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Журналистката и депутат от "БСП за България" Елена Йочева отговори на прокурату-
рата, която вчера й повдигна обвинение за пране на пари. "Обвинението е абсурдно.
Това е периодът, в който заснех поредица от документални филми, които са излъче-
ни, а техниката за тяхното заснемане и монтаж е налична. Правителството и
Борисов започнаха да използват създадената и контролирана от тях Специализира-
на прокуратура за сплашване, за публично унижение на своите противници. Опитват
се да смажат тези, които показват как тази организирана престъпна група разграб-
ва България. Това няма да ни спре", написа тя във фейсбук. ç
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Голям скандал е избух-
нал заради младия
гръцки вратар Антонис
Стергиакис, разкри ше-
фът на Славия Венцес-
лав Стефанов. 19-го-
дишният футболист е
бил пред трансфер в
холандския втородиви-
зионен Ден Бош, където
играе Стефан Велков.
"Сделката беше почти
готова. На 99%. Оста-
ваше само Тони да
мине прегледи и да
подпише. В последния
момент обаче двама
мениджъри, които бих
нарекъл пишман
мениджъри, провалиха
нещата.

ората на Красимир Каракачанов
поставят пред ГЕРБ въпроса за по-
справедливо данъчно облагане на
имуществото на богатите - включи-
телно данък "лукс". Особено очева-
ден е случаят с крупните собствени-
ци на земя. 31 стопански субекта
притежават над 3 милиона декара

Âëàñò,
çàòúíàëà â
ñêàíäàëè

Цветан Цветанов,
посинял от омраза към
президента, протри
коленете на панталоните
си във Вашингтон, за да
измоли покупката на
самолет Ф-16, който още
не се произвежда. При
това - за много повече
пари, отколкото данъко-
платецът може да плати,
а парламентът е разре-
шил. Хитро говори за
"прозрачност на покупка-
та", но е очевидно, че
решението е политическо
и цели Вашингтон да
благослови ГЕРБ за още
един мандат. От кого ще
ни защитава русофобът
Цветанов? Хитри ходове
за слугуване, докато
Доналд Тръмп притиска
европейците да плащат
повече за отбрана.
Несъмнено, пари, които
ще бъдат отнети от
социалните пера в
бюджетите, но ще напъл-
нят гушите на военно-
промишления комплекс и
транснационалната
олигархия. Шефът на
парламентарната група на
ГЕРБ, с физкултурното си
образование, опитва да
надприказва държавния
глава, който е въздушен
ас и генерал от ВВС с
огромен летателен стаж.
Властта на ГЕРБ затъна в
корупция, то не бяха
суджукгейт, кумгейт,
продажба на енергетични
гиганти с подставени
лица, покровителстван от
властта местен феодали-
зъм, некачествени
ремонти за милиони,
скандали с обществени
поръчки на "наши" фирми.
А да сте чули някои от
властимащите да се
застъпват за решаване
на острите социални
проблеми, за трагичния
хал на здравеопазването,
за демографската криза,
за обедняването на
народа, за пенсиите, за
помощ за работещите
хора и за средния бизнес
и ограничаване на
олигарсите. Няма и да
чуем. Наближават няколко
избори през 2019 г.
Проучванията вещаят
края на 10-годишното
управление на Борисов и
ГЕРБ и уплахата им
пролича на последния
партиен форум. Следва
промяна - у нас, пък и в
цяла Европа. Време е
политическите лицемери
да си отидат по домовете!
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Юлия Тимошенко обяви,
че се кандидатира за
президент на Украйна.
Социологическите про-
учвания определят Ти-
мошенко, която заема-
ше премиерския пост
между 2007 и 2010 г.,
като фаворит на
президентските избори,
насрочени за 31 март.
Тимошенко загуби от
Янукович на президент-
ските избори през
2010 г. и от сегашния
президент Петро По-
рошенко през 2014 г.
Порошенко още не е
обявил официално, че
ще се кандидатира за
преизбиране. ç

Âîéâîäèòå ïîèñêàõà
данък „лукс“

Õ

Äîáðîâîëíè îòðÿäè è ìåðêè ïðîòèâ ñîöèàëíèÿ
ïàðàçèòèçúì, èñêàò õîðàòà íà Êàðàêà÷àíîâ

земя, а не плащат никакъв данък
върху собствеността, пишат войво-
дите. Те настояват още за въвежда-
не на наказания "обществено
полезен труд" и "задържане под
стража", за да се преодолее чувство-
то за безнаказаност сред маргинал-
ните общности. Създаване на

доброволни отряди към МВР за
охрана на обществения ред, искат
още от ВМРО. Настояват и за
строг контрол срещу злоупотреби
със социални плащания, включи-
телно обвързване на получаването
им със степента на социализация и
грамотност.

Снимка
Пресфото
БТА

Хасково.
По препо-
ръка на
РЗИ -
Хасково,
беше
обявена
грипна
епидемия
и ваканция
за учени-
ците.
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Президентът има
рейтинг, по-голям
от сбора на
рейтингите на
правителство,
парламент и съд
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Две години след
встъпването си в
длъжност президентът
Румен Радев има
доверие от 53%, което
е повече от сумарното
доверие в парламен-
та, правителството и
съда. Това съобщи
вчера за сайта "Епи-
център" социологът
Живко Георгиев,

базирайки се на нови
социологически
данни. Експертът
допълни: "Такъв
рейтинг няма нито
една институция,
нито едно лице в
страната, Радев е
харесван, дейността
му е оценявана
позитивно от всички
обществени прослой-
ки и електорати.
Разбира се, най-
малко му симпатизи-
рат привържениците
на управляващите и
има защо. Той непре-
къснато посочва
техните грешки".

< 2
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12 области вече са в
грипна епидемия - от
вчера София-област и
Варненска област. Болни-
ците са пълни с пациенти
с белодробни усложне-
ния, предимно пневмо-
нии. В 1071 училища и
детски градини  са преус-
тановени учебните заня-
тия, съобщи пресцентърът
на Министерството на
образованието и науката.
Достигнахме пика на
грипната епидемия,
предупреди министърът
на образованието и
науката Красимир Въл-
чев. Достигнахме върха
от гледна точка на броя
на училищата, които са в
грипна ваканция. Над
една четвърт от всички
училища и детски гради-
ни в страната са в грип-
на ваканция, уточни
Вълчев. От вчера във
ваканция са 194 училища

Äîñòèãíàõìå ïèêà íà åïèäåìèÿòà,
ïðåäóïðåäè ìèíèñòúðúò íà îáðàçîâàíèåòî
è íàóêàòà Êðàñèìèð Âúë÷åâ

Ñëåä êðèòèêà îò Áðþêñåë: Ñïèðàìå äà ïðîäàâàìå áúëãàðñêè ïàñïîðòè

ВМРО поиска
правителствена
програма за
противодействие на
"циганската
престъпност" и
"социалния
паразитизъм"

ВМРО предлага основни
приоритети за управлени-
ето на страната и смята,
че фокусирането върху
тях осмисля участието им
във властта. Това става
известно от прессъобще-
ние на партията. Съуправ-
ляващата партия настоява
пред коалиционните си
партньори да бъдат взети
редица мерки, като смята,
че без тях съществуване-
то на управляващата
коалиция е безсмислено.
Мерките са в сферата на
социалната политика и
борбата с престъпността.
Според ВМРО трябва да
бъде изготвена правителс-
твена програма за проти-
водействие на "циганската
престъпност и социалния
паразитизъм". Сред
другите поискани мерки
са пренасочване на
ресурси на МТСП за
борба с пенсионерската
бедност и по-справедливо
данъчно облагане имущес-
твото на богатите -
включително данък "лукс".

Кирил Ананиев и
македонският му
колега подписаха План
за сътрудничество в
здравеопазването
Министърът на здравео-
пазването Кирил Ананиев
и македонският му колега
Венко Филипче подписаха
План за сътрудничество, с
който се  определят
конкретните области на
взаимодействие между
двете министерства за
период от 3 години.
Прякото сътрудничество
ще обхване областите на
първичната и специализи-
раната медицинска помощ,
профилактиката на
болестите, превенцията и
контрола на СПИН и
полово предавани болес-
ти, околната среда и
здравето, държавната
лекарствена политика,
епидемиологичният надзор
на заразните и паразитни-
те болести, нормативните
актове в областта на
здравеопазването, а също
и организацията на
медицинското осигуряване
при извънредни ситуации и
други. С подписването на
Плана ще бъде насърчено
и сътрудничеството между
български и македонски
болнични заведения,
научни институти, учебни
заведения в сферата на
медицинската наука, както
и обменът на кадри и
оказване на помощ на
Република Македония в
нейната подготовка за
членство в Евросъюза,
коментира БНР.

Â 1071 ó÷èëèùà íå ñå ó÷è
çàðàäè ãðèïà

Да отпадне възможността за
получаване на българско граж-
данство на основание инвести-
ции, предвижда проектът за про-
мени на Закона за българското
гражданство, който ще бъде об-
съден на 30 януари т. г. от Съве-
та за развитие към МС и ще бъ-
де публикуван за обществено об-
съждане, съобщи Офнюз.бг. Част
от мерките, записани в законоп-
роекта, предвиждат още съкра-
щаване на сроковете и прецизи-
ране на критериите за предоста-
вяне на българско гражданство,
въвеждането на изискване кан-
дидатите за гражданство на ос-
нование на произход да владеят
български език и да имат работа
и доход в страната. Промените в

проектозакона, изработен от Ми-
нистерството на правосъдието в
изпълнение на Програмата на
правителството 2017 г. - 2020 г.
и решението му за намаляване
на административната тежест вър-
ху гражданите включват осъщес-
твяване на качествен контрол
върху отговорните за предоста-
вяне на българско гражданство
институции, с оглед спазването
на законовите процедури и сро-

ÂËÀÑÒÒÀ

Социалният министър даде да
се разбере, че е предупрежда-
вал за нередности в системата с
инвалидните пенсии и е предла-
гал нейната корекция още през
2017 г. Тогава Бисер Петков вне-
се концепция, но не получил ни-
то политическа подкрепа в пар-
ламента, нито от организациите
на хората с увреждания, комен-
тира Канал 3. Публична тайна са
схемите за купуване на ТЕЛК-ови
решения от лица, които на прак-
тика са здрави, призна социал-
ният министър.

Това ще действа дисциплини-
ращо на всеки, който се опитва

Ìèíèñòúð Áèñåð Ïåòêîâ: Àêöèÿòà ñðåùó ÒÅËÊ ìàôèÿòà ùå ïîäåéñòâà äèñöèïëèíèðàùî

да изкарва пари по този начин,
каза той, визирайки суми, които
се плащат на посредници, за да
се подсигурят ТЕЛК-ови права.
Аз просто продължих нещо, ко-
ето предишният министър беше
започнал, придвижвайки го, на-

в област Пловдив, 122
училища в област Варна
и 69 училища в област
Добрич. По предписание
на РЗИ няма занятия в 97
училища в София-област.
В област Пазарджик не
се учи в 122 училища, в
60 училища в област
Смолян, в 43 училища в
област Ямбол и в 40
училища в област Перник.

Последен ден от грипната
ваканция са 137 училища
в Бургаска област, 120
училища в област Стара
Загора и 65 училища в
област Шумен. В едно
училище в Кюстендилска
област нямаше учебни

помни Петков за своя предшест-
веник Ивайло Калфин. Още през
есента на 2017 г. внесох кон-
цепция в НС - НОИ да оценява
работоспособността на хората с
увреждания.

Имаше реакция, че ще бъдат

кове, премахване на изискване-
то за представяне на някои офи-
циални удостоверителни докумен-
ти на хартиен носител, както и
опростяване на процедурите и
подобряване на ефективността на
процесите по даване на българ-
ско гражданство.

Предложението на работната
група към Министерството на
правосъдието за отпадане на въз-
можността за получаване на бъл-
гарско гражданство на основа-
ние инвестиции е изготвено на
базата на анализ по отношение
на прилагането на чл. 12а и чл.14
а от Закона за българско граж-
данство в сила от 2013 г. Преди
ден стана ясно, че България е
критикувана в проектодоклад на

ЕК за продажбата на гражданст-
во на богати чужденци, което
според Брюксел създавало риск
организирани престъпни групи да
проникнат в ЕС. Малта, Кипър и
България са единствените стра-
ни-членки на ЕС, в които дейст-
ват програми за продажба на
гражданство. В трите държави бо-
гати чужденци могат да си купу-
ват паспорти срещу инвестиции,
вариращи между един и два ми-
лиона евро, като липсват доста-
тъчни проверки на произхода на
богатството на хората, които си
купуват гражданство, пише в док-
лада на ЕК. Това увеличава рис-
ка от пране на пари, корупция и
избягване на плащане на данъ-
ци.ççççç

Цената на фалшив ТЕЛК достига до 2500 лв., предупреди
преди ден главният секретар на МВР Ивайло Иванов в коментар
за образуваните досъдебни производства и проверки на терито-
рията на цяла България заради източване на средства от НОИ. Гл.
комисар Иванов уточни, че има посредници за издаването на
фалшив документ за ТЕЛК, които взимат по 600 лв. По думите му
това е тарифата само в една област, а в различните области
цената за тази услуга стига до 2500 лв., коментира Вести.бг.

отнети инвалидните пенсии, и се
тръгна в другата посока, припом-
ни Петков. Медицинската експер-
тиза се нуждае от още корек-
ции, но те са в полето на Здрав-
ното министерство, категоричен
той. ççççç

занятия вчера - Средното
училище "Св. Климент
Охридски", по предписа-
ние на РЗИ, уточни Дарик
радио. Нямаха занятия и
в Детската градина "Дете-
лина" в село Черно поле,
Видинска област.ççççç

То било прието в реанимацията на МБАЛ-
Благоевград в неделя. Починало е вчера сут-
ринта, съобщи лекар от болницата пред БГНЕС.
По-рано стана ясно, че две жени в Пловдив
също са загубили живота си заради усложне-
ния след прекарани пневмонии.

Те са били с тежки  придружаващи заболя-
вания. Според главния здравен инспектор док-
тор Ангел Кунчев, макар че не са правени тес-
тове, има съмнение, че са прекарали грип, съ-
общи Би Ти Ви. От Здравната инспекция в Плов-
див бяха категорични, че причината за фатал-
ния край не е грипен вирус.

Ïåòãîäèøíî äåòå ïî÷èíà îò ïíåâìîíèÿ, ðàçâèòà ñëåä ãðèï
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"Две години са доста-
тъчно, за да преценим, че
българските избиратели не
сгрешиха, като дадоха
гласа си за Румен Радев,
въпреки че беше непознат
на входа на кампанията.
Това означава, че със
своя вот те получиха
представителство в една
ключова институция". Това
казва в интервю за "Епи-
център" социологът Живко
Георгиев по повод втората
годишнина от встъпването
в длъжност на президента.
Социологът е категоричен,
че гражданите си гаранти-
раха, че намират достоен
говорител и застъпник в
публичното пространство

Äúðæàâíèÿò ãëàâà çàïàçè äîâåðèå, êîåòî å
ñóìàðíî íà òîâà êúì ïðàâèòåëñòâî,
ïàðëàìåíò è ñúäåáíà ñèñòåìà

Ñîöèîëîã: Áîëêèòå è ïðîáëåìèòå íà ãðàæäàíèòå
íàìèðàò ïðåäñòàâèòåëñòâî ÷ðåç ïðåçèäåíòà Ðàäåâ

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

"С това гласуване слагаме
край на спекулациите относно
двойния стандарт спрямо Бъл-
гария и другите страни от Цен-
трална и Източна Европа. Уси-
лията ми от последните две го-
дини дадоха ясен резултат за
България - още по-смел от
очакваното." Това коментира
Момчил Неков - българският
докладчик по темата Двоен
стандарт в ЕП и специален док-
ладчик на Комисията по земе-
делие по темата. Той допълни,
че най-голям успех е включва-
нето на двойния стандарт в чер-
ния списък на ЕС като нелоял-
на и наказуема практика. "ЕК

Íåêîâ: ÅÑ çàáðàíÿâà äâîéíèÿ ñòàíäàðò ïðè õðàíèòå,
èçâîþâàíà å 10-ìèëèîííà ãëîáà çà íàðóøèòåëèòå

обмисляше да глобява само с 4%
от годишния оборот нарушите-
лите. Ние в ЕП обаче искаме гло-
бата да е поне 10 милиона евро
или 4% от годишния оборот за
предходната финансова година -
която от двете суми е по-висо-
ка", добави Момчил Неков.

Той обясни, че това означа-
ва, че както в България е забра-
нено използването на продукти
с ГМО в бебешките храни, ако
търговец пласира детски  про-
дукт с ГМО царевица например,
то глобата ще е минимум 10 ми-
лиона евро и с тези пари трябва
да се създаде фонд за компен-
сации.

След настояване от страна на
ЕП Еврокомисията предложи за-
конодателни изменения за прек-
ратяване на двойния стандарт. С
влизането им в сила ще се сло-
жи край на двойния стандарт в
ЕС. Феноменът се характеризи-
ра с различни продукти и със-
тавки за потребителите от Из-
точна и Западна Европа.

Омбудсманът внася петиция
в Брюксел по темата

Мая Манолова представя пе-
тиция на българските граждани
против двойния стандарт на хра-
ните в Брюксел. Успоредно се
разглежда и потребителският па-
кет в Комисията по вътрешен па-

зар, съобщи БТВ. Според ом-
будсмана най-големите разми-
навания са при детските хра-
ни и продуктите за деца и бе-
бета.

Има наличие на растител-
ни мазнини, по-малко мляко и
какао. Има и по-висока цена.
"Очаквам петицията да остане
отворена, за да има механи-
зъм Европейският парламент да
следи развитието на процеса
до пълната забрана на двой-
ните стандарти при храните, ко-
ето е една изключително обид-
на и унизителна практика за
европейските граждани", ко-
ментира Манолова.ç

на своите проблеми,
болки, очаквания. Радев е
на висотата на очаквания-
та към един президент,
каквото може по конститу-
ционно правомощие -
умело се възползва. Не
пропуска нито един шанс
да бъде коректив на
управляващите, като в
същото време не допусна
и да има война между
институциите, каквато
наблюдаваме в съседна
Румъния. Общо взето, мъж
с характер!". Живко Геор-
гиев допълни, че не вижда
спадане на рейтинга на
държавния глава: "В
последното изследване,
което съм правил, Радев
имаше 53% доверие. Това
е повече от сумарното
доверие в парламента,
правителството и съда.
Такъв рейтинг няма нито
една институция, нито
едно лице в страната. При
избирането му рейтингът,

естествено, беше по-висок,
но ако 53% доверие са
спад, дай боже всекиму
такъв спад. Радев е харес-
ван, дейността му е оценя-
вана позитивно от всички
обществени прослойки и
електорати. Разбира се,
най-малко му симпатизи-
рат привържениците на
управляващите и има
защо. Той непрекъснато
посочва техните грешки",
каза Живко Георгиев.
Експертът допълни, че от
гледна точка на морала,
на идеи, на авторитет
Румен Радев е алтернати-
ва на властта и статукво-
то: "Не може да бъде
политическа алтернатива,
защото по дефиниция,
докато е президент, е
осъден да бъде държавник,
а не политик. Но никой не
го е освободил от отговор-
ността и правомощията да
реагира с позволения му
инструментариум - отлага-

телно вето и публични
обръщения, на неща, които
намира за нередни и
рискови за българското
общество. За тези две
години той не е излизал от
рамките на правомощията
си и активно участва във
всички обществени деба-
ти". На въпрос за проведе-
ния в неделя форум на
ГЕРБ Живко Георгиев
отговори, че събитието е
било доста скучновато и
неинформативно от полити-
ческа гледна точка: "Всич-
ко беше по познатия
алгоритъм на подобни
форуми на ГЕРБ - две
активни фигури на сцената,
акламираща зала и някол-
ко поддържащи гласа,
внасящи елемент на емоци-
оналност. Кураж, загрявка
преди предстоящите поли-
тически битки. За човек, на
когото му е интересно да
се занимава с анализи -
нищо ново, освен извест-
ното усещане за проблеми
- публични, вътрешнопар-
тийни, репутационни. Това
особено пролича в словото
на Бойко Борисов".ç

АБВ настоя за пряк избор на
кметове за всички населени мес-
та с над 150 жители. Това обя-
ви Румен Петков, председател на
партията, по време на прескон-
ференция след заседание на Из-
пълнителното бюро. Румен Пет-
ков предупреди, че сегашното
изискване за 350 жители ще
направи невъзможно гласуване-
то в близо 3000 села в Бълга-
рия. Според него 70% от бъл-
гарските общини не са изпъл-
нили законовото изискване да
определят с решение на общин-
ските си съвети кои са кметст-

ÀÁÂ èñêà êìåòîâå äà èçáèðàò
ñåëàòà ñ íàä 150 æèòåëè

Âèãåíèí: Äóíàâñêàòà ñòðàòåãèÿ å êëþ÷îâà
ðåãèîíàëíà èíèöèàòèâà â Åâðîïà

"България подкрепя приори-
тетите на Румънското председа-
телство. Особено важен е фоку-
сът върху сближаването - както
вътрешното му измерение като
социално и икономическо израв-
няване, така и външнополитичес-
кото измерение като поддържа-
не на сигурността и единството
на Съюза." Това заяви председа-
телят на Комисията по европей-
ските въпроси и контрол на ев-
ропейските фондове и депутат от
БСП Кристиан Вигенин в Букурещ
по време на първата среща от

Събития
” 1482 г. - Излиза първо
печатно издание на свеще-
ната еврейска книга Тора
(Петокнижието).
” 1556 г. - При най-
смъртоносното земетресе-
ние в историята, в провин-
ция Шенси, Китай, загиват
820 000 души.
” 1579 г. - Подписана е
Утрехтската уния, постави-
ла основите на новата
държава Нидерландия.
” 1997 г. - Мадлин
Олбрайт става първата
жена, заела поста държа-
вен секретар на САЩ.

