съм убеден, че не
съм вършил нищо нередно",
заяви Радев по повод иска-
нето за тълкуване в КС на
обхвата на президентския
имунитет.

Оставям на вас да пре-
цените защо точно в този мо-
мент главният прокурор вна-
ся искане в КС, свързано с
имунитета на държавния гла-
ва, предаде агенция "Фокус".

Президентът обясни, че
неговият мотив за конститу-
ционни промени не е насо-
чен срещу прокуратурата.
"Моят мотив винаги е бил за
повишаване на независи-
мостта и ефективността на
съдебната власт. Оставам на
вас да прецените защо точ-
но в този момент главният
прокурор внася искане за
разглеждане на имунитета на
държавния глава. Аз нямам
никакви идеи за конкретни
причини. Така че главният
прокурор трябва да обясни
своите мотиви пред общест-
вото. Във всеки момент очак-
вам Конституционния съд,

каза президентът Румен Ра-
дев по време на прескон-
ференция за третата годи-
на от мандата си във връз-
ка с вота на недоверие, кой-
то ще бъде гласуван утре в
пленарната зала. Той опре-
дели вота на недоверие ка-
то нормален парламентарен
механизъм.

"Това е най-силният инс-
трумент в ръцете на една
опозиция. По-особеното на
този вот е, че той е естест-
вено продължение на днев-
ния ред на обществото. Кри-
зата е изключително дълбо-
ка, кризата е екзистенциал-
на. Решението е в ръцете
на българския парламент.
Тук всеки народен предста-
вител трябва да изрази сво-
ята воля в зависимост и от
обществения интерес или от
партийната дисциплина", за-
яви още Радев.
Дипломацията не е
телевизионно риалити

Действията в дипломаци-
ята не трябва да се превръ-
щат в телевизионно риали-
ти, припомни държавният
глава. „Що се отнася до
шпионските скандали, не ко-
ментирам дейността на
службите и прокуратурата,
но България трябва да отс-
тоява твърдо своя сувере-
нитет и да пресича всякак-
ва намеса в нейната нацио-
нална сигурност. Разбира
се, за всяка една такава
дейност, която водят служ-
бите, трябва да има събра-
ни ясни и безспорни дока-
зателства. Дали е нормал-
но други държави да се ин-
тересуват от наши вътреш-
ни дейности, сега ако ви ка-
жа, тук има дипломати съ-
що, че дипломатът, изпра-
тен в една държава, не се
интересува какво става в та-
зи държава и не информи-
ра своята държава, нали
знаете, че това е нещо мно-
го наивно. Тук има една мно-
го тънка граница. Трябва да
има ясно разграничение
между дейността, която из-
вършва всеки един дипло-
мат за развитие на връзки-
те, информацията, която той
събира, с каква насоченост
и мотиви и дали се прек-
рачва тази граница, в която
имаме намеса в национал-
ната сигурност с определен
интерес“, заяви още Радев.

На въпрос как ще комен-
тира в момента отношения-
та между Русия и България
във връзка със събитията от
последните дни президентът
заяви, че има две страни в
развитието на отношенията
в момента. „България и Ру-
сия имат общи интереси в

който откри дело, да се ръ-
ководи от заложените в съз-
даването на Конституцията
принципи и ще следя за хо-
да на това дело", каза още
Радев.

"От главния прокурор
очаквам старание и в реал-
ната борба с корупцията там,
където тя има най-голяма
хранителна среда. Много яс-
но заявих и при встъпване-
то в длъжност на новия гла-
вен прокурор, че неговата
основна задача е да убеди
обществото, че брани зако-
на и обществения интерес,
а не управляващите, не оп-
ределени бизнесмени. Зая-
вил съм, че ще имам среща
с всички институции", каза
още Радев и допълни, че му
предстои конструктивен ди-
алог с главния прокурор.
Ще имам доверие в
правителството, ако
мисли за благосъстоя-
нието на хората

Ще имам много по-висо-
ко доверие в българското
правителство, ако водеща-
та цел на дейността му е не
доизбутване на мандата, а
благосъстоянието на бълга-
рите. "Ако има много по-от-
говорно отношение към из-
борния процес, ако не фор-
мира предварително плани-
ран изкуствен излишък чрез
нереализиране на държав-
ни инвестиции, който харчи
еднолично и непрозрачно.
Ако има желание и капаци-
тет за реформи, ако инвес-
тира повече в човешки ка-
питал, повече в хората, ако
мисли повече за децата и
българските пенсионери",
заяви президентът.
За вота на недоверие:
Това е дневният ред на
обществото, кризата е
екзистенциална

Вотът на недоверие е
продължение на дневния
ред на обществото - криза-
та е екзистенциална. Това

по-голяма сигурност в реги-
она, общи интереси от раз-
витие на двустранните отно-
шения и то на здрава, праг-
матична основа. “Надявам
се тези шпионски скандали
да не навредят на тези праг-
матични отношения защото
България вече е вложила
значителни средства. Значи-
телни средства в газопро-
вода “Балкански поток”. Та-
ка че тези средства трябва
по някакъв начин да се опол-
зотворят. За ЕС и Деня на
победата и ролята на Съвет-
ския съюз във Втората све-
товна война - според мен
този спор излишно се по-
литизира и тук е мястото да
има по-голяма чуваемост на
историците и хората, които
боравят с архивите и исто-
рическата истина за война-
та”, каза държавният глава.
Вицепрезидентът Йотова:
2020-а трябва да е
година на единението

По-амбициозни трябва да
сме за признаване на бъл-
гарско малцинство в Косо-
во. Това каза вицепрезиден-
тът на Република България
Илияна Йотова по време на
пресконференция за трета-
та година от мандата си, пре-
даде  агенция „Фокус“.

Вицепрезидентът обърна
внимание, че 2020-а трябва
да бъде година на единение-
то на българите в България
и с нашите сънародници зад
граница. „Това е философия,
която трябва да преминава
през всичките ни действия,
през всичките ни решения“,
каза още Йотова.

“Ще предложа Асоциация
на българските общности по
света”, каза още вицепрези-
дентът на Република Бълга-
рия. „Разчитам на останали-
те институции заедно да я
изградим. Без помощта на
изпълнителната и законода-
телната власт това не би би-
ло възможно. Това е мнени-
ето и на водещи български
учени, дипломати, експерти,
които участват в работата
към обществения съвет към
институцията”.

Илияна Йотова посочи, че
темата за сънародниците ни
зад граница е нейна посто-
янна тема още от началото
на мандата.

„В постоянен контакт сме
с над 150 дружества на бъл-
гари от 33 държави“, посочи
вицепрезидентът.

Според нея национална-
та солидарност не спира на
границата.

„Имаме един дом Бълга-
рия и не можем да създава-
ме паралелни родини“, до-
пълни още Йотова.

Вярвам, че навлизаме в
десетилетието на промяната
- ще бъдем успешни, ако спо-
рим за бъдещето, както за
миналото. 2019-а бе година
на 30-годишната равносмет-
ка. Дали е приключил пре-
ходът или не, този анализ и
тези разсъждения нека да
оставим на анализаторите и
политолозите. По-важното е,
че нямаме необходимата
крачка отвъд прехода. Ще бъ-
дем успешни, ако спорим за
бъдещето, така както спорим
за миналото. Трябва да пре-
доставим онези стимули на
българите в България, които
да ги задържат тук“, каза още
вицепрезидентът.ç

Äà ñâàëèì ðîçîâèòå î÷èëà!
От стр.2

Èâàí Ãåøåâ:
Èçïðàòèõà ìè äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî,
îòíàñÿùî ñå äî ïðåçèäåíòà

"Единственото, което мога да кажа, е, че ми е
изпратено досъдебно производство от наблюдава-
щи прокурори. Те са видели в това досъдебно про-
изводство данни, които пораждат неясноти в раз-
поредбата на член 103 от Конституцията. И са ми
изпратили това досъдебно производство с оглед
моите правомощия да сезирам Конституционния съд
за задължително тълкуване на Конституцията."

Това заяви главният прокурор Иван Гешев в
изявление пред журналисти по повод питането си
до Конституционния съд относно имунитета на пре-
зидента и вицепрезидента. Казано просто, има съп-
ричастност на президента към престъпление. След
като съм се запознал, съм констатирал, че има
основания и писмено съм ги изложил пред КС",
заяви още главният прокурор.

Ïðîô. ßíàêè Ñòîèëîâ:
Ïðîèçâîäñòâî ñðåùó ïðåçèäåíòà
å íåâúçìîæíî ïðåç ìàíäàòà

По време на мандата на президента и вицеп-
резидента няма как да има обвинения срещу тях.

Това каза за радио "Фокус" един от хората, рабо-
тили по изработването на Конституцията на Бъл-
гария - проф. - Янаки Стоилов, във връзка с
поисканото от главния прокурор Иван Гешев тъл-
куване на Конституционния съд на имунитета на
президента и вицепрезидента.

"Що се отнася до разграничението между дър-
жавна измяна и нарушение на Конституцията, ве-
роятно в някои случаи може да има застъпване
между двете категории, но те са, в общи линии,
самостоятелни, защото измяната трябва да се
тълкува с оглед на разпоредбата в Наказателния
кодекс. Докато нарушението на Конституцията се
определя според това дали се изпълняват конс-
титуционно предвидените правомощия, които се
съдържат в глава четвърта, но и в други разпо-
редби на Конституцията", каза университетският
преподавател.

Проф. Янаки Стоилов обясни още, че ако дър-
жавният глава извърши нещо в частно качество,
няма да може да бъде подведен под отговорност в
рамките на мандата, а след евентуална процедура
по импийчмънт, когато самият парламент се прев-
ръща в обвинител.

След това се внася въпросът за разглеждане в
Конституционния съд и когато той се произнесе и
прекрати мандата на президента, може да се търси
отговорност по общия ред, обясни проф. Стоилов.
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От общо 57 гласували
общински съветници 56
бяха "за" и имаше само
един "въздържал се" по
доклада за водната криза
в миньорския град. Искам
да ви благодаря от името
на перничани, че взехте
това жизненоважно реше-
ние. Радвам се, че днес
разумът и солидарността
бяха водещи, и съм щаст-
лив, че политически сили
с различни възгледи могат
да бъдат обединени, когато
става дума за толкова
голяма кауза. Благодаря
ви от името на перничани,
каза кметът Станислав
Владимиров пред общинс-
ките съветници на СОС.
Радвам се, че по един

толкова важен, съществен
и отговорен въпрос Об-
щинският съвет в столица-
та гласува с почти пълно
мнозинство. Имаше сери-
озни дебати, имаше,
разбира се, и много
политически спекулации,
включително и внушения и
лъжи, но най-важното е да
можем, гарантирайки
водата на София, да
помогнем на хората, които
са в криза само на 30 - 40
км от нас, каза кметът на
София Йорданка Фандъко-
ва пред журналисти след
извънредно заседание на
СОС, на което се обсъди
докладът за преминаване-
то на вода през столична-
та инфраструктура за

Ñ 56 "çà" îò 57 ãëàñóâàëè ÑÎÑ
ïðèå äà ïóñíå âîäà êúì Ïåðíèê
Íÿìà îïàñíîñò çà âîäîïîäàâàíåòî â Ñîôèÿ ïðè îòïóñêàíå
íà âîäà çà Ïåðíèê, ãàðàíòèðàò ñòîëè÷íèòå îáùèíàðè

Всички подкрепихме док-
лада, който ще осигури во-
да за Перник, но не трябва
да забравяме за политичес-
ката отговорност, заяви ли-
дерът на Градския съвет на
БСП - София и председател
на групата общински съвет-
ници на БСП в СОС Калоян
Паргов пред Би Ти Ви. По
думите му въпросите, които
са свързани с представяне-
то на доклада на общински-
те съветници Прошко Прош-
ков и Георги Георгиев по те-
мата, тепърва отново ще се
дебатират в Столичния об-
щински съвет.

"Искането за тълкуването на
Конституцията е необяснимо. По
същество зададените въпроси
имат ясен отговор както в кон-
ституционния текст, така и в
практиката на Конституционния
съд. Съдът вече се е произна-
сял по въпроса за чл. 103 -
отговорността на президента не
може да бъде предмет на едно
общо тълкувателно решение, а
се преценява случай по случай.
Необясним е и начинът, по който
беше направено цялото това
действие." Това каза Крум Зар-
ков, зам.-председател на ПГ
"БСП за България", пред БНР,
съобщиха от пресцентъра на
БСП.
Според него хората са оста-

нали с впечатление, че се е за-
действала процедура по импий-
чмънт, което изобщо не било
така. "Дано това не е начин да
се търси отслабване на авто-
ритета на институцията прези-
дент", каза още той.
По думите на Зарков дори и

да има конкретна причина за
това искане, процедурата е яс-
на - ако има обвинение срещу
президента, то трябва да мине
през Народното събрание, оп-
ределен брой депутати да го
поддържат, то да се потвърди и
да отиде в Конституционния съд.
"Към момента срещу президен-
та няма абсолютно никакви еле-
менти, които да сочат, че той е
направил нещо нередно. Цяла-
та конструкция на президентс-
кия имунитет и на процедурата
по импийчмънт е направена та-
ка, че да бъде осигурена мак-
симална независимост в изпъл-
нението на правомощията на
президента по Конституция", от-
беляза Крум Зарков.

"Президентът остава верен
на себе си и на посланията,
които излъчваше още когато
беше в предизборна кампания
- че ще бъде честен с гражда-
ните на България и ще поста-
вя болезнени въпроси спокой-
но и аргументирано", заключи
социалистът. ç

ÁÑÏ: Ïðåçèäåíòúò
îñòàíà ÷åñòåí ñ
èçáèðàòåëèòå ñè è
âåðåí íà ñåáå ñè

Мащабна операция срещу
битовата престъпност се про-
веде във врачанското село
Малорад и околностите, съ-
общи БНР.
В района имаше засилено

присъствие на специални
части на жандармерията,
уточни Нюз.бг. Акцията е за-
почнала рано вчера сутрин-
та, като бяха блокирани вхо-

Перник, предаде Агенция
"Фокус". Фандъкова посо-
чи, че в бъдеще предстои
сериозен контрол и пода-
ване на информация на
гражданите на София, за
да могат да бъдат спокой-
ни, че водоподаването в
столицата няма да бъде
възпрепятствано. Тепърва
ще наблюдаваме и следим
целия процес. При най-
малкия риск за водния
баланс на София да може
да се преустанови подава-
нето към Перник, предуп-
реди тя. Ще искаме дър-

жавни гаранции, че ВиК-
Перник ще може да заку-
пува вода безпроблемно,
заяви още Фандъкова.
Кметът на София коменти-
ра, след като заместник-
председателят на СОС от
БСП Милка Христова
изказа притеснения, че
поради влошеното финан-
сово състояние на пер-
нишкото ВиК дружество,
то няма да бъде в състоя-
ние да закупува количест-
ва вода от "Софийска
вода", каквото се предвиж-
да в приетия доклад.

Фандъкова определи
като "абсурден" варианта
на столичани да им се
наложи да плащат дълга
на перничани и успокои,
че до такава ситуация
няма как да се стигне.
Според нея, ако след
отпускането на водни
количества за Перник,
авариите на Рилския
водопровод се увеличат
чувствително, "Софийска
вода" ще има отговорност
да реагира и да даде
предложения за решение
на проблема. ç

Êàëîÿí Ïàðãîâ: Âñè÷êè ïîäêðåïèõìå äîêëàäà, êîéòî ùå îñèãóðè âîäà çà
Ïåðíèê, íî íå òðÿáâà äà çàáðàâÿìå çà ïîëèòè÷åñêàòà îòãîâîðíîñò

та не трябва да бъде забра-
вен. Ситуацията в Перник е
бедствена - над 100 000 души
няколко месеца са на ръба.
Това не трябва да размива
въпроса за отговорността.
Ако се върнем назад послед-
ните 5-6 месеца, ще видим,
че воден режим трябваше да
има през лятото. Вероятно
заради изборите от ПП ГЕРБ
предпочетоха да задържат
този въпрос, докато не ми-
нат изборите, добави той. Ка-
лоян Паргов отбеляза, че
особеността в решението е,
че в крайна сметка то озна-
чава възмездна сделка меж-

Според Паргов решението
за водоподаването от София
към Перник е решение, кое-
то поддържа водния режим
и въпросът за отговорност-

ду "Софийска вода" - конце-
сионер на водата в София,
и ВиК-Перник.
БСП ще подкрепи този док-

лад, въпреки че отговорност-
та е размита по начина, по
който той се внася, разми-
навайки се с искането на Ми-
нистерски съвет. Надявам се
всички тези, които ни убеж-
дават и от страна на МС, и
от страна на част от вноси-
телите, както и кметът Фан-
дъкова, да съзнават полити-
ческата отговорност, която
поемаме за поставените не-
отговорени въпроси и рис-
ковете, допълни той. ç

Ñïåöàêöèÿ íà æàíäàðìåðèÿ è ïîëèöèÿ âúâ âðà÷àíñêî ñåëî
довете и изходите на някол-
ко населени места. Според
първоначална информация
акцията е във връзка с бор-
бата с битовата престъпност.
Малко по-късно стана яс-

но, че са проверени 130 ду-
ши. Образувани са две про-
изводства - за незаконно при-
тежаван пистолет и за 30 ки-
лограма тютюн без бандерол.

Припомняме, такава опе-
рация имаше и в село Га-
личе след бруталното убий-
ство на младо момиче.
След случая главният про-
курор Иван Гешев разпоре-
ди на прокуратурите да из-
вършат извънредна провер-
ка срещу обвиняеми с две
и повече досъдебни произ-
водства. ç

ЛИТЕРАТУРЕН САЛОН ЛЕГЕ 10 ПРИ
СОФИЙСКИЯ ГС НА БСП
ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀ ÂÅ×ÅÐ

На поета
ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВАТА МУ СТИХОСБИРКА
„КОЛХИДА“

Евгени Бенов ще изпълни песни по стихове на поета
29 януари 2020 г., сряда, 18.00 ч.

София, ул.“Леге“ №10, първи етаж
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До края на годината поло-
вината от потреблението на
природен газ в България ще е
с произход, различен от Русия.
Това съобщи министърът на
енергетиката Теменужка Петко-
ва, цитирана от пресцентъра си.
Цялото потребление на приро-
ден газ в страната е 3 млрд.
куб. метра, а половината ще бъ-
дe доставена от Азербайджан и
втечнен природен газ. За ми-
налата година доставките на
втечнен природен газ за Бълга-
рия са в размер на близо по-
ловин милиард кубични метра
и това е първата доставка от
източник, различен от Русия.
''Това е важна стъпка за утвър-
ждаването на прозрачен, лик-
виден и надежден пазар на при-
роден газ не само в България,
но и в региона'', каза Петкова.

Петкова е на посещение в
САЩ. По време на срещата със
заместник-секретаря по енер-
гетика на САЩ Марк Менезес
министър Петкова очерта нап-
редъка по ключовите за Бълга-
рия инфраструктурни проекти,
сред които и изграждането на
междусистемна газова връзка
Гърция-България. "От стратеги-
ческо значение е запазване
ключовата роля на България на
газовата карта на Европа", под-
черта тя. По думите на минис-
тър Петкова за осъществяване-
то на тази цел България разви-
ва своята националната газова
инфраструктура и успоредно с
това у нас вече функционира
газова борса.

Сред темите на разговори-
те на Петкова в САЩ е проце-
сът за лицензиране на амери-
канско ядрено гориво като га-
рант за постигане на диверси-
фикация на доставките от стра-
на на България. Предстои сре-
ща на българските енергийни
компании с производители на
втечнен природен газ, за да об-
съдят възможностите за разши-
ряване на сътрудничество в та-
зи област. През следващите ме-
сеци предстоят посещения на
американски експерти в Бълга-
рия в областта на природния
газ и ядрената енергетика.ç

Мнозинството от бълга-
рите не подкрепят влиза-
нето на България в Евро-
зоната и са склонни да
повдигнат въпроса на
референдум. Това сочи
социологическо изследва-
не, поръчано от Експерт-
ния клуб за икономика и
политика (ЕКИП) и прове-
дено от "Тренд" по метода
на прякото полустандарти-
зирано интервю, обхва-
щащо 1008 лица на въз-
раст 18+, извършено в
периода 7-15.XI.2019.
Според него над полови-
ната - (54%) от запитаните
желаят и биха участвали в
провеждането на рефе-
рендум относно премахва-
нето на българския лев
като национална валута,
като поне половината от
запитаните са сигурни, че
няма да подкрепят еврото.
Едва 19% одобряват курса
на правителството към
ERM II и единната валута.
Само 20% от запитаните
са на мнение, че референ-
дум не е нужен за подоб-
но ключово историческо
решение. "От данните
виждаме, че българите се

страхуват от някаква
версия на гръцки сцена-
рий за България, при
влизане в еврозоната",
отбелязва Георги Вулджев,
главен икономист в ЕКИП.
"Рисковете пред България
са значително повече от
евентуалните ползи с
оглед на дълбоките иконо-
мически недъзи, от които
Еврозоната продължава
да страда и които в
момента причиняват
стагнация на икономичес-
кото й развитие", допълва
още той.

Половината българи са
против България да въве-
де еврото като официална
валута вместо лева, 19%
са за такава промяна, а
останалите 31% не знаят
или не могат да преценят.

Очаквано най-силната
подкрепа за еврото е при
учащите се - с 32%, а най-
голямата съпротива при
пенсионерите - с 64%.
Учащите се се отличават и
с най-голям процент
отговори не знам и не
мога да преценя - 61%.