Родени
” 1783 г. - Стендал,
френски писател
” 1832 г. - Едуар Мане,
френски художник
” 1898 г. - Сергей Айзен-
щайн, съветски режисьор
” 1928 г. - Жана Моро,
френска актриса и режи-
сьор

Починали
” 1931 г. - Анна Павлова,
руска балерина
” 1941 г. - Добри Хрис-
тов, български композитор
” 1944 г. - Едвард Мунк,
норвежки художник
” 1950 г. - Васил Кола-
ров, министър-председател
на България
” 1958 г. - Илия Бешков,
български художник
” 1981 г. - Роман Руден-
ко, съветски прокурор на
Нюрнбергския процес и
главен прокурор на СССР
” 1989 г. - Салвадор
Дали, испански художник
” 1994 г. - Николай
Огарков, съветски маршал
” 2005 г. - Иван Динков,
български писател
” 2015 г. - Абдула бин
Абдул Азис, крал на
Саудитска Арабия

Íà òîçè äåí

Парламентарното измерение на
Румънското председателство на
Съвета на ЕС.

"В момента тече третото по-
редно Дунавско председателство
на Съвета на ЕС и се надявам
това да помогне Дунавската стра-
тегия да се развива като една от
ключовите регионални инициати-
ви на ЕС със силен принос към
устойчивото развитие на участ-
ващите страни", подчерта Крис-
тиан Вигенин.

Той обърна внимание и върху
бъдещата Многогодишната финан-

сова рамка, заявявайки, че "ЕС
има нужда от амбициозен бю-
джет, за да може да постига ам-
бициозни цели и преговорите по
него трябва да доведа до единс-
тво на Съюза".

В началото на срещата беше
обявено и решението на пред-
седателската Тройка да подкре-
пи инициативата на българския
депутат за засилване на взаимо-
действието между КОСАК и Кон-
ференцията на комисиите по ев-
ропейка интеграция на страните
от Западните Балкани (КОСАП).ç

Живко Георгиев

вата на територията на общи-
ната. "Като цяло това поставя
под съмнение изборния резул-
тат", категоричен бе Петков.ç
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Òå òðÿáâà äà îïèøàò è ïîëó÷åíèòå ñóáñèäèè
ïðåç 2018 ãîäèíà, íàïîìíÿò îò ÍÀÏ

Физическите лица,
регистрирани като земе-
делски стопани, трябва да
декларират доходите си за
2018 година пред НАП до
30 април. Те ще трябва не
само да подадат годишна
декларация, но също  така
да начислят и платят данък
за получените доходи през
2018 година, припомнят от
НАП. Дължимият данък е в
размер на 10%, но законът
позволява на регистрира-
ните земеделски стопани и
тютюнопроизводители да
намалят доходите си от
продажбата на произведе-
ни непреработени продукти
от селско стопанство с
60%. Земеделските стопа-
ни, получили доходи от
производство на прерабо-
тени продукти и декоратив-

Çåìåäåëöèòå äåêëàðèðàò äîõîäèòå
ñè äî 30 àïðèë

Ìèòîòî íà ÅÊ âúðõó
àçèàòñêèÿ îðèç íå
çàðàäâà íàøèòå
îðèçàðè

Новината от края на
миналата седмица, че
оризът, който внасят в
Европейския съюз дър-
жавите Минмар и Кам-
боджа, ще се облага с
мито от 175 евро за тон,
не хвърли във възторг
българските оризопро-
изводители. Митото въ-
обще не засяга българ-
ския пазар, тъй като то
се отнася единствено за
сортовете "Индика", ко-
ментира пред Агро Плов-
див оризопроизводител
от област Пловдив. Той
поясни, че отличителна
характеристика на този
сорт са дългите зърна,
които не допадат на вку-
са на българския потре-
бител. Затова у нас ин-
дика не се засява. Не е
така обаче в Гърция и
Италия, които са голе-
ми производители на
ориз сорт "Индика". Те
изнасят и за други ев-

Íÿìà êîé äà êàðà òðàêòîðèòå è êîìáàéíèòå íà ïîëåòî
Хората, които имат про-

фесионална правоспособ-
ност за трактори и комбай-
ни, вече почти няма. И ако
има, те не са научени да ра-
ботят с новата техника и все-
ки от колегите се стреми кол-
кото се може сам да се спра-
вя. Това каза земеделският
производител Иван Кузма-
нов от Бургаско пред БНР.
По думите му преди години
е имало достатъчно квали-
фицирани работници, които

Българските производите-
ли, които участват в светов-
ното изложение "Зелена сед-
мица" в Берлин, са с разно-
посочни коментари за фору-
ма. Липса на реклама и се-
риозно отстъпление спрямо
2018 г. отбелязват някои от
участниците ни. Макар и при-
ветлив и доста добре изглеж-
дащ, българският щанд прив-
лича по-скоро любопитни
наблюдатели, отколкото це-
ленасочен интерес от стра-
на на информирани потре-
бители.

Прави впечатление, че та-
зи година браншът е срав-
нително компактно предста-
вен, с отделни щандове за
биопроизводителите, прера-
ботвателите на месни и млеч-
ни продукти, мед и прочуто-
то розово масло. Розовите
домати също присъстват, но
производителят, който ги
предлага, съвсем не е опти-
мистично настроен, отбеляз-
ва в свой коментар  Мартин
Иванов от сайта АгроПлов-
див."Тази година сме много
зле, нямаме дори хладилник.
Няма реклама. Ако не са ру-
мънците и мароканците да
вдигат шум, никой няма да
знае къде сме", споделя той.
Все пак има и такива, които
са доволни, като производи-
телите на месни продукти,

Áúëãàðñêè ðàçî÷àðîâàíèÿ îò "Çåëåíà ñåäìèöà" â Áåðëèí

пред чийто щанд се спират
не само български, но и гер-
мански потребители, оценя-
ващи подобаващо месните
деликатеси. И няма как да
не господства известно ра-
зочароание след миналого-
дишното партньорство, кога-
то и площите бяха значител-
ни, а имаше и съпътстваща
програма, която привличаше
и публика, и интерес. Факт
е, че през тази година и бъл-
гарският щанд не бе открит
от земеделския министър, а
от заместничката му Верги-
ния Кръстева. Освен това
производители, които при-
състваха в предходните две
години, сега липсват.

Ако решим да направим
сравнение с Унгария напри-
мер, която бе страна парт-
ньор на изложението преди
нашата, то се вижда, че учас-

тниците й почти запазват из-
ложбените си площи, като
присъства и задължително-
то заведение със съпътства-
ща програма, с която да се
задържат потребителите. И
ако от организационна глед-
на точка да нямат забележ-
ки към Земеделското минис-
терство, то съвсем не липс-
ват такива по отношение на
представяне, реклама и ин-
формираност.

"Участваме за пръв път,
но повече няма да дойдем",
споделиха производители
на гъби шийтаке. За тях "Зе-
лената седмица" не е нито
мястото, където могат да на-
мерят клиенти, нито отгова-
ря на името си. "Това не е
никаква зелена седмица, за-
щото повечето хора идват
да пият и ядат, и това няма
нищо общо с биологичния

начин на живот. Минават,
пробват гъбите и толкоз!
Виждате, че всички са по-
мъкнали сокове, бири и вур-
стове", продължават те. Ос-
вен че не са били достатъч-
но информирани за изложе-
нието, според тях аграрно-
то ведомство не е могло да
им даде ясен отговор, как
да декларират приходите от
продажби, такъв не са по-
лучили и от посолството ни.
"Казаха ни: Пишете всичко
като дегустации. Ако имаме
примерно приходи от 20 хил.
евро, как да ги пишем като
дегустации?", питат те. Ис-
кали да си донесат касов
апарат. Признават, че изда-
ват касови бележки и все
пак ще си осчетоводят раз-
ходите, макар че определят
участието си като "изгубено
време". " Ние искаме да вло-
жим обратно в бизнеса те-
зи средства, а не да ги пи-
шем в сивата икономика",
допълниха производители-
те, които работят по спе-
циална японска технология
и вече са създали уника-
лен кооператив от 12 мал-
ки ферми, които произвеж-
дат гъби шийтаке с еднак-
во качество, опитвайки се
да задоволят нарастващия
интерес на пазара към то-
зи вид гъби.ç

на растителност, могат да
намалят данъчната си
основа с 40%.

Регистрираните земе-
делски стопани, които са
получили субсидии (финан-
сиране) през 2018 година,
трябва да ги декларират
пред НАП-Добрич и да
заплатят дължимия данък.
Субсидиите следва да се
отразят в годишната данъч-
на декларация, като се
впишат в приложение № 2,
3 или 6 в зависимост от
реда за облагане на дохо-
дите.

В края на миналата
година Националната
агенция за приходите
проведе информационна
кампания към всички
земеделски производители,
които са допуснали неточ-

ности в данъчните си
документи. Заедно с уве-
домленията за корекции,
земеделците получиха и
специална брошура, която
подробно обяснява данъч-
ните и осигурителните им
ангажименти към бюджета.

Физическите лица,
регистрирани като земе-
делски стопани, ще полз-
ват 5% отстъпка върху
данъка за довнасяне по
годишната данъчна декла-

рация, но не повече от 500
лв., ако подадат деклараци-
ите си по електронен път
до 31 януари 2019 г.

Допълнително условие
е и да нямат подлежащи
на принудително изпъл-
нение публични задълже-
ния към момента на
подаване на декларация-
та, както и да внесат
целия размер на данъка
за довнасяне в срок до
31 януари 2019 г.ç

да управляват машините, но
днес положението е различ-
но. От една страна, старите
кадри вече са пенсионери.
От друга страна, на пазара
навлизат все повече нови
машини, за които е нужно
специално обучение.

За работа с новата тех-
ника вече са нужни по-мал-
ко хора, но все пак те тряб-
ва да са квалифицирани и
много отговорни. С нея се
борави по-лесно, но тя е и

по-скъпа. Най-малката греш-
ка води до големи загуби. А
загубите в техниката водят
до загуби в производството,
убеден е Кузманов. Според
него ниското заплащане е
едната страна на проблема
с работната ръка и липсата
на желаещи да се обучават
в тази сфера. По-важното е
обаче, че хората, които тър-
сят работа, нямат нагласата
да инвестират в себе си, ка-
тегоричен е стопанинът.ç

ропейски държави и за-
това вносът от Минмар
и Камбоджа е имал до-
сега неблагоприятен
икономически ефект за
тях. С 40% е намаляло
европейското оризопро-
изводство за последни-
те 5 години.

У нас се отглеждат
предимно едрозърнести
сортове ориз от група-
та "Балдо". Българите ку-
пуват и дребнозърнест
ориз "Басмати". Тези
сортове също се внасят
от двете държави, но те
няма да бъдат обмитя-
вани.

Новината от 18 януа-
ри 2019 г. бе, че вносът
на ориз сорт "Индика" от
Мианмар и Камбоджа в
държавите от ЕС ще се
товари със 175 евро/тон
до 17 януари 2020 г., със
150 евро на тон до 2021
г. и със 125 евро до 2022
г. В същото време бъл-
гарските оризопроизво-
дители не могат да си
поемат дъх от евтиния
внос на азиатски ориз
и по-ниските субсидии
за оризопроизводство в
сравнение с тези, които
получават другите дър-
жави.ç
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Работодателските органи-
зации ще предложат на син-
дикатите и правителството
осигурителна и данъчна ре-
форма, която да подобри ус-
ловията за правене на биз-
нес в България. Това стана
ясно при представянето вче-
ра на приоритетите на Асо-
циацията на организациите
на работодателите в Бълга-
рия, в която членуват Кон-
федерацията на работодате-
лите и индустриалците в
България (КРИБ), Българска-
та търговско-промишлена
палата (БТПП), Асоциация-
та на индустриалния капи-
тал в България (АИКБ) и Бъл-
гарската стопанска камара
(БСК). Облекчаване наема-
нето на чужди работници,
въвеждане на такса за из-
носа на ток и листване на
борсата на държавните
енергийни дружества са
сред другите предложения
на бизнеса, които не е ясно
как ще бъдат приети от уп-
равляващите.

Работодатели и работни-
ци в бъдеще да си делят по-
равно плащането на осигу-
рителните вноски, настояват
бизнес организациите. В мо-
мента за сметка на фирма-
та са 60% от осигуровките,
а останалите се покриват от
работника.

Сред приоритетите на
АОРБ са и отмяната на да-
нъка върху дивидента, нама-
ляване с пет на сто на да-
нъка върху доходите на ед-
ноличните търговци и раз-
ширяване на обратното на-
числяване на ДДС за пове-
че икономически сектори в

Áèçíåñúò ïîèñêà äàíú÷íà, îñèãóðèòåëíà è
åíåðãèéíà ðåôîðìà
Íàñòîÿâà ðàáîòîäàòåëè è ðàáîòíèöè â
áúäåùå äà ñè äåëÿò ïîðàâíî ïëàùàíåòî
íà îñèãóðèòåëíèòå âíîñêè

Годишната декларация за
облагане на доходите с бар-
код вече е публикувана на ин-
тернет страницата на НАП -
www.nap.bg, съобщава ведом-
ството. Формулярът с баркод
изчислява автоматично дължи-
мия данък след попълване на
информация за получените до-
ходи, внесените осигурителни
вноски, ползваните облекче-
ния, напомнят от НАП. Елект-
ронната декларация трябва да
се изтегли на компютър от ин-
тернет страницата на Агенци-
ята - www.nap.bg и да се по-
пълни офлайн. Подаването на
декларация с баркод гаранти-
ра на клиентите на админист-
рацията, че няма да допуснат
технически грешки, тъй като
дължимият данък се изчисля-
ва автоматично след попъл-
ване на приложенията за раз-

Äåêëàðàöèèòå çà
äîõîäèòå ñ áàðêîä
ñàìè èç÷èñëÿâàò
äúëæèìèÿ äàíúê

страната като мярка срещу
данъчните измами и сивата
икономика, която варира
между 20 и 30 на сто у нас.
Надежда тази година да е
последната, в която ще пла-
щат първите три дни за вре-
менна неработоспособност,
изразиха още работодатели-
те. Според председателя на
БСК Радосвет Радев, откак-
то е въведена тази норма,
досега бизнесът е ощетен с
над 870 млн. лв., а до края
на 2019 г. сумата ще стигне
1 милиард лева.

Организацията отново по-
иска облекчения за наема-
нето на работници от трети
страни у нас. По думите на
Васил Велев икономиката
има потенциал да поеме 100
хиляди такива работници, а
през 2018 г. са били наети
едва 12 000 души от държа-
ви извън ЕС. Предложение-
то е да се издава българска
карта за граждани от бъл-
гарски произход, които ис-
кат да работя и живеят в
страната. Нека пет години
да е в България, да работи
и тогава да кандидатства за
гражданство, коментира Ва-
силев Велев от АИКБ.

Работодателите настоя-
ват да се спази обещание-
то на държавата за съкра-
щения в бюджетния сектор
и посочиха, че тези хора са
квалифицирани и веднага
ще намерят работа в част-
ния сектор. Облекчаване на
процедурите за започване
на бизнес, е друго искане
на бизнеса. Бяха цитирани
данни, според които през
2014 г. включването към

електрическата мрежа у нас
е ставало за 130 дни, а през
2018 г. - за 260 дни.

За ускоряване на елект-
ронното управление, за да
няма повече предпоставки
за тормоз и корупция, нас-
тоява още бизнесът, посочи
Цветан Симеонов, ротацио-
нен председател на АОРБ и
шеф на БТПП. Работодате-
лите смятат за необходимо
и насърчаването на дигита-
лизацията в предприятията.
Увеличените цени на елект-
роенергията на свободния
пазар провокират работода-
телите отново да искат да
се задължат износителите
на ток също да покриват
разходите за изкупуване на
електроенергията от възоб-
новяеми източници, амери-
канските топлоцентрали и
когенерации, които са вклю-
чени в т. нар. такса "задъл-
жение към обществото". В
момента тя се плаща от би-
товите и стопанските потре-
бители в страната, но не и
когато се изнася и това пра-
ви цената на българската
електроенергия атрактивна
за експорт и изкривява це-
ните на борсата за ток, за-

В Националния пресклуб на БТА се състоя пресконференция на Асоциа-
цията на организациите на българските работодатели (АОБР), която
обединява Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ),

Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена
палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ), на тема: Представяне на приоритетите на АОБР за 2019
г. На снимката:(от ляво надясно) Васил Велев - председател на АИКБ,
Радосвет Радев - председател на БСК, Цветан Симеонов - председател

на БТПП, и Евгени Иванов - изпълнителен директор на КРИБ.

Çà ìèíèñòúð Àíãåëêîâà íÿìàëî êîíôëèêò íà èíòåðåñè ñ Æèðàðäåëè è Áàíñêî
Не е имало конфликт на ин-

тереси във времето, когато све-
товноизвестният скиор Марк
Жирардели е бил съветник на
министъра на туризма, а приб-
лизително по същото време е
купил и "Юлен", заяви вчера ми-
нистърът на туризма Николина
Ангелкова пред бТВ. Марк Жи-
рардели се освети като дейст-
вителен собственик на концеси-
онера на ски зоната в Банско в
края на миналата година. Той

обясни, че е купил дружеството
през 2016 година от фонд, но
отказа да назове името на фон-
да заради клауза за поверител-
ност. Проблемът е, че от 2014
до 2016 година Жирардели е бил
и съветник на министър на ту-
ризма, което постави въпроса
дали не е бил в конфликт на
интереси.

Николина Ангелкова каза, че
не знае откога австриецът е ста-
нал 100% собственик на "Юлен",

популяризира България като ту-
ристическа дестинация навън.
Участвал е в наши борси и из-
ложения, където сме рекламира-
ли туризма ни. Никога не е по-
лучавал възнаграждение за то-
ва", каза тя. По думите й Жирар-
дели е участвал единствено в ту-
ристически изложения, където е
рекламирал България като турис-
тическа дестинация. Отрече и
Марк Жирардели да е лобирал
за втори лифт на Банско.ç

Äîðè è çàãóáèëèòå áîíîâèòå ñè êíèæêè ìîãàò äà ïðîâåðÿò àêöèèòå ñè â Öåíòðàëíèÿ äåïîçèòàð
Всеки собственик на бонова

книжка от масовата приватиза-
ция може да провери какви ак-
ции в кое дружество притежава
дори да е загубил тази книжка.
Проверката най-лесно се прави
на сайта на Централния депози-
тар, който поддържа регистър на
всички притежавани акции. Това
обясни пред Би Ти Ви Васил Го-
лемански, изпълнителен директор
на институцията. Проверката ста-
ва с ПИК кода от НАП или с елек-
тронен подпис. В момента про-
верката на тези данни е плате-
на, но се предвижда да не стру-
ва нищо в предстоящия период

на информационна кампания. В
концепцията на Министерството
на финансите за раздвижване на
"спящите" акции е предвидено
кампанията да продължи 1 г. Дру-
гият вариант за проверка на ак-
циите е да се отиде в някой от
инвестиционните посредници и да
се подаде заявление за провер-
ка. В отговор на въпрос Голе-
мански напомни, че ако дружес-
твото, от което са придобити ак-
ции, е фалирало, то очевидно съ-
ответният човек нищо не може
да направи.

По данни на депозитара око-
ло 2 милиона българи притежа-

ват акции чрез бонови книжки
за около 2 млрд. лева. Публику-
ваната за обществено обсъжда-
не концепция предвижда всеки
собственик на акции да ги прех-
върли към избран от него инвес-
титор в рамките на една година,
за да бъдат управлявани. Ако не
го направи, "спящите" книжа ав-
томатично ще отидат в специал-

но е сигурна, че той не е бил в
конфликт на интереси. "Жирар-
дели беше съветник от ноември
2014 до март 2016 г. с цел да

но създаден фонд. Предвижда се
той да бъде управляван от про-
фесионален инвеститор. Собст-
веността като дял във фонда се
предвижда да се пази 5 г., но
ако и след това собственикът не
си ги потърси, акциите се пред-
вижда да се национализират, а
парите от тях да постъпят в Сре-
бърния фонд.ç

личните видове доход.
От НАП напомнят също, че

изпращането на декларация с
баркод предполага и по-бър-
зо възстановяване на надвне-
сен данък. Това е така, защо-
то не се налага допълнител-
ното обработване и попълва-
не на данните от тези декла-
рации ръчно, тъй като инфор-
мацията директно се прехвър-
ля от формуляра след скани-
рането на баркода.

Подаването на деклараци-
ята с баркод става чрез изп-
ращане по пощата или на мяс-
то в някои пощенски станции,
където директно ще бъде из-
даден входящ номер. Декла-
рацията може да се подаде и
лично в офис на НАП.

Срокът за подаване на го-
дишните данъчни декларации
за облагане на доходите из-
тича на 30 април 2019 г., ка-
то в същия срок трябва да бъ-
де заплатен и дължимият да-
нък за довнасяне.

Повече информация за дек-
ларирането и плащането на
данъци и осигуровки има на
сайта на НАП www.nap.bg. Те-
лефонни консултации се пра-
вят на цената на градски раз-
говор в кол-центъра на при-
ходната агенция. Номерът е
0700 18 700.ç

Снимки Пресфото БТА

ради търсенето на енергия
за износ. Бизнес повтори и
отколешните си искания за
прекратяване на договори-
те за изкупуване на ток от
въглищните централи на
американските "Ей И Ес" и
"КонтурГлобал" у нас. Пре-
говори в тази насока тряб-
ваше да започнат двете ТЕЦ
с министерствата на финан-
сите и на енергетиката, но
все още не са.

Велев обяви, че бизнесът
през декември е платил
двойно по-високи сметки за
ток заради повишените бор-
сови цени на електроенер-
гията. Той посочи, че цени-
те за индустриалния ток са
по-високи от тези, които се
търгуват на борсите в съсед-
ните страни, и една от при-
чините за това е таксата "за-
дължение към обществото",
която се прибавя към цени-
те на тока с доставка на
следващия ден.Според биз-
неса проблемите в енерге-
тиката ще се изчистят с чис-
то нов Закон за енергети-
ката, както и повече проз-
рачност в управлението на
държавните дружества в
енергетиката.ç
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Кооперативните
хотелски комплекси

Ви очакват
със специални
предложения
за месеца на

виното и любовта
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Ние сме добър екип, в
който има разбирателст-
во. Установили сме тради-
ция да сверяваме часов-
ниците си.

Това заяви вицепрези-
дентът Илияна Йотова в
интервю за "Нова телеви-
зия" във връзка с двего-
дишнината от встъпването
на "Дондуков" 2 на прези-
дента Румен Радев и
вицепрезидента.

Всяко президентско
вето се гледа под лупа от
експерти, подчерта тя,
запитана как се стига до
връщането на закони. От
началото на мандата си
Румен Радев наложи 12
пъти вето.

"Няма конфронтация
между институциите. Има
несъгласие с някои реше-
ния на изпълнителната
власт. Наясно сме, че
нямаме законодателна
инициатива, но можем да
изказваме свое мнение.
Хората ще преценят кой е
прав", коментира вицепре-
зидентът престрелките
между институциите.

"Дълги години прези-
дентството беше патерица
на изпълнителната власт.
Така хората отвикнаха да
чуват гласа на българския
президент. Затова сега се
получава впечатлението,
че търсим конфронтация,
а ние просто имаме
мнение по всеки важен
въпрос. Имаме много
ограничения според
Конституцията, но пък
никой не може да ни
отнеме правото на мне-
ние, подчерта  вицепрези-
дентът Илияна Йотова,
запитана конфронтацион-
на политика ли води
Румен Радев.

С лека ръка раздаваме
квалификации, комен-
тира тя думите на зам.-
председателя на ГЕРБ
Цветан Цветанов,

че Радев разделя общест-
вото, а не обединява.

Тя подчерта, че техният
екип с държавния глава
Румен Радев е първият на
"Дондуков" 2 от началото
на демокрацията, в който
има разбирателство.

Илияна Йотова катего-
рично отказа да коменти-
ра темата за новите
изтребители за армията.
"Не искам да съм един от
онези хора, които за едно
денонощие станаха екс-
перти по темата. Това не е

Íèêîé íå ìîæå äà íè îòíåìå ïðàâîòî íà ìíåíèå ïî âàæíèòå âúïðîñè
çà äúðæàâàòà è îáùåñòâîòî, êàòåãîðè÷íà å âèöåïðåçèäåíòêàòà
â èíòåðâþ, ïîñâåòåíî íà âòîðàòà ãîäèíà îò ìàíäàòà

Èëèÿíà Éîòîâà: Ñ ïðåçèäåíòà
Ðàäåâ ñìå äîáúð åêèï

сериозно. Но у нас много
лесно се раздават квали-
фикации. Ако не си съгла-
сен с мнозинството,
веднага те упрекват в
лобизъм", заяви Йотова.

"Искам да кажа своето
мнение за изтребителите
като гражданин и данъ-
коплатец. Кои хора измис-
лиха тези критерии? Те
трябва да излязат и да
кажат кой вариант за
България е по-добър. Не е
вярна тезата, че са воен-
ни и не могат да говорят.

Как така тези нови
критерии изместиха
старите, без да се
отмени предишното
решение на Народното
събрание?

Нали сме парламентар-
на република? Нямам
никаква идея кой изтреби-
тел е по-добър. Президен-
тът Румен Радев  защита-
ва позицията, която в
момента е най-добра за
България, и аз нямам
причини да не му вярвам",
категорична беше Йотова.

Тя коментира и казуса
"Войводиново", като заяви,
че ромският въпрос няма
да се реши "с насилстве-
ни мерки и събаряне на
къщи".

"В момента няма дър-
жава. Докладът за интег-
рацията на роми е страхо-
вит. Аз работя по тази
тема от 2008 година.
Трябва да проведем

отделен разговор и ведна-
га ще ви кажа първите
пет мерки, които трябва
да предприеме държавата,
за да се справи с този
проблем. Със сигурност
мога да заявя, че със
събарянето на ромски
къщи няма да се реши
нищо", заяви тя по повод
ромската престъпност и
интеграция.

Така нищо няма да
стане. Няма държава,
която да наложи правила
и наистина да се заеме с
този проблем, каза още
вицепрезидентът.

"В края на този месец
ще изнесем статистиката
колко затворници са
помилвани от нашия екип.
Ако не ме лъже паметта,
това са 11 души, като три
четвърти от тях са помил-
вани по чисто хуманни
причини и заради здра-
вословни проблеми. Но
като цяло затегнахме
режима", каза още вицеп-
резидентът.

Тя коментира и допус-
канията, че Радев готви
нов политически проект.

"За мен въпросът с
политическата партия
много отдавна е решен.

Аз съм кандидатура на
БСП, човек с леви
убеждения. На мен не
ми трябва никаква
нова формация.

Що се отнася до това
дали президентът трябва

да прави нова партия,
смятам, че през измина-
лите две години Румен
Радев показа, че е дър-
жавният глава на Репуб-
лика България", заяви
Йотова.

Десислава Радева е
жена, която има смелост-
та да каже това, което
мисли, коментира Йотова
в отговор на въпрос за
прекалените изяви на
съпругата на президента.

 "Никога не съм съвет-
вала президента съпруга-
та му Десислава Радева
да се изказва по-малко.
От опита си като журна-
лист съм се научила, че
всеки има право на
мнение. Това е неин
избор. Интересът към
нея зависи от медийната
среда, има интерес към
една жена, която си
позволява да изразява
мнението си. Не искам
да коментирам повече
съпругата на президен-
та", каза още Йотова.

Запитана за своя
съпруг, който не присъст-
ва в медиите като първа-
та дама, Йотова отгово-
ри: "Моят съпруг не
използва охрана от НСО,
никога не е проявявал
интерес да шофира, не
живеем в Бояна, той е
лекар преди всичко, за
него е важно пациентите
му да оздравеят!" А на
въпроса дали я критику-
ва, каза: "Той е човекът,
който ме приземява, но
това винаги е било така".

"Решение на БСП ще е
кого да номинират за
водач на евролистите. Аз
също съм номинация на
БСП и това е нормално
за една демократична
партия. Аз мога да кажа
за какво портфолио
трябва да настояваме за
следващия български
еврокомисар. Той трябва
да отговаря за разширя-
ването на ЕС. По време
на нашето европредседа-
телство показахме, че се
справяме отлично по
тази тема. Правителство-
то, което и да е то,
трябва да настоява пред
ЕК българският евроко-
мисар да заеме тази
позиция. Необходимо е
да има промени в Избор-
ния кодекс", коментира
политическите теми
Йотова.

"Наясно съм с пробле-
мите с покупката на
българско гражданство.
Занимавам се с тази
тема от много години.
Трябва да има промени
в закона и съм убедена,
че това ще се случи.
Относно помилванията
получаваме критика, че
сме затегнали много
режима. Това е факт,
защото след помилвани-
ята има много вторични
проблеми и трусове. В
момента помилванията
са основно за хора,
които им предстои лета-
лен изход", разкри ви-
цепрезидентът.
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Политиката непрекъсна-
то ни дава примери, че
модата днес е позабра-
веното от вчера.
Увереност, че само ние

знаем и можем - това
личеше на кадрите от
работната среща на
актива на ГЕРБ в неделя.
Кадри, които за по-
възрастните поколения
създават усещане за
дежавю. Особено като се
насложи и "грижата за
малкия човек", и необхо-
димостта от самокритика
в партийните редици,
приликите между ГЕРБ
на Бойко Борисов днес и
БКП на Тодор Живков
вчера стават осезаеми.
Но в това няма нищо

странно. ГЕРБ е стройна
масова партия каквато
навремето беше БКП.

"В конгресната зала
осезаемо се чувстваше
присъствието на човека
от завода, на труженика
от кооперативните поля,
на нашия народен инте-
лигент, на обикновения
гражданин на страната.
(...) Това присъствие се
чувстваше, защото цяла-
та работа на Х конгрес
бе пронизана и просму-
кана от голямото чувство
за отговорност на парти-
ята пред живота, съдбата
и бъдещето на обикнове-
ния труженик в името нa
когото се върши всичко у
нас и без което не може
да бъде извършено нищо
хубаво, нищо голямо и
значително на този свят!"
Кой казва това? Тодор

Живков в заключителна
реч пред Х конгрес на
БКП, 25 април 1971 г.
Ако го нямаше маркера

"Х конгрес", можеше да
мине за произнесена
вчера.
Защото в неделя в НДК

Бойко Борисов изрече
следното: "С всеки тряб-
ва да сме човеци. Всеки
човек, всяка душа трябва
да чуем, да му помогнем,
защото имаме ресурса
да го направим!"

"Решенията на Х конг-
рес са продиктувани от
една мисъл, от една
грижа - щастието на
човека, щастието на
народа. Новите заводи -
това е работа за стотици
хиляди хора, това са
нови стоки за всички;
Агро-промишлените
комплекси - това е об-
лекчаване на труда на

Ïðåìèåðúò íåâåäíúæ å êàçâàë, ÷å ñå å ó÷èë îò áèâøèÿ Ïúðâè. Å, òîâà å äàðáà. Çà íåÿ
íÿìà óíèâåðñèòåòè. Êîëêîòî äî ïîëèòèêàòà çà ìàñèòå - è òàì íÿìà íèùî íîâî

Æèâêîâ îò 1981 è Áîðèñîâ
îò 2019 - ïðèëèêèòå

селскостопанските тру-
женици, това е повече и
по-добра храна за хора-
та; всеобщото средно
образование, новите
висши учебни заведения,
новите НИИ - това е
повишаване на културата
на широките народни
маси, това са нови лека-
ри, учители, инженери,
научни работници. Зато-
ва решенията на Х конг-
рес засягат всяко семей-
ство, всеки дом, всеки
гражданин на България -
от децата до пенсионери-
те!", казва Тодор Живков
в далечната 1971 г.
А какво каза Бойко

Борисов на 20 януари
2019 г.: "Тръгнах по градо-
вете - няма град, където
нещо не е направено.
Остава само околовръст-
ни шосета някъде да
направим".

"Никога не е имало
толкова голяма борба с
корупцията. Контрабанда-
та от 34% стана 5%.
Намалихме със 7% външ-
ния дълг. Направихме АМ
"Тракия", "Струма", предс-
тои да завършим и "Хе-
мус". Санирахме хиляди
блокове, направихме
метро, направихме "Юж-
ната дъга", ремонтирахме
"Витошка". Няма град, в
който нещо да не е
направено".

"950 млн. лв. повече са
дадени в последните 2 г.
в сферата на образова-
нието. Над 700 милиона
лева са инвестирани в
образователната инфрас-
труктура. 1 380 000 000
лв. повече ще бъдат
парите във фонд "Работ-
на заплата". 2,047 млрд.
лв. идват по програма
"Региони в растеж".
В биографичния филм

за него "Човек от народа"
1981 г. Живков говори за
слабостите в партията и
за това какви хора тряб-
ва да се издигат на
партийна работа.
И нарежда: "Изборно

начало, да се избират
годни и кадърни! Наро-
дът е казал - "чантаджии,
отървете ни от тези
чантаджии".
Отървете ни от само-

забравилите се, зове
Борисов в 2019 г.: "Ако
някой се появи с лъскава
кола, ако се качи в
облаците - махайте го
веднага!". Освен това
съпартийците му трябва-
ло да се наблюдават
помежду си "и да се
обработват всички сигна-
ли, за да няма корупция
в партията".

 И при Живков е също-
то: "Когато говорим
"партията", имаме пред-
вид, че това сме ние,

дето сме се събрали. Не,
другари, първичната
организация, това е БКП.
Която поддържа връзки с
милиони хора, това е
партията. Ние трябва да
взимаме честни, добри,
но и подготвени хора,
които могат да играят
авангардна роля".
Живков обичаше да

изказва съображения за
грешките на партията.
Борисов също не спес-

ти тази тема: "Хората ще
продължават да ни подк-
репят само, ако им
покажем, че сме си
взели поука от грешките
си."
И двамата демонстри-

рат завидно умение да
общуват със залата,
излизайки извън рамките
на темата, по която
говорят.

"Истински му се възхи-
щавам на Цветанов! Той
си го може това, тук
няма артистизъм!", каза
Борисов, качвайки се на
трибуната след изказва-
нето на заместника си.
И Тодор Живков пос-

тъпва така на 9 април
1987 г., преди да започне
речта си пред Х конгрес
на Българските професи-
онални съюзи.

"Като изнесе доклада
другарят Дюлгеров (пред-
седател на профсъюзите

- б.р.), излязохме навън и
му викам: "Слушай какво!
Ти ми изяде хляба на
мене! Ти трябваше да
излезеш тука, да напра-
виш един отчет, както се
полага на конгрес -
какви задачи сте решили,
какво не сте решили, па
да има и малко самокри-
тика, а ти взема всички
проблеми и за мен не
остана нищо! Трябваше
да ги оставиш на мене,
аз съм генерален секре-
тар!", казва Живков
тогава.
И може би точно това

умение да общува с
всеки човек, да чувства
залата, да говори на
езика на обикновения
българин гарантираха на
Живков такова полити-
ческо дълголетие. Бори-
сов неведнъж е казвал,
че се е учил от бившия
Първи. Е, това е дарба.
За нея няма университе-
ти.
Колкото до политиката

за масите - и там няма
нищо ново. Още от
времето на Макиавели
принципите за влиянието
върху масите са едни и
същи.

"Владетелят" знае, че
грубата сила не е доста-
тъчна; народът трябва да
бъде и омаян…
От сайта "Епицентър"
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Тази седмица в Москва се
състоя редовният - 10-и по
ред, Гайдаровски междуна-
роден икономически фо-
рум. Този път на него бе
регистриран безпрецеден-
тен брой участници. Само
чуждестранните гости са
около 900, от които 170
лектори. Форумът бе отра-
зяван от 1158 журналисти.
Тази година той премина
под мотото "Русия и света:
националните цели за раз-
витие и глобалните тенден-
ции".
Организатори на форума

са Руската академия за на-
родно стопанство и дър-
жавна служба към прези-
дента на Русия, Институтът
за икономическа политика
"Егор Гайдар" и Асоциация-
та на иновационните реги-
они на Русия. Организаци-
онният комитет се оглавя-
ва от първия вицепремиер

Всички отдавна са свик-
нали с американската наг-
лост и боксова дипломация.
Въпреки това, някои вашин-
гтонски посланици все още
успяват да учудват европей-
ците. Тези дни пратеникът
на САЩ в Берлин Ричард
Гренел се прояви в еписто-
ларния жанр. Той разпрати
до редица крупни германс-
ки бизнесмени и шефове на
компании писма с едно и съ-
що съдържание.

"Червената нишка", която
минава през съдържанието,
е заплаха с тежки санкции
срещу онези, които се ос-
мелят да участват по няка-
къв начин в проекта "Севе-
рен поток-2". Експерти на-
рекоха тази проява на от-
въдокеанския посланик
"шантаж" и "икономически
терор". Той обаче невъзму-
тимо отговори, че това не
са заплахи, а "ясно и отк-
ровено формулиране поли-
тиката на САЩ". "Както зна-
ете, САЩ решително заста-
ват срещу "Северен поток-
2". Газопроводът е зареден
със сериозни геополитичес-
ки проблеми за нашите съ-
юзници и партньори", пише
Гренел. Според него изграж-
дането както на втория "Се-
верен", така и на "Турски по-
ток" "увеличава опасността
от руска намеса", тъй като
водят към "намаляване
транзитния статус на Украй-
на, а ЕС ще зависи от Мос-
ква". Това накара европей-
ците да се запитат дали ре-
жимът в Киев не е по-ва-
жен за Вашингтон от съюз-
ниците от НАТО.
Германските медии са еди-

нодушни, че недипломатични-
те писма на американския
дипломат ще доведат до нап-
режение в отношенията меж-
ду Берлин и Вашингтон, кои-
то и без това не са в цвету-
що състояние. Стреснати от
заплахите, бизнесмените вед-
нага се обърнаха към Външ-
ното министерство за защи-
та и съвет. Реакцията там бе

Недипломатичната дипломация Посланикът на
САЩ в Берлин
разпрати писма
със заплахи до
компаниите,
участващи в
"Северен поток-2"

Ангела Меркел е в шок от безцеремонното поведение на посланик Гренел.

повече от свенлива и прими-
рителна: "Действията на Гре-
нел не отговарят на дипло-
матическите норми". Посъ-
ветваха бизнеса да не отго-
варят на писмата му, да за-
пазят самообладание и да не
влизат в пререкания с него.
Срамежливата поза на

германските власти за по-
реден път демонстрира
силно ограничения сувере-
нитет на икономически най-
силната европейска държа-
ва. Какво по-красноречиво
доказателство за това кой
се меси във вътрешните ра-
боти на европейските стра-
ни и откъде идва реалната
заплаха за тяхната сигур-
ност, включително и енер-
гийна. Впрочем, Гренел не
за първи път си позволява
дръзко и арогантно поведе-
ние. В неотдавнашно интер-
вю той каза на немците: "Вие
сте ярък пример на стра-
на, която има сериозни
проблеми с боеготовността.
Ако искате да бъдете успеш-
на нация, винаги трябва да
усещате, че над вас виси
опасността от употребата на
сила". За каква сила става

дума германците, на чиято
земя има 300 американски
военни бази, разбират мно-
го добре.
В момента се слага нова

отправна точка в германо-
американските отношения,
смятат европейски анализа-
тори. За разлика от предиш-
ни администрации, които
предпочитаха военния на-
тиск, Тръмп е привърженик
на търговските и икономи-
ческите войни, в които бие
по конкретни проекти и ком-
пании, които за разлика от
правителствата имат много
по-ограничени възможности
за съпротива.
В Берлин ясно си дават

сметка, че атаките на САЩ
срещу "Северен поток-2" са
обвити в политическа опа-
ковка, но преследват чис-
то икономически цели: да
откъснат Германия от изгод-
ното за нея сътрудничест-
во с Русия и да превземат
европейския енергиен па-
зар, като цинично прибяг-
ват към грубо изнудване, за
да пласират неконкурентния
си втечнен газ. Въпреки на-
тиска обаче германските

власти засега твърдо отс-
тояват изграждането на га-
зопровода. "Въпросите на
европейската енергийна по-
литика се решават в Евро-
па, а не в САЩ", заяви гер-
манският външен министър
Хайко Маас. В Бундестага
депутати отбелязват, че той
не може да се превърне в
инструмент в ръцете на Ру-
сия за поставяне Европа
под зависимост, защото по
своята същност подобни
проекти винаги водят до
взаимна зависимост между
доставчика и потребителя.
Може да се каже, че по

отношение на недипломатич-
ната дипломация на САЩ
България има своя горчив
опит, когато през юни 2014
г. след няколко минутната ви-
зита на американските се-
натори Джон Маккейн, Рон
Джонсън и Кристофър Мър-
фи на българското правител-
ство буквално бе заповяда-
но да спре строителството
на "Южен поток". Досега бли-
жем раните от "съюзничес-
ките и партньорски" отноше-
ния със САЩ. Загубите за
страната ни възлизат най-

малко на 600 млн. долара го-
дишно, без да се смятат ще-
тите от несъздадените ра-
ботни места и други съпътс-
тващи производства. Не
трябва да забравяме и про-
явената тогава към нас "со-
лидарност" от партньорите
ни от ЕС. Тогава те не само
не защитиха изграждането на
газопровода, но сами напра-
виха всичко възможно за не-
говото проваляне. Сега Ев-
ропа изпадна в същото не-
завидно положение и сама
изпита "благините" от "друж-
бата" със САЩ.
Позицията на Русия и то-

гава, и сега във връзка със
съпротивата срещу "Севе-
рен поток-2" остава съща-
та. Логична и вярна още то-
гава бе оценката, направе-
на в Москва. "Решението за
прекратяване работата по
"Южен поток" е чисто по-
литическо и в него няма ни-
какъв здрав смисъл и ико-
номическа логика. Евро-
пейската комисия е нело-
гична в своето поведение,
колкото повече разклонения
има газопроводът, толкова
по-голяма е енергийната си-
гурност на Европа. Да се
противопоставя някой на та-
къв международен, подчер-
тавам, а не руски проект,
като "Южен поток", е съвър-
шено абсурдно. Това е из-
годно само на САЩ: да ос-
тавят Европа без евтин дос-
тъпен газ. По този начин
конкурентоспособността на
европейската икономика
още повече ще отслабне",
заяви през лятото на 2014
г. първият зам.-председател
на комисията по природни
ресурси в руската Дума Ва-
лерий Язев.

Русия представя целите си за развитие
В Москва се състоя 10-ият международен
Гайдаровски икономически форум

и министър на финансите на
Русия Антон Силуанов.
В работата на форума взе

участие и Дмитрий Медве-
дев, който постави акцент
върху разработването на
програма от редица мерки,
които да намалят натиска
върху бизнеса и да създа-
дат по-благоприятни усло-
вия за неговото развитие.
Според него трябва основ-
но да бъдат преразгледани
регулиращите изисквания и
оформящите ги нормативни
актове, някои от които дей-
стват още от съветско вре-
ме. "Крайна цел е да се
сдобием със съвременни
законодателни норми, кои-
то да са разбираеми и при-
емливи както за предприе-
мачите, така и за контрол-
ните органи", заяви преми-
ерът. По думите му резул-
татът от подобни мерки
трябва да бъде прозрачна

система за контрол, чиято
цел е да решава задачите,
свързани със сигурността и
с постигането на ускорен
икономически растеж. Той
добави, че т.нар. "Надзор-
на ваканция" за малкия биз-
нес е била продължена и
планови проверки няма да
се извършват до края на
2020 година.
Директорът на Асоциаци-

ята на иновационните реги-
они в Русия Иван Федотов
съобщи, че най-голямо вни-
мание в програмата бе от-
делено на темата за здра-
веопазването. "Много дис-
кусии бяха посветени на
развитието на човешкия ка-
питал - това е особеност на
Гайдаровския форум, тъй
като човешкият капитал е
основен крайъгълен камък
за развитие. Ето защо ние
говорим най-вече за обра-
зование, здравеопазване,
за това, което държавата
трябва да направи. При то-
ва не само Русия, но и стра-
ните в целия свят, за да се

повиши жизненото равнище
на хората", поясни експер-
тът. Той добави като важни
и темите за подготовка на
държавните служители и
създаването на цифрова
икономика.
Гайдаровският форум се

организира в Москва от
2010 година и носи името
на идеолога на руските ре-
форми от 90-те години Егор
Гайдар, който бе финансов
министър и и.д. премиер на
Руската федерация. Целта

е да бъдат привлечени во-
дещи световни учени и спе-
циалисти, които заедно да
обсъждат политически
проблеми, стратегически
предложения за развитие-
то на икономиката в Русия
и света. Това събитие за-
едно с Петербургския меж-
дународен икономически
форум медиите вече нари-
чат "Руските Давос".