Интересна е ситуация-
та с партийното разпреде-
ление на вижданията.
Мнозинство от избирате-
лите на основните партии
са против въвеждането на
еврото. Против еврото са
39% от избирателите на
ГЕРБ (спрямо 36% "за") и
цели 70% от избирателите
на БСП (спрямо 8% "за").
При тези данни, показва-
щи изключително силната
негативна позиция на
избирателите от всички
основни политически
сили, остава неясен
отговорът на въпроса -
защо изброените партии
до една продължават
безпрекословно да подк-
репят смяната на лева с
евро, обратно на вижда-
нията на собствения си
електорат.

Скептицизмът към
еврото идва от друга

Öåíèòå íà ñòîêèòå,
ðàçìåðúò íà
çàïëàòèòå è ìàñîâîòî
îáåäíÿâàíå ñà
ïðè÷èíèòå åäèííàòà
âàëóòà äà å íåæåëàíà
â íàé-áåäíàòà
èêîíîìèêà â ÅÑ

50% îò áúëãàðèòå
íå èñêàò åâðîòî

Òåìåíóæêà Ïåòêîâà
îáåùà â ÑÀÙ:
Òàçè ãîäèíà
ïîëîâèíàòà
îò ïîòðåáÿâàíèÿ
ïðèðîäåí ãàç
ùå å íåðóñêè

посока - основно свърза-
на с поскъпване на живо-
та и стопанска несигур-
ност. Най-посочваната
причина за нежелание да
се въведе еврото като
парична единица на
България е, че всичко ще
поскъпне, а доходите
няма да се повишат. Такъв
отговор са дали 35% от
противниците на еврото у
нас. Вторият най-разпрос-
транен аргумент против
(14%) е, че българите ще
станем по-бедни. Всъщ-
ност когато бъдат събрани
всички отговори, изразя-
ващи стопанска несигур-
ност и опасения за нама-
ляване на благоденствие-
то, процентите надмина-
ват 50.

Подобни настроения
могат да се интерпретират
през призмата на споме-
на за валутна нестабил-
ност от времето на хипе-
ринфлацията през 1997 г.
и на второ място от
наблюденията на притес-
нителните процеси в
самата еврозона след
началото на дълговата
криза през 2009 г., особе-
но в съседна Гърция.
Изследването отбелязва
още, че на практика от
присъединяването на
повечето страни в еврозо-
ната доходът на глава от
населението не нараства,
а намалява (например
Гърция, Италия, Кипър,
Португалия). Българите не
намират собствената си
валута за по-нестабилна
от еврото. Като цяло
българите не намират
еврото за по-сигурно от
лева, пише БГНЕС.ç
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НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ) с адрес: гр. София - 1038,
ул. "Панайот Волов" № 2, на основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната
собственост и Заповед № РД-05-54/27.01.2020 г. на председателя на НСИ, обявява търг с
тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна
собственост, предоставен за управление на НСИ - ведомствен бар - кафене с инвентара в
него, с предназначение за доставка и продажба на храни и напитки тип "корпоративен
кетъринг", с обща полезна площ на помещението 70 кв. м, разположено в сутерена на
административната сграда на НСИ, гр. София - 1038, ул. "Панайот Волов" № 2.

Началната тръжна наемна цена е 786,00 лв. (седемстотин осемдесет и шест лева) за
помещение - ведомствен бар - кафене.

Срок на наемното отношение е 5 /пет/ години от датата на подписване на приемо-
предавателния протокол за предаване на обекта.

Преди подписването на договора за наем, кандидатът, спечелил търга, внася в касата на
НСИ или по посочената по-долу банкова сметка на НСИ гаранция в размер на два месечни
наема, която се задържа от наемодателя като обезпечение за изпълнение на задълженията
по договора от страна на наемателя. Внесената гаранция се възстановява на наемателя в
едномесечен срок след прекратяване на договора, при условията, посочени в него.

Наемът се заплаща от първо до десето число на текущия месец в касата на НСИ или по
банков път по сметка на НСИ:

БАНКА: БНБ,
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01,
BIC: BNBGBGSD.
Минималните изисквания към кандидатите са подробно описани в документацията.
Депозит за участие - 100.00 (сто лева) лв., платими в касата на НСИ или по банков път по

посочената по-горе сметка.
Оглед се извършва от датата на публикацията на обявата до 28.02.2020 г. вкл. всеки

работен ден от 10.00 до 16.00 часа, в присъствието на представител на НСИ.
Търгът ще се проведе на 02.03.2020 г. от 13.30 часа в зала "Пресцентър",

ет. 0 в сградата на НСИ - ниско тяло, в гр. София, ул. "Панайот Волов" № 2 от комисия,
назначена със Заповед на председателя на НСИ.

Заявления се подават в сградата на НСИ - ниско тяло в гр. София, ул. "Панайот Волов" №
2, етаж 0, стая № 106 - Деловодство всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа от датата на
първата публикация на обявата до 28.02.2020 г. вкл. или по пощата с препоръчано писмо с
обратна разписка, като върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност факс и електронен адрес.

На разглеждане подлежат само заявления, които са депозирани в деловодството на НСИ
най-късно до 17.00 часа на 28.02.2020 г. или изпратени по пощата с пощенско клеймо до
28.02.2020 г.

Лица за контакт:
Инж. Симеон Аначков - началник на отдел "Управление на собствеността" - e-mail:
SAnachkov@nsi.bg;
Добрина Григорова Минева - главен юрисконсулт в отдел "Правни дейности" - e-mail:

DGrigorova@nsi.bg

Премиерът Борисов подчер-
та, че няма да има покачване на
цените при влизането на Бълга-
рия в еврозоната, а дотогава -
няма да има промяна на валут-
ния курс на лева спрямо еврото.
Коментарът Борисов направи
вчера по време на конференци-
ята "Бизнесът и правителството".
Думите му бяха подкрепени от
финансовия министър Владислав
Горанов и управителя на БНБ Ди-
митър Радев. Обясненията им
дойдоха заради законови проме-
ни, с които се премахва записът
на точния курс на лева към ев-
рото от валутния закон. Те се на-
лагат заради синхронизирането
с европейското законодателство
и практически представляват пос-
ледната юридическа пречка пред
влизането ни в обменно - кур-
совия механизъм ERM II, извес-
тен като "чакалнята за еврозо-
ната", поясни управителят на Цен-
тралната банка.

До края на април се очаква
България да се присъедини към
обменно-курсовия механизъм
ERM II, известен у нас като ча-
калнята за Еврозоната, потвър-
ди финансовият министър Вла-
дислав Горанов: "България ще
влезе с този курс. Бордът ще от-
падне, когато левът бъде заме-
нен от еврото".

"За България е важно да вле-
зе в Еврозоната, защото ще бъ-

Çà Áîðèñîâ  íÿìàëî äà èìà ïîêà÷âàíå íà
öåíèòå ïðè âëèçàíåòî â åâðîçîíàòà

де част от вземащите решения
държави", допълни премиерът
Бойко Борисов: "Няма да се по-
вишават цените. Ще влизаме там
в този курс, който е днес, и ня-
ма да пада Валутният борд".

Заради внесена от ГЕРБ про-
мяна във валутния закон, с коя-
то отпада числото 1,95583 лева
за едно евро, се появиха опасе-
ния, че курсът може да бъде про-
менен. Това може да бъде поис-
кано от държава в механизма,
тоест от Еврозоната или Дания:
"Дори да има такова искане, то
няма как да се реализира, тъй
като решенията в рамките на ва-
лутния механизъм се взимат с
консенсус, а този консенсус
включва два гласа от България -
този на министъра на финансите
и на управителя на Централната
банка", категоричен бе управи-
телят на БНБ Димитър Радев.ç
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Ñóøàòà è ïîðîèòå ïðåç 2019 ã. ñâèõà
èíâåñòèöèèòå â òðàêòîðè è êîìáàéíè
Ñðåäíèÿò è ìàëêèÿò áèçíåñ òðóäíî
ìîãàò äà çàäåëÿò ñðåäñòâà çàðàäè
îãðàíè÷åíèòå ñè ïðèõîäè îò ïðîäàæáèòå
íà çúðíî ïðåç ìèíàëàòà ãîäèíà

Климатичните промени
от последните две години,
които обърнаха времето с
необичайни суши през
есента и зимата и порой-
ни дъждове през пролет-
ните месеци, принудиха
земеделците да наблегнат
на опазването на посеви-
те от болести и неприяте-
ли. А това от своя страна
се отрази на инвестиции-
те им в техника, които
нямаше как да не бъдат
свити. Особено при сред-
ния и малък бизнес, който
продължава да изпитва
остра нужда от нови
трактори и комбайни, но
трудно може да заделя
средства заради ограни-
чените си приходи от
продажбите на зърно
през миналата година.

Според данните на
министерството на земе-
делието за регистрирана-
та нова техника през 2019
г., се отчита спад и в
трите основни направле-
ния - зърнокомбайни,
трактори и товарачи,
което връща пазарът на
нивата от 2017 г. Ще

припомним, че 2018 г.
беше необичайно успешна
за този бранш, като
търговията отчиташе ръст
в продажбите и на трите
вида техника, независимо
от факта че европейското
финансиране беше блоки-
рало.

И докато през 2018 г.
новорегистрираните нови
комбайни са били 198, то
през миналата година са
173. Добрата новина е, че
спрямо 2017 г. намаление-
то все пак не е голямо,
защото преди 2 години
новите прибиращи маши-
ни са били само 158.
Българските фермери
отново залагат на техника
от най-високо качество,
тъй като най-търсени са
били комбайните с марка-
та John Deere, които
изпреварват техниката на
Claas. Продължава търсе-
нето и на руските комбай-
ни Rostselmash, които за
втора година държат
отлични позиции на
пазара. Търсенето на
CASE също остава високо.

Ако при комбайните

намалението в продажби-
те не е толкова силно, то
при тракторите 2019-та
година не е сред най-
успешните, защото са
регистрирани с около 200
машини по-малко спрямо
2018 г. Ако две години по-
рано, през 2017 г., вписа-
ните в регистъра трактори
са били 1340, а през 2018
г. - 1310, то през миналата
година този брой пада на
1124.

И при тракторите
лидер в продажбите
отново е John Deere,
реализирал на вътрешния
пазар 247 машини. Сред
другите търсени машини
са тези на Kubota, CASE,
MCCormick и др.

Лек спад в регистраци-

ите има и при телескопич-
ните и челни товарачи,
където през 2019 г. година
са вписани 468 нови
машини, при 496 - през
2018 г. Докато при телес-
копичните товарачи през
миналата година са вписа-
ни 296 бройки, година по-
рано през 2018 г. в това
направление беше достиг-
нат връх от 316 нови
товарачи. От тях предпо-
читаните марки отново са
JCB, BOBCAT и др.

При челните товарачи
през миналата година са
продадени 172 машини,
докато година по-рано са
били 180. Лидер на пазара
отново е BOBCAT с регис-
трирани 40 челни товара-
чи.ç

Гръцките фермери отново са
в стачна готовност и паркират
трактори край централната ма-
гистрала. Земеделците притискат
правителството за отстъпки и се
заканват за блокади на пътища,
предаде БНР. Фермерите започ-
наха да поставят селскостопан-
ска техника в близост до цент-
ралната магистрала Солун - Ати-
на. Стотици трактори в близост
до пътя има вече в районите на
Лариса, Кардица, Трикала.

Националният фермерски съ-
юз реши да стартира протести
от събота, 1-ви февруари  в Со-
лун, където ще се проведе меж-
дународната селскостопанска из-

Ãðúöêèòå ôåðìåðè ïàê çàïëàøâàò ñ áëîêàäè íà
ïúòèùà, èñêàò ïîâå÷å ñóáñèäèè è ïî-âèñîêè ïåíñèè

ложба "Агротика". До панаирно-
то градче няма да се допускат
трактори, предупредиха от поли-

фермерите в областите, които
още не са започвали да изкар-
ват трактори до пътища, изразя-
ват пълна готовност за стачни
действия.

Исканията са отново за по-
ниски цени на дизеловото гори-
во, подкрепа на цените на земе-
делските продукти, намаляване
на данъците в аграрния сектор и
по-високи пенсии.

Земеделците се заканват, че
при липса на споразумение с
правителството ще се стигне за
пореден път до пътни блокади.
Водят се активни преговори с ми-
нистерството на аграрното раз-
витие.ç

цията, а фермерите подготвят ма-
сови протестни демонстрации.

В същото време лидерите на

Български екип е автор на
иновативен продукт - шоколадов
пробиотик, изработен на осно-
вата на популярната бактерия за
киселото мляко "Лактобацилус
булгарикус" , Lactobaci l lus
Bulgaricus. Идеята е на Мариета
Захариева, управител на Bulgar
Biotic и Слави Павлов, експерт
по българското кисело мляко.

Първото представяне на но-
вите продукти Bactojoy е обяве-
но на форума TEDxVitosha, къде-

Áúëãàðè èçîáðåòèõà øîêîëàäîâ ïðîáèîòèê
íà áàçàòà íà"Ëàêòîáàöèëóñ áóëãàðèêóñ"

то предизвика истински бум сред
потребителите. На този етап се
започва с три пробиотика - с ди-
етични пробиотични перли с на-
турален шоколад, без захар; с
пробиотични перли с млечен шо-
колад, който е подходящ и най-
любим на децата и пробиотични
таблети.

Компанията Bulgar Biotic е
създадена през 2018 г., като
предлага пробиотици от ново по-
коление. Производството се ос-

Понижаването на ставка-
та за ДДС за отглежданите в
Латвия плодове и зеленчуци
до 5% се оказва ефективно,
обяви началникът на отдел
в министерството на селс-
кото стопанство на страна-
та Янис Еглитис на заседа-
ние на комисията по бюджет
и финанси в Сейма (латвий-
ския парламент - бел. ред.),
цитиран от местното елект-
ронно издание Diena. По дан-
ни на агроведомството през
периода 2018-2019 г. броят
на данъкоплатците в отрасъ-
ла е нараснал с 6%, а сред-
ната заплата на заетите в не-
го - с14% до 574 евро ме-
сечно. "Що се отнася до съ-
бирането на ДДС, държава-
та е загубила само 3,6 млн.
евро вместо планираните 6
млн. Броят на данъчните из-
мами в търговията с плодо-
ве и зеленчуци е намалял с
20%", подчерта Еглитис. През
периода на действие на по-
ниската ставка на данъка це-
ните на плодовете и зелен-
чуците в Латвия са се пони-
жили с 11,7%.

5 % ÄÄÑ çà
ïëîäîâåòå è
çåëåí÷óöèòå â
Ëàòâèÿ  ñìúêíà
öåíèòå èì ñ 12 %

новава на старите български тра-
диции за производство на кисе-
ло мляко и най-новите съвремен-
ни технологии.

Новата генерация пробиоти-
ци са с млечнокисели бактерии,
изолирани от естествени природ-
ни източници в България, нароч-
но подбрани съобразно техните
функционално-здравни характе-
ристики. Българското кисело мля-
ко е най-старият пробиотик, из-
вестен на човека.ç До 1 август министерст-

вото ще представи пълния
икономически отчет пред
правителството за ефекта от
понижаването на ставката.

Тълкуването на резулта-
тите обаче явно е въпрос на
гледна точка, тъй като ми-
нистърът на финансите на
Латвия Янис Рейрс отчете
неблагоприятния ефект за
бюджета за 2018 г. заради
непостъпилите в него 4 млн.
евро вследствие на понижа-
ването на ставката на ДДС
за плодовете и зеленчуците.ç
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От събота един приз-
рак броди из България -
ще се променя ли курсът
лев-евро при влизането
ни в ERM 2, гарантирани
ли са влоговете ни, да
обръщаме ли спешно
левовете в евро, ще
падне ли Валутният борд.

Истерията се роди не
от фейк нюз, не от враго-
ве на властта, а от самата
власт. От председателя на
бюджетната комисия
Менда Стоянова и депута-
ти от ГЕРБ, които в петък
по никое време внесоха
промени в Закона за БНБ
относно прилагането на
европейските актове във
връзка с присъединяване-
то на страната ни към
валутно-обменния механи-
зъм.

На пръв поглед нищо
нередно.

Лошото е, че текстове-
те, които фактически
засягат изключително
сериозната тема за спес-
тяванията на населението,
финансовата стабилност и
са аспект на национална-
та сигурност, са внесени в
последния момент, преди
да изтече крайният срок
между първо и второ
четене на законопроекта.

Без да са обявени за
публично обсъждане.

Без да са публикувани
на сайта на парламента.

Не знам какво си е
мислила Менда Стоянова
в този момент - как ще
промуши и този път
незабелязано пореден
закон, както многократно
са минавали различни
лобистки поправки, или
как ще постави всички
пред свършен факт, угаж-
дайки на не знам кого -
но постъпката й е толкова
политически късогледа, че
граничи с откровена
глупост.

Да допуснеш, че може
да прокараш незабеляза-
но текст, който визира
стабилността на лева и на
Валутния борд, е стратеги-
ческа управленска греш-
ка, която може да има
тежки последици!

Страната в момента се
намира в една от най-
тежките кризи на управле-
нието за последните 30
години - в който и сектор
да погледнеш, всичко
сякаш е пред разпад -
хаос, разруха и антагони-
зъм. Единствената ни
стабилност е паричната, и
то благодарение на Валут-
ния борд, завещан ни още
преди 23 години. Това е
светая светих, която не се

Äà äîïóñíåø, ÷å ìîæå äà ïðîêàðàø íåçàáåëÿçàíî òåêñò, êîéòî âèçèðà
ñòàáèëíîñòòà íà ëåâà è íà Âàëóòíèÿ áîðä, å ñòðàòåãè÷åñêà
óïðàâëåíñêà ãðåøêà, êîÿòî ìîæå äà èìà òåæêè ïîñëåäèöè

Ìåíäà, êàæè ñè!
Валерия ВЕЛЕВА

докосва, ако искаме да не
рухне държавата.

И в този критичен за
ГЕРБ и за страната мо-
мент Менда Стоянова с
целия се акъл прокарва
задкулисно законодателен
текст, който може да
извади отново страховете
на хората за спестявания-
та им и те да хукнат по
банките.

Това буквално може
да подпали чергата
на властта и да
помете всичко.

Само ден след тайното
внасяне на поправката в
Закона за БНБ реакциите,
притесненията и спекула-
циите взривиха социални-
те мрежи въпреки натиска
"отгоре" върху някои
медии да "спестят" инфор-
мацията. Хората настръх-

наха, защото знаят, че в
България всичко може да
се случи, но Валутният
борд и стабилността на
валутния курс имат статут
на догма. А щом някой си
позволи да ги пипа, значи
идва опасност. И каквото
и да каже държавата - тя
лъже, затова всеки трябва
да се спасява поединич-
но. Това е мисленето в
едно общество, в което
доверието към властта е
на нивото на яз."Студена",
а отношението към депу-
татите - като към изедни-
ци, които вървят против
собствения си народ.

Повечето икономисти
убеждават, че законопро-
ектът не поставя под
въпрос действащия режим
на фиксиран валутен курс.
И че както многократно е
подчертавано от прави-
телството и от БНБ, този

режим ще бъде запазен
до присъединяване на
страната към еврозоната
и приемането на еврото.

Резонен е въпросът -
защо Менда Стоянова
постъпи по този начин?

Защо подлага на риск
монетарната стабилност
на страната?

От глупост; от самозаб-
рава, вследствие на 10-
годишния престой във
властта; от прикриване на
нещо неприятно, което
обществото не трябва
сега да научи; или от
дълбоко непознаване на
материята?

Ако е от глупост - да си
понесе последствията.

Ако е от самозабрава -
също.

Ако е, за да прикрие
нещо тайно - е много
опасно, защото в 21-ви век

нищо не може да бъде
скрито, но затова пък
"тайната" може да предиз-
вика нови трусове във
властта, далеч по-опасни
от сегашните. Само една
искра е нужна, за да се
взриви гневът на хората.

Ако е от непознаване
на материята, както я
подозира проф. Христина
Вучева, според която
няма нужда от внасяне на
такава поправка в Закона
за БНБ, за да влезем в
ERM 2, е още по-страшно.
Защото за пореден път
ще се окаже, че ни управ-
ляват хора, които във
всеки момент могат да
изложат на риск държава-
та ни.

А колко просто е било -
всичко да мине по закон-
ния ред, да се каже, че
страната ни е декларира-
ла пред ЕЦБ, че влизане-
то ни в ERM 2 ще стане
при фиксирания курс на
еврото и че няма да има
девалвация в периода на
престоя в чакалнята.

Просто, да - но за
умни и учени политици,
които живеят с мисълта,
че са отговорни пред
обществото и за всяка
своя стъпка са длъжни да
дават отчет пред избира-
телите си.

А може пък Менда
Стоянова да е просто
една маша в сценарий,
който тепърва ще се
развива в държавата...

 От Епицентър
(Заглавието е на ЗЕМЯ)
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Âèíàãè âåðíè íà Ãîëåìèÿ áðàò

Петър ВОЛГИН
От infacto.bg

Преди слънчевите лъчи
на демокрацията да огреят
страната ни, България бе-
ше известна по света като
най-безпрекословният сате-
лит на Съветския съюз. Ос-
таналите държави от тога-
вашния соцлагер все в ня-
какъв момент проявяваха
известна независимост.
Или се вдигнаха с оръжие
като унгарците през 1956 г.,
или се опитаха да прока-
рат "социализъм с човеш-
ко лице" като чехите и сло-
ваците през 1968 г., или от-
казаха да изпратят войски,
като румънците през съща-
та година, за да бъде сма-
зана "Пражката пролет",
или създадоха независим
синдикат като поляците
през 70-те години. И само
нашата татковина пазеше
строго  чинопочитанието,
станеше ли дума за Голе-
мия съветски брат.