Дмитрий Медведев говори пред форума.
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Загадъчни връзки
Юристите в комитетите по разузнаването и

външните работи към Камарата на представи-
телите в Конгреса на САЩ решиха да проучат
възможностите за подлагане на разпит прево-
дачите на Тръмп, присъствали на разговорите
му с Путин в Хамбург през 2017 г. Източник от
Конгреса е съобщил на в. "Вашингтон пост", че
след срещата си с руския президент Тръмп е
иззел от преводачите работните им записки.
Той още споделил с вестника, че "този факт
предизвиква редица тревожни въпроси". За да
им се отговори, сега в двата комитета обсъж-
дат евентуалното призоваване на преводачите
за "даване на показания".
Решението за подобни действия отдавна зрее

в главите на конгресмените демократи. Мина-
лата година, малко след преговорите на Тръмп
с Путин в Хелзинки, те по същия начин искаха
да разпитат преводача на американския прези-
дент, но предложението им бе отхвърлено от
републиканското мнозинство. Сега то отново мо-
жело да бъде подложено на гласуване - този
път с повече шанс за успех. "Миналата година
ние се опитахме да получим записките на пре-
водача или неговите свидетелски показания за
личната среща на Тръмп с Путин, но републи-
канците отклониха нашето предложение. Не зна-
ем дали този път ще ни подкрепят. Нима няма-
ме право да знаем дали нашият президент на-
истина поставя Америка над всичко?", зададе
реторичния въпрос председателят на комитета
по разузнаването Адам Шиф.
С други думи, демократите - вече трета година

ПОЛ СТЕЙГАН*

САЩ се готвят за глоба-
лен конфликт с Русия и Ки-
тай. Желания Америка има в
излишък, друг е въпросът да-
ли разполагат с възможнос-
ти за тяхното изпълнение.
След разпадането на СССР -
вече близо трийсет години,
САЩ се смятат за единстве-
ната в света свръхдържава.
За поддръжка на своите въ-
оръжени сили те харчат тол-
кова средства, колкото след-
ващите десет държави, взе-
ти заедно. Над 800 амери-
кански военни бази са пръс-
нати по целия свят. Но, дали
САЩ наистина са толкова мо-
гъщи, както се опитват да до-
кажат техните лидери? Един
нов отчетен доклад ни кара
да се усъмним в подобно
твърдение.
Свидетели сме как Ва-

шингтон напоследък води
все по-агресивна санкцион-
на политика, както по отно-
шение на Русия, така и на
Китай. САЩ разположиха
свои военни бази недалеч
от предградията на Санкт
Петербург и превърнаха
Норвегия в плацдарм за
евентуално нападение сре-
щу Русия. Едновременно с
това виждаме, че назрява
американско-китайски кон-
фликт в Южнокитайско мо-
ре. Независимо от обеща-
нията на Доналд Тръмп по
време на предизборната му
кампания, със своите дейс-
твия САЩ на практика сти-
мулираха сплотяването на
основните си съперници -
Русия, Китай и Иран. Без
съмнение от гледна точка на
геополитиката подобно дей-
ствие се смята за непрос-
тима грешка. Действително
ли Съединените щати са тол-
кова силни, че могат да си
позволят да отправят тако-
ва предизвикателство еднов-
ременно към две ядрени
държави? Безспорно ядре-
ните запаси на американци-
те са предостатъчни. Но да-

след президентските избори, не могат да се при-
мирят със загубата и не се отказват от намере-
нията да предизвикат процес на импийчмънт сре-
щу Тръмп. При това поводът трябва да бъде "сго-
вор с Русия". Пригласящите на демократите во-
дещи печатни и електронни медии не престават
да наричат американския президент "агент на КГБ",
"подложка на Путин". Подобна линия на поведе-
ние добре приляга на плановете Тръмп да бъде
подведен под обвинение в национална измяна. И
тъй като създадената за целта разследваща ко-
мисия за повече от две години не можа да "изко-
пае" никакви заслужаващи внимание факти, те-
мата периодично се подгрява и завъртва на нови
обороти.
Със същата умисъл председателят на коми-

тета по външните работи в Конгреса Елиът
Енгел заяви, че смята да създаде не времен-
на комисия, а специален подкомитет, който да
се захване "със сериозно разследване на вза-
имодействието на Тръмп и Путин". "Всеки път,
когато Тръмп се среща с Путин, ние не науча-
ваме за какво са си говорили. Затова ще пре-
дизвикаме слушания в Конгреса, за да разбе-
рем каква е тази загадъчност в отношенията
на Тръмп и неговата команда с Путин и как
тези тъмни дела се отразяват на нашата наци-
онална сигурност", разкри конгресменът на-
меренията си.
Тръмп за пореден път реагира, наричайки

обвиненията "Лов на вещици". Той заяви, че е
обсъждал с Путин много неща от дневния ред
на актуалните международни отношения и че
срещите с руския президент по нищо не се
отличават от контактите му с други чуждест-
ранни лидери, които обаче не предизвикват
подозренията на демократите. Според Тръмп
демократите би трябвало да се засрамят от
лъжите си, които отнемат толкова време и си-
ли, тъй като "никакъв сговор не е имало и те
няма да открият факти, подкрепящи тези лъ-
жи. Цялата работа е в това, че аз бях по-
добър кандидат от Хилари", каза Тръмп.
По думите на зам.-председателя на Комитета

по външните работи на Думата Алексей Чепа
истерията около Тръмп нанася голяма вреда
както на руско-американските, така и на меж-
дународните отношения. Ако между двамата пре-
зиденти наистина имаше сговор, сега Земята
щеше да бъде много по- сигурно място и све-
тът щеше да се развива в много по-благопри-
ятна за човечеството посока.

Силите на империята се топят Доклад на Heritage
Foundation анализира
незавидното
състояние на
въоръжените сили
на САЩ

*Авторът е норвежки писател,
журналист и анализатор

ли ще им стигнат силите да
се справят едновременно с
два големи конфликта?
Според американския цен-

тър Heritage Foundation та-
кава перспектива е твърде

малко вероятна. Става дума
за фондация, която е стра-
тегически аналитичен център
с консервативна насоченост,
който се смята за един от
най-влиятелните в страната
и света . В доклада на
Heritage Foundation, озагла-
вен "Рейтингът на военната
мощ на САЩ през 2019", на
анализ са подложени всич-
ки родове войски на амери-
канската военна машина. Из-
водите, които се правят, са
доста неутешителни за Пен-
тагона . В доклада на
Heritage Foundation се каз-
ва, че въоръжените сили на
САЩ отговарят едва на две
трети от изискванията .
Признава се, че тяхната еки-
пировка и въоръжение са
овехтели, а равнището на го-
товността им за мобилиза-
ция е "проблематично " .
Heritage Foundation оценява
американската военна мощ
по петобална система: "мно-

го слаба", "слаба", "удовлет-
ворителна", "силна" и "много
силна". Така общият бал на
въоръжените сили на САЩ
се колебае между "удовлет-
ворителен" и "слаб".

По-рано фондацията оценя-
ваше американските сухопът-
ни войски като "слаби". В но-
вия доклад се дава удовлет-
ворителна оценка. По-добри-
ят резултат е следствие от
повишената мобилизационна
готовност. Във флота обаче
ситуацията е още по-лоша.
Командването едва връзва
двата края с ресурсите, за
да поддържа оперативна го-
товност. А в случай на война
възможностите за разгръща-
не се оценяват като "силно
ограничени". По данни на
Heritage Foundation 54 про-
цента от американските бой-
ни кораби са на възраст над
20 години.
Военновъздушните сили

също имат куп сериозни
проблеми. Мобилизационно-
то им равнище е изключи-
телно ниско, няма достатъч-
но пилоти, а на наличния
състав не му достигат тре-
нировъчни летателни часо-

ве. Американските ВВС ед-
ва ли ще са в състояние да
се справят с тази сериозна
криза, се отбелязва в от-
чета на фондацията.
Оценка "слаб" получават

дори морските пехотинци,
които винаги се оказват на
предната линия във всички
военни авантюри на САЩ.
Според доклада този род
войски се характеризира с
бързо износване на кадри-
те и слаба мобилизационна
способност.
Ядрените сили на САЩ

напротив са с оценка "сил-
ни", въпреки че и при тях
се отбелязва постепенно ос-
таряване и непълно съответ-
ствие с изискванията на
времето за модернизация и
поддръжка.
Така общият бал, присъ-

ден от Heritage Foundation,
за състоянието на въоръже-
ните сили на САЩ е "удов-
летворителен". Професио-
налните оценки, залегнали в
основата на доклада, изг-
лежда заслужават доверие,
но все още не е ясно, как
този и други подобни док-
лади ще се отразят на по-

литическите битки в стра-
ната. Възможно е той да бъ-
де използван от сили, кои-
то настояват за тотална мо-
дернизация и мащабно об-
новяване на американската
военна мощ.
Отчетът съответства на

общата картина на залеза
на свръхдържавата. САЩ
нямат сили да се справят
едновременно и с Русия, и
с Китай. Системата беше
подкопана от безкрайните
войни на Вашингтон и днес
въоръжените сили на стра-
ната са изправени пред ре-
дица предизвикателства. От
други анализи е известно,
че Русия и Китай разработ-
ват тактическо и стратеги-
ческо оръжие, превъзхож-
дащо американските анало-
зи и, вероятно, вече са пос-
тигнали сериозни успехи.
До неотдавна САЩ имаха

неоспоримо превъзходство
във въздуха. Това предимст-
во вече не съществува, се
отбелязва в доклад на Меж-
дународния институт за стра-
тегически изследвания, озаг-
лавен "Военният баланс през
2018". Известно е също, че
САЩ вече не се справят с
набирането на войници за
собствените си войни и все
по-често са изправени пред
необходимостта да разчитат
на силите на различни на-
емници и посредници.
И по-рано бе обръщано

внимание върху факта, че
САЩ вече не са в състоя-
ние да поддържат хегемо-
нията си в сферата на ико-
номиката, включително в
индустрията. Сега дойде ред
и на въоръжените сили.
Най-страшното обаче в слу-
чая е, че всички тези сла-
бости улесняват използва-
нето на ядрено оръжие при
евентуален мащабен военен
конфликт. САЩ може да
прибегнат до него, ако дру-
гите родове войски се ока-
жат безсилни. (inosmi.ru)
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ЖЕРОМ КАРТИЛИ

"Сам съм
(горкият аз) в
Белия дом".
Този изпъл-
нен с ирония туит, написан
на 24 декември от Доналд
Тръмп, след като се отказа от
ваканция в луксозния си час-
тен клуб Мар-а-Лаго във
Флорида, резюмира изолаци-
ята, но също чувството на не-
удовлетвореност на един из-
лизащ извън всякакви кате-
гории президент на САЩ.

Миналата неделя в разга-
ра на най-продължителната в
историята парализа на каби-
нета се навършиха две годи-
ни, откакто 72-годишният биз-
несмен с прочутата си черве-
на вратовръзка се настани в
Белия дом. Демонстрирайки
нежелание да спазва услов-
ностите и стремеж към про-
вокативност, той погази пра-
вила и обичаи, разтърси инс-
титуциите и разклати съюзи-
те, сключени от Америка.

В средата на хаотичния му
мандат се налага една конс-
татация: бившият водещ на
телевизионно риалити шоу,
страстен зрител на "Фокс
нюз" и преследвач на "без-
честните" медии е останал

ВЕРЕН НА СЕБЕ СИ
и непроменен от президент-
ския пост.

Понесени във вихрушка
от туитове, изпъстрени с пе-
чатни и правописни греш-
ки, подигравателни прякори
и приблизителни оценки,
американците - ентусиазира-
ни, обезсърчени или ужасе-
ни - гледат невиждания до-
сега спектакъл на един пре-
зидент, останал кажи-речи
сам на сцената: дотам е отб-
лъснал всички от себе си.

"Шоуто се нарича "Тръмп"
и се играе със спуснати що-
ри отвсякъде. Забавлява ме
да го играя, ще се забавля-
вам и занапред." Тази фраза
от интервю на търговеца с
недвижими имоти за сп.
"Плейбой" от 1990 г. сякаш е
изречена вчера. Нито вели-
чествената атмосфера в Овал-
ния кабинет, изпълнен с ис-
тория, нито портретите на
предшествениците му из ко-
ридорите на Белия дом не са
променили нюйоркския пред-
приемач, дебаркирал с гръм
и трясък в столицата, за да
поеме юздите на страната.

Решително скъсал с всич-
ки, заемали преди него прес-
тижното "Западно крило", 45-
ят президент на САЩ, обиж-
дал съдии и подиграл се с
бивш военнопленник, наложи
такъв ритъм, в който вече ни-
що - или почти нищо, не ни
изненадва. Какво толкова, че
вярната му съветничка Кели-
ан Конуей измисли странна-
та концепция за "алтернатив-
ни факти". Избухналата по-
лемика тутакси бе засенчена
от друга, също тъй ефектна.

Тръмп погазва правилата,
разтърсва институциите и
разклаща съюзите на САЩ

В бизнеса, както
и в политиката,
президентът се
ръководи от един
прост принцип:
дали си "против"
или "за" него -
без уговорки

Феновете му ръкопляскат
с все сила, като изтъкват ред
много добри икономически
показатели, възхваляват пря-
мотата и дързостта на този
човек, който и след победата
не забравя предизборните си
обещания, влиза в схватка с
Китай и не го е страх откри-
то да се обявява за "нацио-
налист".

Неговите критиците се
тревожат от

СЛАБИЯ МУ ВКУС
КЪМ РАБОТАТА

и задълбочения анализ на
проблемите. Според тях не-
говият туитър акаунт
@realDonaldTrump не е дос-
тоен да фигурира в духовно-
то родство на президенти, за-
почнало с Джордж Вашинг-
тон през 1789 г. и продължи-

ло с Ейбрахам Линкълн,
Франклин Рузвелт или Джон
Ф. Кенеди. Републиканците в
Конгреса все още са единни.
При все че надлежно изрази-
ха несъгласие с извънредна-
та му сговорчивост при раз-
говора с Владимир Путин в
Хелзинки, с реакцията му
след убийството на журналис-
та Джамал Хашоги от сау-
дитски агенти и с думите му
за "много свестни хора" и от
двете страни след сблъсъците
между антирасисти и неона-
цисти в Шарлотсвил.

Заплахи се очертават обаче
във втората част от мандата
на Тръмп, над която тегне сян-
ката на застрашително разс-

ледване по повод естеството на
връзките му с Москва. "Нико-
га не съм работил за Русия",
подхвърли той от заснежената
градина на Белия дом - изре-
чение, почти невероятно да из-
лезе от устата на президент на
САЩ. Ще издържи ли той док-
рай или ще последва съдбата
на Ричард Никсън, щом прик-
лючи разследването на спецп-
рокурора Робърт Мълър? Ще
успее ли да грабне висшия
пост за втори път като пос-
ледните си трима предшестве-
ници - Барак Обама, Джордж
У. Буш и Бил Клинтън?

Засега Доналд Тръмп все
още гледа към основния си
електорат,

БЕЗ ДА СВАЛЯ БЕЙЗ-
БОЛНАТА ШАПКА

с надпис "Make America Great

Again". И не прави опит да
спечели нови избиратели. По
данни на "Галъп" бившият
собственик на конкурсите
"Мис Вселена" единствен сред
всички досегашни президен-
ти не е успял изобщо да стиг-
не рейтинг от 50 на сто през
първите си две години на
власт. Традиционните всекид-
невни брифинги на говори-
теля на изпълнителната власт
са вече само спомен. Буйни-
ят президент вече сам държи
мегафона в ръцете си.

Атаките му срещу медии-
те - с обвинения, че почти
всички са "фалшиви новини"
или "врагове на народа", ми-
нават, общо взето, незабеля-

зано, станали са всекидне-
вие. Някога голям фен на ке-
ча, Тръмп е изключително
енергичен и показва безспо-
рен апетит за борба. Гледан
с присмех, дори презрение в
началото на президентската
кампания, той смаза на пър-
вичните избори 16-те си съ-
перници републиканци, а
после спечели срещу канди-
датката на демократите Хи-
лари Клинтън, смятана до
последно за фаворит.

На 20 януари 2017 г. биз-
несменът, роден в Куинс, Ню
Йорк, през юни 1946 г., вле-
зе в Белия дом, докато стъ-
палата на Капитолия все още
потреперваха след гръмката
му реч, в която бе обещал да
сложи
КРАЙ НА "АМЕРИКАНС-

КОТО КЛАНЕ"

Малко по малко полити-
ците от тежката категория и
силните личности хлопнаха
вратата зад себе си или бяха
освободени от президента,
пословично податлив на лас-
кателства. Мнозина бивши
приближени изпаднаха в не-
милост. Доналд Тръмп започ-
на открита война с някогаш-
ния си личен адвокат Май-
къл Коен, водел тайните пре-
говори с порно актрисата
Сторми Даниълс. "Съжаля-
вам за сляпата си лоялност
към човек, който не я заслу-
жава", написа в Туитър Ко-
ен, след като призна, че е
плащал за фалшифициране
на данни от анкети в полза
на своя клиент-милиардер.

В бизнеса, както и в по-
литиката, Тръмп се ръково-
ди от един прост принцип:
дали си "против" или "за" не-
го - без уговорки. Бившият
шеф на ФБР Джеймс Коми,
брутално уволнен от прези-
дента, описва в мемоарите си
държавен лидер, държащ об-
кръжението му да спазва ко-
декс за лоялно поведение -
подобно на мафиотските бо-
сове, които авторът е опоз-
нал още като млад прокурор.

"Малко преувеличение ни-
кога не вреди" - верен на един
навик, разработен принципно
в книгата му "Изкуството на
сделката", публикувана през
1987 г., Тръмп продължава без
задръжки да превъзнася дос-
тойнствата си. "Никой не поз-
нава данъчната система по-
добре от мен" - използвал е
през годините същата фраза
- дума по дума, за да възхва-
лява познанията си относно
строителството, дроновете,
американската история, гру-
пировката "Ислямска държа-
ва" или пък възобновяемите
енергоизточници.

Бомбастичните му изявле-
ния принудиха екипа от про-
верители на в."Вашингтон
пост" да създаде нова кате-
гория под наслов

"ПИНОКИО
ДО БЕЗКРАЙ"

за погрешни или лъжливи

твърдения, повтаряни над 20
пъти.

В сложната и непостоян-
на геополитика на 21 век,
Доналд Тръмп избра за свои
лични мишени Джъстин
Трюдо, Еманюел Макрон, Ан-
гела Меркел и Тереза Мей.
И не скри, че в известен сми-
съл го запленяват авторитар-
ните лидери - от Си Дзин-
пин до Ким Чен-ун. Той прати
в небитието немалък брой
трудно спазарени договори,
компромиси и спогодби - на
първо място Парижкото спо-
разумение за климата, склю-
чено между почти всички
страни на планетата в опит
да се ограничи набралият
опасна скорост климатичен
механизъм.

Най-язвителното предуп-
реждение не бе отправено от
политическите му противни-
ци, а от Джим Матис, шеф
на Пентагона. В молбата си
за оставка генералът напом-
ни на президента на САЩ
едно просто правило от дип-
ломацията: "Показвай уваже-
ние към своите съюзници".

В Белия дом, обновяван с
такава бързина, че е изгу-
бил всички опорни колони,
пощаден остава само

СЕМЕЙНИЯТ КЛАН
Който е твърде сплотен.

Мелания Тръмп, чието пове-
дение в един момент сякаш
показа, че иска да се разгра-
ничи, отново се върна в
строя. Бившата манекенка от
словенски произход, трета
жена за "Ди Джей Ти", пое-
ма пак върху себе си част от
агресивната му риторика, на-
сочена към медиите. Гласът
на обожаемата му дъщеря
Иванка все тъй се чува на
Пенсилвания авеню, номер
1600. Доналд Тръмп не крие,
че се вслушва в исканията
на тази своя частна съвет-
ничка. "Тя ми се обади и ка-
за: "Тате! Ти не разбираш!
Трябва да направиш това,
трябва да го направиш!",
разказа той в края на декем-
ври при подписването на за-
кон за реформа в наказател-
ното правосъдие. "Тогава й
рекох: "О кей, добре", доба-
ви той, развеселен, пред мно-
зина конгресмени.

Според Алан Ликтман,
преподавател по история във
вашингтонския Американски
университет, който бе сред
малцината политолози, пред-
рекли победата на бизнесме-
на, институциите в САЩ са
"подложени на сериозно из-
питание" от този президент
"без аналог в историята".
"Успяхме да се съвземем от
Гражданската война, след то-
ва и от Уотъргейт", добавя
Ликтман, който смята, че
възможното идване на друг
президент през 2021 г. би до-
несло промяна. "Но ако
Тръмп бъде преизбран, не се
знае какво ще стане", добавя
експертът.

Засега американският президент Доналд Тръмп все още
гледа към основния си електорат, без да сваля бейзболната

шапка с надпис "Make America Great Again"
("Да направим Америка отново велика"). И не прави опит

да спечели нови избиратели.