Интересно е, че след ка-

Íå å òîëêîâà âàæíî êàê ñå êàçâà ñúîòâåòíèÿò ÷óæáèíñêè íà÷àëíèê. Âàæíîòî å êàêâî å
ïîâåäåíèåòî íà ðîäíèòå óïðàâëÿâàùèòå êúì íåãî. À òî âèíàãè å åäíî è ñúùî - ëàêåéñêî
то преди 30 години изгряха
демокрацията и свободата,
това поведение не се про-
мени ни на йота. Отново
гърбът на нашите управля-
ващи е извит под формата
на буквата Г в общуването
с Големия брат. Е, сега то-
ва е американският, а не съ-
ветският голям брат, ама то-
ва са подробности от пей-
зажа. Не е толкова важно
как се казва съответният
чужбински началник. Важ-
ното е какво е поведение-
то на управляващите към
него. А то винаги е едно и
също - лакейско. На всич-
кото отгоре управляващите
се гордеят с него.

Да вземем поредната
шпионско-дипломатическа
афера. От няколко месеца
насам българската държа-
ва проявява невиждана ак-
тивност по разкриването и
изгонването на чужди дип-
ломати, заподозрени в из-
вършването на шпионска
дейност. Похвално е това
усилие. Чуждите шпиони
трябва да бъдат разобли-
чавани. И сигурно дълго
щяхме да ръкопляскаме на
нашите държавници, ако те
не се ограничаваха единс-

твено с гоненето на руски
дипломати. Тази едностран-
чивост поражда разни съм-
нения в душите ни. А веро-
ятно не би трябвало да се
съмняваме. Сигурно в дру-

КГБ и Путин. Шпиони ра-
ботят само в руското по-
солство и свещен дълг на
всеки правоверен евроат-
лантик е да ги разоблича-
ва 24 часа в денонощието.

Пък и руснаците са мно-
го лоши хора. Това ние мно-
го добре го знаем, защото
постоянно ни го повтарят
по телевизора. Ето, опита-
ха да отровят татко и дъ-
щеря Скрипал. И татко и
син Гебрев се опитаха да
отровят. И тук отново ня-
какви съмнения се прок-
радват в иначе стопроцен-
товите ни евро-атлантичес-
ки души. По телевизора
постоянно ни обясняват, че
руснаците са безпощадни
ликвидатори и сложат ли
някого на мушката, с него
е свършено. Няма спасе-
ние. А пък вижте какво
странно нещо стана - г-н
Скрипал оцеля, дъщеря му
също. И г-н Гебрев оцеля.
И синът му. По пътя на ло-
гиката стигаме до извода,
че в такъв случай може би
не са ги тровили руснаци-
те. Обаче правоверното ни
евро-атлантическо съзна-
ние веднага отхвърля този
извод. По телевизора ка-

Васил ВАСИЛЕВ
От БСТВ

"Световната демокрация
е в отстъпление", обяви
"Икономист интелиджънс
юнит". Няма как да не сме
съгласни, особено ако гле-
даме нашата система, на-
ричана също демокрация.
Да се вторачим в нея.

Що за демокрация е да
вземеш решения, които
противоречат на интереси-
те на избирателите ти, с ко-
ито те никога не биха били
съгласни. Депутати и минис-
три масово не следват во-
лята на избирателите си, а
гледат да угодят на някого,
да получат облаги, комиси-
они, бизнес или тлъста
служба за родата. Знаят, че
в рамките на мандата са
безнаказани и неподсъдни.

Задавали ли сте си след-
ния въпрос: колко избира-
тели биха одобрили вноса
на боклук, тровенето на
въздуха, новите заеми, ми-
зерните пенсии, прехвърля-
нето на Южен поток на Тур-
ция, затварянето на блоко-
вете в Козлодуй, цензури-
рането на Ботев и Вазов,
изсичането на горите, раз-
биването на армията и ра-
зузнаването, блокирането
на "Белене", концесиите за
златото, водите и летище-

гите посолства няма шпи-
они. И е повече от сигур-
но, че в амбасадите на
САЩ , Великобритания ,
Франция и останалите ра-
ботят чисти като сълзи дип-
ломати или, в краен слу-
чай, орнитолози, спелеоло-
зи и любители химици. Все-
ки, който мисли обратно-
то, е комунист и агент на

заха, че са руснаците. Зна-
чи са те. И вече цели три-
ма руснаци имало заподоз-
рени за опита за отрови-
телство на семейство Геб-
реви. Пак по телевизора го
съобщиха. Вярно, опитът за
отравяне е отпреди пет го-
дини, а обвиненията едва
сега дойдоха. Дали това
скорострелно обвинение
не е свързано с факта, че
ние отказваме, засега по-
не, да се откажем от учас-
тието си в "Турски поток"?
Големият брат специално
ни каза да се откажем. До-
ри с намек не си послужи.
От страх да не би намекът
да не бъде разбран.

До този момент някак си
удържаме на натиска. И се
откупваме. С купуване на
самолети и гонене на рус-
ки дипломати. Ако трябва,
още самолети ще купим и
още дипломати ще изгоним.
А в крайна сметка, ако ев-
ро-атлантическата солидар-
ност толкова го изисква, и
от "Турски поток" ще се от-
кажем. И от суверенитета
си ще се откажем. Съвсем.
Само и само Големият брат
да е доволен от поведени-
ето ни.

Òîâà äåìîêðàöèÿ ëè å!?
Óïðàâëÿâàò íè êàëèíêè è íåêàäúðíèöè âìåñòî ñïåöèàëèñòè

то, договорите за американ-
ските "Марици", русофобс-
ките изстъпления, заменки-
те, продажбата на ЕРП-та-
та, отровните ваксини и т. н.
Ако има такива, гласовете
им биха стигнали за един-
двама, хайде пет-десет на-
родни представители. А из-
бирателите на останалите
230 биха ли били съгласни?

Има още десетки, стоти-
ци, хиляди примери, когато
властта е налагала реше-
ния, противоречащи на ин-
тересите на народа. 5-10 %
може да ги подкрепят, но
90-95% биха ги отхвърлили.
Това ли е демокрацията?
Интересите на 1-2-5-10 про-
цента се оказват по-значи-
ми от тези на 90-99 на сто
от хората. Това ли е власт-
та на народа?

Не само това. Демокра-
ция ли е калинки, некадър-
ници и непрофесионалисти
да управляват вместо спе-
циалистите? Какви бяха ми-
нистър-председателите ни?
Имаме бракоразводен ад-
вокат, комсомолски акти-
вист, бивш цар, пожарни-
кар, специалист по унифор-
мите на Съветската армия
без ден трудов стаж. Виж-
те правителството - минис-
търът на екологията е хо-
реограф, вносителят на бок-
лука е историк, шефката на

"Напоителни системи" била
чалга певица. Да не би вън-
шната министърка да е за-
вършила международни от-
ношения или министърът на
икономиката да е завършил
икономика? Не, разбира се.
Министри, шефове на аген-
ции, управители на държав-
ни дружества са видимо
непригодни да вършат ра-
ботата си, но стоят и разг-
раждат създаденото. Това
демокрация ли е?

Може ли демокрацията
да печели с купения вот?
Трябва ли водещото прави-
ло да е: бъди на власт, за
да крадеш, и кради, за да
си купиш власт? Обикнове-
но гласуват половината от
избирателите, т.е. 50 на сто.
Ако от тях извадим мъртви-
те души - говори се, че би-

ли 12 на сто, остават 38 %.
Махнете купения, корпора-
тивния и зависимия вот,
махнете изборния туризъм
- смята се, че това са 15 на
сто - остават 23 процента.
Ако водещата партия има
една трета, както обикно-
вено, значи 8 на сто управ-
ляват 92 на сто. Това демок-
рация ли е?

Демокрация ли е трите
власти да са в ръцете на
един човек и той да е ед-
новременно изпълнителна,
законодателна и донякъде
съдебна власт. Той команд-
ва правителството и парла-
мента и влияе на съдебна-
та власт. Никакво равнове-
сие на трите власти, ника-
къв взаимен контрол меж-
ду тях. Три в едно! Това де-
мокрация ли е?

Демокрацията според
управляващите се заключа-
ва в това, че можеш да из-
лезеш на площада по бели
гащи и да попържаш управ-
ляващите. Крещи, докато
прегракнеш. Това ще им
попречи ли да крадат, да
продават интересите ни на
чужди държави, да рушат
страната и да я съсипват?
Не, разбира се. Ако вика-
щият почне да досажда, ще
го приберат под някакъв
предлог и ще му запушат
устата. Това ли е демокра-
цията? Дотам ли са й гра-
ниците?

Много хора смятат, че ня-
кои действия на управлява-
щите са абсурдни и безум-
ни. Тогава последните имат
цялата власт и възможнос-
ти да ги обяснят. Не го пра-
вят не понеже са загубили
дар слово, а защото дейст-
вията им няма да се харе-
сат и хората могат да се
противопоставят. Кой знае-
ше, че са отворили грани-
ците ни да внасят боклук от
цял свят, кой е чел догово-
рите за американските "Ма-
рици" или за концесиите за
златото, по случайност раз-
брахме, че Борисов е пред-
лагал на Емиратствата да им
продава земята ни. Приме-
рите, че народът е държан
в неведение, заблуждаван,
лъган и грабен най-грозно
са безброй и цялата прог-
рама на телевизията няма
да стигне да ги цитираме.
Толкова много гаври с дър-
жавата и обществото и все
- безнаказани! Това ли е де-
мокрацията?"
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Известният и доскоро
смятан за особено влияте-
лен в световната икономи-
ка Давоски форум бе отк-
рит във вторник в елитния
швейцарски курорт. През
последните години обаче
влиянието му стремглаво се
топи, а престижът му се
крепи главно на присъстви-
ето на високопоставени пер-
сони, пристигнали да се по-
кажат пред камерите и да
посплетничат.
Процесът по импийчмънт

на президента, започнал съ-
щия ден в САЩ, не попречи
и на Доналд Тръмп да се яви
сред знатната публика. Ка-
то пръв сред първите, вед-
нага му бе дадена думата.
Верен на себе си, той из-
ползва възможността да се
похвали, да нахока Европа
и да я засипе с назидания.
Тръмп превъзнесе успехи-
те на американската иконо-
мика и енергетика и посъ-
ветва всички да вземат при-
мер от САЩ. Но главното,
за което всъщност и беше
бил път през океана, той
посвети на отдаване на за-
поведи. Европа "не трябва
повече да внася енергоре-
сурси от неприятелски дър-
жави", а за целта да изпол-
зват Америка. Най-силният
човек на планетата - кой
знае защо, не посмя да спо-
мене всуе името на Русия,
но всички разбраха за как-
во става дума.
Не стана ясно обаче как-

во е разбрал от назидания-
та нашият Бойко Борисов,
който също се представи на
форума. Уведомиха ни, че
се е курдисал в компания-
та на президентската щер-
ка Йованка, за да изслуша
с нея словото на баща й и
да има повече шанс да по-
падне в окото на камерите.
Изглежда е заслужил тази
чест, защото съзнава, че е
избрал правилния път, схва-
нал е лозунга на Тръмп: "Из-
бери американското!". И не-
говата канцелария това и
прави. Без да си дава смет-
ка обаче, че този призив
цели "Да се направи Аме-
рика отново велика" и няма
никакво отношение към
българското бъдеще.
Преди премиерът да по-

тегли към Давос, американ-
ската енергийна корпорация
Westinghouse Electric съоб-
щи на сайта си, че е подпи-
сала договор с АЕЦ "Козло-
дуй" за модернизация на V
и VI блок. Обяснява се, че
компанията ще пренесе се-
га използваната система за
информация и контрол (I&C),
базирана на платформата
Ovation, към последните
стандарти. Това щяло да
осигури още по-голяма кон-
курентоспособност и ефек-
тивност в начина на работа
на блоковете. "Дигитализа-
цията и модернизацията на
експлоатираното ядрено
оборудване е ключова част
от дългосрочните операции
на нашия клиент и страте-
гически приоритет за West-
inghouse", увери Тарик Чо-
хо, президент на бизнес от-
дела, отговарящ за дейност-
та на компанията в Европа,
Близкия изток и Африка.
Министърът на енергети-

ката Теменужка Петкова се

Барабар Петко с мъжете на курорт

Премиерът в компанията на две елитни блон-
динки - Йованка Тръмп и Урсула фон дер

Лайен, председател на Европейската комисия

Тръмп в Давос: "Аз казах! Вие действайте!"

оплака в парламента, че не
ни достигат специализира-
ни кадри за обслужване на
АЕЦ. Затова един от дъл-
госрочните приоритети на
държавата бил да мисли за
бъдещите кадри в АЕЦ "Коз-
лодуй". "Статистиката не е
обнадеждаваща. Анализите

показват, че в рамките на
една година 10-15 студенти
завършват ядрена енерге-
тика. За радост, почти всич-
ки, които завършват, рабо-
тят в АЕЦ "Козлодуй". Но то-
ва е далеч от нашата визия
за ядрената енергия", каза
Петкова. Тя откри Америка,
като заяви, че за да бъде
удължен животът на V и VI
блок на АЕЦ "Козлодуй",
трябва да осигурим отрасъ-
ла с кадри.
Тук дамата най-неочаква-

но смени тоналността и сло-
жи оптимистичен акцент на
словото си: "Централата
разполага с много добре
подготвени кадри. Надявам
се и занапред да продъл-
жим да бъдем страната с
най-добрите експерти в яд-
рената енергетика". Не би
било зле госпожата да се
избави от раздвоението, в
което е изпаднала - хем
имаме недостиг на кадри,
хем разполагаме с най-доб-
рите в света. Няма да е зле
да си припомни, че когато
Русия изграждаше нашите
централи, едновременно с
това в нейните вузове се
подготвяха десетки българ-

ски специалисти. Тогава на-
истина ги имаше предоста-
тъчно и наистина бяха на
световно равнище. И рабо-
теха не само в АЕЦ, но и в
медицината и навсякъде, къ-
дето мирният атом имаше
приложение. Тогава можех-
ме да кажем, че сме ядре-

на държава, без за това да
е необходимо да притежа-
ваме ядрено оръжие.
Именно ядрената ни енер-

гетика осигуряваше ток не
само за страната ни, а из-
насяхме за всички съседи.
Сега положението е друго.
През изтеклата седмица на-
учихме, че България е за-
почнала да внася повече
електроенергия, отколкото
изнася. Такива са официал-
ните данни за междусистем-
ните обмени на Електрое-
нергийния системен опера-
тор (ЕСО) за определени
дни. Особено показателни
са данните за обмена меж-
ду България и Турция, спо-
ред които между 7.00 и
12.00 часа, както и между
14.00 и 22.00 ч. в дните, за
които става дума, износът
на електроенергия е бил 0
МВт, докато вносът от юго-
източната ни съседка в те-
зи часови диапазони е меж-
ду 197 и 234 МВт. Няма нуж-
да да припомняме, че във
въпросната ни съседка - съ-
що член на НАТО, Русия из-
гражда мощна АЕЦ, а тя, съ-
седката, въобще не се при-
теснява, че изпада в някак-

ва опасна енергийна зави-
симост.
Намалили сме и износа за

Сърбия и оттам също вна-
сяме. В определени дни е
бил регистриран износ
между 30 и 164 МВт и внос
между 181 и 300 МВт. Ог-
ромна е и разликата между
износа и вноса на ток за и
от Румъния, сочат още дан-
ните на ЕСО. Експортът ни
в различните часови диапа-
зони се движи между 5 и 98
МВт, докато вносът на елек-
троенергия от северната ни
съседка е между 281 и 605
МВт. В баланса между из-
носа и вноса е в полза на
износа само за Гърция и Ма-
кедония.
Експерти побързаха да

успокоят, че нарасналият
внос на електроенергия от
Турция и Сърбия не се дъл-
жи на по-високите цени у
нас, а на временна анома-
лия. Тя се дължала на фак-
та, че някои страни, като
Турция и Сърбия, връщат
енергията, която по-рано са
внесли от нас под формата
на бартер. Причината била
едва ли не в глобалното за-
топляне. По-високите от
обичайно януарски темпе-
ратури довели до излишъци
на ток в Турция и Сърбия и

сега те си връщали задъл-
женията по бартера.
Както е известно, огром-

ната част от производство-
то на електроенергия у нас
и до днес се пада на АЕЦ
"Козлодуй". Прозрели сила-
та на атома, българските
власти - срам, не срам, се
престрашиха да се върнат
към идеята за изграждане
на АЕЦ "Белене". Но не бър-
зат. Оказва се, че Нацио-
нална електрическа компа-
ния (НЕК) все още не е изп-
ратила доклада с парамет-
рите за проекта, за да даде
възможност на Агенцията за
ядрено регулиране (АЯР) да
издаде лиценз за строител-
ството.

"За да одобрим каквото и
да било, трябва да дойде ма-
териал от НЕК, който доказ-
ва, че проектът, който е пос-
тъпил при нас през 2008 г.,
съответства с тези измене-
ния, които са постъпили в
нормативната уредба през
2012 г. Такъв материал все
още няма", каза председа-
телят на АЯР, Лъчезар Кос-
тов. Експерти от агенцията
обясниха, че до момента от
НЕК само са се интересу-

вали какво трябва да нап-
равят, за да бъде одобрен
проектът и веднага им е би-
ла предоставена информа-
ция.
Трябва да се припомни, че

още в началото на октомв-
ри м.г. Теменужка Петкова
обеща, че до края на 2019
г., или най-късно в начало-
то на 2020 г. АЯР ще лицен-
зира проекта за изгражда-
нето на централата, съоб-
разено с промените в зако-
нодателството и изисквани-
ята на Европейската коми-
сия. Етапът за издаване на
лиценз за проекта е важен
при преговорите с потенци-
алните инвеститори, тъй ка-
то намалява риска и вдига
цената за бъдещата елект-
роцентрала. Така, въпреки
заявленията от министъра,
НЕК все още бави процеду-
рата.

"НЕК е поискала да бъде
подновена процедурата по
одобряване и пита какво
трябва да направи", допъл-
ни Костов пред сайта
Economic. Така стана ясно,
че държавната компания все
още не е предприела необ-
ходимите действия. Тепърва
трябва да бъдат внесени
уточнения по междинния от-
чет за анализ на сигурност-
та, обясниха експертите на
агенцията. Те са запознати
с измененията и няма да
има проблем с издаването
на лиценз, стига да разпо-
лагат с необходимата доку-
ментация. След като постъ-
пят тези документи от НЕК,
на АЯР ще са нужни някол-
ко месеца за издаването на
другите разрешителни, уточ-
ниха експертите.
Те обясниха още, че с из-

бора на стратегически ин-
веститор може да се нало-
жат промени и "ако те са
свързани с проблеми на си-
гурността, получателят на
лиценза е длъжен да ни ин-
формира. Ако има нова тур-
бина, ще видим как тя се
вписва в проекта, ако пре-
ценим, че тя може да бъде
сменена ще издадем разре-
шение", заявиха те. От про-
точилото се забавяне не мо-
же да не възникнат съмне-
ния, тъй като е ясно, че то
не е свързано с каквито и
да било технологични или
процедурни причини. Препъ-
ването става в тъмната стра-
на на коридорите на власт-
та. Нищо чудно да става ду-
ма за лобистки и корпора-
тивни интереси с политичес-
ки примес, внесен отвън. В
крайна сметка това вече
неведнъж се е случвало - и
със спирането на строител-
ството на същата АЕЦ "Бе-
лене", и на "Южен поток".
Важното е, че на премие-

ра не му пука. Не го при-
тесняват и занимават таки-
ва дреболии. Той обича да
движи из геополитическите
среди в компанията на сил-
ните на деня. Затова в сти-
ла на поговорката "Барабар
Петко с мъжете" не може
да пропусне мероприятие
като сбирката в елитния
швейцарски курорт и да се
отърка в геоголемците. То-
ва, че от неговата зимна
разходка няма никаква пол-
за за България, е без зна-
чение.

Български кахъри на фона на геополитически сплетни в Давос



приложение
ГОЛЯМАТА ПОЛИТИКА

ЗЕМЯ 29 ЯНУАРИ 2020
СРЯДА 11. ÃÅÎÏÎËÈÒÈÊÀ

Страницата подготви
Светлана Михова

ИВАН ДАНИЛОВ

Една от странните и глу-
повати новогодишни тради-
ции на т.нар. експертна ко-
легия в САЩ и Европа е пуб-
ликуването на прогнози, ко-
ито вещаят, че най-после ще
настъпи краят на Русия. Без
значение как - или Западът
ще успее да я победи, или
тя от само себе си ще рух-
не.
Както става ясно, досега

нито една от тези прогнози
не се е сбъднала. При то-
ва, ако се припомнят дъл-
госрочните предсказания на
американските анализато-
ри, правени през 2000 г., и
се сравнят с днешната ре-
алност, ще се открои тяхна-
та несъстоятелност. В край-
на сметка на тези пишман
експерти днес им се налага
да признаят успехите на Ру-
сия или - както правят ав-
торите на агенция
Bloomberg, да успокояват
аудиторията си с витиевати
формулировки: "Наистина
Русия сега е в много добра
форма, най-добрата от 20
години насам, но има съм-
нения, че тя ще се задържи
така и в бъдеще". Подобни
успокоителни информативни
похвати обаче не могат да
удовлетворят публиката. Тя
си задава въпроса защо
непрекъснато се провалят
всички прогнози за прова-
ла на "разпадащата се на
парчета страна, която е са-
мо една бензинова колонка
и регионална сила".
Новата година донесе но-

ви обяснения на този фено-
мен. Влиятелното канадско
издание Globe and Mail ци-
тира специалиста по Русия
и кореспондент на The New
York Times в Москва Стивън
Лии Майърс. Неговото обяс-
нение е афористично и
просто: "Путин винаги пече-
ли".
Професори по междуна-

родни отношения от нюйор-
кския университет The New
School внесоха няколко уточ-
нения в оценката на опит-
ния американски журналист.
Според тях руският прези-
дент наистина постига "так-

Русия изпреварва всички
бивши съветски републики,
както и бившите социалис-
тически страни в ежегодния
рейтинг на американското
списание U.S. News & World
Report, което по широк спек-
тър от критерии определя
най-добрите и благополучни
държави. Оценка се дава на
икономическото развитие, ка-
чеството на живота, социал-
ното състояние, екологията,
туристическата привлекател-
ност, политическата стабил-
ност, сигурността в бита, ка-
чеството на образованието и
други критерии. Накрая се
пресмята кои страни са най-
благоприятни и удобни за жи-
вота на хората.
По такъв косвен начин ана-

лизаторите на изданието
признават, че "историята на
успеха" в новите американс-
ки сателити е повече от
скромна - дори в прехвале-

История на успеха не се получи
ните и сочени за пример при-
балтийски републики и Пол-
ша. При разделянето на све-
та на географски райони Ру-
сия се оказва най-благопри-
ятната страна в Източна Ев-
ропа, а в рейтинга на целия
свят тя заема 23-то място.
Прави впечатление, че освен
Русия в първите 50 позиции
са се класирали само три
държави от бившия социалис-
тически блок - Полша, Чехия
и Хърватия, но и те са далеч
зад нея - съответно на 34,
37 и 44-то място.
Не е излишно на прибал-

тийските републики да се
обърне повече внимание,
защото до неотдавна имен-
но те бяха сочени за ета-
лон за цялото постсъветско
пространство. Те първи вля-
зоха в ЕС и НАТО, постиг-
наха най-високо жизнено
равнище и най-добри пока-
затели на материално бла-

гополучие, най-успешно съз-
дадоха демократични инсти-
туции по западен образец.
Това сочеха рекламните ви-
зитни картички на трите ре-
публики.
Скоро обаче стана ясно, че

рекламата е лъжовна. Защо-
то не може да се говори за
икономическо развитие при
щедри дотации от ЕС, нито
за действащи демократичес-
ки институции, когато в стра-
ната има "неграждани", кои-
то нямат право на глас, ко-
гато по улиците горят факли-
те на неонацистките шествия.
Но рекламата и досега ра-
боти, за да бъде противопос-
тавяна на наследницата на
"империята на злото".
Не е радостна картината

и в постсоциалистическа Ев-
ропа, която след студената
война също се развива под
американски протекторат.
Там действа външното управ-

ление на Вашингтон, марио-
нетни режими, съставени от
отгледани от САЩ джобни
политици, а американските
посолства държат пулта на
управление на властта. Така
"Нова Европа" се превърна
в провинциална дупка и в
двойна периферия - и на Из-
тока, и на Запада.
Така на фона на новопок-

ръстените в новата евроат-

лантическа вяра Русия, из-
брала независима външна
политика и суверенно раз-
витие, изглежда много по-
привлекателно. И този из-
вод следва не от "кремълс-
ката пропаганда", а от аме-
риканското експертно про-
учване.               (rubaltic.ru)

Прогнозите на Запада не се сбъдват
Експерти изпадат в депресия от победите на Русия

тически победи", но има два
нюанса. Първо, Путин "мо-
же би" печели, но "не вина-
ги". И второ, което е по-важ-
но, руската икономика из-
питва затруднения и може
да се окаже, че руският ли-
дер няма стратегия за ней-
ното спасение. Изводът на
професорите е, че тези ню-
анси не отменят дългата се-

рия от "тактически победи"
на Путин, които били пос-
тигнати с помощта на До-
налд Тръмп.
По логиката на всичко ка-

зано от американските про-
фесори излиза, че Русия из-
ползва една и съща схема,
която се състои в това да
дебне Доналд Тръмп да
свърши нещо необмислено
и бързо да го използва в
свой интерес. Путин само
това и прави - да дебне
американския си колега и
да се ползва от последици-
те на неговите погрешни
стъпки, за да засили влия-
нието на Русия по света. В
такъв случай се стига до
още един извод, който ню-
йоркската професура оче-
видно не вижда: щом побе-
дите на Путин, макар и так-

тически, са толкова много,
следователно грешките на
Доналд Тръмп също са
твърде много. Такова зак-
лючение е добре дошло за
Демократическата партия,
която за всички злини об-
винява Тръмп, набеден, че
е руски агент.
Демократите обаче заб-

равят неудобния факт, че

първите успехи на руския
президент и вътре в стра-
ната, и извън нея бяха пос-
тигнати, още когато Доналд
Тръмп беше привърженик
на Демократическата пар-
тия, а самата идея, че един
ден той ще стане президент
от Републиканската партия,
лелеещ мечтата да отправи
Хилари Клинтън зад решет-
ките, бе от категорията на
ненаучната фантастика.
От друга страна би било

несправедливо да се отри-
ча фактът, че действията на
сегашната вашингтонска ад-
министрация се превърна-
ха в някакъв конвейер от
серия подаръци за външно-
политическата стратегия на
Русия. При това подаръци-
те се поднасят на междуна-
родната арена не само на

Коледа, а през цялата го-
дина.
В американските акаде-

мични среди дори виждат
определена връзка между
спада на рейтинга на Тръмп
и повишаването рейтинга на
Путин: "Непоследователната
и войнствена политика на
САЩ по отношение на Ев-
ропа, Китай, Турция и други
страни на практика доведе
до непопулярността на До-
налд Тръмп, и подхрани по-
пулярността на Владимир
Путин, като му осигури се-
рия от тактически победи".
Не можем да не се съгла-

сим с това, че търговските
войни с Китай и антикитай-
ските санкции на админист-
рацията напълно логично
подтикват Пекин към уско-
рено развитие на политичес-
ките и икономическите
връзки с Русия. Развитието
на подобен процес е въз-
можно, защото на фона на
Америка Русия изглежда
много по-надежден и пред-
сказуем партньор. Нещо по-
вече, по силата на очевид-
ни географски обстоятелст-
ва доставките на енергоно-
сители от Русия за Китай не
може да бъдат осуетени от
американския военен флот.
Този факт се превръща във
важен фактор в условията
на разрастващата се анти-
китайска истерия в амери-
канското информационно по-
ле, която на всичко отгоре
се съвместява със зачес-
тилите коментари за неиз-
бежността за силов сблъ-
сък с Китай.
Не трябва да забравяме,

че руско-китайското сбли-
жаване започна още преди
Тръмп да влезе в Белия дом.
Опити да бъде сдържан Ки-
тай бяха предприемани още
при управлението на Барак
Обама, който предпочиташе
да действа с други методи
и да не разпалва тотална
търговска война. И той не
изпитваше никакви симпа-
тии към Пекин, което пози-
цията на Демократическата
партия към безредиците в
Хонконг недвусмислено до-
казва.
Въпросът не е в конкрет-

ната президентска админис-
трация, а в самата идеоло-
гия на американската хеге-

мония, която не признава
правата и свободите на дру-
гите страни и тласка целия
останал свят към сътрудни-
чество срещу икономичес-
кия и военен натиск на САЩ
и към обща защита от него.
Успехите на руското ръко-
водство, които мнозина ис-
кат да припишат на такти-
ческото му умение да се
възползва от грешките на
американските опоненти,
всъщност са резултат от
стратегическо планиране. "
Затова говорят серия от

последователни действия.
Ако Русия не беше възста-
новила своя военно-промиш-
лен комплекс, сега нямаше
да може да продава защита
във вид на комплексите
"С-400" на страни, които ис-
кат да се защитят от "ху-
манните" бомбардировки на
САЩ. Ако Русия не беше ста-
нала пълноценна енергийна
супердържава ,  петрол -
ният алианс във формат
"ОПЕК+Русия" щеше да е
невъзможен. Ако не беше
прокарала газопровода "Си-
лата на Сибир", нямаше да
може да осигури дългосроч-
ни доставки на Китай.
Навярно би било по-доб-

ре, ако експертите на За-
пад продължат да припис-
ват победите на Русия на
грешките на американско-
то ръководство или на се-
рията тактически успехи на
руския президент. Увере-
ността, че Русия ще се раз-
падне сама или ще й помог-
нат да се разпадне онези
нейни граждани, които не
могат да живеят без испан-
ски хамон и без италиански
пармезан и затова на вся-
ка цена искат "да се върнат
в цивилизования свят", оказ-
ва разслабващ ефект на за-
падните опоненти на Русия.
Историята - не само през

последните десетилетия, а
през столетията, показва,
че в дългосрочна перспек-
тива Русия действително пе-
чели. Печели винаги, но не
веднага. Печели с цената на
много усилия. Печели дори
тогава, когато това изглеж-
да невъзможно. Най-доброто
доказателство за тази за-
кономерност е картата на
света.                      (ria.ru)
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СИЛВЕН ПЬОШМОР

Остават
броени дни
преди бри-
танският ко-
раб да отплава в открито мо-
ре. За Обединеното кралство
започва историческа седми-
ца - в петък то ще стане пър-
вата страна, която след три
години и половина на труд-
на раздяла напуска ЕС.

Някои ще празнуват, на
други ще им е криво, но след
три отлагания Брекзитът, до-
вел до разцепления - от бри-
танските семейства до пар-
ламента, ще настъпи в пе-
тък 31 януари 2020 г. в 23 ч.
по Гринуич.

Между Великобритания и
оставащите в ЕС 27 страни
работата тепърва предстои.
Раздялата няма незабавно да
предизвика някаква голяма
конкретна промяна, а най-
вече ще отбележи началото
на преговорите по условия-
та на бъдещите им отноше-
ния.

Въпреки опитите на най-
енергичните евроскептици
няма да удари прочутият
лондонски часовник Биг Бен,
който е в ремонт. Затова пък
прожектиран на стените на
"Даунинг стрийт" светещ ча-
совник ще отчете

обратното броене
преди скока в неизвестното.

По повод събитието в ти-
раж от 10 млн. бройки ще
бъде пусната специална мо-
нета от 50 пенса (60 евро-
цента от общата валута, ко-
ято Великобритания така и
не се съгласи да приеме).

Премиерът Борис Джон-
сън, който е горещ привър-
женик на Брекзита, се пред-
ставя като обединител на
нацията след победата си на
парламентарните избори.
"Без значение кой как е гла-
сувал през 2016 г. (на рефе-
рендума за Брекзит), сега е
време да погледнем с дове-
рие към страната проправя-
ща пътя, в която ще се пре-
върнем през следващото де-
сетилетие, и да излекуваме
разделенията от миналото",
заяви той. Задачата му ня-
ма да е лесна, след като мес-
тните парламенти на Шот-
ландия, Уелс и Северна Ир-
ландия отхвърлиха неговия
закон за Брекзит.

Борис Джонсън оглави
правителството в края на
юли и успя там, където се
провали предшественичката
му

Тереза Мей,
която напусна "Даунинг
стрийт" със сълзи на очи
след три отхвърляния в пар-
ламента на нейното спора-
зумение за Брекзит.

След като предоговори
текста с Брюксел и включи в
него ново решение, с което
се избягва връщане на фи-

Сбогом, Европа: В петък
Великобритания вдига котва

До 31 декември
Лондон ще прилага
правилата на ЕС,

но повече няма да
има право на глас

зическата граница между две-
те Ирландии, бившият кмет
на Лондон в крайна сметка
успя да прокара през парла-
мента закона, с който ще се
осъществи Брекзитът. Това
стана благодарение на най-
голямото мнозинство, което
консерваторите са имали от
Маргарет Тачър насам, пос-
тигнато със смазваща побе-
да на изборите през декемв-
ри.

Текстът, който въвежда в
британското законодателство
сключеното през октомври
споразумение от 535 страни-
ци, беше обнародван от кра-
лица Елизабет Втора на 23
януари, осем дни преди съд-
бовната дата. Брекзитът ще
позволи на страната да си
върне контрола върху свои-
те закони и граници, повта-
ря Борис Джонсън.

Остава една последна фор-
малност преди края на този
бурен 47-годишен брак: ра-
тифицирането днес от Евро-
пейския парламент на спо-
разумението за Брекзита, ко-
ето в петък отиде от Брюк-
сел до Лондон и обратно -
за подписване от двете стра-
ни. Дипломатите от страни-
те членки на ЕС ще го одоб-
рят писмено в четвъртък и
това ще е последният етап
от процедурата. Датата 31
януари обаче е предимно
символична.

Споразумението
за развод

предвижда продължаващ до
31 декември преходен пери-
од за осигуряване на плавно
излизане. Докато трае този
период, Великобритания ще
продължи да прилага прави-
лата на ЕС, но повече няма
да има право на глас при
вземането на решенията.

Преходният период цели
предимно да позволи на Лон-
дон и Брюксел да се разбе-
рат за бъдещите си отноше-
ния, по-специално в търгов-
ската област. Борис Джонсън
иска да приключи тези пре-
говори за рекордно кратко
време и изключва всякакво
удължаване след края на та-
зи година. Европейците пък
намират този график за твър-
де сгъстен и смятат, че тряб-
ва да се установят приори-
тети. Борис Джонсън ясно
обяви, че иска да постигне с
ЕС споразумение подобно на
канадското, без съобразява-
не с правилата на евросъю-
за.

Успоредно с това Великоб-
ритания иска да сключва
споразумения за търговски
обмен с други страни, по-
специално със Съединените
щати на

Доналд Тръмп,
който обещава на Лондон
"великолепно" търговско спо-
разумение.

Разискванията се очерта-
ват тежки, включително за-
щото Великобритания реши
да запази дигиталния си да-
нък, който смята да въведе
от април въпреки заплахите
на САЩ за ответни мерки.
Държавният секретар на
САЩ Майк Помпейо е очак-
ван в Лондон за среща с Бо-
рис Джонсън за "обсъждане
на начините за разширява-
не и задълбочаване на тър-
говските връзки" след Брек-
зита и за "потвърждаване на
специалните отношения"
между двамата съюзници.

В туит, съдържащ емоти-
кони със знамената на ЕС и
Великобритания и едно сър-
це, бившият председател на
Европейския съвет Доналд
Туск написа на Великобри-
тания: "Ние, ЕС, все така ви
обичаме."

Британският премиер Борис Джонсън отговаря на въпроси в Камарата на общините преди
долната камара на парламента окончателно да одобри Брекзита на 22 януари.

Британският принц Хари и премиерът Борис Джонсън
разговарят преди началото на срещата на върха Великоб-
ритания - Африка в Лондон на 20 януари. Борис Джонсън
беше домакин на 54 африкански държавни и правителстве-
ни ръководители, които обсъждаха проблемите за инвести-

циите след развода на Великобритания с ЕС.

Архивна снимка от 22 януари 1972 г.: Британският премиер Едуард Хийт подписва догово-
ра за присъединяване на Великобритания към Европейската икономическа общност в

двореца Егмонт в Брюксел, Белгия.
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ГАЛИНА ДУДИНА

В Африка не стихва най-
големият корупционен скан-
дал от последните години.
Дъщерята на бившия ангол-
ски президент Изабел душ
Сантуш заяви преди дни, че
ще сезира международните съ-
дилища, за да опровергае об-
виненията, че е забогатяла
незаконно за сметка на дър-
жавата. Генералната прокура-
тура в родината й, напротив,
смята да използва всички
възможни международни ме-
ханизми, за да върне в Ан-
гола най-богатата жена в Аф-
рика и да я изправи на съд.
Самата г-жа Душ Сантуш, ко-
ято се оказа руска гражданка,
твърди, че е обект на поли-
тическо преследване, но все
така е готова да се бори за
поста президент на Ангола.

"За две десетилетия нечис-
топлътни сделки Изабел душ
Сантуш стана най-заможна-
та жена в Африка, а богата-
та с петрол и диаманти Ан-
гола си остана сред най-бед-
ните страни на Земята" - та-
ка започва прегледът на жур-
налистическо разследване,
публикувано от Международ-
ния консорциум на разслед-
ващите журналисти (ICIJ).
715-те хил. документа, с ко-
ито разполага печатът, из-
вестни вече като Луандалийкс
(по аналогия с Уикилийкс),
са свързани с бизнес импе-
рията на Изабел душ Сан-
туш, дъщеря на Жозе Едуар-

Изабел душ Сантуш е
дъщеря на бившия анголски
президент Жозе Едуарду
душ Сантуш, управлявал
страната от 1979 до 2017 г.

Как Изабел душ Сантуш стана най-богатата жена в Африка
ду душ Сантуш, президент на
Ангола от 1979 до 2017 г.
Проучването на документите
от периода 1980-2018 г., на-
писани на английски и пор-
тугалски, е отнело една го-
дина. Участвали са журна-
листи от 36 водещи светов-
ни медии, включително "Ню
Йорк таймс", "Зюддойче цай-
тунг", "Гардиън" и Би Би Си.

Следствието твърди, че г-
жа Душ Сантуш, оглавявала
през 2016-2017 г. директорс-
кия борд на държавната пет-
ролна компания "Сонангол",
е успяла до 46-годишната си
възраст да основе или участ-
ва в дейността на над 400 ком-
пании в 41 държави, действа-
ли в най-различни отрасли,
вкл. в диамантения, надлеж-
но получавайки анголски дър-
жавни поръчки, субсидии и
данъчни преференции. Почти
сто компании се определят ка-
то офшорни, съответно е мог-
ло да се използват за транс-
фер на пари в чужбина. Спо-
ред оценка на "Форбс" бизнес
дамата е натрупала състояние
от 2,2 млрд. долара, което я
прави най-богатата жена на
континента.

Главният прокурор на Ан-
гола Елдер Пита Грош вече
обеща да използва "всички
възможни методи и всички
международни механизми",
за да върне Изабел душ Сан-
туш в родината. Там от нея
може да бъдат събрани по
съдебен ред 1,36 млрд. дола-
ра, спечелени предполагаемо
"за сметка на държавата".
През декември м. г. магист-
рати от провинция Луанда

постановиха вече да бъдат
запорирани активите на фир-
мите и личните сметки на ек-
спрезидентската дъщеря и на
съпруга й. В злоупотреби за
1,5 млрд. долара е обвинен
освен това и синът на бив-
шия президент Душ Сантуш
- Жозе Филумену, оглавявал
преди време Фонда за суве-
ренно благосъстояние. По-
рано медии съобщиха, че той
е поставен под стража.

Самата г-жа Душ Сантуш,
живееща от 2017 г. в чужби-
на, заяви във вторник, че ще
сезира международните съди-
лища, за да бъде възстано-
вена справедливостта. "Ето с
какво се занимавам! Изграж-
дам компании и предприя-
тия, инвестирам и създавам
работни места", реагира тя
на публикуваното разследва-
не и качи в Туитър рекламен
видеоклип на една от фир-
мите си. А в интервю за пор-
тугалската телевизия РТП
през януари бизнес дамата
съобщи, че е "възможно" да
участва в борбата за прези-
дентския пост в Ангола (из-
бори се очакват през 2022 г.).

Нека вметнем: по-рано
същия месец г-жа Душ Сан-
туш бе заявила (както руско-
то вътрешно министерство
потвърди за РИА Новости),
че има руско гражданство по
рождение. Защото първата
жена на бъдещия анголски
президент Душ Сантуш и
майка на Изабел е Татяна
Куканова от град Пенза - за-
познали се, докато той след-
вал в СССР. В интервюто за
РТП г-жа Душ Сантуш уве-

ри също, че слуховете, спо-
ред които е превела капитал
или средства в Руската феде-
рация, са "лъжливи". "Не съм
извършвала, нито съм въз-
лагала да бъдат извършва-
ни преводи и не съм искала
от никого да превежда пари
на каквито и да било компа-
нии в Русия", каза тя.

В Съветския съюз (във
Военнополитическата акаде-
мия "Ленин", днес Военен
университет към руското ми-
нистерство на отбраната) е
следвал впрочем и днешни-
ят президент на Ангола Жо-
ау Лоуренсу. Дошъл на власт
през 2017 г., той заложи на
борба с корупцията и в този
смисъл сегашният корупци-
онен скандал не изглежда из-
ненадващо. Самата г-жа Душ
Сантуш обаче твърди, че ста-
ва дума за "политическо"
преследване - обвинява ме-
диите и съдебните власти в
"лов на вещици".

"Когато баща й си търсе-
ше приемник, кандидатурата
на дъщеря му се обсъждаше
сериозно като най-вероятна.
Изабел душ Сантуш наисти-
на би могла да заеме прези-
дентския пост, притежавайки
необходимите качества и въз-
можности. Но тогава, докол-
кото знам, се е отказала са-
ма", обясни за "Комерсант" аф-
риканистът Андрей Маслов,
един от ръководителите на
проекта "Русия - Африка: Общ
поглед към 2030 г." "Около
днешния лидер се е формирал
нов кръг от приближени, кой-
то вижда конкуренти в родни-
ните на Душ Сантуш - посо-

чи експертът. - Това, на което
сме очевидци, е поръчкова
атака срещу нея. Всъщност я
обвиняват, че е печелела па-
ри, правела го е с помощта
на компании и тези компа-
нии са били в чужбина."