Снимка
Пресфото
БТА
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Недостигът на чуждест-
ранна валута в Зимбабве до-
веде до дълги опашки за го-
риво, хляб и лекарства и
тласна цените нагоре. В  юж-
ноафриканската страна из-
бухнаха протести, прерасна-
ли в насилие и довели до
жертви, след като правител-
ството увеличи над два пъти
цените на бензина до 3,31 до-
лара за литър преди две сед-
мици. Това е най-високата
цена в света.

Проблемът се корени в ре-
шението на Зимбабве да се
откаже от собствената си ва-
лута преди десетилетие и да
приеме кошница от чуждест-
ранни валути, сред които
най-широко използваната е
щатският долар. Централна-
та банка започна да

печата
"квази-долари"

за да финансира умопомра-
чителните държавни разхо-
ди.

Резултатът е объркана
система от валутни курсове,
като от потребителите се
изискват различни цени в за-
висимост от това дали пла-
щат с истински долари, елек-
тронни пари или с т. нар.
облигационни бележки, ма-
кар правителството да нас-
тоява, че трите разплащател-
ни средства имат еднаква
стойност. Самото то обаче
поставя под въпрос това
твърдение, заявявайки, че
чужденците все още могат да
купуват гориво по старата
цена от 1,32 долара за литър
срещу долари кеш.

"Действа система от дим
и огледала", посочва Стивън
Бейли-Смит, старши иконо-
мист в датската копания за
управление на активи "Гло-
бъл еволюшън", която инвес-
тира в цяла Африка. "Тя зат-
руднява изключително мно-
го опитите да се разбере ис-
тинското състояние на ико-
номиката", посочва той.

Кризата е голям проблем
за президента Емерсън
Мнангагва, 76-годишен бивш
шеф на разузнаването, който
при изборната си победа през
юли м. г. обеща на зимбаб-
вийците по-добри времена.
Това бяха първите избори,
след като дългогодишният уп-
равник на страната Робърт
Мугабе, при когото икономи-
ката започна упадъка си, бе
свален от власт с военен
преврат в края на 2017 г.
Мнангагва бе приближен на
Мугабе и действаше като не-
гов вицепрезидент.

Финансовият министър
Мтхули Нкубе заяви на 11
януари, че до една година ще

Зимбабве ще въведе нова валута в следващите 12 ме-
сеца, заяви на 13 януари финансовият министър Мтули
Нкубе, след като недостиг на американски долари причи-
ни хаос във финансовата система, предизвиквайки зат-
варяне на предприятия и заплашвайки с размирици. Зим-
бабве се отказа от своята пострадала от хиперинфлация
парична единица през 2009 г. в разгара на икономическа
рецесия и прие американския долар и други валути, вклю-
чително британската лира и южноафриканския ранд. Хо-
рата са преследвани от спомени за зимбабвийския долар,
който се обезцени, след като хиперинфлацията достигна
500 млрд. процента през 2008 г. - най-високото ниво в
света за страна, която не е във война. През 2016 г. беше
въведена заместваща валута с цел да бъде спрян недости-
гът на долари, но нейната стойност също се срина.

Зимбабве: Преди 10 г. Мугабе се отказа
от националната валута, президентът
Емерсън е пред сложни решения
Експерт: Действа система от "дим и огледала" Президентът на Зимбабве

Емерсън Мнангагва е подло-
жен на натиск да съживи
икономиката, но недостигът
на долари подкопава усилията
за привличане отново на
чуждестранните инвеститори,
отблъснати при управлението
на неговия предшественик
Робърт Мугабе.
В Зимбабве по данни на
централната банка има по-
малко от 400 млн. долара в
брой. В африканската страна
има недостиг на гориво, а
компаниите изпитват труд-
ности да внасят суровини и
оборудване, което ги принуж-
дава да купуват долари на
черния пазар
с надценка от 370 процента.

Протестите в зимбабвийската столица Хараре бяха потушени със сила. Те избухнаха преди
10 дни след обявеното от правителството увеличаване на цените на горивата.

въведе нова валута. Той оба-
че представи малко подроб-
ности, освен че централната
банка натрупва резерви, ко-
ито обаче в момента едва би-
ха могли да покрият вноса
за две седмици. Министърът
се опитва и да преструктури-
ра

многостранни
задължения

по които бе обявен дефолт,
на стойност милиарди дола-
ри, така че Зимбабве да мо-
же да получава нови между-

народни кредити.
Докато насилието залива-

ше улиците, Мнангагва се от-
прави към Русия. Планира
се също да посети Казахс-
тан, Беларус и Азербайджан,
преди да отлети към Светов-
ния икономически форум в
Давос, Швейцария, по-къс-
но този месец в опит да
привлече инвестиции.

Междувременно много
зимбабвийски производители
затварят врати. Главният из-
пълнителен директор на
Surface Wilmar, най-големия
производител на олио, каза
в интервю, че не е имал друг
избор освен да затвори ком-
панията, тъй като не е успя-
вал да намира по 6 млн. до-
лара месечно, необходими за
плащане на доставчиците.

Производителите
се задушават

и освен ако нещо не се случи
бързо, можем да станем сви-
детели как цялата страна ще
бъде блокирана, отбеляза Си-
фелани Джабангве, ръководи-
тел на Конфедерацията на зим-
бабвийската промишленост,
пред медии на 10 януари.

Най-голямата пивоварна
компания в страната "Дел-

та" сключи сделка с прави-
телството през декември м.
г. да получи повече валута
от централната банка за внос.
В замяна тя се отказа от пла-
новете да отказва плащания
в облигационни бележки или
електронни долари. Много
компании обаче все още пред-
лагат отстъпки, понякога
стигащи до 70 %, ако клиен-
тите им платят в истински
долари.

Тези дни всички управля-
ват бизнеса си

като улична лавка
разказва Елифас Уабата,

който продава автомобилни
части в столицата Хараре.
"Дори големите вериги за
търговия на дребно. Само
предложи да платиш кеш и
цената ще падне главолом-
но", допълва той.

Напрежението се разпрос-
тира и на финансовите па-
зари, тъй като местните жи-
тели се устремяват към цен-
ните книжа в опит да се за-
щитят от ценовите повише-
ния. Макар според официал-
ната статистика инфлацията
да е около 31 %, Стив Хан-
ке, професор по приложна
икономика и експерт по хи-
перинфлацията от универси-

тета "Джон Хопкинс" в Бал-
тимор, я изчислява много по-
високо - 186 %.

Основният фондов индекс
на Зимбабве е нараснал със
72 % от миналия март, кое-
то може да се окаже най-сил-
ният растеж в света.

Чуждестранните
инвеститори

които срещат затруднения да
изтеглят парите си от стра-
ната заради капиталовия кон-
трол, са отписали активите си
до по-реалистични равнища.
Те преценяват колко големи
са изкривяванията в цените,
отчитайки разликата между
котировките в Хараре и в

Лондон на "Олд мутуал", най-
голямата застрахователна
компания в Африка. В момен-
та ценните книжа в Хараре
се котират 4,9 пъти по-висо-
ко от тези в Лондон, изчис-
лено в долари, като разлика-
та се е удвоила през послед-
ните шест месеца.

Според проф.  Ханке, Зим-
бабве трябва да се придържа
към долара, защото няма да
бъде способна да защити
евентуална нова валута, като
изтегли облигационните бе-
лежки . Правителството мо-
же да постигне това като при-
ема плащания, включително
за данъци, в тези два инстру-
мента при същия курс като
долара. По този начин отс-
тъпките, правени за плаща-
ния в долари, бързо ще се
свият до около 5 или 10 %,
убеден е експертът.

Бейли-Смит от "Глобал
еволюшън" обаче твърди, че
правителството

трябва да ограничи
разходите

и да работи бързо по създа-
ването на нова валута. То мо-
же да породи доверие в па-
ричната единица, като из-
ползва допълнителни резер-
ви и повиши лихвите - инс-
трумент, до който не може да
прибегне, докато използва
долара. "Доларизацията на
Зимбабве не е достатъчно оп-
тимално решение. Те трябва
да имат валута, която да поз-
волява гъвкаво използване
на паричната политика", до-
пълва той.          Блумбърг

Снимки Пресфото БТА/
Интернет



приложение
ГОЛЯМАТА ПОЛИТИКА

ЗЕМЯ 23 ЯНУАРИ 2019

СРЯДА 14. ÀÐÕÈÂÈÒÅ ÏÎÌÍßÒ

БЕН НАЙТ

Западна
Ге р м а н и я
(ФРГ) е била
предварител-
но уведомена от тайните
служби за готвения в Чили
военен преврат на генерал
Пиночет. Как германското ра-
зузнаване си е сътрудничело
с ЦРУ? Въпросите са много,
отговорите - пестеливи.

Германското правителство
реагира сега прекалено сдър-
жано на запитване относно
сътрудничеството на герман-
ското външно разузнаване
(БНД) и американското ЦРУ
с военните диктатури в Гър-
ция и Чили в началото на
60-те и 70-те години на ми-
налия век.

В края на миналата годи-
на политици от Левицата, сред
които и депутатът Ян Корте,
представиха на Външното ми-
нистерство в Берлин списък
с десетки въпроси във връзка
с това сътрудничество.

Отговорът на германско-
то правителство от 5 декем-
ври 2018 г. бе толкова оскъ-
ден, че Корте внесе офици-
ална жалба срещу кабинета
на канцлерката Ангела Мер-
кел, обвинявайки го в липса
на желание за сътрудничест-
во с парламента.

"Тези отговори са
чисто нахалство"
Така коментира депутатът

и добавя: "Германското вън-
шно министерство наистина
призна, че тогавашното соци-
алдемократическо правителс-
тво на Вили Бранд е знаело
предварително за планирания
преврат в Чили, организиран
от генерал Аугусто Пиночет".

Външното министерство в
Берлин обаче не разкрива
никакви  детайли за ролята
на тогавашното германско
правителство в контекста на
тези драматични събития.

На 11 септември 1973 го-
дина военните в Чили съба-
рят демократично избрания
президент-социалист Салва-
дор Алиенде. Арестувани са
десетки хиляди чилийци, хи-
ляди са избити.

Германското правителство
и днес отказва да отговори и
на някои централни въпроси
относно сътрудничеството
между ЦРУ, подкрепяло режи-
ма на Пиночет, и германско-
то външно разузнаване БНД.

От Берлин твърдят, че
"разкриването на подобни съ-
държания би нарушило стрик-
тната и безсрочна взаимна
поверителност, която е в ос-
новата на всяко сътрудничес-
тво между тайните служби".

Остават куп неизяс-
нени въпроси

Ян Корте обаче отхвърля
тези аргументи като несъс-

Германия е засекретила подкрепата си за
превратите в Чили и Гърция през XX век
Берлин оставя недоизяснени и други
"бели полета" в следвоенната история

На 11 септември 1973 г. е извършен военен преврат в Чили. Превратът слага край на
обтегнатите отношения със САЩ (които дейно подкрепяли свалянето на Алиенде). Ген.
Пиночет оглавява военната хунта, поела властта след преврата. На 27 юни 1974 г. се

самопровъзгласява за президент и управлява страната като диктатор до 1990 г.

Франц-Йозеф Щраус посещава през 1977 г. в Сантяго ген.
Аугусто Пиночет. Те намират веднага общ език. И двамата са
били надарени оратори. Подробностите от тази визита също
са в голямата си част засекретени и до днес в Германия.

Поради липсата на достатъчно свободни места по затвори-
те, чилийските комунисти са задържани през 1973 г. на
централния стадион в Сантяго. Твърдите действия на
военните предизвикват тогава международен отзвук и

мащабни протести не само в социалистическите страни, но
и в  доста западни столици.

тоятелни:
"Нима събития с десети-

летна давност биха могли да
окажат въздействие над се-
гашните операции на гер-
манското външно разузнава-
не", недоумява депутатът.

И пита още: "Защо феде-
ралното правителство иска
да пази поверителността на
споразумението с един ре-
жим, който е изграждал ла-
гери за изтезания?

Неясни, според Корте, ос-
тават и редица други въпро-
си:

Кога и под каква форма е
действало германското вън-
шно разузнаване в Чили?

Участвало ли е БНД в опе-
рации на ЦРУ в Чили?

Обучавани ли са били чи-

Федералното външно разузнаване БНД е пряко подчине-
но на германския канцлер. В момента тук работят около

6500 служители. През 2015 г. БНД е финансирана от
държавния бюджет с около 615 млн. евро, през 2018 г. - с

925 млн. евро.

лийски военни в Западна
Германия в годините между
1965 и 1995 г.?

"Трябва да предположим,
че там е имало тясно сътруд-
ничество между БНД и ЦРУ
- като за идеологическо оп-
равдание е служел антикому-
низмът в Западна Германия",
казва депутатът от Левицата.

А ролята на ФРГ
в Атина през 70-те?
Също така пестеливи са

отговорите на германското
правителство относно сът-
рудничеството на външното
разузнаване с военната хун-
та в Гърция между 1967 и
1974 г.

Известно е, че както пре-
ди, така и след преврата, из-
вършен от десните сили в
Гърция, германското външ-
но разузнаване е поддържа-
ло тесни връзки с гръцката
тайна служба (KYP).

Федералното правителство
обаче отказва да изясни то-

зи въпрос официално. То не
е длъжно да публикува доку-
менти на тайните служби, ко-
ито са на по-малко от 60 го-
дини.

Ян Корте и други критици
обаче смятат, че въздържа-
ността на правителството е
в противоречие с обявената
инициатива за прозрачност.

Миналата година външ-
ното разузнаване на Герма-
ния публикува книга с ар-
хивни документи от 1945 до
1968 г., които бяха проучени
от независими историци. За
тази цел бяха инвестирани
2,4 млн. евро.

Какво е обявено
публично

Все пак отговорите от Бер-
лин дават известна предста-
ва за германско-чилийските
отношения от онова време.
Те показват например, че
търговията с Чили отбеляз-
ва значителен подем имен-
но в годината, в която Пи-
ночет узурпира властта.

През 1974 г. германският
износ за Чили се увеличава
с над 40 процента, а вносът
оттам - с 65 на сто.

Статии от вестниците по
онова време показват, че
консервативни политици и
част от медиите в Германия
първоначално са приветства-

ли смяната на властта в Чи-
ли и свързаните с нея ико-
номически предимства за
Германия.

Дългогодишният председа-
тел на баварския Християн-
социален съюз (ХСС) Франц-
Йозеф Щраус например пи-
ше през 1973 г. във в. "Ба-
йернкурир", че думата "ред" от-
ново е придобила приятно
звучене за чилийците.

Същата година тогаваш-
ният генерален секретар на
ХДС Бруно Хек посещава
Чили. На въпрос дали знае
какво се върши на превър-
натия в лагер за изтезания
стадион в столицата Сантя-
аго, той отговаря със скан-
далното изявление: "Когато
е слънчево, животът на ста-
диона е доста приятен".

Германският депутат Ян
Корте твърди, че федерално-
то правителство оставя неи-
зяснени и други "бели поле-
та" в западногерманската
следвоенна история, включи-
телно и за сътрудничеството
с режима на апартейд в Юж-
на Африка и някои други
страни.

"Смятам, че след толкова
много време е крайно нале-
жащо това минало да се пре-
осмисли, а Федералната ре-
публика да излезе с ясно ста-
новище", казва Ян Корте.

Снимки
Интернет
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Опитът за държавен прев-
рат в Габон от първата сед-
мица на януари предизвика
дискусия за легитимността
на президента Али Бонго,
чието семейство управлява
африканската страна вече
над половин век.

Али Бонго е известен не
само с политическите си ре-
шения, но също и с привър-
заността си към музиката, фут-
бола и масонското движение.

За някои той е разглезен
принц-плейбой, фактически
наследил президентското
кресло от баща си, управля-
вал страната над 40 години.

За други той е талантлив
фънк певец от близкото ми-
нало, принуден да оглави Га-
бон, за да гарантира прием-
ственост във властта. За тре-
ти Али Бонго е демократич-
но избран държавен лидер.

Али Бонго е роден през
февруари 1959 г. в съседна-
та Република Конго. Бъдещи-
ят президент цял живот е
преследван от слухове, че ба-
ща му го бил взел за осино-
вяване от Югоизточна Ни-
герия (семейството всеки път
ги опровергава).

Противниците му винаги
подчертават колко далеч е
бил той от Габон през детс-
ките и младежките си годи-
ни. Той не е роден в прези-
дентския дворец, не учи мес-
тни езици и получава обра-
зование в чужбина.

На 9-годишна възраст го
изпращат в частно училище
във Франция, а после - да

АЛЕКСАНДЪР
МАРТИНЕС, МАРИЯ
ИСАБЕЛ САНЧЕС

Венецуел-
ският прези-
дент Нико-
лас Мадуро
започна наскоро втори 6-го-
дишен мандат с подозрения
за нелегитимност, които
предвещават още по-голяма
международна изолация на
страната, която е потопена
в най-тежката икономическа
криза в съвременната си ис-
тория.

Мадуро положи клетва
пред Върховния избирателен
съд, а не в парламента, кой-
то е единствената държавна
институция под контрола на
опозицията.

На 20 май той бе преизб-
ран на избори, чиито резул-
тати се оспорват от опози-
цията, ЕС, САЩ, Канада и
12 латиноамерикански стра-
ни.

С изключение на Мекси-
ко 12 страни от Латинска
Америка плюс Канада, кои-
то са членове на Групата от
Лима, призоваха президен-

Али Бонго очарова народа на Габон
не с образованието, а като плейбой
Следвал е право в Сорбоната в Париж,
а после издава музикален албум

Президентът Али Бонго винаги е присъствал активно в обществения живот, откакто завзе
властта в Габон през 2009 г. след смъртта на баща си Омар Бонго, който управлявал

богатата на петрол страна в продължение на 42 години. Опитът за преврат срещу него бе
извършен този месец, след като от октомври Бонго е настанен в болница в Саудитска

Арабия заради инсулт.

следва право в Сорбоната.
Това интернационално въз-
питание кара мнозина в Га-
бон да виждат в него човек,
чужд на страната.

Ако не бе станал президент,
Али Бонго щеше да направи
музикантска кариера. Вдъхно-
вител на любовта му към пе-
енето и музикалните инстру-
менти става неговата майка -
известната певица Пейшънс
Дабани. На младини Али си
спечелва име на плейбой,
окончателно затвърдено с из-
лизането на неговия солов му-
зикален албум през 1977 г.
Плочата в стил фънк е наре-
чена "A Brand New Man".

Упрекват го
в масонство

Записи от албума му мо-
же да бъдат открити в ЮТюб
и дори в руската социална
мрежа ВКонтакте, чиито пот-
ребители едва ли се досещат,
че изпълнител е действащи-
ят президент на Габон. Про-
дуцент на албума е Чарлз Бо-
бит, мениджър на легендар-
ния американски певец
Джеймс Браун.

И като политик Али Бон-
го продължава да демонстри-
ра обичта си към джаза, сти-
ла "боса нова" и класическа-
та музика. По време на пре-
зидентската си кампания през
2009 г. започва и да рапира.

4 години след излизането
на музикалния му албум Бон-
го решава да се пренасочи
към политиката - първо ста-

Тежки 6 години очакват Венецуела и президента й Николас Мадуро
56-годишният държавен глава е подложен на международен натиск

та социалист да се откаже от
втория си мандат и да прех-
върли правомощията си на
парламента. Венецуелските
власти осъдиха това като на-
сърчаване на държавен прев-
рат.

Новият му мандат съвпа-
да с идването на власт на
новия президент на Брази-
лия, крайнодесния Жаир
Болсонаро, който се очаква
да оглави подкрепяна от
САЩ регионална коалиция
против венецуелския режим,
който Болсонаро нарича дик-
таторски.

"Не мисля, че ще настъ-
пи масово скъсване на от-
ношенията, но ще има съ-
ществено влошаване на ни-
вото им", смята експертът по
международни отношения
Мариано де Алба.

Народът страда от
липса на лекарства
Анализаторите по-специ-

ално очакват да се увеличи
международният натиск вър-
ху 56-годишния държавен
глава Мадуро. Междувремен-
но Организацията на амери-

канските държави заседава
по положението във Венецу-
ела.

"Ако ме предизвикат, ще
се защитя", предупреди вене-
цуелският президент. През
последните месеци правител-
ството му взе мерки за дип-
ломатическо сближаване със
съюзниците си Русия, Китай,
Иран, Турция и Северна Ко-
рея.

Положението в страната
обаче е от мрачно по-мрач-
но. Венецуела не само е изо-
лирана, но е и разорена: на-
селението е подложено на не-
достиг от храни и лекарства
и изнемогва под хиперинф-
лацията, която през 2018 г.
достигна 1 350 000 процента.

Не се очаква и да спре
най-масовата емиграция в
съвременната история на Ла-
тинска Америка. По оценка
на ООН, от 2015 г. около 2,3
милиона венецуелци са из-
бягали от страната си и се
очаква броят им да се пока-
чи на 5,3 милиона тази го-
дина заради икономическата
разруха.

Заради срива в производ-
ството на петрол на Венецу-

ела, която иначе притежава
едни от най-големите запа-
си в света (3,2 млн. барела
на ден през 2008 г. спрямо
1,17 млн. сега), Мадуро при-
кани съюзниците си да ин-
вестират не само в суровия
петрол, а и в златото, диа-
мантите и колтана.

Демонстрации с близо 200
убити, блокиран от съда ре-

ферендум за сваляне от власт,
интензивно лобиране за въ-
веждане на международни
санкции: противниците на
Мадуро опитаха всичко за
прогонването му.

Опозицията обаче е раз-
делена, затънала в борби за
власт, а основните й фигури
са в затвора или в изгна-
ние.

Президентът Николас Мадуро говори в столицата Каракас,
след като правозащитни групи разкриха на 8 януари, че

венецуелските сили за сигурност са задържали през послед-
ните години десетки военни, обвинени в заговор срещу

правителството му. Докладът беше публикуван на фона на
нарастващ международен натиск срещу Мадуро от САЩ и

над дузина латиноамерикански правителства.