"Новият държавен глава,
при все че бе в добри отно-
шения с предшественика си,
в рамките на борбата с ко-
рупцията откри, че няма да
постигне нищо, без да отда-
лечи от ръководните постове
приближените на експрези-
дента", допълва Андрей То-
карев, завеждащ Центъра за
изследвания на Южна Аф-
рика в Института за Африка
към РАН. И отбелязва: "Ес-
тествено Жоау Лоуренсу не-
забавно си спечели с това но-
ви недоброжелатели". Но спо-
ред Токарев "хора от семейс-
твото на Душ Сантуш едва
ли ще се върнат в президен-
тското кресло".

КИМ ХЮН-ДЖИН

Северна Корея назначи
известния с острия си език
И Сон-гуон, бивш офицер от
армията с малък външнопо-
литически опит, за свой пър-
ви дипломат, което може да
означава, че ще възприеме
по-твърда линия към Ва-
шингтон в стигналите до за-
дънена улица ядрени прего-
вори.

Новата длъжност на И
Сон-гуон като външен ми-
нистър беше разкрита на 24
януари в съобщение на Ко-
рейската централна телеграф-
на агенция, в което се казва,
че той е посетил прием за
чуждестранни дипломати в
Пхенян. Южнокорейски и
други медии информираха
по-рано чуждестранните дип-
ломати в Пхенян за назна-
чението. В речта си на бан-
кета "другарят И Сон-гуон
заяви, че корейският народ
се включи масово в общата
офанзива за фронтално раз-
биване на бариерите пред со-
циалистическото строителст-
во чрез осланяне на собст-

Бивш военен с остър език е новият
външен министър на Северна Корея
Назначението на И Сон-гуон е сигнал, че Северна
Корея ще заеме още по-твърда позиция към САЩ

вените сили и оповести пуб-
лично външнополитическата
позиция на севернокорейско-
то правителство", заяви
КЦТА.

И Сон-Гуом е
ПОЛКОВНИК
ОТ АРМИЯТА

в оставка, който по-рано ог-
лавяваше правителственото
ведомство, отговарящо за от-
ношенията с Южна Корея.
През последните 15 г. той е
участвал в много военни пре-
говори с Южна Корея. Но
И, който е и кандидат член
на Централния комитет на
управляващата Корейската
трудова партия, няма опит в
преговорите със САЩ и дру-
ги страни.

В Южна Корея той е из-
вестен най-вече с грубите си
забележки към южнокорейс-
ки бизнесмени, посетили
Пхенян през 2018 г. Докато
ядели традиционно ястие от
юфка, което се поднася сту-
дено, И ги попитал
"ВЛИЗА ЛИ ЮФКАТА В

ГЪРЛАТА ВИ?"

очевидно недоволен от лип-
сата на напредък в усилията
за развиване на съвместни
икономически проекти, съоб-
щават южнокорейски чинов-

ници и депутати. Много кон-
серватори в Южна Корея от-
правиха към него остри кри-
тики.

Той замени И Йон-хо, дип-
ломат от кариерата с богат
опит, който участваше в яд-
рените преговори със САЩ
от началото на 2018 г. Засега
не е ясно какво се е случило
с И Йон-хо, чието име беше
споменато за последен път от
КЦТА през август м. г.

Анализаторът Чьон Сьон-
чан от частния южнокорейс-
ки институт Седжон заяви,
че назначението на И Сон-
гуон е сигнал, че Северна
Корея ще заеме още по-твър-
да позиция спрямо САЩ и
ще засили натиска да се ут-
върди позицията й на ядре-
на държава. "Отсега нататък
е трудно да се очаква значи-
телен напредък в диплома-
цията между Северна Корея
и САЩ", заяви Чьон.

Ядрените преговори меж-
ду САЩ и Северна Корея не
са постигали значим напре-
дък след провала на втората
среща на високо равнище
между президента Доналд
Тръмп и севернокорейския
лидер Ким Чен-ун, състояла
се във Виетнам през февру-

ари 2019 г. Неотдавна Ким
заяви, че Северна Корея
ЩЕ ПОДСИЛИ ЯДРЕ-

НИЯ СИ АРСЕНАЛ
и ще покаже ново "стратеги-
ческо оръжие", след като Ва-
шингтон не спази поставе-
ния от него срок до края на
годината да направи отстъп-
ки. Миналата сряда високо-
поставен служител на Дър-
жавния департамент на САЩ
заяви пред медиите, че Ва-
шингтон е запознат с инфор-
мацията за назначението на

И Сон-гуон и се надява, че
Северна Корея ще разбере
значението на подновяване-
то на дипломатическите пре-
говори. "Не печелят нищо,
като не разговарят. Това е са-
мо в тяхна полза, така че ги
насърчаваме да говорят", за-
яви служителят, пожелал ано-
нимност, защото не е упъл-
номощен да говори публич-
но по въпроса. "Това е бав-
на, търпелива, постепенна
дипломация. Ще се придър-
жаме към този план".

Назначаването на И Сон-гуон за външен министър на
Северна Корея беше преценено от анализаторите като знак

за по-нататъшни сътресения сред редиците
на севернокорейските служители

Снимка
Интернет
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ЕСТЕБАН
РОХАС

След пре-
избирането си начело на
парламента Хуан Гуайдо ще
продължи да претендира за
поста и.д. президент на Ве-
нецуела.

Но възможностите му за
продължаване на "борбата"
му срещу Николас Мадуро -
демонстрации, санкции, пре-
говори - не са неограниче-
ни, а се задават и парламен-
тарни избори.

"Сами няма да успеем",
заяви лидерът на венецуелс-
ката опозиция по-рано този
месец на среща с привърже-
ници в Каракас.

50-ина страни го
признават за лидер
Призив във форма на рав-

носметка: само 500 души се
отзоваха на поканата му за
това "народно събрание", ор-
ганизирано след бурното му
преизбиране начело на пар-
ламента на 5 януари и по-
лагането му на клетва някол-
ко дни по-късно.

Това е впечатляващ конт-
раст с демонстрациите от на-
чалото на 2019 г., в които
участваха десетки хиляди ду-
ши.

Тогава Хуан Гуайдо тък-
мо се беше обявил за и.д.
президент на 23 януари 2019
г., защото смяташе, че Ни-
колас Мадуро е "узурпирал"
президентския пост заради
фалшифицираните според не-
го избори през 2018 г.

Оттогава 50-ина страни,
сред които САЩ, признаха
Гуайдо за законен лидер на
страната.

"Каквото можахме, напра-
вихме. Дадохме му пълната
си подкрепа, но честно каза-
но, той не се оказа на висо-
тата на очакванията ни", ка-
за 30-годишният лекар Крис-
тиан Гамес.

Хуан Гуайдо впрочем ряз-
ко губи обществена подкре-
па. Рейтингът му е спаднал
от 63 процента през януари
2019 г. на 38,9 процента през
декември по данни на инс-
титута Датаналисис.

Докарва хумани-
тарна помощ

"Признавам вината си, че
не направих всичко необхо-
димо", заяви наскоро Хуан
Гуайдо, след като през 2019
г. две от основните му ини-
циативи се провалиха.

На 23 февруари опозици-
онерът напразно се опита да
докара хуманитарна помощ
във Венецуела, за "да облек-
чи" в някаква степен съна-
родниците си, 4,5 млн. от
които са емигрирали от края
на 2015 г. по данни на ООН.

На 30 април пък той не-
успешно призова армията да
се разбунтува.

Николас Мадуро продъл-

Хуан Гуайдо иска да бутне Николас
Мадуро от президентското кресло

Лидерът на опозицията остава засега начело на парламента на Венецуела
жава да се радва на подкре-
пата на генералния щаб на
армията и на съюзниците си
Китай, Русия и Куба.

Участие или
не в следващите

избори
Чавистката власт отново

е в настъпление. По план та-
зи година трябва да се про-
изведат парламентарни избо-
ри.

Това поражда дилема за
опозицията, защото тя е раз-
делена по въпроса дали да
участва в организиран от уп-
равляващите вот, подчерта
политологът от университе-
та "Андрес-Бело" Бениньо
Аларкон.

"Опозицията би допусна-
ла грешка, ако не участва.
Но най-лошото, което може
да й се случи, е да участва и
да загуби заради вътрешни-
те си разделения и неспособ-
ността си да мобилизира из-
бирателите си", обясни Бе-
ниньо Аларкон.

Лидерът на опозицията Хуан Гуайдо полага клетва като
председател на венецуелския парламент, в който опозиция-
та има мнозинство. Гуайдо беше преизбран на поста на 5
януари. Тогава той и депутати от опозицията не успяха да
влязат в пленарната зала. Силите на президента Николас
Мадуро им попречиха да стигнат до сградата. Затова

Гуайдо и 100 депутати от опозицията се събраха в редакци-
ята на един от венецуелските вестници и там се състоя

гласуването за неговото преизбиране.

Лидерът на опозицията Хуан Гуайдо разговаря с привърженици в квартал "Монталбан" в
Каракас. Той иска да активизира протестното движение срещу президента Мадуро, започ-
нало в началото на миналата година, когато хиляди венецуелци демонстрираха по улиците

на Каракас и други големи градове на южноамериканската държава., Венецуела.

Пътни полицаи спират в
Каракас автобусите, превозва-
щи депутати от опозицията до

парламента. Хуан Гуайдо се
възползва от недоволството,

за да се обяви преди година за
временен президент на Вене-

цуела, мотивирайки се, че
Николас Мадуро "узурпира"

поста на държавен глава след
"фалшифицирани" президентс-

ки избори през 2018 г.

Чависткият лагер е
уверен в победата
Николас Мадуро уверява,

че неговата Единна социа-
листическа партия на Вене-
цуела ще си върне парламен-
та, който загуби през 2015 г.

Хуан Гуайдо продължава
да е подкрепян от ЕС и ад-
министрацията на Тръмп, ко-
ято наложи множество санк-
ции на Николас Мадуро, об-

кръжението му и венецуелс-
ката икономика.

Санкциите обаче могат да
навредят и на венецуелците.

Чавистките власти твър-
дят, че недостигът на бензин,
който засяга главно провин-
циите, се дължи на амери-
канското ембарго върху ве-
нецуелския петрол.

Наскоро Вашингтон нало-
жи нови санкции, този път
срещу депутата Луис Пара,
съперник на Хуан Гуайдо,
който се провъзгласи за
председател на парламента в
деня на гласуването, и сре-
щу шестима подкрепили го
депутати.

Тази форма на натиск оба-
че не е гаранция за полити-
ческа промяна: въведеното
преди близо 60 години аме-
риканско ембарго над Куба
не е довело до никакви про-
мени в държавното ръковод-
ство на острова.

Остават евентуални пре-
говори между правителство-
то и опозицията.

Засега отказва
да преговаря

Американската диплома-
ция изглежда е променила
подхода си. В началото на
януари Държавният департа-
мент на САЩ призова за
"преход по пътя на прегово-
рите", който да позволи сво-
бодни и честни избори, след
като доскоро държеше непре-
менно на оставката на Ни-
колас Мадуро.

Миналата година се със-
тояха преговори под егидата
на Норвегия, но те бяха пре-
къснати през август.

Засега Хуан Гуайдо отх-
върля всякакво връщане на
масата за преговори.

"Работата не е там, че не
искаме преговори. Те просто
ни се струват безперспектив-
ни. Всеки път те се подигра-
ваха с нас", заяви Гуайдо, го-
ворейки за правителството.

Снимки Пресфото БТА
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КАТАРИНА ДЕМОНИ

Къщата на Консейсау Гас-
пар гледа към тучен зелен
пейзаж, но португалската
пенсионерка просто не може
да се наслади на гледката, за-
щото знае, че дърветата в
нея скриват открито бунище,
където се изсипват отпадъци
от цяла Европа.

"Вече е невъзможно да се
живее тук", казва видимо
разстроената 69-годишна же-
на, която е прекарала целия
си живот в малкото хълмис-
то селище Собраду в Север-
на Португалия, но има все
повече проблеми да понася
миризмата, която се носи от
бунището. "Когато мирише,
се принуждавам да затварям
вратите, защото ако не го
направя, нощем не може да
се спи", заяви тя.

Бунището получава отпа-
дъци от цяла Португалия и е
един от 11-те частни обекта
в страната, които имат раз-
решение за третиране на

чуждестранни
отпадъци

казва агенцията за опазване
на околната среда АПА. А ко-
личествата боклуци се увели-
чават, в момент, когато ев-
ропейските страни бяха при-
нудени да търсят други на-
чини да изхвърлят боклука
си, след като преди две годи-
ни Китай въведе строги ог-
раничения на количеството
чуждестранна смет, която ще
внася.

Около 330 000 т "кехлиба-
рени отпадъци" - което оз-
начава, че те включват опас-
ни материали и се нуждаят
от предварително одобрение
- пристигнаха в Португалия
от чужбина през 2018 г. - по-
вишение с 53 на сто спрямо
предишната година, казва
АПА. Около една трета от
този боклук се оказва в бу-
нища и жителите на Собра-
ду казват, че

ситуацията
се влошава

"Страната трябва да по-
мисли дали иска подобен
бизнес, дали иска да бъде
смятана за бунището на Ев-
ропа", каза пред Ройтерс Жо-
зе Рибейру, кметът на общи-
на Валонгу, където се нами-
ра Собраду. В писмо до ми-
нистерството на околната
среда миналия месец Рибей-
ру каза, че според него Пор-
тугалия е станала привлека-
телна дестинация за отпадъ-
ци поради ниската такса за
приемане на боклуците в бу-
нищата, която беше 9,90 ев-
ро на тон през 2019 г. при
средна европейска стойност
от 80 евро.

"Не в нашия заден двор!" - селяни
протестират срещу сметище
Португалия е привлекателна за доставчиците поради ниската такса за приемане на боклуците

На бунището в Собраду,
което има разрешение да
приема над 400 вида отпа-
дъци, вкл. строителни про-
дукти, съдържащи азбест,
според сайта на компания-
та Ресивалонгу, която го уп-
равлява - може да се видят
камиони с контейнери за то-
вари, които изхвърлят бок-
луците в огромна дупка.

Също като други селяни,
Гаспар казва, че е уплаше-
на, че бунището се отразява
неблагоприятно на здраве-
то й. Миналата година об-
щинският съвет заяви, че бу-
нището за отпадъци може да
доведе до появата на повече
насекоми, гризачи и чайки,
както и потенциално разп-
ространение на заразни бо-
лести, макар че местните
здравни власти заявиха пред
Ройтерс, че не виждат опас-
ност за общественото здра-
ве. Ресивалонгу не отгово-
ри на множеството запитва-
ния за коментар, отправени
от Ройтерс по имейл и теле-

Бунището в село Собраду, което има разрешение да приема над 400 вида отпадъци, вкл.
строителни продукти, съдържащи азбест.

Около 330 000 т "кехлибарени отпадъци", което означава, че
включват опасни материали и се нуждаят от предварително
одобрение, са пристигнали в Португалия от чужбина през

2018 г. - повишение с 53 на сто спрямо предишната година.

най-строги стандарти".
Местните жители не са

убедени. Миналата година те
създадоха групата за опаз-
ване на околната среда "Жор-
нада принсипал", която ор-
ганизира протести и петиции
и планира да заведе дело сре-
щу португалското министер-
ство на околната среда. "По-
чувствахме се травмирани,
когато ни бе отнето

качеството
на живота

правото да дишаме чист въз-
дух", каза Марисол Маркиш
от групата. "Искаме бунище-
то да бъде затворено."

Всичко това се случва в
момент, когато директива на
Брюксел изисква всички
страни членки на ЕС да на-
малят до 2035 г. депонира-
нето на отпадъци до най-
много 10 на сто от общото
количество на боклуците, ко-
ито се генерират в една об-
щина. Подложено на такъв
натиск, португалското пра-
вителство нареди този месец
на АПА да направи по-труд-
но допускането на пратки с
отпадъци в Португалия.

Хората, които живеят до
бунища, включително Жоа-
ким Нелсон, 68-годишен жи-
тел на Собраду, обаче насто-
яват за повече действия. Сто-
ейки до дома си, където спо-
ред него миризмата от буни-
щето често го принуждава да
държи прозорците затворени,
той казва, че иска правител-
ството "да вземе конкретни
и сериозни мерки, за да ни
върне въздуха, който дишах-
ме преди".

Един конкретен повод за
оплакване в Собраду е коли-
чеството на боклуците, кои-
то идват от

италианската
област Кампания,

където организирани прес-
тъпни групи в продължение
на десетилетия незаконно из-
хвърляха и изгаряха токсич-
ни отпадъци.

Принудена от европейски
съд да се справи с проблема
си с отпадъците, Кампания
започна през 2015 г. да из-
нася част от своите боклуци,
включително в Португалия.
Миналата година само в
Собраду са били докарани
около 15 000 т от отпадъци-
те на Кампания според пис-
мо, изпратено от АПА до об-
щината.

"Опасенията са, че след
няколко години няма да има-
ме решение за нашия собст-
вен проблем с отпадъците,
защото ще сме напълнили
бунищата си с боклук от чуж-
бина", каза Кармен Лима от
групата за опазване на окол-
ната среда "Керкуш".

Местните жители се чувстват затворници в домовете си.

фон, но на сайта на порту-
галската компания се казва:
"Бунището е проектирано та-

ка, че да намали драстично
въздействието върху околна-
та среда, спазвайки всички

Снимки Интернет
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Германски
клиники пла-
щат до 15
хил . евро
премия за болногледач от За-
падните Балкани. Това е
златна мина за посредничес-
ките агенции. Но методите,
с които си служат някои от
тях, приличат по-скоро на
трафик на хора.

Преди две години Неве-
на Пежич (името е проме-
нено - б. р.) започва добре
платена работа в хотел "Сла-
вия" в центъра на Белград.
Но не като рецепционистка
или камериерка. Невена пре-
подавала немски език. Част
от стаите в хотела били пре-
върнати в класни стаи, над
100 души изучавали немски
език в тях от сутрин до сле-
добед. "На хората им беше
обещана работа в Германия,
веднага щом научат доста-
тъчно добре езика. Настаня-
ването в хотела беше плате-
но, както и храната, някои
дори бяха получили джобни",
спомня си Пежич. Органи-
затор на курсовете била пос-
редническата агенция
Artigum Mana-gement. Слу-
жителите й твърдели, че
агенцията е част от "герман-
ски работодател".

Сред кандидатите за рабо-
та имало много сърби, но и
хора от съседните балкански
страни, например от Север-
на Македония или Босна. За
четири месеца те трябвало да
овладеят езика до ниво B2 -
нивото, което се изисква за
работа в Германия. "Това бе-
ше почти

невъзможна мисия
казва преподавателката. -
Мнозина се отказаха, защо-
то целта беше много трудна
за постигане. Някои се оп-
лакаха, че са били излъгани
от агенцията. Те бяха оста-
вили семействата си у дома
и бяха вложили всичките си
надежди в това начинание",
разказва още Невена.

Това е само един от безб-
ройните примери на "имиг-
рационната индустрия". Ин-
дустрия, родена от мизерия-
та на Балканите и недостига
на медицински персонал в
Германия. От години посред-
нически агенции набират в
Западните Балкани персонал
за германските клиники и
старчески домове. Посредни-
ците получават тлъсти пре-
мии.

Наскоро Федералната
агенция по заетостта в Ге-
мания обяви, че днес общо
50 000 граждани от шест дър-
жави от Западните Балкани
(Сърбия, Босна и Херцего-
вина, Албания, Косово, Се-
верна Македония и Черна
гора) работят в медицинския
сектор в Германия. Година
преди това броят им е бил
43 500.

"Имиграционната индустрия" - бизнесът с
болногледачи от Балканите е за милиони
50 000 граждани от шест балкански държави
работят в медицинския сектор в Германия

Голяма верига домове за възрастни хора, която предлага места за над 7000 души, е готова
да плати на посредника около 10 000 евро за сключен договор с болногледач.

Според прогнозите, само
след пет години в Германия
ще има около

200 000 незаети
работни места

за болногледачи. "Вече няма
смисъл да пускаме обяви за
вакантните места в Германия,
защото за тях не кандидатс-
тват германци", казва ръко-
водителят на отдел "Човеш-
ки ресурси" към голяма ве-
рига домове за възрастни хо-
ра, която предлага места за
над 7000 души. Те са готови
да платят на посредника око-
ло 10 000 евро за сключен
договор с болногледач.

В разговор с ДВ няколко
посредници споделят, че гер-
мански клиники и старчески
домове плащат до 15 000 ев-
ро за всеки един болногле-
дач от Балканите. Сумата
обикновено се поделя между
езиковите училища и компа-
ниите, които набират квали-
фициран персонал за свои
клиенти на място. Смята се,
че тази индустрия реализи-
ра няколкостотин милиона
евро годишен оборот и не се
чувства обвързана с особено
много правила.

Кай Симон е ръководител
на посредническата агенция
IPP Health в Кьолн - една от
най-големите агенции, нае-
маща работници от Балка-
ните. Той е чувал множество
истории за посредници, кои-
то дават

лъжливи обещания
"Стартът в Германия е

достатъчно труден. Ако аген-
цията дава нереалистични
обещания на хората, става
още по-лошо", казва той в
разговор с "Дойче веле". Си-
мон казва, че немалко пос-
редници умишлено не уточ-
няват дали става дума за бру-
то, или нето. Или пък каз-

ват, че служителят може вед-
нага да вземе цялото семей-
ство със себе си. "Не е редно
хората да се примамват с
лъжливи обещания, да бъдат
карани да напуснат родина-
та си и да се преместят в Гер-
мания по този начин. За мен
това е трафик на хора", твър-
ди Симон.