ва министър на външните ра-
боти, после - министър на
националната отбрана.

През 2009 г., след смърт-
та на баща си, печели пре-
зидентските избори с подк-
репата на 42 процента от на-
селението. Неведнъж е кри-
тикуван за изборни фалши-
фикации и корупция.

Известен и със симпатии
към футбола, през 2015 г.
Али Бонго кани в Габон про-
чутия футболист Лионел Ме-
си. По думите на президента
Меси дошъл безплатно в аф-

риканската страна като про-
веряващ строежа на нов ста-
дион и не поискал нищо сре-
щу своето посещение.

Критиците на Бонго го уп-
рекват и заради това, че съ-
действа на масоните. Той не
само е сред малцината френс-
коезични президенти в Афри-
ка, подкрепящи масонското
движението открито, но огла-
вява и масонската ложа в Га-
бон. Има и връзки с Русия
Последната му среща с Вла-
димир Путин беше през юли
миналата година. Тогава рус-

кият президент заяви, че
Москва има готовност да раз-
вива сътрудничеството с Га-
бон във всички насоки.

По думите на Путин сто-
кообменът между двете стра-
ни все още не е голям, но
темповете на растежа са впе-
чатляващи. Али Бонго на
свой ред заяви, че Африка
има нужда от Русия. "Имате
огромна страна с огромни
възможности, която безспор-
но може да бъде от полза за
африканския континент", ка-
за Бонго на Путин.

Снимки Интернет / Пресфото БТА
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Сто и пет етажният хотел
"Рюгьон" отдавна загрозява
гледката в Пхенян. Най-ви-
соката празна сграда в света
се издига над севернокорей-
ската столица от 1987 г., го-
ляма, но празна пирамида,
която цялата е тъмна с изк-
лючение на самотния авио-
маяк на върха й.

Чужденците виждаха в не-
довършената сграда въплъ-
щение на провала, докато
хората в страната внимава-
ха да не я споменават често.

Това беше така, докато
светлинният дизайнер Ким
Йон-ир не превърна отново
небостъргача във водеща те-
ма на разговор за местните
жители. В поразителен обрат
на съдбата "Рюгьон" се пре-
роди като символ на гордост
и на севернокорейската изоб-
ретателност. Няколко часа
всяка вечер сградата, в която
няма електричество, става ек-
ран на грандиозно светлин-
но шоу, при което повече от
100 000 LED светлини изоб-
разяват известни статуи и па-
метници, залпове на заря,

партийни символи
и политически

лозунги
"Рюгьон" все още е недо-

вършен. Няма определен срок
кога и дали изобщо хотелът
ще посрещне евентуалния си
първи гост. Остават въпроси
дали структурата на хотела от
стъкло и бетон е стабилна. А
и електроснабдяването в Се-
верна Корея е ограничено.

"Чувствам се много горд",
каза наскоро в интервю, ко-
ето даде за АП пред хотела
Ким, зам.-директор на отдел
в Корейския център за свет-
линна декорация, и добави:
"Направих този великолепен
дизайн за тази гигантска
сграда и когато хората го ви-
дят, това ги кара да се по-
чувстват добре. Това ме пра-
ви горд да работя като ди-
зайнер". Шоуто бе предста-
вено за първи път през ап-
рил м. г., за да отбележи

рождения ден на
"вечния президент"
на страната Ким Ир-сен.

Дизайнерът Ким каза, че
подготовката е отнела близо
пет месеца. Той отговарял за
създаването и програмиране-
то на светлинното шоу, кое-
то му отнело два месеца. Друг
специалист отговарял за мон-
тажа и електрозахранването.

Грандиозни спектакли с
LED светлини се правят по

105-етажният "Рюгьон" се превърна
в екран за възпитателно шоу
Най-високият в света празен хотел е огряван от светлините на севернокорейската пропаганда

* Ерик Талмидж ръководи бю-

рото на Асошиейтед прес в
Пхенян.

Светлинният дизайнер Ким Йон-ир по време на интервю с АП на фона шоуто, показващо
пропагандни послания на фасадата на пирамидалния хотел "Рюгьон" в Пхенян.

света от много години, при
това дори върху по-големи
сгради. Японският дизайнер
Юсуке Мураками и базира-
на в Лондон компания съз-
дадоха съвместно през 2016
г. LED представление на най-
голямата кула в света -
"Бурдж Халифа" в Дубай.

330-метровата кула

"Рюгьон" има три отделни
страни. Главното шоу е по-
казвано на предната, а по-
скромни светлинни ефекти
осветяват останалите две. За

най-горната островърха част
на хотела Ким е създал изоб-
ражение на севернокорейския
флаг в червено, бяло и си-
ньо, развяван от вятъра. Той
е с височина 40 м и се виж-
да от всяка посока.

Четириминутната основна
програма започва със спек-
такъл, показващ историята
на страната, последван от от-
даване на почит към идеали
като уповаване в собствени-
те сили и революционния
дух, и поредица от 17 поли-
тически лозунга като "право-
линейно единство", "хармо-

нично цяло" и "100 битки,
100 победи".

Светлините са свързани с

компютъризирана
система за контрол
с размерите на домашно DVD
устройство. "Цялата програма
може да бъде съхранявана на
карта памет и качена на кон-
тролния уред", каза Ким и до-
бави: "Можем да правим ди-
агностиката с лаптоп".

"Рюгьон" е значима част
от наследството на северно-
корейския ръководител второ

поколение Ким Чен-ир - по-
койния баща на сегашния ли-
дер Ким Чен-ун. Той заповя-
да хотелът да бъде построен
като част от подготовката на
Пхенян за 13-ия световен
фестивал на младежта и сту-
дентите, на който градът бе
домакин през 1989 г. - нещо
като контрапункт на Олим-
пийските игри в Сеул през
1988 г. "Рюгьон" се предпо-
лагаше да бъде най-високият
хотел в света и да изпревари
друг в Сингапур, който бе
построен от южнокорейска
компания, но сградата оста-
на недовършена, когато Се-
верна Корея преживя

тежък икономи-
чески срив

и глад през 90-те години на
миналия век след разпада на
Съветския съюз.

Хотелът тънеше в забра-
ва, докато египетската ком-
пания "Ораском груп", коя-
то изгради мобилната теле-
фонна мрежа на Северна Ко-
рея, не помогна с финанси-
ране за довършването на
стъклената му фасада през
2011 г.

Също като баща си Ким
Чен-ун има

склонност към
амбициозни строи-

телни проекти
включително 82- и 70-етаж-
ните жилищни сгради в сто-
личния квартал "Рьомьон"
("Зора"), които бяха открити
миналата година, и гранди-
озния научно-технически
комплекс с основна сграда
във формата на гигантски
атом.

"Целта на създаването на
този светлинен екран е да се
даде увереност и надежда за
бъдещето на нашия народ",
каза дизайнерът Ким, като
гледаше минувачите под свет-
лините на грандиозното си
шоу, и добави: "Отзвукът е
изключително голям. Наци-
оналното знаме на върха на
сградата е на височина сто-
тици метри и всеки може да
го види. Това изпълва хора-
та с гордост и увереност, че
са граждани, подтиква ги да
работят много усилено".

Той отказа да направи
прогноза кога самият хотел
ще отвори врати. "Това не е
от моите компетенции", по-
шегува се той. Дизайнерът
обаче уточни, че не се пла-
нира светлинното шоу на
"Рюгьон" да бъде спряно,
въпреки че може да претър-
пи някои промени. "Бихме
могли да променим съдържа-
нието", каза той и допълни:
"Изискванията и стремежи-
те на народа, както и време-
ната, се променят, така че
можем да променим програ-
мата, за да отразява това".

105-етажният хотел "Рюгьон" не е недовършен и няма определен срок кога и дали изобщо
ще посрещне евентуалния си първи гост.
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Предвиждат симптомите
на алцхаймер?

Промени в нивата на
протеините в кръвта могат
да помогнат да бъде хвър-
лена светлина върху увреж-
данията в мозъка повече от
десетилетие преди да се
развият симптомите на бо-
лестта на Алцхаймер, разк-
рива изследване, цитирано
от в. "Гардиън".

Макар че няма лекарст-
во, което да спре прогре-
сията на болестта на Алц-
хаймер или да го излекува,
изследователите твърдят, че
резултатите от проучване-
то могат да бъдат използ-
вани от медиците, за да по-
могнат да се предвиди ко-
га пациентите могат да за-
почнат да показват симп-
томи на заболяването.

"Ние знаем, че болестта
на Алцхаймер започва в мо-
зъка едно или две десети-
летия, преди да имате ня-
какви симптоми" , каза
проф. Матиас Джакър, съ-
автор на изследването от
Германския център за нев-
родегенеративни заболява-
ния в Тюбинген. "Ние също
така знаем, че всяка тера-
пия трябва да започва 10
години преди симптомите
или дори по-рано, за да бъ-
де успешна, ако искате да
се насочите към причината
за болестта на Алцхаймер.

"Анализът на кръвта, каз-
ва той, ще позволи на изс-
ледователите да проверят
дали лекарствата имат
ефект."

Като цяло, екипът сле-
ди нивата на NfL при 243
души, носещи генетична
мутация, която ги предраз-
полага към болестта на Ал-
цхаймер, и 162 души без
такава мутация. Джакър
отбеляза, че хората с те-
зи мутации развиват сим-
птоми на Алцхаймер в доб-
ре дефинирани възрасти,
което позволява на екипа
да измерва нивата на NfL
известен брой години ,
преди симптомите да ста-

нат очевидни.
Екипът установява, че

около 6 до 8 години, преди
да се развият симптомите,
нивата на NfL в течностите
започват да се различават
значително, като по-високи-
те нива биват наблюдава-
ни сред тези с предразпо-
ложеност. След това екипът
разглежда данни от по-мал-
ка група участници, за да
види как се променят ни-
вата на този протеин в
кръвта за период от около
три години. Резултатите по-
казват, че степента на на-
растване на нивата на NfL
е по-висока при хора, гене-
тично предразположени
към болестта на Алцхаймер,
отколкото тези, които нямат
тази мутация, с разлики, ко-
ито се проявяват повече от
16 години, преди да се очак-
ват симптоми. Нещо пове-
че, нарастването на NfL е
било най-стръмното в годи-
ните преди появата на сим-
птомите, преди да се израв-
ни с това при появата на
първите симптоми.

"Не е задължително аб-
солютните нива да ви по-
казват, че вашата невроде-

Обвиниха Гранде
в плагиатство

Американската певица и
актриса Ариана Гранде беше
обвинена в плагиатство от
рап изпълнителите Солджа
Бой и Ту Чейнз.

Солджа Бой написа в Ту-
итър, че Гранде е открадна-
ла думите от песента му
Pretty Boy Swag и ги е из-
пълнила в своя хит 7 Rings.

"Трябва да ми върнеш
дължимото! Точка!", възмути
се Солджа Бой. Според ра-
пъра от Атланта Ту Чейнз
Гранде заимствала сюжета
на клипа на същата споме-
ната песен, като прекопира-
ла видеото на парчето му
Door Swanging.

Рап изпълнителката
Принсес Нокиа също обви-
ни Гранде в плагиатство.
Според нея тя й била отк-
раднала текста на парчето
Mine, като го използвала в
песента си 7 Rings. Потре-
бителите на Туитър обвини-

ха певицата от итало-амери-
кански произход в "присво-
яване" на културата на чер-
нокожите, като използвала
афроамерикански английски
език и спекулирала със за-
гара си.

"Маша и мечокът" влезе
в рекордите на "Гинес"

Епизодът от руския
анимационен сериал
"Маша и мечокът" със
заглавието "Маша плюс
каша" влезе в Книгата на
Гинес за световните
рекорди, защото стана
най-популярното анимаци-
онно видео в "Ютюб".

Това се съобщава от
РИА "Новости", която се
позовава на създателите
на анимацията - студио
"Анимаккорд". Оказва се,

че клипчето, събрало
повече от 3,4 милиарда
гледания, е станало единс-
твеното анимационно
видео, влязло в петицата
на най-гледаните в "Ютюб".

Анимацията "Маша и
мечокът" излиза през 2009
г. и вече е преведена на
36 езика по света. В
допълнение, анимационни-
те серии са натрупали
общо 42 милиарда показ-
вания в "Ютюб".

Дейвид Боуи беше обявен за "най-
великия артист на XX век" от фенове-
те, които гласуваха в анкетата на те-
левизионното шоу "Икони" на Би Би Си,
съобщава в. Daily Mail.

Британците избраха покойния музи-
кант, който успя да спечели надпрева-
рата, оставяйки назад легенди като
Чарли Чаплин, Били Холидей и Мери-
лин Монро.

Боуи е четвъртата популярна лич-
ност, която зрителите на шоуто избра-
ха, съобщават от "Монитор". В катего-
риите най-велик лидер, изследовател
и учен спечелиха съответно Нелсън
Мандела, Ърнест Шакълтън и Алън Тю-
ринг.

На 10 януари се навършиха три го-
дини от смъртта на Боуи, който загуби
тежката битка с рака на черния дроб
само два дни след 69-ия си рожден ден.

Дейвид Боуи - най-великият артист на XX век Смехът пази "двойките"
Двойките, които изкарват

времето си в смях и закачки,
по-трудно се разделят и връз-
ката им е по-трайна.

Най-добрият начин за "бе-
тониране" на едно съжителство
е чрез хумор. Смехът дава чув-
ство за близост и сигурност. В
случая обаче не трябва да бъ-
де смесван невинният хумор с
недоброжелателния сарказъм.
Той е безпогрешен индикатор,
че в отношенията на двойката
има някакъв нерешен проблем.
В такива ситуации не след дъл-
го връзката се разпада.

Вестникът цитира резултати-
те от изследване на учени от
университета в Канзас, САЩ.
Екипът на проф. Джефри Хол
твърди, че споделеният смях
при една двойка е добър инди-
катор за романтичното привли-
чане в нея.

Учените изтъкват, че най-ста-
билни се оказват двойките, ко-
ито заедно творят шегите и ху-
мора. Но проф. Хол предупреж-
дава да се спазват известни
граници. Прибягването към аг-
ресивен хумор може да "взри-
ви" партньорската двойка.

генерация продължава,
ключова  е скоростта на
промяната на тези нива,"
казва Джакър. "Този про-
цент на промяна е наисти-
на показателен много, мно-
го рано - и това е точно
това, от което се нуждаем
за клинични проучвания",
добавя изследователят.

Въпреки това д -р
Джеймс Пикет, ръководител
на изследванията на Алц-
хаймеровото общество, от-
беляза, че проучването има
ограничения, включително и
това, че разглежда само те-
зи, които са имали генетич-
на предразположеност към
болестта на Алцхаймер - ко-
ето засяга само 1% от тези
с това състояние.

Пикет каза, че изслед-
ването е полезно. "Напра-
вихме много за подобрява-
не на степента на диагнос-
тициране, но все още само
две трети от 850 000 души в
Обединеното кралство, жи-
веещи с деменция, имат ди-
агноза, така че всеки нап-
редък, който можем да нап-
равим, за по-точно и бързо
откриване на заболяването,
е добре дошъл."
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Шедьоври на руската
класика ще звучат в зала
"България" на 24 януари.
Концертът на Софийската
филхармония е под дири-
гентската палка на маест-
ро Карло Тенан и с участи-
ето на Националния фил-
хармоничен хор и любим-
ката на родните меломани,
цигуларката Божидара Куз-
манова. Тя ще представи
Концерт за цигулка и ор-
кестър в ла минор на Алек-
сандър Глазунов - произве-
дение, смятано за шедьо-
вър, както със своята тех-
ническа трудност, така и за-
ради колоритна лиричност,
жизнеутвърждаващо посла-
ние и оптимизъм. Самият
Глазунов изпитва дълбоки
съмнения, докато пише то-

Ñîôèéñêàòà ôèëõàðìîíèÿ ðàçêàçâà
"Ðóñêè ïðèêàçêè"

Â Ëîñ Àíäæåëèñ
ñúîáùàâàò
ïðåòåíäåíòèòå
çà "Îñêàð"

"Ïðåãðúäêàòà íà àíãåëà" àòàêóâà íàñèëèåòî

 "Õóäîæíèêúò êàòî ìëàä"
- èçëîæáà íà Èâàí Ñàâîâ
â ãàëåðèÿ ÑÒÓÁÅË

Самата 91-ва цере-
мония по връчването
на кинопремиите ще се
състои на 24 февруари.
Номинираните ще бъ-
дат обявени в Лос Ан-
джелис на официална
церемония, излъчвана
от компанията  ABC.
Водеща е американска-
та актриса  Трейси Рос,
позната от главната ро-
ля в "Приятелки" и ак-
тьорът с пакистански
корени Кумейл Нан-
джиани от комедийния
сериал "Силиконовта
долина". Лентата "Роди
се звезда" се изправя
срещу "Рома" и "Зеле-
ната книга". За най-до-
бър филм кинокритици-
те смятат отсега мелод-
рамата на Брадли Купър
"Роди се звезда" за лю-
бовта на прочут кънтри
изпълнител и млада на-
чинаеща певица. Фил-
мът на Алфонсо Куарон
"Рома" ни въвежда в
драмата на мексиканс-
ко семейство през 1970
г. "Зелената книга" е ис-
тинска история за пъте-
шествието на известния
джазов пианист Дон
Ширли и неговата охра-
на Тони Липа из Южна
Америка през 1962 г.з

Äèðèãåíò å èòàëèàíñêèÿò ìàåñòðî Êàðëî Òåíàí

Моноспектакъл, посве-
тен на домашното насилие
ще бъде представен днес
в Бургас. "Прегръдката на
ангела" е режисиран от
Магдалена Ралчева, доби-
ла популярност с филма си
"ХII А".

Постановката е преми-
ерна за Бургас. Част от
приходите ще подкрепят

:

Íàêðàòêî
Грузински продуцент
спечели "Златен клоун"
в Монте Карло
Британският дресьор
Мартин Лейси и грузинс-
кият продуцент Гия
Ерадзе спечелиха
наградата "Златен клоун"
на 43-тия международен
цирков фестивал в
Монте Карло. Виртуозни-
те джигити на Ерадзе
правят акробатични
номера в галоп - свещ,
пируети, прехвърляне от
кон на кон.

Премиера на книга за
потомък на Христо Ботев
Издадоха книга, съставе-
на от Марин Савов с
исторически изследвания
на покойния Иван
Николов Печев. Той се
смята за потомък на
поета Христо Ботев. Към
книгата е прикрепен
диск с филм за Стареца,
както е наричан Боте-
вият потомък. Животът
на Иван Печев е вълну-
ващ и драматичен.
Неговото родословно
дърво разкрива причаст-
ността му към рода на
Христо Ботев.

Картини на българския
художник Иван Савов, ри-
сувани в периода 1959 - 1964
г., показват творческите му
търсения като млад. Дома-
кин на изложбата е столич-
ната галерия "Стубел", а
платната (60 на брой), ще
видим до 8 февруари.

Всичко започва през ми-
налата година, когато в род-
ната си къща в Сливен ав-
торът открива стотина поч-
ти забравени живописни
творби, по-голямата част от
които са в малък формат.
Естествено, те носят беле-

зи концерт, но публиката и
специалистите единодушно
го обявяват за шедьовър,
който не слиза от реперто-
ара на най-добрите изпъл-
нители.

"Сбъдната мечта... кон-
цертът за цигулка и оркес-
тър на Глазунов е романти-
чен, красив, пълен с цвето-
ве и тембри, нежен, пълен
със страст и радост.... щас-
тлива съм да го изпълня с
любимата ми Софийска
филхармония!" - написа Бо-
жидара Кузманова в соци-
алните мрежи. Софийската
публика познава и аплоди-
ра нейния стил, създал й
име на една от най-чувст-
вените родни цигуларки.

Италианският маестро
Карло Тенан започва дири-

гентска кариера като асис-
тент на сър Антонио Папа-
но, маестро Мстислав Рос-
тропович и Маестро Лорин
Маазел. Тенан е дирижирал
някои от най-престижните
международни оркестри,
включително този на Римс-
ката академия "Санта Чечи-
лия", филхармонията на То-
кио, "Концертхауз - Берлин",
оркестрите на Майските му-
зикални тържества във
Флоренция, "Театро Кому-
нале" - Болоня, Оркестър
"Verdi di Milano", Театрални-

съвместния проект срещу
домашното насилие, осъ-
ществяван от ОД на МВР -
Бургас, Община Бургас и
Центъра за превенция на
насилието и престъпност-
та, даващ подслон и зак-
рила на жени и деца.

Моноспектакълът ще се
играе от 19.00 ч. в камер-
ната зала "Цено Кандов" в

га на неговото творческо
начало - по онова време ав-
торът е едва 16-18 годишен.
Савов е сценограф и жи-
вописец.

Творбите му носят и от-
печатъка на времето, в ко-
ето са създадени - 60-те го-
дини на миналия век, пе-
риод на разкрепостяване
на темите и изразните
средства в българското из-
куство. Разнопосочни вли-
яния се кръстосват в про-
изведенията на оформящия
се художник - отгласи от
импресионизма и експреси-

Кукления театър. Актриса-
та Тезджан Ферад-Джани
ще пресъздаде осъзнаване-
то на проблема домашно
насилие от главната геро-
иня - Ана, както и пробуж-
дането й след години на
търпение и надежда за
промяна у любимия човек.
Посланието, което отправя
"Прегръдката на ангела", е

свързано с противопоста-
вянето на страха и срама
от осъществяваното до-
машно насилие.

Женският екип на теат-
ралната постановка си е
поставил за цел да популя-
ризира проблема с домаш-
ното насилие и да потърси
повече съмишленици в
гражданското общество.ççççç

те оркестри на Манхайм,
Марибор, Любляна, Инсб-
рук и Олденбург, "Театро Ла
Фениче" във Венеция, "Те-
атро Масимо" в Палермо и
Брукнерския оркестър
"Линц". Той застава за пър-
ви път пред Софийската
филхармония и заедно с
нея ще представят още "По-
ловецки танци" на Алексан-
дър Бородин и "Жар птица"
- произведението, което за
една нощ превръща своя
автор Игор Стравински в
знаменитост.ççççç

онизма, от
движение-
то "Родно
изкуство",
от Славка
Денева и
Иван Кир-
ков, с кои-
то го свър-
зват близ-
ки приятел-
ски връзки.
Общият ве-
дър дух ни
завладява
с наивния
оптимизъм
на младия
човек и с
вярата за
едно бъде-
ще в изкус-
твото.ççççç

Божидара Кузманова

Карло Тенан
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Франция и Германия
подписаха нов договор за
приятелство, съобщи ДПА.
Това стана в западния гер-
мански град Аахен навръх
56-ата годишнина от сключ-
ването на Елисейския до-
говор.

Подписаният сега нов
договор за френско-герман-
ско сътрудничество е стъп-
ка към създаването на ев-
ропейска армия, заяви на
церемонията германската
канцлерка Ангела Меркел.

Двете страни "даваме
принос за създаването на
европейска армия" с този
текст, каза Меркел. По ду-
мите й той ще допринесе и
за изграждането на "обща
военна култура и обща оръ-
жейна промишленост". Тя до-
бави, че документът е необ-
ходим заради "нарастващия
популизъм и национализъм".

"74 години след Втората

Ìåðêåë è Ìàêðîí ïîäïèñâàò
íîâ äîãîâîð çà ïðèÿòåëñòâî

30-годишен български
каналджия
получи вчера във Франция
двегодишна ефективна присъда
затвор, след като беше арестуван
на волана на микробус, в който
били скрити 10 виетнамски
мигранти. Виетнамците се намира-
ли в тайник с размери 2 м на 60
см и височина 2,35 м, разделен от
плоскост, така че да се съберат
легнали под и на нея. Каналджията
обясни, че шофьор на такси в
България му предложил 500 евро,
за да закара микробуса от
британския град Манчестър до
Вернон в Северозападна Франция,
където щял да бъде "компенсиран",
а после да се върне обратно в
Англия. "Имах нужда от пари, за да
платя дълговете си, 500 евро са
една месечна заплата. Не можех
да ги откажа", допълни той. Мъжът
беше задържан на 16 януари в
Шербур.

Едно
от най-споменаваните села в
Сърбия във връзка с посещението
на руския президент Владимир
Путин в Белград в края на
миналата седмица бе Путиново,
село с население от 12 души в
планинския край на община
Медведжа, съобщава белградският
в. "Политика". Жителите на това
село се надявали и чакали Путин
да посети техния край, но също
така знаели, че това е почти
неосъществимо, тъй като протоко-
лът на президента е много
прецизен и в него не било
предвидено посещение в този
район. Жителите на селото се били
подготвили и с ракия, наречена на
негово име - "путиновка", отбеляз-
ва в. "Политика".

Руски
пътнически самолет вчера кацна
аварийно, след като един от
пасажерите поиска машината да
поеме към Афганистан. Пътникът,
изглежда, има психични проблеми,
казаха източници от руския
транспортен сектор. Самолетът,
който е на руската авиокомпания
"Аерофлот", изпълнявал полет от
западния сибирски град Сургут за
Москва, когато пътникът, идентифи-
циран като 41-годишен руснак,
отправил своето искане. Машината
кацнала на летището в град Ханти-
Мансийск, намиращ се на около
300 км западно от Сургут, където
мъжът е бил задържан.

Бомбардировач Ту22М3

от руските ВВС е катастрофирал
вчера при опит за кацане на
военно летище в Мурманската
област, като по предварителни
данни са оцелели само командирът
и щурманът. Екипажът на този тип
самолети се състои от четирима
души: командир, пом.-командир,
щурман и оператор. По-късно от
министерството на отбраната в
Москва съобщиха за двама
загинали и двама ранени и че при
"твърдото кацане" на пистата
самолетът се е разпаднал. На
борда не е имало бойни заряди.
Вероятната причина за катастрофа-
та е грешка на пилота, след като
при захода към пистата машината
е попаднала в зона с обилен
снеговалеж и виелица.

Броят на жертвите
на зимните студове в Полша
стигна 62 души, съобщи Правител-
ственият център за сигурност на
Полша. От измръзване в понедел-
ник са починали двама мъже.
"Единият от тях е жител на
Вроцлав, на 59 г., а другият на
Краков, на 31 г.", съобщи предста-
вител на центъра. По думите му
жертвите на студовете в Полша от
1 ноември са общо 62. При това
тази година в страната все още не
е имало силни застудявания. През
последните дни температурите са
малко под нулата.

Íàêðàòêî

:

Еманюел Макрон и Ангела Меркел си разменят в кметството на Аахен
подписани екземпляри от новия договор за приятелство. Меркел

потвърди, че това е стъпка към създаването на европейска армия. Тя
подчерта, че се предвижда изграждането на "обща военна култура и

обща оръжейна промишленост".

Ñúçäàâà ñå ôðåíñêî-ãåðìàíñêè
ñúâåò çà îòáðàíà è ñèãóðíîñò

Öèïðàñ: Ïðèçíàâàìå ãðàæäàíñòâîòî,
íî íå è åòíîñèòå â Ìàêåäîíèÿ

"Дойде моментът да видим ис-
тинските факти за Преспанския
договор", заяви гръцкият преми-
ер Алексис Ципрас във видео съ-
общение, със заглавие "Истина-
та за Преспанския договор", пуб-
ликувано на неговия профил във
Фейсбук, пише Епицентър. Виде-
ото включва клипчета от подпис-
ването на договора между Гър-
ция и Македония на 17 юни 2018
г. и извадки от реч на министър-
председателя в Атина.

"Време е да научим истина-
та", заявява Ципрас. "С Преспан-
ския договор ние предпазваме
Македония. Преодоляваме стра-
ха и инерцията със самочувствие
и откриваме пътя към мира и рас-
тежа". "Нашите съседи изтъкват
своята идентичност, признават, че

техният език е славянски и тях-
ната култура по никакъв начин не
е свързана с древногръцкото нас-
ледство", обяснява гръцкият пре-
миер. "Чрез Преспанския договор
ние признаваме гражданството, а
не етносите в тази страна. Няма
да има иредентистки текстове в
техните учебници. Те променят
имената на паметници, инфраст-
руктурни обекти и обществени
места. Нашите съседи премахват
Звездата на Вергина от всички
символи и Гърция ще има изклю-
чително право да я използва", от-
беляза той. Договорът за името,
добави министър-председателят,
"е основополагащият камък на
балкански регион на мира, сът-
рудничеството и братството на на-
родите. Научете истината".ç

Руският президент Влади-
мир Путин и японският
премиер Шинзо Абе се

ръкуват преди разговорите
си в Кремъл вчера.

Очакваше се в центъра на
дискусиите да бъдат

разширяването на търговс-
ко-икономическото

сътрудничество между
двете държави и темата за

сключване на мирен
договор, обвързвано от

Япония с въпроса за
статута на Южните

Курилски острови. Русия и
Япония не са подписали

мирен договор - вече над
70 години след края на
Втората световна война.

Снимки Пресфото БТА

Афганистански военни блокираха база за обучение на военното
разузнаване в Майданшахр, главен град на провинция Вардак, на
50 км южно от столицата Кабул, която в понеделник бе атакувана
от талибаните. Загинаха най-малко 65 души. Тримата нападатели са

убити.

световна война - време,
колкото един човешки жи-
вот - неща, които смятахме
за очевидни сами по себе
си, отново са поставяни под
въпрос", каза Меркел: "Ето
защо е необходимо наново
да определим насоката на
нашето сътрудничество", до-
бави канцлерката.

Същевременно Макрон
осъди лъжите за новия до-
говор с Германия, които спо-
ред него разпространява
френската крайна десница.

"Тези, които забравят
значението на френско-гер-
манското помирение, стават
съучастници в престъплени-
ята на миналото". Разпрост-
раняването на лъжи "вреди
на народите, които те пре-
тендират да защитават", под-
черта Макрон, обръщайки се
към французите, разпрост-
ранявали фалшива инфор-
мация за договора.

Френската крайна дес-
ница твърдеше, че текстът
предвижда Париж да отс-
тъпи на Берлин постоянно-
то си място в Съвета за си-
гурност на ООН или че нем-
ският ще стане админист-
ративен език в Елзас и Ло-
тарингия.

В Европа, която е "зап-
лашена от национализма и
разтърсена от Брекзита",

Германия и Франция "тряб-
ва да поемат отговорност-
та и да покажат пътя, ам-
бицията, истинския сувере-
нитет, за защитата на на-
родите", подчерта Макрон.

Новият договор пред-
вижда съвместно разпола-
гане на въоръжени сили,
както и създаването на
френско-германски съвет за
отбрана и сигурност.ç
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Германският министър
на правосъдието Катарина
Барли изрази вчера разо-
чарование от плана на бри-
танския премиер Тереза
Мей за излизане от задъ-
нената улица по въпроса за
Брекзит. Великобритания
трябва да организира вто-
ри референдум, каза Бар-
ли, цитирана от Ройтерс.

По-рано Мей заяви, че
ще опита да намери изход
от безизходицата в парла-
мента, като поиска още от-
стъпки от ЕС по въпроса
за предпазния механизъм
за предотвратяване на мит-
нически проверки на ир-
ландската граница. "Да, ра-
зочарована съм. Това не е
начинът", каза министърка-
та пред радио "Дойчланд-
функ". Барли, която има
германско и британско

Ëîíäîí îòìåíÿ òàêñàòà ïðè ïîäàâàíå íà ìîëáè
îò åâðîïåéñêè ãðàæäàíè çà ïîñòîÿííî
ïðåáèâàâàíå âúâ Âåëèêîáðèòàíèÿ

14 души са загинали при пожара, избухнал  в понеделник на
корабите "Маестро" и "Канди" в района на Керченския проток извън
руски териториални води. По предварителни данни огънят е пламнал
при преточване на гориво от единия кораб на другия. По последни
данни са спасени 12 от общо 32 моряци. Шестима души остават в
неизвестност. На борда на "Канди" са се намирали 17 човека - 9
граждани на Турция и 8  на Индия. На борда на "Маестро" е имало

15 души, вкл. турски и индийски граждани.

Британската министър-председателка Тереза Мей заяви, че ще опита
да намери изход от задънената улица със сделката за Брекзит, като
поиска още отстъпки от ЕС за резервен план за избягване на твърда
граница в Ирландия. Тя отхвърли призивите за отлагане на излизането
от ЕС и заяви, че евентуален втори референдум ще подкопае доверие-

то в демокрацията.

Снимки Пресфото БТА/Интернет

Ãåðìàíèÿ å ðàçî÷àðîâàíà îò ïëàíà çà Áðåêçèò
íà Òåðåçà Ìåé è ïðåäëàãà âòîðè ðåôåðåíäóì

Правителството на Вене-
цуела съобщи вчера, че е
потушило метеж в подраз-
деление на националната
гвардия в беден квартал на
Каракас на няколко кило-
метра от президентския
дворец, предаде АП. Бунтът
предизвика протести в съ-
щия квартал и силите на ре-
да използваха сълзотворен
газ, за да ги разпръснат.

Въоръжените сили пуб-
ликуваха съобщение, че са
заловили всички замесени
в "изменническия" акт, мо-
тивиран от "крайната дес-
ница". 25 души са били арес-
тувани в района на бунта,
а други двама - на друго

Âåíåöóåëñêèòå âëàñòè ïîòóøèõà ìåòåæ â
ïîäðàçäåëåíèå íà íàöèîíàëíàòà ãâàðäèÿ

Войници от венецуелската национална гвардия разпръснаха със
сълзотворен газ и гумени куршуми протестите в квартала "Котиза" на

столицата Каракас

място, заяви по-късно пред
журналисти председателят
на проправителственото Уч-
редително събрание на Ве-
нецуела Диосдадо Кабейо.

В армейското комюнике
се казва, че през нощта
малка група гвардейци са
пленили дежурния коман-
дир в полицейско управле-
ние в западната част на Ка-
ракас и са се придвижили
през столицата с два воен-
ни камиона към бедния
квартал Петаре, където са
откраднали оръжия от друг
преден пост. Метежниците
срещнали съпротива и би-
ли заловени часове по-къс-
но в преден пост на Наци-

Русия разглежда всички
възможни варианти за по-
нататъшните си отношения
със Съвета на Европа (СЕ),
включително и излизане от
тази организация, ако дис-
криминацията по отноше-
ние на руската делегация в
Парламентарната асамблея
на СЕ (ПАСЕ) не престане,
каза в интервю за ТАСС
руският зам. външен минис-
тър Александър Грушко.

"За нас дискриминация-
та по политически мотиви
е неприемлива, отбеляза
той, като изрази надежда,
че в крайна сметка "у на-
шите опоненти ще надделее
здравият разум". "Топката е

Ìîñêâà ðàçãëåæäà âúçìîæíîñòòà
äà èçëåçå îò Ñúâåòà íà Åâðîïà

у онези, които взеха реше-
нието за изключване на
руската делегация: те тряб-
ва да преразгледат това ре-
шение, ако, естествено, се
ръководят от дълбоките ин-
тереси за запазване на
функционалността на орга-
низацията", посочи Грушко.
"Тъй като явно няма консен-
сус или няма мнозинство в
полза на възстановяването
на всички права на нашата
делегация, то няма смисъл
да искаме потвърждаване
на пълномощията на Руска-
та федерация в тази орга-
низация", каза руският дип-
ломат. Според него най-лес-
но би било, ако ПАСЕ изп-

рати покана до руските де-
путати, в която да заяви, че
"този дискриминационен ре-
жим остава в миналото", и
тогава тя ще бъде разгле-
дана от тях. "Обаче такива
сигнали към днешния ден
няма", добави той.

Руската делегация в ПА-
СЕ през април 2014 г. бе
лишена от право на глас
заради събитията в Украй-
на и присъединяването на
Крим. В отговор на тези
действия Русия отказа да
работи при такива условия,
а по-късно отказа и да из-
праща ежегодните заявки
за потвърждаване на сво-
ите пълномощия.ç

оналната гвардия, на 3 км
от двореца "Мирафлорес".

Същевременно Върхов-
ният съд на Венецуела обя-
ви за нелегитимно ръковод-
ството на парламента, кой-
то е единствената държав-
на институция под контро-
ла на опозицията и от своя
страна не признава втория
мандат на президента Ни-
колас Мадуро. Председа-
телстваният от опозиционе-
ра Хуан Гуаидо парламент
"няма валидно ръководство
и действа при узурпиране
на властта си. Следовател-
но всичките му решения са
невалидни", гласи решени-
ето на Върховния съд.ç

гражданство, заяви, че про-
ектоспоразумението с ЕС
няма да бъде променяно.
В същото време тя добави,
че може да бъде направе-
на отсрочка, ако има вто-
ри референдум. "Това мо-
же да успокои обстановка-
та", каза Барли.

Същевременно британс-
кото правителство отменя
таксата при подаване на
молби от европейски граж-
дани за постоянно преби-
ваване във Великобритания
след 30 март (предвидена-
та дата за Брекзит), пре-
даде АП. След като Вели-
кобритания напусне ЕС,
гражданите на блока вече
няма да разполагат авто-
матично с правото да жи-
веят на британска терито-
рия. Правителството първо-
начално заяви, че всички

желаещи да останат във
Великобритания трябва да
подадат молба и да платят
такса на стойност 65 бри-
тански лири.

В пробен режим от 20
януари започна процедура-
та по регистрация на всич-
ки граждани на ЕС във Ве-
ликобритания, които искат
да продължат да живеят или
работят там без виза след
Брекзит. Живелите във Ве-
ликобритания не по-малко
от 5 г. лица имат право да
подадат молба за постоян-
но пребиваване, а живели-
те по-малко от 5 г. могат да
кандидатстват за получава-
нето на "предварителен ста-
тус". Таксата при подаване
на молба ще продължи да
се събира до 30 март, а ре-
гистриралите се до тази да-
та ще получат парите си об-

ратно. За нерегистрирали-
те се съществува опасност
от депортиране. Британски-
ят премиер Тереза Мей за-
яви, че правителството е
взело решението за отмя-

на на таксата след изразе-
ното във връзка с нея не-
доволство от над трите ми-
лиона граждани на ЕС, ко-
ито живеят и работят във
Великобритания.ç
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Àãàñè:

Едно от най-коментира-
ните сътрудничества в
света на тениса е това
между българската звезда
Григор Димитров и леген-
дата Андре Агаси. Америка-
нецът постоянно е питан
какво го е накарало да
работи с първата ни
ракета и сега пред чилийс-
кото издание "Ла Терсера"
разкри какво го е мотиви-
рало за такъв ход и какво
е чувството да е от тази
страна на работния про-
цес.

"Просто следвах пътя си
и сърцето ми диктуваше
да поема това предизвика-
телство. Исках да съм
свързан с любимия ми
спорт и да му давам това,
което мога. Едно от най-
големите ми предизвика-
телства, след като се
отказах, беше хем да
остана свързан с тениса,

Àãàñè: Ïðèåõ äà ðàáîòÿ ñ
Ãðèãîð, çà äà ñúì ñâúðçàí
ñ ëþáèìèÿ ñïîðò

Андре Агаси призна, че полага много усилия в работата си с Григор Димитров

ÁÔÑ ïóñíà
ïàêåòåí
áèëåò ñ 50%
íàìàëåíèå

Българският футбо-
лен съюз предлага на
привържениците на
мъжкия национален от-
бор на България специ-
ална промо оферта -
пакетен билет за всич-
ки домакинства на
представителния ни
тим в европейските
квалификации. Всеки
фен, закупил електро-
нен пропуск за двубо-
ите през 2019-а, полу-
чава над 50-процентно
намаление от сумарна-
та стойност на билети-
те за стадион "Васил
Левски". Това на прак-
тика означава, че сре-
щу номиналната цена
за първите две срещи
- с Черна гора на 22
март и с Косово на 10
юни, запалянковците
ще имат безплатен дос-
тъп до трибуните за фи-
налните битки с Англия
(14 октомври) и Чехия
(17 ноември).

Пакетното предло-
жение вече е в продаж-
ба  в  мрежата на
Eventim, където привър-
жениците ще могат да
резервират желаното
от тях място на стади-
она. Промоционалните
цени са: сектори "Б" и
"Г" - 24 лв.; сектор "В" -
60 лв.; сектор "А" - 80
лв.; ВИП 2. категория -
200 лв.; ВИП 1. катего-
рия - 600 лв. ççççç

Ãðúöêîòî ÷óäî âå÷å å íà
ïîëóôèíàë â Ìåëáðúí

Стефанос Циципас про-
дължава да пише история.
20-годишният грък за пър-
ви път в кариерата си стиг-
на до полуфиналите на тур-
нир от Големия шлем, след
като победи в много оспор-
ван мач Роберто Баутиста
Агут със 7:5 4:6 6:4 7:6(2) и
си осигури място сред най-
добрите четирима на Отк-
ритото първенство по тенис
на Австралия. Само преди
два дни Циципас поднесе
голямата сензация в Мел-
бърн, елиминирайки шест-
кратния шампион Роджър
Федерер, а вчера намери
сили да наложи волята си
срещу изключително корав
съперник, който също по-
каза, че умее да оцелява в
трудни ситуации.

Гъркът е най-младият по-
луфиналист в турнира от
2003 година насам, когато
в четворката проби Анди Ро-
дик. Роденият в Атина тени-
сист преодоля умората и
показа завидно спокойст-
вие в най-важните разигра-
вания. Той спечели първия
и третия сет, след като

Следвах пътя
си и сърцето
ми диктуваше
да поема това
предизвикателство,
разкри бившият
номер 1
в световния
тенис

хем това да не пречи на
житейската ми мисия",
разкри Агаси.

"Исках хем да имам
възможност да работя за
фондацията си и да подоб-
рявам обучението на
децата по света, хем да
мога да гледам децата си
как растат, хем да помагам
на някое голямо име в
тениса. И точно затова
приех да работя с Григор,

защото бях сигурен, че ще
се наслаждавам на тази
задача. Когато бях играч,
никога не съм изпитвал
напрежение върху себе си,
само стрес, за да направя
правилните неща. Сега е
съвсем различно. Чувстваш
напрежението, че трябва
да дадеш най-доброто, да
направиш правилното и да
помогнеш на човека отсре-
ща да вземе най-доброто

решение", продължи бив-
шият номер 1 в световния
тенис.

"Сега нямам тези проб-
леми със стреса, но когато
трябва да подготвя физи-
чески и психически Григор
Димитров, взимам предиз-
викателството много
сериозно и давам всичко
от себе си да му помогна
да го стори", сподели
Андре Агаси. ççççç

След последната точка гръцката агитка полудя от радост, а Стефанос
Циципас трудно осъзнаваше какво е постигнал. Любопитен факт е, че и
петте победи на младия грък в Мелбърн, бяха постигнати в 4 сета.

Снимка Пресфото БТА

изоставаше с пробив, а в
четвъртия беше безкомпро-
мисен в тайбрека.

Двубоят продължи 3 ча-
са и 19 минути, а Баутиста
Агут също имаше своите
шансове да се пребори за
победата. Опитният испанец
беше напълно равностоен,
но на няколко пъти се про-
пуска, когато сервираше
срещу слънцето.

"Чувствам се като в при-
казка. Изживявам мечтата
си, но наистина работих
много, за да стигна дотук.
Преди началото на сезона
си казах, че целта ми е да
стигна до полуфинал на тур-
нир от Големия шлем и ето
- вече се случи. Не се ра-
зочаровах при пропуснатия
мачбол, просто си казах, че
трябва да продължа да съм
агресивен. Беше огромно
предизвикателство да оста-
на фокусиран след победа-
та над Федерер, но се спра-
вих. Баутиста Агут заслужа-
ва уважение за куража, с
който игра. Доволен съм от
себе си и мисля, че заслу-
жено спечелих", сподели

веднага след мача Циципас.
В спор за място на фи-

нала Циципас ще се изп-
рави срещу Рафаел Надал.
Световният номер 2 испа-
нец постигна поредния си
убедителен успех с 6:3, 6:4,
6:2 срещу Франсис Тиафо,
който на осминафиналите
отстрани Григор Димитров.
Двубоят продължи 1 час и
47 минути, като Надал ня-
маше проблеми срещу аме-
риканеца в нито един от се-
товете.