Друг посредник, който не
желае да споменаваме името
му, признава, че се опитва
да вербува хора от болници-
те в балканските страни. За
целта той работи с няколко
медицински сестри. "Обаждат
ми се и казват, че имат, нап-
ример, три колежки, които ис-
кат да заминат за Германия.
Ако успеят да ги примамят,
им плащам по 300 евро на
човек."

Посредниците знаят мно-
го добре кога могат да загу-
бят хонорара си: ако по ня-
каква причина кандидат, за

когото вече са платени ези-
ковите курсове и другите под-
готовки, не сключи договор
с работодателя в Германия.
Ето защо Pro Sert, агенция
от сръбския град Крагуевац,
кара кандидат-болногледачи-
те да подпишат договор, кой-
то предвижда глоба, ако се
откажат в последния момент.
Глобата е 3000 евро - колко-
то е средното възнагражде-
ние в Сърбия за половин го-
дина. Pro Sert работи съв-
местно с Dekra Academy - ре-
номирана германска частна
образователна компания.
Dekra осигурява и обучение
в чужбина. Ръководител на
офиса на Dekra в Сърбия е
Александра Талич, която до
април 2019 г. е оглавявала
агенция Pro Sert. Днес Dekra
обучава кандидати в Сър-
бия, а Pro Sert ги води в Гер-
мания.

"Задачата на кандидатите

е да научат немски език и да
издържат изпитите", казва
Александра Талич. По отно-
шение на глобите за тези,
които се отказват, Талич по-
сочва: "Ако няма основател-
на причина даден кандидат
да недоволства, трябва да
принудим кандидата... или
по-скоро да му помогнем да
вземе решението да остане
при нас".

Марио Релянович често се
занимава с подобни догово-
ри. Адвокатът от Белград каз-
ва, че драстичните санкции
към договорите са неоснова-
телни. Но има и по-лоши не-
ща. "Има и договори, които
очевидно са измамни. Те съ-
държат

скрити разходи
или много неблагоприятни
условия на труд - до 12 часа
на ден, седем дни в седмица-
та", казва Ралянович. "Това
нарушава сръбското, а и гер-
манското трудово законода-
телство."

Същевременно търсенето
продължава да се увеличава.
Всяка година около 200 000
души напускат шестте бал-
кански страни - или 1 про-
цент от населението. А пос-
редническите фирми печелят
отлично. Макар и конкурен-
цията да е жестока.

Междувременно в хотел
"Славия" отново е тихо. Не-
обичайната клиентела -
емигрантите, учещи немски,
вече не е там. А агенция
Artigum Management вече не
съществува. Бившият упра-
вител е изключил всичките
си телефони. Учителката по
немски език Невена Пежич
казва, че агенцията продъл-
жава да работи, но под дру-
го име. Тя и други учители
са изгубили работата си и
не са получили последните
си заплати.

Германците, които имат нужда от гри-
жи, са над 3 милиона по официални дан-
ни. А ако тенденцията на застаряване на
обществото се запази, през 2035-а нуждае-
щите се от помощ ще надхвърлят 4 мили-
она, а нуждата от съответните кадри, кои-
то да ги обгрижват, ще се увеличи с още
150 хиляди души. Проблемът с осигурява-
нето на квалифицирани кадри в момента е
сериозен - именно поради това, че те не
достигат, на мнозина пенсионери няма как
да им бъде осигурено място в домовете за
възрастни хора. И се разчита най-вече на
работната ръка от Източна Европа, и в
частност от Полша: смята се, че около по-
ловин милион полякини се грижат за въз-
растните и болните в Германия, пише
"Фракфуртер Алгемайне Зонтагсцайтунг",
цитиран от "Дойче веле".

Бизнесът с внасянето на болногледачи
все още е проблематичен от юридическа
гледна точка - най-вече заради работата
на черно. За половината от тези 500 000
жени не се плащат нито данъци, нито со-
циални осигуровки, предполагат експерти.
Който си наеме гледачка на черно, пести

Над 3 млн. германци имат нужда от грижи
не само данъци и разноски, но и таксите
за посредническите агенции, т.е. към 500
евро месечно. Въпросът с посредническите
агенции също не е докрай изяснен. Дали
се спазват договореностите за работното
време и почивка? И дали тези фирми изоб-
що са фактическите работодатели, или по-
скоро германските семейства? А именно от
това зависи къде тези жени ще внасят со-
циалните си осигуровки. А е известно, че
в Германия те са доста по-високи. В съ-
щото време контролът, който би трябвало
да бъде осъществяван от митниците, е мно-
го труден, защото е също така добре из-
вестно, че без съдебна заповед няма как да
се влезе в частен дом. Но под сурдинка
всички, които имат нещо общо с темата,
са единодушни: от германска страна няма
никакъв интерес да се проявява строгост.

Наетите работнички са изправени пред
риска да им се налага денонощно да са на
разположение, а културните различия до-
пълнително водят до конфликти. Но пове-
чето жени от Източна Европа са заинте-
ресовани да продължат да работят в Гер-
мания.
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Това е историята на
здравето, силата и красо-
тата... Масажът е един от
най-древните методи, поз-
нат на човечеството, за ле-
чение на различни заболя-
вания и за профилактика на
здравето. Съществуват раз-
лични методи и техники за
масаж, които имат общо ук-
репващо въздействие вър-
ху организма.

За произхода на сама-
та дума "масаж" съществу-
ват различни версии. Спо-
ред някои от тях тя произ-
лиза от:
� арбски: "mass" или

"masch", което означава
"мачкам нежно";
� гръцки: "masso", кое-

то означава "притискам с
ръце";
� латински: "massa", ко-

ето означава "прилепнал".
Първите данни за масаж

датират от преди повече от
хилядолетие.

Известно е, че масажът
се е прилагал за лечение
още през третото хилядо-
летие пр. Хр. от китайците
и индийците, които още то-
гава познавали лечебния
ефект на масажа. Китайци-
те умело масажирали цяло-
то тяло, като притискали ле-
ко мускулите. На индийци-
те принадлежи методът за
съчетаване на масажа с
парна баня. Топлата пара
разтваряла порите на кожа-
та и я овлажнявала. Това
улеснявало въздействието
на последващия масаж. За
огромното значение на ма-
сажа в Древна Индия и Ки-

тай, говори и фактът, че той
бил изпълняван първона-
чално от свещеници, а по-
късно били създадени и
специални школи, където се
преподавали различните
техники за масаж.

Древните египтяни, кои-
то също добре владеели ма-
сажа. По подобен начин,
както индийците, го съчета-
вали с бани. Това била тол-
кова разпространена и из-
ползвана практика, че ни-
то един египтянин не ходел
на баня без да се подложи
на различните техники за
масаж, като особено вни-
мание се отделяло на край-
ниците. Освен с бани, ма-
сажът в Древна Гърция и
Рим се съчетавал и с физи-
чески упражнения. По това
време Гален описва девет
вида масаж, като разделя
сухия масаж от масажа с
масла, силния от слабия и

продължителния от краткот-
райния. В термите (римски-
те бани) имало специални
помещения предназначени
за масаж. Баните и маса-
жът широко се използвали
и от жителите на Турция и
Персия, които използвали
различни и характерни за
тях техники. През Средно-
вековието, от Изток изкус-
твото на масажа се разп-
ространило и в Европа. По
това време Католическата
църква обявила масажа за
страшен грях. Това била
причината, поради която
той бил извършван само от
знахарки и акушерки. Зна-
нията им се предавали из-
ключително по майчина ли-
ния. Тъй като към уменията
на тези жени са се отнася-
ли с недоверие, те риску-
вали да бъдат изгорени на
кладата. Едва през Възраж-
дането с нарастване на до-

верието към класическата
медицина се повишило и
търсенето на масажа. Ев-
ропейците, пътешестващи
по света, широко разясня-
вали колко високо се цени
масажа в другите култури.
Капитан Кук описва как бил
излекуван от ишиас, чрез
масаж на остров Таити. В
края на 19 век шведският
учен и терапевт Пер Хен-
рих Линг разработил сис-
тема от гимнастически уп-
ражнения и масажи, бази-
рана на физиологическите
особености на организма.
Така той дал в ръцете на
европейското общество те-
рапевтичния масаж. Него-
вите методи залегнали в ос-
новата на съвременната фи-
зиотерапия. През 20 век ма-
сажът започва да се изпол-
зва не само за лечение на
болести и за намаляване
на мускулните болки. Пос-
тепенно той се превръща
в система за възстановя-
ване на равновесието меж-
ду разума, тялото и емо-
циите. Масажът подобрява
работата на вътрешните ор-
гани, намалява умората и
стреса, действа отпускащо
и релаксиращо, възвръща
работоспособността. Това е
чудесен начин за предпаз-
ване от редица заболява-
ния, пише сайтът seaside.bg.

Масажът през вековете - история
за здраве и удоволствие
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Събития

� 1765 г. - Софроний
Врачански завършва в
Котел първия препис на
"История славянобъл.
гарска".
� 1781 г. - Операта
"Идоменей" на Моцарт е
показана за пръв път на
парижка сцена.
� 1845 г. - Най-известната
творба на американския
писател Едгар Алън По -
поемата "Гарванът" е
публикувана във вестник
"Ню Йорк Ивнинг Мирър".
� 1878 г. - Освобождение
на градовете Търговище и
Кюстендил от османско
владичество - последни на
територията на Княжество
България.
� 1886 г. - Германският
инженер Карл Бенц патен-
това първия автомобил с
бензинов двигател.
� 1899 г. - В Болшой
театър се състои премиера-
та на балета "Спящата
красавица" от Пьотър
Чайковски.
� 1964 г. - Олимпийски
игри: открити са IX зимни
олимпийски игри в Инсб-
рук, Австрия.
� 1970 г. - Папа Павел VI
за пръв път в историята на
папството провежда срещи
с комунистически дейци.
� 2000 г. - В казино в Лас
Вегас е спечелена най-
голямата дотогава сума от
игрален автомат - 35 млн.
долара.

Родени

� 1700 г. - Даниел Берну-
ли, швейцарски математик
� 1832 г. - Николай
Игнатиев, руски дипломат
� 1843 г. - Уилям Маккин-
ли, 25-и президент на
САЩ
� 1860 г. - Антон Чехов,
руски писател
� 1866 г. - Ромен Ролан,
френски писател, Нобелов
лауреат
� 1945 г. - Том Селек,
американски актьор
� 1950 г. - Джоди Шектър,
южноафрикански пилот от
Формула 1
� 1954 г. - Греди Асса,
български художник
� 1954 г. - Опра Уинфри,
американска тв журналист-
ка
� 1966 г. - Ромарио,
бразилски футболист

Починали

� 1899 г. - Алфред Сисле,
френски художник от
английски произход
� 1963 г. - Робърт Фрост,
американски поет

�

Херцогинята на Съсекс и бивша американска актриса
Меган Маркъл предприе стъпки за придобиване на бри-
танско гражданство след брака си с принц Хари през май
2018 г. Сега обаче тя е сложила край на процедурата,
съобщава "Сън". Според британските имиграционни зако-
ни едно лице трябва да изчака пет години, за да получи
гражданство. Период от време, през който е необходимо
да спазва изискванията на закон. Това означаваше, че
Меган Маркъл няма да има право да прекарва повече от
270 дни извън Обединеното кралство между 2020 и 2023 г.,
включително не повече от 90 дни годишно.

Меган Маркъл и принц Хари заявиха обаче желанието
си да прекарват поне половин година в Канада, припом-
ня "Поан". На 8 януари тя и принцът публично заявиха
намерението си да се оттеглят от кралското семейство,
за да градят самостоятелен живот, а няколко дни по-къс-
но бяха принудени да се откажат от титлата си на кралс-
ки височества. Сега бъдещето на родителите на Арчи е от
другата страна на Атлантическия океан, в Канада. Оче-
видно Меган Маркъл иска да прекрати връзките си с Обе-
диненото кралство, коментира "Поан".

Вицове на деня:
Премиерата на
балетния
спектакъл
"Ян Бибиян" -
по мотиви от
едноименната
приказка на
Елин Пелин,
ще бъде
представена
на 30 януари
тази година
на сцената на
Русенската
опера.
Хореографията
и режисурата
са на Силвия
Томова

Три хилядолетия

преди новата ера

индийците и

китайците са

открили неговите

свойства

Меган Маркъл вече не иска да е „мома англичанка“

- По скалата от 1 до 10, на колко оценявате вашето дове-
рие в правителството?

- А може ли скалата да започва от 0?
* * *
Англичанин, французин и българин спорят за национал-

ността на Адам и Ева.
Англичанинът:
- Адам е типичен англичанин. Само един джентълмен може

да се лиши от едно ребро, за да направят от него цяла жена.
Французинът:
- А пък Ева е типична французойка! Само французойка

може да се отдаде на мъж за една ябълка.
Българинът:
- Според мене и двамата са българи! Само българите с

един гол задник и една ябълка в уста го умеят да се чувстват
в Рая!
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Големият актьор е Абел
Знорко в "Енигматични
вариации" - култовата
пиеса на Ерик-Еманюел
Шмит. Като неговият
опонент, с когото са съпер-
ници за сърцето на една и
съща жена, е Милен
Миланов. Премиерата е на
30 януари на сцената в
клуб "Максим".

Пиесата е поставена за
първи път през 1996 година
в "Театър Марини" с Ален
Делон и Франсис Юстер.
Тя разказва за писателя
Нобелов лауреат за лите-
ратура, който живее съв-
сем сам на остров в
Северно море, измъчван
от въпроси за една жена,
с която има дългогодишна
кореспонденция. Ерик
Ларсен, журналист, който,
под претекст че иска да
вземе интервю, посещава
автора. Но каква може да
е причината за това посе-
щение?

Каква може да е тайна-
та, която го свързва с

Маестра Кери-Лин Уил-
сън, водила оркестрите на
"Ковънт Гардън", Болшой те-
атър и Виенската опера, ще
дирижира за първи път на-
ционалния ни филхармони-
чен оркестър на 6 февруа-
ри. Симфония номер 4 на
Бетховен и Концерт за ци-
гулка и оркестър на Йоха-
нес Брамс са произведени-
ята, включени в програма-
та.

Международната кариера
на Уилсън продължава по-
вече от двайсет години. Из-
раснала в Канада, където от
малка учи флейта, пиано и
цигулка, още като студентка
в Джулиард асистира на Кла-
удио Абадо на фестивала в
Залцбург.. За нея вестник The
Telegraph пише: "елегантно
откровена", а New York Times
я описва като "отчетливо
очертана и нюансирана".
Първата жена, дирижирала
опери в Арена ди Верона,
Новия национален театър
(NNT) в Токио и Opera di
Roma, пристига у нас в на-
чалото на февруари. ç

Êåðè-Ëèí Óèëñúí
ùå äèðèæèðà
Ñîôèéñêàòà
ôèëõàðìîíèÿ

На 3 февруари от 18.30 ч.
се открива изложба на един от
най-самобитните български ху-
дожници Румен Гашаров. В екс-
позицията, която е наречена
"Ретроспекции", са включени 23
творби, създадени между 1967
и 2018 година. Куратор на из-
ложбата е Филип Зидаров.

Румен Гашаров е роден през
1936 г. в Пловдив. През 1956 г.
получава диплома №1 на ново-
създадената през 1951 г. Худо-
жествена гимназия в София.

През 1962 г. завършва жи-
вопис в НХА при проф. Илия Пет-
ров. Още същата година започ-
ва неговото активно участие в

Ðåòðîñïåêöèè íà Ðóìåí Ãàøàðîâ â ãàëåðèÿ "Ñòóáåë"

Òúðæåñòâåíî îòáåëÿçâàíå
íà 166-àòà ãîäèøíèíà îò
ðîæäåíèåòî íà Ñòåôàí Ñòàìáîëîâ

жената, която Знорко не
е спирал да обича? И
защо мизантроп като
Знорко приема да се
срещне с него? Интервю-
то се превръща в опасна
игра на разкриване на
истината. В анализа на

На 31 януари от 11.00 ч. в
Пловдив ще бъде отбелязана
166-ата годишнина от рождение-
то на Стефан Стамболов на едно-
именния площад пред сградата на
Община Пловдив. В тържествено-
то честване ще се включат вое-
нен духов оркестър, представите-
лен взвод, венценосци и предс-
тавители на комитет "Родолюбие".

Слово за държавника ще про-
изнесе проф. доктор на истори-
ческите науки Людмил Спасов -
един от най-добрите специалисти
по проблемите на новата и най-
нова българска история и исто-
рията на балканските народи в
ново и най-ново време, препода-
вател в ПУ "Паисий Хилендарс-
ки". Водещ на церемонията ще е

Нов роман на писателя
Жоел Дикер излиза
през март

Швейцарският автор на
бестселъри Жоел Дикер
оповести, че новият му
роман "Загадката на
стая номер 622" ще
бъде публикуван през
март. Дикер е на 34
години. Новата му книга
ще бъде пусната в
продажба в Швейцария
на 17 март.

Видеокнига с автентични
хора от региона между
България и Румъния

Видеокнига с автентични
хора, песни и рецепти
на три езика - българс-
ки, румънски и английс-
ки, която представя най-
типичните и традиционни
дейности за трансгра-
ничния регион: Бълга-
рия-Румъния, издаде
видинското сдружение
за регионални партньор-
ства. Тук са традициите
от стари времена в
песнопойството, тан-
цьорството и готвенето
в районите на Видин,
Монтана и окръг Долж,
Румъния. Създадена е по
проекта "Живи човешки
съкровища".

Âàñèë Ìèõàéëîâ èçëèçà
â íîâà ðîëÿ â Àðìèÿòà

награда от Международната из-
ложба "Хумор и сатира в живо-
писта" в Габрово. Носител е на
годишната награда на СБХ "Вла-
димир Димитров-Майстора"
(1984), Годишната награда на
Столична община за изобрази-
телно изкуство (1987) и Първа
награда от ОХИ, посветена на Со-
фия (1989). Творби на Румен Га-
шаров присъстват в колекциите
на Националната галерия, СГХГ,
Музея "Пушкин" в Москва, в по-
вечето окръжни и градски худо-
жествени галерии в страната,
както и в частни колекции в Бъл-
гария и в чужбина. Изложбата ще
продължи до 21 февруари.ç

Íàêðàòêî

:

актьорът от Драматичния театър
в Пловдив - Стефан Попов. За по-
читане на годишнината от рожде-
нието на Стамболов са поканени
кметът на Община Пловдив, на-
родните представители от Плов-
див в 44-тото НС, Областният уп-
равител, председателят на Общин-
ския съвет, генерал-майор Явор
Матеев - командир на "Съвмест-
ното командване на специалните
операции" и началник на Гарни-
зон Пловдив, почетни консули, об-
щински съветници, зам.-кметове,
районни кметове, представители
от общината, общественият пос-
редник към община Пловдив,
представители на армията, църк-
вата, политически и обществени
организации, граждани, медии.ç

вечните въпроси Шмит
демонстрира блестяща и
безмилостна диалектика.
Преводът от френски е на
Снежина Русинова-Здрав-
кова, постановката е на
Георги Михалков, худож-
ник е Цвета Маринова.

"Енигматични вариации"
опус 36 всъщност е
симфонична творба на
композитора Едуард
Елгар. Написана между
1898-а и 1899-а, тя се
състои от една тема и
четиринайсет вариации. ç

художествения живот на стра-
ната. Освен в България показва
свои самостоятелни изложби в

Унгария, Полша, Чехия, Герма-
ния, Великобритания и Русия.

През 1977 г. печели Първа



ÑÂßÒ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß19 29.01.2020

Китайският президент
Си Цзинпин изрази вчера
увереност пред гостуващия
генерален директор на
Световната здравна орга-
низация (СЗО), че ще
спечели битката срещу
"дяволския" коронавирус,
който до момента е взел
106 жертви и с който се
заразиха хора в редица
страни, предаде Ройтерс.

Все повече държави
планират да евакуират
гражданите си от централ-
ния китайски град Ухан с
население 11 млн. души,
който е епицентърът на
епидемията. Генералният
директор на СЗО Тедрос
Аданом Гебрейесус и Си
Цзинпин обсъдиха начини
да се защитят китайците и
чужденците в засегнатите
от коронавируса райони и
възможни алтернативи на
евакуациите, съобщи
говорител на базираната в
Женева организация.
"Вирусът е дявол и не
можем да позволим на
дявола да се крие. Китай
ще засили международното
си сътрудничество и при-
ветства участието на СЗО
в превенцията на вируса.

Êèòàé  çàòâàðÿ çà íåîïðåäåëåíî âðåìå
ó÷èëèùàòà è óíèâåðñèòåòèòå

Íàêðàòêî

:

Инспектор проверява
качеството на маските за
лице в лабораториите на

компания в Чанжуан,
централна провинция Хенан
в Китай. За да помогнат в

борбата с разпространение-
то на новия коронавирус, 42

компании за медицински
материали в провинцията
работят извънредно, като

произвеждат 1,65 млн.
маски и 5000 защитни

костюма всеки ден.