"Играл съм два пъти
срещу Надал. Винаги е ху-
баво да имаш информация
и опит срещу съответния
съперник преди толкова
важен двубой. Готов съм
за тежка битка и целта ми
е отново да победя", зая-
ви Циципас.

При дамите поставена-
та под номер 8 Петра Кви-
това (Чехия)  победи на
четвъртфинала Ашли Бар-
ти (Австралия) с 6:1, 6:4, а
Даниел Колинс (САЩ) се
наложи над  Анастасия
Павлюченкова (Русия) -
2:6, 7:5, 6:1. ççççç
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ÇÅÌß

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня коментарно предава-
не/п/

05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок информационна

програма с водещи Елисавета Ги-
гова, Боряна Каменова, Даниел
Михайлов и Илия Илиев

08.30 По света и у нас Информационна
емисия

08.45 Култура.БГ културен слот с водещи
Александра Гюзелева, Анна Анге-
лова, Димитър Стоянович и Миха-
ил Заимов

09.45 100% будни предаване за здравос-
ловен и съвременен начин на жи-
вот с водещи Мария Андонова и
Стефан А. Щерев

10.45 Спортисимо спортно-развлекател-
но предаване/п/

11.15 Дързост и красота тв филм /4070
епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас Информационна

емисия
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.00 Малки истории документален слот
14.10 Телепазарен прозорец
14.30 Точица анимационен филм
14.50 Сребристият жребец анимационен

филм
15.15 Сафарито на Скаут тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас Информационна

емисия
16.10 Новини на турски език
16.30 Дързост и красота тв филм /4071

епизод/
17.00 Бързо, лесно, вкусно кулинарно

предаване с водещ Катерина Евро
17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-развлекател-

но предаване
18.00 По света и у нас Информационна

емисия
18.20 Още от деня коментарно предава-

не
19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас Информационна

емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Хайка за вълци тв филм /4 серия/
22.00 1992 тв филм /9 епизод/(16)
23.00 По света и у нас Информационна

емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Викингите 4 тв филм /9 епизод/

(16)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни /п/
02.15 1992 тв филм /9 епизод/п/(16)
03.20 Библиотеката /п/
04.20 Викингите 4 тв филм /9 епизод/п/

(16)

bTV

05.40 "Лице в лице" /л./ - публицистично
предаване

06.00 "Малкото Пони: Приятелството е
магия" - анимация

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 "Шоуто на Слави" - вечерно ток

шоу
13.30 Премиера: "Любов от втори опит" -

сериал, с.2, еп. 13
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с.4, еп. 30
16.00 Премиера: "Алиса в страната на

любовта" - сериал, с.3, еп.14
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера: "Опасни улици"- сериал,
с.12, еп. 55

19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Искрите на отмъщени-

ето" - сериал, с. 1, еп.85
21.30 Премиера: "Горчива любов" - сери-

ал, еп.16
22.30 "Шоуто на Слави" - вечерно ток

шоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Кости"- сериал, с.11, еп.1
01.00 "Дневниците на вампира" - сериал,

с.8, еп.11
01.50 "Преди обед" /п./ - токшоу
03.50 "Карбовски: Втори план" /п./- до-

кументална поредица
04.50 "Опасни улици"- сериал, с.12, еп.

31

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" - сериал, еп. 4
06.00 "Аватар: Легенда за Анк" - анима-

ция
08.00 "Синовете на анархията" - сери-

ал, с.7, еп.5
09.00 "Мъртва точка" - сериал, еп. 4
10.00 "Стрелата" - сериал, с.5, еп.11
11.00 "Хуберт и Щалер" - с.2, еп. 6
12.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп.2
13.00 "Уличен бой" - екшън (САЩ, 2009),

режисьор - Дито Монтиел, ак-
тьори - Чанинг Тейтъм, Луис Гуз-
мън, Терънс Хауърд, Брайън Уайт,
Флако Навая, Майкъл Ривера и
др.

15.00 "Синовете на анархията" - сери-
ал, с.7, еп.6

16.00 "Мъртва точка" - сериал, еп. 5
17.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп.3
18.00 Премиера: "Хуберт и Щалер" -

сериал, с.2, еп.7
19.00 Часът на супергероите: "Стрела-

та" - сериал, с.5, еп.12
20.00 Екшъв в 8: "Неизвестният" (пре-

миера) - сериал, еп.12
21.00 bTV Новините - централна еми-

сия
22.00 Футбол за Купата на краля
00.30 "Неизвестният" - сериал, еп.12
01.30 "Стрелата" - сериал, с.5, еп.12
02.30 "Синовете на анархията" - сери-

ал, с.7, еп.6
03.30 "Тренировъчен ден" - сериал, еп.3
04.30 "Хуберт и Щалер" - сериал, с.2,

еп.7

bTV COMEDY
05.00 "Теория за големия взрив" - сериал
06.00 "Теория за големия взрив" - сериал
07.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
08.00 "Модерно семейство" - сериал
09.00 "Шоуто на Слави" - вечерно ток

шоу
10.00 "Като роден брат" - комедия (Ита-

лия, 2012), режисьори -  Паоло
Узи, Джовани Верниа, актьори - 
Джовани Верниа, Маурицио Миче-
ли, Сузи Лауде, Стела Егито, Бебо
Сторти и др.

12.00 "Страхотни новини" - сериал
13.00 "Приятели" - сериал
14.00 "Ало, ало" - сериал
15.00 "Новите съседи" - сериал
17.00 "Комиците и приятели" - комедий-

но шоу
18.00 "Страхотни новини" - сериал
19.00 "Кое е това момиче" - сериал
20.00 "Новите съседи" - сериал
22.00 "Ало, ало" - сериал, с.5
23.00 "Приятели" - сериал, с. 8
00.00 "Като роден брат" - комедия (Ита-

лия, 2012), режисьори -  Паоло
Узи, Джовани Верниа, актьори - 
Джовани Верниа, Маурицио Миче-
ли, Сузи Лауде, Стела Егито, Бебо
Сторти и др.

02.00 "Теория за големия взрив" - сериал
03.00 "Модерно семейство" - сериал
04.00 "Приятели" - сериал

bTV Cinema
06.00 "Дневниците на вампира" - сериал
08.00 "Шаферки" - комедия, романтичен

(САЩ, 2011), режисьор - Пол Фейг,
актьори - Кристен Уиг, Тери
Крюз, Мая Рудолф, Майкъл Хич-
кок, Кали Хоук, Роуз Бърни и др.

10.45 "Дневниците на вампира" - сериал,
с.8

13.00 "Хорът на момчетата" - драма, му-
зикален (Холандия, САЩ, 2014),
режисьор - Франсоа Жирар, а ак-
тьори - Дъстин Хофман, Кати
Бейтс, Еди Изард, Кевин Макхал,
Джош Лукас, Дебра Уингър,  Ерика
Пичинини, Ривер Александър и др.

15.00 "Зад решетките" - трилър (Канада,
2006), режисьор - Скот Уилямс,
актьори - Паджет Брюстър, Анто-
нио Купо, Мег Роу, Робърт Уис-
ден, Она Грауер и др.

16.45 "Сърцето на дракона: Силата на
огъня" - фентъзи (САЩ, 2017),
режисьор - Патрик Сивърен, актьо-
ри - Патрик Стюарт, Том Рис Харис,
Жасмин-Блис Бел, Тамзин Мърчънт
и др.

19.00 "Ударен от гръм" - семеен (САЩ,
2012), режисьор - Джон Уайтсел,
актьори - Кевин Дюрант, Тейлър
Грей, Джим Белуши, Брандън Т.
Джаксън, Уилям Рагсдейл, Ларами
Док Шау, Тристин Мейс и др.

21.00 "Легендата за Оз: Завръщането на
Дороти" -анимация(САЩ,2013), ре-
жисьор: Дан Ст. Пиер

22.45 "Агора" -  драма, исторически, прик-
люченски, романтичен (САЩ, Ис-
пания, 2009), режисьор - Алехан-
дро Аменабар, актьори - Оскар
Айзък, Рейчъл Уайз, Макс Мингела,
Рупърт Евънс, Ошри Коен и др.

01.15 "Игри на съзнанието" - трилър (Ка-
нада, 2006), режисьор - Тери Инг-
рам, актьори -  Александра Хол-
дън , Пол Джохансън , Стейси
Грант, Уанда Канън и др.

03.00 "Дневниците на вампира" - сериал

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.20 "Нощна смяна" - сериен филм, 3

сезон /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, 2

сезон
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериен

филм
15.00 "Прости ми" (премиера) - сериен

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

предаване, на живо

17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен
филм

17.55 "Теглене на Лото 5 от 35
- "Златната топка"

18.00 "Семейни войни" - телевизионна
игра

19.00 Новините на NOVA - централна
емисия

20.00 "Черешката на тортата" - ТВ шоу,
нов сезон

21.00 "Хавай 5-0" - сериен филм, 6 сезон
22.00 "София - Ден и Нощ" (премиера) -

риалити сериал
23.00 "Теория за големия взрив" - сериен

филм, 10 сезон
23.30 Новините на NOVA
00.00 "Бегълци от бъдещето" (премиера)

- сериен филм
01.00 "Нощна смяна" - сериен филм, 3

сезон
02.00 "Докоснати от слънцето" - сериен

филм
03.00 "Ритъмът на мечтите" - сериен филм

Êèíî Íîâà
06.10 "В кадър"
06.45 "Убийства в Мидсъмър" - сериен

филм, сезон 13
08.45 "Пътешествие до края на света" -

приключенски филм с уч. на Бене-
дикт Къмбърбач, Джаред Харис,
Сам Нийл, Джейми Сайвс, Ричард
Маккейб, Виктория Хамилтън и др.,
I част /п/

11.00 "Чиракът на Мерлин" - приключен-
ски филм с уч. на Миранда Ричар-
дсън, Сам Нийл, Марк Гибън, Тегън
Мос и др., I част /п/

13.00 "Сава: Сърцето на воина" - анима-
ционен филм

14.50 "16 желания" - семеен филм с уч.
на Деби Райън, Жан-Люк Билоду,
Ана Май Рутлидж, Кариса Тайнс,
Патрик Гилмор и др.

16.45 "Елизиум" - екшън-фантастика с
уч. на Мат Деймън, Джоди Фостър,
Диего Луна, Хосе Пабло Кантийо,
Уилям Фихтнър Алис Брага, Талиса
Сото, Майкъл Шанкс, Шарлто Коп-
ли и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
сериал

20.00 "От местопрестъплението" - сери-
ал, сезон 7

21.00 "Желязната маска" - приключенски
филм с уч. на Леонардо ди Каприо,
Джеръми Айрънс, Джон Малкович,
Жерар Депардийо, Гейбриъл Бърн,
Хю Лори, Питър Сарсгард, Ан Пари-
йо и др.

23.40 "От местопрестъплението" - сери-
ал, сезон 7 /п/

00.40 "Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, сезон 13 /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - сряда, 23 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.

Променливо ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 14

ВОДОРАВНО: "Шегата настрана". Балон. Лалугер.
Перон. Памид. Ма. "То". Орела. "Амок". Коса. Отира.
ИРА. "Мамут". Парис. Ретамар (Роберто). Нагон. Ма-
на. Авата. Ол. Келари. Анири. "Пот". Дорит ("Малка-
та Дорит"). Тюл. Фон. Видин. Рало. Чинели. "Атала".
Па. Орина ("Орина, майка войнишка"). Илири. Ко-
рия. "Дарик". "Кавал". Ланец. Да. Анали. Асан. Лара
(Хесус). Емине. Оле. Митеран (Франсоа). Манит. Ма-
тадор. Тамино.

ОТВЕСНО: "Небето ще ме почака". Ама. Гарос.
Талони. Оварит. Мало (Ектор). Аманат. "Нора". "Ата".
Тоно. Амар. Верила. Ед (Емил). Чан. "Рома". Идилия.
НЕРО. Петура. Один. Ламар. Галалит. Вари. АДА-
ЛИН. Самар. "Нани-на". Анин. Атли (Клемент). Апа-
тит. Тире. "Ема". Руда. "Агар". Ралица. "Ам". Лаг. Ми-
ро. Италик (Силий). СОНИ. Неморино. Юлар. Далин
(Мартин). Каракас. Лало (Едуар). Иването.

"Желязната маска" - приключенски филм с уч. на
Леонардо ди Каприо, Джеръми Айрънс, Джон Мал-
кович, Жерар Депардийо, Гейбриъл Бърн, Хю Лори,
Питър Сарсгард, Ан Парийо и др. 21:00 ч.

Днес минималните температури ще са
от 1 до 7, а дневните чувствително ще се
повишат и ще са от 5 до 12 градуса. В
някои източни райони и  на места север-
но  от планините са възможни и стойности до около 14 градуса, а в
крайните северозападни райони ще бъде по-студено -  до 2-3 градуса.

Облачността ще бъде значителна, а дъжд ще превали на места в
Източна и Южна България.

Много динамично време предстои в четвъртък и петък. Страната ни
ще се намира на границата на две контрастни въздушни маси и времето
ще бъде твърде разнообразно. Привечер и през нощта срещу четвъртък
преваляванията ще обхванат голяма част от страната.

В повечето места ще вали  дъжд, но в северозападните райони и
високите полета на Западна България е възможно дъждът да преминава
в мокър сняг и обратно. Температурите сутрин ще са от около 1 до 7
градуса, а през деня в четвъртък от 2, 3 градуса на северозапад до 11-
12 в крайните югоизточни райони.



СПОРТ24
     ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

23.01.2019

Кирил Вангелов бе освободен,
защото не влизал в плановете
на новите собственици

:

Íàêðàòêî
Тодор Алексиев завърши
със 17 точки
и помогна на шампиона
Олимпиакос да спечели
дербито от 11-ия кръг на
гръцкото волейболно първенс-
тво срещу гостуващия
Панатинайкос с 3:1 гейма.
Домакините, които записаха
41-ва поредна победа на
национално ниво, са лидери в
класирането с 30 точки, с 4
повече от втория ПАОК. Боян
Йорданов беше най-добър за
Панатинайкос с 23 точки, но
"зелените" допуснаха пето
поражение в кампанията и с
18 пункта заемат четвъртата
позиция.

Даниел Иванов-Аоияма
надви бразилеца
Кайсей
и записа шеста победа на
турнира по сумо в Токио.
Българинът вече е с баланс 6
победи и 4 загуби.

Действащият
олимпийски шампион
Дания спечели
седми пореден мач на
световното първенство по
хандбал за мъже, след като
се наложи с 26:20 (9:7)
срещу Египет. По този начин
домакините на втора група
оглавиха еднолично класира-
нето, след като Швеция
загуби с 27:30 от Норвегия.

Тотнъм измъкна 3 точки
в дербито
с Фулъм, като победи с 2:1,
в среща от 23-тия кръг на
Висшата лига, а Хъдърсфийлд
загуби от Манчестър Сити с
0:3. Начело в класирането е
Ливърпул с 60 точки, пред
Манчестър Сити с 56 и
Тотнъм - 51.

Новият изпълнителен ди-
ректор на Левски Павел Ко-
лев продължава със сери-
озни промени в клуба. След
смяната на треньора Сла-
виша Стоянович с Георги
Дерменджиев вчера главни-
ят мениджър на "сините" Ки-
рил Вангелов беше освобо-
ден от поста , съобщи
Sportal.bg. Това се случи на
срещата между него и Ко-
лев, който обявил на бив-
шия бранител, че не влиза
в плановете на новото ръ-
ководство.

Отговарящият за скаутс-
кото звено предостави ця-
лата информация около ти-
ма, като разкри пред новия
силен човек с какви футбо-
листи се водят преговори,
на кои постове отборът
трябва да бъде подсилен, а
също така кои футболисти
е добре да бъдат продаде-
ни. Двамата изгледаха за-
едно голяма част от първо-
то занимание на Дермен-
джиев.

Вангелов напуска лагера
на "сините", като се очаква

днес да се завърне в Бъл-
гария. Той беше част от ска-
утското звено отблизо де-
сет години. "За мен смяна-
та на треньора в този мо-
мент на подготовката е
грешка. Никога хората ня-
ма да ме чуят да кажа една
дума срещу Левски. Обид-
но ми е било, че съм обви-
няван за грешки в транс-
ферите, с които нямам об-
що. Съвсем спокойно мога
да заявя, че съм левскар и
обичам Левски повече от
по-голямата част на фено-
вете, които критикуват. Мо-
ето мнение е, че треньорът
в Левски трябва да задава
профилите на играчи, кои-
то иска да бъдат привлече-
ни, а не той да взима край-
ното решение.

То трябва да бъде поли-
тика на клуба. През послед-
ните години се смениха
много треньори, като имен-
но заради това има и тако-
ва голямо текучество на
футболисти. Треньор идва и
казва не искам този и то-
зи, след което идва друг и

Óâîëíèõà è ãëàâíèÿ
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така. Пожелавам успех на
Левски", сподели Вангелов
пред Sportal.bg.

Изпълнителният дирек-
тор на Левски Павел Колев
и новият треньор на "сини-
те" Георги Дерменджиев
имаха среща с играчите и
щаба преди вчерашната
тренировка на столичани в
Агия Напа.

На нея новият силен чо-
век на "Герена" и бившият
наставник на Лудогорец се
представиха официално на
футболистите. Срещата в
една от залите на хотела
продължи около 15 минути,
след което всички заедно
се запътиха към трениро-

въчното игрище.
Колев обявил на футбо-

листите, че ще направи
всичко възможно, за да мо-
же клубът да функционира
все по-добре, за да бъде по-
добрен и техният престой на
"Герена".

Той споделил, че е наяс-
но с трудния момент, който
преживяват играчите, кои-
то са изморени и затормо-
зени след 12 дни в Кипър.
Освен това им предстоят
близо още 20 дни лагер в
Агия Напа, а също така из-
живяха емоционално смяна-
та на треньора, но всичко
това се прави за едно по-
добро бъдеще. ç
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Португалската звезда Кристиано Ро-
налдо прие условна присъда и глоба от
18,8 милиона евро по делото за укрива-
не на данъци. Нападателят на Ювентус
пристигна в Мадрид вчера и се яви пред
съда, за да потвърди споразумението с
испанските власти. Роналдо няма да ле-
жи в затвора, тъй като според испански-
те закони при присъда до 24 месеца и
първо подобно нарушение наказанието
автоматично се заменя с пробация. Сре-
щу Роналдо бе повдигнато обвинение от
прокурор през 2017 г. за данъчни изма-
ми за периода 2011-2014, когато порту-
галецът играеше за Реал (Мадрид).

Звездата на Ювентус Кристиано Ро-
налдо събра погледите, преди да влезе в

От стр.1
Става въпрос за гъркиня и за

италианец - някаква си Сюлей-
мания, която галено я наричат
Таня, и Гаетано Мората. Свърза-
ли се с бащата на Стергиакис и
започнали да го омайват: "Не оти-
вайте в Холандия, никакъв дого-
вор не подписвайте. Ние имаме
отбор от Висшата лига, един от
добрите английски тимове. Там
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сградата на съда в Мадрид. Португалецът
се яви на изслушването, придружаван от
половинката си Джорджина. Двойката се
усмихваше, докато преминаваше покрай
множеството камери и фотообективи на път
за залата.

Интересът към завръщането на Кристи-
ано в Мадрид е огромен. Множество жур-
налисти посрещнаха футболиста и Джор-
джина, като звездата не пожела да говори
пред представителите на медиите на вли-
зане в съдебната зала. Португалецът един-
ствено раздаде автографи на фенове.

В същото време в една от съдебните
зали течеше заседанието на Шави Алонсо,
който има подобни обвинения като тези на
Роналдо.ç

Изпълнителният директор на Левски Павел Колев (вдясно) и новият
треньор на "сините" Георги Дерменджиев имаха среща с играчите преди

вчерашната тренировка на столичани в Агия Напа

ще го уредим, там ще го прода-
дем. Човекът им повярвал, звън-
нал на сина си и го разубедил
да не пътува за Холандия. Така
сигурният трансфер в Ден Бош
пропадна", разкри  Венци Сте-
фанов пред БЛИЦ.

"Свързах се аз с тези двама-
та мениджъри и с въпросната Сю-
леймания. Разучих я каква е -
има бръснарски ли, фризьорски

ли или по-скоро джендърски са-
лон в Солун. Започнаха да се къл-
нат, че не лъжат. Питам ги кой е
този английски отбор, който ис-
ка Тони. Кажете ми името. Те вър-
тят, усукват, но не казват. Ако
имаше наистина реален интерес
и оферта, защо крият кой е клу-
бът? И защо ни мотаят вече двай-
сетина дни. А днес, а утре, а вдру-
гиден.  Ще изчакам още малко и

после ще алармирам УЕФА! Ка-
тегоричен съм, защото този слу-
чай намирисва на измама и на
гнусна далавера. Освен това те-
зи двамата нарушават футболните
закони. Как така ще преговарят
тайно с футболиста, без да уве-
домят нито мен, нито когото и да
било от Славия. Опитах се да им
обясня, че ако наистина има
оферта от голям английски клуб,

Тони няма да играе там, а ще го
пратят под наем в долните диви-
зии. И че Холандия е по-добра
перспектива, тя е по-мощен
трамплин, в сравнение с Бълга-
рия, към по-силните първенства
в Европа. Ден Бош може да са
втородивизионен тим, но бяха
приготвили отлична сума, която
ни задоволяваше", каза още ше-
фът на "белите".ç

Интересът към Кристиано Роналдо при завръщането му в Мадрид бе огромен