Снимки Пресфото БТА

Шестима
каталунски сепаратисти излязоха
временно от затвора, за да се
явят пред комисия на регионал-
ния парламент на испанската
област. Бившите членове на
сепаратисткото каталунско
правителство на Карлес
Пучдемон, сред които е и
неговият заместник Ориол
Жункерас, бяха посрещнати в
сградата на парламента от
няколко десетки активисти и
скандирания "Свобода". Това е
първата им публична поява след
постановяването през октомври
м. г. на присъдата, която доведе
до много протести, някои от
които прераснаха в насилие.
Шестимата не бяха с белезници
и не бяха придружавани от
униформени пазачи, макар че
пред сградата бяха разположени
полицаи. Регионалният лидер
Ким Тора и председателя на
парламента. Каталунското
регионално правителство им
разреши да напуснат временно
затвора, за да се явят пред
разследваща комисия на
регионалния парламент.
Хуманитарният кораб
"Оушън вайкинг" е получил
разрешение да закара 403
мигранти, които е спасил в
открито море, в югоизточното
италианско пристанище Таранто.
Това съобщи организацията
"Лекари без граници", която е
наела кораба заедно с друга
хуманитарна организация.
Мигрантите на борда са 216
мъже, 38 жени и 149 деца. От
петък "Оушън вайкинг" е качил
на борда си 407 мигранти при
пет отделни операции край
бреговете на Либия. Една жена с
тежки изгаряния и трите й деца
обаче са били евакуирани с
хеликоптер.
Емирът на Катар
шейх Тамим бин Хамад ал Тани
прие вчера оставката на досегаш-
ния премиер шейх Абдула бин
Насер бин Халифа ал Тани. Емирът
назначи с указ за министър-
председател шейх Халид бин
Халифа бин Абдел Азиз ал Тани.
Новият премиер поема и функции-
те на министър на вътрешните
работи. Досега той оглавяваше
канцеларията на емира. 52-
годишният Халид бин Халифа ал
Тани следва в САЩ, след което
работи в газовия сектор, преди да
оглави канцеларията на шейх
Тамим, още докато е престолонас-
ледник. Причини за смяната на
премиера не са посочени.
Колумбийка
и трите й деца
бяха спасени, след като прекара-
ха 34 дни в неизвестност в
амазонската джунгла. 40-
годишната жена и нейните деца -
на 10, 12 и 14 г., били на
почивка заедно с бащата в
колумбийската част на Амазония
през декември. Те решили да се
разходят в по-усамотена част от
гората и се отделили от бащата.
Когато тръгнали да го търсят, се
изгубили и се озовали в перуанс-
ката част на амазонската джунгла,
пише в. "Тиемпо". Жената и децата
оцелели, хранейки се с дребни
плодове. Най-накрая срещнали
жена от местното население,
базирано в Юбинето в североиз-
точната част на Перу, на 180 км
от техния град в Колумбия -
Пуерто Легуизамо. Хората от
Юбинето публикували снимки на
жената и децата във Фейсбук и
така бащата успял да ги локализи-
ра. В неделя колумбийски и
перуански военни спасили жената
и децата, които страдали от
недохранване, имали лаври по
телата си и рани на краката. Те са
настанени в болница, като
състоянието на децата се
преценява като сериозно.

Китайският президент Си Цзинпин разговаря вчера с генералния
директор на Световната здравна организация  Тедрос Аданом Гебрейесус

Върховният съд на САЩ даде зе-
лена светлина на администрацията
на Доналд Тръмп да приложи нови
правила, които ограничават право-
то на постоянно жителство в САЩ,
известно още като "зелена карта".
Съгласно новите правила имигра-
ционните власти могат да отказват
документи на имигранти, които са
преценени като потенциални полз-
ватели на социални помощи, пише
Епицентър. Съдебната битка ще про-
дължи, но имигрантите, кандидатст-
ващи за постоянно пребиваване, ще
трябва да покажат, че няма да бъ-
дат "обществено бреме".

Новата политика съществено
разширява факторите, които ще бъ-
дат вземани предвид при предоста-
вянето на разрешение за "зелена
карта". Имиграционните служители

Àäìèíèñòðàöèÿòà íà Òðúìï çàòÿãà
ïðàâèëàòà çà "çåëåíà êàðòà"

Пакистански спасители разчистват развалините и търсят оцелели
след взрив на фабрика за производство на парфюми в Лахор.
Предполага се, че експлозията е предизвикана от взрив на
газова инсталация и е причинила смъртта на много хора.

Смятаме, че СЗО и между-
народната общност ще
направят спокойна, обек-
тивна и рационална оценка
на вируса, и Китай е
уверен, че ще спечели
борбата срещу вируса",
заяви Си Цзинпин.

Миналата седмица
комисия на СЗО от 16
експерти на два пъти
отказа да обяви междуна-
родно извънредно положе-
ние заради епидемията от
коронавируса. Вчера
говорителят на организаци-
ята каза, че увеличаването
на броя на заразените и на
смъртните случаи в Китай
няма непременно да дове-
де до обявяване на извън-
редно положение.

По-рано на среща с
представители на властите
в Пекин Тедрос Аданом
Гебрейесус е заявил, че
одобрява мерките на
китайското правителство за
овладяване на епидемията.
На 23 януари СЗО опреде-
ли епидемията като извън-
редно положение в Китай,
но засега не е обявила
международно извънредно
положение в здравната
област. На срещите си

Тедрос е казал, че не
препоръчва да се евакуи-
рат намиращи се в Китай
чуждестранни граждани и
призова хората да запазят
спокойствие.

Редица държави, сред
които САЩ, Франция,
Япония, Южна Корея и
Мароко са заявили, че
евакуират свои граждани от
централния китайски град
Ухан с население 11 млн.
жители, който е епицентър
на заразата. Градът е под
карантина, със забрана на
публичните събирания и на
движението на почти
всички видове транспорт.
Ограничения на транспорта
са наложени и на и на
десетки милиони други хора
в провинция Хубей, където

се намира Ухан.
Китай отлага за неопре-

делено време началото на
втория срок в училищата и
гимназиите и на пролетния
семестър в университетите
и другите висши учебни
заведения в страната
заради епидемията от
коронавируса, съобщи
вчера министерството на
образованието. Тъй като
учениците и студентите в
момента са в продължител-
на ваканция за Лунната
нова година, властите ще
определят датата за подно-
вяване на занятията в
зависимост от това къде се
намират учебните заведе-
ния, посочи министерство-
то в циркулярно писмо без
повече пояснения. ç

ще разглеждат фактори като въз-
раст, образователна степен и вла-
деене на английски език, за да пре-
ценят дали кандидатите могат да се
превърнат в "обществено бреме",
ползвайки федералната и щатска
програма за подпомагане на хора с
ниски доходи в сферата на здраве-
опазването, купони за храна, вау-
чери за жилище и други форми на
социални помощи.

Около 544 000 души кандидатст-
ват за "зелена карта" годишно. Спо-
ред правителството 382 000 от тях
попадат в категории, които ще бъдат
засегнати от новите правила. Имиг-
рантите са малък процент от получа-
ващите помощи. Всъщност мнозина
от тях не отговарят на критериите за
получаване на такива помощи зара-
ди имиграционния си статут. ç

Ñè Öçèíïèí èçðàçè óâåðåíîñò, ÷å ñòðàíàòà
ùå ïîáåäè "äÿâîëñêèÿ" âèðóñ
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Израелският премиер
Бенямин Нетаняху оттегли
вчера молбата си за
имунитет срещу съдебно
преследване - броени
часове преди планирано
парламентарно заседание
по въпроса, предаде АП.

В изявление, публику-
вано в официалната му
страница във Фейсбук,
Нетаняху посочва, че "е
решил да не оставя тази
мръсна игра да продъл-
жи". В момента израелс-
кият премиер е на посе-
щение във Вашингтон,
където президентът на
САЩ Доналд Тръмп да
обяви мирния си план за
Близкия изток.

За вчера беше плани-
рано извънредно заседа-
ние на израелския парла-
мент, на което депутатите
трябваше да обсъдят
искането на министър-
председателя за имунитет.
Предложеното от Доналд

Äîíàëä Òðúìï ïðåäëàãà "Ñïîðàçóìåíèåòî íà âåêà" â ïîëçà
íà Èçðàåë, ïàëåñòèíöèòå âå÷å îòõâúðëèõà ïëàíà

Министър-председателката на Нова Зеландия Джасинда Ардерн
вчера даде пресконференция в парламента в Уелингтънг. Тя обяви,
че общите избори в страната ще се произведат на 19 септември.

Съобщението на бившия
крал на Белгия Албер Вто-
ри, че е баща на извънб-
рачна дъщеря, предизвик-
ва множество коментари в
местните медии вчера. Ня-
кои издания определят но-
вината като "закъснял
жест", "край на дълга бит-
ка" и "признание насила". В
понеделник вечерта Албер
Втори, оттеглил се от прес-
тола през 2013 г. в полза
на своя син Филип, приз-
на, че има незаконна дъ-
щеря. Той бе принуден по
съдебен път да се подложи
на изследвания на ДНК и
да оповести данните. Изс-
ледванията доказват, че
Делфин Боел, внесла иска-
не за доказване на бащин-
ство, е дъщеря на бившия
държавен глава.

Белгийските медии уточ-

Áèâøèÿò áåëãèéñêèÿò êðàë Àëáåð Âòîðè ïðèçíà
çà èçâúíáðà÷íàòà ñè äúùåðÿ

Израелският премиер Бенамин Нетаняху е обвинен в измама,
злоупотреба с доверие и корупция, но отрича да е извършвал

нещо нередно

Íåòàíÿõó îòòåãëè ìîëáàòà ñè çà èìóíèòåò
ñðåùó ñúäåáíî ïðåñëåäâàíå

Италия ще произведе на
29 март референдум за кон-
ституционна реформа с цел
намаляване на броя на де-
путатите, предаде ДПА. Да-
тата е била определена на
правителствено заседание,
се казва в официално ко-
мюнике.

Според предложената
реформа броят на членове-
те на Камарата на депута-
тите ще бъде намален от 630
на 400 души, а този на се-
наторите - от 315 на 200. Ог-

Èòàëèÿ íà 29 ìàðò ñâèêâà ðåôåðåíäóì
çà íàìàëÿâàíå áðîÿ íà äåïóòàòèòå

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер  и израелският му
колега Ройвен Ривлин  по време на изпълнението на хора на еврейс-
ко  училище в Берлин. Ривлин е на посещение в Германия и за по-
късно вчера беше предвидена среща с  канцлерката Ангела Меркел.

Снимки Пресфото БТА

раничаването на състава на
двукамарния парламент е
подкрепяно от Движение
"Пет звезди" (ДПЗ), което
го възприема като част от
историческата си битка за
премахване на привилеги-
ите и облагите за често ко-
румпирания политически
елит на страната. Другата
формация от управляваща-
та коалиция - лявоцентрис-
тката Демократическа пар-
тия (ДП) - се съгласи да под-
крепи реформата, като нап-

рави завой на 180 градуса,
след като подписа коалици-
онно споразумение с ДПЗ
през август.

Критиците виждат в
предлаганите реформи по-
пулистки ход, насочен към
антиелитарните обществени
настроения. Според тях той
ще спести сравнително мал-
ко средства и с нищо няма
да спомогне за слагане на
край на блокажите, които са
често явление в работата на
италианския парламент. ç

няват, че Делфин Боел ще
има равно право на наслед-
ство с останалите три деца
на Албер Втори, но не и въз-
можност да се качи на тро-
на. Боел носи фамилното
име на съпруга на майка си
и не е известно дали това
ще се промени, защото дя-
до й Албер Първи е носил
фамилията Сакс-Кобург-Го-
та - име, изоставено около
Първата световна война за-
ради "твърде немското зву-
чене". В кръщелното свиде-
телство на баща й Албер
Втори няма фамилно име,
а само титла - принц на Бел-
гия. През 2013 г. Албер Вто-
ри е опитал да уреди въп-
роса с незаконната си дъ-
щеря, като предложил да
признае бащинство в пис-
мо, което да бъде отворе-
но след смъртта му. Боел е

отхвърлила това предложе-
ние и е отнесла въпроса до
съда.

Последните новини пот-
върждават старите съмне-
ния, че от 1967 до 1984 г.
Албер Втори, все още принц
на Лиеж и женен за итали-
анката Паола ди Калабрия,
има омъжена любовница, от
която през 1968 г. му се
ражда дете. Документи до-
казват, че по същото вре-
ме той е подготвял развод
със съпругата си. Албер Вто-
ри посещавал извънбрачна-
та си дъщеря постоянно до
настъпването на 25-годиш-
нината от брака му. По то-
зи повод той обещал на Па-
ола да изостави любовни-
цата и 10-годишното дете,
като така бракът бил спа-
сен. От 2001 г. кралят пре-
къснал връзка с Боел, а от
2013 г. тя водеше дело за
доказване на бащинство. ç

Тръмп "споразумение на
века", което трябва да
доведе до мир в Близкия
изток, е подарък от аме-
риканския президент за
израелския премиер
Бенямин Нетаняху, гласи
заглавие на френския в.
"Поан". Планът, който бе
планирано да бъде обявен
по-късно вчера, е много
благоприятен за Нетаняху.
Има данни, че той отхвър-
ля много от палестинските
искания - засега не се
говори за палестинска
държава, палестински
суверенитет над Източен
Ерусалим или премахване
на израелските колонии
на Западния бряг, които
според международното
право са незаконни.
Накратко, няма съмнение,
че документът не спазва
основните точки на "трай-
ното и справедливо"
решение на израелско-
палестинския конфликт,

описани в резолюциите на
ООН: две държави, съжи-
телстващи в мир и сигур-
ност, в границите от 1967
г., като и двете ще имат
за столица Ерусалим.

Вместо това според
информацията, изтекла в
американски и израелски
медии, "споразумението
на века" е изключително
благоприятно за Израел,
като признава израелски
териториални претенции.
В замяна палестинците ще
имат политическа автоно-
мия в останалите части от
своята територия, създа-
ващи възможност за
обявяване на суверенитет.
Те ще получат и инвести-
ционен план на стойност
50 млрд. долара за разви-
тие на инфраструктурата
на Западния бряг и в
ивицата Газа - предимно
благодарение на инвести-
ции от страните от Пер-
сийския залив. Палестин-

ците вече отхвърлиха
плана.

Планът на Тръмп пред-
лага на палестинците
държавност при спазване
на определени условия,
пише в. "Вашингтон пост".
Той предлага ограничена
автономия на Западния
бряг и в Източен Еруса-
лим, която ще се засилва
в рамките на последвалия
тригодишен период, ако
палестинските лидери
предприемат нови полити-

чески мерки, откажат се
от насилието и предприе-
мат други стъпки за
преговори с Израел.
Планът предвижда палес-
тинците да получат много,
но далеч не всичко, което
искат отдавна. Този усло-
вен суверенитет, изглеж-
да, остава далеч от отдав-
нашната международна
цел за създаване на
отделна, напълно незави-
сима палестинска държа-
ва. ç
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Ôóòáîëíàòà ïðèêàçêà
íà Èíäèàíà Âàñèëåâ

Индиана Василев
безспорно е най-прогре-
сиращият български
футболист от началото на
2020 година. За по-малко
от месец той дебютира за
мъжкия отбор на Астън
Вила - първият му мач бе
за ФА Къп при загубата с
1:2 от Фулъм, а след това
влезе като резерва в още
две срещи на тима от
Бирмингам във Висшата
лига - срещу Брайтън (1:1)
и Уотфорд (2:1). След по-
малко от месец, на 16
февруари, Инди, както го
наричат всички, ще навър-
ши 19 години. Момчето,
което е родено и израсна-
ло в Америка, отдавна е
част от юношеските
национални отбори на
САЩ, но все още има
възможност да облече
екипа на България заради
двойното си гражданство.
Още в ранните му детски
години при едно от идва-
нията на семейството в
България, Инди и сестра
му взимат наши паспорти.

Бащата Денчо Василев,
който е и негов мени-
джър, разказа за "Гонг"
футболната приказка на
Индиана. Денчо Василев
също е бивш футболист,
има мачове със Сливен в
"А" група в края на 80-те и
началото на 90-те години.
Той е част от легендарния
отбор в паметните мачове
с Ювентус за КНК и в
турнира за Купата на
България, която тимът от
града под Сините камъни
печели. Специалистите му
вещаят сериозна футбол-
на кариера, но на 21
години той избира да
замине за САЩ - да учи и
да играе в страната на
неограничените възмож-
ности. Завършва универ-
ситет в щата Алабама на
пълна стипендия със
специалност "Междунаро-
ден бизнес и бизнес
мениджмънт" и веднага
след това се връща у нас.
Но не за да продължи с
футбола, а за да се ожени
за голямата си любов

Маргарита. Взима съпру-
гата си зад Океана и
двамата започват да
градят бъдещето си от
нулата.

Докато учи и играе в
университета, Денчо се
сприятелява с америка-
нец, който има голяма
компания за маркетинг и
печат. След дипломиране-
то той му предлага да
започне работа при него,
където е и до днес. Лю-
бовта му към футбола го
кара да изкара лиценз,
който му позволява да
обучава деца до 12 г. Така
през деня работи във
фирмата, а вечер тренира
малки момчета и момиче-
та. Така е и до днес.

"И двете ни деца са
родени в Америка, в град
Савана, щата Джорджия.
Инди има по-голяма
сестра Ванеса, която учи
в университет. Когато
бяха малки, ги взех да
тренират при мен. Инди
беше на пет, а Ванеса -
на 7. Дъщеря ми предпо-
читаше да играе като
защитник, докато Инди
все го влечеше напред.
Мога гордо да кажа, че аз
съм първият му треньор,
защото беше в моя отбор
до 10-годишна възраст, а
след това се преместихме
в Академия Савана Юнай-
тед, където го тренирах
още две години", разкрива
бащата първите стъпки на
Инди във футбола.

Много въпросителни
има около интересното
име, което е избрал за
сина си. "Кръстен е на
Индиана Джоунс - главния
герой от едноименния
филм. Израснах с него,
беше ми любим в младеж-
ките години. Да, странно
е, рядко срещано, но пък
и той си го харесва. И
вкъщи, и навсякъде му
казват Инди", признава
Денчо.

Когато Индиана става
на 14 години, отива в
Академията IMG. На
практика това е пансион,
в който се изучават

отбор на САЩ и на све-
товното първенство за
юноши до 17 г. в Индия
през октомври 2017 г.

"Исках да не му липсва
нищо. Да преживее по-
лесно тази огромна
промяна. Заради него се
научих дори да готвя.
Мога да кажа, че обико-
лих цяла Англия - където и
да играеше Астън Вила, аз
бях там. След това обсъж-
дахме мачовете, давах му
съвети", разкрива бащата.

Голяма подкрепа в
Астън Вила Инди получа-
ва от Стилиян Петров,
който е със статут на
легенда на клуба и живее
в Бирмингам. "Още в
началото

Стенли му се обади
и каза, че може да
разчита на него

за всичко. При нужда
винаги може да му се
обади. Това е огромна
морална подкрепа за
младо момче като Инди",
държи да отбележи Васи-
лев-старши.

Денчо е наясно, че
синът му има още много
да учи във футбола и се
радва, че работи здраво.
"Има много силен ляв
крак, но умее да използва
и десния. Вкарва и голове
с него. Притежава отлич-
на линейна бързина и
поглед върху играта. Най-
големият плюс обаче е
интелектът му. От малък
съм го учил, че всеки
може да подава настрани
и назад, важен е извеж-
дащият пас. Справя се
еднакво добре на всички
постове в предни позиции
- зад нападателя, на
крилото или пък като
изнесен напред напада-
тел. Въпреки че не е
много висок - 179 см, все
по-често виждаме в тази
роля така наречените
леки нападатели, които са
много подвижни", обясня-
ва Василев-старши.

След като изкарва
близо година в Англия,
Денчо се връща в Амери-
ка и предава щафетата на
съпругата си Маргарита,
която в момента се грижи
за сина им на Острова.
Той обаче продължава да
следи в детайли изявите
на наследника си. През
есента на 2019-а, когато
Инди вече играе в отбора
до 23 години, Денчо не
изпуска нито един мач,
гледа ги в тв канал на

клуба.
Бащата е наясно, че

късметът е изиграл огром-
на роля за привличането
на Инди в първия тим на
Астън Вила. "В този мо-
мент травма получи
основният нападател в
мъжкия тим Уесли. По
същото време Инди играе-
ше като нападател в
отбора до 23 г. и вкара
доста голове. Така се
стигна и до повикването
му в първия състав.
Дебютира за Купата,
после влезе и в два мача
от Висшата лига, но не
очаквам да играе във
всеки мач. Важното е, че
вече е забелязан и само
от него зависи докъде ще
стигне. Аз много се гордея
с Инди, защото се труди
упорито. В Савана Инди е
истинска звезда - в исто-
рията на града нито един
спортист не е стигал до
национален отбор на
САЩ", разкрива бащата.

Месеци преди баражи-
те на България за класи-
ране на Евро 2020 се
заговори, че Инди може
да получи първата си
повиквателна за мъжкия
ни отбор. "Още никой не
говорил с нас - нито с
мен, нито с Инди. Не мога
да кажа какво ще решим,
ако това стане. Засега
единствената покана от
БФС бе през есента на
2019 г. за мачове на
младежкия национален
отбор. Получихме повик-
вателната, след като вече
бяхме потвърдили участи-
ето на Инди в национал-
ния тим на САЩ до 20
години. Преди това никой
не ни е търсил. Синът ми
не е израснал в България,
но всяко лято си идваме.
Вкъщи се говори само на
български и децата знаят
добре езика. Ванеса го
владее отлично, Инди се
притеснява, когато говори
на български, но разбира
всичко. Държа да отбеле-
жа, че българският пас-
порт много му помогна
при договора с Астън
Вила", добавя Василев в
ролята на мениджър и
баща.

Това е само началото
на приказката за българс-
кия талант от Америка.
Продължението зависи
само от Индиана Василев
и феновете в България се
надяват то да е свързано
с нашия национален
отбор. ç

всички популярни в САЩ
спортове - тенис, баскет-
бол, американски футбол.
Живееш заедно с други
деца, тренираш, учиш.
Това му помага много да
узрее на тази крехка
възраст.

Астън Вила го забеляз-
ва на един турнир във
Франция, където Инди
участва с националния
отбор на САЩ до 16 г.
през 2016 г.

Следва покана за
едноседмични проби
в Англия,

на които се представя
отлично и малко след
това представители на
академията на IMG се
срещат във Флорида със
семейството на Инди.
Двете страни бързо си
стискат ръцете и подпис-
ват договор за 3 години с
клуба от Бирмингам.

"От Астън Вила бяха
много сериозни и настоя-
телни. Първото нещо,
което поискахме, бе да му
осигурят апартамент в
Бирмингам, за да може аз
или жена ми да сме при
него. Нямаше как да се
съгласим на 16 г. да го
пуснем самичък в Англия.
Подкрепата на семейство-
то е важна за всяко дете,
а за него още повече. Той
е доста срамежлив, затво-
рен, нужно му е време да
се отпусне, да свикне с
новата обстановка и с
новите хора. Аз бях наяс-
но, че отиде ли сам, няма
да се справи. Познавам
си детето и затова поста-
вихме това условие, което
веднага бе прието", обяс-
нява Василев-старши.

Той напуска работа и
се мести в Англия със
сина си. Вози го на трени-
ровки, ходи на всичките
му мачове, не пропуска и
гостуванията. В началото
тийнейджърът играе за
юношеската формация на
Астън Вила до 18 г., а от
лятото на 2019 г. вече е в
отбора до 23 г. Индиана е
част от националния

Ôóòáîëíàòà ïðèêàçêà
íà Èíäèàíà Âàñèëåâ

До този момент
Индиана Василев
няма официална

покана да
облече екипа на

българския
национален

отбор

Вкъщи се говори само на
български и децата знаят добре
езика, разкрива бащата на
19-годишния играч на Астън Вила
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07.00 „Безценната перла“ – сериал (п)
07.50 Музикален антракт
08.00 „Лява политика“ (п)
09.00 „Не се страхувай“ (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 Документален филм
11.00 ТВ пазар
11.15 „Сянката на Елена“  - сериал
12.05 „Холивудски знаменитости“
12.30 „Местно време“
12.45 ТВ пазар
13.00 „Безценната перла“ - сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 „Следобед с БСТВ“ с водещ  Елена

Пенчукова
15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 „Антидот“ с водещ Юлия Ал-Хаким
16.30 Киносалон БСТВ: „Ордата“ (2012 г.),

Русия
18.30 Новини – централна емисия
19.15 „Местно време“
19.30 „Актуално от деня“
20.00 „За историята  свободно“ с водещ

проф. Искра Баева
21.00 Киносалон БСТВ: „Ароматът на успе-

ха“ (2009 г.), САЩ
22.30 Новини  (п)
23.15 „Местно време“ (п)
23.30 „Актуално от деня“ (п)
24.00 „За историята  свободно“  с водещ

проф. Искра Баева (п)
01.00 „Следобед с БСТВ“ (п)
02.30 „Лява политика“ (п)
03.30 „Дискусионен клуб“ (п)
05.00 Документален филм
05.45 „Сянката на Елена“ - сериал (п)
06.30 „Антидот“ (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване за здравосло-

вен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Референдум /п/
13.30 Славянската цивилизация докумен-

тален филм /2 серия/
14.00 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на Илайъс анимацио-

нен филм
14.45 Сид - дете на науката 2 анимационен

филм
15.10 Разследването на Мун тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Завръщане в Брайдсхед тв филм

/9 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 В кадър Не/Възможното включване
22.00 Концерт на Омар Хаким Междунаро-

дан джаз фестивал - Банско 2018
23.00 По света и у нас
23.25 Спортни новини
23.30 Младият върколак 4 тв филм

/4 епизод/(12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предаване за здравосло-

вен лайфстайл/п/
02.15 Завръщане в Брайдсхед тв филм

/9 епизод/п/
03.20 Библиотеката /п/
04.20 Младият върколак 4 тв филм

/4 епизод/п/ (12)

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс : Роботи под

прикритие" - анимация, сериал, с. 4,
еп. 7

06.30 "Тази сутрин" - информационно
предаване с водещ Антон Хекимян

09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, еп.,1
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал, с.

7, еп. 60
16:00 "Спасители в планината" - сериал, с.

4, еп. 10
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ризов
18.00 Премиера: "Свободен дух" - сериал,

еп. 58
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 2,

еп. 15
21.30 Премиера: "Вътрешен човек" - сериал,

еп. 75
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 4, еп. 15
01.00 "Смелите" - сериал, еп. 9
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сериал, еп. 38

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп. 18
06.00 Анимационен блок: "Джи Ай Джо:

Сигма 6" - сериал, еп. 4 - 7
08.00 "Платина" - сериал, с. 3, еп. 2
09.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп. 18
10.00 "Стрелата" - сериал, еп. 6
11.00 "Монк" - сериал, с. 2, еп. 11
12.00 "Супергърл" - сериал, с. 2, еп. 10
13.00 "Сблъсък в Манила" - екшън (САЩ,

2016), режисьор Марк Дакаскос, в
ролите: Алекзандър Невски, Каспър
Ван Дин, Кари-Хироюки Тагава, Тиа
Карере, Марк Дакаскос и др.

15.00 "Платина" - сериал, с.3 еп.3
16.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,

еп. 1
17.00 "Супергърл" - сериал, с. 2, еп. 11
18.00 "Монк" - сериал, с. 2, еп. 12
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, еп. 7
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Наркос: Мек-

сико" - сериал, еп. 9
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Стрелецът" - ек-

шън, криминален, психотрилър (Ис-
пания, Великобритания, Франция,
2015), режисьор: Пиер Морел, в
ролите: Шон Пен, Идрис Елба, Джаз-
мин Тринка, Хавиер Бардем, Рей
Уинстън, Марк Райлънс и др. [14+]

00.15 "Наркос: Мексико" /п./ - сериал, еп. 9
01.15 "Животинско царство" - сериал, с. 3,

еп. 6
02.15 "Стрелата" - сериал, еп. 7
03.15 "Супергърл" - сериал, с. 2, еп. 11
04.15 "Монк" - сериал, с. 2, еп. 12

bTV COMEDY

05.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
06.00 "Кое е това момиче" - сериал, с. 5, еп.

13, 14
07.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Преспав" /п./ - сериал
10.00 "Твърде комично" - екшън, комедия

(САЩ, 2015), режисьор Джон Ашър,
в ролите: Лий Търгесен, Рино Уилсън,
Лорън Стамиле, Джойс Булифант,
Маргарет Чо и др.

12.00 "Преспав" /п./ - сериал
13.00 "Изгубеняци" /п./ - сериал
14.00 "Кухня" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 Премиера: "Преспав" - сериал, еп. 33

18.00 "Преспав" /п./ - сериал
19.00 "Супермаркет" - сериал, с. 2, еп. 22
19.30 Премиера: "Супермаркет" - сериал,

с. 3, еп. 1
20.00 "Новите съседи" - сериал, с. 8, еп. 11
22.00 "Кухня" - сериал, еп. 13, 14
23.00 Премиера: "Изгубеняци" - сериал, с.

3, еп. 5, 6
00.00 "Твърде комично" /п./ - екшън, коме-

дия (САЩ, 2015)
02.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
03.00 "Преспав" /п./ - сериал
04.00 "Супермаркет" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Фамилията" /п./ - сериал, еп. 9, 10
08.30 "Аз, роботът" - фантастика, екшън,

мистъри (САЩ, Германия, 2004), ре-
жисьор Алекс Пройас, в ролите: Уил
Смит, Бриджит Мойнахан, Брус Грий-
нуд, Джеймс Кромуел, Алън Тудик,
Шая ЛаБаф и др.

10.45 Телепазар
11.00 "Фамилията" - сериал, еп. 11, 12
13.15 Телепазар
13.30 "На всяка цена" - криминален, драма

(САЩ, 2016), режисьор Дейвид Мак-
кензи, в ролите: Дейл Дики, Бен
Фостър, Крис Пайн, Джеф Бриджис,
Уилям Стърчи, Бък Тейлър и др.

15.45 "Ана Каренина" - драма, романтичен
(Великобритания, 2012), режисьор
Джо Райт, в ролите: Кийра Найтли,
Джуд Лоу, Ерън Тейлър-Джонсън, Ма-
тю Макфадън, Емили Уотсън, Алисия
Викандер, Донъл Глийсън, Кара Дела-
вин, Кели Макдоналд, Мишел Докъри

18.15 "Хавана" - военен, драма, романти-
чен (САЩ, 1990), режисьор Сидни
Полак, в ролите: Робърт Редфорд,
Лена Олин, Алън Аркин и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Месец на Оскарите: "Полет" - трилър

(САЩ, ОАЕ, 2012), в ролите: Дензъл
Уошингтън, Надин Веласкес, Дон Чий-
дъл, Брус Грийнууд, Тамара Тюни,
Кели Райли, Джон Гудман, Брайън
Герати

23.45 "Реката" - драма (САЩ, 1984), режи-
сьор Марк Ридел, в ролите: Мел
Гибсън, Шейн Бейли, Сиси Спейсек,
Беки Джо Линч, Скот Глен и др.

02.15 "Фамилията" /п./ - сериал, еп.11
03.30 "Психо" - трилър, хорър (САЩ, 1960),

в ролите: Джон Гевин, Вера Майлс,
Джанет Лий, Антъни Пъркинс, Джон
Макинтайър, Патриша Хичкок, Алф-
ред Хичкок и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - сериен филм,
сезон 6 /п/

06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен филм, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериен

филм

15.00 "Черна роза" (премиера) - сериен
филм

16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен

филм
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна еми-

сия
20.00 "Черешката на тортата" - предаване

на NOVA, нов сезон
21.00 "Под прикритие" - сериен филм, се-

зон 2
22.00 "Хавай 5-0" - сериен филм, сезон 7
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериен филм,

сезон 6
00.30 "Нощна смяна" - сериен филм, сезон

4
01.30 "Когато сърцето зове" - сериен филм
02.30 "Завинаги свързани" - сериен филм

Êèíî Íîâà

06.00 "Касъл" - сериал, сезон 8 /п/
07.00 "На бойното поле на любовта" -

романтична комедия с уч. на Тери
Поло, Робърт Майлхус, Бари Бостуик,
Дейвид Шатрау и др.

08.50 "Апетит за любов" - романтична ко-
медия с уч. на Тейлър Кол, Андрю
Уокър, Али Милс, Маркъс Роснър и
др. /п/

11.00 "Касъл" - сериал, сезон 8
12.00 "Днес ще се омъжа" - романтичен

филм с уч. на Джен Лили, Маркъс
Роснър, Джесика Лаундс, Кристи Лейнг
и др.

14.00 "Мистериите на Хейли Дийн: Убийст-
во, с любов" (премиера) - мистерии
с уч. на Кели Мартин, Вив Лийкок,
Джакомо Баесато, Синди Бъзби, Дже-
си Мос, и др.

15.45 "Езикът на разбитото сърце" - роман-
тична комедия с уч. на Джуди Толт,
Кейт Френч, Джули Уайт, Итън Кон,
Лара Пулвър, Оскар Нунес, Стивън
Андерсън, Кели Джонсън и др.

17.50 "Аз съм номер четири" - екшън-
фантастика с уч. на Алекс Петифър,
Тимъти Олифант, Диана Агрон, Тере-
за Палмър, Калан Маколиф, Кевин
Дюранд и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 5

21.00 "Възражение по съвест" - драма с уч.
на Андрю Гарфийлд, Тереза Палмър,
Хюго Уивинг, Винс Вон, Люк Брейси,
Сам Уъртингтън, Рейчъл Грифитс, Ри-
чард Роксбърг, Матю Нейбъл и др.

23.50 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 5 /п/

00.50 "Кралицата девственица" - истори-
ческа драма с уч. на Ан-Мари Дъф,
Тара Фицджералд, Сиена Гилори, Иън
Харт, Том Харди, Декстър Флетчър и
др., II част

Тв Тв Тв Тв Тв програма - сряда, 29 януари ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ПППППроменливо ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 18

ВОДОРАВНО: Зара Долуханова. Калем. Лино-
тип. Солар. Мажор. Ни. Нитела. Анири. Но. Окала.
Итами. Дон. "Татик". Дал. Сап. Тагор (Рабиндра-
нат). Доли. Тано. "Амика". Ер. Келари. Атоли. Ни-
рал. Типик. Лимонин. Талон. Оника (Дмитрий).
"Алек". "Дано". Итака. Исо. "Симон". Лилит. Белот.
Терен. Си. Ранина. Икитос. Па. ИТАЛА. Анева (Вих-
ра). Тим. "Леман". Мар (Николай). Боримиров (Да-
ниел). Нети.

ОТВЕСНО: Законодатели. Асерато. Рали. Опал.
Манила. Ир. Балатон. НАНО. Омоними. Дерек (Бо).
"Торино". Отит. Том. Лата. Иринин (Борис). "Нали".
"Малага". Анит. Талер. Кула. АТОМАЛ. Кале. Амо.
Хижа. Ирит. Такири. Ав. Каноник. Кота. Алекан (Ан-
ри). Норит. "Далила". Ин-Ин. Вот. РАДО. "Иполит".
Теме. Винимале. Инес. Соват. Тапи. Илирик. "Ко-
мисари".

Днес ще бъде облачно и меко, с темпера-
тури сутрин от 1 до 6 и след обяд - от 7 до
12 градуса. Отново ще започнат превалява-
ния от дъжд, главно около Стара планина, а по-късно над Южна
България. Дъжд ще превали и в Софийско, а през нощта срещу
четвъртък той ще преминава в мокър сняг, но в ниските части на
Софийското поле снежна покривка най-вероятно няма да се обра-
зува, не и трайна такава.

В четвъртък ще бъде по-студено, с минимални температури от
минус 2 до 3 и дневни от 2 до 8 градуса. В южните райони преди
обяд на места все още ще превалява слаб дъжд, в планините - сняг.

В петък минималните температури ще бъдат по-ниски - от около
минус 3,4 до нула градуса, но дневните ще се повишат и отново ще
бъдат около и над 10 градуса.

Според предварителните прогнози, в края на седмицата - първи-
те дни на февруари, повишението на температурите ще продължи.

bTV Cinema,

21.00 ч.
"Полет" -
трилър,

в ролите:
Дензъл

Уошингтън,
Надин

Веласкес, Дон
Чийдъл, Брус

Грийнууд,
Тамара Тюни,
Кели Райли,

Джон Гудман,
Брайън
Герати
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Стефано
Белтраме ще
получава 1,5
милиона евро
годишна
заплата, твърдят
медии в Италия

ЦСКА финализира
трансфера на офанзивния
халф Стефано Белтраме
от Ювентус, съобщи
официалният сайт на
клуба. Ръководството на
"армейците" се разбра с
"бианконерите" да откупи
състезателните права на
плеймейкъра, който през
есента бе част от "Б"
отбора на торинския
гранд. Футболистът пре-
мина успешно медицинс-
ки прегледи и подписа
своя личен договор с
клуба. От вчера Белтраме
се присъедини към подго-
товката на новите си
съотборници в Марбея.

Стефано Белтраме е
юноша на Новара, роден
на 8 февруари 1993 г.
През 2011 година е прив-
лечен в Академията на
Ювентус, където помага
на младежката формация
да спечели титлата и
няколко други трофея.
Потенциалът и изявите му
са забелязани от настав-

Íàêðàòêî

:

Тодор Неделев
ще бъде опериран
до края на седмицата.
Звездата на Ботев (Пд) е с
повреден менискус на
дясното коляно. Травмата
Неделев получи още в 13-
ата минута на мача с ФК
Чайка (3:0) и напусна
терена с помощта на
лекарския щаб. Най-
вероятно опитният футбо-
лист няма да е в игра три
месеца.

Арсенал спечели с 2:1
при визитата си
на Борнемут и се класира
за петия кръг на турнира
ФА Къп. И двамата мени-
джъри бяха направили
доста промени в съставите
си и дадоха шанс за изява
на по-млади футболисти.
"Топчиите" поведоха още в
началото с гол на Букайо
Сака (5), а след това чрез
Еди Нкетия (26) удвоиха
преднината си. В самия
край Борнемут стигна до
гол чрез Сам Съридж
(90+4). Така Арсенал
продължава в 1/8-финали-
те, а жребият му отреди
гостуване на Портсмут.

Пилотът на
хеликоптера, с който
загина
баскетболната звезда Коби
Брайънт, е летял твърде
ниско, за да може да бъде
следен от радари в
мъглата. Това става ясно от
записи на въздушния
контрол. Катастрофата е
предизвикала пожар на
земята, а останките от
хеликоптера са пръснати на
площ от 1000 кв.м.
Пилотът, който е опитен
бивш инструктор, е бил
квалифициран да лети в
мъгла. Затова авиодиспече-
рите са позволили машина-
та да лети в лошото време.

ника на мъжете Антонио
Конте, който го взима в
представителния отбор.
Белтраме става част от
звезден тим, в който
личат имената на Буфон,
Пирло, Погба и Анелка и
много други известни
футболисти. През сезон
2012/2013 той успява да
дебютира в Серия А и да
спечели титлата в Италия.
В този период записва 20
срещи и 7 попадения за
юношеските и младеж-
ките формации на роди-
ната си. След това "биан-
конерите" го преотстъпват

последователно на Бари,
Модена, Про Верчели и
Проденоне. Следват силно
представяне на холандска
земя с екипите на Ден
Бош и Го Ахед Ийгълс,
където за три години
изиграва близо 100 мача,
записвайки 22 гола и 17
асистенции.

Новото попълнение в
ЦСКА Стефано Белтраме
се е договорил за огром-
на заплата, твърди водещ
италиански журналист.
Според Джанлука ди
Марцио офанзивният
халф, който премина на

"Българска армия" от
Ювентус, е подписал
договор за 1,5 милиона
евро годишно.

В Италия не спомена-
ват трансферната сума,
която ЦСКА плаща на
Ювентус за Белтраме, а
информациите за срока
на договора са, че той е
за година и половина с
опция за удължаване с
още 365 дни. В изданията
се посочва, че от ЦСКА са
имали интерес към халфа
и през 2018 година, но
тогава до трансфер не се
стигна. ç

Антъни Джошуа и екипът му имат само
няколко дни до официалното овакантява-
не на световната титла във версия IBF.
Еди Хърн е под пара с организирането на
защитата и иска двуседмична отсрочка.
Британците са много близо до договаря-
не на мач с Кубрат Пулев, а причина за
забавянето са многото възможни лока-
ции на битката. Промоутърите на Джошуа
твърдят, че няколко държави са готови да
платят крупни суми и в момента се под-
бира внимателно най-изгодната оферта и
за двете страни. "Прогресът в преговори-
те ни е огромен и сме много близо до
това да си стиснем ръцете", заяви Еди
Хърн пред ESPN.

Припомняме, че една отсрочка вече бе-
ше дадена - първоначалната финална да-
та за договаряне на задължителната за-
щита беше 11 януари. Сега промоутърите
желаят ново удължение на срока до 14
февруари. Разпределението на постъпле-
нията ще бъде 65% за Антъни Джошуа и
35% за Кубрат Пулев, допълва ESPN.

В същото време Кубрат Пулев се готви

Åäè Õúðí èñêà äâå ñåäìèöè
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усилено за предстоящата битка за све-
товната титла в тежка категория на Меж-
дународната боксова федерация срещу Атъ-
ни Джошуа.

Кобрата в момента тренира на висо-
копланинската база Белмекен.  "За мен е
важно съотношението на силите да е в
моя полза, а не съотношението на пари-
те. Не обръщам внимание на такива не-
ща, нито на приказките на Еди Хърн, че
съм държал да се боксираме в Турция, за-
щото съм щял да изкарам повече пари.
Напротив, най-вероятно в Турция парите
ще са по-малко", коментира Пулев пред
bTV.

Според щаба на българския боксьор
до 31 януари двете страни трябва да пос-
тигнат договореност за всички условия по
организацията и провеждането на двубоя.
Ако не се случи, ще бъде насрочен слу-
жебно търг и компанията с най-висока
оферта ще получи правото да осъществи
събитието. Именно чрез такъв търг Ивай-
ло Гоцев за първи път започна сътрудни-
чеството си с Кубрат Пулев.ç

Новото попълнение в ЦСКА Стефано Белтраме (вляво) е бил съотборник с Роналдо в Ювентус

След 22 години в Тура Роджър Феде-
рер изнесе най-великото представление
в кариерата си, за да стигне до полуфи-
налите на Откритото първенството на Ав-
стралия по тенис. Поставеният под №3
швейцарец се измъкна от загубата, като
спаси седем мачбола и записа зашеметя-
ваща победа с 6:3, 2:6, 2:6, 7:6(8), 6:3

Ôåäåðåð ñïàñè ñåäåì
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над Тенис Сандгрен (САЩ).
Така Маестрото остана непобеден в та-

зи фаза на турнира (15-0) Следващото
препятствие пред него ще бъде поставе-
ният под №2 Новак Джокович. Защитава-
щият титлата си от миналата година сър-
бин отстрани в три сета Милош Раонич
(Канада), 6:4, 6:3, 7:6 (7:1).ç

Носителят на рекордните 20 титли от Големия шлем Роджър Федерер призна след двубоя,
че по едно време е мислел… къде да отиде на ски

Снимка Пресфото БТА


